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Patentten Doğan Haklar 
Patent Başvurusu ve Üzerindeki Hak Tesisi 



Patentten doğan hakkın kapsamının 

sınırları 

Madde75 
-  Sınai veya ticari amaç taşımayan ve özel 

maksatla sınırlı kalan fiiller; 

-  Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan 

ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve bu 

şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller; 

-  Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller; 

-   Patent konusu buluşun Paris Sözleşmesine 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 tesadüfü olarak 
TC sınırları içinde bulunması şartıyla  kullanılması;  



Patentten doğan hakların 

kapsamının sınırları -II 

   
-  7.12.1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık 

Anlaşmasının 27 nci Maddesinde ön görülen fiiller 

bir  devletin hava aracı ile ilgili ise, bu araçlara bu  

maddenin hükümleri uygulanır. 

Hakkın tüketilmesi ilkesi 

 Patent sahibi veya onun izni ile Türkiye’de 

satışa sunulmuş olan patentli ürünler ile 

ilgili fiiller patentten doğan hakkın 

kapsamı dışında kalır. 



Ön Kullanım Hakkı 

(551 Sayılı KHK madde 77) 

– 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. 

– Alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını 

önlemeye buluş sahibinin hakkı yoktur.  

Patent başvurusunun yapıldığı başvuru tarihi ile rüçhan hakkı 

arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta 

olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi 

veya kişilere,  

– Patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini 

veya 



Patentin Kullanımının Sınırları 

(551 Sayılı KHK 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 veya sınırlamalara da  

bağlı olacaktır. 



Patent başvuru yayınının etkisi 

(551 Sayılı KHK Madde 82) 

Patent başvurusu  

- Resmi Patent Bülteninde yayınlandığı tarihten itibaren, 

başvuru işlemde olduğu sürece tescilli bir patentle aynı 

haklara sahip 

Yayınlanmamış bir patent başvurusu; 

- izinsiz olarak kullanan kişi patent başvurusundan haberdar 

edilmişse bu durumda koruma bildirim tarihinden itibaren 

söz konusudur 

- Patentin konusu mikro-organizmalarla ilgili bir usule ilişkin 

ise, koruma mikro-organizmanın ilgilenenlerin ulaşabileceği 

hale gelmesinden itibaren başlar 

- Patent başvurusu geri çekilmesi söz konusuysa veya 

kesinleşmiş  bir karar itibariyle reddedilmişse bu durumda 

koruma sona ermektedir. 



Hakkın kapsamı ve istemlerin yorumlanması -I 

(551 Sayılı KHK Madde 83) 

Koruma kapsamı istem veya istemler ile belirlenir. İstem veya 
istemlerde tarifname  ve resimler esas  alınarak yorumlanır. 

İstem veya istemler  istenilen korumayı sağlarken bir yandan da  
üçüncü kişilere karşı koruma kapsamını çizer. 

Patent başvurusu veya patentten doğan  koruma kapsamının 
belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, 
istem veya istemlerde belirtilmiş unsurlara eş değer nitelikte 
olan unsurlar da dikkate alınır. 



Hakkın kapsamı ve istemlerin yorumlanması -II 

(551 Sayılı KHK Madde 83) 

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. 

İleri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle, aynı işlevi 
görüyorsa ve bunu aynı şekilde gerçekleştiriyorsa ve istem veya 
istemlerde talep edilen unsur ile  aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa 
genel olarak istem  veya istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri 
kabul edilir. 



Koruma Kapsamına Örnek 

Başvuru No         :  2009/10076 

Başvuru trh         :  31.12.2009 

  

Yayın tarihi         :  21.07.2011 

  

Başvuru Sahibi  :  TEMSA Ar. Ge ve Tek. A.Ş. 

  

Buluşu Yapanlar :  A, B, C, D 

  

Buluş ünvanı      :  Bir su ayırma kabini 

  

IPC                      :  F02M 35/00 ; B60K 13/00 



Koruma Kapsamına Örnek 

 

Buluş, bilgisayar, içten yanmalı motor gibi cihazların 
üzerine hava akımı sağlayarak,  sistemde  oluşan  
fazla ısının hava akımına verilmesi suretiyle soğutma 
işlemini gerçekleştiren hava soğutma sistemi ile 
ilgilidir.  

Buluşun amacı: 

-         hava ile soğutan birimi (elektrik veya elektronik 
cihaz ...) çevreleyen su damlacıklarından ve su 
birikintilerinden koruyan bir su ayırma kabinini 
gerçekleştirmek 

-         düşük maliyetli bir su ayırma kabini 
gerçekleştirmek 



Su Ayırma Kabini 

Buluş;  

- havanın içeri alındığı en az  bir 
giriş kanalı (2) soğutulacak 
birimin (A) üzerini örten en az 
bir gövde (3) ,  

- havanın dışarıya atıldığı en az 
bir çıkış kanalı (4), 

- soğutulacak birimin (A), 
gövdenin (3), giriş ve çıkış 
kanallarının (2,4) üzerine 
bağlandığı, bu birimlerin alt 
yüzeylerini kapatan en az bir 
tabana (5) sahip  

hava soğutmalı sistemde kullanılan 
bir su ayırma kabini; 



İSTEMLER 

1. Buluş; havanın içeri alındığı en az  bir giriş kanalı (2) soğutulacak birimin (A) 
üzerini örten en az bir gövde (3) , havanın dışarıya atıldığı en az bir çıkış 
kanalı (4), soğutulacak birimin (A), gövdenin (3), giriş ve çıkış kanallarının (2,4) 
üzerine bağlandığı, bu birimlerin alt yüzeylerini kapatan en az bir tabana (5) 
sahip hava soğutmalı sistemde kullanılan bir su ayırma kabini; 

-  - bir ucu havanın alınacağı açıklığa 
bakan, diğer ucu gövdeye (3) bağlı, 
hava akış yönü ile dar açı yapan, 
havanın alındığı açıklığın üstünü 
örten en az bir üst panel (2.1) ve 

-  - üst panele (2.1) paralel, içeri alınan 
havanın yukarı yönde  yönelmesini 
ve hava içerisindeki su  
parçacıklarının kendisine çarparak 
burada kalmasını sağlayan  en az bir 
alt panel (2.2) ve 

-   - alt ve üst panellerde (22,21) toplanan 
suyun tahliye edilmesini sağlayan en 
az iki tahliye deliğine (24) sahip 
olması  



Usul Patentleri 

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 

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. 





Usul Patentleri 

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 

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. 



Bir Patent Başvurusu veya Patent  

Üzerindeki Hak Tesisi: 

 * Bir patent başvurusu veya patent üzerinde birden fazla 

başvuru sahibi olduğunda, bu patent hakkının bölünmesi 

mümkün değildir. 

 Bir patent başvurusu veya patent: 

a- Devredilebilir  

b- Miras yolu ile intikal edilebilir. 

c- Kullanma hakkı lisans konusu olabilir. 

d- Rehin edilebilir. 



Sözleşmeye Dayalı Lisans - I  

Patentin kullanım hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir 
kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine tabi olabilir. 

Sözleşmeye dayalı lisans iki türlü verilmektedir: 

a- İnhisari Lisans veya 

 b- İnhisari olmayan lisans 



Sözleşmeye Dayalı Lisans-II 

Aksi sözleşmede belirtilmedikçe, sözleşmeye dayalı lisans  hakkını 
alan  kişi, patentin koruma süresi boyunca milli sınırların bütünü  
içinde patent konusu  buluşun  kullanılmasına  ilişkin her türlü 
tasarrufta bulunur.    

Aksi Sözleşmede belirtilmedikçe lisans inhisari değildir. Bu durumda 

(inhisari olmayan lisans) Lisans veren, patent konusu buluşu kendi 

kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere karşı aynı buluşa ilişkin başka 

lisanslar da verebilir. 

İnhisari lisansta ise;  lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını 
açıkça saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluşu 
kullanamaz.  

Aksi  sözleşmede belirtilmedikçe, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, 
lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt 
lisans veremez. 



Müteselsil sorumluluk 

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 sorumludur.     



Patent Siciline Kayıt ve Hükümleri 

Patent başvuruları veya patent Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
patent siciline kayıt edilir. 

Patent başvuruları veya patentlere ilişkin devirler ve lisanslar, patent 

başvurularını veya patentleri etkileyen iradi veya mecburi 

tasarruflar, iyi niyetli  üçüncü kişilere karşı Patent Siciline  kayıt 

tarihi itibariyle  hüküm doğurur. 

Patent doğan haklar, patent siciline kayıt ettirilmedikçe, ürünlerin 

üzerine bir patente  dayandığı belirtilemez.  

Patentten doğan haklar, usulüne uygun bir şekilde Patent Siciline  kayıt 

edilmedikçe, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. 



Lisans Verme Teklifi 

Patent doğan haklar, patent siciline kayıt ettirilmedikçe, ürünlerin 

üzerine bir patente  dayandığı belirtilemez.  

Patent Sahibi, patentin verildiğine dair ilandan itibaren üç yıl içinde 
buluşu kullanamıyorsa, Enstitüye yapabileceği yazılı  başvuru ile,  
isteyen herkese  lisans verebileceğini bildirebilir. 

Enstitü başvuru sahibi tarafından verilen lisans verme teklifini ilgili 

ücret ödendikten sonra ilan eder.  

Lisans verme teklifi sonucunda verilen lisanslar inhisari olmayan 

lisans olarak kabul edilir. 

Lisans verme talebi yapıldıktan sonra herhangi bir kişi lisans 

almamışsa , başvuru sahibi istediği herhangi bir zamanda bu 

teklifini geri alabilir.   

Lisans Patent Siciline  inhisari lisans  olarak kayıt edilmişse,  patent 

sahibi başkalarına ayrıca  lisans verme teklifi yapamaz.     



Kullanım Zorunluluğu ve Kullanımın İspatı 

Kullanımın değerlendirilmesinde Pazar şartları göz önüne alınır.  

Patent Sahibi veya yetkili kıldığı kişi patentle korunan buluşu 

kullanmak zorundadır.   

Bu kullanım zorunluluğu, patentin verildiğine dair ilanın Resmi Patent 

Bülteninde yayınlanmasından itibaren üç yıl içinde 

gerçekleştirilmelidir.  



Kullanım Zorunluluğu ve Kullanımın İspatı 

Patent Sahibi veya yetkili kıldığı kişi, Enstitü nezdinde buluşu 

kullanmakta olduğunu resmi bir belge ile kanıtlamalıdır.  

Bu resmi belge, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı  

ve ticaret ve sanayi odaları, konu ile ilgili diğer meslek 

kuruluşları, ithalat halinde, ithalat belgesi kullanım belgesi yerine 

geçer veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır.   

Enstitü kullanım belgesini, ilgili ücretin ödenmesi ile Patent  Siciline 

işler.  



Patentin hükümsüzlük halleri 

Aşağıdaki durumlarda bir patentin hükümsüz sayılmasına yetkili 

mahkeme tarafından karar verilir 

a- Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı 
ispat edilmişse; 

c- Patent konusunun yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına 
çıktığı veya  bölünmüş olduğu başvurunun kapsamını aştığını 
veya patent hakkının başvuru sahibine ait olmadığı durumdaki 
başvurunun kapsamını aştığı ispat edilmişse; 

b- Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik  alanda bir 
uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak 
yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse; 

d- Patent hakkının başvuruyu yapana ait olmadığı ispat edilmişse; 



Patentin Hükümsüzlüğü 

Patentin hükümsüzlüğü kararı verildiğinde, kararın sonuçlarının 
etkisi geçmişe yönelik geçerli olur. Bu nedenle, patent veya patent 
başvurusuna hukuki bakımdan bu KHK ile sağlanan koruma, 
hükümsüzlük halinde doğmamış sayılır. 

Bir patentin hükümsüzlüğü davasını patentin gasp edildiği 

durumdaki gerçek başvuru sahibi veya  Cumhuriyet Savcıları 

açabilir. 

Bir patent hükümsüzlüğü davası, koruma süresinin devamınca veya 

hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir. 



Patent hakkının sona ermesi 

Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin 
gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır. 

Bir patent hakkı, aşağıdaki durumlardan birinin olması halinde  
patent hakkı sona erer:  

a- Koruma süresinin dolması; 

b-  Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; 

c- Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde 
ödenmemesi;  



Patentten doğan hakka  
tecavüz sayılan fiiller-I 

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, 

Bunlar: 

a- Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya 
tamamen üretme sonucu taklit etmek, 

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,  



Patentten doğan hakka  

tecavüz sayılan fiiller- II 

*   Patent sahibi,  yukarıdaki fiiller işlendiğinde,  buluşa vaki 
tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.        

d- Patent sahibi tarafından  sözleşmeye dayalı lisans ve zorunlu 

lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 

üçüncü kişilere devretmek 

e- Yukarıda yazan  fiillere  iştirak etmek  veya yardımcı olmak 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 hakkına tecavüz edildiğinde   

Mahkemeden  istenilebilecekler  

b- Tecavüzün giderilmesi ve maddi manevi zararın  tazmini; 

a- Patentten doğan hakka tecavüz fiilinin durdurulması; 

d- Mümkün olduğu takdirde  el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine 
mülkiyet hakkının tanınması talebi; 

c- Patentten doğan haklara tecavüz sayılan  fiillerle üretilen veya ithal 
edilen ürünlere, bunların üretiminde  doğrudan doğruya kullanılan 
araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el 
konulması talebi; 

f-  Tecavüz eden kişi aleyhine  verilen mahkeme kararının masrafları 
tecavüz eden tarafından karşılanarak,  ilgililere tebliğ edilmesi ve 
kamuya ilan yoluyla duyurulmasını talep edebilir; 

e- Tecavüz halinin devamını önlemek için tedbirlerin alınmasını, özellikle el 
konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya tecavüzün 
önlenmesi için kaçınılmaz ise, imhası talebi; 



Tecavüz durumlarında    

c- Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. 

Görevli mahkeme Adalet Bakanlığı’nca  kurulan İhtisas 
Mahkemeleridir. 

İhtiyati tedbir talebi;  hakkında 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. 

Bu ihtiyati tedbirler ise;  

a- Davacının patentten doğan haklarına tecavüz teşkil eden 
fiillerin durdurulması; 

 b- Patent doğan hakka tecavüz edilerek  üretilen veya ithal edilen  
şeylere veya patentin 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  



TEŞEKKÜRLER 

 

www.turkpatent.gov.tr  

info@tpe.gov.tr 

 

bdaloglu@tpe.gov.tr 

 

Tel: (312) 303 12 03 

 

A. Bülent DALOĞLU 

Patent Uzmanı 
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