
ENDÜSTRİYEL TASARIM 

TESCİLİ  

• Tasarım tescili ürünlerin görünüm 

özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.  

 

 



ENDÜSTRİYEL TASARIM 

KORUMASI 

• Bu sistem ile; 

• üretim yöntemi, 

• ürünlerin kullanım amacı, 

• fonksiyonel özellikleri yada 

teknik faydaları koruma altına 

alınamaz. 

 

 



KORUMA ŞARTLARI 

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip  

tasarımlar belge verilerek 

korunur. 

 



YENİLİK 

 Bir tasarımın aynısı; başvuru ve rüçhan 

tarihinden önce dünyanın herhangi bir 

yerinde kamuya sunulmamış ise o 

tasarım yeni kabul edilir. 

 



KAMUYA SUNMA 

• Sergileme, satış, 

kullanma, yayım, tanıtım 

faaliyetleri, vs. benzer 

faaliyetler 



AYIRT EDİCİ NİTELİK 

• Tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde 

yarattığı genel izlenim ile, daha önce kamuya 

sunulmuş bulunan herhangi bir tasarımın yine 

aynı kullanıcıda yarattığı genel izlenim 

arasında belirgin bir farklılık olması 

anlamındadır. Tasarımlar sadece küçük 

ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı 

kabul edilir  

 



AYIRT EDİCİLİK 
• Korunacak tasarım ile daha önceden var olan 

tasarım arasında belirgin fark olmalıdır. 

          (aralarında belirgin fark olmayan tasarımlar) 

 

http://www.goldas.com/sepet/urun.asp?uid=240&id=23&page=2
http://www.goldas.com/sepet/urun.asp?uid=243&id=23&page=2


KORUMA DIŞI HALLER 

• 1-)Kamu Düzeni ve genel ahlaka aykırı 
tasarımlar, 

• 2-)Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, 
tasarımcıya, tasarıma ilişkin unsurlarda hiçbir 
seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar, 

• 3-)Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı 
ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte 
edebilmek veya bağlayabilmek için ancak 
zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen 
tasarımlar, koruma kapsamı dışında tutulmuştur. 



Koruma Dışı Haller 



KORUMA SÜRESİ 

• Başlangıçta 5 yıllık bir koruma 
sağlanmakta. Yenilemelerle en 
fazla 25 yıla kadar bu korumayı 
uzatmak mümkündür. 

 



TASARIM TESCİL SÜRECİ 

• Ülkemizde endüstriyel tasarımların 

tescil süreci özet olarak şekli inceleme, 

endüstriyel tasarım siciline kayıt ve 

yayın, itirazlar ve belgelendirme 

olarak dört ana işlem sürecinden 

oluşmaktadır. 

 



ŞEKLİ İNCELEME 

• Tescili talep edilen tasarımların, “Tasarım 
Tanımı”na uygunluğu ve başvuru için 
gerekli evrakların başvuruda sunulup 
sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların 
ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade 
edilen nitelikte olup olmadığının 
incelenmesidir. 
 
 



SİCİLE KAYIT VE YAYIN 

• Endüstriyel tasarım 

tescil başvurularının, 

Endüstriyel Tasarım  

Siciline kaydedilmesi ve 

ilgili ilk Resmi  

Endüstriyel Tasarım  

Bülteninde yayınlanmasıdır. 
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• Endüstriyel 

Tasarımlar Bülteni 



İTİRAZ 

İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek 

veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları 

gerekçelerini açıkça belirterek yayın tarihinden 

itibaren 6 ay içerisinde tasarım tescil belgesinin 

verilmesine karşı Enstitü nezdinde itiraz 

edebilirler. İtiraz için, itiraz formu, ispatlayıcı bilgi  

ve belgeler ile ücret gereklidir. 

 



İtirazın İncelenmesi 
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İTİRAZ   EDİLEN  TASARIMLARIN 
TESCİL   EDİLMİŞ ÖRNEĞİNİN

BÜLTENDE  YAYINI

İTİRAZ EDİLEN TASARIMIN
DAHA ÖNCE  YAYINLANMIŞ

ÖRNEĞİ



BELGELENDİRME 

• 6 aylık yasal itiraz süresi 

İçerisinde endüstriyel tasarım 

tesciline ilişkin itirazda 

bulunulmaması yada yapılan 

itirazların reddedilmesi  

neticesinde tasarım tescil 

belgesinin hazırlanmasıdır. 
 



YENİLEME 
• 5 Yıllık koruma süresi sonunda tasarım hakkı  

sahibi veya vekilinin talebi ile tescil süresinin 

uzatılmasıdır.Yenileme talebinin yapılması; 

koruma süresinin sona erdiği ayın son gününde 

önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu 

sürenin kaçırılması durumunda altı aylık bir ek 

süre içerisinde de yenileme yapılabilmektedir.  

 



BAŞVURU  İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

• Başvuru formu (Yönetmelikte belirlenen 
formatta), 

• Tescil edilecek tasarımın en az 8X8cm. en 
fazla 16x16cm. boyutunda görsel anlatımı 
(fotoğraf, çizim vb.) 

• Tarifname, 

• Ücret dekont aslı veya çıktısı, 

• Duruma göre vekaletname veya imza 
sirküleri. 



BAŞVURU FORMU 

• Başvuru tarihinin kesinleşebilmesi için tasarım 
hakkı talep edene ait kimlik bilgileri mutlaka 
yazılmalıdır. 

•  Form imzalanmalıdır. 

 



• Başvuru Formunun İlk Sayfası 



• Başvuru Formu 2. Sayfa 



GÖRSEL ANLATIM 

 Tescile konu tasarımın görünüm 

özelliklerini açıkça gösteren 
çizim, fotoğraf, grafik şeklinde 
hazırlanabilen anlatımdır.  



• Başvuru Formu Görsel Anlatım Sayfası 

 



Ayrıca tasarımın 
daha iyi 
anlaşılabilmesi için 
farklı yönlerden    
görünümleri de 
ek görsel anlatım 
olarak verilmelidir. 
 



 

TARİFNAME 

   Tasarımın  görünüm  özelliklerini  açıklayan 

  yazılı  metindir. Bu metinde tasarımla ilgili 
teknik bilgi verilmemelidir. Sadece görsel 

     özellikleri anlatılmalıdır.    
   



• Başvuru Formu Tarifname Sayfası  

 



ÜCRET HESAPLAMA 

Başvurunun sonlandırılabilmesi için gerekli 
ücret kalemlerinin hesaplanmasında 3 ana 
kriter esastır : 

• Tasarım sayısı  

• Görsel anlatım sayısı 

• Siyah-beyaz yada renkli yayınlama 

Tasarım sayısı başvuru ücretini belirlerken, 
görsel anlatım sayısı ve yayın çeşidi yayın 
ücretini etkilemektedir.  

 



ÜCRETLER 

• TEKLİ TASARIM VE TEK RESİMLİ 

RENKLİ TASARIM İÇİN TOPLAM 

ÜCRET  140-TL.(100 + 40 ) 

 

• ÇOKLU BAŞVURULARDA İLAVE 

TASARIM   35-TL.  YAYIN ÜCRETİ DE 

• RENKLİ DE 40-TL, RENKSİZDE  20TL. 

 



BAŞVURUNUN  İNCELENMESİ 

 Yürürlükte olan yasa gereği başvuru aşamasında 
Enstitü, tescile konu tasarımın, “Yeni ve Ayırt Edici” 
niteliğe sahip olup olmadığını incelememektedir. 
Sadece tasarım tanımı ve şekli açıdan inceleme 
yapılmaktadır. 

  



Çoklu Başvuru 

• Locarno sınıflandırmasında aynı alt sınıfta yer 

almaları, 

 

• Birden çok nesnenin bir arada algılanabilen 

bileşimini oluşturmaları, 

 

• Bileşik bir ürünün parçaları olmaları, 

 

• Aynı set/takım içerisinde yer alması 



Rüçhan Hakkı 

Paris Anlaşmasına dahil ülkelerden herhangi birinde 

yetkili mercilere bir tasarımın tescili için usulüne 

uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, 6 

ay süreyle aynı tasarım için tasarım belgesi almak 

üzere Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan 

hakkından yararlanır. 

    Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını 

başvuru ile birlikte talep eder ve rüçhan belgelerini 

başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Enstitüye 

vermesi gerekir. Aksi takdirde başvuru rüçhan hakkını 

yitirir ancak tescil işlemleri devam eder. 

 



SINIFLANDIRMA 

 Enstitü’ ye yapılan tüm başvurular 

1998’de katıldığımız Locarno 
Anlaşması’nda yer alan ürün 
listesine göre sınıflandırılmaktadır.  

 

 Locarno sınıflandırmasında 32 ana 
sınıf, 216 alt sınıf  ve yaklaşık 6600 
üzerinde ürün bulunmaktadır. 



LOCARNO SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE SINIFLAR 

01 Gıda Maddeleri 
02 Giyim Eşyaları ve Tuhafiye 
03 Seyahat Eşyaları, Bavullar 
04 Fırçalar 
05 Tekstil Ürünleri 
…….. 
…….. 
28 İlaç ve Kozmetikler 
29 Yangın ve Kurtarma Aletleri 
30 Hayvan Bakım Cihazları 
31 Yiyecek yada içecek hazırlama makine 

ve aygıtları 
32-00 Desen 



    FARKLI  TASARIMLAR TASARIM FARKLILIK DEMEKTİR





Eczacıbaşının Vitra için kreşlere 
yönelik klozet tasarımı, Nurdan 
Kocasoy,  Mezuniyet Projesi, 2004. 







TPE WEB SAYFASI 

 

 

• Endüstriyel Tasarım Web 

Sayfasının Kullanımı 







 
 

 

 





KORUMA NEREDE? 

• 554 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname hükümleri çerçevesinde 

tescil edilerek koruma altına alınan 

tasarımlar Türkiye sınırları içinde 

korunmaktadır.  

 



TASARIMLARIN ULUSLARARASI 
ALANDAN KORUNMASI 

• Tasarımların Uluslararası 
tesciline ilişkin Lahey Anlaşması 
kapsamında koruma 

 

• Avrupa Birliği Kapsamında 
Koruma 

 



Uluslararası Tescil(WIPO) Lahey 
Sistemi  

• Sistemin işleyiş aşamaları; 

• Başvuru (Uluslararası Büroya 
veya Ulusal Ofis aracılığıyla),  

• Başvurunun incelenmesi 
(Uluslararası Büro tarafından),  

• Uluslararası Sicil’e kayıt,  

• Bültende yayımlanma’dan 
oluşmaktadır. 

 



SEÇİLEBİLECEK ÜLKELER 

• Afrika Fikri Mülk. Org.- Arnavutluk-Ermenistan-
Azerbeycan-Bosna Hersek-Bostwana-Bulgaristan-
Hırvatistan-Danimarka-Mısır-Estonya-Avrupa 
Birliği- Finlandiya-Fransa-Yunanistan-Almanya- 
Gana-Macaristan-İzlanda-Kırgızistan- Letonya-
Lihtenstayn-Litvanya-Monaco-Moğolistan- 
Namibya- Norveç- Umman-Polonya-Moldova-
Romanya-Ruanda-Sao Tome ve Principe- 
Sırbistan-Singapur-Slovenya-İspanya- İsviçre- 
Suriye-Makedonya-Turkiye-Ukrayna  



Uluslararası Tescil – Lahey 
Sistemi 

Sistemin iki temel amacı vardır. 

  

• tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde 
tescil yoluyla koruma sağlamak  

• tek bir başvuruyla, aynı etkiye sahip 
bir tescil sistemi kullanarak işlemleri 
daha kolay hale getirmek.  

 



TASARIMLARIN AVRUPA BİRLİĞİN’DE 
KORUNMASI 

• İspanyanın ALİCANTE şehrinde 
bulunan OHIM’e başvuru ile  
topluluk sınırlarında geçerli bir 
koruma elde edilmektedir. Lahey 
tescil sisteminde yer alan avantajlar 
burada da geçerlidir.   



Alman Tasarımları: 
 

http://publikationen.dpma.de/shw_dsn_idx.do 
 

Uluslararası Tescilli Tasarımlar (La Hey sistemi) 
 

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
 

Amerikan Tasarımları (design patent) 
 

http://www.uspto.gov/patft/index.html 
 

Fransız Tasarımları 
 

www.inpi.fr 
 
 

Japon Tasarımları 
 

http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl 
 
 

İngiliz Tasarımları 
 

http://webdb1.patent.gov.uk/RightSite/formexec?DMW_INPUTFORM=tpo/search_editio
n_7&BROWSER_TYPE=ie4 

 

http://publikationen.dpma.de/shw_dsn_idx.do
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www.inpi.fr/
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl
http://webdb1.patent.gov.uk/RightSite/formexec?DMW_INPUTFORM=tpo/search_edition_7&BROWSER_TYPE=ie4
http://webdb1.patent.gov.uk/RightSite/formexec?DMW_INPUTFORM=tpo/search_edition_7&BROWSER_TYPE=ie4


İLETİŞİM 

www.turkpatent.gov.tr 

 

info@turkpatent.gov.tr 

 

info-tasarim@turkpatent.gov.tr 

 

Tel: (312) 303 10 00 

Fax: (312) 303 10 63 



TEŞEKKÜRLER 

Tel: (0312) 303 11 17 
fikret.kursun@tpe.gov.tr 


