
IKEA’nın patronu 

“Ingvar Kamprad” 

Bill GATES’i  

“en zengin” tahtından 
indirdi. 

TASARIMIN ÖNEMİ  



KOBİ’lerin tasarıma bakışı 

KOBİ’ler, firma içinde tasarımcı bulundurmaktan  veya 
dışarıdan tasarım hizmeti satın almaktan kaçınmaktadırlar. Bu 
işi parasal yük olarak gören  işletmeler bulunmaktadır. Oysaki 
tasarıma Devlet desteği verme yönünde girişimler 
sonucunda, Dış Ticaret Müsteşarlığı Tasarım Desteği 
Hakkında Tebliğ çıkarmış,  
YOİKK (Yatırım Ortamını Geliştirme Koordinasyon Kurulu) 
KOBİ’lere hizmet verecek tasarım ofislerinin ve merkezlerinin 
kurulmasını teşvik etmeyi eylem planına koymuştur.  
Ancak KOBİ’lerin çoğunluğunun  tasarıma dayalı yeni ürün 
geliştirme projeleri bulunmamaktadır. Bazı KOBİ’ler, tasarımın 
önemi ve tasarım konusundaki ihtiyaçlarını nasıl 
gidereceklerinin farkında değillerdir. 

 



Tasarım ofisleri 
 

KOBİ’lerin tasarımcıya ve tasarıma dayalı ürünlere 
yönelmemeleri sebebiyle tasarım sektörü istenilen 
düzeyde gelişememektedir. 
Tasarımcıların çok az bir kısmı tasarıma önem veren 
işletmelerle çalışabilmektedir. 
KOBİ’lerin büyük bir bölümü, rakiplerinin ürünlerini  
taklit etmeyi tercih ederek veya yenilik arayışına 
girmeden üretim yapmaktadırlar. Bu sebeple tasarım ve  
tasarımcıyla bir araya gelememektedir. 
 



Tasarımcıdan, 
hem modern 
hem geleneksel 
çizgileri taşıyan  
çay makinası  
istenmiştir. 
 
Tasarım yaratılırken 
semaver olma 
özelliği korunmaya 
çalışılmıştır.  
 



Tasarımcıdan, 
balık tanıtımı  
için bir 
soğutucu 
tasarlaması 
istenmiştir. 



NEDEN ENDÜSTRİYEL TASARIM ? 

Katma değer yaratır. 
Ürün kalitesini yükseltir. 
Rekabet gücünü artırır. 
Marka bilinirliğini sağlar. 
Duygusal tatmin sağlar. 
Maliyetleri düşürür. 
İşlevsellik sağlar. 
Yenilik sağlar. 
Farklılık sağlar. 



Marka bilinirliğine katkısı olan 
tasarım 



Otokar'ın ürettiği Arma isimli zırhlı 
muharebe aracı karanlıkta, siste, dumanda 
hiçbir ışık yakmadan termal kamera ile yolu 

ve etrafı görme ve ilerleme imkanı 
sağlayarak savunma sanayinde rekabet 

güçümüzü artırmaktadır.  

http://www.sabah.com.tr/fotohaber/ekonomi/milli-silahlarimiz?tc=34&page=13&albumId=32176


Eylül 2008 tarihinde denize indirilen ilk milli 

tasarım savaş gemisi " HEYBELİADA" .  

Emeği geçenlerin ellerine sağlık  



Katma değer yaratan tasarımlar 

•Vestel 2011’de elektronik ve beyaz eşya 
modelleriyle Plus X Award’da toplam 31 ödül 
toplarken, Odysseus model bulaşık makinesiyle Red 
Dot Design Award ödülünü aldı.  
•İki TV, bir digital media controller ve bir uzaktan 
kumandayla Good Design ödülüne layık görülürken 
IF Design’dan da bir buzdolabı ve iki bulaşık 
makinesi modeliyle ödüle hak kazandı.  
•Vestel, Design Turkey’den de üç LED TV, bir 
buzdolabı ve iki uzaktan kumanda modeliyle ödül 
aldı. 
 



HAYATIMIZDA YERİ OLAN 
TASARIM 



Endüstriyel Tasarım Nasıl 
Oluşturulur? 

•İhtiyaç belirlemeye yönelik pazar   
araştırması 
•Tasarım fikri (Konsept) geliştirme 
•Geliştirilen fikrin üretime uygun 
şekilde projelendirilmesi 
•İmalat ve detay projesi 
•Prototip kontrolü 
•Üretim denetimi 



Altay  Tank  

Tasarım, geliştirme, 
prototip imalat, 
test ve sertifikasyon 
aşamalarının  
tamamlanması için  
500milyon dolar 
kaynak ayrılmıştır.   



    TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 



 SINAİ  MÜLKİYET 

ALANINDA TASARIM VE 
TESCİL KAVRAMLARI 



                         

TASARIM 

• Tasarım, ürünlerin, ürün parçalarının 
duyularla algılanan görünümüdür. 

• Bu görünümü şekil, renk, malzeme, 
doku birlikte oluşturur.  

 



TASARIM TESCİLİ 

Ürünlerin görünümlerinin, görünümleri yaratanlar  
adına veya yaratanların izni ile bir başkası adına 
(gerçek veya tüzel kişi) Türk Patent Enstitüsü  
tarafından tescil edilerek koruma altına alınma 
işlemidir.  



TASARIMIN TÜRK 
PATENT 
ENSTİTÜSÜ’NDE 
TESCİL 
ETTİRİLMESİ 
TAKLİT 
EDİLMEYE  
KARŞI KORUR. 



 554 Sayılı KHK 

T A R İ H Ç E   

1711   FRANSA 

1787   İTALYA 

1787   İNGİLTERE 

1842   ABD 

1876   ALMANYA 

1888   JAPONYA 

   ……… 

   ……… 

1995   TÜRKİYE 

ENDÜSTRİYEL 

TASARIM 



BAŞVURU  İÇİN GEREKLİ 
BELGELER 

• Başvuru formu  

• Görsel anlatım  

• Tarifname 

• Ücret dekontu 

• Diğer Belgeler (Vekaletname veya 
imza sirküleri) 



BAŞVURU FORMU 

• Başvuru tarihinin kesinleşebilmesi için tasarım 
hakkı talep edene ait kimlik bilgilerinin ve 
görsel anlatımın başvuru  esnasında verilmesi 
gerekir. 

 



GÖRSEL ANLATIM 
 Tescile konu tasarımın görünüm özelliklerini 

açıkça gösteren ve  en az 8X8cm., en fazla 
16x16cm. boyutunda hazırlanabilen çizim, 
fotoğraf, grafik şeklindeki  anlatımdır. 

     

    Görsel anlatım, başvuru tarihinin 
kesinleşmesine etki eder. Ayrıca korumanın 
sınırını çizer. 

 



 
 
 
 
Ürüne uygulanmış tasarımlarda koruma talep edilen kısım 
fotoğraf şeklinde sunulan görsel anlatımlarda 
işaretlenmek(vurgulanmak), çizim şeklinde sunulan görsel 
anlatımlarda ise düz çizgiler kullanılmak suretiyle açıkça 
gösterilmelidir.  

Koruma talep edilmeyen 
kısım 



Tasarımın daha iyi 
anlaşılabilmesi için 
tasarımı farklı 
yönlerden gösteren  
görünümler ek 
görsel anlatım 
olarak verilmelidir. 
 



Yetersiz görsel anlatım (tek bir görünüm) 

      Yeterli görsel  anlatım (birden fazla görünüm) 



 

TARİFNAME 

 
Tasarımın  görünüm  özelliklerini  açıklayan   

yazılı  metindir.      
  



ÜCRETLER 

• Başvuru ücreti (Tasarım sayısına göre ücret 

tespit edilir.) 

• Yayın ücreti (Görsel anlatım sayısına ve görsel 

anlatımın renkli veya siyah beyaz olma durumuna 
göre tespit edilir.) 

• Rüçhan ücreti (Talep varsa, rüçhan sayısına göre 

tespit edilir.) 

• Yayın erteleme ücreti (Talep varsa, tasarım 

sayısına göre tespit edilir.) 



Diğer Belgeler 

• Vekaletname (Vekil olarak atanacak kişi 
Tasarım Vekil Siciline kayıtlı olmalıdır.)  

• İmza sirküleri 



BAŞVURUNUN  İNCELENMESİ 

  



BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  

(KHK 32.MADDE)  

• Konusu ve kapsamı 3. madde hükümlerine 
uymayan bir tasarım tescil talebi geri 
çevrilir. 

Tasarım Ürün 



BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  
(KHK 32.MADDE) 

• Şekli şartlar açısından inceleme (26.madde) 

• Çoklu başvuru kapsamında inceleme(28.madde) 

• Rüçhan hakkı kapsamında inceleme (29., 30., 
31. maddeler)   

   Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımların 
tescil talebi geri  çevrilmektedir. 



 
Çoklu Başvuru  

 Çoklu başvuru, birden fazla tasarım tescil işleminin tek başvuru ile 
gerçekleştirilmesidir.  

 
     Birden fazla tasarımın aynı başvuruda işleme alınabilmesi için tasarımların 

uygulandığı ürünlerin, 
 
• Locarno sınıflandırma listesinde belirtilen aynı alt sınıfa ait olmaları veya, 
• Aynı set/takımın parçaları olmaları veya, 
• Bileşik ürünün parçaları olmaları veya, 
• Birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada                                                                                   

algılanabilen birleşimini oluşturmaları, 
  gerekmektedir. 
 
  



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 Desen, logo,.... 

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



ÖNEMLİ  UYARI 

  Yürürlükte olan mevzuat gereği Enstitü, 
tescil aşamasında tescile konu 
tasarımın, “yenilik ve ayırt edici nitelik 
bakımından koruma şartlarına” sahip 
olup olmadığını incelememektedir. 

  

 



Tasarım Hukukunda Yeniliğin Anlamı 

554 sayılı KHK md. 6 
“Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan 
tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde 
kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul 
edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda  
farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.” 



Tasarım Hukukunda Yeniliğin Anlamı 

554 sayılı KHK’de mutlak-objektif yenilik kriteri 
kabul edilmiştir. 
 
Mutlak yenilik: Tasarımın dünyanın herhangi bir 
yerinde kamuya sunulmuş olması yeniliği ortadan 
kaldırır. 
 
Objektif yenilik: Tamamen bağımsız şekilde 
gerçekleştirilmiş olsa bile tasarımın daha önce 
kamuya sunulmuş olması yeniliği ortadan kaldırır. 

 



Tasarım Hukukunda Yeniliğin Anlamı 

Bir tasarımın yenilik incelemesinde tasarımın aynısının 
başvuru veya rüçhan tarihinden önce kamuya sunulup 
sunulmadığına bakılır.  
Koruma talep edilen tasarım, başvuru tarihinden önceki 
12 ay içerisinde veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihi 
itibariyle tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile 
üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı 
veya halefleri ile olan ilişkisinin suistimali sonucu kamuya 
sunulursa bu açıklama tasarımın yeniliğini ortadan 
kaldırmaz (554 s. KHK md. 8) 



Yenilik İncelemesinde Tasarımların 
Karşılaştırılması 

Karşılaştırılan tasarımlar arasında sadece ayrıntılarda 
farklılık varsa bu iki tasarım aynı sayılır. Bu durumda 
başvuru konusu tasarımın yeni olmadığı sonucuna 
varılacaktır. 
Karşılaştırma yapılırken tasarımların genel görüntüsü 
dikkate alınır. 
Eğer tasarımlar aynı değilse aradaki farkların esaslı 
farklılıklar olup olmadığı (ayrıntı olup olmadığı) tespit 
edilir. 



Yeni Olmayan Tasarımlar 

Başvuru konusu tasarım 

Önceki tarihli tasarım 
(Japon Patent Ofisi) 

OHIM, Invalidity Division, 26.01.2006 



Yeni Olmayan Tasarımlar 

Başvuru KonusuTasarım 
“type and typefaces” 

Önceki tarihli tasarım 

OHIM, Invalidity Division, 06.02.2006 



Yeni Olmayan Tasarımlar 

Hükümsüz kılınan tescil 



Ayırt Edici Nitelik 

Tasarımın korumadan yararlanabilmesi için yenilik ve 
ayırt edicilik kriterlerini birlikte taşıması şarttır. 
Ayırt edici nitelik incelemesi yapılıp yapılmaması, yenilik 
incelemesinin sonucuna bağlıdır. 
Ancak yenilik incelemesini geçen (yeni olduğu tespit 
edilen) tasarımlar hakkında ayırt edici nitelik incelemesi 
yapılabilir. 



Ayırt Edici Nitelik 

Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın 
bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile Başvuru 
veya rüçhan tarihinde Türkiye’de veya dünyada herhangi bir 
yerde piyasaya sunulmuş olan veya TPE tarafından tescilli 
bir tasarım olarak yayınlanmış ve ayırt edici nitelik açısından 
değerlendirilen tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinde 
henüz koruma süresini doldurmamış olan herhangi bir 
tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında 
belirgin farklılık olması gerekir. 



Ayırt Edici Niteliğin Belirlenmesi 

•Ayırt edici niteliğin belirlenmesinde bilgilenmiş 
kullanıcı görüşü dikkate alınır. 
•Farklılığın belirlenmesinde tasarımın bıraktığı genel 
izlenim dikkate alınır. 
•Ayırt edici niteliğin belirlenmesinde kriter, tasarımın 
önceki tasarımlardan ne kadar farklı olduğudur 
(farklılığın derecesi).  
 

 



Ayırt Edici Niteliğin Belirlenmesi 

•Ayırt edici niteliğin belirlenmesinde birbirleriyle 
karşılaştırılan tasarımların farklılıklarından çok ortak 
özelliklerine ağırlık verilir. (554 s. KHK md. 7/son). 
•Ayırt edici niteliğin belirlenmesinde tasarımcının 
tasarım geliştirme açısından ne kadar seçenek 
özgürlüğüne sahip olduğu dikkate alınır.(554 s.KHK 
md. 7/son). 



Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü 

Tasarımcının seçenek özgürlüğü tasarımın kullanıldığı 
sektöre göre farklılık gösterir. 
Sektörlere göre tasarımcının tasarımında farklılık yaratma 
olasılığı düşük veya yüksek olabilir.  
Tasarımın ayırt edici niteliği tasarımcının sahip olduğu 
seçenek özgürlüğünün sunduğu alternatiflere göre 
güçlenip zayıflayabilir. 



Koruma Şartları 

• Korunabilecek bir görünüm bulunmalı, 

• Bu görünüm yeni olmalı, 

• Bu görünüm ayırt edici olmalı, 

• Bu görünüm kamu düzeni ve genel ahlak 
aykırı olmamalı, 

• Bu görünüm teknik zorunluluktan 
kaynaklanmamalı ve diğer tasarımcılara 
seçenek özgürlüğü vermeli. 

 



                   Tasarım Bülteni                 



11

Bülten Sayfa Örneği 



İtiraz 

 İlanı yapılmış bir tasarıma 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. 

  



İTİRAZ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

•İtiraz formu(2 adet) 

•İspatlayıcı bilgi ve belgeler(2 adet) 

•Ücret 

•Vekaletname (Vekil varsa) 



İtirazın İncelenmesi 

11

İTİRAZ   EDİLEN  TASARIMLARIN 
TESCİL   EDİLMİŞ ÖRNEĞİNİN

BÜLTENDE  YAYINI

İTİRAZ EDİLEN TASARIMIN
DAHA ÖNCE  YAYINLANMIŞ

ÖRNEĞİ



GÖRÜNÜMÜN TESCİL YOLUYLA 
KORUNABİLMESİ İÇİN  
YENİ VE AYIRT EDİCİ 
OLMASI  GEREKMEKTEDİR. 



Tescil Belgesinin Fonksiyonu 

  Belge sahibinin izni olmadıkça, 

üçüncü kişiler, tasarımın uygulandığı 

ürünü; 

 
• ÜRETEMEZ, PİYASAYA SÜREMEZ, 
• SATAMAZ, SÖZLEŞME YAPAMAZ, 
• İTHAL EDEMEZ, TİCARİ AMAÇLA 

KULLANAMAZ, ELİNDE 
BULUNDURAMAZ. 



554 Sayılı KHK Kapsamında  
Açılabilecek Davalar 

• Gasp davası (md. 19) 

• Tasarım hakkına tecavüz davası (md. 48 vd.) 

• Tasarımdan doğan haklara tecavüzün mevcut 
olmadığı hakkında dava (md. 61) 

• Tasarımın hükümsüzlüğü davası (md. 43) 

 

 



Tasarım Hukukuyla 
Korunan Nedir?  

Tasarım hukukuyla korunan, bir ürünün  
görünümünün o ürüne kattığı ekonomik  

değerdir. 



Tescil ile korunmaya değer 
tasarımlar 



Koruma Süresi 

• Beşer yıllık dönemler halinde en fazla 25 
yıllık koruma sağlanabilir. 
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Tasarımların Uluslar Arası Alandan 
Korunması 

•WIPO Kapsamında Koruma (01.01.2005 Lahey 
Anlaşması) 
•Avrupa Birliği Kapsamında Koruma 
 



Uluslararası Tescil(WIPO) Lahey Sistemi 

Sistemin işleyiş aşamaları; 

• Başvuru (Uluslar Arası Büroya veya 
Ulusal Ofis’e),  

• Şekli İnceleme (Uluslar Arası Büro 
tarafından),  

• Uluslar Arası Sicil’e kayıt,  

• Bültende yayımlanma’ 

dan oluşmaktadır. 

• Seçilebilecek ülkeler; İsviçre, 
Romanya, Slovenya, Macaristan, 
Moldava, Ukrayna,  İzlanda,.....)  



Uluslararası Tescil – Lahey Sistemi 

   Sistemin  temel amacı, tek bir tescil 
başvuruyla, seçilen ülke mevzuatlarına 
göre koruma sağlamaktır.  

 



Tasarımların Avrupa Birliği’nde Korunması 

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


