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TURKiYE'NiN GUMRUK BiRLiGi'NE GiRi~iNiN FiKRi VE
SINAi HAKLAR UZERiNDEKi ETKiLERi*

Nevhis DEREN-YILDIRIM**

Ozet***
Avrupa Ekonomik Toplulugu'na iiyelik gorii~melerinin
i9in 31.Temmuz.1959 tarihinde resmen ba~urdu. Avrupa
Ekonomik Toplulugu ile Tiirkiye arasmda ortaklzk kurulmasma ili~kin
anla~ma Ankara'da 12.Eyliil.1963 tarihinde imzalandz ve 1.Aralzk.1964
tarihinde yiiriirliige girdi. Ortaklzk anl~masz ile ilk etapta giimriik
birliginin kurulmasz ama(:lanmz~tz. Bunun dz~mda, ticari ve ekonomik
ili~kilerin
gii(:lendirilmesi, Tiirk ekonomisinin hzzla kalkmmasmm
saglanmasz anl~mada sayzlan ama(:lardandz. Ortaklzk ba~lzca ii(:
a~amadan olu~makta idi. Bunlar szraszyla hazzrlzk a~amasz, ge9i~ a~amasz
ve son a~amaydz. Son a~amayz olu~turan Tiirkiye'nin Giimriik Birligi'ne
girmesi, Avrupa Toplulugu- Tiirkiye Ortaklzk Konseyi'nin 22.Aralzk.1995
tarihli ve 1/95 sayzlz karanna dayanmaktadzr. Soz konusu karar, Devletler
Umumi Hukuku anlammda bir anla~ma olmadzgz gibi son ~eklini de
almamz~tzr. Bu kararda yalmz mallann serbest dol~zmz, giimriik vergisinin
kaldmlmasz, benzer ticaret politikasmm benimsenmesi, ortak giimriik
tarifesi ve tercihli tarife politikalarmm uygulanmasz degil, fikri miilkiyet
alamnda hukuk kurallarmm uyumlu hale getirilmesi de diizenlenmi~tir.
Fikri ve smai haklarm etkin bi(:imde korunmasz hususuna kararda apk(:a
yer verilmi~tir (m. 3111). Tiirkiye Cumhuriyeti'nin Giimriik Birligi'ne
Tiirkiye,

ba~latzlmasz

* Bu konferans, Tiirk:iye'dek:i Humboldt Bursiyerleri Demegi'nin 13-15.Ekim.2004
tarihinde Yild1z Teknik Universitesi'nde diizenledigi "EU-Vision der Ttirkei und
ihre Wiederspiegelung auf die deutsch-tiirkischen Beziehungen" konulu
(Uluslararas1) Humboldt Sempozyumu'nda sunulmu~tur.
•• Prof. Dr., istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesi, Medeni Usul ve icra iflas
Hukuku Anabilim Dab Ba~kan1.
••• For the summary in English, see the end page of the article.
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katzlzmz Fikri ve Smai Miilkiyet Hukuku alanmda dikkat gekici bir hukuk
reformuna yol agmz~tzr. Avrupa Birligi Hukuku ile hzzlz bir bigimde uyumun
saglanmasz igin birden fazla Kanun Hiikmiinde Kararname yiiriirliige
sokulmu~tur. 551 sayzlz Patent Haklannm Korunmasz Hakkmda Kanun
Hiikmiinde Kararname, 1879 tarihli ihtira Beratz Kanunu 'nu yiiriirliikten
kaldzrmz~tzr. 1965 tarihli Markalar Kanunu ise, 556 sayzlz Markalann
Korunmasz Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararname ile ilga edilmi~tir.
Bunun yam szra, iki ayn Kanun Hiikmiinde Kararname ile endiistriyel
tasanmlar (554 sayzlz KHK) ve cografi i~aretler (555 sayzlz KHK) yiiriirliige
konmu~tur. Amlan Kanun Hiikmiinde Kararnameler'in tiimii aym Yetki
Kanunu'na dayanmaktadzr. 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu'nda da 1995 yzlmda onemli degi~iklikler yapzlmz~tzr. Artzk
bilgisayar programlarz Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 'nun korumasz
altmdadzr. Ko~u haklar ( =baglantzlz haklar) kanunkoyucu tarafmdan
tamnmz~tzr. Koruma siiresi 70 yzla uzatzlmz~, haklarm tiiketilmesi ilkesi
kabul edilmi~, hukuk ve ceza davalan yeniden formiile edilmi~tir. Soz
konusu kanun degi~ikliginde Avrupa Birligi yonergeleri esas almmz~tzr.
Avrupa Birligi'nin yonerge ve tiiziiklerinin etkisi ozellikle Tiirk Markalar
Hukuku'nda belirgindir. Avrupa Birligi Komisyonu'nun Uye Devletlerde
Marka Hukuku 'na ili~kin Diizenlemelerin Uyumlu Hale Getirilmesine
ili~kin 21.Aralzk.1988 tarihli 89/104 sayzlz birinci yonergesi ve Komisyonun
Ortaklzk Markasma ili~kin 20.Aralzk.1993 tarihli 40/94 tarihli Tiiziigii,
Markalarm Korunmasz Hakkmda KHK'da geni~ uygulama alam bulmu~tur.
Soz konusu etkiler ozellikle nispi ve mutlak red nedenlerine, marka
ge~itlerine, marka kullammz ve korunmasma ili~kin hiikiimlerde goze
garpmaktadzr. Sekil ve hizmet markalarz da Tiirk Hukuk sistemi igin yenidir.
Patent Haklarmm Korunmasz Hakkmda Kararname 'yi hazzrlayan olgular
ise biraz daha farklzdzr. Reform galz~malan 1988 yzlma kadar gitmektedir,
dolayzszyla bu kararname 1973 tarihli Miinih Patent Anla~masz'nm, 1991
tarihinde degi~iklige ugrayan Alman Patent Kanunu'nun, Alman Faydalz
Model Kanunu 'nun, Alman i~gi Bulu~larz Kanunu 'nun ve nihayet ispanyol
Patent Kanunu 'nun izlerini t~zmaktadzr. Patent Haklarmm Korunmasz
Hakkmda KHK yer yer geviri hatalarz, kanun bo$luklarz ve tekrarlar
igermektedir. Faydalz model haklarz, i~gi bulu~larz, zorunlu lisans, patent
vekilligi diizenlemenin getirdigi en belli ba~lz yeniliklerdir. Bu hukuk
reformunu, Tiirk Patent Enstitiisii 'niin ve Fikri ve Smai Haklara ili~kin
ihtisas Mahkemeleri'nin kurulmasz izlemi~tir. Tiirkiye'nin TRIPS
anla~masma iiye olmasz ve Giimriik Birligi 'ne girmesi, devleti Fikri ve Smai
Miilkiyet Hukuk alamnda bir gok uluslararasz anl~mayz da imza
zorunlulugu altmda bzrakmz~tzr.
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I. GiRi~
18.Nisan.1951'de Avrupa Komiir <;e1ik Toplulugu'nu kuran anla~ma
Paris'te Fransa, Almanya; Bel~ika, italya, Liiksemburg ve Hollanda
arasmda imzaland1. Komiir ve ~elik alamndaki i~birligi anla~masm1 Avrupa
Atom Enerjisi Toplulugu (EURATOM) ve bunun d1~mda kalan konularda
biitiinle~meye gitmek iizere Avrupa Ekonomik Toplulugu'nun kurulmas1
izledi (25.3.1957). l.Ocak.1958'de EURATOM ve AET'yi kuran Roma
Anla~mas1 resmen yiiriirliige girdi. Tiirkiye 19. <;ah~ma Grubu'nda bu
katllma miizakerelerinin i~inde yer ald1, 31.7.1959 tarihinde AET'ye katlhm
i~in resmen ba~vurdu ve 12.Eyliil.1963'te Tiirkiye ile AET'yi Giimriik
Birligi'ne ve daha sonra tam iiyelige girmesini saglayacak Ankara
1
Anla~mas1 imzaland1 ve l.Arahk.1964' te resmen yiiriirliige girdi. Ankara
Anla~mas1'nm 2. maddesi uyannca anla~manm amac1 AET iiyeleri ile
Tiirkiye arasmda kahc1, dengeli ticari ve ekonomik ili~kilerin kurulmasm1
saglamak, soz konusu amacm ger~ekle~mesi i~in Tiirk ekonomisinin h1zh
bir bi~imde geli~mesine, Tiirk halkmm ya~am ko~ullannm iyile~mesini
temin etmekti. Birinci flkrada tammlanan amaca ii~ a~ama ile ula~llacaktl.
Bunlar Slfas1yla 1. haz1rhk donemi, 2. ge~i~ donemi, 3. son donem. Giimriik
Birligi, anla~manm 5. maddesine gore, taraflann ekonomi politikalanmn
uyumlu hale getirilmesini saglayan son donemde olu~turulacakt1.
Tiirkiye'nin katlhm i~in resmi ba~vurusunu yapt1g1 donemde AET'na iiye
devletlerde ki~i ba~ma dii~en gelir 917 Amerikan Dolan iken,
Yunanistan'da 364 Amerikan Dolan, Tiirkiye'de ise 180 Amerikan Dolan
idi 2 • Tiirkiye tam iiyelik ba~vurusunu ise 14.Nisan.1987 yllmda yapm1~t1r.
Mal

ah~veri~lerinin

tiimiinii kapsayan giimriik birligi 10. maddede
Buna gore, Giimriik Birligi, topluluk iiyesi Devletlerle
Tiirkiye arasmda, ithalatta oldugu gibi ihracatta giimriik vergileri ve e~it
etkili resimlerin ve miktar klSltlamalanmn, milli iiretime, Anla~manm
hedeflerine aykm bir koruma saglamay1 gozeten e~it etkili ba~ka her tiirlii
tedbirin y~saklanmasm1, Tiirkiye'nin ii~iincii iilkelerle ili~kilerinde,
Toplulugun Ortak Giimriik Tarifesinin kabuliinii ve Topluluk~a d1~ ticaret
konusunda uygulanan sair mevzuata yakla~may1 kapsamaktayd1.
tammlanm1~t1r.

Tiirkiye-Avrupa Toplulugu Ortakhk Konseyi'nin 36. toplanhsmda
Giimriik Birligi'ne yonelik bir dizi karar ahnm1~t1r. Ortakhk Anla~mas1'nm
yiiriirliige girdigi 1964 yllmdan beri giimriik birliginin saglanmas1 taraflann
en onemli ama~lanndan biriydi. 31.Arahk.1995 tarihinde yiiriirliige giren 66
maddeden olu~an Ortakhk Komitesi'nin 1195 numarah karan, Devletler
Hukuku anlammda bir anla~ma olmad1g1 gibi, nihai metin niteligini de
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ta~1mamaktadu3 . Bu karar, 65. maddede a~1k~a belirtildigi tizere, Ortakhk

Konseyi'nin diger kararlan ile geli~tirilip, degi~tirilebilecektir. Doktrinde
Ttirkiye'nin 1195 numarah kararla mevcut bir gtimrtik birliginin tiyesi
olmad1gi, karar ile A vrupa Toplulugu tiyeleri arasmda varolan gtimrtik
birliginden farkh bir Gtimrtik Birligi olu~tugu, Avrupa Birligine her tiye
4
giri~inin Ttirkiye i~in ahnan karan etkileyeceginden soz edilmektedir .

II. TURKiYE'NiN 1195 NUMARALI KARAR <;ER<;EVESiNDE
GUMRUK BiRLiGi'NE GiRiSiNiN FiKRi VE SINAi HAKLAR
UZERiNDE ETKiLERi
1. Genel Olarak

Avrupa Toplulugu- Ttirkiye Ortakhk Konseyi'nin 1/95 numarah
karannda hedeflenen ba~hca ama~lar siras1yla: mallann serbest dola~1mmm
ger~ekle~tirilmesi 5 , gtimrtiklerin ve vergilerin kaldmlmas1 6 , Ttirkiye'nin
karann ytirtirltige girmesinden sonra Avrupa Toplulugu'na tiye olmayan
tilkelere kar~1 ortakhk ticaret politikasma uygun davram~lar sergilemesinin
saglanmas1 7 , ortak gtimrtik tarifesi ve tercihli tarife politikasmm ve tanm
politikasmm8 uygulanmasldlr. Konumuz a~lSlndan onem ta~Iyan husus ise,
31. maddede dtizenlenen fikri, smai ve ticari mtilkiyetin korunmas1d1r.
Nitekim taraflar m. 3111 htikmii ~er~evesinde fikri, smai ve ticari mtilkiyete
ili~kin haklann etkin bir bi~imde korunmasm1 temin etmekle ytiktimltidtir.
ikinci f1krada, taraflann gtimrtik birliginin saglanmas1 i~in, birlige dahil
bolgelerde fikri mtilkiyetin aym dtizeyde hukuken korunacag1 konusunda
mutab1k olduklan belirtilmi~tir. Fikri, smai ve ticari mtilkiyet konulannda
hukuk birliginin saglanmas1 Gtimrtik Birligi a~lSlndan btiytik oneme
sahiptir. Etkin hukuki korunmamn temini i~in, patentler, faydah modeller,
endtistriyel tasanmlar, markalar, cografi i~aretler ve fikri hukuk alamnda
onemli yasal dtizenlemeler yapllm1~t1r. 8.6.1995 tarihli 4113 numarah Yetki
Kanunu ~er~evesinde fikri mtilkiyetin korunmas1 i~in b'irden fazla Kanun
Htikmtinde Kararname ytirtirltige konmu~, Ttirkiye'nin gtimrtik birligine
kat1hm1 fikri ve smai mtilkiyet hukuku alanmda dikkat ~ekici bir hukuk
reformu yapllmasma neden olmu~ ise de, soz konusu reformda TRIPS 9
10
anla~masmm Ttirkiye tarafmdan kabulti de etkili olmu~tur • 1995 yllmda
551 say1h Patent Haklannm Korunmas1 Hakkmda Kanun Htikmtinde
Karamame ile 1879 tarihli ihtira Beratl Kanunu, 556 sayl11 Markalarm
Korunmas1 Hakkmda Kanun Htikmtinde Kararname ile 1965 tarihli
Markalar Kanunu'nu ytirtirltikten kald1rmi~tlr. Bunun yam sua 554 sayth
Kanun Htikmiinde Karamame ile endtistriyel tasanmlar, 555 sayth Kanun
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Hlikmtinde Kararname ile cografi i~aretler Ttirkiye'de ilk defa koruma
altma ahnm1~t1r. Buna kar~m 1951 tarihli 5846 say1h Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ylirtirllikte b1rakllarak 12.6.1995 tarihli 22311 say1h yasa ile bu
kanunda onernli degi~iklikler yapllrru~tlr.
2. Markalar Hukuku 'nda Yapdan Degi~iklikler

Avrupa Birligi' nin yonerge ve tliztiklerinin etkisi, Ttirk Markalar
Hukuku'nda c;ok belirgindir. Avrupa Birligi Kornisyonu'nun Dye
Devletlerde Marka Hukuku'na Ili~kin Dtizenlemelerin Uyumlu Hale
Getirilmesine ili~kin 21.Arahk.1988 tarihli 89/104 sayl11 birinci Yonergesi 11
ve Komisyonun Ortakhk Markasma ili~kin 20.Arahk.1993 tarihli 40/94
say1h Tlizligli 12, 556 say1h Markalann Korunmas1 Hakklnda Kanun
Hlikmtinde Kararname'de geni~ uygulama alam bulmu~tur. Yonerge m . 16/1
htikmti liye devletleri, hukuki ve idari dlizenlemeleri 28.12.1991 tarihine
kadar yapmak ve komisyona derhal bildirmek zorunlulugu altmda b1rakml~,
komisyona slireyi 31.Arahk.l992 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmi~tir.
1195 say1h Ortakhk Konseyi karan c;erc;evesinde Ttirkiye de markalara
ili~kin mevzuatm1 89/104 say1h Yonerge'ye uygun hale getirmeyi listlendi.
Aslmda markalann korunmasma ili~kin ilk dtizenleme, Osmanh
imparatorlugu doneminde 1288 tarihli nizamnamedir 13 • Bu nizamnameyi
1304 (1888) tarihli "Fabrikalar Mamulatl ile E~yay1 Ticariyeye Mahsus
Alemeti Farikalara Dair Nizaffillame" ilga etmi~tir 14 • Osmanh imparatorlugu
doneminde ylirlirltige konulan bu nizamnameler 1857 tarihli Frans1z
Markalar Kanunu'na dayanmakta idi. 1304 (1888) tarihli Nizaffillame,
Cumhuriyet kurulduktan sonra da ylirlirltikte kalm1~, 1955 yllmda 15 onemli
degi~ikliklere ugratllm1~, nihayet 1965 tarihli 555 say1h Markalar Kanunu
ile ilga edilrni~tir. 1304 tarihli Nizamname 1857 tarihli FransiZ Markalar
Kanunu'nda yapllan yasal degi~ikliklere, verilen yarg1sal kararlara ve
doktrindeki geli~melere kapah kald1g1 1c;m Tlirk ekonornisinin
gereksinimlerini kar~Ilayamami~tl, fakat 1965 tarihli Markalar Kanunu da
birc;ok yonden kendisinden bekleneni vermedi 16 • Doktrinde 1965 tarihli
Markalar Kanunu'nun en onemli eksikliginin marka tesci1inden once
lic;lincli ki~ilerin itiraz etmelerine irnkan tammamas1, lic;lincli ki~ilerin
tescilden sonra dava ac;malanna izin verilmesi oldugu savunulmu~tur 17 •
Marka1ar Kanunu'nun varhgma ragmen Tlirkiye marka lizerindeki haklann
kolayca c;ignendigi, tescilli markalann fiilen korunamad1g1, marka
korsanlannm haks1z kazanc;lar saglad1g1 bir tilke izlenimi yaratmaktan
18
kurtulamarru~tlr • Ancak doktrin 556 say1h Kanun Htikmlinde
Kararname'nin ylirtirltige konmasm1 Tlirkiye'nin Gtimrtik Birligi'ne
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girebilmek i~in verdigi bir Odiin olarak degerlendirmemektedir 19 . Bunun
nedeni, 1965 tarihli Markalar Kanunu'na yonelik reform ~ah~malanmn
80'li ylllardan beri giindemde olmastdtr.
27.6.1995 tarihinde yiiriirliige giren 556 sayth Markalann Korunmas1
Hakkmda KHK.'mn getirn1i~ oldugu saytstz yenilik vardtr. ilk olarak, KHK.
m. 33 ~er~evesinde marka tescili ba~vurusunun ilam ongoriilmii~, bu sayede
aym ve benzer marka sahibinin itirazda bulunmasma irnkan tanmm1~tu. 42.
madde uyannca ilgililer, daha sonra da marka sahibine kar~1 hiikiimsiizliik
davas1 a~abilirler. 89/104 sayth Yonerge'nin 9. maddesinde 5 ytlhk siirenin
556 sayth KHK.'ya ahnmamas1 isabetli olmarm~tu.
556 sayth KHK., Markalar Kanunu'nda bulunmayan marka ~e~itlerine
de yer vermi~tir20 • Burada da 89/104 sayth Yonerge'nin 2. maddesinin izleri
mevcuttur. 1965 tarihli Kanun'dan farkh olarak artlk hizmet markalan da
tescil edilebilmektedir: Art1k eskisinden farkh olarak be~ sozciigii a~an
i~aretlerin tescilinde bir engel yoktur. Markalar Kanunu donemindeki
yabanc1 sozciik yasag1 da 556 sayth KHK ile kalkmt~tt?'. Miilga Markalar
Kanunu m. 4/a hiikmiinde yer alan markalann emtia ve ambalaj iizerinde
kullamlmas1 zorunlulugu ortadan kalkm1~, i~aretin te~ebbiisiin i~ evrakl ve
reklamlarda kullamlmast yeterli sayllmt~tlr (m. 9/llld) 22 • Diger onemli
yenilik ~ekil markalanmn 23 tesciline izin verilmesidir. 556 sayl11 KHK. m. 5
~er~evesinde mallann bi~imi ve ambalajlan da tescil edilebilmektedir.
Garanti markas1 (KHK. m. 54) ve ortak marka (KHK. m. 56) da 556
sayth KHK ile Tiirk Hukuku'na ginni~tir.
89/104 sayth Yonerge'nin 7. maddesinin esas ahnmas1 suretiyle 556
sayth KHK.'ye ahnan "marka hakkmm tiiketilmesi ilkesi" de Tiirk Hukuku
i~in yeniliktir. Tiikenme veya satl~ ilkesi adlartyla amlan bu ilkeye gore,
marka sahibi, markastm ta~tyan maHan Tiirkiye'de piyasaya sundugu veya
piyasaya siiriildiigii takdirde, markanm
bu
mallar onun izni ile Tiirkiy~'de
...
. .. -.
24
mallarla ilgili kulhintlmasmi yasaklayamaz (556 sayth KHK. m. 13) .
556 sayth KHK. 'nin mutlak ve nispi red nedenlerine ili~kin
diizenlemesinde 89/104 sayth Yonerge'nin 3. ve 4. maddeleri etkili
olmu~tur. Ancak Tiirk doktrininde niteligi ve geregi nispi red nedenleri
arasmda yer almas1 gereken baz1 nedenlerin, Yonerge'nin 3. ve 4.
maddelerinden farkh olarak mutlak red nedenleri arasmda saytlmast ele~tiri
konusu olmu~tur25 • Bunlar, eski hak sahibinin ~tkarlanmn korunmasmt soz
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konusu etmelerinden ottiri.i nispi red nedeni saytlmast gereken hususlardtr6 •
Oysa Yonerge tamnmt~ markaya nispi red nedenleri arasmda yer
27
vermi~tir • 556 sayth KHK'nin daha once tescil edilmi~ bir markanm
aynmm, aym ttirdeki mal ya da hizmet ic;in bir ba~ka ki~i adma tescili
hususundaki ba~vurusunu mutlak bir red nedeni saydtktan sonra aym nedeni
nispi red nedeni saymast da isabetli gori.ilmemi~tir28 •
556 sayth Kanun Htikmtinde Karamame'nin 14. maddesi marka sahibi
ic;in markayt kullanma zorunlu1ugu ongormektedir. Markamn tescil
tarihinden itibaren be~ ytl ic;inde, hakh bir neden olmadan kullamlmamast
veya bu kullamma be~ ytlhk stire ic;inde ara verilmesi halinde marka iptal
edilecektir. Bu htiktim, 89/104 sayth Yonerge'nin 10/I htikmtine parale1dir.
556 sayth Markalann Korunmast Hakkmda Kanun Htikmtinde
Karamame'nin Topluluk Marka Hukuku ile uyumlu olmast, Ortakhk
Konseyi'nin 1195 sayth karan ile dogrudan baglantthdtr29 • Topluluk tiyeleri
arasmda belli konularda hukuk birliginin olu~turulmasma ili~kin 89/104
sayth Yonerge'nin esas almmast Gtimri.ik Birligi karannm bir sonucudur.
Kanun Htikmtinde Karamame' de TRIPS anla~mast da goz ontinde
tutulmu~tur.

Bakanlar Kurulu 30 , Gtimri.ik Birligi karanna uygun olarak c;e~itli
uluslararast anla~malara da dahil olma zorunda kalmt~ttr31 : Bunlar
"Markalann Tescili Amactyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararast
Smtflandmlmasma ili~kin Nis Anla~mast"; "Markalann Sekilli
Elemanlannm Uluslararast Stmflandmlmasmt Tesis Eden Viyana
Anla~mast"dtr.
Amlan anla~malara kattlmamtz Ttirk sistemine
stmflandtrmanm getirilmesini ve bu alanda uluslararast tasnif esaslanna
baglanmamtza yol ac;mt~tlr. 556 sayth KHK. de marka ba~vurusunda
bulunandan, markanm kullamlacagt mal ve hizmet stmflarmt gostermesini
beklemektedir32 • Ttirkiye, Markalann Uluslararast Tescili Konusundaki
Madrid Sozle~mesi ile ilgili Protokol'e kattlmt~ttr (RG. 22.8.1997, 23088).
3. Patent Hukuku'nda Yapdan Degi~iklikler
Patent bir bulu~ tizerinde bulu~ sahi!Jine Devlet tarafmdan bah~edilen
hakttr33 • Patent sahibine bulu~u ekonomik olarak degerlendirme ve
ba~kalannm bulu~u izinsiz olarak kullanmasmt yasaklama haklanm
saglamaktadtr.
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TUrk Patent Hukuku'nun kokti, 1844 tarihli Franstz Patent Kanunu'ndan
resepsiyon yolu ile almarak 1879 ythnda ytirtirltige konulan ihtira Beratl
Kanunu'na kadar uzamr34 . 1950'li ytllardan itibaren Patent Hukuku alamnda
reform yap1lmas1 istenrni~ ve bu ama~la patent yasa tasanlan haztrlanmt~
ise de, ihtira Beratl Kanunu arzu edilenden daha uzun stire ytirtirltikte
kalmt~, reform ~ah~malan 1988 yllmda htzlandmlmasma, Devlet Planlama
Te~kilab yeni bir patent tasans1 haztrlamasma, komisyonda ti~ ytla yakm bir
stire patent kanunu taslagt haztrlanmasma ragmen35 551 sayllt Patent
Haklannm Korunmas1 Hakkmda Kanun Htikmtinde Karamame'nin
ytirtirltige konmas1 i~in 1995 ythm beklemek gerekrni~tir. Doktrinde 1988
ythnda patent tasanst haztrlanmast i~in olu~turulan komisyonun Devlet
Planlama Te~kilatl tarafmdan neden olu~turuldugu hakkmda resmi a~tklama
yaptlmadtgt, bu ihtiyacm endtistrile~me yo lunda mesafe ahnmas1, A vrupa
Toplulugu'na tiye olma ~abas1 veya Dtinya Ticaret Orgtitti'ntin bask1s1
nedeniyle dogmu~ olabilecegi ileri stirtilmti~ttir 36 •
1879 tarihli ihtira Berab Kanunu donerninde bir~ok eksiklikler
mevcuttur37 • Eksiklerin ba~mda "kti~tik patent" veya "kti~tik bulu~" olarak
da adlandmlan faydah model belgelerine yer verilmemesi, patent
ba~vurulanna tescilden once ti~tincti ki~ilerce itiraz edilememesi, patentten
dogan haklara tecavtiz durumunda hak sahibinin a~acag1 davalann Asliye
Hukuk veya Ticaret Mahkemeleri'nde gortilmesi nedeniyle uzun stirmesi,
degerlendirmelerde farkhhklann dogmas1, patent ile ilgili hizmetlerin
Sanayi ve Ticaret Bakanhg1 nezdinde yetersiz personelle gortilmesi, patent
hakkmm kamu yaran, patent konulanmn bagtmhhgt vb. nedenlerle
stmrlandmlmasma yonelik zorunlu lisans kurumunun tamnmaffil~ olmas1
gelmekteydi.
1988 ytlmda kurulan kanun kornisyonu haztrladtgt tasartda ~ok farkh
dtizenlemenin etkisi altmda kalmt~tlr. Bu dtizenlemelerin ba~mda Avrupa
Patent Sistemi'nin temeli olan Avrupa Patent Anla~mast (Mtinih Anla~mas1)
gelmektedir38 . Avrupa tilkelerinde ge~erli olan ~e~itli Patent yasalanndan da
etkilenilmi~tir. Omegin, i~~i bulu~lan konusunda (Federal) Alman i~~i
Bulu~lan Kanunu, faydah modeller konusunda Alman Faydah Model
Kanunu, lisans sozle~mesi ve zorunlu lisans konulannda ispanyol Patent
Kanunu'nun etkileri mevcuttur39 .
Gortildtigti tizere, 551 sayth Patent KHK'mn ytirtirltige konma tarihi
1995 yth olsa da, uzun bir haztrhk stireci ge~irdiginden Marka
Hukuku'ndaki dtizenlemeden farkh bir evrim ge~irmi~tir. 551 sayth
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KHK'da Ortak Pazar ic;in Avrupa Patenti Hakk:mda Anla~ma'mn etkisi
yoktur, fakat Mi.inih Anla~mas1'nm esas almmas1 tatmin edici
bulunmaktad1r40 •
551 say1h Patent Haklannm Korunmas1 Hakkmda Kanun Hi.ikmi.inde
Karamame di.inyanm en eski patent yasalanndan birini olu~turan ihtira
Berah Kanunu'nu ilga ederek modem patent sisterninin kurulmasma
onci.ili.ik etmi~tir. <;agda~ patent sistemini olu~turan unsurlar; uluslararas1
standartlara uygun bir Patent Kanunu, yan otonom ve iyi organize olmu~ bir
patent enstiti.isi.i, yasal stati.i kazandmlm1~ patent vekilleri ve ihtisas
mahkemeleridir41 • Bu unsurlardan birinin eksikligi sistemin i~lememesine
neden olmaktad1r. 1995 yllmda yi.iri.irli.ige giren 551 sayd1 KHK patent
vekilligi, Ti.irk Patent Enstiti.isi.i, ihtisas mahkemeleri gibi unsurlara yer
verdigi ic;in iyi bir patent sisterninin kurulmasma olanak saglam1~t1r. KHK.
bunun yam s1ra, faydab model, i~c;i-hizmet bulu~lan, zorunlu lisans, ilac; ve
ilac; i.iretim usullerine patent, ba~vuru ve sergi ri.ic;hanma ili~kin haklar,
patenti kullanma zorunlulugu gibi unsurlara da yer vermektedir.
"Milletleraras1 Anla~malann Oncelikle Uygulanmas1" ba~hkh 4. madde ise,
Ti.irkiye Cumhuriyeti Kanunlanna gore yi.iri.irli.ige konulmu~ milletleraras1
anla~ma hi.iki.imlerinin 555 sayi11 KHK.' dan daha elveri~li olmas1 halinde
KHK' da amlan ki~ilere elveri~li hi.iki.imlerin uygulanmasm1 talep hakk1
tammaktad1r. Doktrinde Ti.irkiye Cumhuriyeti vatanda~1 olan ki~ilerin de bu
talep hakklm haiz olduklanna dikkat c;ekilmi~tir.

Ti.irkiye Cumhuriyeti 1195 numarah Ortakhk Konseyi Karan'mn 8 say1h
ekinde yer alan uluslararas1 antla~malara katllma yi.iki.imli.ili.igi.ini.i Patent
Hukuku alamnda da gerc;ekle~tirmi~tir. Ti.irkiye'nin Avrupa Birligi ile
si.irdi.irdi.igi.i Gi.imri.ik Birligi ili~kisi oncesinde Patent i~birligi Anla~mas142
kabul edilmi~tir43 • Soz konusu antla~ma bulu~ sahiplerinin yabanc1 i.ilkelerde
patent haklanm korumak i.izere ayn ayn patent ba~vurusu yapma
zorunlulugundan kurtarrnaktad1r. Antla~manm amac1, tek bir uluslararas1
patent ba~vurusu ile di.inya olc;eginde bulu~un korunmasml saglamakt1r44 •
Uluslararas1 Patent Simflandirmasi ile ilgili Strasburg Anla~mas1 ise, yine
Gi.imri.ik Birligi karan oncesinde kabul edilmi~tir45 •
1195 numarah Ortak Konseyi Karan'm takip eden iki yll ic;inde 6. madde
c;erc;evesinde kabul edilmesi gereken "Patent i~Iemleri Amac1yla
Mikroorganizmalann Tevdi Edilmesinin Uluslararas1 Kabuli.i Konusunda
46
Budape~te Anla~mas1" 22.8.1997' de yi.iri.irli.ige girmi~tir.
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4. Endiistriyel Tasar1mlarm Korunmas1

27.6.1995 tarihli 554 say1h EndUstriyel Tasanmlann Korunmas1
Hakkmda Kanun HUkmUnde Kararname ile endUstriyel tasanmlar koruma
altma almm1~t1r. Tasanm, bir UriinUn tamammm ya da bir parc;asmm c;izgi,
renk, bic;im, doku, malzemenin eksikligi ve sUslemesi gibi insan duyulan ile
algllanabilen, c;e~itli unsur ve ozelliklerinin olu~turdugu goriinUmUdUr47 •

EndUstriyel tasanmlann korunmas1 554 say1h HKH' dan once TUrk
Ticaret Kanunu 56 vd. maddeleri c;erc;evesinde korunmaktayd1. EndUstriyel
tasanmlann eser olarak Fikir ve Sanat Eserleri baglammda korunmas1 da
soz konusu olmaktayd1. KHK., endUstriyel tasanma TPE nezdinde tescil
edildigi takdirde c;ok daha etkin bir koruma saglarm~tu.
554 say1h HKH'da da Avrupa Birligi Hukuku'nun izleri belirgindir.
Haz1rhk a~amasmda Tasanmlann Hukuki Korunmasma ili~kin Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Yonerge 6nerisi'nden48 ve TUzUk
Tasanlan'ndan49 yararlamlm1~, TRIPS antla~masmm ilgili hUkUmleri de goz
onUnde tutulmu~tur50 • Avrupa Birligi Hukuku'nda oldugu gibi TUrk
Hukuku'nda da endUstriyel tasanmm tescili ic;in yeni ve ayud edici nitelige
sahip olmas1 yeterlidir, tasanmlann estetik ozellikte olmalan aranmaz. Oysa
baz1 hukuk sisternlerinde estetik nitelikte olmalan tescil ~artl ve aym
zamanda endUstriyel tasanmlan faydah modelden ay1rd etmeye yarayan bir
kriterdir 51 • Alman doktrininde egemen klasik anlay1~, endUstriyel
tasar1mlann "estetik" duygulara hitap etmesini, faydah modellerin ise
"i~levsel" olmasm1 aramaktadu. Topluluk Hukuku'ndaki anlay1~, her iki
unsuru tasanmda birle~tirmektedir.
554 say1h KHK, Avrupa Birligi Hukuku'ndan almm1~ olmakla birlikte,
Topluluk Hukuku'nda daha sonraki tarihlerde yap1lan degi~iklikler
sonucunda, tasanm korumas1 ic;in aranan dUzey dU~UriildUgUnde, Topluluk
hukuku bak1mmdan koruma ~artlanm kar~llayan baz1 tasanmlar TUrkiye'de
tescil edilemeyebilecektir. Doktrinde52 ay1rd edici nitelik ic;in aranan
belirgin farkhhk ile farkhhklardan <;ok ortak ozelliklerin degerlendirilmesi
kriterinin kaldmlmas1 onerilmi~tir. TUrkiye, GUmriik Birligi karan
yUkUmliiliigii
"EndUstriyel
Tasanmlarm
c;erc;evesinde
Ustlendigi
Uluslararas1 S1mflandmlmasma ili~kin Locarno Antla~mas1"m da kabul
etmi~tir •
53
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5. Cografi i~aretlerin Korunmas•
Cografi i~aret, bir malm cografi kokenini gosteren veya kullamlan bir
unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, yoreye,
bOlgeye yahut iilkeye yollamada bulunarak o mala istek ve gtiven
duyulmas1m saglayan cografi bir ad veya i~aretti24 • Omegin, Bozcaada
Sarabi, Hereke Hahs1, Kangal Kopegi, Adana Kebab1, Avanos <;omlegi
gibi. Cografi i~aretler "men~e adt" ve "mahre<; i~areti" olarak ikiye aynhr.
Cografi i~aretlerin korunmas1 Ttirkiye'de 555 sayth 27.6.1995 tarihli
Cografi i~aretlerin Korunmas1 Hakkmda Kanun Htikmtinde Karamame ile
ba~larm~hr. 555 sayth KHK, 2081/92/AET sayth Konsey Ttiztigti'ntin55
aynen Ttirk<;e'ye terctimesi ile olu~mu~tur.
6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Yapdan Degi~iklikler
1951 tarihli 5846 sayth Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Gtimrtik Birligi
karanndan sonra da ytirtirltikte kalrm~, Markalar Kanunu ve ihtira Berati
Kanunu'nda oldugu gibi, bunun ilgas1 yoluna gidilmemi~ fakat kanun
12.6.1995 tarihli 4110 sayth Kanunla onemli ol<;tide degi~tirilerek Topluluk
hukuku ile uyumlu hale getirilmi~tir. FSEK.'nun 1, 22, 38, 23, 23/11, 27-29,
80-82, 67-73, 81-82 maddelerinde yapilan degi~ikliklerde Avrupa
Birligi'nin <;e~itli konsey yonergeleri etkili olmu~tur56 • Bunlar Sirastyla;
Bilgisayar Programlanmn Hukuken Korunmalanna ili~kin Konsey
Yonergesi 57 , Edebi Miilkiyet Alanmda Baz1 Fikir ve Sanat Eseri Urtinlerinin
Kiralanmas1 ve Odtin<; Verilmesine ili~kin Konsey Yonergesi 58 , Fikir ve
Sanat Eserleri ile ilgili Baz1 Urtinlerin Uzerindeki Haklann Korunmalannm
59
Uyumlula~tmlmasma ili~kin Konsey Yonergesi , Kom~u Haklann
60
Korunmasma ili~kin Konsey Yonergesi , Kablo ve Uydu ile Nakledilen
Urtinlere ili~kin Fikir ve Sanat Eserleri Haklan ile Kom~u Haklara ili~kin
Konsey Yonergesi 61 , Data Tabanlannm Korunmasma ili~kin Konsey
6nerisi' dir62 •
1995 kanun degi~ikligi ile ortaya <;tkan en belli ba~h yenilikler bilgisayar
programlannm edebiyat eseri sayllarak koruma altllan almmas1, kom~u hak
sahiplerine koruma getirilmesi, ttikenme ilkesini kabulti, koruma stiresinin
70 yila <;tkanlmasi ve etkin hukuki korunmaya onem verilmesidir.
Ortakhk Konseyi'nin 1195 sayth karanmn 8 sayi11 eki <;er<;evesinde Fikri.
Hukuk alanmda bir<;ok uluslararas1 antla~ma kabul edilmi~tir. 7.7.1995'te
kabul edilen Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasma ili~kin Bern
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Sozle~mesi
ile icrac1 Sanat~Ilar, Fonogram Yap1mcllan ve Yaym
64
Kurulu~lannm Korunmasma Dair Roma Sozle~mesi
soz konusu
antla~malann ba~mda

gelmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda 21.2.2001 tarihli ve 4630 sayl11
Kanunla da onemli degi~iklikler yapllrm~, sinema eserleri, eser sahipligi
eser iizerindeki haklann kullamlmas1, yayma, umuma iletim hakkl, eserlerin
i~aretlenmesi ve ozellikle baglantlh kom~u haklar konulan yeniden
diizenlenmi~tir. Son kanun degi~ikligi ise 3.3.2004 tarihli 5101 sayll1
kanunla ger~ekle~tirilmi~tir.

7. Yeni Bitki <;e~itlerine Ait Islah~I Haklanmn Korunmasma ili~kin
Kanun
08.01.2004 tarihinde bitki ~e~itlerinin geli~tirilmesini ozendirmek, yeni
~e~itlerin bulunmasmm yolunu a~mak ve 1slah~1 haklanm korumak
amac1yla 5042 sayl11 "Yeni Bitki <;e~itlerine Ait Islah~1 Haklanmn
Korunmasma ili~kin Kanun" kabul edilmi~tir65 • Kanunun konusu tarla ve
bah~e iiriinleri, sebze ve yem bitkileri tohumluklannm ~e~it safiyetini
devam ettirmek, fiziksel niteliklerini korumak ve dolaylSlyla ~ift~ilere
garantili ve niteligi daha yiiksek tohumluk saglamaktad1r. 5042 sayll1
Kanuna gore yapllan tescil, katalog ve simfland1rma ama~hd1r66 • Kanunun
2. maddesi uyannca 1slah~I, yeni bir bitki ~e~idini 1slah eden veya bulan
ki~idir. 14. madde uyannca 1slah~1 hakkl siireli ve inhisari niteliktedir.
Koruma siiresi, 10. maddeye gore, 1slah~1 hakklmn tescilinden itibaren
yirmibe~ ylld1r. Bu sure aga~lar, asmalar ve patates i~in otuz y1ld1r.
5042 sayll1 Kanun'un da kaynag1 klsmen Avrupa Toplulugu tarafmdan
kabul edilen 2100/94 sayll1 ve 27.Temmuz.1994 tarihli Topluluk <;e~idi
Haklanna ili~kin Konsey Tiiziigii' diir67 •

III. SONU<;
Goriildiigii iizere, Avrupa Toplulugu-Tiirkiye Ortakltk Konseyi'nin 1195
numarah karan ~er~evesinde Tiirkiye'nin Giimriik Birligi'ne girmesinin
Marka-, Endiistriyel Tasanm-, Cografi i~aret-, Patent Hukuku ile Fikri
Hukuk iizerinde derin etkileri olmu~, Tiirkiye Cumhuriyeti karann 31.
maddesinde iistlendigi fikri, smai ve ticari miilkiyeti etkin koruma
yiikiimliiliigiinii yerine getirmek i~in gerek karardan onceki haz1rhk
a~amasmda gerek karann verilmesinden sonra biiyiik ~aba gostermi~tir.
1995 yllmda h1zl1 bir bi~imde ger~ekle~tirilen yasama etkinligi ve
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uluslararas1 antla~malann kabuliiniin Tiirk doktrininde Cumhuriyet'in
onemli hukuk reformlanndan biri olarak nitelendirilmesi yerindedir68 •
Bundan sonra yapilacak i~. Topluluk Hukuku'nda fikri ve smai haklann
korunmasma ili~kin yonerge ve tiiziiklere uygun degi~iklikler yapmak,
uluslararas1 antla~malan onaylamakhr. Fikri ve Smai Miilkiyet Hukuku
alamnda yeni geli~melere kapah, korsan mal iiretimi ile ya~ayan sistemler
uzun vadede c;okmeye mahkumdur69 . Aym nedenden otiirii, Giirnriik
Birligi'ne giri~imize yonelik siyasi ve ekonomik c;ekinceler ve ele~tirilere 70 ,
hukuk alanmda katilmaya imkan gormemekteyiz.
Summary

Turkey made an official application on July 31, 1959 for initiating
accession negotiations to the European Economic Community. The
agreement regarding the establishment of partnership between the European
Economic Union and Turkey, was signed on September 12, 1963 and
entered into force on December 1, 1964. With the partnership agreement, in
the first phase it was aimed to establish the customs union. Also,
strengthening commercial and economic relations and ensuring fast
development of the Turkish economy were among the purposes mentioned
in the agreement. The partnership consisted of three phases. These included
the preparation phase, transition phase and the final phase. The final phase,
Turkey's entrance to the Customs Union, was based on the decision dated
December 22, 1995 with serial number 1195 of the European CommunityTurkey Partnership Council. The mentioned decision was not an agreement
in the sense of International Law and has not yet taken its final structure.
This decision includes not only the free circulation of goods, elimination of
customs tax, adoption of similar trade policies, a common customs tariff and
the application of preferred tariff policies, but has also included
arrangements for conformity of laws in intellectual property rights.
Effective protection of intellectual and industrial rights has been clearly
mentioned in the decision (article 3111). Turkey's accession to the Customs
Union has caused a striking legal reform in the field of Law on Intellectual
and Industrial Property. Many Decree Laws have been enforced in order to
make a rapid harmonization with the Law of European Union. The Decree
Law numbered 551 on Protection of Patent Rights has abolished the Patent
Law dated 1879. The Brands Law dated 1965 was abolished with the
Decree Law numbered 556 on Protection of Brands. Also, with two separate
Decree Laws, industrial designs (Decree Law numbered 554) and
geographic signs (Decree Law numbered 555) have been put into force. The
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mentioned Decree Laws are all based on the same Authority Law. Important
amendments were made in 1995 to the Law on Intellectual and Artistic
Works dated 1951. Computer programs were included in the protection of
the Law on Intellectual and Artistic Works. Adjacent rights (=related rights)
were recognized by the lawmaker. The period of protection was extended to
70 years, the principle of consuming rights was accepted and legal and
criminal cases were re-formulated. European Union regulations were taken
as basis in the mentioned amendments. The effect of European regulations
and rules are especially evident in the Turkish Brands Law. The first
regulation of the European Union Commission, regarding the
Harmonization of Arrangements on Brand Laws in Member States, dated
December 21, 1988 with serial number 89/104 and the Rules of the
Commission regarding Partnership Brand, dated December 20, 1993 with
serial number 40/94, has found wide field of application in the Decree Law
on Protection of Brands. The mentioned effects are especially visible in
causes of relative and absolute denial, brand types, and provisions regarding
the use and protection of brands. Formal and service brands are also new for
the Turkish Legal system. The facts that lead to the Decree Law on
Protection of Patent Rights are a bit different. The reform works go back to
1988; thus, this law carries the traits of the Munich Patent Agreement dated
1973, the German Patent Law amended in 1991, the German Law on Useful
Model, German Law on Workers' Inventions and the Spanish Patent Law.
The Decree Law on Protection of Patent Rights includes translation errors,
legal gaps and repetitions. Useful model rights, workers' inventions,
mandatory license and patent proxy are the major innovations of the
arrangement. This legal reform was followed by the establishment of the
Turkish Patent Institution and the Special Courts on Intellectual and
Industrial Rights. Turkey's membership to the TRIPS agreement and
accession to the Customs Union, has put the state under obligations to sign
many international agreements in the field of Law on Intellectual and
Industrial Law.
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