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"KNOW-HOW" VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE
FiKRi HAKLARLA iLGiLi LiSANS ANLA~MALARI)*
Deniz Ilgaz**

Ozet***
Know-How, smai alanda ozellikle ticari ve ekonomikfaaliyetlerde kullanzlan,
genellikle gizli olmakla birlikte bOyle bir nitelik ta§lmasl zorunlu olmayan ve
bir patent ile korunmaml§ bulunan , teknik veya i§letme ile ilgili bilgi ve
tecriibelerdir. Bir patent veya marka gibi kanunda ozel olarak korunmayan ,
ancak pazarda onemli bir deger ta§lyan bu tiir bilgi ve tecriibelerin devri,
'know-how sozle§mesi ' adm1 alan ve yaygm bir §ekilde kullanzlan bir sozle§menin
dogumuna yol arml§tlr.
Know-how sozle§meleri, ilk zamanlarda patent lisans sozle§mesi ile birlikte
yapllml§ ve bu sozle§menin bir unsuru olarak degerlendirilmi§tir. Bu nedenle
baglmSlZ bir know-how sozle§mesinden bahsedilmemekteydi. Ancak knowhow sozle§meleri giiniimiizde rogunlukla patent lisansl sozle§melerinden
baglmSlZ olarak degerlendirilmektedir.
Teknik ve ekonomik alandaki bilgilerden olu§an know-how, gereginde
i§letmenin s1nai ve ticaret alanznda yonetim ve organizasyonuna ili§kin bilgilerini
de kapsamaktad1r. Genellikle s1r niteligi ta§lyan know-how veya ticari s1r,
herkesin kolayca elde etmesi miimkiin olmayan bilgilerden olu§ur. Kamuya
apklanmaml§ olmas1 ko§uluyla s1r niteligi ta§lmayan ancak bir endiistri veya
i§letme alanmda gosterilmi§ belli bir raba sonucunda elde edilmi§ bilgiler de
know-how olarak nitelendirilebilir. Know-how 'm konusunu olu§turan bilgilerin
yeni, teknigin bilinen durumunu a§an ve sanayiye uygulanabilir bir bulu§
olmas1, bir ba§ka deyi§le , patent verilebilme niteligine sahip bulunmasl zorunlu
degildir; ancak bir bulu§ niteliginde olan bilgiler de heniiz patent almmaml§,
ya da patent almmasmm sakmcall bulundugu durumlarda , know-how olarak
saklanabilir veya uruncii ki§ilere sozle§meler araclllg1yla aktanlc;jil{r.
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Ba~ta Amerika Birle~ik Devletleri olmak iizere birrok iilkede know-how ve
ticari szrlarzn korunmaszna ili~kin yeni yasalar yapzlmakta, mevcut yasalar
giirlendirilerek, know-how hzrszzlzgznz ceza hukuku kapsamzna alma yoniinde
egilimler yaygzn bir birimde goriilmektedir.

Giri~

Bir iiriinden ya da yontemden en kolay ya da en verimli bi<;imde yararlanmay1
saglayan bilgi, "know-how" veya ticari Sir olarak tammlanmaktadir. Ekonomik
bir deger olu~turan bu bilgi, lisans anla~mast yoluyla ya da bulu~ sahibinden
dogrudan veya onun araciltgiyla ti<;tincti ki~ilerden ogrenilebilir.
Ticari Sir olan ek bilgi, eger bir patentle baglantth bir bilgi ise anla~mada Sir
olarak saklanma stiresi patentin stiresi ile e~ tutulabilir. Sunulan ek gizli bilgi,
eger kendi ba~ma bir ticari kazan<; kaynag1 ise, sonsuza kadar saklanabilir. Yeter
ki onu gizli tutacak onlemler ahnabilsin ve eldeki ko~ullar buna olanak saglasm.
Giintimtizde ticari Sir olu~turan bir bilgi, ornegin bir bilgisayar kaynak kodu,
biyokimyasal bir formtil, ya da teknik bir ~ema, bir ~irket i<;in ttim tiretim
biriminin degerinden daha tisttin olabilmektedir. Oysa ileri bilgisayar teknolojisi ,
bu ttirden bir gizli bilgiyi hi<; ku~ku uyand1rmadan kopyalama ve ka<;Irma
olanag1 saglamaktadu. Herhangi bir i~yerinde <;ah~an bir ki~i, ~irketin
bilgisayanndaki gizli ticari bilgiyi bir diskete kopyalayarak, evinde bu bilgiyi
kendi bilgisayannm ana bellegine ge<;irerek istedigi gibi dtizenleyebilir ya da
degi~tirebilir, ve ardmdan Internet'e ytikleyerek anmda dtinyanm dort bir yanma
iletebilir.
Bu bilgiye ula~an milyonlarca ki~i aym i~lemi birka<; dakika i<;inde
yineleyebilir. <;ok degerli bir ticari smm bbylece gizliliginin dtinya <;apmda
yok edilmesi birka<; saat i<;inde saglanm1~ olabilir.

"Know-How" ile Patent Arasmdaki Fark
Patent yasalannda genel olarak ge<;erli kural , soz konusu bulu~un tam olarak
ve a<;Ik bi<;imde yaz1lrm~ bir tarifnamesinin, patent almak i<;in yap1lan ba~vuru
ile birlikte sunulmastdir. Bu tarifname oylesine a<;Ik ve aynntth olmahd1r ki,
soz konusu sanayi ya da bilim dahnda Siradan bilgi ve becerilere sahip bir ki~i,
ilgili bulu~u elde etmek i<;in gerekli i~lemleri tarifnameyi izleyerek
ger<;ekle~tirebilsin. <;izim ve resimlerin de bu tarifnameye eklenebilecegi gibi,
i~lemlerin hangi ko~ullarda ytirtittileceginin bile a<;Iklanmasi zorunlu olabilir.
Saglanan btittin bu bilgilerin de otesinde bir teknik uzmanhk bilgisi olabilir
ki, bu ek bilgi ancak soz konusu bulu~un sanayiye uygulanmasmda edinilmi~
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uzun bir deneyim sonucunda kazarulm1~t1r. Bu ttir bir bilgi genelde, bulu~ i<;in
patent ba~vurusu yapild1gmda sunulan tarifnamenin i<;inde yer almami~ olabilir.
(:linkii bulu~un ilk safhasmda yalruzca laboratuvar ya da pilot bolge denemeleriyle
kls1th <;ah~Ilrm~, bu yeni ek bilgiye henliz ula~Ilmarru~tir. Ya da bulu~un ancak
en list tiretim dtizeyine ula~Ild1gmda, know-how ya da ticari sir olarak
adlandmlacak bu yeni bilgi, ticari degeri tisttin bir unsur olarak ortaya <;Ikrm~tir.
Know-how ya da ticari sir ttirtinden bir bilgi, diger flkri hak alanlanna konu
olabilecek bulu~ ya da becerilerden ttimtiyle bag1msiz bilgi olarak da ticari bir
deger olu~turabilir. Zamanla k1S1tlanm1~ bir koruma yerine, zaman i<;inde
sonsuz bir koruma saglamanm daha uygun gortildtigti durumlarda, soz konusu
bilginin ticari Sir olarak korunmasma gidilebilir. Boyle bir se<;im yap1hrken
goz online ahnacak hususlar ~unlard1r:
a) Saklanacak alan bilginin ticari degeri dti~tik oldugundan, patent almak
veya herhangi tlirde bir tescil i<;in yapilacak ba~vurunun masrafm1 ve
emegini kar~Ilamayacag1 dti~tinlilebilir;
b) Soz konusu bilginin ticari degerinin
kendiliginden yitirilecegi dti~tinlilebilir;

be~

yildan az bir sure i<;inde

c) Soz konusu bilginin tarifname belgesinde a<;Iklanmas1 durumunda, aym
alanda bir basamak otedeki bulu~lara temel olu~turabilecegi dti~tintilebilir.
Bu durumda se<;ilecek iki yol vardir: birincisi, patent ba~vurusu yapllarak,
gelecekte kaydedilecek geli~meler a<;Ismdan temel bulu~u koruma altma
almak; ikincisi, a<;Iklanmam1~ gizli bilgiyi s1r olarak saklamak ve bu
bilgiden bagimSIZ olarak ba~kalanmn aym ya da benzer bulu~lan ve buna
dayanan yeni bulu§lan zaman i<;inde ortaya koymalarmm riskini gaze
almak. Boyle bir risk gaze almirken, eldeki gizli bilginin bir gtin hi<;bir
ticari degerinin kalmayabilecegi anla§1lmahd1r;
d) Eldeki gizli bilgi, eger "tersine mtihendislik" yontemi ile kolayca elde
edilebiliyorsa, bu durumda patent ba~vurusu yapmak en dogru se<;im
olur. Yoksa sir olarak saklanan bilginin gizliligi ancak "tersine mtihendislik"
i~lerni tamamlanana kadar sUrer;
e) "Tersine mtihendislik" yontemiyle bilginin elde edilmesi hi<; mlimktin
degilse ve bilginin sir olarak kalmas1 olas1hgi iyice ytiksekse, o zaman
bilginin ticari su olarak saklanmasi en dogru se<;im olur;
f) "Tersine mtihendislik" yontemiyle kolayca elde edilemeyecek alan bir

bilgi i<;in patent ba§vurusu yapllirsa, soz konusu bilgi btittin aynntllanyla
rakip firmalara ve topluma sunulacaktlr. Bu durumda rakipler, patentin
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alam dt§mda kalan fakat yine de benzer bir sistem olu§turarak, tirtine
ticari rakip olu§turacak bir ba§ka tirtinle piyasaya ~1kabilirler. Gizlilik
korunmu§ olursa, rakip bir tirtintin imal edilmesi olasthgi hem daha dti§tik
olacak, hem de maliyeti ~ok daha ytiksek olacaktlr.
Ticari S1rlarm Kapsam1 ve Koruma Yontemi

Know-how ve ticari srr bilgilerinin ttirtinde herhangi bir klSltlamaya gidilemez;
bunlara yasal koruma hakkmm tanmmasma klSltlama getirilemez. Bu ttir
a~lklanmarrn§ bilgiler, bah§edilmi§ bir patent hakk1 gibi, ki§inin elinde yasal
ger~ekligi olan bir tekel hakkl gibi korunabilir.
Baz1 tin yaprrn§ lirtinlere ait know-how, ~ok ytiksek ticari bir deger kazanabilir.
200 yilt a§km bir stiredir gizliligi korunan "Chartreuse" konyaguun tarifnamesi
bir know-how omegidir. Lisans anla§mast yoluyla know-how ya da ticari srr,
ti~tincti ki§ilere devredilebilir. Bu ttir anla§malar yalmzca know-how ile kls1th
kalmayarak beraberinde patent gibi diger fikri hak konulanm da kapsayabilir.
Ktta Avrupas1 'nda uygulanan hukuk sistemlerinde, know-how ya da ticari
sunn gizliligi yalmzca anla§malarla ilgili yasal hiikiimlere dayanarak
korunmaktad1r. i§ yerinde gizliligi koruma ko§ullanmn diizenlenmesi, i§
sahibinin alacag1 akllc1 ve etkin onlemler on plandadrr. Gizli bilginin, degerli
bir ticari su olarak mahkemelerde dava konusu yaptlabilmesi i~in bu s1mn iyi
korunduguna dair once mahkemenin inandmlmas1 gerekmektedir. Aynntih
almmi§ onlemlerde bir kusur edilmemi§ olmahdtr. Aksi halde mahkeme,
gizliligin ihlal edilrni§ oldugu hiikmtine varamaz.
Bir zamanlar sir olarak saklanan know-how, her ne §ekilde olursa olsun bir
kez a~tga ~lkanld1 rru, onu herkes serbest~e kullanabilir. Ozellikle h1zh geli§en
teknolojilerde, endiistri casuslugu olduk~a onemli bir sorun olarak ortaya
~lkmaktadu. Bu ytizden i§yerlerinde en geli§rni§ gtivenlik onlemleri almmal1drr.
Teknik, elektronik ayg1tlar kullamlarak, yeni ve gizli bilginin geli§tirildigi,
i§lendigi bOliimler diger ~ah§anlara ve ziyaret~ilere kapah tutulmahdtr.
Ticari bir kurulu§ta gizli bilginin saklanmasmda en onemli bir diger adtm,
ad1 ge~en i§yerinde ~ah§anlann her biriyle teker teker, gizli bilginin saklanmasma
ili§kin sozle§me yapilmastdrr. Boylece ~ah§anlar, gorevlerinin smrrlanm kesin
olarak algllar, neyi hangi boyutta s1r olarak saklamalar1 gerektigi konusunda
a~lk se~ik bilgilendirilmi§ olurlar.
Sozle§melerin dt§mda, i§yerinde belirli i§lerin yapllmas1 s1rasmda gizli
bilginin nerede ve nasll korunmas1 gerektigi, ~ah§anlara yaz1h ve sozlii olarak
stirekli uyartlar bi~iminde belirtilmelidir. Aynca, iyi-niyetli ~ah§anlarm yam
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srra, kotii-niyetli s:ah§anlara ve i§yerine kastth olarak bilgi hrrstzhgt amactyla
yana§an yabanctlara kar§t da stkt onlemler almmahdrr.
i§yerinde siirekli gorevi olmayanlarm, ancak ozel bir gizlilik sozle§mesi
irnzalayarak i§yerinin gizli bilgilerine yakla§malanna izin verilmelidir. Ahnacak
onlemlerin, saklanan bilginin ticari degerine orantth olmast, mahkemenin
goziinde bu orantmm makul ols:iide ve yeterli bulunmast onemlidir.
i§yerinden bir elemanm aynlmast durumunda, eger bu ki§i gizli ticari bilgiyle
s:ah§mt§ bir eleman ise, i§ten aynlmadan once kendisiyle gorii§iilmeli, gizli
bilgiyi gizli tutma yiikiimliiliigiiniin siirdiigii, i§ten aynlsa bile sozii ges:en
bilgiyi gizli tutmakla yiikiirnlii oldugu kendisine anrmsattlmaltdrr. i§ten aynlacak
olan ki§inin, elinde bulundurdugu biitiin belgeleri i§yerine iade etmesi
saglanmahdrr. iyi-niyet sahibi olmayan bir s:ah§arun daha once bu gibi belgeleri
kopyalamt§ olmasmm oniine ges:ebilmenin yollan da goz oniine ahnmahdrr.

Teknoloji Transferi
Ges:mi§ ytllarda, yabanct yatmmlan ancak giis:li.ikler ve engelleyici etkiler
yaratan "ex-ante" denetleme yontemleriyle kabullenme politikalarmm yerini
giiniimiizde istikrarh, yerli/yabanct aynmt yapmayan ve saydam bir hukuk
siireci almaktadtr ki, bu siirecin iki onemli unsurunun biri hakstz rekabet
diizenlemeleri, digeri ise fikri haklan koruyucu yasa ve uygulamalardtr.
Teknoloji transferine dinamik, giiven ortamt ve i§lerlik kazandtran fikri
haklann korunmast sistemi, etkili bir rekabet hukuku mekanizmasmdan destek
aldtgmda, yabanc1 yatmmlar konusunda en iyi sonus:lan yaratrr. Fikri haklarla
ilgili lisanslardan kaynaklanabilecek iistiin ve basktct olu§urnlann serbest pazar
is:indeki haklt rekabet dengelerini bozmast engellenebilir ve fikri hak sahiplerine
de koruma saglanabilir.
Diinya Ticaret Orgiitii'niin (WTO) 1995 ytlmda kurulmasmdan bu yana diinya
ticareti sistemini, hem yatmmlan hem de haklt rekabeti koruma ve geli§tirme
amactyla, giderek artan saytda kurallar ve yonternler a~ belirlemektedir. Hizmetler
ticareti, omegin, biiyiik geli§me gosteren bir ticaret alarudrr. Bu alandaki yabanct
yattnmlar, hizmetin sunulacagt iilkede onernli bir mali varhk gerektirmektedir.
Hizmetlerdeki ticareti diizenleyen GATS Anla§mast, bir iilkeye hizmet getirmek
iizere burada §irket kuracak ve lisans anla§malan yapacak olan tarafm, sektorde
ele ges:irebilecegi iistiin konumdan ya da tekel durumundan rekabeti bozacak
bis:imde yararlanamayacagmt Madde VIII'de belirtmektedir.
Fikri haklann etkili ve yeterli bir bis:imde korunmasmt saglamak ve aym
zamanda iilkelerin fikri haklar yasalarmt uygularken uluslararast ticarete engeller
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olu~turmasmt onlemek amactyla hazrrlanan TRIPS Anla~mast , Dtinya Ticaret
Orgtitti'ntin kurulmastyla birlikte bu orgtitti yaratan Anla~ma ' nm ti<; temel
dayanagmdan biri olarak imzalanmt~tlr. TRIPS, btittin WTO tiye tilkelerinde
yasalarda yer almast ve uygulanmast i<;in fikri haklar alamnda asgari esaslart
belirlemektedir; tilkelere, geli~rni~lik dtizeylerine gore ytiktimltiltiklerini yerine
getirmekte bir takvim tammt~tlr.

Yedi ana ba~llkta yer alan flkri hak kategorilerinin ardmdan, "a<;lklanmarru~
bilgi"nin korunmast ve kontratlarla sonu<;lanrru~ lisanslarda rekabeti engelleyici
unsurlann kontrolu gelmektedir. Teknoloji transferinde uluslararast bir davraru~
kodu belirleme <;abalan daha once , 1980'li ytllarda ba~lamt~ttr. UNCTAD
Kodu olarak amlan bir taslak metnin yam srra, WIPO'nun da, resrni mahiyette
olmayan yine de bu konuda tiye tilkelere oneriler getiren, 1986 ytlmda hazrrlanan
bir raporu vardtr: Teknoloji Ahmt ve Transferi i<;in Yaptlan ve Smai Haklar
Sorunlarmt i<;eren Sozle~melerde Uzla~ma ve Kontrol Saglama Yontemleri . 1
WIPO 'nun hazuladtgt metinde, teknolojinin ticari transferinin
yararlamlan ti<; temel metot a<;tklanmaktadrr: Satt~ ya da
devretme, lisans verme, ve know-how sozle~meleri . Birincide , patent hakkt
tanman bulu~a ait btittin haklann, sahibi tarafmdan satt~t ve bu haklann ba~ka
bir ki~i ya da ttizel ki~iligi olan bir kurulu~ tarafmdan satm almrnast ger<;ekle~tirilir.
ger<;ekle~tirilmesinde

Bir bulu~ i<;in tanman patentin sagladtgt btittin inhisari haklarm, belirli bir
zaman i<;in ya da ba~ka ko~ullarla sllllrlandmlmadan ba~ka bir ki~iye ge<;irilmesi
durumunda ise, devir ("assignment") yaptlrru~- olmasmdan soz edilir. Faydah
modeller, endtistriyel tasartmlar ve ticari markalarm da "devir" yoluyla ba~ka
ki~iye ge<;irilmesi mtirnktindtir. Patent verilmi~ bir bulu~un bOylece yasal
yoldan ba~ka bir ki~iye devri i~lerni, yazth olarak "patent haklanmn devri" adt
verilen sozle~me ile yapthr. Haklann devredildigi ki~i ("assignee") , patent
verilmi~ bulu~un yeni sahibidir ve o bulu~a ait patent kapsammda tamnan
inhisari haklardan yararlanmaya yetkilidir.
ikinci yasal yol ise, lisans verilmesidir ki, bu da patent verilmi~ bir bulu~ a
ait inhisari haklann kapsadtgt i~lemlerden birinin ya da birka<;mm , sahibi
tarafmdan , belirli bir stireyle stmrlandmlrru~ olarak tilke i<;inde stirdtirtilmesi
i9in ba~ka bir ki~iye izin verilmesidir. Yaztlt lisans sozle~mesinde genellikle
iki ttir yasal i~lem yer ahr: Birincisinde , patent verilmi~ bulu~un sahibinden,
ba~ka bir ki~i ya da kurulu~a , patentli bulu~a ait inhisari haklarm korudugu bir
ya da birka<; i~lem yapma izni verilir ki, buna "lisans" denir; ikincisinde ise,
verilen lisansm hangi ko~ullar altmda ger<;ekle~ecegi belirtilir. Lisansa kar~t
odenecek ticret, ya da bulu~un i~letilmesinde degi~ik a~amalarda Odenecek
ticretler, ko~ullardan biridir. Diger bir ko~ul, ancak belirli bir kullamm amacma
yonelik olabilir. Yine bir ba~ka ko~ul, tirtintin i~lenecegi yeri ya da bolgeyi
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belirtebilir. Lisans alan ki~i ya da kurulu~tan, ko~ul olarak one stiri.ilen istekleri
kar~Ilayacagma dair yaz1h olarak soz ahmr.
Sozle~mede, lisans1 verenin de kar~1lamakla yiikiimlii oldugu baz1 noktalar
yer alabilir. brnegin, lisans1 alana kar~1 iic;iincii bir ki~i tarafmdan, daha once
kendisine ait olan bir alana girilmesinden otiirii ac;Ilacak davada, lisans1 veren,
lisans1 alam mahkemede savunacagma dair soz verebilir.

Lisans sozle~mesi ic;inde, ya da lisans sozle~mesinden ayn olarak yap1lacak
bir yaz1h s ozle~mede, "know-how" ile ilgili onlemleri de ortaya koymak
miirnkiindiir. Bulu~un ya da iiriiniin sahibi olan taraf, "know-how" ya da ticari
SliTl da elinde tutan taraf oldugundan, lisans sozle~melerinde know-how ile
ilgili hiikiimlere de yer verilir.
Know-how, somut bir bic;imde iletildigi gibi somut olmayan bir bic;imde de
iletilebilir. Somut olarak know-how, beige, fotograf, c;izim, bilgisayar diskleri,
mikrofilm ve benzeri arac;larla sunulabilir. Bir fabrikanm binalarmm rnimari
projesinin aynntllan, makinalann c;izim detaylan ve yerle~tirme planlan, yedek
parc;a listeleri , c;ah~tlrma tarifnamesi, yeni bir malzemenin ozellikleri, i~c;ilik
ve makina zamam hesaplar1 , bir siirecin basamaklar1, paketleme ve depolama
bilgileri, c;evre faktOrlerini ac;lklaytcl bilgiler, teknik ya da profesyonel personel
ic;in gorev tammlamas1 olabilir.
Somut olmayan bir bic;imde iletilen know-how ic;in ornek, know-how'1
saglayan tarafm bir miihendisinin , ahc1 taraftan bir miihendise sozlii olarak bir
siireci ac;lklamastdrr. Aynca, ahc1 tarafm miihendisi, verici tarafm iiretim siireci
ic;inde bizzat olay1 izleyerek orenebilir. Ya da ahc1 tarafm personeli, ya ahc1
tarafm tesisinde ya da verici tarafm tesisinde, know-how iizerinde topluca
e~itim goriir. Somut olmayan bir ~ekilde iletilen know-how, "teknik servis"
ya da "teknik destek" olarak da adlandmlabilir. Somut bir bic;imde iletilmeyen
know-how, eger iiretirnin veya diger i~lemlerin aydmlatlimas1 yoniinde planlama,
finansal yonetim ya da pazarlama konulanm ic;erirse, "yonetim hizmetleri"
olarak da adlandmhr.
Know-how sozle~melerinde, iletilecek know-how'm niteligi, hangi yoldan
iletilecegi, Odenecek iicret, know-how'm iic;iincii ki~ilere ac;tklanma(ma)sma
ili~kin konular yer alrr. Sozle~me metninin ic;inde taraflar, know-how bilgisinin
hangi boliimlerinin, ne kadarmm, nasll ve hangi siirelerle gizli tutulacagmt ,
kimlere ac;tklanabilecegini belirtirler. Taraflar aynca, izinsiz bir ac;tklama
sonucunda, kazayla ya da kasten, gizli bilginin ortaya t;tkmasmda, ya da
taraflardan birinin herhangi bir kusuruyla lisans sozle~mesinin hiikiimsiiz
kaldtgt durumlarda, atllacak adtmlan belirtirler. Taraflann, teknolojik
geli§melerdeki farkh diizeylerini birbirleri ic;in bir all~ veri~ ya da stmrlama
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konusu yapmalan, know-how lisans sozle~mesine serbest9e i~leyecekleri
durumlar olabilir veya olmayabilir. Buna "9apraz lisanslama" ad1 verilir ve
kendine ozgti kurallan goz online almarak yaplhr. 2
Avrupa Birligi'nde Ticari S1rlarm Korunmas1; Teknoloji Transferiyle
ilgili (EC) 240/96 Sayd1 Tiiziik

Avrupa Birliginin, ozellikle know-how ya da ticari mlann bir fikri hak
alam olarak tilkeler tistti korunmasma yonelik bir yasal dtizenlemesi olmarm~trr.
Bu alanda koruma, tiye tilkelerin kendi i9 hukuk dtizenlemelerine brrakllrm~.
Ttirkiye'ye de bu konuda Gtimriik Birligi Karar1 kapsammda mevzuatm1 tiye
tilkelerdeki htiktirnlere gore, ikinci a~amada uyumla~trrma onerisi getirilrni~tir.
Avrupa Birligi uzmanlannm gorti~ti dogrultusunda, son yirmi yllda hem
patent hem de know-how gibi baZI belirli kategorilerdeki fikri haklan i9eren
teknoloji transferleri anla~malan, Toplu Muafiyet Ttiztikleri yaratllarak
kolayla~tmlrm~trr. 1989-1996 tarihleri arasmda ytiriirliikte kalan "Know-How
Toplu Muafiyet Ttiztigti3 daha once patentler i9eren anla~malar i9in 1984 y1hnda
yapllan ge9ici Ttiztikle 4 birlikte ilk iki ornegi olu ~ turmaktadu.
~irk.etler, aralanndaki anla~malarm sonu9ta ttiketiciye de bir ol9tide yarar
saglamasma izin verme ko~uluyla; ustaca hesaplanm1~ miktar ya da fiyat
klSltlamalan getirerek kar~1 ~irketi ko~eye sik1~tirmad1k9a; ve sozti ge9en
tirtinlerin btiytik bir b6liimti i9in rekabet unsurunu yok etmedik9e, teknoloji
transferi i9eren anla~malann Avrupa Komisyonunun Rekabetten Sorumlu
Kurulu'na bildirilmesi gerekmemektedir.

Yukanda sozti ge9en iki Toplu Muafiyet Ttiztiklerinin yerini, yeni bir Ttiziik
Teknoloji transferi i9eren lisans anla~malanm kapsayan (EC) 240/96
sayi11 ve 31 Ocak 1996 tarihli yeni Kornisyon Ttiztigti 5 Anla~mamn 6 rekabetle
ilgili 85 say1h Maddesinin teknoloji transferi anla~malanna, yukanda belirtilen
fikri hak kategorilerini kapsad1gmda uygulanacak yontemlerle ilgilidir ve 31
Mart 2006 yllma kadar yiiriirltikte kalmas1 tasarlanm1~t1r. Ttiztik, rekabet
konusundaki 85(1) sayllt htikmtin getirdigi baz1 k1S1tlamalan teknoloji transferi
anla~malan i9in kaldrrmaktadrr. Bu Ttiztik'te, hakl1 rekabeti bozucu potansiyeli
olabilecek lisans anla~malarmm , eger Madde 85(3) de yer alan kriterleri yerine
getiriyorlarsa, hangi htiktimlerle muafiyet kapsamma girebilecekleri
belirtilmektedir.
alrm~trr.

Ornegin lisans alan tarafm, lisans1 verenin yararlanmas1 i9in aynlm1~
bolgelerde, sozti ge9en teknolojiden yararlanmama yasag1 , ttiztik tarafmdan
kaldmlan bir klsttlamad1r. Kaldmlan bir diger ytiktimliiltik, lisans alamn,
tirtintin ilk kez satl~mdan sonraki be~ yll boyunca diger lisans ahc1 taraflann
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yararlanmas1 i<;in aynlm1~ olan bolgelerde tirtinti pazarlamamas1 yasag1d1r.
Kaldmlan ii<;tincti ytiktimliiltik ise, lisans alan tarafm, lisansa konu olan
maddenin tiretimini ve sat1~1m kendi tirettigi iirtin i<;in gerekli gordtigti kadarla
klSltlama zorunlulugudur.
Fikri haklann bir ya da birka<; ttirtintin teknoloji transferinin yap1ld1gi
lisans anla~masmda yer almas1 rekabet hukuku kurallanna kaq1 gelme
anlammda olmasa da, yatay ve dti~ey ttirdeki anla~malar eger rakipler
arasmda pazan bolme, tirtin miktanm klSltlama, ya da fiyat belirleme
uygulamalanna neden olmaktaysa rekabet ortammm bozuldugu
anla~1lmaktadu. Aksine, bir tilkeden digerine teknoloji transferinin
ger<;ekle~tirildigi anla~malarda pazan boliicti etkiler yarat1lmad1k<;a, hakh
rekabet ortammda yan~an taraflann say1ca artmas1yla birlikte geli~me
kaydedilmektedir.
Avrupa Birligi rekabet hukukuna patent ve know how lisanslan konusunda
biiytik bir istisna getirmi~ olan bu Ttiztigtin esas hedefi, Avrupa Birligi tiyesi
iilkeler arasmda bulu~lann kolayca yayllmasm1 ve bunlardan en etkin bir
bi<;imde yararlamlmasm1 saglamaktlr. Patent, know-how ya da ticari srr veya
bunlann hepsini i<;eren haklarla ilgili lisanslann verilmesindeki ko~ullann
uyumu ve sistemin basitle~tirilmesi ama<;lannn~trr.
Sozii ge<;en Ttiztigtin kapsam1 yalmzca AB tiye tilkeleriyle
Topluluk alam d1~mda olan tilke ya da bOlgelerde yapllan
teknoloji transferi anla~malannm da, eger etkileri AB ortak pazan i<;inde
gortilmekteyse, Ttiztigtin kapsam1 i<;ine girecekleri belirtilmektedir. Ttirkiye,
1996 tarihli Ttiztigtin htiktimlerini 1 Ocak 1997 tarihine kadar Ttirk hukuku
i<;inde ytirtirliige koyma taahhtidtinde bulunrnu~tur. Ttirkiye'de Ticari Srrlann
korunmasl konusunda yeni yasa yapihrken goz online almmasl onernli olacak
bir metindir. Yiirtirliige girdiginden bu yana, Topluluk i<;inde etki yaratacak
nitelikteki patent, know how ya da ikisinin kar1~1ffil fikri haklar1 i<;eren lisans
anla~malar1, Avrupa Birligi tiye i.ilkeleri arasmda olsun, Birlige i.iye olmayan
tilkelerle Birlik tiye tilkeleri arasmda yapllnn~ olsun, Ttiziik kapsann i<;indedir.
(Preamble, parag. 7)
smrrlandmlmann~trr.

Yeni Ttiztik <;Ikanlmadan once, 1984 Patent Toplu Muafiyeti ve 1989 Knowhow Toplu Muafiyeti Ttiztikleri ge<;ici bir stire ytirtirltikte kalnn~, 1986 y1lmda
bu konudaki i~levleri yeni Ttiztik yiiklenmi~tir. Eski Ttiziiklerin uygulanmas1yla
kazamlan deneyimlerin 1~mnda, yeni Teknoloji Transferi Toplu Muafiyeti
Ttizi.igi.ini.in onemli bir hedefi, lisans1 veren ve alan taraflann hak ve
sorumluluklanm daha iyi diizenlemesi ve belirginle~tirmesi, taraflann
beklentilerini dengelemesiydi. Yeni Tiiztik' tin bu hedefe ula~makta ne kadar
ba~anh oldugu tart1~Ilmaktadrr. 7
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Tarti§ma konulanndan birisi, patent ve know-how iyeren kan§Ik lisans
verildiginde, lisans1 alan tarafa bagt§lanabilecek bolgesel korumanm siiresinin
paten tin "zorunlu" patent olup olmadtgmm ileri siiriilmesine ba§h olarak
degi§iklik gostermesidir. Ne var ki, 1(4) ve 10(5) sayth Maddelerde sozii
geyen zorunlu ("necessary") patentin tamm1 yapilmamaktadtr. Bu konuda
yeni Tiiziigiin aytkhk getirmemi§ olmas1 ozellikle kmanmaktadtr. c;unkii
geyrni§teki Blok Muafiyetlerin yiiriirliikte oldugu donemde de kan§lk ("mixed")
lisans anla§malannda uygulanacak kurallarda anla§amama nedeniyle sorunlar
ya§anmt§tlr.
Know-how Toplu Muafiyeti'nde yer alan daha gev§ek kurallann patent
konusunu iyeren lisans anla§malanm da kapsayacak biyimde yeni Tiiziikte
geni§letilrni§ olmas1, Teknoloji Transferi'nde "beyaz liste"nin daha uzun, "kara
liste"nin daha kisa olmast sonucunu dogurmu§tur. Ne var ki, lisans1 verenin
olsun alamn olsun, kar§Ihkh ticari degeri yiiksek lisans anla§mast olu§tururken
ozgiirce davram§lanm klSltlayan hiikiimler, lisansm yatay ya da dii§ey tiirde
olmas1 arasmda bir aynm gozetmemi§tir.
Bir ba§ka deyi§le, lisansm verildigi anda, lisans1 alan tarafm soz konusu
pazarda yah§makta olup olmadtgt ya da yakm bir gelecekte soz konusu
pazarda yah§acagmm makul 6lyiilerde beklenip beklenmedigi aynm1
vurgulanmamt§tlr. Oysa, biiyiik bir olasthkla, lisansm verildigi anda lisans1
veren ve alan taraflar geryek ya da potansiyel rakipler degil ise hakh rekabetin
bir 6lyiide ktsttlandtgt ya da ktsttlanacagi anla§Ilmaktadtr. Aym §ekilde,
lisans1 alan tarafm iizerindeki klSltlamalar, lisans1 verenin gizli know-how'a
saglanan korumaya ve patente bagh inhisari hakka day anarak yapabileceklerinin
iistesinden gelmesini engellemekteyse, yine rekabet bozucu ortam
yaratllmaktadtr.
Avrupa Birligi'nde Uyuml3§tirma <;abalarma Ornek; Gtda TatlandmciSI
Konusunda Ticari Strrm Onemi ve Korunmast

Avrupa Birligi'nde diizenlenen yok saytda uyumla§tlrma yasal mevzuatl
arasmda, ticari s1rlann belirli konularla baglantth olarak yer ald1g1 da
goriilmektedir. Tiirkiye'nin de uyum saglamasm1 gerektirecek olan bu tiir
diizenlemelerden bir omek, gtda tatlandmctlart konusundadtr. Komisyonun
98/282/EC sayth ve 21 Nisan 1998 tarihli Onerisi ("Recommendation") 8 gtda
tatlandmcllannm geli§tirilmesi ve iiretirniyle baglantlh fikri haklarm korunmas1
yoniinde izlenecek yollan belirtmektedir. Avrupa Birligi iiye iilkelerini ve
AB iiyesi olmadtgt halde Avrupa Ekonomik Alam'na ("EEA Sozle§mesi")
dahil olan iilkeleri hedef alan, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafmdan
bu konuda 28 Ekim 1996'da ytkanlmt§ (EC) 2232/96 sayth Tiiziige
dayanmaktad1r. 9
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1996 y1hnda <;lkanlan Ttiztik, Madde 3 (1) de, her bir AB tiyesi tilkenin ve
EEA Sozle~mesi tilkesinin kendi s1mrlan i<;inde satllan g1da tirtinlerinin
bile~iminde ya da tizerinde kullamlabilecek tatlandmcllann bir listesini Topluluk
Kornisyonu'na sunma ytiktirnltiltigti belirtilmektedir. Ulkelerin bu ytiktirnltiltigti
yerine getirebilmeleri i<;in daha once kendi irnalat<;llan tarafmdan tatlandmcllarla
ilgili teknik bilgilerin tilke i<;indeki yetkili mercilere iletilmi~ ve boylece
denetlenmi~ olmas1 gerekmektedir.
Komisyon'da toplanan bilgiler bir Kay1t ("Register") sistemi i<;inde
toplanmakta ve ortak pazardan yararlanan Topluluk ve EEA alam halkma
sunulmaktadrr. G1da tatlandmcilar1yla ilgili bilgilere ula~mak isteyen ki~ilere
a<;lk tutulacak bu sistem i<;inde yine de baz1 tireticilerin ticari srr ya da knowhow olu~turan bilgilerinin gizli tutulmas1 gerekmektedir.
Ar-Ge harcamalanmn btiytik mebHiglar olu~turmasma kar~m tatlandmcllan
bir "bulu~" olarak patentle korumanm mtirnktin olmad1g1 goz on tine almmca,
yeni tiretilen tatlandmc1lann ticari s1r olarak gizliliginin korunmas1, bOylece
taklit<;ilik ve haks1z rekabetin onlenmesi ama<;lanmaktadrr. Srr olarak saklanan
yonternlerle elde edilen tatlandmc1lann belirtilmesi yoluyla tireticilerinin fikri
haklanmn korunmas1, (EC) 2232/96 sayl11 Ttiztigtin 3(2) sayll1 Maddesinin
ikinci paragrafmda yer alan htiktimle saglanmaktadrr.
21 Nisan 1998 tarihli Komisyon Onerisi ile AB tiyesi tilkeler ve EEA
alam tilkeleri, kendi yetkili mercilerine denetim geregi sunulan gizli bilgileri
s1r olarak nasll saklayacaklan , ve bir uyum i<;inde nas1l davranacaklan
konusunda yonlendirilmektedir. G1da tatlandmcllan tireticilerini temsil
eden kurulu~lar, bu tirtinlerle ilgili gizli ticari bilgilerin be~ y1l stireyle
korunmasmda anla~m1~lardu. Dye tilkeler de bu oneri dogrultusunda
bilgilendirilmi~lerdir.

Su olarak saklanacak bir ticari bilgiye sahip olan tiretici, tatlandmc1
tirtintiyle ilgili olarak tilkesinin yetkili merciine ba§Vurarak korunma
saglanmas1 isteginde bulunmakta, yapllan inceleme sonucunda korumanm
saglamp saglanmayacag1, tilke yetkilileri tarafmdan karara baglanmaktad1r.
Bu bilgiye gorevleri geregi ula~m1~ olan ki~iler ya da devlet memurlan,
her tilkenin yasalannda varolan mesleki gizliligi koruma genel htiktimlerine
gore ya da Avrupa Toplulugu'nu kuran Roma Anla~mas1'mn 214 say11I
Maddesi'ne gore kendilerine kontrol amac1yla ve de 89/397 /EEC sayll1
ve 14 Haziran 1989 tarihli Avrupa Konseyi Yonergesi'ne 10 uygun bir
bi<;imde teslim edilmi~ olan ticari sulann gizliligini korumakla
ytiktimltidtirler. Sozti edilen yasalar kapsammda ytiktimltiltigti olmayan
ki~iler ise, ancak gizlilik sozle~mesi imzalamak ko~uluyla gizli bilgiye
y akmla~tmlmahd1r.
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Amerika Birle~ik Devletleri'nde Ticari S1rlarm Korunmas1
"Ekonomik Casusluk Yasas1" olarak adlandmlan ve ticari srrlarm hrrs1zhgm1
federal ceza su~lan kapsamma alan Kanun, 11 Ekim 1996 tarihinde Ba~kan
Bill Clinton tarafmdan imzalanm1~t1r. Bu Yasa, ticari s1rlara kar~1 cezai
yaptmmlann gii~lendirilmesinde ABD'de oldugu kadar uluslararas1 diizeyde
de bir degi~im ba~latm1~trr.
ABD i~inde veya d1~mda olsun, Intemet'te olsun, ticari srr ya da know-how
hirSIZhgmm bundan boyle federal ceza davas1 konusu yap1labilmesinin yolu
a~Ilrm~, bu konudaAdalet Bakanhg1'na geni~ yetkiler tamnrm~trr. 11 Yeni Yasa'da
ticari srrnn tamrm, 1980 yllmda ABD'de ~Ikanlrm~ olan Bir Omek Ticari Srrlar
Kanunu'nda oldugu gibi geni~ tutulmu~tur. Bir formiil, tasanm, derleme,
program, metot, teknik, siire~ i~eren bilgi, halk tarafmdan genel olarak
bilinmemesinden otiirii ya da a~lklanmasmdan ya da kullamrmndan ekonomik
~Ikar elde edebilecek diger ki~ilerce bilinmemesinden otiirii kendi ba~ma ger~ek
ya da potansiyel bir ekonomik deger olu~turuyorsa; ko~ullar elverdigince bu
bilgiyi Sir olarak saklamaya yonelik bir ~aba harcamyorsa, bu bilgi ticari s1r
olarak tammlanabilir. Bugiinkii Yasa, yukanda sayllanlardan ba~ka aynca yeni
teknolojiler yoluyla yaratllabilen ve saklanabilen ticari srrlan da kapsarm i~ine
almaktadrr.
Yeni Yasa, 1832 sayi11 Boliimii'nde, herhangi bir ki~inin, ticari srrrm sahibi
olan herhangi bir ki~iye zarar verecegini bilerek, soz konusu ticari s1m kendi
yaranna ya da ba~kalan yararma "~evirirse", ceza hukuku kapsammda bir
federal su~ i~lerni~ olacag1m belirtmektedir. Ticari srrnn "·~evrilmesi" ~ok geni~
bir tammla ~unlan kapsamaktadrr: ticari srrnn haks1z olarak ele ge~irilmesinin
her tiirliisii, hirs1zhk, yetkilendirilmeden yararlanma, haks1z yararlanmanm
gizlenmesi, aldatma, yetkilendirilmeden kopyalama, ~ogaltma, orneginin
~Ikanlmas1, planlar, ~izimler, fotograflar, bilgisayar bellegine ya da Internet'e
yiikleme ("downloads", "uploads"), degi~tirmeler, yok etme, fotokopi ~ekme,
her tiirlii iletmeler ("transmissions"), posta ile gondermeler ("deliveries",
"mail"), haberle~meler ya da transferler veya bu gibi ticari srrlan yetkilendirme
olmadan nakletmeler.
bir ki~inin, ticari Sirnn sahibi olan ki~i tarafmdan
oldugunu bildigi bir ki~iden bu tiirde bir bilginin ahclSl
olmas1, bunu satm alma ya da sahiplenme yoluyla ele ge~irmesi, ~ahnm1~,
haks1zllkla ele ge~irilrni~ ya da haks1zllkla kendi yaranna "~evrilrni~" oldugunu
bildigi bu gizli bilgiyi elde etmesi de federal ceza su~u kapsammdad1r.
Yasaya gore,

ii~iincii

yetkilendirilmemi~

Ticari s1r, ABD'nin yeni Yasasmda, finans, i~ diinyas1, bilim ve teknik,
ekonomi ya da her tiirlii miihendislik bilgilerini kapsamaktadrr. Bu bilgilerin,
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elle tutulur olsun ya da olmasm, saklanma bic;im veya yontemleri , depolama
veya derleme olabilir, ya da fiziksel, elektronik , grafik, fotografik ya da yaz1yla
haf1zaya gec;irme olabilir. Elde bulundurma yontemi her ne olursa olsun,
a~ag1daki iki ko~ulun varhg1, ticari s1r ic;in Yasada onemli yer tutmaktad1r:
a) Ticari smm sahibi, soz konusu bilgiyi gizli tutmak ic;in makul olc;iide
onlernlerini alrrn~ olmahdrr;
b) Bilgi, halk tarafmdan genel olarak bilinmedigi ve normal yollardan
kolayca eri~ilemeyecek oldugundan, bu gizliliginden kaynaklanan bir
ekonomik deger haline gelmi~tir. Ticari s1rnn yaratt1g1 bu ekonomik
degerin , gerc;ek mi ya da potansiyel mi oldugu onemli degildir.
Yasamn 1832 say1h Boliimiiniin kar~1 gelme agu ceza yaptmmlan
getirmektedir. On ylla kadar hapis cezas1 , ve 500.000 $a varan para cezalar1
verilebilmektedir. Bir tiizel ki~ilik suc;a kan~tlgmda, para cezas1 5.000.000 $
a c;lk:anlabilmektedir. Eger ticari srr hrrsiZhgmdan yabanc1 bir iilkenin hiikiimeti,
yabanc1 bir arac1 kurulu~ ya da ajan yararlanmaktaysa, cezalar daha da
agrrla~maktadrr.

Yasanm 1831 say1h Boliimii'ne gore, ticari s1r hirsizhgi suc;unu i~leyen
bundan yabanc1 bir iilke hiikiimetinin, arac1 kurulu~unun ya da ajanmm
yararlanacag1m bilmesi ya da bunu bilerek amac;lamast durumunda, hapis cezas1
15 ylla kadar c;Ikarilabilmekte, suc;a bir tiizel ki~ilik de kar1~rrn~sa, para cezas1
10.000.000$ a ula~abilmektedir. Yasada, "yabanc1 arac1 kurulu~unun" tamm1,
onernli bir b6liimiine yabanc1 bir hiikiimetin sahip oldugu , hiikmettigi, yoneltigi,
sponsorlugunu iistlendigi, denetledigi, kontrolii altmda bulundurdugu bir acente,
biiro, bakanhk, kurum, demek, vak1f ya da yasal, ticari amac;h herhangi bir
organizasyon , ~irket, firma ya da birirni kapsamaktadrr.

ki~inin,

"Yabanc1 ajan"m tarurrn ise, yabanc1 bir iilkenin herhangi bir resrni gorevlisi,
devlet memuru, delegasyonu ya da temsilcisini kapsamaktad1r. Yasa
aynca, ABD yetkililerine ticari s1r hirStzhgmda kullamlan ya da bu gibi bir
suc;un i~lenmesi yoluyla elde edilen mallara el koyma yetkisi tammaktad1r.
Boylece ABD federal savcllanna, bir Internet agm1 tiimiiyle devre d1~1
brrakabilme, hrrs1zhkta yararlamlan biitiin bilgisayarlara, yaz1cllara ya da sue;
i~lerken kullamlm1~ biitiin ayg1tlara el koyma hakk1 tanmmaktad1r. Diger
federal sue; kovu~turmalannda yasalann yetkili ki~ilere saglad1g1 biitiin ara~tlrma
olanak ve yonternleri bu konuda da ilgililere tamnmaktadrr.
c;ah~am,

ABD d1~mda i~lenen ticari srr hrrs1zhg1 suc;lanna gelince, eger suc;u i~leyen
ya da ABD'de siirekli kalma izni olan bir yabanc1 ise; suc;un
i~lendigi kurum ya da kurulu~ ABD'de kururnla~tmlrrn~ ya da diizenlenrni~ ise;
ki~i ABD vatanda~1
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sw;: te~kil eden eylemin geli~tirilmesi ya da devami ABD ic;:inde yer almi~ ise,

1996 tarihli Yasamn kapsarm ic;:inde sayilmaktadir. Yasadaki smrr-di~I hiiktirnlere
dayamlarak ticari srr hrrsizbgmi uluslararasi diizeyde izlemek miimkiin olmakta,
Internet yoluyla ya da ba~ka yollarla gizli bilginin yurt di~ma kac;:mlmasi
onlenebilmektedir_
Ticari sir sahibini korumak ve daha ileri boyutlarda bir haksiZ kullammi
onlemek ic;:in ihtiyati tedbir karanrun almabilmesi de miimkiindiir. Soru~turmamn
herhangi bir noktasmda, Adalet Bakanhgi'nm ihtiyati tedbir ic;:in medeni hukuk
davasi ac;:ma yetkisi tanmmaktadiL Bu durumda, ticari Sirnn gizliliginin
korunmasi yoniinde Mahkemenin gerekli onlemleri almasi onemlidir.
ABD'nin 1996 tarihli "Ekonomik Casusluk Yasasi"run ticari srrlann c;:ahnmasi
ve bunlardan haksiz yararlamlmasi durumunda, diger fikri haklann tecaviizlerine
verilen cezalardan c;:ok daha agir cezalan federal diizeyde ve de uluslararasi
diizeyde getirdigi goriilmektedir. Ticari srrlann korunmasmm , ABD ekonomisi
ic;:in ne kadar hayati deger ta~Idigi , bu uygulamadan anla~Ilmaktadir. 1996
yilmda kabul edilen Yasaya ko~ut olarak, ~irketler de ticari srrlanm milyonlarca
dolar harcayarak rakiplerine kar~I korumaktadir. Yurt di~I uzantilan ic;:in ise
birc;:ok ABD imalatc;:I firma, ticari degeri yiiksek fikri haklar ve know-how
ic;:eren lisans anla~malan yapmaktansa , iiretim birimlerini yabanci iilkelere
ta~Imayi daha uygun bulmaktadir.
1996 "Ekonomik Casusluk Yasasi " c;:Ikanlmadan once ABD'de federal
savcilar, 1934 Ulusal <;ahnmi~ Mal Yasasi'na dayanarak ve telgraf/posta
sahtekarhgi konusundaki federal yasaya dayanarak ticari Sir hirsizhgi
suc;:lanm federal ceza davalan kapsamma almaya c;:ah~maktayd1. <;ahnmi~
mallann bir ABD eyaletinden digerine motorlu ta~It arac;:lanyla kac;:mlmasmi
onletnek ic;:in c;:Ikanlmi~ olan 1934 Yasasi'na gore federal hiikiimet, eyaletler
arasi ya da di~ ticarete konu olan mallann c;:almmi§ oldugunun ki~iler
tarafmdan bilinmekte oldugunu kamtlamakla yiikiimliiydii . Ticari Sirnn ya
da know-how 'm her zaman "mal" tammi kapsamma girememesi nedeniyle,
ticari sir husizhklanm 1934 Yasasi 'na gore cezalandumak giic;:liikler
yaratmaktaydi.

Baz1 Ulkelerin Yeni Ticari S1r Yasalan
Patent verilmi~ bulu~larm ya da fikir ve sanat eseri olarak koruma altmda
olan yapitlann da otesinde, yalmzca gizli tutularak ve kar~1hkh giivene
dayamlarak aktanlan bilgilerin sir olarak saklanmasma ili~kin yasalar her
iilkenin hukukunda degi~ik bir anlay1~ ve uygulama yans1tsa da, uluslararas1
ticaretin ve yatmmlarm gerektirdigi ko~ullarda bu konuda bir biitiinle~me ve
uyum saglama c;:abas1 siirdiiriilmektedir.
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K1ta Avrupas1 hukuk sistemini uygulayan i.ilkelerde , a91klanmam1~ bilginin
korunmas1 i<;in ceza, sozle~me , kusur, nedensiz zenginle~me, zimmete ge<;irme,
kamu gorevlisi, haks1z rekabet gibi bir<;ok yasal yollann kan~1mmdan
yararlamlmaktad1r. ABD , ingiltere , Yeni Zelanda, Kanada , Avustralya gibi
Anglo-Saxon hukuk sistemi gelenegini si.irdi.iren i.ilkelerde, a91klanmam1~
bilginin ozi.inde korunmas1 i<;in aynen somut mi.ilkiyetteki yasal enstri.imanlardan
yararlamlmaktadrr.

ingiltere
ingiltere'de ticari sular i<;in geni~ ve olduk<;a etkili bir yasal koruma
saglanmaktad1r. Kamtlar1 saklamak ve ticari srrlar1 korumak i<;in arama ve el
koyma olanaklannm yam srra, "gi.ivenin ihlali" ad1 altmda geni~ bir yasal alanda
ihtiyati tedbir, tazminat, i.i<;i.inci.i ki~i sorumlulugu olanaklar1 yer almaktad1r. 12
ingiliz hukuku, gizliligin ya da gi.ivenin ihlaline kar~1 korunacak bilginin
arasmda bir aynm yapmamaktad1r. Kimya formi.illeri ve mekanik
i~lemler gibi bir taklm teknolojik mlar, mi.i~teri listeleri ve sat1~larla ilgili
say1sal bulgulann yam s1ra ticari kay1tlar, pazarlama, bir meslek dalma ozgi.i
profesyonel ve idari yontemler, politik degeri olan bilgiler ve ki~iler aras1
ili~kilere ozgi.i bilgiler, hepsi korunabilir bilgi <;e~itleri olarak mahkemelerde
gizlilik ya da gi.ivenin ihlali davalarma konu olmaktadu.
<;e~itleri

ingiltere'de Hukuk Kornisyonu ("Law Commission") tarafmdan 1997 y1lmda
yaymlanan oneri raporunda, ba~kasma ait ticari mlardan kas1th olarak haks1z
yararlanma durumunda, bunun ceza su<;u kapsammda degerlendirilmesinin
daha etkili olacag1, bu ti.ir bilgilerin h1rS1zhgmm bu yolla engellenebilecegi
belirtilrni~tir. 13

Ticari s1r h1rs1zhgi davalannda kar~ Ila~Ilan en bi.iyi.ik gi.i<;li.ikler, ticari s1r
olarak tammlanan bilginin baz1 durumlarda zan altmdaki <;ah~amn ger<;ekte
"genel bilgi, beceri ve deneyim" alamna rm dahil oldugu, yoksa tamma uygun
olarak "ticari srr" olarak rm edinilrni~ bilgi oldugunun aynrmna varllamamasidrr.
Bu gibi "gri alan" yaratacak su<;lamalarda, ceza yaptmmlanna gitmektense
medeni hukuk davalan yoluyla tazmine gitmenin daha uygun olacag1
belirtilmektedir. Aynca, ticari smm sahibinin zaranna olacagm1 "bilerek" ya
da "kas1th" olarak gizli bilginin farkh bir yone aktanlm1~ oldugu konusunda
kesin kamt gerekmektedir.

Frans a
1844 yllmdan bu yana , ticari s1rlann h1rSizhg1 konusunda Frans1z Ceza
hukukunda hi.iki.imler bulunmaktad1r. Davac1ya, ihtiyati tedbir, tazminat ve
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ii~iincii ki~ilerin

sorumlu tutulmas1 yollan a~lk tutulmaktad1r. Frans1z Yasas1,
tiir ticari s1r konusu tammlamaktad1r: 1) iiretim ticari s1rlan ("secrets de
fabrique"), 2) "know-how" ("savoir-faire"), ve 3) gizlilik ko~uluyla aktanlm1~
i~letme bilgisi _
ii~

Almanya
Birle~ik Almanya'da ticari mlara gii~lii bir koruma saglanmaktad1r. 1909
tarihli Haks1z Rekabet Yasas1 , bu konuda ceza yaptmrnlan getirrni~tir. Davac1,
ihtiyati tedbir, ve tazrninat talep edebilir. U~iincii ki~ilerin sorurnlulugu vardrr.
Ticari smm talllflll i~inde, gizli bilginin ticaret hayatmda bir deger olu~turmas1 ,
halka a~1k bir bilgi olmamas1 , ve sahibi tarafmdan s1r olarak saklanmas1 i~in
"objektif gayret" gosterilrni~ olmas1 unsurlar1 bulunmaktad1r.

italya

italya, ticari mlar i~in gii~lii bir koruma saglar. Ticari s1r hirS1Zhg1 ceza
Yukanda, Fransa ve Almanya orneginde belirtilen
unsurlar, italyan Yasasmda da bulunmaktad1r.
su~u olu~turmaktad1r.

Japonya

Haziran 1991 de yiiriirliige giren Yasayla Japonya ticari mlan korumaktadrr.
Ticari s1r tamm1 i~inde, ticari hayatta bir degeri olan herhangi bir "teknik ya
da i~letme" bilgisi yer almaktad1r. B u bilginin halk tarafmdan bilinmemesi
ko~ulu ve ticari s1r olarak "uygulamhrhg1" da tamma eklenmi~tir. Zarara
ugrarru~ olan taraf, ihtiyati tedbir ve tazrninat karan isteyebilir. ii~iincii ki~ilerin
sorumlulugu vard1r.
Hindistan

1977 yllmdan 1991'e kadar, Hindistan hiikiimetince onaylanrru~ olan yabanc1
yatmmlarda genellikle ticari sulann hiikiimet yetkililerine a~1klanmas1
zorunlulugu uygulanmaktayd1. Bu durum, Coca-Cola ve IBM gibi ABD
~irketlerinin Hindistan'da yatmm yapmalanm engellemekteydi. 1991 yllmdan
bu yana, Hindistan Yasasmda yap1lan iyile~tirmeyle, ingiltere Yasas1 ornek
almarak ticari srrlara tam bir koruma saglanmaktadrr.
<;in

Arallk 1993 ten ge~erli olmak iizere, <;in' de ticari mlan koruyan Yasa ilk
kez kabul edilmi~tir. Yasaya gore "i~letme s1m ," ticari bir degere sahip olan
bir bilgi olarak tamrnlanmaktadrr. Heniiz halka mal olmarru~ bu bilginin, sahibi
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tarafmdan Sir olarak saklanmas1 i9in makul 6l9iide korunmas1 gerekmektedir.
Yasa, en geni§ kapsamh korumaya yer vermektedir. Ger9i yeni Yasanm etkin
bir bi9imde uygulamp uygulanmayacag1 endi§esi ilgililerce dile getirilmi§tir.

Kore
Ticari s1rlan korumak amaCiyla Kore 1991 yllmda, mevcut Yasasmda
degi§iklikler yaprm§tlr. 15 Arahk 1992 tarihinde yiiriirliige giren bu Yasa
degi§ikligi,Amerikan General Electric (GE) §irketiyle bir Kore flrmas1 arasmdaki
ABD davasmm goriildiigii mada Meclisten ge9irilmi§tir. Bir Kore firmas1
olan Sung, GE'nin eski bir 9ah§anmdan GE'ye ozgii ticari s1rlan 9almakla
su9lanmaktayd1. 14
Bugiin Kore'de ticari s1rlar i9in gii9lii bir koruma vard1r. Zarara ugrarm§
olan taraf, ihtiyati tedbir karan ve tazminat isteyebilir. ii9iincii ki§ilerin
sorumlulugu vard1r.

Tiirkiye
Know-how ve ticari s1rlarm korunmas1 , Avrupa Birligi/Tiirkiye Giimriik
Birligi Karan'mn Fikri Haklarla ilgili Ek'inde, smai haklar alanmm i9inde,
ikinci etapta kar§Ilanacak ve Topluluk iiyesi iilkelerin yasalar1yla uyumla§tlrilacak
mevzuat arasmda yer almaktad1r.
Tiirkiye'de know-how ve ticari mlarla ilgili ozel bir yasal diizenlemenin
bulunmamasma kar§m bu tiirden a91klanmami§ bilgilerin korunmas1, Tiirk
Ticaret Kanunu (TTK) ve Bor9lar Kanunu (BK) gibi genel hiikiimler 9er9evesinde
saglanmakta ve gerektiginde ceza davalan kapsammda da goriilmektedir.
Know-how'm hukuki niteligine baklldtgmda know-how, iizerinde herkese
kar§I ileri siiriilebilecek mutlak bir hakkm bulunmadigi, sadece fiili bir durum
yaratan ve gizli tutuldugu siirece bir degeri olan bilgidir. Know-how, bilginin
kar§I taraf9a ogrenilmesi saglanarak a9Iklamr, fakat burada ne bir hakkm varhg1,
ne de devri soz konusudur. Zira know-how iizerinde mutlak bir hakimiyet
veya yararlanma hakkmm varhgm1 gosteren bir hukuki diizenleme yoktur.
Gayri maddi mallar arasmda hak olarak tanmmarm§ olan know-how, boylece
sahipleri i9in miinhastr bir hak yaratmamaktad1r. Yalmzca fiili bir durum
yaratarak, bilgilerin fiili sahipligi sonucunu getirmektedir. Patent almacak bir
bulu§un korunmasmdaki esas nasll onun tescil ile birlikte aleni bir duruma
getirilmesiyle ger9ekle§ebilmekteyse , know-how i9in ise bunun tam aksi olan
gizlilik 90k onemlidir. Know-how'm gizliligini ihlal edenlere kar§I yapllabilecek
ba§vurular ise olduk9a kl stthdu ve 9ogunlukla etkisiz kalmaktadu.
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TTK'nundaki hakslZ rekabete ili~kin hiikiirnlerden know-how'1 korumakta
yararlamlsa da, bunlar know-how'1 dogrudan dogruya koruyan hiikiimler
degildir. Ancak serbest rekabeti korurken, know-how'm kullammmm hakslZ
rekabet olu~turdugu dururnlarda ba~vurulacak hiikiimlerdir. Bu durumda eger
know-how sahibi, iic;:iincii ki~inin know-how'1 haks1z olarak kulland1gmt
ispatlayamazsa, onu kullanmayt durdurmasml ve tazminat odenmesini talep
edemez.
Aynca ~u giic;:liikle kar~Ila~Ilmaktadrr: Know-how sahibi, kendi i~letmesinden
bagimsiz olarak elde edilmi~ bulunan know-how'm kullamlmasm1 engelleyemez.
Know-how'1 satan olsun alan olsun, ~unu hesaba katmak zorundadrr ki, iic;:iincii
ki~iler hukuka uygun bir ~ekilde kendi ara~t1rmalar1 sonucunda aym knowhow'a sahip olabilirler, bunlan geli~tirebilirler, bunlardan yararlanabilirler, ve
hatta lisans sozle~mesine konu yapabilirler. Know-how iizerinde, ancak
sozlqmenin diger tarafma kar~1 ileri siiriilebilecek bir nisbi hak soz konusu
olabilmektedir.
Tiirk Ticaret Kanununun Haks1z Rekabet ile ilgili hiikiimleri arasmda 57.
Maddede, "Hiisniiniyet kaidelerine aykm hareketler s1ralamrken, yedinci ve
sekizinci bentlerde know-how ticaret ve imalat s1rlan olarak korunmaktad1r.
Yedinci bent ~oyledir: "Miistahdernleri, vekilleri veya diger yard1mci kimseleri
igfal suretiyle, i~verenin veya miivekkillerinin imalat veya ticaret srrlanm if~a
ettirmek veya ele gec;:irmek."
Sekizinci bent ~oyledir: "Hiisniiniyet kaidelerine aykm bir ~ekilde, elde
ettigi veya ogrendigi imalat veya ticaret mlanndan haks1z yere faydalanmak
veya onlar1 ba~kalanna yaymak." Ac;:Iklanmam1~ bilginin korunmas1 bOylece
know-how sahibinin haks1z rekabette bulunana kar~1 yoneltebilecegi davalarla
saglanabilmektedir.
Yine Tiirk Ticaret Kanununun 58. Maddesine gore, haks1z rekabet eylemiyle
know-how sahibinin tespit, haks1z rekabetin onlenmesi, hukuka
aykm durumun ortadan kaldmlmas1, ve tazminat davalanyla hukuki durumunu
koruyabilmesi; ve hatta Borc;:lar Kanununun 49. Maddesinde gosterilen ko~ullann
varhgmda, aynca manevi tazminat istemesi miimkiin olmaktadu.
kar~Ila~an

Bu tiirde bir haks1z rekabet fiili eger hizmet veya i~lerini gordiikleri s1rada
miistahdem veya c;:ah~anlar tarafmdan i~lenmi~ olursa, 58. Maddedeki tespit,
men ve haks1z rekabet durumunun ortadan kaldmlmas1 ic;:in davalar, iFerene
kar~1 dahi ac;:Ilabilir. (Madde 59)
Haks1z rekabetin bir sue;: te~kil etmesi nedeniyle, ac;:Iklanmami~ bilgiyi
hiisniiniyet kaidelerine aykm yollardan elde etmi~ olan ki~inin ceza yaptmmlanna
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maruz kalmas1 soz konusudur. Ti.irk Ticaret Kanununun 64. Maddesinde haks1z
rekabete ili~kin ceza yaptmmlar1 belirlenmi~tir.
Know-how Ti.irk hukukunda baz1 ko~ullar altmda haks1z fiillere ili~kin
hi.iki.irnlerle de korunabilmektedir. 4 Ekim 1926 tarihinden bu yana Ti.irkiye'de
yi.iri.irli.ikte olan ve isvi9re Yasasma uygun olarak di.izenlenmi~ Bor9lar
Kanununun, 41 . Maddesi ~oyledir : "Bir kimseye , ister bile bile (kasten), ister
ihmal yoluyla, veya tedbirsizlikle, hakstz bir surette zarar veren ki~i, bu zarann
tazmini ile yi.iki.imli.idi.ir."
Bor9lar Kanununun aynca Hizmet Sozle~meleri ile ilgili boli.imi.inde, 348.
Madde ~oyledir: "i~9iye, i~verenin mi.i~terilerini tammak veya i~inin esranna
(strlanna) niifuz etmek , onlar1 orenmek olanagm1 veren bir i~ sozle~mesinde
taraflar, sozle~menin sona ermesinden sonra i~9inin kendi adma, i~verenle
rekabet edecek bir i~ tutmamasm1 veya bOyle bir rekabeti si.irdi.iren bir i~yerinde
9ah~mamas1m ve boyle bir i~yeriyle ortakhk veya ba~ka nitelikte ilgi
kurmamasm1 , kar~1hkh kararla~tlrabilirler."
Rekabet yasag1 ongoren boyle bir sozle~me ancak i~9inin, mi.i~terileri
tammasmdan ve, a91klanmaml~ bilgiyi ogrenmesinden yararlanarak, i~veren
i9in , kendini duyuracak derecede bir zarar dogmasma meydan verebilecek
durumda bulunursa, caizdir.
i~9iyle i~veren arasmda yaptlacak bu ti.irde bir hizmet sozle~mesine, knowhow'm kullamlmasllll ya da a91klanmasllll yasaklayan ya da s1mrlayan hi.iki.irnler
konulabilir. Madde 350'de gori.ildi.igi.i i.izere, rekabet yasagmm ge9erli olmas1
i9in yazth bir sozle~meye ba~lanmasl gereklidir.

Rekabet yasagma aykm davranan i~9inin, bu davram~1 yi.izi.inden eski
ugrad1g1 zarann Odenmesiyle yi.iki.imli.i tutuldugu , 351. Maddede
belirtilmektedir. Zarann odenmesinin yam Slfa i~veren, rekabet yasagmt
9igneyen davram~m onlenmesini de isteyebilir. Ti.irk yasal mevzuatmda, knowhow ve ticari srrlan i9eren a91klanmarm~ bilginin, genel hi.iki.irnler 9er9evesinde
korundugu gori.ilmekteyse de, bu onlemlerin gi.ini.in ko~ullarma gore yetersiz
kaldtgt soylenebilir. Yetersizlik, klsmen mevcut onlernlerin gi.incel ama9lara
uygun olmamasmdan, klsmen de idari ve yarg1 mekanizmasmm iyi
9ah~mamasmdan kaynaklanmaktad1r. 15
i~verenin

Tiirkiye'de Yiiriirliikte Bulunan Haks1z Rekabet Hiikiimlerince Karara
Baglanm1~ Bir Know-How Davas1 Ornegi

Ticari srrlann hakstz rekabete konu oldugu bir dava omegi, Donmez Metal
Sanayi aleyhine, Alman firmas1 Agust Bilstein Gmbh-Co KG ile know-how
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lisans ve

satt~

haklan

sozle~mesi imzalamt~

olan lisansor firma tarafmdan

ac;Ilmt~tlr. istanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesince verilen 14.10.1994 tarih

ve 706-1259 sayth hiikiim, temyizen Yargttay 11. Hukuk Dairesinde tetkik
edilmi~tir. (E.1995/3045; K.1995/3926; T.Ol.05.1995)
Davactlisansor firma, sozle~me ile sagladtgt teknik bilgi ve dokiimantasyona
uygun muhtelif boyutlarda ispanyoletler iiretmektedir. Bu iiriinlere AUBi
markas1 koyma hakkma sahip oldugu gibi, PENTEK markasm1 da tescil
ettirmi~tir. Donmez Metal Sanayi ~irketi ise, Bilstein standartlarma uygun
parc;alan taklit etmek suretiyle ispanyoletler iiretmekte ve boylece hakstz
rekabet durumu yaratmaktadtr. Mahkeme karannda , hakstz rekabetin tespit
ve men'ini , 50,000,000 TL maddi tazminatm bilinen degerde ve yerinde
oldugundan davahdan tahsilini, ilamm uygun gormii~tiir. Mahkeme, Donmez
Metal Sanayi tarafmdan iiretilen ispanyoletlerin, davacmm lisansoz firmadan
sagladtgt know-how kapsarmnda iirettigi ispanyoletleri ile goriiniim, tasanm
ve mekanizma baklrmndan benzerlik gosterdigini ve iltibasa sebebiyet verdigini
de aynca belirtmi~tir.
Karan, davah vekili temyiz etmi~ fakat olumlu yamt alamarm~trr. Yargttay,
temyiz itirazlanmn reddine karar vermi~tir; yine de Yargttay, hiikrnii ~u nedenle
bozmu~tur: TTK'nun 58/d maddesi uyannca, kusurlu bir ~ekilde hakstz rekabet
yapan ki~i, kar~1 tarafm zarar ve ziyamm Odemekle yiikiimliidiir. Ne var ki
davac1, ya kendi zarartm istemek, ya da zarar ziyan olarak kar~1 tarafm elde
etmesi miimkiin goriilen menfaatinin tahsilini istemek durumundadu. Oysa,
dava konusu olayda davac1, fazlaya ili~kin haklanm sakh tutarak 50 milyon
TL maddi tazminatm davahdan tahsilini istemi~tir, fakat bu meblagt neye
dayandrrdtgmt ne dava dilekc;esinde ne de yargtlama SITasmda ac;lklamarm~tlf.
Bilirki~iler kurulu raporunda da, istenilen tazminatm yerinde oldugunun
belirtilmesi ile yetinilmi~tir. Bu durumda Yargttay, hiikmiin eksik inceleme
sonucunda verilmi~ olduguna, kararda davacmm maddi tazminat isteminin
neye dayandmlrm~ oldugunun ac;lklattmlmast geregine, kararm yeni deliller
toplanmas1 ve gerekirse bilirki~ilerden ek rapor almmast gibi i~lemler sonucunda
almmasma i~aret etmi~tir. Yargttay, davalmm temyiz itirazlanm reddetmi~se
de, yukartda ac;tklanan nedenden otiirii hiikmiin davah yararma bozulmasma
oybirligiyle karar vermi~tir.

Uluslararasi Anla!imalarda Know-How ve Ticari S1rlar; Paris Sozle~mesi,
Trips Anla~mas1 ve NAFTA Anla~mas1

<;ok-tarafh uluslararas1 bir anla~mada kendi ba~ma bir konu olarak "gizlilik"
yer almamaktadtr. Paris Sozle~mesi'nin 1967 Stockholm metninin hakstz
rekabetle ilgili olan 10 miikerrer Maddesiyle baglantll1 olarak
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yorumlanabilmektedir. Ti.irkiye'nin , ~ubat 1995 tarihinde Stockholm metninin
tiimiine katllmas1yla bu Madde iilkemizde ba~lay1c1 nitelik kazanffil~tlr:
11

1-ittihat memleketleri, gayri kanuni rekabete kar~1 ittihada dahil memleketler
tebaasma fiili bir himaye temininde mecburdur.

2- Smai ve ticari sahalarda namuskarane teamiillere aykm olan her tiirlii
rekabet hareketi, bir gayri kanuni rekabet fiili tqkil eder. 11
Yasaklanacak olan konular ~oyle belirtilmektedir: 11 Bir rakibin miiessesesi ,
mahsulleri ya da smai ya da ticari faaliyeti ile herhangi suretle iltibasa mahal
verecek mahiyette olan bilumum fiiller; icray1 ticaret masmda, bir rakibin
miiessesesini, mamullerini ya da smai ya da ticari faaliyetini itibardan dii~i.irecek
mahiyette yalan isnatlarda bulunmak. 11
2 Haziran 1934 Londra metninde de yer alm1~ olan yukandaki Maddelere,
1967 Stockholm degi~iklikleriyle ii9iincii bir flkra eklenmi~tir; 11 icray1 ticaret
srrasmda, baz1 isnatlan ya da imalan yaygm olarak kullanma yoluyla, mamullerin
dogas1, iiretim bi9irni, ozellikleri, amacma uygunlugu, ya da miktan gibi yanlan
itibanyla halkl yanh~ yonlendirici bir etki yaratmak .11
Diinya Ticaret brgiitii' ne iiye iilkeleri ba~layan 1994 TRIPS Anla~mas1'nda,
bilgi 11 konusundaki hiikiim, Paris Sozle~mesi'nin yukanda sozii
edilen, 1967 tarihli Stockholm metnindeki 10 miikerrer Maddesine gonderme
yapmaktad1r. Ticari etkinliklerde onemli bir yer tutan know-how ve ticari
s1rlann , giiveni ihlal ya da diiriist ticaret i~lemlerine aykm diger eylemlere
kar~1 korunmalan geregi, TRIPS Anla~mas1' nm ilk yedi alt ba~llkta listelenen
temel fikri hak alanlar1 arasmda de~il de, onlardan hemen sonra yer almakta,
ve uluslararas1 hukukta gozetilecek onemli bir konu olarak ortaya konrnaktadrr.
11
A91klanmam1~ bilgilerin korunmasl , yakm ili~kili bir ba~ka konuyla,
11
S6zle~meye ba~h lisanslarda hakl1 rekabete kar~1 uygulamalann kontrolii ile
birlikte TRIPS Anla~mas1'na eklenmi~tir.
11

a91klanmam1~

11
11

11

A9lklanmaffil~

bilginin korunmaS1 11 TRIPS Anla~mas1'nm 39. Madde'sinde
ii9 paragrafta yer almaktad1r: Birinci paragrafta, Paris Sozle~mesi ' nin 1967
Stockholm metninin 10 miikerrer Madde'sine gonderme yapllarak iiyelerin,
haks1z rekabete kaq1 etkin koruma saglarken a91klanmam1~ bilgileri
koruyacaklar1, ve aynca hiikiimetlere veya hiikiimet kurulu~laru'la sunulmu~
verileri de koruyacaklar1 belirtilmektedir.
ikinci paragrafta, ger9ek ve tiizel ki~ilerin, yasal olarak kendi kontrolleri
altmdaki bilgilerin kendi izinleri olmadan, diiriist ticari uygulamalara aykm
bir tav1r i9inde, ba~kalanna if~a edilmesini veya ba~kalan tarafmdan elde
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edilmesini veya kullamlmasm1 engelleme olanagma sahip olacaklan
belirtilmektedir_
Baz1 ko~ullann varhg1 vurgulanmaktadtr: Bilgi, konuya yakm ki~iler
tarafmdan, btittinti ya da par~alannm olu~turdugu konfigtirasyonuyla, kolayca
ortaya ~Ikanlamayacak bi~irnde gizli olmalldiT; bilgi, SIT olarak saklanrnasmdan
kaynaklanan bir ticari deger sahip olmahdu; bilgiyi, yasaJ olarak elinde
bulunduran ki~i tarafmdan' gizli kalmasl i~in makul ol~tide onlemlerin almmi~
olmas1 gereklidir_
U~tincti paragrafta, tiye tilkelerin, yeni kimyasal maddelerin kullamldtgt
farmasotik veya tanmsal kimya tirtinlerinin pazarlanmas1m onaylamamn ko~ulu
olarak, btiytik ~aba sonucunda olu~turulmu~ test ya da verilerin sunulmasm1
talep ettiklerinde, bu verileri haks1z ticari kullamma kar~I korumakla ytiktimlti
olduklan belirtilmektedir_

Dye tilkelerin aynca korumakla ytiktimlti tutuldugu bir ba~ka konu, kamu
yaranm gozetmek amactyla elde ettikleri gizli bilgiler_ Bu bilgilerin, haks1z
ticari kullamma kar~1 korunrnasm1 saglayacak etkili onlemler almmadlk~a, if~a
edilmemeleri konusunda tiye tilkeler uyarllmaktadtrlar.
ikinci paragrafta ge~en, "dtirtist ticari uygulamalara aykm bir taviT i~inde"
soztine a~1kllk getirilmi~, bOyle bir davram~m, en azmdan, sozle~menin ihlali,
gtivenin ihlali, ve ihlale te~vik gibi uygulamalar anlam1nda olacag1 belirtilrni~tir.
"A~tklanmam1~ bilgiler"in elde edilmesinde dtirtist ticarete aykm eylemlerin
katk1s1 oldugunu bilen, veya bilmemesinde a~1r ihmalin soz konusu oldugu
ti~tincti ki~ilerin de, tiye tilkelerde koruyucu yasalar kapsamma ahnmalan
geregine i~aret edilmi~tir.
"A~tklanmamt~

bilgi", TRIPS Anla~mast'nda sm1r onlemleriyle ilgili ozel
boltimtinde, 57. Madde'de, "Kontrol ve Bilgi Edinrne Hakkl" htikmtinde
de yer almaktad1r: "Gizli bilginin korunmas1 hususuna zarar verilmemesi
ko~uluyla tiye tilkeler, yetkili makamlan, hak sahibine hak talebini te~vik
etmesi amactyla, gtimrtik makamlannca allkonan mallan kontrol ettirmesi i~in
yeterli fiTsatl tammaya yetkili kllacaklardiT... " Ticari SIT olarak saklanan bilginin
fikri hak olarak korunmastyla, gtimrtiklerde s1ki denetimin uygulanmas1
arasmdaki hassas dengenin tiye tilkeler tarafmdan kurulmas1 beklenmektedir.
ko~ullar

NAFTA

Anla~mas1,

1992 yllmda ABD, Kanada ve Meksika tarafmdan
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anla~mas1, ABD'nin ticari s1r
yasas1 dogrultusunda kurallar benimsemi~tir. Ticari stmn tammi, gizliligi, ve
slkt korunmas1 konulannda ABD yasasma uygundur. tiye tilkelere, ticari siTlan
yetki dt~l sahiplenrneye, kullamma, ya da a~Iklamaya kar~1 koruma ytiktimltiltigti

kurulmu~tur.
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getirmektedir. ihtiyati tedbir karan ve tazminata yasalarda yer verilmektedir.
Meksika, NAFfAyi.iki.imliili.igi.ini.i kar~llamak i.izere, 1991 tarihli Ticari Srrlar
Yasa'smda yapt1g1 degi~ikliklerle, davacmm ihtiyati tedbir karan istemesine
olanak tamrru~tir.
Sonu~

ve Degerlendirme

Avrupa Toplulugu, ticari srrlann flkri hak konusu olarak Topluluk di.izeyinde
korunmasm1 di.izenleyen bir mevzuat yapmam1~, bu alanda korumay1 her bir
i.iye i.ilkenin i<;: hukukuna brrakm1~t1r. Ne var ki, patentler ve know-how gibi
fikri mi.ilkiyetle ilgili baz1 lisans anla~malanm, rekabet hukuku alam ic;:inde
istisnai bir bic;:imde degerlendirme geregi gormi.i~ti.ir. Bu nedenle, Tek Pazar'da
rekabeti bozabilecegi varsay1m1 olsa bile, ic;:inde bir yanda uygulanmasmda
sakmca gori.ilmeyen giri~imler, ve ote yanda uygulanmasma izin verilmeyen
giri~imler olarak listelerin de yer ald1g1 bir Ti.izi.ik c;:lkarrm~trr. Yasalarrru Avrupa
yasalan ile uyumlu hale getirecek benzer mevzuati 1 Ocak 1997 tarihine kadar
yi.iri.irli.ige koymay1 taahhi.it etrni~ olan Ti.irkiye, yeni Kornisyon Ti.izi.ik'i.ini.i goz
oni.ine alarak, ticari s1rlar veya know-how ic;:eren teknoloji transferiyle ilgili
lisans anla~malanm di.izenleyecek yasal mevzuatim klsa si.irede olu~turmak
durumundadrr.
Di.inya, uluslararas1 pazann olu~mas1 yoni.inde h1zla yol ahrken, sanayi
i.ilkelerinin giderek degerini alg1ladiklari bir konu, ticari s1r ya da know-how
korumas1d1r. Ozellikle 1990'larda ti.im di.inyada ba~lam1~ olan ticari mlann
korunmas1 bilinci, yeni yasalann yapllmasma yol ac;:rru~trr. Lisans anla~malanmn
i.ilkeler arasmdaki teknoloji transferinde oynad1g1 onemli rol, diger fikri hak
alanlannm yam srra ticari Slflara da bi.iyi.ik bir onem atfetrni~tir.
Zamanla klSlth olmayan ve ancak ac;:lklanmam1~ bilgi niteligini korudugu
si.irece degerli olan ticari sir, diger fikri hak konulanndan farkh olarak,
ac;:lkland1gmda degerini ti.imi.iyle yitirmektedir. Bu nedenle uluslararas1 pazarda,
ticari s1r sahiplerinin haklanmn korunmas1 birornek ve etkili yasalarla
saglanmahd1r.
WTO-TRIPS ve NAFfAAnla~malar1'nda oldugu gibi, ve birc;:ok i.ilkenin
yasalannda yer ald1g1 i.izere, Ticari Srr ve Know-How Korunmas1 ic;:in yap1lrru~
bir Yasa'da bulunmas1 gereken unsurlar ~oyle sualanabilir:
1- Ticari smm, gerc;:ek ya da potansiyel olarak, ticari degere haiz bir bilgi
olarak tarumlanmas1;
2- Ticari srrnn, halkln bilgisi alanma di.i~memi~ olmas1;
3- Ticari s1rrm korunmasma yonelik olarak makul olc;:i.ide bir c;:abamn
gosterilmekte olmas1;
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4- Ur;iincii ki§ilerin sarumlulugunun varhg1: Ticari SliTl, yetkilendirilmeksizin
dagrudan ele get;iren, at;Iklayan ya da kullanan ki§ilerin de Otesinde, bu
gibi kanun dl§l yallardan edinilmi§ aldugunu bildigi ya da bilmesi gerektigi
gizli bilgilere sahip alan tir;tincii ki§ilerin de, ticari sunn haks1z
kullammmdan sur;lu bulunmalan;
5- Kamtlann karunmas1 ve ihlalin durdurulmas1 ir;in kullamlan tiim arar;lara
el kanulabilmesi _
Ticari srrlan karuma kanusunda r;lkanlan yasalann, ki§ilerin serbest rekabet
haklanm, bir i§ yerinden bir digerine ozgiirce ger;ebilme yetilerinin ve bilgi,
beceri, deneyim birikimlerinden yararlanmalanmn da hir;bir §ekilde
dandurulmamas1 ya da zarara ugratllmamas1 goz oniinde bulundurulmahd1r_
Ticari s1r ve knaw-haw'dan kaynaklanan haklann karunmasmda ilerleme
kaydetmekle, r;ah§ma hayatmda ki§inin ozgiirltikleri arasmda saghkh bir
dengenin alu§turulmas1 r;ak onemlidir_ fnsanhga biiyiik hizmetler sunan ve
r;ak daha fazlasm1 vaat eden internet'in de ticari srrlardan kaynaklanan haklar1
yak etmeyi kalayla§tlran bir arar; alarak kullamlamayacagmm uluslararas1
diizeyde anla§1lmas1 saglanmahd1r.
Ek :

Gizlilik Sozle§mesi Ornegi

Sozle§me Konusu:

ANA, sermaye piyasalannda ozellikle internet ve benzeri diger ileti§im
arar;lanmn kullamrm sureti ile yatmmcllann i§ ve i§lemler yapmalanna alanak
saglayan teknik yonii alan ve ba§ka herhangi bir finans kurulu§unun da sahip
almad1gma inand1g1 bir projeye sahiptir. ANA bu prajenin bir parr;as1 alan ve
a§ag1da kapsarm belirlenen bilgilerin internet artammda saglanmas1 amac1 ile
MONA ile i§birligi yapmak arzusundad1r_
MONA ise ANA'mn sahip aldugu prajeye liizumlu bilgilerin kesintisiz
tedariki ir;in gerekli i§birligini ANA ile yapmak arzusundadu.
Taraflar yukanda belirtilen amar;lan mii§terek hale getirip ve Sanur;ta
"Stratejik I§birligi" ir;in gerekli miizakerelere ba§layacaklardrr. Bu r;err;evede
taraflarm birbirlerine aktard1klar1 bilgilerin gizli tutulmaSl i§bU SOzle§menin
kanusunu alu§turmaktadrr.
Tammlar:
Bilgi:
Taraflann her hakkl kendilerinde sakl1 alan ve sozlti, yazll1 ve/veya manyetik
yallardan birbirlerine aktardlklan teknik detay ve bilgiler, yaz1hm ve prograrnlar,
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ticari ve teknolojik hedeflerine ait bilgiler, otomasyon teknolojileri, yaymlama
seanslan, kod talimatlan, i~ plan ve prosediirleri bunlar gibi tarafm ticari srrlan
kapsammda degerlendirilen her tiirlli veri ve kaynak.
Sozle~me Ko~ullan:

Taraflar yukanda an1lan sozle~me konusu iizerinde ~ah~malanm yiiriitiirken,
konusuna uygun olarak birbirlerine gerekli bilgileri saglamay1 ve
aktarmay1 yine sozle~medeki ko~ullarla kabul etmi~lerdir.
sozle~me

Taraflann birbirlerine verecekleri bilgi ve dokiimanlann miilkiyetleri, bilgiyi
aktaran tarafa aittir. Bilgi verenin 91karlanm korumak amac1 ile, burada
tammlanan ama~lar i9in olsa dahi veren tarafm yaz1h izni ahnmadan diger
taraf~a if~a edilemez, ii~iincii bir ozel ve/veya hlikmi ~ahsa aktanlamaz.
Taraflarca sozlqme konusuna uygun olarak, birbirlerine aktanlan bilgi,
belge ve her tiirlii dokiiman, taraflarm kendisine ait tescilli ve e~deger oneme
sahip bilgiler gibi nitelendirilecektir. Bu kapsamda taraflar, kendisine ait tescilli
ve qdeger oneme sahip bilgileri korumak i9in ald1klar1 onlemleri, aktartlan
bilgiler i9inde uygulayacak, bu bilgilerin korunmas1 ve gizli tutulmas1 amac1
ile azami ozeni gostereceklerdir.
Taraflar bu anla~mamn yiiriirliik tarihinden itibaren her zaman, i~bu
herhangi bir nedenle feshi ve/veya konusuz kalmas1 halinde sana
erme tarihinden itibaren ba~lamak Uzere on yll siiresince, anla~ma geregi
kendisine verilen ve diger tarafa ait tiim bilgi ve dokiimanlar1, kendisine ait
tescilli veya e~deger oneme sahip bilgileri korumada gosterdigi dikkat ile
koruyacak, bu bilgileri ii~Uncii ~ah1s, ger~ek ve tiizel ki~ilere kar~1 sakh
tutacaklard1r. Her ne surette olursa olsun tadil ve/veya degi~tirrnek sureti ile
de olsa kendisine 91kar saglamak amac1 ile ba~ka bir amaca tahsis
edemeyeceklerdir.
anla~manm

Taraflarca birbirlerine sozle~me konusuna uygun olarak saglanacak bilgiler
bilgiyi alan tarafm sistem kurulu~unda yetkili ve gorevli ki~ilerle smrrh olmak
Uzere ve bu ki~ilerin ~ah~maya kat1hmlarm1 saglamak amac1 ile aktar1labilir
ve/veya ~ogaltllabilir. Bu hal d1~mda hi~bir ~ekilde kopyalanamaz ve
9ogalt1lamaz.
Taraflar bu anla~ma kapsammda ald•g• hi~bir bilgiyi:
- Dolayh olarak ve/veya direkt olarak ihra~ edemez, sozle~me taraflar1
d1~mda sair ki~i ve kurulu~lara yap1lacak ~ah~malarda kullanamaz;
- Her ne surette olursa olsun kullamlmas1 i9in ti9tincii §allislara a91klayamaz;
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- Bilginin dogrudan ve/veya tadil edilerek kullamldigi bir iiriinii dolayh
yoldan ya da dogrudan herhangi bir iilke ya da ahctya ihrar; edemez
ve/veya kendi adma piyasaya stiremezo
Taraflar a~agtdaki durumlann bir veya daha fazlasmm
bilginin ar;Iklanmasmdan sorumlu olmazlar:

olu~mas1

halinde

- Bu anla~mamn sona ermesinden itibaren 10 yll ger;mesi halinde;
- Bilginin anla~ma ihlal edilmeksizin genel olarak bilinir duruma gelmesi
halinde;
- Bilgiyi alan tarafa if~aat ir;in yaz1h olarak izin verilmi~ ise;
- Hukuki bir soru~turma ve/veya ara~tlrma neticesi resmi makarnlar nezrinde
at;Iklanmast gerekirse o
Bu anla~ma ile taraflara burada ifade edilen kapsam d1~mda bilginin
kullammmda hir;bir hak tanmmami~tiro Bu anla~ma kapsammdaki hir;bir ~ey,
bu anla~ma oncesi ve sonrasmda geli~tirilen sistem veya bilgilerin kullamm
hakkmm digerlerinden bagtmsiz olarak aktanlan tarafa verildigi anlamma
gelmezo
Bu anla~ma konu veya kapsam1, taraflarm yaz1h muvafakatlarmm olmas1
kayd1 ile birlikte r;ah~acaklan kurum ve kurulu~lara aktanlabiliro Bu takdirde
anla~ma htiktimleri aktanlan ir;inde ger;erli olacaktlr ve aktaran taraf bu anlamda
tir;iincti ki~inin fiilini taahhtit etmektediro
Sozle~me

taraflan bu anla~manm varhg1 ve/veya anla~ma htiktimlerini veya
tir;tincti ki~ilere ar;Iklayamaz o Taraflar bu anla~may1 her ne surette
olursa olsun ticari amar;larma (Reklam, Teklif, voso) hizmet etmesi ir;in kullanamazo

ko~ullar1m

Bu anla~ma ile ilgili olarak taraflann birbirlerine aktardtklan bilgi ve
verilerin kendi miilkiyetlerinde oldugunu ve/veya bu bilgi ve verilerin yer
aldigi taban ve programlann aktaran taraf baklmmdan legal olarak
kullamldtgtm, aktaran taahhtit etmektediro Amlan nedenle aktaran, aktanlan
rezrinde dogabilecek her ttirlti talep ve mtieyyidenin kendi ~ahsmda dogacagm1
kabul etmi~tiro
Bu anla~mayla taraflara lisans, patent, telif, marka ve/veya fikri ve smai
miilkiyet haklarmm tamnnn~ oldugu sonucu t;tkarllamazo Bilginin verilmesi
kar~1 tarafa bu haklardan herhangi birisinin verilmesini talep hakkm1
kazandtramaz
0

i~bu anla~ma taraflann birlikte yapacaklar1 r;ah~mamn ilk ~artlarm1 belirler,
herhangi bir ortakhk ve/veya go rev tevdii anlamma gelmez
0
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Taraflar i~bu sozle~me geregi birbirlerine aktardlklan bilgileri aktaran taraf9a
ilk yaz1h talepte kopyalar1 ile birlikte iade etmeyi ve/veya yok etmeyi kabul,
beyan ve taahhiit etmi~lerdir.

Yaptlnmlar: Bu anla~manm yukar1da yer alan maddelerinin biri ve/veya
birka9mm ihlali halinde, haklan ihlal edilen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbar
oneri verilmesine gerek kalmaks1zm, a~ag1da belirtilen haklardan birini
kullanacag1 gibi, bunlann tiimiinii birlikte kullanabilir.
Kendisi tarafmdan geli~tirilen projenin tiim kalemleri dahil olmak iizere
genel maliyetinin on katlm kar~1 taraftan talep edebilir.
i~ kayb1 nedeni ile ugram1~ oldugu tiim gider ve zararlanmn on katm1 kar~1
taraftan talep edebilir.

Basm yoluyla durumdan ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendirebilir.
Siire: i~bu anla~mada taraflara getirilmi~ bulunan yiikiirnliiliikler ve sozle~me
hiikiirnlerinin yaptmrnlan kar~1 taraf9a kendilerine yaz1h olarak izin verilmedigi
miiddet9e devam eder.

Summary

***

The purpose of this study is to clarify the concepts of "know-how" and
"trade secrets," as these constitute a category under the larger subject of industrial
property rights.
Certain technical or administrative information that has acquired economics
value for the business establishment where it has been developed as a result
of individual or group initiative and experience, may be designated as "knowhow" or "trade secret." A business may consider the other legal tools that may
be appropriate for protecting its proprietary information, such as copyrights
for written materials and software, patents for technical processes and inventions,
and trademarks for the unique names of a business' services or products. Trade
secrets may protect inventions which do not meet the requirements needed in
a patent or may be used when the owner of the undisclosed informationdoes
not wish to reveal the invention upon filing with the Patent Office.
One disadvantage of the trade secret protection is that the information may
be unlawfully acquired by stealing or other parties may develop the same idea
on their own. To prevent disclosure of know-how or trade secrets by employees
or persons providing services, businesses utilize confidentiality agreements.
A sample of confidentiality agreement is provided as an annex to the present
study.
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