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KONUVE BULUSLAR
Ar. Giin Miljgan TLt'nqYUCEL" An GAn Serdar KALE"*

cinig
Patentin konusu buluqtur. Buluq teknik alanda bir sorunu 90zenkural,
formtil, teori ya da genel anlamda ii[retidirr. Bulug kavramr teknik yoluyla
dofaya egemen olmaya hizmet eder. Buluq, "bir beqeri gereksinim olarak ortaya qrkan soruna teknik alana giren, uygulanabilir bir tifreti ile giiziim getiren fikri bir tiriin"2 olarak tammlanabilir.
Pat. KHK m.1',egiire; "Bu kanun hiikmtinde kararnamenin amacr buluq
yapma faliyetini ijzendirmek, buluglann sanayiye uygulanmasr ile teknik,
Ltonomit ve sosyal ilerlemenin gergekleqtirilmesini saflamak igin buluqlara patent veya faydah model belgesi vererek korumaktrr"'
Pat. KHK m.5'e g6re; yeni, tekni[in bilinen durumunu agan ve sanayiye uygulanabilir olan buluqlar patent verilerek korunurlar'
Kanun Htikmtinde Kararnamenin 6. maddesindepatent verilemeyecekkonu ve buluqlar dtizenlenmiqtir. Bunlann bazrlan "buluq" vasfrm taqrmadr[r igin
koruma altrna ahnamayan hususlar, bazrlan da bulug nitelifiine sahip olup da,
kamu diizenine veya ahlaka aykrn oldulu ya da miinhasrr bir koruma altrnda
olan bitki ve hayvan tiirleri ile ilgili oldulu igin korunamayan buluqlardrr.
inceleme konumuz, sdzkonusu 6. madde qergevesindepatent verilemeyecek konu ve buluqlardrr. Bu baflamda KHK m.6'daki hiikiimler ele ahnaMarmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi, Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Anabilim DaIt'
AraEtrrma Gijrevlisi
Dah'
Marmara Universitesi Hukuk FaktiLltesi,Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Anabilim
Araqtrrma Gijrevlisi
Tekinalp, s.490
Tekinalp, s.490

Ar. Giin Miljgan TfungYilceI - Ar. G\r. Serdar KaIe

306

cak, bazr Awupa Ulkeleri ve Awupa Patent Sistemindeki hiiktimlere definiIecek, kanun de[iqiklikleri ile ilga edilen hiikiimler ve iizellikle tartrqmalara yol agmrs bir miilga hiiktim olan "ilag patenti yasapr" incelenecektir.
A- ihtira

Beratr Kanunrr'na Gtire Patent Verilemeyecek

Buluglar:

1879 tarihli ihtira Beratr Kanunu'ndabazt konular buluq nitelili taqrmadr$ igin, bazr buluqlarsa kamu menfaati ve hukukun genel esaslanna
aylan oldulu igin ihtira beratr ile korunmamrglardrr.
"Amme menfaati" gerekgesi ile getirilmig olan srntrlama, Kanunun 3.
maddesinde diizenlenmiqtir. Buna gtire "eezacrltp,aait bileqimler, deva ve
ilaglar berat himayesinden istifade edemeyeceklerdir"3. Ayrrca bu hiikiim
ilag iiretim usullerini de kapsamaktadrr.
Hukukun umumi esaslanna aykrrrhktan kaynaklanan srnrlamalar Kanun'un 36. maddesi ile orbaya konulmuqtur. Bu maddeye giire kamu emniyetini, tilke dtizenini ihlal eden ve ahlaka, kanuna ve kamu diizenine aykrn olan buluglara ihtira beratr verilmesi gegersizdir.
Bu hiiktimdeki nitelikleri tagryan buluqlar yeni, sanayiye uygulanabilir
olsalar dahi ihtira beratr ile korunamazlara.
Bu maddede zikredilen kanunlar; ihtira beratr verildiii andaki Tiirkiye Cumhuriyeti Kanunlan ve kanun kuwetini haiz diizenlemeler, ahlak ve
adaba aylunhk; adil ve insaflr diiqiinen kimselerin dtrtistliik hislerine aykrrrhk, kamu dtizeni; toplumsal yaqamda gegerli olan siiLkun ve diizen ve
kamunun bu siikun ve diizenin devamrndaki menfaatini sailamak igin
konmuq hukuk kurallan, kamu emniyeti; kiqilerin temel hak ve htirriyetlerinin ve miiqterek hayatrn huzur iginde cereyammn devletin garantisi altrnda oldufu hususunda toplumda cari olan kanaatin verdi!"i kollektif huzurdurS.
1879 tarihli ihtira Beratr Kanunu ilga edilmig ve yerini 24.06.L995 tarih ve 551 sayrh Patent Haklarrmn Korunmasr Hakkrnda Kanun Htikmiinde Kararname'ye brrakmrqtrr. Pat. KHK bu konuda 6. maddesi ile yeni bir
diizenleme getirmiqtir.
B-551 Sayrh Patent Haklarrmn Korunmasr Hakkrnda Kanun
Hiikmiinde Kararnameye Giire Patent Verilemeyecek
Konular ve Buluglar:
Pat. KHK m.6 uyannca aga!'rda sayrlanlar bulug niteliiinde olmadr$
igin bu Kanun Hiikmitulde Kararname kapsamr drqrnda kalrr:
3
4
5

dyiter, s.56
Ayiter, s.59
Ayiter, s.59, 60

DoQ. Dn Mehmet somer'in Amslna Armapan

307

a- Keqifler, bilimsel teoriler, matematik metodlan;
b- zihni, ticari ve oyun faliyetlerine iliqkin plan, usul ve kurallar;
yaratc- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik nitelifi olan
malar, bilgisaYar Yazrhmlan;
ile ilgili
d- Bilginin derlenmesi, diizenlenmesi, sunulmasr ve iletilmesi
teknik Ytinti bulunmaYan usuller;
usulleri ile
e- insan ve hayvan viicuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi
insan, hayvan viicudu ile ilgili teqhis usulleri'
herBu maddenin birinci frkrasrmn (e) bendindeki hiiktim bu usullerin
usullerine
hangr birinde kullamlan terkip ve maddeler ile bunlann iiretim
uygulanmaz.
koruma taBu maddenin birinci frkrasrnda sayrlanlar igin mtinhasrran
lep edilmesi halinde patent verilemez'
Aqalrda belirtilen buluqlar patent verilerek korunamaz;
a-Konusukamudiizenineveyagenelahlakaaykrnolanbuluqlar'
esaslara dayab- Bitki veya haSrvantiirleri veya iinemli tilqiide biyolojik
nan bitki ve hayvan yetiqtirilmesi usulleri'
Madde,bulugkawamrdrqrndakalan,teknikyiiniibulunmayan,iidiilinhisar saplanIendirilmemesi gereken, sanayiye uygulanabilir olmayan,
buluqlan patent
mamasr gerekenkonulari, kamu diizenine ve ahlaka aykrn
verilebilirlik kawamr drqrnda tutmuqtur'
Konular:
I- Bulug Nitelipinde Olmadrln igin Patent Verilmeyecek
pat. KHKmn 6. maddesinin birinci frkrasrnda sayrlan konular genel
..buluq" niteli[i taqrmayan hususlardrr. Buluq, patentin konusunu
olarak
yani df'retidir' "Tekoluqturan, soruna gOztimglti""tt bir kural, formiil, teori
buluqun tammlanunsuru
nik aracrhfr ile dopadaki gtiqlerden faydalanma'
ortaya grkan somasrnda ylr ahr. Yani buluq, "bir beqeri gereksinim olarak
getiren, fikri bir
runa teknik alana giren, uygulanabilir bir ii!'reti ile goziim
tlriindtir"G.
dofa
Teknik, do!.ayr egemenlik altrna almak yani insanlrk menfaatine
canh
ve
dofa
kanunlanm kullanaiak bir sonug elde etmektir?. DoEa cansrz
do$aolarakikiyeayrrlmaktadrrvetoprak,su,madenler'enerjikaynaklan
organizdo[a; insanlar, hayvanlar, bitkiler ve difer ya'ayan canh
r"]rutrt,
6
7

Tekinalp, s.490
Tekinalp, s.490
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malar da canh do!'ayr oluqtururs. Hayvan organizmasr mikroorganizmalar
ve bitkilerin sahip oldu!'u biyolojik gtiglerin kullamlmasr teknigin konusu
igindedire. Ahlaki yaklaqrmlarla insan viicudu tekni[in kapsamr drqrnda tutulmuqtur. Ancak gen bilimindeki geligmeler, bu anlayrqr deiiqtirecek y<indedir. Gen bilimi henriz patent konusu olmamakla birlikte, genler iizerinde
yaprlan aragtrrmalar ve bunlann hastahklarla olan baflantrsr, insan viicudunun patent drqr tutulmasr prensibini yumuqatmaktadrrlo. Hayvan organizmasr tekni[in konusuna dahil olmakla birlikte, hayvan viicuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi yrintemleri, teqhis usulleri; hayvan ttir ve rinemli
<ilgtidebiyolojik usullerle yetiqtirilmesi yiintemleri de teknilin kapsamr drgrndadrrll. Bitki ttirleri ile bitki yetiqtirilmesi ytintemleri de tekni[in drqrnda kabul edilmiqtir.
Keqifler, edebiyat ve sanat eserleri, sosyal bilimler alamndaki eser ve
buluglar, teoriler ve matematik metotlan, estetik niteliii olan yaratmalar,
bilginin derlenmesi, iletilmesi ve sunulmasr usulleri, zihni oyun ve faliyetler vs. de teknik alammn drqrnda kalan hususlardrr.
Uygulanabilirlilik ise tekrar edilebilirlik anlamrndadrr. Yani buluq tesadtifen ortaya qrkmrq olmayan, tekran kabil ve bilinen bir mahiyette olmahdrr. Pat. KHKda bu husus "sanayiye uygulanabilir olma" ibaresi gergevesinde de['erlendirilmiqtir. Ancak buradaki sanayi terimi tiretim, ticaret ve elsanatlarr, madencilik, bahkgrhk, avcrhk, turizm, frnans ve bazr istisnalar hariq hizmet sektiirrinii de kapsar. Serbest meslek alanlanysa (avukathk, muhasebecilik, hekimlik ve mtiqavirlik) sanayiye dahil delildirrz.
Begeri bir gereksinim olarak ortaya grkan soruna giizrim getirmesi de
buluqun krstaslarrndan biridir. Sorunu ortaya koyan fakat griziim getirmeyen analiz ve incelemeler buluq sayrlmaz.
Bir iinyargrmn gririittilmesi, bir kimyasal reaksiyonun baqka bir maddeye uygulanarak madde elde edilmesi, bilinen bir giiztimiin baqka bir teknik
alanda kullamlmasr, bilinen iki maddeden bilinmeyen farkh bir madde ortaya grkaran bileqimler, bilinen bir maddenin yeni bir iqlevinin bulunmasr
gdziimleri ise buluq nitelili tiim dtinyada tartrgmah olan hususlardrrls. Sonug olarak tekni[e dahil olma, uygulanabilir tigreti ve qtiziim unsurlanm taqrmayan konular buluq niteliginde depildir ve bulug niteliii taqrmayan bu
konulara patent verilmez.
8
9
10
11

Tbkinalp, s.490
Tekinalp, s.490
Tekinalp, s.490.
Tekinalp, s.491; Karg. Ortan C.I,s.?l, dn. 12'de amlan BGH GRUR 1969, s.6?2'deki *Rote
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1- Keqifler, Bilimsel Teoriler ve Matematik Metotlan:
(Entdeckungen; wissenschafliche Erkenntnisse)
Keqif, diinyada mevcut olan fakat o giine kadar bilinmeyenin ortaya grkanlmasrdrr, ancak teknik alanda uygUlanamazl4. Keqfrn konusu bir madde olabilecegi grbi bir dopa kanunu ya da bilinen bir maddenin bilinmeyen
bir iizellifi olubili"ts. Bilinmeyen co[rafi bir biilgenin ortaya grkanlmasr da
coirafr bir keqiftir. Buluq kendilipinden diiqiintilmiiq, daha iinceden var ol*uyun bir gtlztimdiirlG. Kegif de var olan fakat bilinmeyeni biiyiik zihni bir
ilgi-ile ortaya grkaran bir tespittir. Bu, keqif ve buluq arasrndaki tinemli bir
r"rmr". Keqfin bir di!'er farkr da "uygulanabilir" olmayrqrdrrlT. Pat. KHK anlamrnda "sanayiye uygulanabilirlik" tizellifi olmayan kegif bu noktada da
bulugtan aynlrr. Patent korumasrmn unsurlanndan olan sanayiye uygulanabiiirlik, buluq ve keqif ayurmrndaki uq noktalarda farkrn ortaya konmasrna hizmet eder18.
Bir keqif teknik bir sonucun gergekleqtirilmesinde uygulanabilir, ancak
keqif igin bu, iine grkan bir unsur degildir. Patent Kanunu'nun amacr, bilimsei alandaki ilerlemelerden ziyade, teknik alandaki ilerlemeleri teqvik etyokmektir. Bu noktada saf bir bilcryr ortaya koyan keqiflerin bir iinemi
verilepatent
turle. B6yle bir bilgi "teknik alanda bir dlreti "olmadrsndan
bilir bir qttziim deflildir. Ancak mesela yeni bir maddenin nasrl ve nerede tatbik editebilecefini giisteren keqif niteli[indeki bir bilgi, buluq niteliklerine
sahipse keqif buluqa diiniiqebilir yani uygulama usulii buluq nitelifiinde olabilirio. Dolayrsryla bu tip keqifler giireceli olarak patent verilemeyen konulardandrr.
Esas itibariyle keqfrn uygulanabilirlili yoktur. Bunlar ancak vasrtah
olarak, yani baqka bir ogretinir:- arayagirmesi ile sanayiye uygulanabilirler'
Dolayrsiyla bo itir keqifler mutlak olarak patent verilemeyecek konulardrr
(absolut patentunfiihig)zr.
Giireceli olarak patent verilemeyecek olan keqiflere 6rnek olarak, bir
maddenin tizel bir mlhiyette ve kalitede olammn bulunmasr giisterilebilir.
Oyle ki, bu keqif maddenin doirudan uygulama alam bulmasrm temin eder
(rlti-ioyornon Uunnigt Srbi;zz, ancak bu gibi keqiflerin patent alabilmesi
L4 BIum / Pedrazzini,s.80
15 Blum / Pedrazzini,s.S0
16 Blum / Pedrazzini,s.S0
17 Blum / Pedrazzini,s.S0
18 Blum / Pedrazzini,s.80
19 Blum / Pedrazzini,s.S0
20 Blum / Pedrazzini,s.Sl
2L Blum / Pedrazzini,s.St
22 Blum I Pedrazzini,s.Sl
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iqin diper patent verilebilirlik gartlanm da taqrmasr gerekir. Mesela riintgen
rqrnlarr, keqfin doffudan doiruya trbbi alana ytinlendirilmesine mrisait olmamasrndan dolayr tek baqrna patente konu olamazz}. Bu rgrnlann iiretilmesi ve uygulanmasr, dif'er qartlar da varsa patente konu olur.
Bilimsel teorilerse teknik alana girmeyen, saf bilimsel yaklaqrmlardrr.
Teoriler, fizik kuramlan, kimya formiilleri vs. saf olarak bilgi igeren, esas
itibariyle pratik bir sonug ve gtiziirn ortaya koymayan, doirudan sanayiye
uygulanabilirliii olmayan, teknik alana dair bir tiireti sunmayan, soyut
plandaki tiiretilerdir2+. Teknik bir soruna giiztim getiren teoriler patente konu olabilirler.
Patent korumasrmn €rmacrbuluqlann tizendirilmesi ve teknik alanda
ilerlemenin sailanmasrdrr. Saf teoriler ve yeni bilimsel yaklaqrmlar tek baglanna bu amaca hizmet etmezler. Ancak bilimsel teoriler patent verilebilir
bir buluqun temelini oluqturabilirler2s. Mesela hidrokarbiir kristallerinin
bileqiminin iizel bir oryantasyonunu elde etmek durumunda, bu tespitin tek
baqrna teknik alanda uygulanabilirliii yoktur. Teknik alanda uygulanabilirlik giintimtzde srmrlarr kolay belirlenemeyen bir konu haline gelmiqtir ve
bazen uygulanabilirlik miinhasrran teorik bilgiye ve formiile bafhdrr, fakat
bu durumlarda dahi patent teorik bilgi ya da formtile deiil, onun teknik
alanda uygulanmasrmn sonucu olan gdziime verilir.
Matematik metotlarr da bilimsel teoriler gibi saf bilimsel olduklan ve
teknik alanda bir tiflretiyi igermedikleri igin, sanayiye uygulanabilir giiziimter defildir, burada da elde edilen bir buluqtan stiz edilemez (matematiksel
formiiller, gdziim yollan ve sayr sistemleri gibi). Bu nedenle patent korumasr kapsamr drqrndadrr.
Bilimsel teoriler ve matematik metotlan, hatta keqifler patent korumasr
drgrndakalrrlar ve fikri hukuk gergevesindebaqka qekillerde korunurlar26.
ve 05run Faaliyetlerine iliqkin Plan, Usul ve
2- Zihri,ficari
Kurallar: (Anweisungen an der menschlichen Geist-insan
Zihnine Yiinelik Direktifl er)
Bu usul ve kurallardan anlaqrlmasr gereken; teknik olmayan, insan zihnine ydnelik, belli bir diiqtnce sistemi gergevesindegayrl maddi bir amacr
takip eden direktiflerdir. Bu direktifler, do[rudan zihin faliyetlerinin ortaya
grkarrlmasr ve bir takrm faliyetlerin zihni kuramlanmn ortaya konulmasrna hizmet eder.

23
24
25
26
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gtiglere htikmetTeknik anlamdaki plan, usul ve kurallar da dofadaki
Yani teknik,
direktiflerdir.
ytinelik
i,,sal zihnine
mek amacrna hizmet
"dL.,
gtiglere
dofal
tarafrndan
bu anlamdaki bir taktm usul ve kurallann, insan
uygulanabilecek
ve dofiadaki maddelere uygulanmasrdrr ve teknik alanda
da insan zihiiiretiler meydana getirir. Blada amlan plan, usul ve kurallar
altrna ahnmasr
nline yonelik direktiflerdir, ancak amag dofiamn hakimiyet
almaktrr2T' Yani
deEil, diigiince formlan ve konumlanm hakimiyet altrna
buiada gayri maddi, teknife ytinelmeyen bir amag vardrr'
oluqinsan zihnine yiinelen direktifler teknik bir kurahn 6n basamaprm
de$qtirmez' Esturabilirler ama bu durum onlann teknik olmayan yaprsmr
saf zihni direktifkiAlman Patent Kanunu'nda mekanik-zihni direktifler ve
lerayrrmryaprlmrqveilkdurumpatentkorumasrnrnkonusunuoluqturur.
s.iizkonusuolan
ken, ikincisi patent verilemez bir konu sayrlmrqtrr28.Burada
durum ise saf
ikinci
kural,
ya
da
usul
birinci durum, teknipe hizmet eden bir
patente konu
direktif
teknik
insan zihnine ytinelik direktiftir. Yani, ancak
bulugun tin
bir
ya
da
olabilir, fakat zihne yiinelik direktif teknik bir kurahn
basama$m oluqtursa da patentle korunamaz'
usul, plan ve ku.
Teknik olmayan zihni, ticari oyun faaliyetlerine iliqkin
ydntemleri, tifrenme yonrallardan bazrlan qunlardrr: Bazr tizellikli yazr
temleri;garplmtablosuvehrzlrokumatekniklerigibi,reklamyiintemleri;
qansr arttrrfutbol foimalanna reklam vermek gibi, bazr qans oyunlannda
makiginuygulananiizelyiintemter;birtakrmkombinasyonyontemlerigeplanla', qimendifer gegidi
Iiqtirerek kararrma qansrir arttrrmak gibi, imar
Oyun araglan ise (satkontrol sistemleri, t.riforln" ve talimatnameler2g.
rang, dama, domino gibi oyunlar) teknik iirtinlerdir'
S.EdebiyatvesanatEserleri,BilimEserleri,EstetikNitelifiolan
Yaratmalar, Bilgisayar Yazrhmlarr:
Buiiriinler,teknifinalamdrqrnda,sanayiyeuygulanabilirbirqdziim
sonuglandrr'
getirmeyen yani bulu! niteli[i taqrmayan frkri bir e{u.lt"
yaratolmayan
dahil
alana
itepsi li* yerritit *"yd"rru getirir ancak teknik
eseya
da
sanat
frky
,rrria"dr". Fikir rru Sanat Eserleri Kanunu gergevesinde
esersinema
eserleri,
ri olarak koruma kapsamrndadrrlar. Kitaplar, miizik
ve bilgisayat yan'
gibi
tirtinler
vs.
resimler
heykeller,
leri, bilimsel eserler,
iirtnlerdir'
hmlan (tirnegin: Microsoft word) bu baflamda de[erlendirilen
ama bir bilgisayar
Bunlara ba[rmsrz olarak patent korumasr saflanamaz
patentilekorumaaltrnaalrnmrqsaonunpargasrolanbirprogramdabukorumaya dahil olur3o.
27 Blum / Pedrazzini,s.T8
28 Blum / Pedrazztnt,s.TS
29 Blum / Pedra zzrttr,s.78, 79
30 Tekinalp, s. 501
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4- Bilginin Derlennesi Diizenlenmesi, Sunulmasr ve iletilmesi
ife ifgili Teknik Yiinii Bulunnayan Usuller:
Kanun teknifi agrsrndan bu bendin maddede yer almasr kanaatimizce
yanlrqtrr. Zftabu usuller 2. bendde sayrlan zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliqkin plan, usul ve kurallar gergevesinegiren bir husustur. Zira isvigre
Patent Kanunu'nda da bu gergevedezikredilmiqtirsl.
Burada da insan zihni faliyetleri sonucu ortaya grkan bilgilerin yine zihni bir faaliyetle sistematik olarak diizenlenmesi siiz konusudur. Saf olarak
bilginin sistematize edilmesi ve aktanlmasrm amaglayan bu usuller teknilin alam drgrndadrr. Bilginin bir forma sokulmasrm amaqlayan bu faaliyetler teknik bir sonuca hizmet etmedif'inden dolayr buluq kawamr drqrndadrr.
Defter tutma yiintemleri, (muhasebe defterleri vs.) dosyalama ycintemleri,
kataloglar, indeksler bu baflamda deSerlendirilebilecek usullerdir. Ticari
defterlerin kayrtlarr ise teghizatlanmn tizelliii, hususi bir kombinasyon gergevesindeteknik elemanlarr da kapsryorsa teknik addedilebilir ancak buluq
nitelili baqka nedenlerle kabul edilmezsz.
Buluq kavramr drqrnda olan bu usullere de patent verilemez.
5- insan ve Ha5rvan Viicuduna Uygulanacak Cerrahi ve Tedavi
Usulleri ile insan ve Hayvan Viicudu ite itgiti Teghis Usulleri:
Do[a; canh ve cansrz dopa olarak ikiye aynlrr. Enerji, su, toprak, madenler, vs. canslz dopayr;insanlar, hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar
da canh do$ayr oluqturur. Cansrz do['a tekni$in kapsamr alarundadrr yani
cansrz dopa elemanlan hakimiyet altrna ahnabilirler.
Tartrgmah olan husus, canh do['amn tekni[in kapsamrna dahil olup olmadrlrdrr.
Bir gtiriiqe gcire,kural olarak canh doEamn tekni['in alamna girebilece!'i yadsrnamaz bir durumdurss. Ancak bu hususta griziilmemiq bazr rinemli
problemler vardrr. Mesela "tekrar edilebilirlik" iizellip'i patent verilebilir bir
buluq igin gereklidir. Yani buluq sanayiye uygulandr[rnda giivenli bir qekilde istenilen sonucu verebilmelidir. Cansrz dofa bakrmrndan bu noktada bir
sorun yoktur. Ancak canh dopa bakrmrndan bu husus de[igkendir. Zira canhlann bazr durumlara vereceii tepkiler, frzyolojik ya da patolojik durumlarrna giire ya da di$er do$al drq etkenlere baSh olarak defigebilir. Bu nedenle canhlara tekni$in uygulanmasr (mesela fare viicuduna enjekte edilen krkrrdak dokusundan kulak krkrrdalr elde etme) her zaman aym sonucu vermeyebilir. Ancak belli bir sonuca ulaqmak igin, gerekli fiziksel fakttirlerin
yeterli derecedebelirlenmesiyle tekni[in uygulanmasr, belli qartlar altrnda,
31 isvigre Patent Kanunu, Art I, Anm 8.
32 Blum / Pedrazzrrrr,s.Tg
33 Blum / Pedrazzrnr,s.Sz
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ytintemlerin
kural olarak miimkiin olabilir. Yani canh do!'aya tatbik edilen
krlmaz.
zorunlu
edilebilirli[i
tekrar
buluq karekteri, "klasik anlamda"
Buluqun taqrmasrgerekli di!'er dzellikler olan "teknik a$ama,uygulanabidogrulirlik ve kultamlabilirlil{', canh dofa sahasrndaki ytintemlerde do!-rudan
g<iriilebilifa'
ya mevcut olabilir, yani canh doga da teknilin konulan arasrnda
soBu noktada ortaya grkan bir sorun da yaqayan dofadan elde edilen
patent
maddelere
yani
frzyolojik
olmadrs,
nuglarrn teknik bir gtiziim olup
u""ilip verilemeyec"-giai". Bunun cevabr da fiziksel giiglerin katrhmrmn,
gtiyontemin tamnmasrna engel olup olmamasrna ba!'hdrr. Hakim olan frkre
kural
katrhmr,
re35ilgili yiintemler bakrmrndan; fiziksel giig ve durumlann
olarak tekrar edilebilirlik tizellilini ortadan kaldrrmazlar.
Sonug olarak; canh do['aya teknilin uygulanmasr, deSqken faktiirlerin
giiziiketkisi ile iekrar edilebilme giivenlifi olmadr[rndan dolayr mtitnkiin
meyebilir. Ancak bu noktada, yaklaqrk olarak belirlenecek bu deiiqkenlere
giirl mtidahele gergekleqtirilebilir ve esnek manada bir tekrar edilebilirli[i
olan teknik sonuq elde edilebilir.
canh dofann farkhunsurlanna g6re tekni$in uygulanabilirli[i
tent konusu oluqturabilecek konu ve usuller incelenmelidir'

ve pa-

Usulleri
a- insan Viicuduna Uygulanacak Teghis, Tedavi, Cerrahi
ahlak ve
insan kiqilifine ve vucut biitiinliifiine duyulan sayg ve_bunun
insan, patent
hukuk kuraliarr ile koruma altrna ahnmrq olmasr nedeni ile
dzel bir
hukukunun konusunu oluqturan teknikten ayn tutulmuq ve insana
takrm
bir
ilgili
ile
vucudu
insan
da
konum hasredilmiq tir. Bair durumlarda
tutulmuqtur'
miidahaleler buluq kategorisi drqrnda
patentle
Insan viicuduna uygulanacak tedavi usulleri prensip olarak
vucuduinsan
de,
gereken
korunamazlar. Tedavi uJuilerinden anlaqrlmasr
Temiidahalelerdir'
nun her tiirlii patolojik sorunlanm iyileqtirmek amagl:
qekilgilenme
ile
davi usulleri; iyileqtirme, giiglendirme ve safihk sorunlarr
patent korumalindeki tibbi butuqiardrr. Bu taplamda koruyucu usuller de
sr kapsamr drqinda kalrr.
Bukapsamdlqrndatutmasosyal-etikbiryaklaqrmadayanrr:Sa[,trFn
gdrmekte ve
korunmasr. Hukuk, insan saflrsnr yiiksek bir deper olarak
serbest olusuliinde
teqhis
ve
doktorlann, tedavi usulii, ."tturti miidahale
dig
hekimleri,
diq
yamsra'
(doktorlarrn
masr gerekiiEioi kubol etmektedir
cerrave
teqhis
tedavi,
olarak
teknisyenleri, ortopedistler, masiirler ve legal
56z konusu
hi mtdahale yapmaya yetkili tiim trp adamlarr sayrlabilir)36.
usullerin bir "tekel"e dahil olmasr istenmemiqtir'
34 Blum / Pedrazzini,s.34
35 Blum I Pedrazzini,s.S4
36 Schulte, s.8
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Tedavi teqhis ve cerrahi usullerin drgrnda kalan, patolojik bir iyilegtirme ya da ortadan kaldrrma amacrna hizmet etmeyen, estetik bir sonug elde
edilmesi amacrna ytinelik usuller ise saph[rn korunmasr gerekgesinin ve dolayrsryla yiiksek sosyal etik amacrn kapsamrna girmeyebileceii dtiqtincesiyle, bir giirtiqe giire, patent verilebilir olmahdrrsT. Gergeklegtirilen bu miidahaleler liiks ihtiyag kapsamrnda de$erlendirildiiinden, bunlara patent verilmesi sosyal-etik anlamda "kabul edilmez" olarak de$erlendirilmemigtir.
Diq saph$ ile ilgili operasyonlar, medikal olarak sagsrzderiye sag ekilmesi38, gtigsiiz organlarrn gtiqlendirilmesine ydnelik usuller, anestezi yrintemleri de patent verilmeyecek buluqlardrr.
Diagnostik (rdntgen rgrnlanmn kullamlmasr) usullerinin de patent verilebilirlik drgrnda tutulmasr tartrqmahdrr. Riintgen rgrnlarrmn bulunmasr
bir keqif olarak kabul edilmekte ancak teknikte kullamlmasr buluq olarak
nitelendirilmektedir. Afrrhkh olarak kabul edilen gdrtq, burada patent verilebilir bir bulug oldupu ydntindedir, zira bu usul insanlardan ayn olarak
vuku bulmaktadrrsg.
Kozmetik usuller patent verilebilirlik
sag bahrmr, manikiir, vs.).

kapsamrndadrr (sag boyanmasr,

Dikiq ahnmasr, magnetik yabancr maddelerin vucuttan grkarrlmasr yiintemleri de Busse tarafrndan patent verilebilir bulunmuqtu#0.
Doirudan ya da dolayh olarak saihfrn diizeltilmesine hizmet eden bageregler
zr
de patent korumasr kapsamrndadlr'. Zira burada rilreti doktor tarafrndan de[il imalatgr tarafrndan ortaya konmaktadrr.
Doirudan saih[rn diizeltilmesinde kullamlan gereglere tirnek olarak;
hijyenik korseler, ortopedik geregler, protezler, iqitme cihazlan vb. giisterilebilir.
Dolayh olarak saflr[rn dtizeltilmesinde kullamlan gereqlere ijrnek olarak; cerrahi aletler, larnoskopi, diqqilik cihazlan, rqrn aletleri, optik cihazlar
vb. giisterilebilir. Hatta ingiliz Patent Kanunu m.41'e gtire bu tiir cihazlara
zorunlu lisans veriliral.
b- Hayvan Viicuduna Uygulanacak Teghis, Tedevi ve Cerrahi Usulleri
insamn dofal bir giig olarak kullamlamarnasr ve tekniiin tizerinde uygulanabilece!'i bir iqlem objesi olmamasr karqrsrnda, hayvan organizmasr
37 Blum / Pedrazzini,s.86
38 Blum / Pedrazzini,s.8T'debu usulle birlikte estetik gereklilik olan dig protezinin bu baplamda degerlendirilmesinin tartrqmah olduiu sdylenmektedir.
39 Blum / Pedrazzini,s.8S
40 Busse, s.??
41 Blum / Pedrazzini,s.8g
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viicudundaki geqitli
teknifin konusuna dahildir. Hayvan viicudu, kam ve
tekniffe konu olamaddeler ve bazr hayvanlann viicudundaki reaksiyonlar,
bulunan madliti"t"". Mesela geqitii ilaglann yaprmrnda hayvan viicudulda
olabilira2'
delerin kullamlma* o.oiii patent verilebilir bir buluq
Ha5rvanlarauygulanacaktedaviusullerinepatentverilemez.Buradaki
patentlenebilirlik kapsamr
amag, insanlara uygulanacak tedavi usullerinin
birlikte, kesin bir
gostermekle
drqmda tutulmasrndaki amagla benzerlik
amacr giizetilbahsedilemez. Htikitmde genel safh*n korulTasf,
salgrn
ozellikle
"iitril.t"r,
miqtir, yani sosyal-etik gerekgeburada pek gegerli defildir.
grkmakplana
6n
hastarrkrarla miicadelealeu*o saitr[r ve kamusar iktisat
krlmaktadrr.as
gerekli
veriimemesini
patent
ta, stizii gegenusullere
Hayvanlarauygulanacakhertiirltitedavi,teqhisvecerrahiusullerve
maddesinin 3' frkrakoruyucu usuller patente konu olmazlar. TRIPs'in27.
tedavisinde kullamlan
srmn a bendi uyannca da insanlann ve hayvanlann
teqhis,tedavivecerrahiusulleriiyeiilkelertarafrndanpatentverilebilen
buluqlar drqrnda brakrlabilir'
Pat.KHI(nrn6.maddesinin2.frkrasrnag6rebuusullerinherhangibiusullerine patent
rinde kullamlan terkip ve maddeler ile bunlann iiretim
usulleri ve tiriiniiretim
verilebilir. Bu husus aqa&da trbbi ve veteriner ilag
leri baqhfr altrnda incelenecektir'
konu ve gdziimler
Buluq nitelilinde olmadrlr igin patent verilemeyecek
bir buluqun parbaqka
ancak
igin baflmsrz bir patent korumasr saflanamaz
rekabet
halinde..haksrz
gerqekleqmgsriusl oil"ut korunabilirler' $artlann
korunabilirleraa'
ile
htikiimleri FSEK ve End. Tas. KHK hiikiimleri
II- Patent VerilmeYecek Buluqlar:
Yukarrdasayrlankonular,buluqniteliginiquyadabunedenletaqrmaAncak buluq nitelifi tagrdr[r halde padrgl igin patentle ko"or*u*ritararr.
Pat. K1IK m.6'mn 4. frkratentle korunamayan konu rr" i6rti-1"" de vardrr.
ve genel ahlaka ayslmn a ve b bendlerinde sayrlan konusu kamu diizenine
biyolojik esaslara
iilgiide
iinemli
kr' buluqlar bitki veya huyuar, ltirleri veya
korunamaz.
patentle
daya.ran titki ve hayvan yetiqtirilmesi usulleri
da yer almaktaBu srnrrlamalar TRIPS,iI2T ' maddesinin 2. frkrasrnda
korumak, insan, haSrvan
dr", "Uy" devletler kamu diizenini ve genel ahlakr
gevrenin ciddi bigimde zarar
veya bitki yaqamr ve safh[rm korumak veya
kendi iilkelerinde padurumlarda
olan
g6rmesini engellemek igln"gerekli
ientten ticari olarak yararlanmayr engelleyebilirler"'
42 Tekinalp, s.491
43 Blum I Pedrazzini,s.S9
44 Tekinalp, s.501
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Aynca EPU'niin 53. maddesi de Avmpa Patenti agrsrndan aym srmrlamalara yer vermektediras.
1. Konusu Kamu Diizenine ve GenelAhlakadykrn

Olan Buluglar:

a- Kamu Diizenine Aykm Buluglar:
Kamu diizeni, devlet tarafrndan korunmasr gereken bir olgudur. Bu nedenle konusu kamu diizenine aykerr bir buluqun patent korumasrna konu olmasr diiqtiniilemez. Kamu diizeni, hukuk dtizeninin temel ilkeleri ile korunan iirgiitlii kamu yagamrdrr.
Bazr Awupa Ulkelerinin Patent Kanulannda46 kamu dtizenine aykrnhk, kanuna aykrrrhk (Gesetzwidrigkeit) olarak ifade edilmiqtir. Kanunun
kapsamrna da iirf adet hukuku da olmak tizere biitiin hukuk normlarr dahil
edilmektedifT. TRIPS'LI 27. maddesinin metninde ve EPU'nin 53. maddesinin metninde agrkca "kamu diizeni"ne aykrrrhktan bahsedilmektedir. Kamuya aykrnhSn kanuna aykrnlrktan baprmsrz olarak deferlendirilmesi gerekiras. Kamu diizenine aylorrhk her zaman kanuna aykrnhk tegkil eder fakat kanuna aykrnhk her zaman kamu diizenine aykurhk teqkil etmeyebilir.
EPU m.53'tin gerekgesinde de dnemli olamn normlara aykrrrhlrn ayrrr zamanda rirgtitlii kamu yaqamrna da aykrn olmasr gerekti[i ifade edilmiEtils.
Mesela kanunen kiirtajrn yasak olmasr, hamileli[i dnleyici haplan kamu
diizenine aykrrr krlmazso.
Buluqun patent korumasrna kapah olmasr igin mrinhasrran kamu diizenine aykrrr olmasr gerekir. Yani buluq miinhasrran kamu diizenine aykrn olmamakla beraber, kamuya aykrn amaglarla da kullamlabiliyorsa, peqinen
patent korumasr drqrndatutulamazsl. Mesela bir hastah[rn bulagmasrmkolaylaqtrran bir madde, hrrsrzhfa karqr alarmr etkisiz krlan bir alet, bombah
bir mektup, kamu drizenine aykrn buluqlardrr; fakat silahlar ve zehirler kamu diizenine aykrn olarak kullamlabilecefi gibi savunmada ve hastahklann tedavisinde de kullamlabilirlers2. Aym qekilde, para kasasrm anahtarsrz
agma usuliine iliqkin bir buluq hrrsrz tarafrndan kullamldrlrnda sug teqkil
eder ancak bir gilingirin zorunluluk halinde, mesle$i icabr bunu kullanmasr
kamu diizenine, dolayrsryla yasaya aykrn deiildilse.
45
46
47
48
49
5o
51
52
53

Thomann, s.112
Avusturya Pat G, Art 2, Fribel / Pulitzer, s.61; iqvigre Pat G, Art 2, Blum / Pedrazzini, s.196
Bernhard, s.?3
Tekinalp, s.501
Ortan, C.I, s.69
Bernhard. s.?3
Hubman / Giitting,s.132;Ortan, C.I, s.69
Bernhard, s.73;Tekinalp, s.501;Ortan, C.I, s.69
Ortan, C.I,s.69
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Erfr ndungen) :

Genel ahlaka aykrnh[rn da baflmsrz bir hukuk kurah olarak deferlendirilmesi gerekirsa. Bir buluqun agrklanmasl veya de$erlendirilmesinin genel ahlaka aykrrr olmasr durumunda o buluq patentle korunamazss. Fakat
kamu diizenine aykrnhk gibi, ahlaka aykrrrhk kavramr da srmrlan kolay
belirlenebilen bir konu defildir, bu nedenle de dar yorumlanmasl gerekir.
Denilebilir ki; ahlaka ayknhk adil ve hakkaniyetli qekilde diiqiinenlerin
hislerine ayhrnhktrr.sG Mesela bozuk bir ete taze et g6riinti.isii veren bir
madde ahlaka aykrndrr5?. Gebe kalmayr ya da cinsel yolla bulagan hastahklan tinleyici kondomlara patent verilmesi eskiden "ahlaka aykrrrhk" gerekgesi ile yasaktrs8. Fakat giiniimiizde bu yasak ortadan kalkmrqtrr.
Son zamanlarda genel ahlaka aykrnhk nedeni ile tartrqmalara yol agan
bir sorun da gen teknolojisi ve genetik geliqmelerdir. Avrupa patent ofrsi bir
karannda kanser aragtrrmalarrnda kullamlan fareye kanser hi.icrelerinin
verilmesini ahlaka aykrrr bulmamrqtrr ve bu usule patent verilmigtirse.
$rneklerde de giiriildiifn gibi ahlaka aykrnhk kav'amr zamana ve qartlara ba$h olarak depiqebilir. Bozuk ete taze giirtinttisii vermek elbette her
zaman ahlaka aykrn bir davramqtrr, fakat gebe kalmamn ijnlenmesi 6nceden ahlaka aykrn kabul edilebilirken, bu giin durum depiqmiqtir. Eskiden
evli bir kadrmn sadakatsizlifini iinlemek iqin geligtirilmiq kilitli bir alete
patent verilebilmiqtirGo, oysa gtiniimiizde bu durum ahlaka aykrrrhk nedeni
ile patente konu olamaz.
Ahlaka aykrn olarak kullamlabilecek bir bulug, aynr zamanda faydah
bir amag igin de kullamlabilecekse ahlaka aykrnhk nedeni ile, patent korumasr drgtndabrrakrlamaz. Mesela bayat ekme[i tazeleyenbir usul, dolandrrrcrhk yaprlabilecefli giiphesi ile patent korumasr drqrnda brrakrlamazol'
Qtinkti bu usuliin asrl fonksiyonu bayat ekmeklerin ziyan olmasrm iinlemektir.
Neticede ahlaka aykrrrh[r tespit etmede esas a[nacak krstas, adil ve
hakkaniyetli dtiqiinen kimselerin dtinisthik hislerine aykrnhktrr, iizellikle
mutaasrp ya da serbest diigtinceli insanlann ahlak anlayrqlan esas ahnmaz62.
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Tekinalp, s.501
Ortan, C.I,s.69
Bernhard, s.?4
Bernhard, s.?4
Bernhard, s.74
Bainbridge, s.290-291,Onco-MausAlarward1990
Friebel / Puhtzer, s.64
Blum / Pedrazzini,s.205
Ayiter, s.59
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A5rnca,konunun nitelili gere!'ince, genel ahlaka ve kamu dtizenine aykrrr buluqlara patent verilemeyeceli gibi, bu buluqlarrn kamuya agrklanmamasr da gerekiros.
2- Bitki ve Hayvan Ttirleri veya Onemli Otgtiae Biyololik
Dayanan Hayvan Yetigtirihnesi Usulleri

Esaslara

Bitki ve hayvan ttirleriyle, bitki ve hayvan yetiqtirilmesine iliqkin
iinemli iilgiide biyolojik esaslara dayanan usullerin patentle korunamamasrmn geqitli nedenleri vardrr. Bu sebepler; bitki tiirlerinin tespiti ve yetiqtirilmesinin sanayiye uygulanamamasr, bitki ve hayvanlann kendi frzyolojik
iizellikleri ya da drq etkenlerden dolayr miidahaleye her zaman aym tepkiyi
vermeyece$ diiqiincesi yani tekrar edilebilirlifln qiipheli bulunmasr (rirnepin aqrlamamn giivenle sonug vermesinin qiipheli olmasr) gibi patente ba['lanabilirli[i engelleyen nedenlerdir. Difer bir nedense, iizellikle bitki ttir ve
yetiqtirme usulleri ile ilgili 6zel kanunlarrn bulunmasrdrr64.
Bitki tiir ve yetiqtirme usullerinin patente konu olmamasrmn sebebi patent verilebilir buluq olmamasrndan ziyade bu alanda iizel dtizenlemelerin
olmasrdrr. Nitekim Danimarka, Almanya, Fransa, Biiyiik Britanya, Hollanda ve isveg'in iiye oldulu "Bitki Yetiqtirilmesinin Korunmasrna iliqkin Uluslararasr Antlaqma"ya gdre; bu iiye devletler bitkilerin korunmasrnda tizel
bir usul benimseyebileceii gibi, patent korumasrm da kabul edebilirlerGs.
Yani bu hiikiimle bitki tiirleri ve yetiqtirilmesi usullerinin patente konu olabileceli benimsenmi gtir.
Almanya'da ise farkh bir gtiztim benimsenmiqtir. Bu hususta hem iizel
bir diizenleme getirilmig, hem de bu diizenlemenin kapsamrna girmeyen
tiirlere patent korumasr saflanmrqtrr. Diper bitki tiirlerinden aynlabilir, homojen, siirekli ve yeni bir bitki tiirii, tescile olanak verecek bigimde tamtrlabilirse "Sortenschutzgesetz" kapsamrnda korunabilirGG.Koruma patent benzeri bir korumadrr ve sahibine 25 - 30 yrl arasrnda, bitki ttiriine gtire de!igen bir tekel hakkr verir. Bu sayrlan tizellikleri taqrmayan tiirler ise patent
kanununa giire korunur6?.
TRIPS m.27, f.3'iiueb bendinde "mikro-organizmalann drqrnda bitki ve
hayvanlar ile esas olarak, biyolojik olmayan ve mikrobiyolojik usuller drqrnda bitki veya hayvanlarrn iiretimi ile ilgili biyolojik usuller" tiyelerin patent
kapsamr drqr.ndabuakabilece$ hususlar olarak giisterilmiq ancak hemen
ardrndan "ancak tiyeler patentlerle veya kendilerine 6zgii etkin bir sistemle
63
64
65
66
67

Tekinalp, s.502
Orn: Sortenschutzgesetz(Almanya)
Ortan, C.I, s.?0
Busse,s.130
Ortan, C.I, s.?1,dn. 9:Sortenschutzgesetz
igin bkz. BGB/I, s.2170(11.12.1985)
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korunmasrm sa[layacaklar-

stizkonusu TRIPS hiikmii doirultusunda iilkemizde de, bitki qegitleri_
nin geliqtirilmesini tizendirmek, yeni gegiileri ve rslahgr haklarrm korumak
amacryla 08.01.2004 tarihinde 'Yeni Bitki
Qegitlerine Ait Islahqr Haklarrna
itiqkin Kanun"68 kabul edilmiqtir. Kanunun kabuliinden iinceki ddnemde
bitki tiirlerinin korunmasr sadecehaksrz rekabet hiiktimleri ile saplanmaya
gahqrhyordu.
Patent, tinemli rilgiide biyolojik esaslara dayanan yetigtirme usullerine
de verilmez' Mesela gaprazlama usulii ile aym cinslerin giftieqtirilmesi (Kreuzung), kanqtrnlmasr (Rassenmischung)ve selektif usuilerde (Selektifzuchtverfahren) biyolojik usullerin baskrn olarak kullamhyor olmasr patent korumasrm engelleroe. Engellemenin gerekgesi tekrar edilebilirli[in qtpheli
olmasrdrr. zirabausullerin uygulanmasr sonucunda, frzyolojik etkiterle, her
zaman aynl sonug ahnamayabilir, bu da teknik uygulanabilirli!,e engel teqkil etmektedir.
Ancak tinemli iilgtide teknik alrrhkh bir yetiqtirme usuhinun uygulanmasr durumunda buluqa patent verilebilir. Bu demektir ki, yetiqtirme usulii rinemli iilgiide teknik, yani frziksel ve kimyasal elementlerin kullamlmasryla gergeklegtirilirse, tirneflin riintgen izotoplarrnd an,bazrkimyasal maddelerden faydalamlrsa ya da bunlann etkisi neticesinde ttirlerin karaktergenleri de[.iqtirilirse (gen teknolojisi usulleri) buluq patent alabi_
fel veya
lir7o.
Bitki ve hayvan yetiqtirilmesinde iinemli iilgiide biyolojik usullerin kullamlmasr halinde, mahsuliin patent korumasr drqrnda brrakrlmas, tartrqmah bir konudur. Alman Federal Mahkemesi "Rote Taube (Iftrmrzr Grivercin),'
olarak amlan bir kararrnda biyolojik kuwetlerin planh bir qekilde kullamlmaslnl patent verilebilir kabul etmiq, ancak hrrmrzr giivercin yetigtirme
usultiniin patente konu olamayaca[r.m htikme bag.Iamrqtrzr.
Qiinkii 6u konudaki kanun maddesi agrktrr. Ancak bu durum bir geliqki yaratmrqtrr. Zira
biyolojik kuwetlerin planh kullammr patent verilebilir bulunmuq, yetigtirme usulleri reddedilmigtir. imparatorluk Mahkemesi'nin bir karannaa ise
ancak fizik ve kimya alanlanna iliqkin olan doia kuwetlerinin kullanrmr
patent verilebilir bulunmuqturT2.
Qeligkinin nedeni bu noktada ortaya grkmaktadrr. Biyolojik kuwetlere
dayanan bir yetiqtirme usuliiniin patente konu olmam"rrrrrn gerekgesi bu
68
69
70
7L
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usultin tekrar edilebilirlik tizelligini taqrmadr[r diiqtincesidir, dolayrsryla biyolojik kuvvetlerin kullammr da bu usultn tekrar edilebilirlik iizellifiini ortadan kaldrran unsur olarak giiriilmektedir. Biyolojik kuwetlerin kullammrm patent verilebilir olarak gdren zihniyetin, iinemli iilgtde biyolojik kuvvetlerin kullamlmasrna dayanan bir yetiqtirmeyi de patent verilebilir kabul
etmesi gerekir. Federal Mahkemenin Karan'ndaki geliqki de buradadr. Sonugta tartrqma yaratan husus, biyolojik usuliin tekrar edilebilir olup olmadr!rdrr.
TRIPS htikmtine grire mikroorganizmalar patente konu olabilirler. Mikroorganizmalar ile ilgili buluglar (mikrobiyolojik buluqlar) mikroorganizmaIarrn kullammr veya elde edilmeleri ile ilgilidirze. Mikroorganizmalarrn kulIamlmasryla iizerlerinde meydana gelebilecek metabolizma de$giklifi sayesinde tedavi, aqr, sanayide temizleme vs. gibi alanlarda kullanrlabilecek yeni iiriinler elde edilir. Yeni mikroorganizmalar ise giftleqtirme ve mutasyon
usulleri ile elde edilir. Tekrarlanabilirlik niteli$ saptanan mikrobiyolojik
buluqlara patent verilebilirTa.
C- KHK m.6'mn Kapsamr Drgrnda Kalan Bazr Durumlar:
I- Trbbi ve Veteriner

ilag Uretim Usulleri ve Urtinleri:

Patent Kanunu'ndaki eski diizenleme olan 1879 tarihli ihtira Beratr
Kanunu'nun 3. maddesine gtire eczacrh!,aait bileqimler, deva ve ilaglar berat himayesi kapsamr drgrndadrr. insan ve hayvan trbbrnda kullamlan brittin bitkiler basit ve bileqik kimyevi maddeler, her nevi kimyevi terkipler 3.
maddenin kapsamrndadrr75.T.C. Kurucu Meclisi'nin 8 Mayrs 1961 tarih ve
51 sayrh karan ile ilaglar ile ilgili her tiirlii usule de berat himayesi verilemeyeceiine hiikmedilmiqtir. 76
ihtira Beratr Kanunu'unda olduiu gibi birgok tilkenin Patent Kanunlarrnda da ilag patenti yasa[r yer almaktadrr. Bunun sebebi ise kamunun ihtiyag duyduEu bu gibi maddelerde inhisar hakkr yaratmamak ve genig gaph kullamlabilmesini sa!'lamaktr. Ayrrca patent korumasrmn ilaglara verilmesinin fiyatlarr yiikseltecefi endiqesi sebepler arasrndaydrTT.Ancak patent
hakkr yalnrz baqrna fiyat artrqrna sebep delildia baqka nedenlerin de rolii
vardrr78. ilaglara patent verilmesi ile, tizerinde kurulan tekelin yaygrn olarak kullamlmalanna etki etmesi de drigiiniilemez, zira ilaglara patent verilmedili takdirde iiretici frrma imal usuliinti imalat srrn olarak muhafaza et-
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mekte ve asrl bu durumda uygulanmasr ve yayrlmasr imkansrz hale gelmektedirTe.
igte bu gibi nedenlerle ihtira Beratr Kanunu'ndaki ilag patenti yasa[r
eleqtirilmig ve eczacrlarrn btiyrik baskrsr ile kargr karqrya kahnmrqhr.
Giiniimiizde ise trbbi ve veteriner ilag iiretim ve usullerine pat.KHK
kapsamrnda koruma belgesi verilmektedir. KHKmn gegici 4. maddesi uyannca 01.01.1999 tarihinden itibaren ilaglar patent korumasr kapsamina
ahnmrgtrr.
TRIPS m.2'I ttyannca "...teknolojinin her alamnda iiriinlerle veya usullerle ilgili her ttirlti bulug igin..." patent verilebilecektir. Aynca ,,...buluq yeri, teknoloji alam ve tirtinleri, ithal veya yerli iiretim olup olmadr$ konusunda her hangi bir ayrnm yaprlmadan patent verilebilecek ve patent haklanndan yararlamlabilecektir".
Trirkiye'de 01.01.1999'danitibaren ilag patentinin verilmesinin sebebi
ise giimrtik birli[i agamasrndaki miizakerelerde AB,nin bunu talep etmesidir, ashnda TRIPS'in 65. maddesinegiire Ttirkiye 2000 ve 2005 yrhna kadar
ilag iirrin ve usullerine patent verilmesini erteleme hakkrna sahipti8o. pat.
KHKmn ilk qeklinde bu erteleme hakl<r kullamlmrq oldufiu halde 566 sayrh KHK ile yaprlan bir deliqiklikle bu siirenin 01.01.1999'danitibaren bagiayaca$r kabul olunmuqtur.
Ancak rRIPS'rn 70. maddesinin 8. bendi uyannca Tiirkiye DTO'ni.in yiirtirhiie girmesinden itibaren trbbi ve veteriner tiriin ve usullerine itiqtin
patent baqvurularrm kabul etmek ve g. madde uyarrnca da miinhasrr pa'zarlama hakkr tammak zorunda oldufu halde bu hususlarda pat. KHK'de ya
da iizel bir dtizenlemedehtikrim getirilmemiqtir. Dolayrsryla TRIPS m.70/g
doirultusunda bir patent baqvurusu yiintemi de belirlenmemiqtirsl.
II- Grda Maddeleri

ve Kimyasal Maddeler:

Onceleri Almanya, Avusturya ve isvigre'nin de aralannda bulundugu
bazr rilkelerde ilaglarla birlikte, gda maddeleri ve kimyasal maddelere de
patent korumasrmn saflanmasr yasaktr.
Grda maddelerinin igine beslenmeyeyarayan tiim maddeler ve terkipleri, yiyecek ve igecekler girmektedirs2. Grda maddeleri, zaruri ihtiyag trr.dd"leri oldufundan, patent verilerek tizerlerinde bir tekel oluqmasr istenmemiqtir83.
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Kimyasal maddelerin kapsam drgr brrahrlmaslmn nedeni de endiistride
kullammr gok iinemli olan maddeler olmalandrr. Bu konuda da buluq sahibine tekel hakkr verilmek istenmemigtir. Almanya'da 01.01.1968'deilag, grda maddesi ve kimyasal maddeler patent yasaS kapsamr drgrna grkanlmrqtrr84.
Diper Awupa iilkelerinde de baph bulunduklan uluslararasr anlagmalar uyannca bu yasaklar kaldrrrlmrqtrr8s.

soNUq
551 sayrh Patent Haklanmn Korunmasrna iliqkin Kanun Hiikmi.inde
Kararname ve 6. maddesi ile getirilen "patent verilemeyecek buluqlar" hiikmii elbette ki ihtira Beratr Kanunu ve 3. maddesi htikmiine gtire daha modern bir diizenlemedir ve "buluq yaprlmasrm teqvik amacl"na daha uygundur. Zaten, Avrupa Birliline girme aqamasrndaolan Tiirkiye igin TRIPS htikiimlerine uygun, biiyle bir diizenlemenin gereklilifi de yadsrnamazdr.
Ancak ilag patenti yasa[r kaldrnlmrq olmasrna ra$men patent baqvurusu yaprlmasr konusunda bir yiintem geligtirilmemiq olmasr biiytik bir eksiklik olarak giize garpmaktadrr.
Bu nedenle, ivedilikle, ilag patenti baqvurularr igin bir ytintemin tespit
edilmesi verinde olacaktrr.

84 Busse,s.t42
85 Ortan, C.II, s.311

