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ENDÜSTRİYEL TASl\.RIMLARIN KORUNMASI VE
UYGULAMADAKİ SORUNLAR

Ayşe Nur BERZEK'

1
l.Bilindiği üzere, 554 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile tasarımların

korunması,

rekabet

ortamının

oluşturulması

ve

sanayinin

geliştirilmesi

amaçlanmıştır.

Kanun Hükmünde Kararnamede (Kısaca KHK olarak anılacaktır) tescilli
tasarımlar koruma kapsamına alınmış, tescilsiz tasarımların korunması genel
hükümlere bırakılmıştır (m.1 ). Bu çalışmada tasarımların korunması esasen tescil
ilkesi bakımından alınmıştır.
Türkiye'de tllsarım korumasından yararlanacak kişiler, Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai ve
ticari faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Paris veya Bern Sözleşmeleri
veya Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşma hükümleri dahilinde başvuru hakkina
sahip kişiler yahut karşiliklilik ilkesinin uygulandığı devletlerin uyruğundaki gerçek
veya tüzel kişilerdir (m.2). Bu kişiler, KHK hükümlerinden daha elverişli olduğu
takdirde Kanunlarımıza göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşma hükümlerinin
uygulanmasıru talep edebilir.(m.4)
vatandaşları,

dahilinde tasarımın korunması belge verilmek suretiyle
gerçekleşir. Tasarım belgesinin verilebilmesi için tasarımın yeni ve ayırt edici
niteliğe sahi~ olması zorunludur (m.5). Tasarımın yeni ve ayrıt edici vasıfları birlikte
taşimasi gerekir.
il.

KHK

KHK'de, tasarımın yenilik ve ayırt edici niteliklerinin açıklaması yapılmıştır.
Buna göre; bir tasarımın yeni kabul edilebilmesi aynısının başvuru veya rüçhan
tarihinden önce dünyanın hiç bir yerinde sergileme satış gibi yollarla piyasaya
' Prof.Dr. , M. Ü.İ.İ.B.F. işletme Bölümü.
1
554 Sayılı Endüstriyel Tasarım Korunması Hakkında KHK R.G. 27.7.1995, 22826, 4128
sayılı Kanun (R.G. 7.11.1995 22456) ile değiştirilmiştir. 554 say ı lı Endüstriyel Tasarımların
korunması. Hakkında Uygulanma Ş eklini Gösteren Yönetmelik R:G . 5.11.1997, 22454, Bu
Yönetmelik R.G. 31 .12. 1997, 232 l 7'de yayımlanan yönetmelikle değiştirilmiştir.
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sürülmemiş, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetlerle kamuya
sunulmamış olması

gerekir.

Tasarımlar arasındaki küçük ayrıntılarda farklılık söz konusu ise aynı kabuJ
edilir (m.6). Bir tasarımın ayırt edici niteliği ,. bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı
genel izlenim ile başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye ya da dünyanın herhangi bir
yerinde piyasaya sunulmuş olan veya ~nstitii tarafından tescilli. bir tasarım olarak
yayınlanmış ve ayııt edici nitelik açısından değerlendirilen tasarımın başvuru veya
rüçhan tarihinde koruma süresini doldurmamış olması halinde bilgilenmiş
kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamını
taşımaktadır. Tasarımların kıyaslanmasında, ortak özelliklerinin değerlendirilmesi ve
tasarımcının tasarımı geliştirmesi açısından seçenek özgürlüğü dikkate alınır (m. 7).
Kısaca, tasarımın belge verilerek korunması için yeni ve bilgilenmiş kullanıcı
üzerinde ayırt edici niteliğe sahip izlenimini yaratması gerekmektedir.

Koruma kapsamına alınmayacak tasarımlar, kamu düzeni ve genel ahlaka
aykırı tasarımlar, teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde tasarımcıya seÇenek

/

imkanı bırakmayan tasarımlar ile tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü başka
bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için zorunlu biçim
ve boyutlarda üretilebilen tasarımlardır. Bununla birlikte yeni ve ayırt edici niteliğe
sahip olmak koşuluyla farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bu sistemde bu
birimlerin birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar koruma kapsamına
girer (m.9, 1O).

111. Tasarımların tescilinde yetkili merci Türk Patent Enstitüsüdür (m.25).
Tasarımın tescil edilmesi halinde koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş
yıldır. Beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle toplam 25 yıla kadar
koruma süresi uzatılabilir (m.12).
Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir. Tasarımcıların
birden çok olması haHnde aralarında aksine bir anlaşma yoksa müşterek mülkiyet
çerçevesinde hak sahibidirler. Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri de münhasıran
tasarım hakkı sahibine aittir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan
koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez,
piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez,
ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz (m. 13 , 17).

Gerçek hak sahibi dışında birisi tarafından başvurusu yapılmış veya hak
sahibi drşında biri adına tasarım t~scil edilmiş ise gerçek hak sahibi olduğunu iddia
eden kişi tasarım hakkı sahipliğinin kendisine devrini talep ve dava edebilir
(Tasarım hakkından doğan diğer ~ak ve talepleri saklı kalmak koşuluyla) . Talep ve
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dava hakkı tescilli tasarım hakkının ilanından itibaren iki yıl, gaspta kötü niyet varsa
koruma süresinin bitimine kadar kullanılır (m. 19).
Tasarım hakkı sahipliğinin değişmesi halinde, değişikliğin tasarım siciline
edilmesi ile üçüncü kişilerin o tasarımla ilgili lisans veya diğer hakları sona
erer (m.20).
kayıt

Hakkın

Tüketilmesi ilkesi KHK.m.24'de düzenlenmiştir. Buna göre; tasarım
hakkı sahibi tarafından veya onun izni ile tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürün
Türkiye'de piyasa sürüldükten .sonra bu ürün ile ilgili fiiller tasarım hakkının dışında
kal ı r.

IV.

Endüstriyel

tasarımların

korunmasında

Milletlerarası

Anlaşmalara

dayalı başvurular ve sergilerde teşhir hakkında doğan . rüçhan hakları saklı
tutulmuştur. Paris Anlaşmasina dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden

birinde ikametgahı ya da işler durumunda ticari müessesesi bu lunan gerçek veya
tüzel kişiler bu ülkelerden birinde usulüne uygun tasarım tescili başvurusunda
bulunmuş ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay süre ile aynı tasarım için Türkiye'de
tasarım belgesi almak üzere başvuru yapmak konusunda rüçhan hakkından
yararlanabilir. Bu halde üçüncü kişiler tarafı'ndan yapılacak başvuru l ar ve bun'lara
verilecek tasarım belgesi hükümsüzdür. Örneğin, Fransa devletinde ikametgahı olan
bir Hindistan vatandaşı bir tasarımın tescili için Fransa devletinde usulüne uygun
başvuruda bulunmuş ise bu tarihten altı ay süre ile Türkiye'de de başvuru yapmak
hususunda rüçhan hakkına sahiptir (m.29).
Yine, söz konusu kişiler tasarlanan veya tasarimin uygulandiği ürünü
Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşmasına taraf
ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir etmiş iseler teşhir
tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Türkiye'de tasarim belgesi almak üzere başvuru
yapma konusunda rüçhan hakkindan yararlanabilirler (m.30).

V. Tasarım tescil talebinin KHK.m.3 hüküm lerine uymaması halinde
TPE'nce talep reddedilir. Enstitü KHK.m .26, 28'e göre eksikliğin olmadığına karar
verirse başvuru tarih, saat, dakika itibarıyla kesinleşir (m.32, 33). TPE, 26 ve 28.
maddelerde belirtilen şartların yerine getirilmediğini tespit ederse KHK'nin
Uygulanma Şeklini Gösteren Yönetmelik m. 12'ye göre bir veya iiç aylık süre verir.
KHK.m.26/1 'e dahil eksikliklerin öngörülen sürede giderilmesi halinde başvuru
eksikliklerin giderildiği tarih, KHK.m.26/1 'in kapsam i dişinda kalan eksikliklerin
giderilmesi durumunda başvuru ilk yapildiği tarih itiba,riyle kesinleşir (m.33).

/
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Başvuru tarihinin kesinlik kazanmasiyla (KHK.m.32 ve 33'e uygun olan)
tasarim başvurusu tasarim siciline kayit edilir. Sicile kaydedilen tasarim Resmi
Endüstriyel tasarımlar bülteninde yayınlanır (Yön. m. 17). İlanı yapılan bir tasarımla
ilgili olarak gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça
belirtmek şartıyla tasarım belgesinin verilmesine ilan tarihinden. 6 ay içinde yazılı
olarak itiraz edebilir. (m .37, Yön.m. 17). İtiraz süresi bitiminde Yeniden İnceleme ve
Değerlendirme Kurulu yapılan itirazı değerlendirir. Enstitü tarafından itirazın uygun
bulunması halinde sicil kaydı iptal edilir. KHK ile sağlanan koruma hükümsüzlük
kapsamında doğmamış sayılır (m.38, m.43, m.45, Yön .m.18). Sicil kaydı ve tescilin
iptali kararı Resmi Endüstriyel tasarımlar bülteninde yayınlanır (m.38, Yön.m.18).

VI. Tasarımın hükümsüz sayılmasına ise yetkili mahkemece karar verilir
(m.43). Yetkili ve. görevli mahkeme Adalet Bakanlığınca kurulacak ihtisas
mahkemeleridir. Asliye Ticaret ve Asliye Ceza mahkemelerinden hangilerinin
İhtisas mahkemesi olarak ,görevlendirileceğini Adalet Bakanlığının teklifi üzerine
Hakimler ve Savcılar Yüksek k'urulu belirler (m.58) . Ancak, hali hazırda ihtisas
mahkemeleri kurulmadığından hukuk davalarında asliye ticaret mahkemeleri görevli
mahkemelerdir. Tasarım hükümsüzlüğü koruma süresi devamınca veya hakkın sona
ermesini izleyen 5 yıl içinde dava edilir (m.44).

Tasarımın koruma şartlarına sahip olmadığının (m.5 - m. I O) ispatı, hak
sahipliğinin başka kişi veya kişilere ait olduğunun (m . 13 , m.14, m. 15, m. 16) ispatı,
tescilli bir tasarımın sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer
tasarımın başvuru tarihinin kendisinden önce olması halinde tasarımın hükümsüz
sayılmasına mahkemece hükmedilir (m.43). Hükümsüzlük kararıı:ıın sonuçları
geçmişe etkilidir (m.45). Enstitünün KHK hükümlerine göre aldığı bütün kararlara
karşı açılacak davalarda ve Enstitü kar~rlarından zarar gören üçüncü kişilerin enstitü
aleyhine açacakları davalarda görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir (m.58).
Yüksek Mahkeme, TPE'nün de davalı olarak gösterildiği markalara ilişkin bir
davadıı, davalı idarenin yapmış olduğu işlerin idari nitelikte olduğu ve davalı idare
hakkındaki davanın husumet açısından reddine ilişkin yerel mahkeme hükmünün
o.nanmasına karar vermiş (Y.11.HD. 7.4.1997221912556 - yayınlanmamıştır-), Yine,
markalara ilişkin diğer bir davada, yerel mahkemenin Yeniden İnceleme ve
Değerlendirme Kurulu kararlarına karşı Enstitüye husumet düşmeyeceğinden bahisle
davanın husumet yönünden reddi kararını doğru görmemiştir (Y.J l.HD. 10.7.1997
4836/5634 -yayınlanmamıştır-).

YIL Endüstriyel tasarımların korunmasında uygulamada ortaya çıkan

sorunlardan birisi de, tasarım hakkına tecavüz halidir. KHK.m.48'de tasarım hakkına
·tecavüz sayılan fiiller: a) tasarım hakkı sahibinin izni olma_ksızın tasarımın aynını
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veya belirgin bir biçimde benzerini yapmak, llretmek, piyasaya sunmak, satmak,
sözleşme akdi için icapta bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla
depolama, elde bulundurmak, b) sözleşmeye dayali lisans yoluyla verilmiş olan
haklari izinsiz genişletmek veya üçüncü kişilere devretmek, c) a ve b bentlerinde
yazılan fiillere iştirak, yardım, teşvik veya bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, d)
kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın
nereden alındığını, nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak, e) gasp olarak
sayılmıştır.

tecavüze uğrayan tasarın hakkı sahibi, fiilin tecavüz olup
olmadığının tesbiti, tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi; tecavüzün
giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini; tecavüz suretiyle üretilen veya ithal
edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan kullanılan araçlara el konulması;
mümkün olduğu takdirde el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet
hakkı tanınması; el konulan ürün ve araçların imhası; mahkeme kararının ilgililere
tebliği ve ilan yoluyla kamuya duyurulması taleplerinde bulunabilir. Tedbirler
konusunda HUMK'nun ihtiyati tedbirlere ilişkin hükümleri uygulanır (m.49).
Tasarım hakları

KHK'de tasarımdan doğan haklara tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan
kazanç, tasarımın itibarının zarara uğraması halinde istenecek tazminat ayrı olarak
düzenlenmiştir (m..S0-57).
da belirttiğimiz gibi bu KHK'da tescilli tasarımlar esas alınmış olup
tescilsiz tasarımlar genel hükümler dahilinde korunacaktır. Y.11.HD. 15.5.97 tarih
1493/3570 sayılı kararında (yayımlanmamıştır), özgün dizaynın haksız rekabet
kuralları içerisinde korunması bakımından " ... Teknik zorunluluğun dışında kalan
hususlarda ayniyete yakın benzerlik ve aynı dizaynın benimsenmesi ve hatta aynı
benzerlik ve aynı dizaynın benimsenmesi ve hatta aynı kalıplardan çıkmış gibi
üretimde haksız rekabet meydana gelebilir. Öte yandan, bir biçim veya modeli taklit
eden kimsenin bu alanda başka olanaği var iken bunu yapmamasi yahut tipki aynisini
Yukarıda

yapmasi bir tllr haksiz rekabeti

oluşturur."

hükmllne

varmiştir.

VlJI. Sonuç olarak, hukukumuzda genel hükümler dışında hukuki bir
düzenleme suretiyle endüstriyel tasarımların korunması yerinde olmuştur. Ancak
uygulamada giderek artan endüstriyel tasarım başvurularına itiraz, tasarımların
hükümsüzlüğü talepleri karşısında TPE'nün bu konudaki incelemelerini detaylı bir
biçimde yapmasının gerektirmektedir . Tasarım tescili; Tasarımların resmi Bültende
yayınlanarak üçüncü kişilerin itirazına açılması ve 6 aylık itiraz suresi sonunda itiraz
söz konusu olmamış ise tasarımın tescilinin kesinlik kazanması olarak değil yeterli
bir inceleme sonucuna dayandırılmalıdır.
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