
Türkiye’de sınai mülkiyet alanında önemli değişikliler getiren ve daha 
önce Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilmesi nedeniyle başta 
Anayasa’ya aykırılık olmak üzere ciddi eleştirilerle karşılan alanı baştan 
sonra yeniden düzenleyen 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kabul 
edilerek yürürlüğe girdi.  

 
MARKALAR 
 

1 Geleneksel Olmayan Markalar 

 

Geleneksel olmayan marka olarak ifade 
edilen renk, hareket ve ses markaları 
tescil edilebilirken coğrafi işaretleri 
içeren ibareler marka tesciline konu 
edilemez. 

 

 

2 Markaların Birlikte Var Olması 

 

Önceki marka sahibinin muvafakati ile 
tescil koruması kapsamında olan 
işaretin aynısı veya benzeri bir başkası 
adına tescil edilebilir.  

 

 

3 Kötü Niyetli Başvurular 

 

Kötü niyetli tescil girişimleri itiraz 
üzerinde reddedilir. Bu düzenleme ile 
Mahkeme ve Kurum uygulamaları yasal 
bir zemine kavuşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

4 Hakkın Tükenmesi 

 

Hakkın uluslararası tükenmesinin 
kabulü ile yurt dışında kullanılan 
markanın, Türkiye’de kullanıldığı farz 
edilir. 

 

5 İtiraz Süresi 

 

10 Ocak 2017 tarihindeki ve 
sonrasındaki başvurular için itiraz 
süresi 3 aydan 2 aya düşürülmüştür. 

 

 

6 Kullanılmayan Markalara Dayanan 
İtirazlar  

 

Marka tesciline dayanan itiraz 
karşısında, başvuru sahibi, muterizden 
dayanak markanın Türkiye’de 
kullanımının ispatını talep ederse ve 
muteriz, Türkiye’de 5 yıl içerisindeki 
kullanımlarını ispatlayamazsa itirazı 
reddedilir. 

 

 



   
 

 

7 İtiraz Sürecinde Barışçıl Çözüm 
Yolu/Uzlaşma 

 

Kurum, başvuru sahibi ve muterizi 
barışçıl çözüm yoluna/uzlaşmaya davet 
edebilir. 

 

8 Kullanmama Savunması  

 

Aleyhinde marka hakkı ihlali nedeniyle 
veya hükümsüzlük davası açılan davalı 
kullanmama iddiasına dayanabilir. 

 

9 Dürüst Kullanım 

 

Üçüncü kişilerin tescilli bir markayı, 
karşılaştırmalı reklam, tanımlama ve 
tarif amacıyla kullanması, marka sahibi 
tarafından engellenemez. 

 

 

10 Tescilli Marka Hakkına Dayanan 
Savunma 

 

Tescilli marka sahibi, aleyhinde açılan 
marka ihlali davasında, tescili savunma 
olarak kullanamaz. 

 

 

11 Hızlı ve Kolaylaştırılmış imha 

 

Depolanması masraflı olan veya bu 
halde değer kaybedecek olan taklit 

ürünler, kolaylaştırılmış imha usulü ile 
imha edilebilir. 

 

 

12 Ön Alım hakkı 

 

Tescilli marka üzerindeki payını satmak 
isteyen marka sahibi ilk olarak payını 
marka üzerinde hak sahibi olan diğer 
ortaklara teklif etmek zorundadır. 

 

 

 

13 Tanınmış Marka Savunması 

 

Tanınmış marka savunması, başvuru 
veya tescil işlemlerine karşı 
gerçekleştirilen itirazlarda dayanak 
olarak yeniden sunulmuştur. 

  



   
 

 

TASARIMLAR 
 

 

1 İtiraz Süresi 

 

10 Ocak 2017 tarihindeki ve 
sonrasındaki başvurular için itiraz 
süresi, 6 aydan 3 aya düşürülmüştür. 

 

 

2 Sadece Yeni Tasarımların Tescil 
Edilebilmesi 

 

Kurum, tasarım başvurularını yenilik 
incelemesinden geçirecektir ve yenilik 
şartını taşımayan başvurular tescil 
edilmeyecektir. 

 

 

3 Tescilsiz Tasarımların Korunması 

 

Tescilsiz tasarımlara, yeni ve özgün 
olmaları şartıyla, ticarette kullanılmaya 
başlandıkları tarihten itibaren 3 yıl 
boyunca koruma sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Görünmez Tasarımlar Artık 
Korunmyacak 

 

Görünmeyen ve birleşik ürünün bir 
parçası olan tasarımlara artık koruma 
sağlanmayacaktır.  

 

 

5 Çoklu Tasarımlar için Daha Geniş 
Koruma  

 

Aynı sınıfa dahil olan tasarımlar, aynı 
başvuruya konu olabilir. Önceki 
düzenleme, çoklu tasarım tesciline, 
sadece tasarımların aynı alt sınıfa dahil 
olmaları halinde izin vermekteydi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

PATENTLER 
 

1 Tescil Sonrası İtiraz 

 

Tescil edilmiş bir patente karşı ancak 
Resmi Patent Bülteni’nde yayımdan 
sonra itirazda bulunmak mümkündür. 

 

 

2 İncelemeli Patent Sistemi 

 

İnceleme olmaksızın patent hakkı tahsisi 
artık mümkün değil.  

 

 

3 Cezai Yaptırımın Olmaması 

 

Patent hakkı sahipleri, haklarını ihlal 
eden kimselere karşı ceza davası 
açamayacak yalnızca tecavüzün tespiti, 
durdurulması ve/veya tazminat 
davaları dahil olmak üzere hukuk 
davası ikame edebilecekler.  

 

 

4 Hakkın Tükenmesi 

 

Hakkın uluslararası tükenmesinin 
kabulü ile yurt dışında kullanılan bir 
patentin, Türkiye’de kullanıldığı farz 
edilecektir. 

 

 

5 Faydalı Model Başvuruları için Yenilik 
Şartı 

 

Faydalı model başvuruları yenilik şartı 
kapsamında incelenecektir ve yenilik 
şartını taşımayan başvurular 
reddedilecektir. 

 

 

6 Dar Kapsamlı Faydalı Model Koruması 

 

Kimyasal ve biyolojik maddeler ya da 
yöntemler, farmasötik maddeler, 
biyoteknolojik buluşlar ve bu 
yöntemlerle elde edilen yöntemler ve 
ürünler faydalı model olarak 
korunamayacak. 
 


