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Değerli Teknoloji Transferi İlgilileri; 

Teknoloji Transfer Ofislerinin sürdürebilirliği ve gelişmesi için temel fonksiyon ve gelir 

kaynağının Fikri Mülkiyet Hakları olacağı aşikardır. 

Ülkemiz için gerek Teknoloji Transferi gerekse Fikri Mülkiyet Hakları kavramlarının tam 

anlaşılamamış olduğu durumu da göz önünde bulundurularak Kapadokya IP Günleri etkinliğini 

düzenleyerek bu eksikliği giderme konusunda katkı sunmayı planlamış bulunmaktayız.  

Ülkemizde Fikri Mülkiyet ile ilgili yasa ve mevzuat sıkıntıları ile bu sıkıntılardan kaynaklı 

Teknoloji Transfer Ofislerinin önündeki bariyerlerin ve bu bariyerleri aşmak için yapılması 

gerekenlerin tartışıldığı çalıştay, Türkiye’deki TTO lar arasında Modül-4 özelinde 

gerçekletirilen ilk çalıştay olması açısından önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da 

geleneksel olarak Erciyes Teknopark ve Erciyes TTO tarafından düzenlenecektir. 

Fikri Mülkiyet ile ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların da katılım gösterdiği konferansın 

konuları TTO Profesyonellerinin gelişimine katkı sağlayacak ve farklı alan ve konularda 

deneyim kazanacak şekilde özenle seçilmiştir. Çalıştay bildirisi ve sonuçları, diğer TTO lar, 

ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı için ortak sorunların ve çözüm önerilerinin ilgililere 

iletilmesi konusunda önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda teknoloji transferinin temeli olan Fikri Mülkiyet Hakları konularının 

derinlemesine irdelendiği ve TTO’lar açısından değerlendirildiği Kapadokya Uluslararası IP 

Günleri’ne değerli katılım, katkı ve destekleriniz çok teşekkür ederiz. 

  

Bilgin YAZLIK 

Genel Müdür 

 

Erciyes Teknopark/Erciyes TTO 
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A. ETKİNLİK AKIŞI 
 

Erciyes Teknopark ve  Erciyes TTO tarafından organize edilen ve bundan sonra da geleneksel 

olarak düzenlenecek olan “Kapadokya Uluslararası IP Günleri” kapsamında “Fikri Mülkiyet 

Hakları Konferansı” ve Türkiye’ deki TTO lar arasında ilk kez düzenlenen “TTO Modül-4 Fikri 

Mülkiyet Hakları Çalıştayı” 29-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Ürgüp Dinler Otel ev 

sahipliğinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.  

Türk Patent Enstitüsü ve European IPR Helpdesk tarafından desteklenen etkinliğe, fikri 

mülkiyet ile ilgili hem yurt içinden hem de yurt dışından çok önemli kurumların üst düzey 

temsilcileri de dahil olmak üzere Türkiye genelinde 13 Teknoloji Transfer Ofisi adına katılan 

TTO uzmanları, TTO yöneticileri, Türkiye’nin önde gelen 4 patent ofisinin yönetim kurulu 

üyeleri, üst düzey yöneticileri ve hukukçularla birlikte toplam 36 kişilik bir katılım sağlanmıştır. 

Türkiye’ nin önde gelen patent ofislerinden Ankara Patent, Destek Patent, Erdem Kaya Patent 

ve Çankaya Patent’ in katılım gösterdiği etkinlikte Erdem Kaya ve Destek Patent firmaları 

kurdukları stantlarda katılımcıları fikri haklar konusunda bilgilendirme ve tanıtım yapmışlardır. 

Programın ilk gününde konuşmacıların sunumları eşliğinde çalıştay gerçekleştirilmiştir. İkinci 

gününde ise Serkan ÖZKAN (TPE) yeni sınai mülkiyet kanunun üniversite ve TTO lar için 

getirdiği yenilikler üzerine video konferans gerçekleştirlmiştir. Ahmet Rıza BALIM (TÜBİTAK) 

ile kısa bir skype toplantısının ardından Prof.Dr. Güven YALÇINTAŞ (API LLC) teknoloji 

ticarileştirmede müzakere süreçleri hakkında sunumunu gerçekleştirmiş ve Onur EMÜL’ ün 

(European IPR Helpdesk) IP ticarileştirme konulu sunumuyla program tamamlanmıştır. 

İlk gün açılış konuşmasını yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr. 

Mahmut DOĞAN, Erciyes TTO’nun kurulduğu günen buyana aldığı buluş bildirimleri ve yaptığı 

patent başvurularına değinerek, TTO larda patent portföyünün yönetimi, ticarileştirme ve 

genel olarak yaşanan problemler üzerinde durmuştur.  

Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin YAZLIK ve Genel Müdür Yardımcısı A.Hidayet 

KİRAZ’ın da katılım gösterdiği çalıştayda Mevcut Durum Analizleri ve Ticarileştirme Sorunları 

üzere konuşmacıların sunumları ve kendi yorumları alınarak diğer katılımcıların da görüş ve 

önerileriyle interaktif bir şekilde devam etmiştir. 
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Moderatörlüğünü Erciyes TTO Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Birim Koordinatörü ve European 

IPR Hepdesk Türkiye Elçisi Serhat DALKILIÇ’ ın yapmış olduğu çalıştaya konuşmacı olarak davet 

edilen Akdeniz Üniversitesi / Akişmer TTM Müdürü Prof.Dr.Ayşe BOZTOSUN yaptığı 

konuşmasında üniversite adına başvuru yapılan patentlerin ticarileştirilmesinde yaşanan 

problemleri ve çözüm önerilerinde bulunmuş, katılımcıların da yorumları alınmıştır. Boztosun 

konuşmasında; 

 Devlet Üniversitelerinden Teknoloji Transferi Mümkün Mü? 

Devlet Üniversitelerine ait fikri mülkiyet varlıklarının (eser/proje, veritabanı, patent, 

marka, endüstriyel tasarım, yeni bitki çeşidi vb.) ticarileştirilmesinin önünde üç mali 

mevzuat engeli bulunmaktadır: 

1. Bu fikri mülkiyet varlıkları Üniversitelerin malvarlıkları arasında sayıldıkları için, 

elden çıkarılmaları veya lisanslanmaları (yani kiralanmaları) 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’na tabidir. Bu Kanun, özellikle lisanslamaya yönelik uygun bir prosedür 

içermemektedir. 

2. Bu mevzuata rağmen, her nasılsa ticarileştirme başarılsa dahi, elde edilecek lisans 

veya devir geliri Üniversitenin özel bütçe hesabına gireceği için araştırmacılara bu 

hesaptan gelir payı ödemesi yapmak mümkün değildir. 

Biz durumdan tesadüfen haberdar olduk ve şu anda Üniversite fikri mülkiyet varlıklarının 

ticarileştirme çalışmalarını dondurduk. Bu konularda ileride Sayıştay nezdinde sıkıntı 

yaşamamanız için özellikle dikkatli olmanızı öneriyoruz. 

3. Diğer yandan, yeni şirket kurulumu yoluyla ticarileştirme durumunda ise, Devlet 

Üniversiteleri bu şirketten pay alamamaktadır. 

 Bu konuda, yararlanmanız durumunda herhangi bir hukuksal sorumluluk 

üstlenmediğimizi özellikle belirterek, Ülkemizdeki teknoloji transferi ekosistemine 

katkı sağlamak amacıyla öngördüğümüz iki basit çözümü sizlerle paylaşmak istedik: 

1. Buluşları buluşçu akademisyen/öğrencinin üzerinde bırakarak onlarla bir 

ticarileştirme sözleşmesi yapıyoruz. Birden fazla buluşçu varsa, onların da 

aralarından birini "buluş sahibi temsilcisi" yaptıkları bir sözleşme yapmalarını 

sağlıyoruz. Üniversite, ticarileştirme sözleşmesini buluş sahibi temsilcisi ile yapıyor. 
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Ticarileştirme sözleşmesi uyarınca, buluş sahibi temsilcisine döner sermaye 

üzerinden, aramızda kararlaştırdığımız gelir payı oranını ödemeyi kabul ediyoruz ve 

ticarileştirme işini üzerimize alıyoruz. 

2.  Akademisyen ve öğrenci yenilikçi girişimcilerimizin kuracağı şirketlerin 

sözleşmelerine, Üniversite adına intifa senetleri çıkarılmasını 

öngören hüküm koyuyoruz. İntifa senetleri, pay senetlerinden farklı olarak 

Üniversiteyi şirkette pay sahibi yapmıyor. Sadece şirket kar ederse bu karın belirli bir 

oranına hak kazanmasını sağlıyor. 

 

Erdem Kaya Patent A.Ş. Genel Müdürü ve Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Erdem KAYA, gerçekleştirdiği sunumunda uygulamadaki sorunlara ilişkin aşağıdaki 

başlıkları dile getirmiştir; 

 Anayasa kaynaklı iptaller sonucunda KHK’ların özellikle ceza ve hak sahipliğine ilişkin 
kritik maddelerinin geçersiz kılınmaya başlanması 

 İlgili Uluslararası Anlaşmalara (TRIPS, AB Marka Direktifi, Avrupa Patent Sözleşmesi 

gibi) uyumlu düzenlemelerin yeterli olmaması 

 Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescillerinde tescil bariyerinin düşük 

olması, haksız tescillere imkan verilmesi 

 TPE’nin Patent ve Faydalı Modellere ilişkin itiraz süreçlerinde posta ofisi gibi 

davranması, detay sorgulama yapmaması 

 Prosedürel süreçlerdeki hataların (bir harcı zamanında yatıramama gibi) telafisinin çok 

zor hatta imkansız olması 

 Tescil süreçlerinin nispeten uzun olması, özellikle yayın gibi süreçlerde gereksiz uzun 

askı süreçlerinin olması 

 Ehil olmayan ve/veya etik davranmayan marka ve patent vekilleri nedeniyle hak 

sahiplerinin zarar uğraması 

 Normalde TPE tarafından çözülebilecek hususların (örn. haksız tesciller) 

mahkemelerde masraflı ve uzun süreçler neticesinde kısmen çözülebilmesi 

 Biyoteknolojik buluşlara ilişkin özel hükümlerin yer almaması 
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 Markalarda bir arada yer almaya (co-existance) izin verilmemesi, markaların en 

azından kullanılmayan emtialarda üçüncü kişiler adına tescilinin mümkün olmaması 

 Bazı prosedürel süreçlerinin sadeleştirilmeye ihtiyacı olması 

 Bilirkişilik müessesesinin sorunlu işlemesi 

 Bilgili hakim sayısının yetersizliği 

 Davaların uzun yıllar sürmesi, adaletin çok geç tecelli etmesi 

 Hak sahiplerinin bilincinin düşük olması, hizmet alımlarına satın alma mantığı ile 

yaklaşması 

 Fikri Mülkiyet alanında faaliyet gösteren STK’ların sayısının ve etkinliğinin azlığı 

 İhtisas Mahkemelerinin azlığı 

 

Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ersin DERELİGİL, gerçekleştirdiği konuşmasında, 

ticarileştirmede dikkat edilmesi gereken konulara değinmiştir. Dünya genelinde tecrübe ettiği 

vakalar üzerinden örnekler veren Dereligil, ABD Silikon Vadisinden bir patentin bir Türk 

şirketine lisanslanması konusunda yaşadığı tecrübeyi katılımcılarla paylaşmış ve patent 

okuryazarlığının önemini vurgulamıştır. Konuşmasında;  

 Patent başvurularının dünya genelinde takip edildiği, çok kıymetli buluşların yayınlanır 

yayınlamaz birilerinin ilgilenebildiği, ticarileştirme için iletişime geçilebildiği için 

buluşun kaliteli olması önem arz etmektedir. 

 TTO lar için patent değerleme şu aşamada çok erken, patent değerlendirme yapılmalı. 

Bu sebeple TTO ların ve patent ofislerinin gelen buluş bildirimlerini değerlendirmeleri 

noktasında çok dikkat etmeleri gerektiği, gelen bildirimlerin hepsine aynı zamanının 

ayrılmaması, tescile gidebileği düşünülen ve değerli buluşların iyi değerlendirilmesi, 

seçim eleklerinin iyi ve doğru çalıştırılması gerektiğini bildirmiştir. 

 Sadece Türkiye’de koruması olan bir buluşla dünya şirketlerinin çok da 

ilgilenmeyebileceğini, kıymetli görülen buluşların rüçhan süresi dahilinde muhakkak 

yurt dışı çıkışlarının yapılması hatta buluşun değerine göre direkt yurt dışı başvurusu 

yapılması tavsiyesinde bulunmuştur. 
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 Hiç bir vekil buluş yapma noktasında değildir. Bize gelen buluşlarda eksik konular, 

yapılmamış testler olabiliyor. Bunların iyi tespit edilip eksikliklerin en başta buluşçudan 

talep edilmesi gerekiyor. 

 Ticari açıdan fırsat sunan buluşlar için patent almanın tek başına yeterli 

olamayabileceğini, üretim aşamasında hak ihlali olup olmadığını öngörebilmek için 

“Fredom to operate (üretim serbestisi)” araştırmasının önemini vurgulayan Dereligil 

bunun ABD, İngiltere ve Almanya’da çok yaygın yapıldığını, özellikle Horizon 2020 

projelerinde ikinci aşamada bu konunun çok kritik oluğu ve Hindistan’da yaptırılan 

araştırmaların genelde kabul görmediğine değinmiştir. 

 Mevcut Sınai Haklar Yasa Tasarısında üniversite buluşlarının hak sahipliğindeki  121nci 

maddenin 9ncu fıkrasındaki “özel kuruluşlarla sözleşme kapsamında gerçekleştirilen 

buluşlar” için sözleşme hükümlerinin baz alınacağı hususuna değinen Dereligil bu 

konunun uygulamada getirebileceği sıkıntılar için üniversiteler tarafından dikkatle ele 

alınması gereğinin altını çizmiştir.   

 

Ankara Patent Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan DERİCİOĞLU, gerçekleştirdiği sunum ve 

konuşmasında, 1925 ten günümüze sınai mülkiyet kanunu konusunda yapılan çalışmalardan 

bahsederek yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı hakkında görüşleriyle birlikte aşağıdaki konu 

başlıklarına değinmiştir. 

 Türkiye’nin Sınai Haklar konusunda kabul edilmiş Kanunlara acil ihtiyacı vardır. TBMM 

gündeminde olan yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, içeriğine bakılmaksızın, TBMM 

den mutlaka geçmelidir.   

 Yükseköğretim Kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarda yükseköğretim kurumlarına 

yükümlülükler getirilmektedir. 

 Hakkın Tüketilmesine ilişkin hükümde yalnız ithalat değerlendirilmiş, Türkiye’nin aynı 

zamanda ihracat yapan bir ülke olduğu gözardı edilmiştir. 

 Çok önemli bir konu olan Ek Patent Sistemi yalnız başvurulara tanınmıştır. 

 Faydalı modele dönüşümde yeni araştırma raporu istenmesi, aynı buluş için iki kez aynı 

raporun düzenlenmesine yol açacaktır. 

 Coğrafi işaretler ile iligili hükümler, AB ve WIPO uygulamalarına aykırı durum 
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yaratmaktadır. 

 Tasarımlarda “yeni olmadığı tespit edilen” ifadesi uygulanması çok zor bir sonuç 

yaratacaktır. 

 Markalarda ”aynı ve benzer” sorunu taslakta devam ettirilmiştir. AB marka 

düzenlemesinde olduğu gibi yalnız aynı ve benzeri kullanılmalıdır. 

 Tescilli kullanılmayan markalarda itirazın kabul edilmeyeceği tescilli marka sahiplerinin 

aleyhinedir.  

 Tasarının 181 inci maddesindeki hüküm,  patent ve marka vekilliği mesleğine ilişkin 

sorunları çözecek nitelikte değildir. Anayasanın 135 inci maddesi hükmüne uygun,  

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları kapsamında, bir meslek kuruluşunun 

kurulması gerekir. 

 Birleşik Devletler ve İsveç’te uygulandığı bilinen “supervisor” konusu çok önemli ve 

Türkiye’de de ugulanmasında fayda vardır. Özetle, TPE de araştırma ve inceleme 

yapan mühendislerin gözetmen olarak görev yapacak bir veya daha çok sayıda 

deneyimli incelemeciye bağlanması ile buluş sahibine kontrolden geçmiş daha güvenli 

raporlar gelecektir. 

 

Gerçekleştirilen skype görüşmesinde Ahmet Rıza BALIM‘ın (TÜBİTAK) konuşması ise aşağıdaki 

şekilde özetlenmeye çalışılmıştır; 

Toplantıların ne kadar faydalı olduğunu ben biliyorum. Umarım faydalı bir şekilde 

geçiyordur. Ben olsaydım ne konuşurdum diye düşünüyorum, teknoloji transferi ve 

TTO lar konusunda sürekli Amerika’dan çok örnekler veriyoruz ama incelediğim 

dokümanlardan bir tanesinde, Polonya da çok başarılı olmuş bir TTO’ ya rastladım.  

Bahsi geçen dokümana aşağıdaki linkten ulaşılabilir.  
http://sciencebusiness.net/OurReports/ReportDetail.aspx?ReportId=86 

 

Burada önem verdikleri birkaç konuyu özetleyecek olusak; 

1.si üniversite yönetiminin verdiği destek. Belki 5-6 yıl boyunca sonuna kadar 

destekleyeceğiz, hızlı bir sonuç alamayacağız, belki 7-8 sene daha bekleyeceğiz ama 

sonuna kadar destekleyeceğiz. Burada en önemli şey üniversite yönetiminin bu 

konuya verdiği önem olarak ifade ediyorlar. 

http://sciencebusiness.net/OurReports/ReportDetail.aspx?ReportId=86
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2.si otonomi.   Önem verdikleri en önemli ikinci konu otonomi konusu olmuş. TTO lar 

serbest yapıda olması lazım, kendi kararlarını kendi verebiliyor olması lazım ve bu 

konuda en büyük desteğe sahip olması lazım diye özetliyorlar.  

3.sü ve otonomiden sonraki en genel konu tabii ki fonlama. TTO'ya belirli bir miktar 

fon ayırmak ve yaşamaya devam etmesini sağlamak. 

4.sü uzmanlık. Hep bizim söylediğimiz şeyler. Uzmanlık çok önemli, devamlı kendimizi 

geliştirmeliyiz, yeni teknikler denemeliyiz, uzmanlık seviyesini yükseğe çıkarmalıyız 

ifadesi en önemli şeylerden gözüküyor.  

5.si TTO’ nun inisiyatif kullanması. İnisiyatif kullanması ve sorunları hakkında çözüm 

kararları alabilmesi ve bu konuda aktif olması.  

6.sı üniversitedeki diğer bölümlerle iş birliği, sıkça bahsettiğimiz konulardan. Diğer 

bölümlerle iş kaynaklarının yapılması, iş birliğinin yapılması. Bu da önemli bir madde 

olarak belirtilmiş.  

7.si hizmet mantığı. Yani biz burada belirli bir çözüm üretmek zorundayız, ne kadar iş 

birliği yapabilirsek, ne kadar ilişki kurmaya yakın olursak ne kadar destekleyici olursak 

o kadar iyi sonuçlar elde edebiliriz gibi ifadeler var.  

Özetle bunlar bizim zaten söylediğimiz şeyler. Bunu okuduktan sonra, bu yazıyı sanki 

biz yazmışız gibi hissettim. Ama demek ki aklın yolu bir, dünyada benzer talepler 

isteniyor. İnşallah bizde de iyi sonuçlar alınacaktır.” 

 

B. ETKİNLİKTE ELE ALINAN BAŞLICA KONULAR 
 

 Devlet ihale kanunun lisanslama konularında sebep olduğu sıkıntılar ve çözüm 

önerileri 

 Fikri mülkiyet üniversitede mi olmalı yoksa buluş sahiplerinde mi olmalı? 

 Lisanslama sürecinde elde edilecek gelirin paylaşımı nasıl olmalı? 

 TTO ların patent portföyü yönetimleri nasıl olmalı? 

 Ticarileştirilmeyen patentler ve oluşturacağı sonuçlar 

 TPE’de, başta araştırma raporu düzenlenmesi olmak üzere yaşanan gecikmeler 

 Araştırma raporunda ülke seçiminin serbest bırakılması 
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 Araştırma raporunda belirtilen kategorilerdeki referans dokümanlara ilişkin 

açıklamanın mutlaka yapılması (explanations)  

 Tarifnamelerdeki teknik çevirilerin zayıflığı ve bunların düzeltilmesi 

 Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısının değerlendirilmesi 

 Genel olarak TTO ve patent firmalarının ortak problemlerinin tespit edilmesi, bu 

problemlere geliştirilebilecek uygun çözüm önerilerinin paylaşılması 

 Ticarileştirmedeki ana problemler 

 Lisanslamada dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Pazarlama nasıl yapılır, pazarlama sürecinde dikkat edilmesi gereken konular  

 

 

C. KATILIMCI ÜNİVERSİTE VE TTO LAR 

 

 Akdeniz Üniversitesi / Akişmer TTM 

 Anadolu Üniversitesi / Arinkom TTO 

 Başkent Üniversitesi / BİTTO 

 Bilkent Üniversitesi TTO 

 Çankaya Üniversitesi TTO 

 Düzce Teknopark / Düzce TTO 

 Erciyes Teknopark / Erciyes TTO 

 Gazi Üniversitesi / Gazi TTM 

 Gebze Teknik Üniversitesi TTO 

 İstanbul Teknik Üniversitesi / İTÜNOVA TTO 

 Mersin Üniversitesi TTO 

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TTO 

 Uludağ Üniversitesi TTO 
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D. DAVETLİ KONUŞMACILAR 
 

Yurt Dışı Konuşmacılar 
 

 Prof.Dr. Güven Yalçıntaş  API LLC 

 Onur Emül    European IPR Helpdesk 

 

Yurt İçi Konuşmacılar 
 

 Prof.Dr. Ayşe Boztosun  Akdeniz Üniversitesi / Akişmer TTM 

 Prof.Dr. Mahmut Doğan  Erciyes Teknopark / Yön.Krl.Bşk.V. 

 Ahmet Rıza Balım   TÜBİTAK / skype toplantısı  

 Erdem Kaya    Erdem Kaya Patent 

 Ersin Dereligil   Destek Patent 

 M.Kaan Dericioğlu   Ankara Patent 

 Serkan Özkan   TPE / video konferans 

 

 

E. DİĞER KATILIMCI KURUM / KURULUŞLAR 

 

 Ankara Patent 

 Destek Patent 

 Erdem Kaya Patent 

 Çankaya Patent 

 Yarımçam Hukuk & Danışmanlık 

 

 

F. ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1. YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISINDAKİ EKSİKLİKLER 

a. Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nın önemli ve problemli konularından biri 
“Yükseköğretim Kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar” konusudur. 

 Yükseköğretim kurumlarında gerçekleşen buluşların ticarileştirilmesi ve 
lisanslanması aşamasında Devlet İhale Kanunu hükümlerinden muaf 
tutulması çözüm önerisi olarak sunulmuştur. 
 

b. Patentten faydalı modele geçişte aynı raporun ikinci kez düzenlenmesi. 

 Aynı raporun ikince kez düzenlenmesi hem vakit hem de maddi kayıp. 
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c. Tasarımlarda önemli bir konu, 64 üncü maddenin 6 ıncı fıkrasının “d” bendinde 

yer alan “yeni olmadığı tespit edilen” hükmüdür.  

 Bu bendin tasarı metninden çıkarılması veya anlamda belirsizlik 
oluşturmayacak şekilde ifadenin yeniden düzenlenmesi. 
 

d. Madde 124 (2) “Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya 
araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı 
olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür. 
Patent başvurusu yapılmışsa, yönetmelikte belirtilen süre ve koşullara uygun 
olarak yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına dair bildirim yapılır.”  

 Yukarıdaki 124 ncü madde 2 nci bendi içinde barındırdığı anlam çelişkisi 
sebebiyle yeniden düzenlenmelidir. Buluşu yapan, buluş ortaya çıkınca mı 
haber verecek, başvuru sonrasında mı? Bu konu netleştirilmeli.  
 

 Bunun yanı sıra akademisyenin, başvuru sonrası bilgi vermesi durumunda 
herhangi bir yaptırıma tabi olup olmayacağı hususu da açık olmalıdır. Bu 
sayede kanun, başvuru öncesi bilgi vermese dahi akademisyeni üniversiteye 
karşı korumalıdır. 

 
 

2. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İLE İLİŞKİLERDE YAŞANAN PROBLEMLER 

 
a. Araştırma raporu geç geliyor. 

 Araştırma raporu süreleri gözden geçirilmeli ve hızlandırılmalı. İsteyenler 
opsiyon olarak “hızlandırılmış araştırma” talep edilebilmelidir (ek ücret 
ödenerek) 

 
b. Araştırma yapacak patent ofisinin seçimi 

 Araştırma yapılacak ofisin seçiminin buluş sahibine bırakılması, TPE 
zorunluluğunun kaldırılması. Yeni durumda TPE uluslararası otorite olduğu 
için çok olası görünmemekte. 
 

c. Araştırma raporunun kalitesinin düşüklüğü ve açıklama eksiklikleri 

 Patentlenebilirlik kriterlerinin değerlendirilmesinde daha açık ve net 
açıklamaların olması önerilmektedir. 
 

 TPE de araştırma ve inceleme yapan mühendislerin Birleşik Devletler ve 
İsveç’te uygulandığı bilinen “supervisor” olarak adlandırılan  ve gözetmen 
olarak görev yapacak bir veya daha çok sayıda deneyimli incelemeciye 
bağlanması önerilmektedir. 

 
d. Araştırma raporlarının yayın eksikliği 

 EPO’nun problem ve çözüm yaklaşımı, metodolojisi kullanılması 
önerilmektedir. 
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e. TPE’nin web sitesinin işlevsiz ve kullanışsız olması 

 Web sitesinin daha kullanışlı olması 

 TPE web sayfasından patent/marka vb. tarama yapabilmek için “Arama 
yapabilmek için aşağıdaki doğrulama kodunu ilgili alana girmeniz 
gerekmektedir.” Doğrulama kodunun sayfa açıkken sadece ilk taramada 
istenmesi sorasında her yeni sorgulamada istenmemesi önerilmektedir.  

 

f. TPE şekli inceleme süreçlerinde temel istem standardı belirlemeli 

 TPE uzmanların içerisinde uzman ve kıdemli uzman kavramları oluşturularak 
bir üst düzey yönetici mekanizması oluşturulması 
 

g. TPE ile yaşanan iletişim sıkıntıları 

 İnteraktif bilgilendirme için kullanılan telefon numarasına veya santrale 
zaman zaman ulaşılamamakta, sıkıntıların giderilmesi. 
 

 TPE Bilgi ve Doküman Birimleri toplantısında da daha önce gündeme 
getirildiği gibi, her TTO için bir uzman atanması ve TPE ile işlemlerin direkt 
olarak atanan uzman ile görüşülerek çözümlenmesi 

 
h. Patent Numarası verilmesi 

 Birleşik Devletler, Kanada, vb. Bir çok ülke verilen patentlere sıra ile Numara 
vermeye devam etmektedir. Patent numarasından “/ ” işaretinin kaldırılması 
ile yapılan uygulamada kaçıncı patentin verildiği anlaşılmamakta ve ayrıca 
“patent number search” yapılamamaktadır.  
 

i. Araştırma raporunun itiraz takibinin yapılamaması 

 Bu konuda düzenleme yapılması ve araştırma raporuna itirazda bulunana 
sonucun bildirilmesi  
 

  

G. ÇALIŞTAY SONUCU 

 

 29-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Ürgüp Dinler Otel’de “Kapadokya Uluslararası IP 

Günleri” kapsamında Fikri Mülkiyet Hakları Konferansı ve Türkiye’ deki TTO lar arasında 

ilk kez düzenlenen “TTO Modül-4 Fikri Mülkiyet Hakları Çalıştayı” başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 Ana teması “sınai hakların ticarileştirilmesinde karşılaşılan problemler, yeni sınai 

mülkiyet kanunu tasarısında tespit edilen eksiklikler, TPE den beklentiler ve öneriler” 

olarak belirlenen çalıştayda tespit edilen konu başlıklarının katılımcılarla tartışılması 

sağlanmıştır. 
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 Çalıştayda katılımcıların yaşadıkları problemler ve yeni yasa tasarısı hakkında net veya 

çelişkili konular ve öneriler raporda detaylı olarak belirtilmiştir. 

 Üniversitelerin engelleri aşmada vardıkları noktaların bir sonraki çalıştayda ayrı bir 

konu başlığı olarak ele alınıp değerlendirilmesi ve karşılıklı bilgi alış-verişi sağlanması 

gerektiği üzerinde hassasiyetle durulmuştur. 

 Kapadokya Uluslararası IP Günleri’nin Fikri Mülkiyet Hakları Konferansı ve TTO 

Modül4 Fikri Mülkiyet Hakları Çalıştayının, ortak problemlerin masaya yatırılıp çözüm 

önerilerinin sunulması açısından her yıl düzenli olarak yapılmasına karar verilmiştir.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Logolar alfebetik sıraya göre yerleştirilmiştir. 
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