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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan 11. Kalkınma Planı hazırlık 

çalışmaları kapsamında oluşturulan 43 Komisyondan biri Fikri Haklar Komisyonudur. Kamu, 

özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile akademisyenlerin bir araya geldiği özel ihtisas 

komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan 

hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. 

Bu rapor, fikri haklar üst başlığı altında sınai mülkiyet haklarına yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Bilindiği üzere, fikri haklar kavramı temelde telif hakları ve sınai mülkiyet 

hakları olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenmektedir. Bununla birlikte her iki hak türünün 

birçok kesişim alanının olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu raporda sınai mülkiyet 

haklarıyla ilgili bilgi, veri ve değerlendirmeler yer almış, bunun yanı sıra, telif haklarıyla ortak 

konuların sınai mülkiyet hakları boyutu ele alınmıştır.  

Raporun hazırlık sürecinde Fikri Haklar Komisyonu toplantıları öncesinde hazırlanan 

ön rapor, gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilen görüş, öneri ve değerlendirmeler ve 

komisyon üyeleri tarafından sunulan yazılı görüşlerden yararlanılmıştır. 

Türkiye, sınai mülkiyet alanında yıllar içerisinde büyük gelişim gösteren ülkelerden 

biridir. Başvuru ve tescil sayılarında meydana gelen artışlar ve sistem içerisinde yer alan 

paydaşların kapasitelerindeki artışlar olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. Ancak 

mevcut durumda Türkiye’nin sınai mülkiyet haklarından istenilen düzeyde yararlandığını 

söylemek mümkün değildir.  

Bu durum Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında gelişim sürecini tamamlayan ülkelerden 

farklı olarak, daha önemli görev ve sorumluluklar üstlenmesini gerekli kılmaktadır.  

Türkiye bir yandan başvuru sayılarını ve başvuruların niteliğini artırmaya devam 

ederken sınai mülkiyet haklarından en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak mekanizmaları da 

etkinleştirmek durumundadır.  Bunun yanı sıra, sınai mülkiyet haklarının değişim süreci yakın 

bir şekilde takip edilmeli ve değişen koşullara uygun esnek politikalar hayata geçirilmelidir.   

Rapor kapsamında 4’ü sayısal olmak üzere toplam 12 hedef belirlenmiştir. Bu 

hedeflerden bazıları şunlardır: 

 Türkiye’nin sınai mülkiyet hakları alanında, bölgesinde öncü ve lider ülke

konumuna yükseltilmesi



xvi 

 Ülkemizin sınai mülkiyet varlıklarının ekonomik değere dönüşümünün

hızlandırılması

 Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında en az bir sektörde dünyanın ilk 10 ülkesi

arasında yer almasının sağlanması

 Ülkemizin yerel, kültürel birikimi ve doğal kaynaklarının sınai mülkiyet

alanında etkin bir şekilde kullanılması

 Türkiye’nin uluslararası patent, marka ve tasarım başvurularında dünyada ilk 10

ülke arasında yer almasının sağlanması

 2023 yılında ülkemizde 25 bin yerli patent başvurusunun yapılmasının

sağlanması

Rapor kapsamında alınması öngörülen çok sayıda tedbirin yanı sıra aşağıda yer alan 

projelerin de gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir: 

 Sınai mülkiyetin ekonomik değere dönüşümünü düzenli olarak ölçen

mekanizmalar kurulması

 Yeni teknolojiler ve buluşlarla ilgili pazar araştırmalarının yapılmasını sağlayan

yerli yazılımlar geliştirilmesi

 Uluslararası teknoloji standartları ve patent havuzları tespit edilerek standartlar

için zorunlu patentler havuzunda yerli patentlerin yer almasının sağlanması

 Genetik kaynaklar, geleneksel bilgi, kültürel çeşitlilik ve folklorik ifadelere

ilişkin envanter çalışmasının yapılması

4. Sanayi Devriminin sınai mülkiyet sistemi üzerine etkileri ve ortaya çıkardığı fırsatlar,

uluslararası teknoloji standartları ve standart için zorunlu patent havuzları, sınai mülkiyet 

haklarının yapay zeka, büyük veri vb. yeni kavramlarla ilişkisi ve etkileşimi, coğrafi işaretlerin 

ülkemiz ekonomisine mevcut ve muhtemel katkıları ve Türkiye’nin geleneksel bilgi ve genetik 

kaynaklar alanındaki potansiyeli bu rapor kapsamında önerilen araştırma konuları olmuştur. 
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1. GİRİŞ 

Çerçevesi iyi çizilmiş dengeli bir sınai mülkiyet sisteminin varlığı, yenilik 

faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan temel unsurlardan 

biridir.  

Uzun yıllar boyunca dünyada etkili bir rekabet aracı olarak kullanılagelen sınai mülkiyet 

hakları, temel olarak yeniliklerin ve yeni teknolojilerin korunmasına imkan sağlarken aynı 

zamanda bu teknolojik gelişmelerin etkisini güçlü bir şekilde hissetmektedir. Teknolojik 

gelişmelerin yanı sıra, sınai mülkiyet hakları ekonomi, coğrafya ve uluslararası ilişkiler temelli 

farklı faktörlerin etkisine de maruz kalmaktadır.  

 Sınai mülkiyet haklarının önemi, gerekliliği ve geleceği hakkında çok sayıda farklı 

görüş ve yaklaşım söz konusudur. Bu tartışmaların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi 

beklenmektedir. Ancak yenilik üretiminde en önemli teşvik unsurlarından biri olarak kabul 

edilen sınai mülkiyet haklarının ve sınai mülkiyet korumasının kısa ve orta vadede işlevsiz hale 

gelmesini beklemek gerçekçi değildir. Nitekim dünyada yapılan toplam sınai mülkiyet 

başvurularında meydana gelen dikkat çekici artışlar, işletmelerin ve hak sahiplerinin sınai 

mülkiyet haklarına olan ilgisinin azalmanın aksine daha da arttığına işaret etmektedir.  

Bir ülkenin sınai mülkiyet haklarından istenilen düzeyde yararlanabilmesi için, ülkenin 

mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ve gelecek hedefleriyle uyumlu kendi sınai mülkiyet 

sistemini oluşturması gerekir. Bu sistemin pek çok farklı bileşeninin olacağı aşikâr olmakla 

beraber bu bileşenlerin belirli bir uyum içerisinde işlemesi ve eş zamanlı olarak gelişme 

göstermesi, sınai mülkiyet haklarından beklenen faydanın artışına katkı sağlayacaktır.    

Son yıllarda sınai mülkiyet haklarına yönelik ulusal politikalarda ciddi artış 

gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerden en az gelişmiş ülkelere kadar bu durum geçerlidir. Her 

ülke doğal olarak sınai mülkiyet haklarından optimum şekilde yararlanmayı hedeflemekte ve 

buna uygun politikalar geliştirmektedir.  

 Hızla büyüyen ve gelişen bir ülke olan Türkiye açısından sınai mülkiyet haklarının 

önemi yadsınamaz. Türkiye sınai mülkiyet kapasitesini artırmak için düzenli olarak politika ve 

stratejiler geliştirmekte ve bu politika ve stratejilerin uygulanması konusunda önemli çaba sarf 

etmektedir. Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili üst politika belgelerine yansıyan hususlar, devletin 

sınai mülkiyet haklarından yararlanma isteğini açıkça ortaya koymaktadır. Benzer şekilde 

Türkiye Cumhuriyeti’ni yüzüncü yılına taşıyacak olan 11. Kalkınma Planının hazırlık 
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çalışmaları kapsamında Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonunun kurulması devletin sınai 

mülkiyet haklarına verdiğini önemin göstergesidir. 

2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Kasım 2017’de yayımlanan Özel 

İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabında yer alan format çerçevesinde 

oluşturulan Sınai Mülkiyet Hakları Raporunun giriş bölümünü takip eden Mevcut Durumu 

Analizi başlıklı ikinci bölümünde dünyada ve Türkiye’de genel durum ortaya konmuştur. 

Türkiye’nin sınai mülkiyet haklarına ilişkin genel durumu mevzuat, sorumlu kurum ve 

kuruluşlar, ulusal politikalar, başarılı uygulama örnekleri, Onuncu Kalkınma Planının 

değerlendirilmesi ve hedeflere ulaşılmasının önündeki başlıca sorunlar çerçevesinde ele 

alınmıştır.  

Raporun ikinci bölümünde ayrıca uluslararası mukayeseli olarak Türkiye’nin sınai 

mülkiyet göstergeleri ve uluslararası konumu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bunun yanı 

sıra, sınai mülkiyetle ilişkili temel alanlardaki gelişmelerin sınai mülkiyet alanına yansıması ve 

sınai mülkiyet haklarıyla ilgili Türkiye’deki dinamikler ve dünyadaki eğilimlerin muhtemel 

yansımaları değerlendirilmiştir. 

Plan Perspektifi başlıklı üçüncü bölümde Özel İhtisas Komisyonu üyelerinin görüşleri 

doğrultusunda oluşturulan uzun vadeli hedefler, On Birinci Kalkınma Planı hedefleri, hedeflere 

dönük temel amaç ve politikalar, temel amaç ve politikalara dönük uygulama stratejileri ve 

tedbirler, Plan hedef, amaç ve politikalarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisi ve 

uyumu ve Plan hedeflerinin gerçekleştirmek için yapılması önerilen araştırmalara yer 

verilmiştir. 

Raporun Sonuç ve Değerlendirme bölümünde sınai mülkiyet haklarının ülkemizin 

gelişimine katkısı değerlendirilmiştir. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Dünyada Genel Durum 

Küresel rekabetin önemli araçlarından biri olan sınai mülkiyet hakları, uluslararası 

ilişkilerin odak konularından biri olma özelliğini sürdürmektedir. Sınai mülkiyet alanında 

ülkeler gerek firma düzeyinde gerekse kamu kuruluşları düzeyinde işbirliği faaliyetlerini 

artırmaktadır. Kamu kuruluşlarının işbirliği faaliyetleri, sınai mülkiyet haklarının hızlı tescil 

edilmesi ve etkin bir şekilde korunmasını amaçlarken, sınai mülkiyet kullanıcıları arasındaki 

işbirlikleri, ortak Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi, sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi 

çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

Mevzuatların ve uygulamaların uyumlaştırılması, tescil süreçlerinin etkinleştirilmesi ve 

hızlandırılması gibi tüm ülkelerin ortak çıkarlarını kapsayan işbirliği konularının yanı sıra, 

ülkeler arasında ciddi görüş farklılıklarının bulunduğu konular, gündemde yer almaya devam 

etmektedir. 

Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili küresel eğilimleri belirleyen başlıca gelişmeler, 

uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlarca yürütülen anlaşmalar çerçevesinde ortaya 

çıkmaktadır. 

Sınai mülkiyet hakları ile ilgili en önemli uluslararası sözleşmelerin başında; konuyla 

ilgili uluslararası ilk sözleşme olan 1883 tarihli Paris Sözleşmesi ve 1995 tarihli Dünya Ticaret 

Örgütünün (WTO) eklerinden olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması 

(TRIPS) gelmektedir. TRIPS Anlaşması, sınai mülkiyet haklarının tüm bileşenleri için önemli 

uluslararası standartlar getirmiştir. Bu sözleşme sınai mülkiyet haklarının korunmasına dair 

idari ve hukuki tedbirler açısından çok önemli bir yere sahiptir. 

Öte yandan WIPO müktesebatında, sınai mülkiyet haklarının farklı alanlarını 

düzenleyen toplam 26 anlaşma yer almaktadır. WIPO çerçevesinde, bir yandan bu anlaşmaların 

uygulanması izlenmekte, diğer yandan da yeni anlaşmalara konu olabilecek hususlar müzakere 

edilmektedir.1 

Sınai mülkiyet hakları, uluslararası ticari ilişkiler, doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

gibi faktörlerin etkileşimini de içinde barındırmaktadır.  Sınai mülkiyet haklarının küresel 

ticarette sahip olduğu önem arttıkça, sınai mülkiyet alanında faaliyet gösteren uluslararası ve 

1 “WIPO-Administered Treaties”, http://www.wipo.int/treaties/en 
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bölgesel kuruluşların, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ulusal politikaların oluşturulması 

sürecindeki rolleri de artmıştır.

Ulusal sınai mülkiyet politikalarının oluşturulması sürecinde en önemli role sahip 

kuruluşların başında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) gelmektedir. 1967 yılında kurulan 

ve mevcut durumda 191 üyesi bulunan WIPO, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili dünyadaki en 

kapsayıcı kuruluş konumundadır.  

Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili çok farklı seviyelerde kapasitelere ve dolayısıyla farklı 

beklentilere sahip birçok ülkenin WIPO çatısı altında bir araya gelmesi, bu uluslararası 

kuruluşun görev ve sorumluluklarını oldukça önemli hale getirmiştir. WIPO’nun gelişmekte 

olan veya az gelişmiş ülkelerle ilişkilerinde, bu ülkelerin sınai mülkiyet sistemlerinin 

oluşturulması ve geliştirilmesi konuları, potansiyel işbirliği alanları öne çıkmaktadır.  

WIPO’nun bu süreçteki rolü ve desteği, ülkelerin sınai mülkiyet politika ve stratejilerinin 

oluşturulmasına danışmanlık ve teknik destek katkısı şeklinde olmaktadır.2 Nitekim geçmiş 

yıllarda Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında strateji oluşturma çalışmaları sürecinde, WIPO ile 

çeşitli ortak faaliyetler yürütülmüş ve WIPO işbirliğiyle ülkemizde strateji belgesi hazırlık 

çalıştayları gerçekleştirilmiştir.  

2.1.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

WIPO Ekseninde Gelişme Eğilimleri 

Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili küresel eğilimleri belirleyen başlıca gelişmeler, 

uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlarca yürütülen anlaşmalar çerçevesinde ortaya 

çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere, fikri mülkiyet hakları ile ilgili en önemli uluslararası sözleşmelerin 

başında; sınai mülkiyet hakları konusundaki uluslararası ilk sözleşme olan 1883 tarihli Paris 

Sözleşmesi ve 1995 tarihli Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) eklerinden olan Ticaretle 

Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) gelmektedir. TRIPS Anlaşması, sınai 

mülkiyet haklarının tüm bileşenleri için önemli uluslararası standartlar getirmiştir. Bu sözleşme 

sınai mülkiyet haklarının korunmasına dair idari ve hukuki tedbirler açısından çok önemli bir 

yere sahiptir. 

WIPO müktesebatında, sınai mülkiyet haklarının farklı alanlarını düzenleyen toplam 26 

anlaşma yer almaktadır. WIPO çerçevesinde, bir yandan bu anlaşmaların uygulanması 

2 WIPO's Contribution to the Elaboration and Implementation of Strategies and National Plans for the Development of IP and 
Innovation , WTO Strategic Planning Workshop, WTO Strategic Planning Workshop, Geneva, Switzerland, June 13, 2014. 
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izlenmekte, diğer yandan da yeni anlaşmalara konu olabilecek hususlar müzakere 

edilmektedir.3 

 Patent, marka ve tasarım başvuru prosedürlerini standartlaştırmayı amaçlayan üç önemli 

anlaşmadan biri olan Marka Kanunu Anlaşması’na Türkiye 2005 yılında katılım sağlamıştır. 

Diğer iki önemli anlaşma olan Patent Kanunu Anlaşması ve Tasarım Kanunu Anlaşması’na 

ilişkin süreç de takip edilmektedir. Mevcut durumda 39 ülkenin taraf olduğu Patent Kanunu 

Anlaşması’nı ülkemiz 2000 yılında imzalamış ancak henüz onay süreci tamamlanmamıştır.  

 Öte yandan, Tasarım Kanunu Anlaşması’yla ilgili uluslararası düzeyde çalışmalar 

devam etmekte olup 2019 yılının ilk yarısında konuyla ilgili Diplomatik Konferans 

düzenlenmesi için çalışmalar devam etmektedir. Tasarım Kanunu Anlaşması’yla ilgili özellikle 

“açıklama-disclosure” hususunda Afrika ülkeleriyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasında; tasarım başvurularında geleneksel bilgi, genetik kaynak ve geleneksel kültürel 

tanımlamaların kaynak veya orijininin açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır.  

IP5 Oluşumu 

Son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde sınai mülkiyet başvuru sayılarında Çin başta 

olmak üzere Asya ülkelerinin yakaladığı büyük ivme, uluslararası alanda belirleyici rol oynayan 

geleneksel aktörlerin yanına, yeni ülkelerin ve oluşumların eklemlenmesini sağlamıştır. En 

fazla başvuru alan beş sınai mülkiyet kuruluşunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan “IP 5” 

oluşumu, bu alandaki dikkat çekici gelişmelerden biridir. Avrupa Patent Ofisi, ABD Patent ve 

Marka Ofisi, Çin Fikri Mülkiyet Ofisi, Japon Patent Ofisi ve Güney Kore Fikri Mülkiyet 

Ofisi’nin bir araya geldiği bu yapı dünyada yapılan patent başvurularının %90’ına sahiptir. Bu 

oluşum içerisinde 3 Asya ülkesinin yer alıyor olması, Asya kıtasının önümüzdeki yıllarda sınai 

mülkiyet alanında belirleyici konumunu daha da güçlendireceğini göstermektedir.  

Türkiye’nin Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası patent araştırma 

ve inceleme otoritesi başvuru sürecinde, Güney Kore Fikri Mülkiyet Ofisi’nden danışmanlık 

hizmeti alması ve anılan ofisle yakın işbirliği içerisinde çalışması, sürecin başarıyla 

tamamlanmasına önemli katkı sağlamıştır. 

  

                                                           
3 “WIPO-Administered Treaties”, http://www.wipo.int/treaties/en 
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Patent Prosecution Highway 

Dünyada patent başvurularında meydana gelen büyük artışlar, sınai mülkiyet 

kurumlarının iş yükünü artırmakta ve başvurularla ilgili süreçlerin hızlı ve etkin şekilde 

yürütülmesinin önünde önemli bir tehdit olarak durmaktadır. Bu iş yüküyle mücadele 

noktasında hızlandırılmış patent incelemesi anlamına gelen Patent Prosecution Highway (PPH) 

Pilot Projesi uygulamaya konmuştur. Ülkelerin ikili anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdikleri 

uygulama kapsamında, bir ülkenin sınai mülkiyet ofisinde yapılan araştırma inceleme 

neticesinde patentlenebilir olan bir başvurunun inceleme sürecinin diğer ülkenin sınai mülkiyet 

ofisinde hızlı inceleme prosedürüne tabi tutulması söz konusu olmaktadır. Türkiye mevcut 

durumda Japonya ve İspanya ile PPH projesinin uygulanması konusunda çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Ortak Patent Sistemi 

Patent başvuru maliyetlerini azaltmayı ve süreçleri kısaltmayı amaçlayan en önemli 

girişimlerden biri, Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan Ortak Patent Sistemi’nin hayata 

geçirilmesidir. 1960’lı yıllarda başlatılan Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli ortak bir patent 

sistemi oluşturulması çalışmalarından uzun bir süre sonuç alınamamıştır. Süreç içerisinde üye 

ülkelerin tamamının katılımıyla Ortak Patent Sisteminin oluşturulmasının imkânsız hale 

gelmesinin ardından üye ülkeler arasında güçlendirilmiş işbirliği mekanizması kapsamında 

anılan sistemin uygulanması hedeflenmiştir. Mevcut durumda İspanya ve Hırvatistan’ın dışında 

kalan 26 ülkede geçerli olacak ortak patent sistemine ilişkin yönetmelikler 20 Ocak 2013 

tarihinde yayımlanmıştır. Ortak patent sisteminin önemli bir bileşeni birleşik yargı sisteminin 

oluşturulmasıdır. AB Konseyi 29 Haziran 2012 tarihinde Ortak Patent Sistemine katılan üye 

ülkelerde geçerli birleştirilmiş patent mahkemesi kurulması konusunda nihai karara varmıştır. 

Ortak Patent Sisteminin 2018 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

Önümüzdeki dönemde dünyada sınai mülkiyetle ilgili gelişme eğilimlerinde yeni ve 

güncel teknolojilerin belirgin rol oynaması beklenmektedir. Raporun 2.3 no.lu İlişkili Temel 

Alanlarındaki Gelişmelerin Sınai Mülkiyet Alanına Yansıması bölümünde bu teknolojik 

gelişmelerin sınai mülkiyet sistemine etkileri incelenmiştir. 

2.1.2. Uluslararası Standartlar 

Dokuzuncu Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporunda da ifade 

edildiği üzere sınai mülkiyet alanda uluslararası standart niteliği taşıyan hükümleri ihtiva eden 

temel metin TRIPS Anlaşmasıdır. Nitekim TRIPS Anlaşmasıyla telif haklarının yanı sıra, 



7 

patent, marka, tasarım, coğrafi işaret ve entegre devre topoğrafyaları konularında anlaşmaya 

taraf ülkelerin uyması gereken asgari standartların belirlenmesi amaçlanmıştır. 2000 yılından 

bu yana anlaşma hükümlerini uygulayan Türkiye TRIPS Anlaşmasıyla uyumlu bir yasal 

altyapıya sahiptir. 

WIPO tarafından sınai mülkiyet haklarının bilgi ve dokümantasyonuna ilişkin olarak 

uluslararası standartlar belirlemek üzere 2009 yılında WIPO bünyesinde Standartlar Komitesi 

kurulmuştur. Özellikle sınai mülkiyet ofisleri tarafından oluşturulan, yayımlanan veya diğer 

ofislerle paylaşılan bilgi ve verilerin belirli standartlara göre oluşturulması, verilerin 

uluslararası düzeyde harmonizasyonu ve sınai mülkiyet yararlanıcılarıyla paylaşımı açısından 

büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda WIPO tarafından oluşturulan standartlar önemli bir 

işlev görmektedir. Mevcut durumda büyük bir kısmı patent verilerinin dokümantasyonuna 

ilişkin olmak üzere sınai mülkiyet verilerine ilişkin 50’nin üzerinde WIPO standardı 

bulunmaktadır. 

2.1.3. Başarılı Ülke Uygulamaları 

2014 yılından bu yana, fikri mülkiyet koruma etkinliği açısından Dünya Ekonomik 

Forumu'nun Küresel Rekabetçilik Endeksinde dünyada ilk beş arasında yer almayı başaran 

Singapur’un sınai mülkiyet politikalarına verdiği önem son derece dikkat çekicidir. Gerek 

ASEAN içerisindeki etkin rolü, gerekse son 30 yıl içerisinde sınai mülkiyet alanında kaydettiği 

gelişim, Singapur’un sınai mülkiyet politikalarının başarısına işaret etmektedir. 1980’li yılların 

başında ABD ile fikri mülkiyet sistemini geliştirme konusunda ortak çalışmalar yürüten ve 

zaman içerisinde büyük gelişme kaydeden Singapur, 2013 yılında 10 yıllık bir süreci kapsayan 

Asya’nın Fikri Mülkiyet Merkezi Master Planını uygulamaya koymuştur.  

Türkiye’yle benzer şekilde 1885 yılında çıkardığı Patent Tekel Yasasıyla sınai mülkiyet 

alanına ilk adımını atan Japonya’da takip eden 100 yıllık dönemde sınai mülkiyet haklarıyla 

ilgili birçok yasal düzenleme söz konusu olmuştur. Japonya’nın 1980’li yıllarda oldukça artan 

bir ivme ile gelişen ekonomisinin 1990’lı yıllarda başlayan ve “Kayıp On yıl” olarak 

adlandırılan döneme girmesi, diğer alanların yanı sıra sınai mülkiyet hakları açısından da 

önemli kararların alınmasına ve çeşitli tedbirlerin uygulanmasına neden olmuştur. Japonya'yı 

ekonomik çöküşten kurtaran yeni hükümetin en temel politikalarından biri Japonya’yı bireysel 

yaratıcılığın takdir edildiği "en iyi fikri mülkiyet temelli ulus" yapmayı amaçlayan ulusal 

stratejinin oluşturulması ve uygulanması olmuştur. 
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Fikri varlıklarının güçlü korunmasının uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı 

sağlayacağına inanan Japonya 2002 yılında Fikri Mülkiyet Hakkındaki Temel Kanunu çıkarmış 

ve bu temel yasaya dayanarak 2003 yılında Fikri Mülkiyet Stratejisi Merkezini kurmuştur. 2003 

yılı Temmuz ayında Fikri Mülkiyet Strateji Merkezi tarafından onaylanan ilk Fikri Mülkiyet 

Strateji Programı yayınlanmıştır. 

Japonya'nın fikri mülkiyet stratejisi, fikri mülkiyetin stratejik kullanımının, doğal 

kaynaktan yoksun ülke için rekabet gücünü artırarak dünya ekonomisindeki yerini korumanın 

tek yol olduğu öncülüne dayanmaktadır. 

Strateji belgesinde fikri mülkiyet tabanlı ulus haline gelmek için 4 ana kavram 

vurgulanmıştır. Bunlar girişimcilik ruhunu sürdürme, sömürüyü engelleme ve fikri mülkiyet 

haklarını koruma altına alma ve ilk üç maddeyi destekleyen sistemdeki insan gelişiminin 

devamlılığının sağlanmasıdır. Bu stratejik planda yer alan bir diğer önemli nokta ise ulusal veya 

uluslararası alanda fikri mülkiyet haklarının korunmasını geliştirmek üzere fikri mülkiyet 

yüksek mahkemelerinin kurulması ile ilgilidir. Sonuç olarak 2004 yılında yayınlanan Stratejik 

Program söz konusu hedeflerin gerçekleşmesi için verimli temeller oluşturmuştur. 

2.1.4. Uluslararası Yükümlülükler 

Türkiye’nin sınai mülkiyet haklarına ilişkin uluslararası yükümlülükleri, taraf olduğu 

uluslararası anlaşma ve sözleşmeler çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu anlaşmaların başında 

Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 

Anlaşması (TRIPS), WIPO Kuruluş Sözleşmesi, Avrupa Patent Sözleşmesi, Patent İşbirliği 

Anlaşması, Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol, Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin 

Lahey Anlaşması vb. uluslararası anlaşmalar gelmektedir. Ülkemizin farklı tarihlerde taraf 

olduğu bu anlaşmalar, vatandaşlarımızın ve ülkemizde faaliyet gösteren firmaların sınai 

mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde korunmasına imkan sağlamanın yanı sıra, Türkiye’yi 

uluslararası sınai mülkiyet sisteminin önemli bir parçası haline getirmiştir. Sınai mülkiyet 

haklarına ilişkin uluslararası yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke olarak Türkiye küresel 

ticari ilişkiler ağı içerisindeki konumunu güçlendirmekte ve dolayısıyla yabancı yatırımlar için 

daha cazip bir ülke haline gelmektedir.   

2001 yılında kurulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde 

faaliyet gösteren Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesine özellikle son 

yıllarda kaydedilen önemli gelişmelerin ardından, sektör tarafından yeni eylem önerilerinin 
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sunulmasına ihtiyaç duyulmaması, Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

konusunda kaydettiği gelişimi ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 9 no.lu “Dayanıklı altyapılar 

kurmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi yaygınlaştırmak ve yenilikçiliği geliştirmek” 

amacı kapsamında sınai mülkiyet haklarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli hedefler 

yer almaktadır.  

“9.a Afrika ülkelerine, en az gelişmiş ülkelere, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelere 

ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine geliştirilmiş mali, teknolojik ve teknik destek 

sağlanması yoluyla sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı geliştirmenin kolaylaştırılması” hedefi 

Türkiye’nin dış politikasıyla örtüşen ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sorumluluk 

üstlenebileceği hedeflerden biridir. 

Geçtiğimiz yıllarda İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 

Komitesi (İSEDAK) kapsamında yürütülen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Patent 

Ofisleri Arasında Teknik İşbirliği” konulu projeye benzer şekilde, Afrika ülkelerinde sınai 

mülkiyet sisteminin tüm yararlanıcılarına yönelik proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

imkan dahilindedir. Türk Patent ve Marka Kurumunun WIPO nezdinde uluslararası patent 

araştırma ve ön inceleme otoritesi olarak atanmasıyla birlikte uluslararası düzeyde artan 

etkinliği, Kurumun bu türden projelerin uygulanmasında öncülük etmesinin önünü açmıştır. 

2.2.  Türkiye’de Genel Durum 

Ülkemizde uygulamaya konulan politika dokümanlarında sınai mülkiyet haklarına 

yönelik çok sayıda hedef ve eylemin yer alması, sınai mülkiyet konusunda karar vericiler 

nezdinde önemli farkındalık artışına işaret etmektedir. 

Sınai mülkiyet hakları konusunda farklı politika ve strateji belgeleri incelendiğinde 

eylemlerin, daha çok sınai mülkiyet hakları konusunun toplum nezdinde bilinirliğini artırma, 

farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun 

yanı sıra, özellikle sektörel strateji belgelerinde sınai mülkiyet haklarıyla ilgili benzer ve 

mükerrer eylemlere yer verilmesi dikkat çekmektedir. Son dönem politika dokümanlarında 

üzerinde durulan önemli konuların başında, sınai mülkiyet haklarının ticarileşmesi gelmektedir. 

Sınai mülkiyetin ticari değere dönüşerek ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla bu 

hakların ticarileşmesiyle ilgili mekanizmaların güçlendirilmesi önümüzdeki dönemde de 

üzerinde durulması beklenen konuların başında gelmektedir. 
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Bu bölümde Türkiye’de sınai mülkiyetle ilgili politika ve stratejiler, Üst Politika 

Belgelerinde Sınai Mülkiyet Hakları, Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Strateji Belgeleri ve 

Tematik ve Sektörel Strateji Belgelerinde Sınai Mülkiyet Hakları olmak üzere üç ayrı başlıkta 

incelenmiş ve politika ve stratejilere ilişkin genel değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda her 

bir politika dokümanında yer alan sınai mülkiyet haklarıyla ilişkili hedef ve eylemler tespit 

edilmiştir. 

2.2.1. Kapsam ve Mevzuat 

Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönem 

1871 yılında çıkarılan ve Alamet-i Farika Nizamnamesi olarak bilinen Fabrika 

Ma’mulâtıyla Eşya-yı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname ve 1879 tarihli 

İhtira Beratı Kanunu, ülkemizde sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ilk yasal düzenlemeler 

olmuştur. Sınai mülkiyet haklarının ülkemizde resmi olarak korunmaya başladığı tarihten 

günümüze 147 yıl geçmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’nin yakın tarihinde sınai mülkiyet 

haklarını düzenleyen mevzuat, 1995 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerden 

oluşmuştur. Bu KHK’lar sırasıyla 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir.  

Türkiye’nin Gümrük Birliğine katılım sürecinde çıkarılan bu KHK’ler 22 yıl boyunca 

yürürlükte kalmıştır. Süreç içerisinde KHK’ların kanuna dönüştürülmesine ilişkin çeşitli 

girişim ve çalışmalar söz konusu olmuş ancak istenen netice alınamamıştır.  

Patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlere ilişkin Kanun Hükmündeki 

Kararnamelerde değişiklik yapılması ve bu KHK’ların kanunlaşması için 2008 yılında 

hazırlanan Kanun Taslakları, ilgili 23. Yasama Dönemi içinde yasalaşamamıştır. Daha sonra, 

ilgili tüm Kanun ve KHK’lerde değişmesi aciliyet arz eden hususları içeren 1/756 Esas numaralı 

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 2013 yılında 

Esas Komisyon çalışmaları tamamlanarak Genel Kurula sevk edilmiştir. Ancak söz konusu 

çalışmalar 24. Yasama Döneminin sona ermesi sebebiyle yasalaşamamıştır. 

Büyük ölçüde uluslararası mevzuatla uyumlu olmasına karşın, uygulamada yaşanan 

sorunlar ve Anayasa Mahkemesi tarafından KHK hükümlerine ilişkin alınan iptal kararları, 

sınai mülkiyet haklarına ilişkin kapsamlı bir yasal düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 
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1995-2017 yıllarını kapsayan Kanun Hükmünde Kararnameler dönemi, 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle sona ermiştir. 

Sınai Mülkiyet Kanunu 

Sınai Mülkiyet Kanunu, 22 Aralık 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul 

edilmiş ve 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun yasalaşması sürecinde paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve bu görüş ve 

önerilerin metne yansıtılabilmesi amacıyla çeşitli çalıştay ve toplantılar gerçekleştirilerek 

katılımcı bir yaklaşım ortaya konmuştur. 

193 maddeden oluşan Sınai Mülkiyet Kanunu, Başlangıç Hükümleri ile 5 kitaptan 

oluşmaktadır. Birinci kitapta “Marka”, ikinci kitapta “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı”, 

üçüncü kitapta “Tasarım”, dördüncü kitapta “Patent ve Faydalı Model”, beşinci kitapta ise 

“Ortak ve Diğer Hükümler” yer almaktadır. 

Sınai Mülkiyet Kanununu yapısal olarak daha önceki mevzuattan ayıran temel özellik, 

her bir sınai mülkiyet bileşenine ilişkin benzerlik arz eden konuların Ortak ve Diğer Hükümler 

kitabı altında birleştirilmesi ve uyumlaştırılmasıdır. Bu sayede sınai mülkiyet haklarının 

tamamı açısından bütünlük arz eden kompakt bir Kanunun ortaya çıkması sağlanmıştır.  Sınai 

Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan sınai mülkiyet başvurularına 

ilişkin işlemler, Kanunun geçici 1’inci maddesi kapsamında mülga KHK’lara göre 

yürütülmektedir.  

Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler 

Sınai Mülkiyet Kanunuyla her bir sınai mülkiyet bileşeni için getirilen temel yenilikler 

aşağıda yer almaktadır:   

Markalara İlişkin Yenilikler 

Tescil süreçlerini kısaltmak amacıyla Bültende ilan süresi 3 aydan 2 aya indirilmiştir. 

Başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması 

amacıyla, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren 

noter onaylı izin belgesinin Kuruma sunulması halinde başvurunun reddedilemeyeceğine 

ilişkin düzenleme getirilmiştir. Tescilli markaların piyasada daha etkin olarak kullanımını 

sağlamak ve kullanılması düşünülmeyen mal ve hizmetler için marka tescil talebinde 

bulunulmasının önüne geçmek amacıyla yayına itiraz eden taraftan kullanıma ilişkin bilgi ve 
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belgeler sunulmasının talep edilmesini sağlayan bir düzenleme getirilmiştir. Hükümsüzlük ve 

iptal halleri AB mevzuatı ve uluslararası düzenlemelerle paralel olarak ayrı ayrı 

düzenlenmiştir. 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarına İlişkin Yenilikler 

Geleneksel ürün adlarının tescil yoluyla korunmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. 

Tescil maliyetinin büyük kısmını oluşturan ilan ücretleri, başvurunun Bültende yayımlanması 

suretiyle ortadan kaldırılmıştır. İlan süresi 6 aydan 3 aya indirilerek tescil süreci kısaltılmıştır. 

Kurum kararlarına itiraz imkânı getirilmiştir. Coğrafi işaretli ürünlerin denetim sıklığı 10 

yıldan 1 yıla indirilmiştir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile birlikte kullanılacak 

ambleme ilişkin düzenleme getirilmiştir.  Böylece coğrafi işaretlere ilişkin farkındalığın 

artırılması ve denetim sisteminin etkinleştirilmesi amaçlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler, üretimde yeni metotların geliştirilmesi, iklim değişikliği vb. nedenlerle ürün 

özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesine imkân veren 

düzenleme yapılmıştır.  

Tasarımlara İlişkin Yenilikler 

554 sayılı KHK ve ilgili mevzuattaki “Endüstriyel Tasarımlar” ifadesi “Tasarımlar” 

ifadesi ile değiştirilmiştir. AB Topluluk Tasarım Tüzüğüne uyum amacıyla düzenlemeler 

yapılmıştır. Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımların resen reddedilmesine ilişkin 

düzenleme getirilmiştir. Özgün tasarım çalışmalarının tescil ile koruma altına alınması 

amacıyla yeni olmadığı anlaşılan tasarım başvurularının resen reddedilmesi uygulaması 

getirilmiştir. Yayımlanmış tasarım tescillerine ilişkin 6 aylık ilan süresi 3 aya indirilerek, tescil 

süreci kısaltılmıştır. AB mevzuatına uyumlu olarak birleşik ürünün görünmeyen parçaları ve 

birleşik ürünün onarım amacıyla kullanımı tasarım koruma kapsamından çıkartılmıştır. 

Üniversitelerdeki mevcut tasarım potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ekonomiye 

kazandırılması amacıyla, tasarımdan elde edilen gelirin en az % 50’si tasarımcıya ait olmak 

üzere, üniversite mensuplarının tasarımlarının hak sahipliği yükseköğretim kurumlarına 

verilmiştir. 
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Patent ve Faydalı Modele İlişkin Yenilikler  

Patent verilme süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması için uygulamada 

karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Üniversitelerdeki 

mevcut buluş potansiyelinin ortaya çıkarılması ve patent yoluyla üniversitelerin kurumsal 

altyapısı kullanılarak buluşların ekonomiye kazandırılması amacıyla,  buluştan elde edilen 

gelirin en az üçte biri buluşu yapana ait olmak üzere, üniversite mensuplarının buluşlarının hak 

sahipliği yükseköğretim kurumlarına verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşların teşvik edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme çalışmalarına yüksek seviyede katılımın 

özendirilmesi ve kamu kurum ve kuruluşları ile ticari firmalar arasındaki işbirliğinin teşvik 

edilmesi amacıyla, söz konusu buluşların hak sahipliğine ilişkin çerçeve bir düzenleme 

getirilmiştir. Uygulamada ve hak sahipleri ile firmalar arasında ciddi hukuki problemlere sebep 

olan ve suistimale açık olan incelemesiz patent sistemi kaldırılmıştır. Verilen patentlere, tescil 

sonrası itiraz edilebilmesi sağlanmıştır. Böylece patent verildikten sonra, iptal için sadece 

mahkemeye gidilmesi prosedürü değiştirilerek, 6 aylık itiraz süresi getirilmiştir. Faydalı model 

başvurularına araştırma raporu düzenlenmesi uygulaması getirilmiştir. Böylece, koruma 

kriterlerini sağlamayan buluşlara faydalı model verilmesi önlenerek daha sağlam bir hak 

verilmesi amaçlanmıştır. Patent yıllık ücret ödemelerinde sıklıkla yaşanan hak kayıplarının 

önüne geçilmesi için telafi süresi ve ücreti uygulaması getirilmiştir. Hakların yeniden tesisine 

ilişkin düzenleme getirilmiştir.  

Genel ve Ortak Konulara İlişkin Yenilikler 

Kanun Hükmünde Kararnameler tek bir kanun olarak düzenlenerek süreler ve 

bildirimler, ortak temsilci, hukuki işlemler, sınai mülkiyet hakkına tecavüz, hakkın tüketilmesi, 

görevli ve yetkili mahkeme, işlem yetkisi olan kişiler, tebligat ve ücretlere ilişkin hükümler, 

ortak hüküm haline getirilmiştir. Suça konu eşyaların depolanmasına ve muhafazasına ilişkin 

sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılmıştır. Kurumun tebligat aşamasında yaşadığı 

sorunları çözmek için yeni bir tebligat usulü öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi iptal 

kararları ve Türk Ceza Kanununa uyumun sağlanamaması nedeniyle oluşan hukuki boşluk 

dolayısıyla sanıklara atılı eylemlerin suç olmaktan, bu eylemler nedeniyle el konulan eşyaların 

da suç konusu eşya olmaktan çıkması ve iade alınmaması sonucunda söz konusu eşyalara 

ilişkin olarak yasal düzenleme yapılması zarureti doğmuş, 01.01.2009 tarihinden önce işlenen 

suçlara ait suç eşyalarının imhasına ilişkin geçici bir madde getirilmiştir. 
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İkincil Mevzuat 

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanununun ardından 

yönetmelik düzenleme çalışmaları yürütülmüştür. Kanunu takip eden süreçte çıkarılan mevzuat 

düzenlemeleri aşağıda yer almaktadır:  

1- Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

2- Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları 

Yönetmeliği 

3- Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu 

Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik 

4- Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve 

Disiplin Yönetmeliği 

Bu yönetmeliklerin hazırlık sürecinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiş ve tarafların 

görüşleri alınmıştır. Özellikle birçok farklı kesimi yakından ilgilendiren Çalışan Buluşlarına, 

Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya 

Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin hazırlık sürecinde paydaşlarla gerçekleştirilen çalıştayların 

çıktıları yönetmeliğe yansıtılmıştır. 

2.2.2. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

Türk sınai mülkiyet sistemi çeşitli kurum ve kuruluşların farklı nitelikte ve birbirini 

tamamlayıcı görevler üstlendiği bir yapıyı ifade eder. Bu sistem içerisinde ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, üniversiteler, patent ve 

marka vekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yer almaktadır.  

Türk Patent ve Marka Kurumu 

Görev ve sorumlulukları itibarıyla sınai mülkiyet sisteminin merkezinde yer alan Türk 

Patent ve Marka Kurumu, son yıllarda önemli gelişim kaydetmiştir. 10 Ocak 2017 tarihinde 

yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile beraber Kurumun yapısı, görevleri ve 

hizmet birimlerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir.  

Sınai Mülkiyet Kanunuyla, Kurumun “Türk Patent Enstitüsü” olan adı “Türk Patent ve 

Marka Kurumu” olarak kısa adı TÜRKPATENT olarak değiştirilmiştir. Kurumun ana hizmet 

birimleri olarak görev yapacak 3 yeni daire başkanlığı kurulmuştur. Bu daireler Coğrafi 

İşaretler Dairesi Başkanlığı, Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı ve Yeniden İnceleme ve 
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Değerlendirme Dairesi Başkanlığıdır. Yeni düzenlemeyle Markalar Dairesi bünyesinde 

yürütülen coğrafi işaret tescil işlemleri için ayrı bir daire başkanlığının kurulması, coğrafi işaret 

tescil faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Benzer şekilde Kurumun 

nihai karar alma organı olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun doğrudan Kurum 

Başkanına bağlı bir daire başkanlığına dönüştürülmesi, Kurum kararlarına yapılan itirazların 

değerlendirme süreçlerinin daha sistematik bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Öte yandan, 

yeni kurulan Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı’na toplumda sınai mülkiyet farkındalığını 

artırmaya yönelik görevlerin yanı sıra, sınai mülkiyet haklarından ülke ekonomisi için değere 

üretilmesine yönelik önemli görev ve sorumluluklar verilmiştir.  

Kurumun son yıllarda önemli artış gösteren iş yoğunluğu, kurumsal kapasitenin 

gelişimini gerekli kılmıştır. Kurumun 2008 yılında 241 olan toplam personel sayısının 2017 

yılında %93 artışla 466’a yükselmesi insan kaynakları anlamında dikkat çekici bir gelişime 

işaret etmektedir. Diğer taraftan 2008 yılında 68 olan sınai mülkiyet uzmanı sayısının 2017 

yılında %197 oranında artış göstererek 202’ye ulaşması, Kurumun insan kaynakları 

politikasının uzman odaklı olduğunu göstermektedir.  

Kurumda patent araştırma ve inceleme işlemlerini yürüten uzman sayısının artışına 

paralel olarak Kurum bünyesinde hazırlanan araştırma ve inceleme rapor sayılarında ciddi 

artışlar olmuştur. Geçmiş yıllarda Kurumun yeterli kapasiteye sahip olmaması nedeniyle 

Avusturya, Rusya, Danimarka ve İsveç Sınai Mülkiyet Ofisleriyle yapılan protokoller 

kapsamında araştırma ve inceleme raporlarının büyük bir kısmı bu ülkelerde yapılmaktaydı. 

Ancak 2016 yılı sonu itibarıyla bu protokoller sonlandırılmış, patent başvurularının araştırma 

ve inceleme raporlarının tamamının Kurum bünyesinde düzenlenmesine başlanmıştır. 

Türk Patent ve Marka Kurumunun kaydetmiş olduğu gelişimi gösteren önemli 

gelişmelerden biri, Kurumun Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Uluslararası Patent 

Araştırma ve İnceleme Otoritesi olmasıdır. 15 Mart 2016 tarihinde WIPO nezdinde yapılan 

başvuruyla başlayan süreç, 6 Ekim 2016 tarihinde WIPO Genel Kurulunda yapılan oylama 

sonucunda başarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda WIPO ile TÜRKPATENT arasında, 

Kurumun PCT kapsamında Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak faaliyet 

göstermesine yönelik anlaşma imzalanmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu dâhil olmak üzere, 

mevcut uluslararası otorite kurumların atama süreleri WIPO Genel Kurulunda 10 yıl süreyle 

uzatılmıştır. 
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Kurumun son yıllarda artan bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin bir göstergesi 

olarak 57 ilimizde üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ve kalkınma ajansları bünyesinde 

faaliyet gösteren Bilgi ve Doküman Birimi sayısı 125’e çıkmıştır. 

Adalet Bakanlığı-Fikri ve Sınai Haklar Hukuk/Ceza Mahkemeleri 

Telif hakları ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin 

merciler olan fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleri sınai mülkiyet sisteminin en 

önemli bileşenlerinden biridir. Mevcut durumda, kurulu olan 13 fikri ve sınai haklar hukuk 

mahkemesinin 10’u; 13 fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin 8’i faal durumdadır. Toplamda 

fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili Ankara, İstanbul ve İzmir’de 18 

mahkeme faaliyet göstermektedir. 

2016 yılında fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili ceza davaları toplam gelen ceza 

dava sayısının binde 4’ünü oluşturmuştur. 2016 yılında ceza mahkemelerinde davaların 

ortalama görülme süresi 274 gün iken, bu süre fikri ve sınai haklar ceza davalarında bu süre 

266 gün olmuştur.  

Öte yandan, hukuk mahkemelerinin genelinde davaların ortalama görülme süresi 248 

gün iken, bu süre fikri ve sınai haklar mahkemelerinde ortalama 499 gün olarak gerçekleşmiştir. 

İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sınai mülkiyet suçlarıyla mücadele konusunda önemli görev ifa eden paydaşlardan biri 

polis teşkilatıdır. Emniyet Genel Müdürlüğünün sınai mülkiyet alanındaki kapasitesi zaman 

içerisinde önemli gelişme kaydetmiştir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik 

Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2003 yılında “Fikir ve Sanat Eserleri Büro Amirliği” 

kurulmuştur. 2006 yılında anılan birimin görev alanına taklit ürünlerle mücadele de eklenerek 

fikri ve sınai mülkiyet hak ihlalleriyle mücadele görevinin tek bir merkezden yürütülmesi 

sağlanmıştır. 2008 yılında Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de Güvenlik 

Şube Müdürlükleri bünyesinde “Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirlikleri” kurulmuştur. 2012 

yılında 81 ilde Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirlikleri kurulmuştur. Fikri Mülkiyet Suçları 

Büro Amirlikleri tarafından 2017 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3.342 operasyonda 3.642 

şahıs yakalanmış ve yaklaşık 13 milyon materyal ele geçirilmiştir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye gümrüklerinde fikri mülkiyet hakkı ihlallerine 

ilişkin resen veya başvuru esaslı işlem yapma yetkisi çerçevesinde hakların korunmasına ilişkin 
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kanunlarda öngörülen işlemleri yürütmektedir. Gümrük Kanununun 57’nci maddesi 

çerçevesinde sınai mülkiyet mevzuatına göre, korunması gereken haklarla ilgili olarak, hak 

sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin 

durdurulması; hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

 Uygulamaya konulan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı sayesinde başvuru 

konusu eşyaya ilişkin bilgilerin merkezden girişi sağlanmaktadır. Bu sayede tüm gümrük 

idarelerinde yetki verilen ilgili personelin söz konusu program üzerinden bu kapsamdaki eşyayı 

takip etmesi mümkün hale gelmiştir. Hak sahiplerinin fikri ve sınai mülkiyet 

haklarının gümrüklerde korunmasına yönelik olarak ilgili her gümrük idaresine ayrı ayrı 

başvuru yapması zorunluluğu kaldırılmıştır. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına 

yönelik başvuru sürecinin daha kolay ve daha hızlı hale getirmek üzere, 2013 yılından itibaren 

elektronik başvuruya geçilmiştir. Bu kapsamda hak sahiplerince 2014 yılında 1384, 2015 

yılında 1592, 2016 yılında 1673 ve 2017 yılında 1915 başvuru yapılmıştır. Ülke gümrüklerinde 

fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlalleri kapsamında 2014 yılında 196 olan durdurma sayısı, 2015 

yılında yaklaşık %120 artış göstererek 431’e ulaşmıştır. 2016 yılında yapılan durdurma sayısı 

447 olarak gerçekleşmiştir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 18 ay süreli “Fikri ve Sınai Mülkiyet 

Haklarının Gümrüklerde Korunması” konulu Avrupa Birliği Projesi 27 Eylül 2017 tarihinde 

tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen proje, fikri ve sınai mülkiyet alanında, sahtecilik ve korsan 

mallarla ilgili gümrük idarelerinde etkinliğin artırılması, fikri mülkiyet ihlalleri ile mücadelede 

işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına ve özellikle sahte ve korsan eşya ile ilgili güvenlik ve 

sağlık riskleri alanlarına odaklı çözümlerin üretilmesine katkı sağlamıştır. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

Ülkemizde bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında 

önemli görevleri bulunan TÜBİTAK, sınai mülkiyet sisteminin önemli paydaş kurumlarından 

biridir. Nitekim TÜBİTAK sınai mülkiyet döngüsünün farklı aşamalarında buluş sahiplerine 

destek sağlayan kurumların başında gelmektedir. 

2006 yılında TÜBİTAK tarafından TÜRKPATENT işbirliğiyle 1008 Patent Başvurusu 

Teşvik ve Destekleme Programı başlamıştır. Bu destek programı 2006-2013 yılları arasında 

yürütülmüştür. Bu programla Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının 

arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde sınai mülkiyet 
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haklarının tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu program 

kapsamında; Ulusal patent başvuruları için; 3.000 TL geri ödemesiz, uluslararası veya bölgesel 

patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için; 3.000 TL geri ödemesiz destek 

sağlanmıştır.  

2014 yılında bu destek programının yerine 1602 Patent Destek Programı uygulamaya 

konmuştur. 1602 Patent Destek Programı 07.10.2017 tarihinde güncellenmiştir. Söz konusu 

program kapsamında ulusal patent başvuruları için verilen destekler Araştırma Raporu Ücreti, 

İnceleme Raporu Ücreti, başvurunun patent vekili aracılığıyla yapılması ve yürütülmesi 

durumunda 1.000 TL Vekil Desteği, patent başvurusunun patent belgesi alması durumunda 

verilecek 3.000 TL Ulusal Tescil Ödülü, tescil süreci patent vekili aracılığıyla yürütülen ulusal 

patent başvurusunun patent belgesi alması durumunda vekile verilecek 2.000 TL Ulusal Tescil 

Vekil Ödülü şeklindedir.  

Anılan program kapsamında uluslararası patent başvuruları için verilen destekler 

Uluslararası Patent Başvuru Desteği (3.376 CHF - Uluslararası Patent Başvuru Desteğinde, 

Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmesi 

durumunda belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla tamamı,  Uluslararası Patent Araştırma ve 

İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmemesi durumunda %50’si karşılanır), 

Uluslararası İnceleme Raporu Desteği (Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi 

olarak TÜRKPATENT’in seçilmesi durumunda TÜRKPATENT Ön İnceleme Raporu Desteği 

1.000 TL + 200 CHF, JPO nezdinde yapılan başvurular için 10.000 TL; EPO, USPTO, SIPO 

ve KIPO nezdinde yapılan başvurular için 5.000 TL) ve başvurunun EPO, JPO, USPTO, SIPO 

veya KIPO nezdinde patent belgesi alınması durumunda 10.000 TL Uluslararası Tescil Ödülü 

şeklindedir. 

Ekonomi Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı tarafından ülkemizde yatırım, üretim ve ihracatı geliştirmek 

amacıyla verilen destekler kapsamında sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler de önemli yer 

tutmaktadır. “Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği” kapsamında şirketlerin yurt içi 

marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin 

giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.  

“Tasarım Desteği” kapsamında tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin patent, faydalı 

model ve tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve 

korunmasına ilişkin giderleri en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Öte 
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yandan “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 

Turquality Desteği” kapsamında şirketlerin yurtdışında patent, tasarım ve marka tescili 

harcamaları %50 oranında, farklı süre ve üst limitlerde desteklenmektedir. 

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olan desteklere ilişkin olarak Kasım 2017’de 

“Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi” yayımlanmıştır.  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) 

KOSGEB, çeşitli destek programları kapsamında KOBİ’lerde sınai mülkiyet haklarının 

gelişimine katkı sağlayan kamu kuruluşudur. Mevcut durumda KOSGEB tarafından Sınai 

Mülkiyet Hakları Destek Programı, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ve Endüstriyel 

Uygulama Programı olmak üzere üç program kapsamında teşvikler verilmektedir. Sınai 

Mülkiyet Hakları Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin TÜRKPATENT’ten veya muadili 

yurt dışı kuruluştan patent, faydalı model, marka, tasarım almak için bu kuruluşlara yaptığı 

ödemeler ile patent ve marka vekili giderleri desteklenmektedir. Belge şartının gerekli olduğu 

ve destek üst limitinin 30.000 TL olarak belirlendiği bu program kapsamında 

TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın %100 oranında geri ödemesiz 

olarak desteklenmektedir. Ayrıca Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında patent, faydalı 

model ve tasarım tescil belgeleri için yapılan ödemeler ve patent vekillerine yapılan ödemeler 

için %75 oranında destek sağlamaktadır. Bu desteklerin üst limiti 20.000 TL’dir. 

Patentle koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş sahiplerinin 

yararlanıcıları arasında yer aldığı Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında KOBİ’lerin 

çeşitli giderleri desteklenmektedir. Geri ödemesiz 18.000 TL üst limitli kira desteğinde; destek 

kapsamındaki giderlerin %75’i ve geri ödemesiz 150.000 TL üst limitli personel gideri 

desteğinde destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenirken, makine-teçhizat, donanım, 

sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i 

desteklenmekte olup bu desteğin üst limiti geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 500.000 TL 

olmak üzere toplam 650.000 TL’dir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanununun Gıda Kodeksine ilişkin 23’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 

“Gıda ve Tarım Ürünlerine Yönelik Coğrafi İşaretlerin Denetimi” konusunda görev 

üstlenmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen 

ürünlerle ilgili gıda güvenilirliği ve izlenebilirlik kapsamında denetimler gerçekleştirmektedir. 
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2007 Temmuz ayı itibarıyla 1.198 adedi bitkisel ürünlerde, 1144 adedi hayvansal 

ürünlerde olmak üzere toplam 2.342 adet coğrafi işaret denetimi yapılmış, 81 adet numune 

alınmıştır. 81 ilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri aracılığıyla coğrafi işaret anket 

çalışması yürütülmüştür. Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TÜRKPATENT arasında 10.05.2017 tarihinde 

işbirliği protokolü imzalanmıştır.  

Diğer taraftan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 15.01.2004 tarihinde 

yürürlüğe giren 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 

Kanun kapsamında bitki çeşit başvuruları alınmaktadır. 2004 yılı Eylül ayından itibaren 

günümüze kadar toplam 1.628 adet çeşit için başvuru yapılmış olup bu başvurulardan 1.416’sı 

kabul edilmiştir. Kabul edilen çeşitlerden ise 785 adedi tescil edilmiştir. Yıllar itibarıyla yapılan 

başvuru sayılarında düzenli bir şekilde artış gözlenmiştir. 2004 yılında sadece 26 çeşit için 

başvuru yapılırken, bu sayı 2015 yılında 231; 2016 yılında 193 olarak gerçekleşmiştir.  2017 

yılında 217 başvuru yapılmış olup 149 adet tescil gerçekleşmiştir.  

Üniversiteler 

Üniversiteler, sınai mülkiyet sisteminin gelişmesi ve teknolojik ilerlemeye katkı 

sağlaması açısından önemli konuma sahiptir. Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojilerin 

ticarileşmesi sürecine katkı sağlayan önemli mekanizmalardan biri teknoloji transfer ofisleridir. 

Mevcut durumda ülkemizde yaklaşık 70 teknoloji transfer ofisi faaliyet göstermektedir. 

TÜBİTAK’ın 2012 yılında yürürlüğe giren 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme 

Programı kapsamında 25 TTO, 1601 programı kapsamında 17 TTO desteklenmektedir. Öte 

yandan, 2012 yılında TÜBİTAK tarafından yayımlanmaya başlanan Girişimcilik ve 

Yenilikçilik Endeksi, üniversiteler arasında rekabeti artıran ve üniversitelerin sınai mülkiyet 

etkinliğini artırmaya katkı sağlayan önemli bir gelişme olmuştur. Beş boyuttan oluşan endeksin 

bir boyutu olan Fikri Mülkiyet Havuzunun toplam endeks üzerine etkisi %15’tir. 

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunuyla yükseköğretim 

kurumlarında ortaya çıkan buluşların hak sahipliğinin üniversiteye verilmesi, ülkemiz sınai 

mülkiyet sistemi açısından son dönemde yapılan en önemli değişikliklerden biri olmuştur. 

Bunun yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üniversitelere yönelik olarak 

gerçekleştirilen Senato Bilgilendirme Toplantıları, Patent Randevu Sistemi uygulamaları ve 

genel farkındalık etkinlikleri genel farkındalık artışına katkı sağlanmıştır. 
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Tablo 1.1- Üniversitelerden Yapılan Patent Başvuruları (2008-2017) 

Yıl Başvuru Değişim 

2008 66 - 
2009 86 %30 
2010 85 -%1 
2011 164 %93 
2012 230 %40 
2013 346 %50 
2014 454 %31 
2015 666 %47 
2016 836 %26 
2017 964 %15 

Tablo 1.1’de ülkemizdeki üniversitelerden yapılan patent başvurularının yıllara göre 

dağılımı gösterilmiştir. Başvurularda en yüksek artışlar sırasıyla 2011, 2013 ve 2015 yıllarında 

gerçekleşmiştir. Öte yandan üniversitelerden yapılan patent başvurularının toplam yerli patent 

başvuruları içerisindeki oranı 2008 yılında %3 iken 2017 yılında %11’e yükselmiştir. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ülkemizde çok sayıda 

teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Mevcut durumda kurulmuş olan 

71 teknoloji geliştirme bölgesinin 56’sı aktif durumdadır. Şubat 2018 itibarıyla Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinde tamamlanan Ar-Ge proje sayısı 26.377, yürütülen Ar-Ge projesi 7.981, 

firmalara ait patent tescil sayısı 940, faydalı model tescil sayısı 461, tasarım tescil sayısı 85’tir. 

Patent-Marka Vekilleri 

Patent ve marka vekilleri, hak sahiplerinin sınai mülkiyet haklarının tescil edilmesi ve 

koruma altına alınmasında önemli işleve sahip meslek grubudur. Mevcut durum itibarıyla 960 

marka vekili ve 513 patent vekili olmak üzere toplam 1.473 vekil faaliyet göstermektedir. 2017 

yılında patent ve faydalı model başvurularının %91’i, marka başvurularının %79’u ve tasarım 

başvurularının %91’i vekiller tarafından yapılmıştır. 

Patent ve marka vekillerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilk defa 1994 yılında 544 

sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle 

belirlenmiştir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunuyla, 5000 sayılı Kanuna patent ve marka 

vekilleriyle ilgili disiplin hükümleri eklenmiştir. Bu kapsamda yürürlüğe konulan Türk Patent 

ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin 

Yönetmeliğiyle meslek kuralları ve meslek kurallarına aykırılık teşkil eden faaliyetlerde 

bulunanlar hakkında uygulanacak disiplin süreciyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Anılan 
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mevzuat kapsamında oluşturulan Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu, meslek kurallarını 

ihlal ettiğine yönelik hakkında şikâyette bulunulan vekillerle ilgili işlem yapılmasına yönelik 

talepleri görüşüp karara bağlamaktadır. TÜRKPATENT tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen 

vekil yeterlik sınavları 2015 yılından itibaren iki aşamalı olarak ve uygulama ağırlıklı şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

Sivil Toplum Kuruluşları 

Ülkemiz sınai mülkiyet sistemi içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren 

çok sayıda sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır.  

1998 yılında kurulan Patent ve Marka Vekilleri Derneği, vekillik mesleğinin etkin 

hukuki bir yapıya kavuşturulması, vekillerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması ve patent ve 

marka vekili olarak mesleki faaliyet yapmak isteyenlerin yeterlilik sınavına hazırlanmalarının 

sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir. 

2008 yılında Başbakanlık Genelgesiyle kurulan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

Koordinasyon Kurulunda özel sektörü temsilen çatı kuruluş olarak yer alan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği bünyesinde 2010 yılında 40 kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımıyla 

Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi kurulmuştur.  Meclis, özellikle ulusal ve uluslararası 

yasal düzenlemelerin takip edilerek Birlik görüşünün oluşturulması ve eğitim ve bilgilendirici 

toplantılar yapılması konusunda faaliyetler gerçekleştirmektedir. 

TÜSİAD Fikri Haklar ve Ar-Ge Çalışma Grubu, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma 

Derneği, Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği ve Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği 

ülkemizde sınai mülkiyet sisteminin gelişimine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarıdır. Sınai 

mülkiyet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sayısındaki artışın sistemin 

gelişimine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmekledir. 

Ortak Platformlar 

Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili kurum, kuruluş ve paydaşları bir 

araya getiren çeşitli kurul, konsey ve komiteler bulunmaktadır. Bu yapılan özellikle son 10 

yıllık dönemde oluşturulduğu ve faaliyete geçtiği görülmektedir. 

Hükümet Programı Eylem Planı 2008 Yılı Programında yer alan eylem doğrultusunda, 

2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle ülkemizde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Koordinasyon Kurulunun kuruluş amacı, fikri ve sınai 

mülkiyet hakları konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri oluşturmak, ilgili kurumlar 
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arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda etkinliği sağlamaktır. Eş 

başkanlıklarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Müsteşarı tarafından yürütülen Kurulda ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet alanında yaşanan 

gelişmeler ve kurumların ortak kararını gerektiren hususlar görüşülmektedir. 2015-2018 

yıllarını kapsayan Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Koordinasyon Kurulu 

bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanmıştır. 

2009 yılında 2009/15355 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türk Tasarım Danışma 

Konseyi kurulmuştur. Konseyin kuruluş amacı, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü 

artırmak için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, uygulama altyapısı 

oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, 

Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine, 

tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve "Türk Tasarımı" imajının yerleştirilmesine 

yönelik istişare niteliğinde kararlar almak ve önerilerde bulunmak şeklinde ifade edilmiştir. 

Tasarım Konseyinin en önemli çıktılarından biri olan Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

2014-2016 yılları arasında uygulanmış olup 2018-2020 yıllarını kapsayan yeni strateji belgesi 

hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. 

11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen Türkiye'de 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde Yatırım Ortamını İyileştirme 

Koordinasyon Kurulu bünyesinde Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi 

kurulmuştur. Komitenin görevleri arasında, Ar-Ge, yenilik ve teknoloji geliştirme kapasitesinin 

artırılması, teknoloji yönetimi konusunda yeteneklerin geliştirilmesi, sınai mülkiyetin etkin 

korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması, sınai mülkiyet haklarının 

ticarileştirilmesinin önündeki sorunların giderilmesi, teknoloji platformlarının etkinleştirilmesi 

ve Türkiye'nin uluslararası yenilikçilik endekslerinde konumunun iyileştirilmesi hususlarında 

çalışmalar yapmak şeklinde tanımlanmıştır.  

Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri 

Türkiye’nin sınai mülkiyet havuzunu genişleten aktörlerin başında büyük ölçekli 

işletmeler ve KOBİ’ler gelmektedir. 2017 yılı verilerine göre yerli patent başvurularının 

içerisinde firmalar tarafından yapılan başvuruların oranı %69 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim gösterebilmesi için bu 

oranın daha yukarı çıkarılması gerekmektedir. Türkiye’de son dönemde özel sektörün yenilik 

kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla çok sayıda Ar-Ge Merkezi ve Tasarım 

Merkezi kurulmuştur. 
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Ar-Ge Merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projelerini veya siparişe dayalı olarak yürütülen 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların 

Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; 

organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinde bulunan, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade 

etmektedir. 

Aralık 2017 sonu itibarıyla ülkemizde faaliyet gösteren 770 Ar-Ge Merkezi, destek 

personeli dâhil toplamda 42.656 personele, tamamlanmış ve devam etmekte olan toplam 25.079 

projeye ve 2.404’ü tescil edilmiş, 7.181’i ise başvuru aşamasında olan toplam 9.585 patente 

sahiptir.  

26 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi kapsamında yapılan 

değişiklikler ile başta 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ülkemiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemini 

geliştirecek düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin başında tasarım faaliyetlerinin de Ar-

Ge faaliyetleri gibi destek kapsamına alınması gelmektedir. Bu kanun kapsamında Tasarım 

Merkezleri kavramı mevzuata girmiş ve tasarım merkezlerine de birçok önemli destekler 

getirilmiştir. Aralık 2017 sonu itibarıyla ülkemizde 142 Tasarım Merkezi faaliyet 

göstermektedir. Bu merkezlerin tamamlanmış ve devam etmekte olan toplam 1.683 projesi ve 

39’u tescil edilmiş, 45’i ise başvuru aşamasında olan toplam 84 patenti bulunmaktadır.  

2.2.3. Ulusal Politikalar 

Ülkemizde uygulamaya konulan politika dokümanlarında fikri mülkiyet haklarına 

yönelik çok sayıda hedef ve eylem yer almaktadır. Bu durum, fikri mülkiyet hakları konusunda 

karar vericiler nezdinde önemli farkındalık artışına işaret etmektedir. Onuncu Kalkınma 

Planında fikri mülkiyet haklarına ilişkin 5 politika yer almıştır. Bu politikalara ayrı bir başlık 

altında değinilecektir. 

65. Hükümet Programında, Sınai Mülkiyet Kanununun yasalaştırılması ve Patent

Borsası kurulması eylemleri yer almıştır. Kanunun yasalaşma süreci tamamlanmış, Patent 

Borsasının mevzuat altyapısı oluşturulmuştur.   

2016-2018 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda da, Sınai Mülkiyet Kanununun 

yasalaşmasına değinilmiş, bunun yanı sıra uluslararası doğrudan yatırımları artırmak amacıyla 

fikri mülkiyet haklarının korunmasına vurgu yapılmıştır. OVP’de ayrıca özgün tasarım 
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faaliyetlerinin özendirilmesi, nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi, patent tescilinin ve uluslararası 

marka oluşturulmasının desteklenmesi tedbirleri yer almıştır. 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen çalışmalar 

neticesinde hazırlanan Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planında 4 hedef 

kapsamında 51 eylem yer almıştır. Bu eylemlerin takibi ve gerçekleşme durumlarının 

değerlendirilmesi, yılda iki defa düzenli olarak toplanan Koordinasyon Kurulu toplantılarında 

yapılmaktadır. Strateji Belgesinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve uygulamanın 

iyileştirilerek, fikri mülkiyet haklarının etkin biçimde uygulanması, yargı, gümrük ve kolluk 

hizmetleri başta olmak üzere ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturularak, 

fikri hakların ektin biçimde denetlenmesi ve korunması, piyasa algısı ve değere dönüştürme 

altyapısı geliştirilerek, fikri hakların ticarileştirilmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin 

arttırılması ve fikri haklar sistemi konusunda toplumsal bilinç artırılarak, fikre ve bilgiye saygılı 

bir bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlanması hedefleri yer almıştır. 

Benzer şekilde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu bünyesinde 

yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem 

Planında 5 hedef kapsamında 25 eylem yer almıştır. Bu eylemlerin takibi ve gerçekleşme 

durumlarının değerlendirilmesi, yılda iki defa düzenli olarak toplanan Koordinasyon Kurulu 

toplantılarında yapılmaktadır. Strateji Belgesinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası gelişmelere paralel şekilde mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi, ilgili 

kurumlarda coğrafi işareti destekleyecek yönde kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi, coğrafi 

işaretlere ilişkin bilimsel anlaşmaların teşvik edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun 

güçlendirilmesi, toplumun her kesiminde coğrafi işaretlere ilişkin bilinç ve farkındalığın 

artırılması ve etkin işleyen bir denetim sisteminin oluşturulması, başvurunun hazırlanma 

sürecinden başlanarak, bilimsel kriterler içeren ve etkin işleyen bir denetim sisteminin 

oluşturulması, coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi amacıyla pazarlama 

stratejilerinin etkinliğinin artırılması hedefleri yer almıştır. 

2009 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Türk Tasarım Danışma Konseyi 

bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan ve 2014-2016 yılları kapsayan Tasarım 

Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulama döneminin sona ermesinin ardından, 2018-2020 

yıllarını kapsayan yeni Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Söz konusu belge 

Yüksek Planlama Kuruluna sunulma aşamasındadır. 5 hedef kapsamında 23 eylemin 

tanımlandığı Strateji Belgesinin hedefleri; kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve 

kullanım kapasitesinin geliştirilmesi, tasarım desteklerinin etkinliğinin artırılması ve tasarım 
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alanında girişimciliğin desteklenmesi, tasarım alanında insan kaynağı kapasitesi ve niteliği 

artırılması, Türk tasarımının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün ve bilinirliğinin 

artırılması, tasarıma ilişkin bilgi ve veri kapasitesinin geliştirilerek karar alma süreçlerinin 

desteklenmesi ve yönlendirilmesi şeklindedir. 

Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili hedef ve eylem içeren yürürlükteki diğer tematik ve 

sektörel strateji belgeleri aşağıda yer almaktadır: 

 2023 Türkiye İhracat Stratejisi

 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018)

 Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)

 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

 Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

 Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve

Eylem Planı (2015-2018)

Sınai mülkiyet hakları konusunda farklı politika ve strateji belgeleri incelendiğinde 

eylemler, daha çok sınai mülkiyet hakları konusunun toplum nezdinde bilinirliğini artırma, 

farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun 

yanı sıra, özellikle sektörel strateji belgelerinde sınai mülkiyet haklarıyla ilgili benzer ve 

mükerrer eylemlere yer verilmesi dikkat çekmektedir. Son dönem politika dokümanlarında 

üzerinde durulan önemli konuların başında, sınai mülkiyet haklarının ticarileşmesi gelmektedir. 

2.2.4. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planında “Fikri mülkiyetin korunması ve hakların kullanılması için 

etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri mülkiyet hakları sistemi oluşturularak, fikri 

hakların ve bu haklara konu ürünlerin kalkınma sürecine katkısının artırılması” temel amaç 

olarak ortaya konmuş ve bu amaç doğrultusunda beş politika belirlenmiştir: 

1. Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların

korunması ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite 

oluşturulacaktır. 

2. İşletmelerin fikri haklar sisteminden ve desteklerinden daha etkin yararlanmalarını

sağlamak üzere teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet kapasitesi geliştirilecektir. 

3. Fikri hakların ticarileştirilmesi konusunda mevcut mekanizmaların etkinliği

artırılacaktır. 
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4. Fikri haklar sistemi konusunda kamuoyunun her düzeyde bilgilendirilmesine yönelik 

tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır. 

5. Fikri haklara konu ürün ve eserlerin ülke ekonomisine katkısının tespiti, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi sağlanacak, bilgi ve veri altyapısı güçlendirilecektir. 

Bu politikaların yanı sıra; Plan dönemi sonu için yerli patent başvuru sayısı, yerli patent 

başvurularının toplam patent başvuruları içerisindeki payı ve Türkiye orijinli uluslararası ve 

bölgesel patent başvuru sayılarına ilişkin sayısal hedefler ortaya koymuştur.  

Onuncu Kalkınma Planının 2014-2017 dönemini kapsayan ilk dört yılı tamamlanmıştır. 

Söz konusu dönemde belirlenmiş olan politikalar ve sayısal hedefler kapsamında önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir.  

Fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili kamu kuruluşlarının beşeri ve kurumsal 

kapasitelerinde önemli artış sağlanmıştır. Üniversitelerde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer 

Ofislerinin sayısı ve kapasitesi artırılmış; 800’ün üzerinde Ar-Ge Merkezi ve 150’nin üzerinde 

Tasarım Merkezi kurularak işletmelerin fikri mülkiyet haklarından yararlanma kapasiteleri 

geliştirilmiştir. Bu kapasitenin ülkemizde nitelikli fikri mülkiyet üretimine daha fazla katkı 

sağlaması yönünde kullanılması gerekmektedir. 

Fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi konusunda yeni destek programları 

başlatılmıştır. Bununla birlikte bu programlardan daha fazla işletmenin yararlanabilmesine 

yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Fikri mülkiyet hakları konusunda ülkemizde 

değerleme kapasitesinin artırılması, ticarileşme mekanizmalarının etkinleştirilmesi açısından 

önem arz etmektedir. 

Fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme, tanıtım ve eğitim faaliyetleri son dört 

yılda artarak devam etmiştir. Ancak farklı hedef kitlelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

eğitim materyallerinin ve eğitim modüllerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu noktada, Sınai 

Mülkiyet Kanunuyla kurulan Fikri Mülkiyet Akademisine önemli görevler düşmektedir. 

Fikri mülkiyet haklarının ülke ekonomisine katkısının tespiti, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi konusunda Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi kapsamında bazı çalışmalar 

yürütülmüştür. Ancak fikri ve sınai mülkiyet verilerine dayanan bilimsel çalışmaların ve 

raporların sayısının artırılması gerekmektedir. 

2012 yılında yapılan 4.543 başvuru sayısından yola çıkarak her yıl ortalama %20-25 

oranında artışla 2018 yılında 16 bine ulaşması hedeflenen yerli patent başvuruları, 2017 
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itibarıyla 8.625 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayının 2018 yılı sonunda 10 binin üzerine çıkması 

beklenmektedir. Özellikle 2017 yılında kaydedilen %34 oranındaki büyük artışa rağmen, ortaya 

çıkan sapmanın nedenlerinden biri, yerli patent başvurularının 2013 yılında ilk defa çok küçük 

de olsa bir azalma göstermesidir. 2013 yılında ülkemizde yaşanan toplumsal olayların patent 

başvurularını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan 2014 yılında %7, 2015 yılında 

%13, 2016 yılında -15 Temmuz darbe girişimine rağmen- %17 ve 2017 yılında %34 oranında 

meydana gelen artışlar son derece olumlu göstergelerdir. Bu süreçte özellikle değişim 

oranlarının artarak ilerlemesi dikkat çekmektedir. 

2018 yılı sonu için yerli patent başvurularının toplam içerisindeki payının %55 olması 

hedeflenmiştir. Bu oran 2017 yılı sonunda %45 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin bu oranı 

%50’nin üzerine çıkarabilmesi için yabancı başvurulardaki yıllık artışın çok üzerinde artışlar 

kaydetmesi gerekmektedir. Ancak özellikle 2016 yılında yabancı başvurularda meydana gelen 

%22 oranında artış, bu oranı yabancı başvurular lehine etkilemiştir.  

Son olarak 2012 yılında 1.130 olan Türkiye orijinli PCT ve EPC başvuru sayısının 

2.140’a çıkması hedeflenmiştir. Bu hedefe 2016 yılı itibarıyla 2.306 başvuru alınarak 

ulaşılmıştır.   

EPO tarafından yayınlanan 2017 Yıllık Raporuna göre Türkiye’nin 2016 yılında 510 

olan EPC başvuru sayısı 2017 yıl sonu itibariyle %74 oranında bir artışla 892 olmuştur4. 

2.2.5. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

2.2.5.1. Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar 

 Sınai mülkiyetle ilgili Kanun Hükmünde Kararnameleri tek bir çatı altında toplayan

Sınai Mülkiyet Kanununun geç yasalaşmış olması

2.2.5.2. Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar 

 Fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili İhtisas Mahkemesi sayısının yeterli düzeyde

olmaması

 Ülkemizde son yıllarda çok sayıda Teknoloji Transfer Ofisi kurulmasına karşın bu

ofislerin kapasitelerinin yeterli düzeyde olmaması

 Sınai mülkiyet varlıklarının alınıp satılabildiği mekanizmaların bulunmaması

4 https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/download-centre.html 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/download-centre.html
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2.2.5.3. İnsan Kaynaklarından Kaynaklanan Sorunlar  

 Türk Patent ve Marka Kurumu’nun insan kaynağı kapasitesinin sınai mülkiyet 

başvurularındaki artışlarla orantılı olarak artırılamaması 

 Sınai mülkiyet alanında nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına katkı sağlayacak 

eğitim programlarının yetersiz olması 

2.2.5.4.Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar  

 Uygulamaya ilişkin kurumlar arası koordinasyonun eksikliği 

 Bilirkişilik sisteminde yaşanan genel sorunların sınai mülkiyet alanını olumsuz 

şekilde etkilemesi 

 Patent ve marka vekillerinin sundukları hizmetlerin kalitesi arasında ciddi 

farklılıklar olması  

2.2.5.5. Halkla İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar  

 Sınai mülkiyet farkındalığının artırılmasında medya araçlarının yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

2.2.5.6. Diğer Sorunlar 

 Sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde korunması konusunda hak 

sahiplerinin yeterli bilgi ve kapasiteye sahip olmaması  

2.2.6. Türkiye İçin Temel Göstergeler ve Uluslararası Konum 

Patent ve Faydalı Model Verileri 

Sınai mülkiyet başvurularına ilişkin istatistiki veriler, küresel düzeyde pek çok araştırma 

ve raporda yaygın bir şekilde kullanılan temel göstergeler arasında yer almaktadır. Tablo 1.2’de 

Türkiye’de 1995-2017 yılları arasında beşer yıllık dönemlerde yerli ve yabancı başvuru 

sahipleri tarafından yapılan patent başvurularının yıllara göre dağılımı yer almaktadır.  

Tabloda, 1995 yılında 170 olan yerli patent başvurusunun beşer yıllık dönemlerin 

sonunda büyük artışlar göstererek 2017 yılında 51 katına çıktığı görülmektedir. Son üç yılda 

yerli patent başvurularında bir önceki yıla göre gerçekleşen %13, %17 ve %34 oranında artışlar 

Türkiye’nin yıllık yerli patent başvurusunun 8.625’e ulaşmasını sağlamıştır.  
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Tablo 1.2- Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı (1995-2017) 

Yıl Yerli Artış Oranı Yabancı Artış Oranı 

1995 170 - 1.520 - 
2000 277 - 3.156 %15 
2005 935 %36 2.526 %60 
2010 3.250 %26 5.093 %9 
2015 5.512 %13 8.446 %12 
2016 6.445 %17 10.333 %22 
2017 8.625 %34 10.658 %34 

Kaynak: TÜRKPATENT 

Aynı dönemde yabancı patent başvuruları 7 katına çıkmasına karşın toplam başvurular 

içerisinde yerli başvuruların oranı %10’dan %45’e yükselmiştir.  

1995-2017 yılları arasındaki dönemde yıllık yerli patent tescilleri de başvuru sayılarına 

benzer bir gelişim göstermiş olup 1995 yılında 58 olan yerli patent tescil sayısı 2017 yılında 34 

katına çıkarak 1.964’e ulaşmıştır. 

Türkiye’nin ulusal düzeyde patent başvurularındaki artışa paralel olarak uluslararası 

patent başvuruları da gelişim kaydetmektedir. Tablo 1.3’te 2000-2016 yılları arasında beşer 

yıllık dönemlerde Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında yapılan Türkiye orijinli uluslararası 

patent başvuru (PCT) sayıları yer almaktadır. 

Tablo 1.3- Türkiye Orijinli PCT Başvurularının Yıllara Göre Dağılım (2000-2016) 

Yıllar Başvuru Sayısı Değişim 

2000 71 - 
2005 174 %34 
2010 479 %19 
2015 1.010 %16 
2016 1.068 %6 

Kaynak: WIPO 

Türkiye’nin 2000 yılında 71 olan PCT başvuru sayısının 2016 yılında 1.068’e 

yükselmesi önemli bir gelişime işaret etmektedir. Özellikle 2015 yılında dört haneli sayılara 

çıkılarak 1.000 sayısının üzerine çıkılması, kritik bir eşiğin aşılması olarak değerlendirilebilir. 
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Şekil 1.1- Ülkelere Göre PCT Başvuru Sayıları (2017) 

Kaynak: WIPO 

Şekil 1.1’de yer alan grafikte 2017 yılında dünyada en fazla PCT başvurusu yapan ilk 

20 ülkenin başvuru sayıları gösterilmiştir. ABD, Çin ve Japonya’nın ilk üçte yer aldığı 

sıralamada Türkiye 1.203 başvuruyla 20’nci sırada yer almaktadır.  

Ülkemizde buluşların korunmasıyla ilgili diğer bir yöntem olan faydalı model sistemi, 

özellikle yerli başvuru sahipleri tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Tablo 1.4’te 1995-

2017 yılları arasında beşer yıllık dönemlerde yerli faydalı model başvurularının yıllara göre 

dağılım yer almaktadır. 

1995 yılına göre 53 kat artış göstererek 3.256’ya ulaşan yerli faydalı model 

başvurularında 2017 yılında bir önceki yıla göre %6 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. Sınai 

Mülkiyet Kanunu ile faydalı model başvurularının tescil sürecine araştırma raporunun 

getirilmesinin bu azalmada etkisinin olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak 2017 yılında 

yapılan 3.256 başvuru, faydalı model başvuru sisteminin halen önemli bir alternatif koruma 

yöntemi olduğunu açıkça göstermektedir. 
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Tablo 1.4- Yerli Faydalı Model Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı (1995-2017) 

Yıl Başvuru Değişim 

1995 38 - 
2000 454 43% 
2005 1.896 28% 
2010 2.994 5% 
2015 3.451 -1% 
2016 3.457 0% 
2017 3.256 -6% 

Kaynak: TÜRKPATENT 

Marka Verileri 

Türkiye’nin sınai mülkiyet performansı açısından en başarılı olduğu alanların başında 

markalar gelmektedir. Tablo 1.5’te Türk Patent ve Marka Kurumuna beşer yıllık dönemlerde 

yapılan marka başvurularının yıllara göre dağılımı verilmiştir. Ülkemizde 1995 yılında 12.815 

yerli marka başvurusu yapılırken bu sayının 2017 yılında yaklaşık 8 katına çıkarak 106.099’a 

ulaştığı görülmektedir. 2017 yılında 106.099’u yerli (%88) olmak üzere ülkemizde toplam 

121.108 marka başvurusu yapılmıştır.  

Tablo 1.5- Marka Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı (1995-2017) 

Yıl Yerli Yabancı Toplam Artış Oranı 

1995 12.815 3.379 16.194 - 
2000 21.188 8.195 29.383 %17 
2005 48.981 11.436 60.417 %21 
2010 73.142 11.986 85.128 %16 
2015 95.962 14.717 110.679 -%1 
2016 94.575 12.601 107.176 -%3 
2017 106.099 15.009 121.108 %13 

Kaynak: TÜRKPATENT 

2016 yılında meydana gelen %3 oranında azalma Türkiye’de marka başvuru sayısının 

belirli bir doygunluk seviyesine ulaştığını düşündürmüş olsa da, 2017 yılında kaydedilen %13 

oranında artış, marka tescilinin ülkemizde halen oldukça etkin ve cazip bir sınai mülkiyet 

koruma aracı olduğunu göstermektedir. 2016 yılı verilerine göre marka başvurularında 

Avrupa’da ilk sırada yer alan Türkiye’yi sırasıyla Fransa (84 bin), Almanya (65 bin), İngiltere 

(54 bin) ve İspanya (50 bin) takip etmektedir. 
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Tablo 1.6- Madrid Protokolü Kapsamında Marka Başvuruları (2015-2016) 

Sıra Ülkeler 2015 2016 Değişim 

1 ABD 7.390 7.730 %5 
2 Almanya 6.815 7.546 %11 

3 Fransa 4.150 4.124 -%1 

4 Çin 1.964 3.833 %95 

5 İtalya 2.644 3.080 %16 

6 İsviçre 3.149 3.068 -%3 

7 İngiltere 2.740 3.012 %10 
8 Japonya 2.198 2.412 %10 

9 Avustralya 1.946 2.060 %6 

10 Hollanda 1.311 1.492 %14 

11 İspanya 1.283 1.327 %3 

12 Türkiye 1.107 1.281 %16 
Kaynak: WIPO 

Markaların uluslararası düzeyde tescilini sağlayan sistem olan Madrid Protokolü 

kapsamında yapılan marka başvuruları, sınai mülkiyet hakları açısından önemli göstergelerden 

biridir. Tablo 1.6’da bu kapsamda en fazla uluslararası marka başvurusu yapan ülkeler yer 

almaktadır. ABD, Almanya ve Fransa’nın ilk üç sırayı paylaştığı listede Türkiye 1.281 

başvuruyla 12. sırada yer almaktadır. 

Türkiye’nin bir önceki yıla göre %16 artış kaydettiği Madrid başvurularında Çin 

orijinli uluslararası marka başvurularının %95 oranında artış göstermesi dikkat çekmektedir. 

Türkiye’nin uluslararası marka başvurularında 12. sıradaki yeri olumlu olmakla birlikte, 100 

bini aşan ulusal düzeyde marka başvurusunun sadece %1’nin uluslararası düzeye taşınması, 

gelişime açık bir alana işaret etmektedir. 

Tasarım Verileri 

Türkiye’nin sınai mülkiyet performansının önemli bileşenlerinden birini tasarıma ilişkin 

veriler oluşturmaktadır. Mülga 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 1995 yılından bugüne ülkemizde tasarım 

korumasına olan ilgi günden güne artmaktadır.  

Tablo 1.7’de 1995-2017 yılları arasında beşer yıllık dönemlerde Türk Patent ve Marka 

Kurumuna yapılan tasarım başvurularının dağılımı yer almaktadır.  
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Tablo 1.7- Tasarım Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı (1995-2017) 

Yıl Yerli Değişim Yabancı Değişim 

1995 2.829 - 29 - 
2000 10.118 %14 592 %2 
2005 26.694 %15 2.187 %97 
2010 29.467 %12 5.767 %16 
2015 38.665 -%6 7.748 -%3 
2016 39.294 %2 7.206 -%7 
2017 39.172 %0 7.681 %7 

Kaynak: TÜRKPATENT 

Diğer sınai mülkiyet başvurularına benzer şekilde beşer yıllık dönemlerde gelişme 

eğilimini düzenli olarak sürdüren tasarım başvuruları 1995 yılında 2.829 iken 2017 yılında 14 

katına çıkarak 39.172’ye ulaşmıştır. Bu dönemde ülkemizde koruma talep edilen yabancı 

tasarım başvurularında da ciddi artış dikkat çekmektedir. 2017 yılında yerli tasarım başvuruları 

aynı seviyede kalırken yabancı tasarım başvuru sayıları %7 artış göstermiştir. Bu veri, yabancı 

işletmelerin ülkemizde tasarım korumasına olan ilgisindeki artışı göstermektedir. 

Tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey sistemi kapsamında yapılan tasarım 

başvurularına ilişkin veriler, ülkemizin uluslararası düzeyde sınai mülkiyet performansının 

bileşenlerden biridir. Tablo 1.8’de gösterildiği üzere Türkiye 2016 yılında 577 başvuruyla 

Lahey sistemi kapsamında en fazla uluslararası tasarım başvurusu yapılan 9’uncu ülke 

konumundadır.  

Tablo 1.8- Lahey Anlaşması Kapsamında Tasarım Başvuruları (2015-2016) 

Ülke 2015 2016 Değişim 

Almanya 3.453 3.917 %13 
İsviçre 3.316 2.555 -%23 

G. Kore 1.282 1.882 %47 
ABD 1.039 1.410 %36 

Hollanda 765 1.317 %72 
Fransa 1.317 1.212 -%8 
İtalya 1.186 1.125 -%5 

Japonya 411 860 %109 
Türkiye 244 577 %136 

İsveç 286 492 %72 
Kaynak: WIPO 

Almanya, İsviçre ve Güney Kore’nin ilk üç sırayı paylaştığı listede 2015 yılına göre 
başvuru sayısının en fazla artıran ülke Türkiye (%136) olmuştur. Öte yandan Avrupa Birliği 
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ülkelerinin Lahey kapsamında yapmış oldukları tasarım başvurularının az olmasının 
nedenlerinden biri, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde yapılan topluluk tasarım 
başvuru sisteminin daha yaygın kullanılıyor olmasıdır. 

Coğrafi İşaret Verileri 

Sınai mülkiyet hakları içerisinde farklı bir konumda yer alan coğrafi işaret koruması, 
kendine özgü verileriyle, ülkemizin coğrafi işaret alanındaki gelişimine ışık tutmaktadır.  
Özellikle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunuyla coğrafi işaretlerin kamuoyu ve yerel 
paydaşlar nezdinde bilinirliği artmıştır.   

Tablo 1.9’da 2007-2107 yılları arasında yapılan coğrafi işaret başvuruları ve tescil 
sayıları yer almaktadır. Tabloda coğrafi işaret başvurularının yıllar içerisinde dalgalı bir seyir 
izlediği görülmektedir. Bu durum, farklı yörelere ait coğrafi işaretlerle ilgili başvuru yapma 
hakkına sahip yerel kurum ve kuruluşlarda coğrafi işaret farkındalığı konusunda sürekliliğin 
sağlanamadığını düşündürmektedir. Öte yandan özellikle 2016 yılı öncesinde tescil edilen 
coğrafi işaretlerin, başvuru sayılarına oranla oldukça düşük olması, yerel paydaşların coğrafi 
işaret başvurusu hazırlama ve Türk Patent ve Marka Kurumunun coğrafi işaret başvurularını 
inceleme kapasitesinin yeterli olmadığına işaret etmektedir. 2017 yılı başından itibaren 
coğrafi işaret tescil faaliyetlerinin yeni kurulan Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde yürütülmeye başlanması, tescil faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde 
yürütülmesi konusunda son derece olumlu etki meydana getirmiştir. 2017 yıl sonu itibarıyla 
yapılan coğrafi işaret başvurularının sayısı 242 ve tescil edilen coğrafi işaretlerin sayısı 
111’dir.  

Tablo 1.9- Coğrafi İşaret Başvuru ve Tescil Sayıları (2007-2017) 

Yıl Başvuru Tescil 

2007 15 11 
2008 41 14 
2009 44 18 
2010 62 12 
2011 98 13 
2012 145 15 
2013 84 14 
2014 75 6 
2015 51 7 
2016 102 13 
2017 242 111 

Kaynak: TÜRKPATENT 

Ülkemizde tescil süreci tamamlanmış bazı coğrafi işaretlerin Avrupa Birliği 

Komisyonu nezdinde tescil süreçleri devam etmektedir. Mevcut durumda Antep Baklavası, 
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Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı AB Komisyonunda tescil edilen coğrafi işaretlerdir. Antep 

Fıstığı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu, Kayseri Mantısı, Taşköprü Sarımsağı, Bayramiç 

Beyazı, Aydın Kestanesi, İnegöl Köfte, Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması ve Milas Zeytinyağı 

başvurularıyla ilgili işlemler devam etmektedir.  

Tablo 1.10’da bazı ülkelerin Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde tescilli coğrafi işaret 

sayılarına ilişkin veriler yer almaktadır. İtalya ve Fransa’nın sırasıyla 294 ve 245 başvuruyla 

ilk iki sırada yer aldığı listede, Akdeniz ülkelerinin öne çıktığı görülmektedir. Türkiye’nin 

coğrafi konum itibarıyla kendisine yakın olarak ülkelerle kıyaslandığında tescilli coğrafi 

işaret sayısının çok düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 1.10- AB Komisyonunda Tescilli Coğrafi İşaretlerin Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülke Tescil Sayısı 

İtalya 294 
Fransa 245 
İspanya 195 
Portekiz 138 
Yunanistan 105 
Bulgaristan 7 
Romanya 4 
Türkiye 3 
Hindistan 1 

Kaynak: AB Komisyonu 

Sektörel Sınai Mülkiyet Verileri 

Sınai mülkiyet verilerinin sanayi ve ekonomiyle ilişkisi uzun yıllardır araştırmacıların 

ilgisini çekmektedir. Bu kapsamda özellikle patent verilerinin sanayi sektörleriyle ilişkisi 

üzerine çok sayıda analiz çalışması söz konusudur. Patent verilerinin sektörel alanda 

ekonomik analizler için kullanılmasında en önemli belirleyici faktör uluslararası patent 

sınıfıdır (IPC). Sektörel verilerle yapılan çalışmalar önem kazanmaya başladıkça IPC 

kodlarının ekonomik aktivitelerle eşleştirilmesi amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. 

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Observatoire des Sciences et des 

Techniques ve University of Sussex, Science and Policy Research Unit tarafından ortaklaşa 

hazırlanmış olan uyum tablosu sayesinde, IPC kodları ile NACE kodları eşleştirilmiştir.5

5 Schmoch, U., Laville, F., Patel, P., Frietsch, R.. Linking Technology Areas to Industrial Sectors, Final Report to the
European Commission, DG Research. European Commission, 2003. s. 37-52. 
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Tablo 1.11’de IPC-NACE uyum tablosu kullanılarak elde edilen sektörel patent verileri 

yer almaktadır. 2013-2016 yılları arasında ülkemizde yapılan yerli patent başvurularının toplam 

yerli patent başvuruları içerisindeki oranlarını gösteren tablo incelendiğinde, 2016 yılında yerli 

patent başvurularının %21’inin “Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı” 

sektöründe yapıldığı görülmektedir. Bu sektörün toplam yerli patent başvuruları içerisindeki 

oranı son dört yılda düzenli bir şekilde artış göstermiştir. Söz konusu sektörü %20 oranla 

“Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” sektörü ve %15 oranla “Elektrikli 

teçhizat imalatı” sektörü takip etmiştir. Diğer taraftan, temel eczacılık ürünlerinin imalatına 

ilişkin yerli patent başvurularının toplam başvurular içerisindeki oranında azalma dikkat 

çekmektedir. 2013 yılında %7 olan bu oran, 2016 yılında %4’e gerilemiştir. 

Tablo 1.11- İmalat Sanayinde Yapılan Patent Başvurularının Sektörel Dağılımı 

NACE Sektör Tanımı 2013 2014 2015 2016 

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin 
imalatı %12 %14 %16 %21 

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman 
imalatı %22 %24 %22 %20 

27 Elektrikli teçhizat imalatı %15 %15 %17 %15 

29 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı %9 %11 %12 %12 

20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı %9 %8 %7 %7 

32 Diğer imalatlar %6 %6 %8 %7 

10, 11 Gıda ürünleri imalatı, içeceklerin imalatı %34 %2 %2 %5 

21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı %7 %6 %4 %4 

25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve 
teçhizat hariç) %4 %4 %3 %3 

22 Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı %3 %2 %2 %2 

Kaynak: TÜRKPATENT 

Söz konusu tablo, OECD tarafından sektörleri teknoloji gruplarına göre ayıran 

sınıflandırma göz önünde bulundurularak incelendiğinde, yerli patent başvurularının daha çok 

orta-yüksek teknolojili sektörlerde yoğunlaştığı görülmektedir.   

Patent verilerinin temel kullanım alanlarından biri teknoloji trendleri hakkında önemli 

ipuçları ortaya koymasıdır. Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili son dönemde dikkat çeken alanların 

başında yeni ve güncel teknoloji alanlarındaki patent aktiviteleri gelmektedir. Tablo 1.12’de 

bilgi ve iletişim teknolojileri, ilaç, medikal teknoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve çevreye 
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duyarlı teknoloji alanlarında Türkiye’den yapılan uluslararası patent başvurularına ilişkin 

veriler yer almaktadır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin PCT başvurularında Türkiye 114 başvuruyla 

dünyada 24’üncü sırada yer alırken ABD en fazla uluslararası patent başvurusu yapan ülke 

olarak ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 2013 yılında 119 olan başvuru sayısının 2014 

yılında 74’e gerilemesinin ardından 2015 yılında yeniden toparlanarak 114’e çıktığı 

görülmektedir. Ayrıca bu rapor kapsamında incelenen altı yüksek teknoloji alanı içerisinde 

2015 yılında en fazla başvurunun yapıldığı alan bilgi ve iletişim teknolojileri olmuştur.  

Tablo 1.12- Türkiye Orijinli PCT Başvurularının Teknoloji Alanlarına Göre Dağılımı 

Teknolojik Alan 2011 2012 2013 2014 2015 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 44 52 119 74 114 

İlaç 115,5 99 125 50 71,8 

Medikal Teknoloji 39 28 61 74,8 78,5 

Biyoteknoloji 2 4,3 7 11 10 

Nanoteknoloji 0 4,2 5,5 1 1 

Çevreye Duyarlı Teknolojiler 27 19,5 23,9 50,5 45,5 

Kaynak: OECD 

Türkiye 71,8 uluslararası patent başvurusuyla ilaç alanında 2016 yılında dünyada 20’nci 

ülke konumundadır.6 Türkiye’nin ilaç alanında toplam PCT başvuruları içerisindeki oranı 

%0,6’dır. Son beş yıllık dönemde bu alandaki başvurularımız dalgalı bir seyir izlemiştir. 

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda ilk 10 ülke arasına girmesi için ilaç başvurularında düzenli 

bir artış trendine girerek 500 başvuru seviyesine ulaşması gerekmektedir.  

Türkiye açısından önemli potansiyel ifade eden sektörlerden biri olan medikal 

sektöründe yapılan uluslararası patent başvuru sayıları incelendiğinde dünyada medikal 

teknoloji alanında yapılan PCT başvurularının %37’si ABD’den, %19’u Japonya’dan 

yapılmaktadır. Türkiye medikal teknoloji alanında 78,5 başvuruyla19’uncu sırada yer almakta 

olup Türkiye’nin toplam medikal başvuruları içerisindeki payı %,0,5’tir. Özellikle 2012-2015 

yılları arasında ülkemizin başvurularında artış trendi söz konusudur.  

Yeni ve güncel teknoloji alanları içerisinde sıralama itibarıyla Türkiye’nin en geride 

olduğu alan biyoteknoloji alanı olmuştur. Nitekim Türkiye 10 başvuruyla 37’nci sırada yer 

6 Başvuru sayılarının ondalıklı olmasının nedeni farklı ülkelerden başvuru sahipleri tarafından ortaklaşa yapılan 
başvuruların ülke sayısına bölünerek bu ülkelere dağıtılmasıdır.  
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almaktadır. 2015 yılında Türkiye’nin bu alanda yapılan tüm PCT başvuruları içerisindeki payı 

%0,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Nanoteknoloji diğer güncel teknoloji alanlarına göre daha az patent başvurusunun 

yapıldığı bir alandır. Nitekim 2015 yılında nanoteknolojiyle ilgili sadece 669 PCT başvurusu 

yapılmıştır. Bu başvuruların %35’i ABD tarafından yapılmıştır. Türkiye’den 2013 yılında 5,5 

uluslararası başvuru yapılırken bu sayı 2015 yılında 1’e düşmüştür. 

İklim değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere, çevre alanında yapılan uluslararası 

patent başvuruları, sahip oldukları değerin yanı sıra, ülkeler ve işletmeler açısından önemli bir 

prestij unsuru olarak da değerlendirilmektedir. Listenin ilk sırasında 2.806,6 başvuruyla 

Japonya yer almaktadır. Türkiye’den 2015 yılında çevreye duyarlı teknolojilerle ilgili 45,5 PCT 

başvurusu yapılmıştır. 2014 yılına göre %10’luk azalmaya rağmen Türkiye bu alanda 24’üncü 

sırada yer almaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin toplam başvurular içerisindeki payı %,0,4 

olmuştur.  

Küresel Endekslerde Sınai Mülkiyet Hakları 

Küresel Rekabet Endeksi 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 1979 yılından bu yana ülkeleri rekabet güçlerine 

göre sıralayan Küresel Rekabet Endeks Raporları yayımlamaktadır. Bu rapor, ekonomik 

büyümenin temel faktörlerini anlamak konusunda katkıda bulunmakta, bazı ülkelerin ekonomik 

büyümesini artırmadaki başarısının nedenini açıklamada yardımcı olmakta ve politika 

uygulayıcıları ve iş dünyasında faaliyet gösteren yöneticilere gelişmiş bir ekonomi için gerekli 

olan enstrümanlar konusunda fikir vermektedir. 

Rekabet edebilirlik bir ekonominin üretkenlik seviyesini ve ekonominin ulaşabileceği 

refah düzeyini belirleyen kurumlar, politikalar ve faktörler kümesi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

küme uzun vadeli büyümenin ana belirleyicisi olarak tanımlanmıştır. Dünya Ekonomik Forumu 

tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan 2017-2018 Küresel Rekabet Endeksleri raporuna 

göre Türkiye 4,4 puanla 137 ülke arasında 53’üncü sırada yer almaktadır. Son 10 yıllık dönemi 

kapsayan raporlar incelendiğinde, Türkiye’nin 2012-2013 raporunda 43’üncü sıraya kadar 

yükseldiği, ancak sonraki dört raporda gerilediği görülmektedir. Türkiye 2017-2018 raporunda 

genel sıralamadaki yerini 2 basamak yükseltmiştir. 

Tablo 1.13’te görüleceği üzere, son raporda Türkiye fikri mülkiyet koruma endeksi 

sıralamasında 94’üncü sırada yer almaktadır. 2010-2011 raporunda 117’nci sıraya kadar 

gerileyen Türkiye, bu alanda en iyi olduğu yıl 72’nci sıraya yükselebilmiştir. 
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Küresel Rekabet Endeksinin ve alt göstergelerin hesaplanmasında Uluslararası Para 

Fonu, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, UNESCO, 

Uluslararası Çalışma Örgütü, OECD gibi uluslararası kuruluşların veri tabanlarında yer alan 

verilerin yanı sıra, 15 bölümden oluşan Yönetici Görüş Anketi adı verilen anketlerinin sonuçları 

kullanılmaktadır.  

Tablo 1.13- Küresel Rekabet Endeks Raporlarında Türkiye’nin Konumu 

Dönem Genel Endeks 
Fikri Mülkiyet Koruma 

Endeksi 

2008-2009 63 93 
2009-2010 61 105 
2010-2011 61 117 
2011-2012 59 108 
2012-2013 43 86 
2013-2014 44 74 
2014-2015 45 72 
2015-2016 51 82 
2016-2017 55 95 
2017-2018 53 94 

Türkiye’yle ilgili ankete dayalı endekslerin hesaplanmasında 2015 yılında 83, 2016 

yılında 81 olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren şirket yöneticilerine uygulanan anket 

sonuçları kullanılmıştır. Kurumlar başlığı altında yer alan “Fikri Mülkiyet Endeksi” tamamen 

Yönetici Görüş Anketi sonuçlarına göre belirlenmiş olup herhangi bir nesnel veriye 

dayanmamaktadır. Öte yandan, anket cevapları 2015 ve 2016 yıllarına ait olduğundan 2017 yılı 

başında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu sonrası durumu yansıtmamaktadır.   

Küresel Yenilik Endeksi 

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, (WIPO) Cornell Üniversitesi ve INSEAD (The 

Business School for the World)  işbirliğiyle 15 Haziran 2017 tarihinde 127 farklı ülkenin 

ekonomi, fikri mülkiyet hakları, Ar-Ge harcamaları, pazar büyüklüğü altyapı ve eğitim 

harcamalarına kadar birçok ölçütün ele alındığı Küresel Yenilik Endeksi 2017 Raporu 

yayımlanmıştır.  

Raporda Girdi Alt Endeksi Kurum ve Kuruluşlar (politik çevre, düzenleyici çevre, iş 

çevresi), İnsan Kaynağı ve Araştırma (eğitim, yükseköğretim, Ar-Ge  ), Altyapı (bilişim, genel 

altyapı, sürdürülebilir çevre),  Pazar Gelişmişliği (kredi, yatırım, ticaret & rekabet), İş 

Gelişmişliği (bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi) olmak üzere 5 temel bileşenden 
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oluşmuştur. Çıktı Alt Endeksi ise Bilgi ve Teknoloji Çıktıları (bilgi üretimi, etkisi ve yayılımı) 

ve Yenilikçi Çıktılar (maddi olmayan varlıklar, yenilikçi ürün ve hizmetler, çevrimiçi 

yaratıcılık) olmak üzere 2 temel bileşenden oluşmuştur. Yenilik Çıktı Alt İndeksi, ekonomide 

yenilikçi faaliyetlerin sonuçları olan çıktılar hakkında bilgi sağlamaktadır. 

Tablo 1.14- Türkiye’nin Küresel Yenilik Endeksi ve Sıralaması 

Yıllar Küresel Yenilik Endeksi Sıralama 

2011 34,11 65 
2012 34,1 74 
2013 36,03 68 
2014 38,2 54 
2015 37,81 58 
2016 39,03 42 
2017 38,9 43 

Türkiye’nin 2011-2017 yılları arasında Küresel Yenilik Endeksi puanı ve sıralaması 

Tablo 1.14’de verilmiştir. Türkiye, Küresel Yenilik Endeksinde 2015 yılı ve sonrasında raporun 

elde edildiği bileşenlerin birçoğunda gelişme göstermiştir. 2017 yılında 127 ülke arasında 

43’üncü sırada yer alan Türkiye 2016 yılına göre bir basamak gerilemiştir. Öte yandan Türkiye, 

Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında üst orta gelirli ülkeler arasında dördüncü sırada yer 

almaktadır. 

Tablo 1.15’te Türkiye’nin Küresel Yenilik Endeksi Girdi, Çıktı ve Verimlilik Oranına 

göre sıralamaları yer almaktadır. Tabloda açıkça görüleceği üzere son 7 raporun tamamında 

çıktı endeksindeki sıralamamız, girdi endeksindeki sıralamamızın oldukça üzerindedir. Bu 

durum Türkiye’nin Verimlilik Oranı sıralamasını da olumlu etkilemekte olup bu oranda 

Türkiye 9’uncu sırada yer almıştır.  Öte yandan Küresel Yenilik Endeksinin çıktı puanını 

oluşturan göstergelerin, girdi puanını oluşturan göstergelere göre daha nesnel ve somut verilere 

dayandığı da ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır.  

Tablo 1.15- Türkiye’nin Küresel Yenilik Endeksi Girdi, Çıktı ve Verimlilik Sıralaması 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Küresel Yenilik Endeksi – Girdi 80 81 81 78 71 59 68 

Küresel Yenilik Endeksi – Çıktı 53 61 53 39 46 37 36 

Verimlilik Oranı 28 40 29 11 23 13 9 
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Küresel Yenilik Endeksinde sınai mülkiyet haklarıyla ilgili göstergeler büyük ölçüde 

Bilgi ve Teknoloji Çıktıları bileşeni altında yer almaktadır.  Bu kapsamda Türkiye patent 

sayısının kişi başına GSYİH’ye oranında 29’uncu, PCT başvurularının kişi başına GSYİH’ye 

oranında 32’nci, faydalı modellerin kişi başına GSYİH’ye oranında 12’nci sırada yer 

almaktadır. 

Endeksin Yaratıcı Çıktılar bileşeni altında yer alan marka sayısının kişi başına 

GSYİH’ye oranında Türkiye 7’nci, tasarım sayısının kişi başına GSYİH’ye oranında ise 

dünyada 1’inci sırada yer almaktadır. Bu iki gösterge aynı zamanda endekste yer alan tüm 

göstergeler içerisinde en güçlü olduğumuz alanlara karşılık gelmektedir. 

2.3. İlişkili Temel Alanlarındaki Gelişmelerin Sınai Mülkiyet Alanına Yansıması 

Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler sınai mülkiyet alanına etki eden 

faktörlerin başında gelmektedir. Özel İhtisas Komisyonu toplantıları esnasında teknolojik 

gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni araç ve kavramların sınai mülkiyet sistemine etkileri üzerinde 

çokça durulmuştur.  

Üç Boyutlu Yazıcılar 

Sınai mülkiyet alanında son yıllarda tartışılan önemli konularından biri üç boyutlu 

yazıcıların neden olabileceği hukuki sorunlardır. Üç boyutlu yazıcılar veya üç boyutlu yazdırma 

proseslerine ilişkin sınai mülkiyet hakkı sahipleri, nihai kullanıcıların üç boyutlu objeleri kendi 

kişisel yazıcıları ile yazdırmaları ve dolayısıyla tüketicilerin üretici haline gelmesi durumlarıyla 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Esasen internet tabanlı kullanımlarda ortak bir sorun olan, hak 

sahibinin kontrol edemeyeceği kitlelere erişilmesi üç boyutlu yazıcılar açısından da kendini 

göstermektedir. Zira üç boyutlu yazıcıları kullanan nihai tüketici sayısı dikkate alındığında, 

patent sahiplerinin geniş kapsamlı tecavüz eylemleriyle karşılaşma tehlikesiyle yüz yüze 

geldiği açıktır. Tüketiciler tarafından gerçekleştirilen eylemler, ticari amaç taşımaması ve özel 

amaçla sınırlı kalması halinde patent hakkına tecavüz istisnası kapsamına girebilecek iken, 

ticari kullanımlar tecavüz teşkil edecektir.  

Teknolojinin gelişme hızına paralel olarak, üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla 

gerçekleştirilen üretimin kapsamı ve niteliğinin değişmesi ve bu alandaki patentlerin varlığının 

ve etkinliğinin yakın gelecekte daha da sınırlanması beklenmektedir. 
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Standart İçin Zorunlu Patentler 

Özellikle telekomünikasyon gibi yüksek teknoloji alanlarında standartlar, inovasyonun 

teşvikinde önemli rol oynamaktadır. Bir standardın esaslı bir parçası üzerinde patent bulunması 

hâlinde, standardın patentle korunan teknik öğreti ihlâl edilmeden kullanılması olanaksız hâle 

gelmektedir. Standart için gerekli olan patentin sahibi, tekelci hakkına dayanarak, teknolojinin 

kullanımını yasaklama ya da bu kullanımı kendine uygun lisans şartlarına bağlama olanağına 

sahip olabilmektedir. Diğer yandan, standart kullanıcılarının lisans ödemelerinden kaçınması 

veya ödemeyi geciktirmesi gibi nedenlerle patent hakkının işlevselliğinin zedelenmesi tehlikesi 

de bulunmaktadır. Standartlar için gerekli patentlere ilişkin bu gibi hukuki sorunlar özellikle 

son yıllarda Avrupa’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde tartışılmakta ve yargı kararlarına konu 

olmaktadır.  

FRAND (fair, reasonable, and non discriminatory) olarak adlandırılan sistemle, 

standartlarda kullanılan patentlerin sahipleri, patentlerini adil, makul ve ayrımcı olmayan 

şartlarda kullanmak isteyen herkese lisans hakkı tanımayı taahhüt etmektedir. 

Açık Patent Uygulamaları 

Patentler alanında son yıllarda gündemde olan bir diğer konu açık patent 

uygulamalardır. Bu uygulamalarla patentlerin lisans ücretinin öngörülmediği atipik lisanslama 

sistemleri ile savunma amaçlı kullanımı ve inovatif faaliyetlerin teşviki amaçlanmaktadır. Bu 

uygulamaların başında savunma amaçlı lisanslar (defensive patent licensing - DPL), açık 

inovasyon networkü (open innovation network - OIN), devir üzerinde lisans anlaşmaları 

(licence on transfer agreements – LOT) gibi lisans sistemleri gelmektedir.  

DPL sisteminde, saldırgan patent davalarını engellemeye ve inovasyonu teşvik etmeye 

yönelik bir uygulama olarak inovasyon savunma amaçlı patentlenerek, aynı şekilde davranmak 

isteyenlere ücretsiz lisans hakkı tanınmaktadır. DPL lisansı ile DPL kullanıcısına, diğer DPL 

kullanıcılarının mevcut ve gelecekteki patent portföyü üzerinde dünya çapında, süresiz ve 

ücretsiz bir lisans hakkı tanımaktadır.  

OIN sisteminde açık kaynak geliştiricilerini koruyan, savunma amaçlı bir lisans ağı 

oluşturularak, edinilen değerli patentler, patentlerini Linux sistemine karşı ileri sürmemeyi 

taahhüt eden kuruluşlara ücretsiz lisanslanmaktadır. OIN sisteminin amacı, açık kaynak sistemi 

içinde yer almayan şirketlerce ileri sürülebilecek patentlerin olumsuz etkilerini azaltmak 

suretiyle Linux ekosisteminin korunmasıdır. 
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LOT sisteminde, patentlerini kullanmayan patent trollerine karşı savunma amaçlı bir 

yapı kurulmaktadır. Standart nitelikteki LOT ile, patentin anlaşmaya taraf olmayan birine devri 

halinde, patentin otomatik olarak network içindeki taraflara lisanslanmasını öngörülmektedir. 

Endüstri 4.0 

Endüstri 4.0 kapsamında yeni ortaya çıkan veya gelişen dijital teknolojiler alanında 

yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması ülkeler açısından rekabet avantajı yaratabilecektir. 

Ülkemiz açısından da endüstri 4.0 kapsamında öne çıkan teknolojilere yatırım yapılması ve bu 

alanda insan gücünün ve kapasitesinin artırılması bu yeni dönemde rekabet avantajı elde 

edebilmek açısından önem taşıyacaktır.  

Endüstri 4.0, yeni teknolojik gelişmeler ve giderek yaygınlaşan dijitalleşmeyle birlikte 

bilgi ekonomisinin oluşturulması, pek çok hukuki tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu 

tartışmalar halen tüm dünyada devam etmekte ve ülkeler ya da bölgesel birlikler çeşitli 

noktalarda bilinmezlikler içeren bu yeni döneme hazırlık yapma çabası göstermektedirler. 

Dijital ekonominin kurulmasının teknik ve hukuki açıdan olası etkilerine ilişkin olarak Avrupa 

Birliği’nde 2015 yılında Avrupa İçin Dijital Tek Pazar Stratejisi yayımlanmıştır.  

Endüstri 4.0’ın sınai mülkiyet haklarına etkisinin olası etkileri açısından bir 

değerlendirme yapılabilmesi için bu sürecin teknik altyapısının ve teknolojik gelişmelerin 

niteliğinin anlaşılması gerekmektedir. Yeni teknolojiler ile bunlara dayalı olarak geliştirilen iş 

modellerinin temel alındığı veri ekonomisi; büyük veri, bulut hizmetleri, nesnelerin interneti 

gibi kavram ve uygulamaları beraberinde getirmiştir. Endüstri 4.0 sürecinin gelişiminde temel 

faktör olarak veri (data) kavramı karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve özellikle 

dijitalleşmeye paralel olarak, çeşitli alanlarda toplanan ve depolanan verilerin sayısında önemli 

ölçüde artış olmuştur. Farklı kanallarla toplanan ham verilerin işlenerek veya analiz edilerek 

yeniden kullanımının sağlanması önemli rekabet avantajı yaratabilmektedir.  

Endüstri 4.0’ın gelişim sürecinde verilerin toplanması ve kullanımı ile birlikte ortaya 

çıkan teknolojik gelişmelerin sınai mülkiyet sistemine olası etkileri, özellikle üretilen ve analiz 

edilen veriler üzerinde hak sahipliği ve bunların korunma yöntemleri noktasındadır. Ancak 

korumanın niteliğinin ve yönteminin tespit edilebilmesi, koruma konusu verinin niteliğiyle 

doğrudan ilgilidir. Dijital şekilde toplanan verilerin bir kısmı “kişisel veri” niteliğinde olup 

kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallara tâbidir. Türk hukuku açısından 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu7 uygulama alanı bulacaktır. Endüstri 4.0 uygulamaları 

7 Resmi Gazete. 7.4.2016, S. 29677. 
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kapsamında ağırlıklı olarak tartışılan konu ise “sınai veri” niteliğindeki veriler üzerinde hak 

sahipliği ve bunların korunma şeklidir. Tarım, taşımacılık, gayrimenkul vb. sektörlerde veri 

üretilmesi, elde edilen verilerin analiz edilerek çeşitli sorunlara çözüm bulunması giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bu tür veriler açısından özellikle, toplanan verileri analiz eden 

kişi/işletmelerin tekelci nitelikte bir hak elde edip edemeyecekleri hususu tartışılmaktadır.  

Verilerin üretimi ve işlenmesi aşamalarında bir kısmı çeşitli fikri mülkiyet hakları ile 

korunabilir nitelikteyken (örneğin veri tabanları, bilgisayar yazılımları) bir kısmı açısından bu 

tür bir koruma verinin niteliği itibariyle mevcut değildir. Örneğin makineler tarafından üretilen 

ve “sensör veri” olarak adlandırılan ve makineler arası iletişimde kullanılan veriler bu 

kapsamdadır. Endüstri 4.0’ın en temel yansımalarından olan “büyük veri” üzerinde hak 

sahipliği sınai mülkiyet sistemi çerçevesinde tartışılan ve tartışılacak olan başlıca 

konulardandır. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türk hukuku açısından da, mevcut fikri 

mülkiyet haklarının bahsedilen verileri korumaya elverişli olup olmadığı ve bu alanda yeni bir 

fikri mülkiyet hakkı yaratılmasına gereksinim olup olmadığı hususlarının tartışılması gündeme 

gelecektir.  

Mevcut fikri mülkiyet hakları kapsamında korumanın kanunen her bir hak kategorisi 

için öngörülen koruma şartlarının sağlanması durumunda mümkün olabileceği açıktır. Bu 

nedenle, verilerin korunabilirliği hem verilerin hem de mevcut hakların niteliğiyle bağlantılı 

şekilde değerlendirilmelidir.  

Öte yandan, endüstri 4.0 kapsamında yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte yeni iş 

modelleri geliştirilmekte, yapay zekânın hâkim olduğu ve makinelerin birbiriyle konuştuğu bir 

teknoloji dönemi başlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen yeniliklerin birçoğunun yapay zekâ 

ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu durumda, fikri mülkiyet sistemi her şeyden önce 

mevcut hukuk sistemi çerçevesinde hukuken bir “kişi” olarak nitelendirilemeyecek yapay 

zekânın gerçekleştirdiği yenilikler üzerinde hak sahipliği tartışması ile karşı karşıya 

kalmaktadır.  

Bunun yanı sıra, dijital teknolojiyle geliştirilen yeniliklerin, mevcut fikri mülkiyet 

sisteminde öngörülen hak kategorileri kapsamında yeterli korumayı elde edip edemeyeceği 

sorusu akla gelmektedir. Özel olarak düzenlenmiş fikri mülkiyet haklarının yanı sıra ticari sır 

koruması ve haksız rekabet hükümlerinin de yeterliğinin ve işlerliğinin sorgulanması 

gerekecektir. Bu kapsamda özellikle bilgisayar yazılımlarının korunması, önümüzdeki süreçte 

daha fazla önem kazanacaktır. Mevcut fikri mülkiyet sistemi çerçevesinde bilgisayar 
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yazılımları ve bilgisayarla bağlantılı buluşlara tanınan eser ve patent korumasının etkinlik 

kazanması söz konusu olabilecektir.  

Bu açıklamalar ışığında endüstri 4.0’ın sınai mülkiyet sistemi üzerindeki hukuki 

etkilerine ilişkin tartışma konuları şunlardır: 

- Kişisel veriler üzerinde bir mülkiyet hakkı tanınıp tanınmadığı, 

- Verileri analiz eden kişi/işletmelerin bu faaliyetlerine dayalı hak elde edip 

edemeyeceği, 

- Mevcut fikri mülkiyet haklarının verilerin korunmasına ilişkin hak kategorilerinin 

yeni teknolojik yöntemlerle toplanan veriler açısından yeterli olup olmadığı, 

- Mevcut sistemde haksız rekabet hükümlerinin verilerin korunmasında ne ölçüde 

etkin olacağı, 

- Elde edilen ve/veya analiz edilen veriler üzerinde sui generis bir koruma ya da yeni 

bir fikri mülkiyet hakkı yaratılmasının gerekip gerekmediği, 

- Yeni bir hak kategorisi yaratılması için gerekli teorik ve ekonomik temellerin oluşup 

oluşmadığı, 

- Makineler veya yapay zekâ aracılığıyla üretilen veriler veya ürünler üzerinde kimin 

hak sahibi olacağı. 

2.4. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları 

Sınai mülkiyet alanında gelişimini sürdüren ülkelerden biri olan Türkiye, ülke genelinde 

sınai mülkiyet farkındalığını, sınai mülkiyet üretimini, mevzuat ve koruma altyapısını 

geliştirmek için önemli tedbirler almaktadır. Ar-Ge harcamaları başta olmak üzere sınai 

mülkiyet sistemine etki eden birçok göstergenin yıllar içerisinde artış eğiliminde olmasının bu 

alana olumlu yansıyacağı görülmektedir. Bununla birlikte Endüstri 4.0 başta olmak üzere 

önümüzdeki yıllarda sanayide ve ekonomide büyük dönüşümler meydana getirmesi beklenen 

teknolojik gelişmelerin sınai mülkiyet haklarına ciddi etkiler yapması da kaçınılmaz olacaktır. 

Türkiye için düşük katma değerli üretim kısır döngüsünü kırmak adına Endüstri 4.0, 

önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Türkiye, lojistik avantajı sağlayan coğrafi konumu 

sayesinde ve esnek, düşük maliyetli üretim yapabilmesini sağlayan görece düşük maliyetli 

işgücünü kullanarak, küresel değer zincirinde oldukça rekabetçi şekilde konumlanmıştır. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin mevcut rekabetçi pozisyonunu korumak ve sağlamlaştırmak için 
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çeşitli yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu da bilinmektedir. Bu yapısal zorluklardan biri 

katma değerli ürünlerin toplam üretim içindeki payının düşük olmasıdır. Türkiye’nin 

ihracatında ileri teknoloji kullanılan ürünlerin payı yaklaşık %4 düzeyindedir.  

Sürdürülebilir rekabet avantajının yaratılması yeni ürün, hizmet, iş modeli, teknoloji ve 

know-how (teknik bilgi) geliştirmek ile mümkündür. Yeni üretim teknikleri ve bu tekniklerin 

tetikleyeceği dönüşüm, düşük katma değerli üretim kısır döngüsü yerine artan yüksek katma 

değerli yatırımlar döngüsüne erişme fırsatı verebilir. Endüstri 4.0’ı başarılı bir şekilde 

uygulamaya geçirerek üretim platformlarını dönüştürmek Türkiye’nin küresel rekabet gücünü 

artırması ve küresel değer zincirinden alınan yüksek katma değerli ürünler payının artması ile 

sonuçlanacaktır.  

Ülkemiz açısından Endüstri 4.0 kapsamında öne çıkan teknolojilere yatırım yapılması 

ve bu alanda insan gücünün ve kapasitesinin artırılması, yeni dönemde rekabet avantajı elde 

edebilmek açısından önem taşıyacaktır. Bu nedenle yeni teknoloji alanlarına ilişkin dünyadaki 

gelişmelerin takip edilmesi ve bu gelişmelerin ve yeni teknolojilerin Türkiye’de tanıtılması, bu 

alanlara yatırım yapan yerli ve yabancı şirketlerin başarı öykülerine dikkat çekilmesi,  

ülkemizin Endüstri 4.0 kapsamında öne çıkan teknoloji alanlarında mevcut ürün ve insan gücü 

kapasitesinin tespit edilmesi, Endüstri 4.0 kapsamında öne çıkan teknoloji alanlarında çalışmak 

üzere insan gücünün artırılması için üniversitelerin yeni teknoloji alanlarında ürün geliştirme 

altyapısını sağlayabilecek bölümlerine (fen, mühendislik, matematik vb.) ilgi artırılarak bu 

bölümlere girişin teşvik edilmesi son derece önemlidir. 

OECD verilerine göre Türkiye 2016 yılında makine öğrenmesi (machine learning) 

konusunda atıf yapılan bilimsel yayın sıralamasında dünyada ilk 20 ülke arasında yer 

almaktadır.  Bu veri ülkemizde bilimsel düzeyde Endüstri 4.0 ve ilişkili teknolojilere olan ilgiyi 

göstermektedir. Türkiye’nin benzer şekilde yeni teknolojilere ilişkin patentleri gerek içerik 

açısından gerekse istatistiki veri açısından yakından takip etmesi zaruridir. Bu sayede teknoloji 

trendleri ve yeni teknolojilerin sanayinin farklı sektörlerine uygulamaları konusunda en güncel 

bilgilere sahip olmak mümkün olacaktır.   
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

3.1. Uzun Vadeli Hedefler 

1. Yenilikçi kültüre ve 21. yüzyıl becerilerine sahip bir toplumun oluşturulması

2. Dünyada “Kreatif/Yaratıcı Türkiye” algısının yerleştirilmesi

3.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

1. Toplumun tüm kesimlerinin sınai mülkiyet farkındalığının artırılması

2. Sınai mülkiyet sistemindeki paydaşların bilgi seviyelerinin ve kapasitelerinin

artırılması

3. Ülkemizin sınai mülkiyet varlıklarının ekonomik değere dönüşümünün hızlandırılması

4. Sınai mülkiyet hakları aracılığıyla KOBİ’lerin ve işletmelerin rekabet gücünün

artırılması

5. Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında en az bir sektörde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında

yer almasının sağlanması

6. Türkiye’nin sınai mülkiyetle ilgili küresel endekslerde dünya sıralamasındaki yerinin

yükseltilmesi

7. Ülkemizin yerel, kültürel birikimi ve doğal kaynaklarının sınai mülkiyet alanında etkin

bir şekilde kullanılması

8. Mevzuatın ve uygulamaların teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda

geliştirilmesi

9. Türkiye’nin sınai mülkiyet hakları alanında, bölgesinde öncü ve lider ülke konumuna

yükseltilmesi

10. Türkiye’nin uluslararası patent, marka ve tasarım başvurularında dünyada ilk 10 ülke

arasında yer almasının sağlanması

11. Avrupa Birliği Komisyonuna ülkemizden 100 coğrafi işaret başvurusunun yapılması

12. 2023 yılında ülkemizde 25 bin yerli patent başvurusunun yapılmasının sağlanması
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3.3.  Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar  

i. Toplumun tüm kesimlerinin sınai mülkiyet farkındalığının artırılması 

 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Gününün ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli 

etkinliklerle kutlanması 

 Sınai mülkiyetle ilgili farkındalığı artırıcı yazılı ve görsel materyallerin (kamu 

spotu, kısa film,  billboard tanıtımı vb.) hazırlanması ve yaygın bir şekilde 

kullanılması  

 Bilim Merkezleri’nin “Bilim ve Yenilik Merkezleri” olarak yeniden 

yapılandırılması ve sınai mülkiyetin bu merkezlere entegre edilmesi 

 Küçük yaştaki çocuklar tarafından geliştirilen yeniliklerin farklı ve ödüllendirici 

bir sistemle kayıt altına alınması  

 Öğrencilerin problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeye yönelik 

buluş kampı, sergi ve yarışma benzeri etkinlikler düzenlenmesi 

ii. Sınai mülkiyet sistemindeki paydaşların bilgi seviyelerinin ve kapasitelerinin 

artırılması 

 Başvuru sahiplerinin, araştırmacıların ve paydaşların ihtiyaçlarına yönelik 

olarak sınai mülkiyet verilerine dayalı periyodik analiz raporlarının hazırlanması  

 Üniversitelerin temel bilimler ve mühendislik bölümlerinde sınai mülkiyet 

hakları konusunun müfredata eklenmesi 

 Patent ve marka vekillerine yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilmesi  

 Ülkemizde Avrupa patent vekili sayısını artırmaya yönelik tanıtıcı ve 

bilgilendirici çalışmalar yapılması 

 Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde farklı hedef kitlelerine yönelik eğitim 

modülleri ve programları oluşturması 

 TÜRKPATENT ve Teknoloji Transfer Ofisleri bünyesinde üniversite 

öğrencilerine yönelik staj programları düzenlenmesi 

 Sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin 

desteklenmesi 

 Belirli bölümlerde akademik yükseltilme kriterlerine sınai mülkiyet alanında 

yayın yapma veya sınai mülkiyet başvurusu yapma şartı getirilmesi 

 

 



50 

iii. Ülkemizin sınai mülkiyet varlıklarının ekonomik değere dönüşümünün

hızlandırılması

 Sınai mülkiyetin ekonomik değere dönüşümünü düzenli olarak ölçen

mekanizmalar kurulması

 Sınai mülkiyet yoğun endüstrilerin ekonomik performans ve kalkınmaya
etkisinin incelenmesi için kalıcı bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulması

 Teknoloji trendlerine ilişkin sınai mülkiyet verilerinin düzenli olarak

raporlanması ve paylaşılması

 Türkiye’nin değerleme kapasitesinin artırılması ve bu konuda özel sektörün

teşvik edilmesi

 Ülkemizde patent değerlemesiyle ilgili akreditasyon mekanizmasının kurulması

 Sınai mülkiyet varlıklarının yönetimi konusunda nitelikli insan kaynağını

artırmaya yönelik çalışmalar yapılması

 Yeni teknolojiler ve buluşlarla ilgili pazar araştırmalarının yapılmasını sağlayan

yerli yazılımlar geliştirilmesi

 Uluslararası teknoloji standartları ve patent havuzları tespit edilerek standartlar

için zorunlu patentler havuzunda yerli patentlerin yer almasının sağlanması

 Ülkemizde koruma altına alınmamış buluşların ve kullanılmayan patentlerin

sanayiye kazandırılmasını sağlayan mekanizmaların geliştirilmesi

 Sınai mülkiyet varlıklarının finansmana erişimde yaygın bir araç olarak

kullanılmasının sağlanması

 Sınai mülkiyet varlıklarının alınıp satılabildiği bir mekanizmanın oluşturulması

iv. Sınai mülkiyet hakları aracılığıyla KOBİ’lerin ve işletmelerin rekabet

gücünün artırılması

 İşletmelerin sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde etkin bir şekilde

korunmasına katkı sağlamak amacıyla belirli ülkelerde Sınai Mülkiyet Yardım

Masalarının kurulması

 Sınai mülkiyet alanında devletçe sunulan teşviklerin etki analizlerinin yapılması

 KOBİ’lere ve işletmelere yönelik sınai mülkiyet teşviklerinin etkin bir şekilde

tanıtılması

 KOBİ’lere yönelik teşvik başvuru ve kabul süreçlerinin kolaylaştırılması ve

hızlandırılması

 KOBİ’lerin tasarım yetkinliğinin artırılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi
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 KOBİ’lerin faydalı model başvuru sisteminden etkin bir şekilde 

yararlanmalarının sağlanması 

 KOBİ’ler ve işletmeler bünyesinde sınai mülkiyet politikalarının 

oluşturulmasının sağlanması  

 KOBİ’lerin yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik Hezarfen Projesi benzeri 

uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılması 

 KOBİ’lerin ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak patent 

dokümanlarından yararlanmalarının sağlanması  

v. Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında teknoloji yoğun en az bir sektörde 

dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almasının sağlanması  

 Yeni ve güncel teknoloji alanlarında Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi 

 Dünyada Endüstri 4.0 ile ilgili yapılan patent başvurularına ilişkin temel ve özet 

bilgilerin yer alacağı ve araştırmacılarla paylaşılacağı bir veri tabanı 

oluşturulması  

 Uluslararası düzeyde sınai mülkiyet başvurularına ilişkin sektörel analizlerin 

yapılması  

 Belirli sektörlere yönelik farklı sınai mülkiyet teşviklerinin geliştirilmesi 

 Yeni ve güncel teknoloji alanlarında faaliyet gösteren paydaşların ve 

araştırmacıların katılımıyla sınai mülkiyet çalıştayları gerçekleştirilmesi 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, nanoteknoloji vb. alanlarda 

gerçekleştirilen akademik çalışmaların sınai mülkiyet başvurularına 

dönüşümlerinin sağlanması 

vi. Türkiye’nin sınai mülkiyetle ilgili küresel endekslerde dünya sıralamasındaki 

yerinin yükseltilmesi  

 Küresel raporların metodolojilerinin ve veri kaynaklarının incelenerek 

Türkiye’nin güçlü ve zayıf olduğu alanların analiz edilmesi 

 Ülkemizin küresel raporlarda zayıf olduğu alanları geliştirmeye yönelik 

stratejilerin belirlenmesi 

 Küresel raporlarda yer alan, ankete dayalı alt endekslerin iyileştirilmesine 

yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Yabancı yatırımcılara ve paydaşlara yönelik olarak Türkiye’nin sınai mülkiyet 

alanındaki gelişimini gösteren rapor ve yayınların hazırlanması 
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 Sınai mülkiyetle ilgili küresel endekslere ilişkin gelişmelerin Fikri ve Sınai

Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunda düzenli olarak takip edilmesi ve

değerlendirilmesi

vii. Ülkemizin yerel, kültürel birikimi ve doğal kaynaklarının sınai mülkiyet

alanında etkin bir şekilde kullanılması

 Coğrafi işaret amblemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım

ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

 Tescilli coğrafi işaretlerin kullanımına ilişkin denetim faaliyetlerinin

etkinleştirilmesi

 AB komisyonunda tescilli coğrafi işaret sayısının artırılmasına yönelik

çalışmalar yapılması

 Ziraat fakültelerinde ve ilgili bölümlerde yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı

hakkı tescil belgesine sahip olmanın akademik yükseltilme kriterlerine dâhil

edilmesi

viii. Mevzuatın ve uygulamaların teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar

doğrultusunda geliştirilmesi

 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan mevzuat değişikliği

ihtiyaçlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek üzere

Komite kurulması

 Yapay zeka, endüstri 4.0, büyük veri vb. teknolojilerin sınai mülkiyet sistemine

etkilerine ilişkin araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

 Sınai mülkiyet uyuşmazlıklarında arabuluculuğun teşvik edilmesi ve

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması

 Sınai mülkiyet mevzuatının uygulamalarına ilişkin olarak belirli periyotlarla etki

analizi yapılması

 Sınai mülkiyet haklarının uygulanması (enforcement) ile ilgili kurumlar arası

koordinasyon eksikliğini gidermeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 Çalışan buluşları ve yükseköğretim kurumlarında ortaya çıkan buluşlara ilişkin

yönetmeliğin uygulamasının geliştirilmesi amacıyla kılavuzlar hazırlanması

 Bilirkişilik sisteminin geliştirilmesi ve eksikliklerinin tespit edilerek

giderilmesinin sağlanması

 Taklit ürün ve üretimlerin ekonomik etkilerinin analiz edilmesi
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ix. Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında, bölgesinde öncü ve lider ülke konumuna 

yükseltilmesi 

 Türk Patent ve Marka Kurumunun uzman kapasitesi artırılarak Kurum 

tarafından düzenlenen uluslararası araştırma ve ön inceleme raporlarının 

sayısının artırılması 

 Araştırma kapasitesi yeterli olmayan bölge, Afrika ve İslam ülkelerinde yapılan 

patent başvurularının araştırma ve inceleme raporlarının Türk Patent ve Marka 

Kurumu tarafından düzenlenmesine yönelik olarak ülkelerle ikili işbirliği 

protokolleri imzalanması 

 Ülkemizde eğitim almış uluslararası öğrencilere yönelik sınai mülkiyetle ilgili 

proje ve faaliyetler gerçekleştirilmesi 

 Türkiye’nin öncülüğünde en az gelişmiş ülkelerin teknoloji ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi 

 Bölge, Afrika ve İslam ülkelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin sınai mülkiyet 

farkındalığını artırmaya yönelik projeler geliştirilmesi ve uygulanması 

 Türkiye’nin öncülüğünde bölge, Afrika ve İslam ülkelerinde patent ve marka 

vekilleri arasında bir iletişim ağının oluşturulması 

3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

Yukarıda belirlenen temel amaç ve politikalara erişilebilmesi için belirlenen stratejiler 

ve tedbirler aşağıda yer almaktadır. 

3.4.1. Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler  

 Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara 

ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin 

uygulamasına ilişkin kılavuzlar hazırlanması 

 Vekillik hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla vekil adaylarına ve 

vekillere yönelik zorunlu eğitim şartı getirilmesine ilişkin mevzuat düzenlemesi 

yapılması 

 Sınai mülkiyet mevzuatının uygulamalarına ilişkin olarak belirli periyotlarla etki 

analizi yapılması 

3.4.2. Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler  

 Bilim Merkezleri’nin “Bilim ve Yenilik Merkezleri” olarak yeniden 

yapılandırılması ve sınai mülkiyetin bu merkezlere entegre edilmesi 
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 İşletmelerin sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde etkin bir şekilde

korunmasına katkı sağlamak amacıyla belirli ülkelerde Sınai Mülkiyet Yardım

Masalarının kurulması

 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan mevzuat değişikliği

ihtiyaçlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek üzere

Komite kurulması

 Mevcut ve yeni kurulacak Teknoloji Transfer Ofislerinin sınai mülkiyet

kapasitelerinin artırılması

 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin sayılarının ihtiyaçlar

doğrultusunda artırılması

 Türkiye’nin değerleme kapasitesinin artırılması ve bu konuda özel sektörün

teşvik edilmesi

 Sınai mülkiyet varlıklarının alınıp satılabildiği bir mekanizmanın oluşturulması

3.4.3. İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

 Sınai mülkiyet başvurularındaki artışlara paralel olarak Türk Patent ve Marka

Kurumunun insan kaynağı kapasitesinin artırılması

 Sınai mülkiyet hukukunun doçentlik sınav alanı olarak kabul edilmesinin

sağlanması

 Üniversitelerde sınai mülkiyetle ilgili okutulan zorunlu ve seçmeli ders

sayılarının artırılmasının sağlanması

 Üniversitelerin temel bilimler ve mühendislik bölümlerinde sınai mülkiyet

hakları konusunun müfredata eklenmesi

 Sınai mülkiyet konusunda profesyonellerin yetiştirilmesi amacıyla gerekli

hallerde yurt dışı eğitimleri de dâhil olmak üzere sistemin geliştirilmesine katkı

sağlanması

 Ülkemizde Avrupa patent vekili sayısını artırmaya yönelik tanıtıcı ve

bilgilendirici çalışmalar yapılması

 TÜRKPATENT ve Teknoloji Transfer Ofisleri bünyesinde üniversite

öğrencilerine yönelik staj programları düzenlenmesi

 Sınai mülkiyet varlıklarının yönetimi konusunda nitelikli insan kaynağını

artırmaya yönelik çalışmalar yapılması
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 Ziraat fakültelerinde ve ilgili bölümlerde yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı 

hakkı tescil belgesine sahip olmanın akademik yükseltilme kriterlerine dâhil 

edilmesi 

3.4.4. Uygulamayı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler  

 Sınai mülkiyet haklarının uygulanması (enforcement) ile ilgili kurumlar arası 

koordinasyon eksikliğini gidermeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

 Sınai mülkiyet uyuşmazlıklarında arabuluculuğun teşvik edilmesi ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 

 Bilirkişilik sisteminin geliştirilmesi ve eksikliklerinin tespit edilerek 

giderilmesinin sağlanması 

 Patent ve marka vekillerine yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilmesi  

 KOBİ’lere yönelik teşvik başvuru ve kabul süreçlerinin kolaylaştırılması ve 

hızlandırılması 

 Tescilli coğrafi işaretlerin kullanımına ilişkin denetim faaliyetlerinin 

etkinleştirilmesi 

 Vekillere yönelik uygulamalı ve zorunlu olmak üzere belirli sürelerle 

güncelleme eğitimleri verilmesi  

3.4.5. Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler  

 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Gününün ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli 

etkinliklerle kutlanması 

 Sınai mülkiyetle ilgili farkındalığı artırıcı yazılı ve görsel materyallerin (kamu 

spotu, kısa film,  billboard tanıtımı vb.) hazırlanması ve yaygın bir şekilde 

kullanılması  

 Küçük yaştaki çocuklar tarafından geliştirilen yeniliklerin farklı ve ödüllendirici 

bir sistemle kayıt altına alınması  

 Öğrencilerin problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeye yönelik 

buluş kampı, sergi ve yarışma benzeri etkinlikler düzenlenmesi 

 KOBİ’lere ve işletmelere yönelik sınai mülkiyet teşviklerinin etkin bir şekilde 

tanıtılması  

 Küresel raporlarda yer alan, ankete dayalı alt endekslerin iyileştirilmesine 

yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi 
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 Yabancı yatırımcılara ve paydaşlara yönelik olarak Türkiye’nin sınai mülkiyet

alanındaki gelişimini gösteren rapor ve yayınların hazırlanması

 Coğrafi işaret amblemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım

ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

3.4.6. Önemli Projeler 

 Sınai mülkiyetin ekonomik değere dönüşümünü düzenli olarak ölçen

mekanizmalar kurulması

 Yeni teknolojiler ve buluşlarla ilgili pazar araştırmalarının yapılmasını sağlayan

yerli yazılımlar geliştirilmesi

 Uluslararası teknoloji standartları ve patent havuzları tespit edilerek standartlar

için zorunlu patentler havuzunda yerli patentlerin yer almasının sağlanması

 Ülkemizde koruma altına alınmamış buluşların ve kullanılmayan patentlerin

sanayiye kazandırılmasını sağlayan mekanizmaların geliştirilmesi

 KOBİ’lerin tasarım yetkinliğinin artırılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi

 KOBİ’lerin yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik Hezarfen Projesi benzeri

uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılması

3.5. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

 4. Sanayi Devriminin sınai mülkiyet sistemi üzerine etkilerinin ve ortaya 

çıkardığı fırsatların araştırılması 

 Türk sınai mülkiyet sistemi ve haksız rekabet hukukunun endüstri 4.0

ihtiyaçlarına cevap verme potansiyelinin araştırılması

 Uluslararası teknoloji standartlarının ve standart için zorunlu patent havuzlarının

araştırılması

 Sınai mülkiyet haklarının yapay zeka, büyük veri vb. yeni kavramlarla ilişkisinin

ve etkileşiminin araştırılması

 Tescilli coğrafi işaretlerin ülkemiz ekonomisine mevcut ve muhtemel

katkılarının araştırılması
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4. GENETİK KAYNAKLAR, GELENEKSEL BİLGİ VE ISLAHÇI HAKLARI 

Genetik kaynaklar bugün veya gelecek için değer taşıyan genetik materyaller olarak 

tanımlanmaktadır. Geleneksel bilgi ise, geleneksel yaşam içerisinde herhangi bir özellikli 

teknik alan ile sınırlanmayan, nesilden nesle geleneksel olarak devamı sağlanan bilgi olarak 

tanımlanmaktadır.  

Teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle birlikte genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin, 

özellikle biyoteknoloji ve ilaç endüstrisi tarafından kullanımı ve bu konulardaki arayışlar 

giderek artmaktadır. OECD verilerine göre küresel biyoteknoloji pazarı son beş yılda %11 

büyümüş olup bu pazar değerinin 2020 yılına kadar 2 trilyon Avro’ya ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle, daha önceleri herkesin erişimine açık olan genetik kaynak ve 

geleneksel bilginin, ne şekilde korunması gerektiği daha yoğun bir şekilde sorgulanmaya 

başlanmıştır.  

Günümüzde genetik kaynaklar, geleneksel bilgi, kültürel ve folklorik ifadelerin bir kısmı 

fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunabilmektedir. Islahçı hakları, patentler, tasarımlar ve 

coğrafi işaretler her ne kadar belirli konularda koruma sağlayabilse de özellikle geleneksel bilgi 

konusunda bu koruma türlerinin kapsamı dışında kalan alanlar da bulunmaktadır. Bu bağlamda 

genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin uluslararası düzeyde korunmasına yönelik çalışmalar 

15 yılı aşkın süredir WIPO’nun Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklorik İfadeler 

Hükümetlerarası Komitesinde (IGC) devam etmektedir. Komitede genetik kaynaklar, 

geleneksel bilgi ve folklorik ifadeler alanlarında uluslararası bağlayıcılığı olan anlaşmalar 

hazırlanması amaçlanmaktadır. 

Patent teknolojinin her alanındaki yeni olan, buluş basamağı içeren ve sanayiye 

uygulanabilen buluşlar için verilmektedir. Bu açıdan bakıldığında genetik kaynaklar ve 

geleneksel bilginin patentle korunabilmesi için bu üç şartı sağlaması zorunludur. Özellikle 

geleneksel bilginin nesilden nesle aktarıldığı ve genellikle ifşa edildiği düşünüldüğünde bu 

bilgilere patent almak mümkün olmamaktadır. Ayrıca patent koruması belirli bir kişiye belirli 

bir süre için verilen bir korumadır. Geleneksel bilgi ise yapısı gereği bir topluma veya topluluğa 

mal olmuştur. Bu nedenle hak sahibi olarak gösterilecek bir kişi genellikle bulunmamaktadır.  

Geleneksel bilgi genellikle sözlü veya uygulamalı olarak nesilden nesle aktarılan bir 

bilgi iken patent başvurusunda bilginin yazıya dökülmesi ve yayınlanması zorunludur. Ayrıca 

patent koruma süresi sınırlı iken geleneksel bilginin korunmasında böyle bir süre sınırlamasının 

uygulanması mümkün değildir. Ancak bu olumsuz tabloya bakarak, hiçbir geleneksel bilgi 
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türünün patentle korunamayacağını söylemek doğru olmayabilir. Daha önce kamuya 

açıklanmamış, eser/buluş sahibi belli olan ve sanayiye uygulanabilen geleneksel bilgilerin 

patenle korunması mümkündür.   Her ne kadar olumlu ve başarılı örnekleri olsa da genetik 

kaynaklar ve geleneksel bilginin patentle korunabileceğini söylemek zordur. 

Coğrafi işaretler, mal ya da hizmetlerin ilişkili olduğu, belirli bir coğrafi kökeni olan ve 

özellikle o bölge ile özdeşleşmesi, ün kazanmanın ya da o bölgenin özellik ya da niteliğine 

sahip ad ve işaretlerdir. Coğrafi işaretler doğal ürünler, tarım veya sanayi ürünleri gibi çok geniş 

yelpazedeki ürünlere uygulanabilir. 

Coğrafi işaret “menşe işareti” ve “mahreç işareti” şeklinde ikiye ayrılır. Eğer ürünün, 

tüm veya esaslı unsurları ve özellikleri o coğrafi yöreye ait doğa ve insan unsurlarından 

kaynaklanır; üretimi ve işlenmesi de aynı yörede gerçekleşirse bu coğrafi işarete “menşe adı” 

adı verilir. Örneğin Amasya elmasındaki Amasya, Avanos çömleğindeki Avanos menşe 

adlarıdır. 

Geleneksel bilginin kötüye kullanımının engellenmesi için en çok gündeme gelen fikri 

mülkiyet türlerinden birisi coğrafi işaretlerdir. Diğer fikri mülkiyet türlerinden farklı olarak, 

coğrafi işaretlerin, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan herkesi koruması, 

alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olması nedeniyle 

sağlanan hakkın belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanmaması, orijinallik kıstasının 

aranmaması, bir yöreye ait geleneksel bir ürünü koruması, süre sınırlamasının bulunmaması 

gibi nedenlerle geleneksel bilginin korunması için uygun olduğu düşünülmektedir. Ancak 

coğrafi işaretlerin tüm geleneksel bilgi türlerini koruyabilmesinin önünde bazı engeller de 

bulunmaktadır. TRIPs'te coğrafi işaretler, bir malın kalitesinin, ünü veya diğer karakteristik 

özelliklerinin esasen coğrafi menşeine atfedilebileceği, bir üye ülkeye ait alandan ya da o 

alandaki bölgeden ya da yöreden kaynaklandığını belirten işaret olarak tanımlanmaktadır. 

Korumanın mallarla sınırlandırılması mal veya ürün halinde olmayan geleneksel bilgilerin 

coğrafi işaretlerle korunamayacağı anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında coğrafi 

işaretlerin genetik kaynaklar, geleneksel bilgiyi korumaya tek başına yeterli olmayacağı 

söylenebilir. 

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, 

biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. 

Geleneksel bilgi, folklorik ve kültürel ifadeler içeren halı, başörtüsü gibi tekstil ürünlerinin dış 
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görünüşlerinin endüstriyel tasarım tescili ile korunması mümkün olsa da tasarım tescili de diğer 

fikri haklar gibi geleneksel bilginin korunmasında yetersiz kalmaktadır. 

Islahçı hakları yeni bitki çeşitlerinin korunmasına yönelik bir koruma türü olup ıslahçı 

haklarının kendine özgü bir sistem olarak korunmasını öngören UPOV (Uluslararası Yeni Bitki 

Çeşitlerini Koruma Birliği) Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. 

Ülkemizde ise bitki ıslahçı hakları, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı 

Haklarının Korunmasını İlişkin Kanun ile korunmaktadır. UPOV Sözleşmesi, üye devletlerde 

öngörülecek bitki çeşidi korumasının asgari kapsamını belirlemiş ve üye devletlere bazı 

hususlarda serbestçe düzenleme olanağı tanınmıştır. Özellikle ıslahçı hakkının tanınabilmesi 

için, söz konusu çeşit, her durumda yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olmalıdır. Ayrıca hakkın 

asgari koruma süresi ve sınırlandırılabileceği haller düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi ıslahçı 

hakları genetik kaynakların korunması konusunda sadece yeni bitki türlerine koruma 

sağlamakta, mevcut, yaygın olarak kullanılan genetik kaynaklara ilişkin bir koruma 

sağlamamaktadır. Bu nedenle ıslahçı haklarının da genetik kaynakları korumada yetersiz 

kaldığı söylenebilmektedir. 

Sonuç olarak sınai mülkiyet haklarının genetik kaynaklar, geleneksel bilgi ve folklorik 

ifadelerin korunmasında yetersiz kalması nedeniyle bazı ülkeler sınai mülkiyet sisteminin 

dışında, kendilerine özgü koruma sistemleri kurmuşlardır.   

4.1. Dünyada (Benzer Ülke ve Uluslararası Kuruluşlarda) Genel Durum 

Genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin korunması konusunda önde gelen ülkeler 

olarak Hindistan, Brezilya ve Afrika ülkeleri sayılabilir. Bu ülkeler genetik kaynaklar ve 

geleneksel bilgiyi yasal olarak koruma altına almış ve WIPO’da gerçekleştirilen toplantılarda 

en aktif olan ülkelerin başında gelmektedir. 

4.1.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

Geçmişte genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi ortak miras olarak değerlendirilirken ve 

tüm ülkelerin genetik kaynağın ve geleneksel bilginin hangi coğrafi alanda olduğuna 

bakılmaksızın kullanılırken, bu kaynaklardan doğan katma değer arttıkça genetik kaynaklar ve 

geleneksel bilgi yönünden zengin olan ülkelerin bu kaynaklar üzerinde hak talepleri artma 

eğilimi göstermiştir. Bunun sonucu olarak, dünyada genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin 

sınai mülkiyet kapsamında korunmasına dair bir eğilim ortaya çıkmıştır. Dünyada çeşitli 

ülkelerin değişen sınai mülkiyet kanunlarında genetik kaynakların ve geleneksel bilginin 
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korunmasına yönelik maddelerin eklendiği gözlemlenmektedir. Bu konularla ilgili tartışmalar 

WIPO’nun Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Hükümetler Arası Komitesinde 

devam etmektedir. 

4.1.2. Başarılı Ülke Uygulamaları 

Genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin korunması konusunda özellikle Hindistan 

tarafından başarıyla hayata geçirilen TKDL (Traditional Knowledge Digital Library) veri 

tabanına, Hindistan’da geleneksel tıp amacıyla kullanılan genetik kaynaklar ve bunlara ilişkin 

geleneksel yöntemler aktarılmıştır. Bu veri tabanı patent araştırmalarının yapılabilmesi için 

sadece patent uzmanlarının erişimine açık olup biyokorsanlığa zemin oluşturmaması için 

kamuya açık şekilde paylaşılmamaktadır. Bu sayede bu kaynakların izinsiz olarak kullanıldığı 

patent başvurularına patent alınmasının da önüne geçilebilmektedir.  

Geleneksel tıp veri tabanı bulunan başka bir ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti'dir. TKDL 

kadar detaylı olmayan veri tabanı 31.283 Çince ve 12.024 İngilizce geleneksel ilaç formülü 

içermektedir. Traditional Chinese Medicine (TCM), hâlihazırda Çin Patent Ofisi'ndeki patent 

uzmanları tarafından kullanılmaktadır. Veri tabanında formüllerin yanı sıra, söz konusu 

ilaçların sentezi, üretimi, uygulama alanları gibi birçok bilgi de bulunmaktadır. Tüm bu 

bilgilerin dizinlenmiş olması, veri tabanında arama yapmayı kolaylaştırmaktadır.  

Panama'daki sui generis sistem geleneksel bilgi korumasını geniş kapsamlı düzenleyen 

dünyadaki ilk yasadır. Çünkü sonradan yapılan yasal düzenleme ile koruma, Biyoçeşitlilik ile 

bağlantılı geleneksel bilgileri de kapsamıştır. 

Panama’daki sui generis sistemin özelliklerine bakıldığında, yasanın amacı: "Yerli 

toplulukların yaratımlarını (buluşlar, tasarımlar, yenilikler vb.) fikri mülkiyet hakları ve kolektif 

geleneksel bilgi hakları ile koruma altına almak, tarihi kültürel değerlerini (sanat, müzik folklor 

vb.) ise özel bir tescil, teşvik ve ticarileştirme yöntemi ile ekonomik sömürüye karşı korumak" 

şeklinde belirtilmiştir. Yasaya göre yerli kolektif hakları, sahibi, yazarı, oluşum tarihi 

bilinmeyen geleneksel bilgiyi ve kültürel ifadeleri korumak içindir. Geleneksel bilgi ve kültürel 

ifadenin birden fazla topluluğa ait olması durumunda elde edilen faydalar bunların arasında 

paylaşılacaktır. Panama’da “yerli topluluk ile geleneksel bilginin bu topluluğun içinde nasıl 

geliştiği arasında bağlantı kurulması” ve “biyokorsanlık tehlikesinin bulunması” şartlarını 

sağlayan tüm geleneksel bilgi ve kültürel ifadeler tescil edilmektedir. 

Panama’da yasa ile "fikri mülkiyetin kolektif tescili" sistemi oluşturulmuştur. Bu 

hakların tescili için Fikri Mülkiyet Ofisi dâhilinde "Kolektif Haklar ve Folklorik İfadeler 
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Birimi" kurulmuştur. Sadece belirli yerli otoriteler tescil başvurusu yapabilmektedir. Panama 

devleti bu otoriteleri tanımakta ve karar süreçlerinde muhatap almaktadır. Tescil süresiz ve 

ücretsizdir. Tescil süresince herhangi bir itiraz doğrudan tescil başvurusunu yapan yerli 

otoriteye iletilir. 

Tescil ile kazanılan haklar şunlardır: 

 yerli otoritelerin izni olmadan geleneksel bilgi ve kültürel ifadelerin üçüncü kişiler 

tarafından ticarileştirilmesinin engellenmesi 

 hak sahibinin izni olmadan kolektif bir hakkın çoğaltılmasının ve herhangi bir baskı 

tekniğiyle kopyalanmasının, taklit edilmesinin yasaklanması 

 yerli otoritelerin izni olmadan, geleneksel bilgi ve kültürel ifadelerin ticaretinin 

yasaklanması. 

Yerli otoritelerden izin alınması sonrasında Panama Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu 

geleneksel bilgi ve kültürel ifadelerin ticaretine izin verebilir. Lisans işlemlerini ise Kolektif 

Haklar ve Folklorik İfadeler Birimi yürütmektedir. 

Peru'da sui generis sistem kurma çalışmaları ise 1996 yılında başlamıştır. Bu 

çalışmalarda yerli toplulukların yanı sıra, avukatlar, ekonomistler, sosyologlar, antropologlar 

ve biyologlar yer almıştır. Çalışmalara yerli toplulukların katılımı çok büyük olmuştur. Hatta 

tüm yerli grupların fikirlerini alabilmek için ulusal düzeyde iki konferans gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalar sonucunda oluşturulan tasarı, mecliste kabul edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. 

Peru'daki sui generis sistemde kolektif bilgi tanımı kabul edilmiştir. Kolektif bilgi, 

“yerli halklara ait, biyolojik çeşitlilik ile ilgili kullanımlar ve özellikler” şeklinde 

tanımlanmıştır. Sistem bu tür bilgileri, kamuya açık olmadıkları sürece korumaktadır.  

Sistemin amaçları: 

 yerli halklara ait kolektif bilgilerin tanınması, korunması, geliştirilmesi ve sonraki 

nesillere aktarımı için muhafazasının sağlanması 

 bu bilgilerin kullanımında doğan faydaların adil ve hakkaniyetli biçimde dağıtılması 

 bu tür bilgilerin kullanılmasının teşvik edilmesi 

 kolektif bilgiye erişimin, yerli halktan alınacak izne tabi olması 

 üçüncü kişilerin, yerli halkların kolektif bilgilerini kullanarak patent almalarının 

önüne geçilmesi 

 yerli halkların bilgilerinin tescilinin sağlanması şeklindedir.  



62 

Ayrıca kolektif bilginin izin dâhilinde ticarileştirilmesi durumunda toplam satışların en 

az %10'u Yerli Halklar Kalkınma Fonu'na aktarılacaktır. 

Tescil başvurusu ulusal veya yerel otoritelere yapılabilmektedir. Tescil ile kazanılan 

haklar; bilginin kamu malı olmaması durumunda, üçüncü kişilerin bu bilgiyi açıklamamasının 

sağlanması ve tecavüz hallerinde bilgi sahibinin dava açma hakkının bulunmasıdır. 

4.1.3. Uluslararası Yükümlülükler 

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 

amaçları, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, genetik kaynaklar ve 

teknoloji üzerine sahip olunan bütün hakları dikkate almak kaydıyla bu kaynaklara gereğince 

erişimin ve ilgili teknolojilerin gereğince transferinin sağlanması ve uygun finansmanın tedariki 

de dâhil olmak üzere genetik kaynakların kullanımından doğan yararların adil ve hakkaniyete 

uygun paylaşımını sağlamaktır. Anılan sözleşmenin 16. Maddesine göre ulusal ve uluslararası 

sınai mülkiyet mevzuatının Sözleşme’nin amaçlarına aykırı olmaması ve bu amaçları 

destekleyecek şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Bu amaçla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanun’un 90’ncı maddesinin 4 fıkrası düzenlenmiştir. Bu madde ile genetik kaynaklara veya 

geleneksel bilgiye dayanan buluşlarda buluşa temel teşkil etmiş olan genetik kaynak ve 

geleneksel bilginin elde edildiği köken, ülkenin veya kaynağın patent başvurusunda 

açıklanması gerekmektedir. 

Nagoya Protokolü 29 Ekim 2010 tarihinde Japonya’nın Nagoya kentinde Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesine taraf olan ülkeler tarafından konferansın onuncu oturumunda, 6 yıllık 

bir müzakerenin sonucunda onaylanmıştır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine biyolojik çeşitlilik 

hakkında dünyadaki tek uluslararası yasal belgedir.  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalanmış olup ulusal odak noktası 

Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin üç ana amacı vardır. 

Bunlar; Biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve yararın paylaşımıdır. 

Nagoya Protokolü Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin üçüncü amacı olan “yararın paylaşımına” 

odaklanmaktadır. Protokol Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin tamamlayıcısı niteliğinde olup 

özet olarak; kaynağa erişim için önce izin alınması ve kaynağa erişimin karşılıklı mutabakatla 

olması gerekliliğinden, genetik kaynak ve geleneksel bilgiden elde edilen yararın eşit ve adil 

paylaşımı ve ilgili teknolojilerin uygun transferinden, üye ülkelerin yararın paylaşımını 

sağlamaya yönelik gerekli hukuki, idari ve politik tedbirleri alma yükümlülüklerinden 

bahsetmektedir. 
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4.2. Türkiye’de Genel Durum 

Ülkemiz genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi açısından oldukça zengindir. Anadolu, 

çok eski devirlerden beri pek çok kavimlerin yerleştiği, çeşitli uygarlıkların kurulduğu ve bu 

nedenlerle gerçek kültür ve uygarlık hazinesine sahip olan bir toprak parçasıdır. 

 Türkiye, üç kıta arasında doğal bir köprü olması, coğrafi özellikleri ve coğrafi farklılığın 

getirdiği iklim çeşitliliği nedeniyle dünyada benzerine az rastlanan bir bitki çeşitliliğine 

sahiptir.  

 Türkiye'nin bitki zenginliğinin en önemli nedenlerinden birisi de buzul çağlarında 

Anadolu'nun bitkiler için bir sığınak olması. 

 Türkiye, Akdeniz Bitki Alanı (Akdeniz ve Ege bölgeleri), Avrupa-Sibirya Bitki Alanı 

(Karadeniz ve Marmara bölgeleri) ve İran-Turan Bitki Alanı'nın (İç Anadolu ve Doğu 

Anadolu bölgeleri) kesişme noktasında yer almaktadır. 

 Tüm Avrupa’da 13.000 civarında bitki türüne rastlanırken, Türkiye’de 9000’in üzerinde 

bitki türünün bulunduğu, bunlardan 3000-3500 kadarının endemik olduğu tahmin 

edilmektedir. 

 Türkiye'de en çok endemik bitkinin yetiştiği iller arasında ise 578 endemik bitkiyle 

Antalya, 478 türle Konya ve 366 türle İçel ilk üç sırayı paylaşmaktadır. 

 Toplam bitki türümüzden 1000 kadarı tıbbi bitki türü. 350 kadar türün de iç ve dış 

ticareti yapılmaktadır. 

 Tüm Avrupa’da 13.000 civarında bitki türüne rastlanırken, Türkiye’de 9000’in üzerinde 

bitki türünün bulunduğu, bunlardan 3000-3500 kadarının endemik olduğu tahmin 

edilmektedir. Avrupa’da en fazla endemik türe sahip olan Yunanistan’da 800 endemik 

tür bulunurken, bu rakam ülkemizde 3000’den fazladır. Toplam bitki türümüzden 1000 

kadarı tıbbi bitki türü. 350 kadar türün de iç ve dış ticareti yapılmaktadır. 

Ayrıca sanayileşme ve kentleşme ile birlikte artık kullanılmayan ve sonraki nesillere 

aktarılması için gereken önem gösterilmeyen bu bilgiler unutulmaya yüz tutmaktadır. 

Geleneksel bilgilerin bu şekilde kaybolması kırsal kesimde yaşayan insanların hayatlarını 

doğrudan etkilemektedir. Çünkü bu insanlar geçimlerini geleneksel tarım, hayvancılık veya 

üretim yöntemleri ile sağlamaktadır. Diğer taraftan iş imkânının az olduğu bölgelerde, 

geleneksel el sanatları, önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenlerle genetik 

kaynak ve geleneksel bilgilerimizi devamlılığının sağlanması ve bunlara ait fikir ürünlerinin 

hukuki düzenlemeler ile korunması önem arz etmektedir. Ülkemizin sahip olduğu zengin 

biyoçeşitlilik ve geleneksel kültürel zenginlik dikkate alınarak, bu alanlarda daha etkin 
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politikaların belirlenmesi için, 2014 yılında TÜRKPATENT koordinasyonunda konuyla ilgili 

olarak bir çalışma gurubu kurulmuştur. “Sınai Mülkiyet, Genetik Kaynaklar ve Geleneksel 

Bilgi Çalışma Grubu”, düzenlediği çalıştaylar ile çalışmalarını sürdürmüştür.  

Bununla beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Nuh’un Gemisi 

Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı, Türkiye biyo-coğrafyasındaki canlı türlerine ait gözlem 

verilerinin toplandığı herkese açık Internet tabanlı ulusal biyoçeşitlilik veri tabanıdır. Buradaki 

veriler; Türkiye’nin doğa korumasına katkıda bulunmak isteyen yurttaş, sivil toplum 

kuruluşları, bilim adamları, araştırmacılar gibi her kişi ve kurumun kullanımına, veri girişine 

ve sorgulanmasına açıktır. Girilen tüm gözlem kayıtları veri tabanına kabul edilmektedir. 

Ancak veriler BİB tarafından belirlenen Uzman Grupları ve Bilimsel Danışma Kurulu kararları 

doğrultusunda onay süzgecinden geçerek sisteme kaydedilmektedir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda, genetik kaynaklar tanımına da yer verilmiştir. 

Kanunda “Genetik kaynak: Mevcut veya potansiyel olarak değeri olan genetik materyali” 

olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Kanunda “Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru 

tarihinin kesinleşmesi”ne ilişkin düzenlemeyle, buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla 

bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu kaynağın nereden alındığına ilişkin açıklamaya, 

patent başvurusunda yer verilmesi koşulu getirilmiştir.  

Sınai Mülkiyet Kanunu, Nagoya Protokolü ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 

amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatında 

devam eden Geleneksel Kültürel İfadeler, Geleneksel Bilgi ve Genetik Kaynaklar Hükümetler 

arası Komitesi (IGC) ile Dünya Ticaret Örgütünün devam TRIPS müzakerelerinde sınai 

mülkiyet ile ilgili PCT ve TRIPS gibi uluslararası anlaşmaların Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesinin amaçlarını destekleyecek şekilde tadil edilmesi gerektiği ülkemiz tarafından 

savunulmaktadır.  

Geleneksel bilgi konusunda, sadece yerli ve yerel topluluklar (local and indigenious 

people) değil, ülkemiz gibi geleneksel bilgiye sahip ulus devletlerin de öngörülen uluslararası 

anlaşma metninde hak sahibi olması gerekmektedir. Geleneksel bilgi konusunda büyük bir 

potansiyele sahip ülkemizin çıkarları düşünüldüğünde taslak metindeki hak sahipliğini 

açıklayan maddelerin sadece yerli ve yerel toplulukları değil,  ülkemiz insanlarını da 

kapsayacak şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.    

Diğer taraftan ABD, Japonya gibi ülkeler kaynağın açıklanması şartı yerine, veri 

tabanları ile yanlış patentlerin verilmesinin önüne geçilmesine yarayan defansif bir korumanın 
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olması gerektiğini savunmakta ve toplantılarda buna yönelik ortak tavsiye dokümanları 

sunmaktadır. Ancak veri tabanları ile koruma sadece olayın bir boyutunu yansıtmakta olup, 

sadece genetik kaynak veya geleneksel bilgiye ilişkin patent başvurusu yapıldığında devreye 

girecek bir koruma çeşididir. Dolayısıyla genetik kaynak veya geleneksel bilginin gerçek 

anlamda korunması için birden çok mekanizmanın eşzamanlı yürütülmesi gerekmektedir. 

4.2.1. Kapsam ve Mevzuat 

Ülkemizin 1996’da taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine (BÇS) göre 

devletlerin sınai mülkiyet alanında hazırlayacakları mevzuatın söz konusu sözleşmenin 

amaçlarını destekler nitelikte olması gerekmektedir. Ayrıca Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine 

göre devletler doğal kaynakları üzerinde hükümranlık haklarına sahiptir ve ulusal mevzuat 

çerçevesinde, genetik kaynakların kullanılmasında yetkilidir. Ayrıca Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesinin “yararın paylaşımı” prensibine göre genetik kaynaklardan elde edilen yararın 

genetik kaynakların sürdürülmesine katkıda bulunanlara hakça paylaşılması gerekmektedir. Bu 

nedenle genetik kaynak sahiplerinden izin almaksızın 3. kişilerin genetik kaynaklardan 

yararlanarak buluş yapan ve bunun sonucunda yarar sağlayanların, elde ettikleri yararın bir 

kısmını genetik kaynakların sürdürülmesini sağlayanlarla paylaşması öngörülmektedir. Bu 

amaçla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda “Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla 

bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu kaynağın nereden alındığına ilişkin açıklamaya, 

patent başvurusunda yer verilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin amaçlarını destekler niteliktedir. 

Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi açısından zengin olan ülkeler için, biyo-

korsanlığın önüne geçmek amacıyla patent başvurularında “kaynağın belirtilmesi” şartının 

uluslararası bağlayıcı bir anlaşmada yer alması oldukça önemlidir. Ülkemizde ise patent 

başvurularında “kaynağın açıklanması” hususu 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda yer almaktadır. 

Genetik kaynakların korunmasına yönelik olarak ülkemizdeki mevzuat aşağıdaki yer 

almaktadır: 

 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği (6 Ekim 2010 tarih ve 27721 sayılı 

RG) 

 Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar 

veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının 
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Tabi Olacakları Esaslar (Bakanlar Kurulu Karar Sayısı : 88/12839 Kabul Tarihi : 

4/4/1988) 

 Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası ve Kullanılması Hakkında

Yönetmelik (15 Ağustos 1992 tarih ve 21316 sayılı RG)

 Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında

Yönetmelik (29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı RG)

 Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik (18 Haziran 2012

tarih ve 28388 sayılı RG)

 Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması Ve Yurt İçine

Girişi İle Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (9 Haziran 2015 tarih ve

29381 Sayılı RG)

 Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla

Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (24 Aralık 2005 tarih ve 25976 sayılı

RG)

 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine

İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik (27.12.2001 tarih ve 24623

sayılı RG)

 Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin

Yönetmelik (21 Mart 2017 Tarih ve 30014 Sayı RG)

 Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı

Hakkında Yönetmelik (22 Aralık 2011 tarih ve 28150 sayılı RG)

4.2.2. Sorumlu Ana Kurum ve Kuruluşlar 

Genetik kaynaklar, coğrafi işaretler, ıslahçı hakları, geleneksel bilgi, kültürel çeşitlilik, 

folklorik ifadeler ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların farklı nitelikte ve birbirini tamamlayıcı 

görevler üstlenmiştir. Bu sistem içerisinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösteren 

kamu kurum ve kuruluşları yer almaktadır.  

Türk Patent ve Marka Kurumu 

Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konusunda görev üstlenmiş olan Türk Patent ve 

Marka Kurumu, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 

başvuru sahiplerini, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye 

dayanan buluşlarında bu kaynağın nereden alındığına ilişkin açıklamayı zorunlu kılmıştır.   
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Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde 

Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı; coğrafi 

işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kayıt, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil 

işlemlerini ve coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının ilan ve sicil işlemlerini yapmakla 

yükümlüdür. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

1992’de yürürlüğe giren Bitki genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası ve 

Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye’deki bitki genetik kaynaklarından 

sorumlu Bakanlık’tır. Bakanlığın izni olmadan bitki genetik kaynakları materyali toplanamaz, 

yurtdışına çıkarılamaz. Bitki genetik kaynakları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve 

kuruluşlarla ilişkiler,  protokol, program veya projeler çerçevesinde ele alınır. 

2015’te yürürlüğe giren Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı 

Kullanılması ve Yurt İçine Girişi ile Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik gereğince 

su ürünleri genetik kaynaklarının araştırma amaçlı kullanılması, yurt içine girişi ve yurt dışına 

çıkışı ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

2012’de yürürlüğe giren Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin 

Yönetmelik gereğince Türkiye iç su ve denizlerinde yaşayan su ürünleri genetik kaynaklarının 

tesciline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

2012’de yürürlüğe giren Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması Ve 

Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye iç su ve denizlerinde 

yaşayan su ürünleri genetik kaynaklarının tanımlanması, korunması, sürdürülebilir kullanımı, 

politika ve alt yapı oluşturulması ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

2017’de yürürlüğe giren Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve 

İhracatına İlişkin Yönetmelik gereğince doğal çiçek soğanı türlerinin korunması için tohum, 

soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarının doğadan toplanması, üretilmesi, hasadı, 

depolanması ve ihracatına yönelik usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

2011’de yürürlüğe giren Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve 

Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye’de bulunan evcil hayvan 

genetik kaynakları kapsamında, bu kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili 

usul ve esaslar düzenlenmektedir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

 2005’te yürürlüğe giren Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, 

Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince av ve yaban 

hayvanlarının ve yaşama ortamlarının korunması, türlerin yer değiştirilmesi, yerleştirilmeleri, 

koruma tedbirleri, doğadan toplanmaları ve yakalanmaları, yırtıcı türlerin yönetimi ile bunların 

zararlı olanları, hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele edilmesine ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmektedir. 

2001’de yürürlüğe giren Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 

Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereğince Nesli 

Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 

Sözleşme (CITES) kapsamında yer alan hayvan ve bitki türlerinin sürdürülebilir kullanımını 

sağlamak için, uluslararası ticaretinin kontrol altına alınmasına yönelik usul ve esaslar ilgili 

kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak düzenlenmektedir. 

Dışişleri Bakanlığı 

1988’de yürürlüğe giren “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film 

Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın 

Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar” kapsamında Türkiye’de ilmi araştırma, inceleme, 

arkeolojik kazı ve benzer çalışmalar yapmak ve film çekmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel 

kişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin çalışmalarına 

müsaade edilmesi ile ilgili esas ve usulleri tespit ve yabancı basın-yayın mensuplarının bu 

konulardaki faaliyetler düzenlenmektedir. 

Sağlık Bakanlığı 

2010’da yürürlüğe giren Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği insan sağlığını 

koruyucu, tedavi edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan 

bitkisel tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların ruhsatlarını vermek, etkililik, güvenlilik ve 

kalitesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları belirlemektedir. 

4.2.3. Ulusal Politikalar 

Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konularında bugüne kadar gelinen noktada WIPO 

üye ülkelerinin genel olarak başta ABD olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasında temel konulardaki derin görüş ayrılıkları halen devam etmektedir. Özellikle kaynağın 

açıklanması (disclosure requirement) konusu bunların başında gelmektedir. Ancak Avrupa 
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Birliği bu konuya daha ılımlı yaklaşmaktadır. Ülkemizde ise patent başvurularında “kaynağın 

açıklanması” hususu 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanununu 90. maddesinde yer almaktadır.  

Ayrıca genetik kaynakların izinsiz olarak yurt dışına çıkarılmasını engellemeye yönelik 

faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatları kapsamında yürütülmektedir. Diğer taraftan 

yurt dışına kaçırılan genetik kaynaklar kullanılarak sınai mülkiyet hakları elde edilmesi 

durumuna karşı Kurumumuz “kaynağın açıklanması” kapsamında elde ettiği verileri ilgili 

kurum ve kuruluşlarla paylaşarak biyokorsanlığın engellenmesine katkı sağlayacaktır. 

4.2.4. Başarılı Uygulama Örnekleri 

“Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Pilot 

Projesi” kapsamında biyolojik çeşitliliğin ekonomiye kazandırılmasına ve genetik 

kaynaklarımıza dayalı sınai mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanmasının sağlanmasına 

katkıda bulunmak maksadıyla, biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin derlenmesi, kayıt 

altına alınarak korunması ve bu bilgilere erişimin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.  

Proje ile halkın tabii biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya 

gibi geleneksel ürünlere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve ulusal geleneksel bilgi bankası 

oluşturulması hedeflenmiştir. Proje kapsamında bir taraftan daha önce yapılmış bilimsel 

yayınlar derlenecek, diğer taraftan da pilot illerde saha çalışması gerçekleştirilecektir. Literatür 

ve saha çalışmasından elde edilen bilgiler sorgulanabilir bir formatta veri tabanına işlenecektir. 

Proje sonucunda geleneksel bilgi veri tabanı uluslararası patent uzmanlarına açılarak ülkemize 

ait biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgiler kullanılarak geliştirilen ürünlere yabancılar 

tarafından patent alınması önlenmiş olacaktır. Diğer taraftan veri tabanında yer alan bu bilgiler 

özellikle yeni ilaçların geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere akademisyenlere ve araştırmacılara sağlanmış olacaktır.   

4.2.5. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar  (Mevzuat, Kurumsal 

Yapılanma, İnsan Kaynakları, Uygulama, Halkla İlişkiler) 

Genetik kaynaklar, geleneksel bilgi, kültürel ve folklorik ifadelerin fikri mülkiyet 

sistemleri ile bir bütün olarak korunamayacağı açıktır. Bu nedenle Peru, Panama, Kenya gibi 

ülkeler kendilerine özgü (sui generis) sistemler geliştirmiş ve geleneksel bilgiyi bir bütün 

halinde toplu tescil yöntemi ile koruma yoluna gitmişlerdir. Ancak bu ülkelerde geleneksel 

bilgiler genellikle, nüfusun önemli bir kısmını oluşturan yerli toplulukların elinde 

bulunmaktadır. Her topluluk, kendisine nesiller öncesinden aktarılarak gelen geleneksel 
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bilgilerin sahibi konumundadır. Dolayısıyla geleneksel bilginin hangi topluluğa tescil edildiği 

açıktır. Ayrıca bilginin kullanımından doğan faydaların bulunması durumunda, bu faydalar 

bilginin sahibi olan toplulukla paylaşılmaktadır. Ancak ülkemizde bu tür yerli topluluklar 

bulunmamakta, geleneksel bilgi genellikle bir kişiye, bir yöreye veya kamuya ait olmaktadır. 

Bu nedenle Panama ve Peru’daki gibi, geleneksel bilginin tesciline dayalı bir sui generis sistem 

oluşturulması durumunda, geleneksel bilgi bir şekilde tescil edilse bile, hakların kimin 

tarafından kullanılacağı ve faydaların kiminle paylaşılacağı belirsizdir. Ancak bu tür 

belirsizlikler çözülebilirse, ülkemizde de sui generis bir sistemin kurulması mümkün olabilir.  

Geleneksel bilgi konusunda farkındalığın düşük seviyede olması, bu konuda herhangi 

bir tanımın, mevzuatın ve sorumlu bir kuruluşun bulunmaması başlıca eksiklikler olarak göze 

çarpmaktadır. 

Her ne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığının, geleneksel bilginin kayıt altına 

alınmasına ilişkin veri tabanı çalışmaları başlatılmış olsa da, çalışmaların tüm bölgeleri 

kapsayacak şekilde tamamlanması ve sonrasında oluşturulan veri tabanının ne şekilde 

yönetileceği, kimlerin erişimine açılacağı gibi hususlarda karar verilmesi gerekmektedir. 

4.3. Uzun Vadeli Hedefler (15 yıllık Perspektif, Vizyon vb.) 

 Geleneksel bilginin korunması amacıyla ülkemize özgü bir sistem oluşturulması

4.4. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

 Geleneksel bilginin korunması amacıyla mevzuat oluşturulması

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgiye ilişkin verilerin sağlanacak bir sistem

üzerinden paylaşıma açılması

 Biyokorsanlığın engellenmesinde sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde

kullanılması

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konusunda oluşturulan veri tabanlarının

suiistimale yol açmayacak şekilde belirli kurallar çerçevesinde araştırmacıların (patent

uzmanları, enstitüler, üniversiteler vb.) erişimine ve kullanımına açılması ve

ticarileşmede bir araç olarak kullanılması

 Nagoya protokolünün imzalanması

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin kullanımından elde edilecek yararın adil

paylaşımı konusunda mekanizma oluşturulması
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 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konusundaki veri tabanlarının işler hale 

getirilmesi 

4.5.  Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar  

 Ülkemizin yerel, kültürel birikimi ve doğal kaynaklarının sınai mülkiyet alanında etkin 

bir şekilde kullanılması 

 Toplumun her kesiminde genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konusunda farkındalığın 

artırılması 

o Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi ile ilgili farkındalığı artırıcı yazılı ve 

görsel materyallerin (kamu spotu, kısa film,  billboard tanıtımı vb.) hazırlanması 

ve yaygın bir şekilde kullanılması  

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin izinsiz kullanımının ve ülke dışına 

çıkarılmasının engellenmesi  

o Genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin kayıt altına alınması 

o Veri tabanlarının işler hale getirilerek genetik kaynaklar ve/veya geleneksel 

bilgiye dayalı sınai mülkiyet haklarının haksız şekilde tescillenmesinin 

engellenmesi 

o Gümrük çalışanları ve kolluk kuvvetlerinde farkındalığın artırılmasına yönelik 

eğitimlerin sürekli hale getirilmesi 

 Geleneksel bilginin paylaşılması konusunda teşvik mekanizmalarının oluşturulması 

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin sürdürülebilir kullanımının sağlanması 

o Genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin kayıt altına alınması ve farkındalığın 

oluşturulması 

o Yararın adil paylaşımı prensibinin işler hale getirilmesi 

4.6. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler (Mevzuat, 

Kurumsal Yapılanma, İnsan Kaynakları, Uygulama, Halkla İlişkiler) 

Mevzuat 

 Geleneksel bilginin korunması amacıyla mevzuat oluşturulması 

 Ulusal mevzuatın genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin korunması ve sürdürülebilir 

kullanımına hizmet eden uluslararası anlaşmalar ve protokollere uyumlu hale 

getirilmesi 
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Kurumsal Yapılanma 

 Geleneksel bilginin korunması ve kullanılması konusunda süreçleri yürütecek bir

yapının oluşturulması

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konularında bağımsız bir tescil otoritesi

oluşturularak, geleneksel bilgi başvurularının geleneksel özellik taşıyıp taşımadığının

kontrol edilmesi

İnsan Kaynakları 

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konusunda nitelikli insan kaynağını artırmaya

yönelik çalışmalar yapılması

Halkla İlişkiler 

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konularında toplumda farkındalığın artırılmasına

yönelik çeşitli etkinlik ve tanıtıcı faaliyetlerin yapılması

Uygulama 

 Genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konularında kurumlar arası koordinasyon

eksikliğinin giderilmesi

4.7. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

 Ticari potansiyeli yüksek olan genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin (geleneksel

ilaçlar, kozmetik vb. )  araştırılması

 Dünyada genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin ticarileştirilmesi sonucunda kalkınma

gösteren bölgelerin ve bu konuda başarılı ülke uygulamalarının araştırılması

 Türkiye’nin geleneksel bilgi ve genetik kaynaklar alanındaki potansiyelinin

araştırılması

 Ülkemizin dünya üzerinde genetik kaynaklar konusundaki konumunun (kaynak

sağlayıcı veya kullanıcı) araştırılması
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5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin küresel düzeyde veriler, bu hakların ekonomik ve 

teknolojik kalkınma açısından önemli bir araç olarak kullanılmaya devam ettiğini 

göstermektedir. 2016 yılında dünya genelinde patent başvurularının %8, marka başvurularının 

%16, tasarım başvurularının %10 oranında artış kaydetmesi önemli bir veri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde karar vericilerin sınai mülkiyet haklarına olan ilgisi 

güçlü bir şekilde devam etmektedir. Fikri mülkiyetin ve fikri mülkiyet yoğun sektörlerin gayri 

safi yurtiçi hasıla, istihdam vb. ekonomik performanslara olan katkılarına ilişkin çalışmalar bu 

ilgiyi daha da artırmaktadır. Ulusal veya bölgesel düzeyde sınai mülkiyetle ilgili politika ve 

stratejilerin sayısı artarken, ülkelerin makro politikaları içerisinde sınai mülkiyet haklarına 

verilen önem de artmaktadır. Pek çok ülkenin kendi imkanlarıyla ya da uluslararası kuruluşların 

katkılarıyla, sınai mülkiyet sistemlerini geliştirici tedbirler almaya devam ettiği görülmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, tekelci ve korumacı bir esasa 

dayanan sınai mülkiyet sisteminin etkinliğinin ve yararlılığının sorgulanmasına neden olurken, 

aynı zamanda sınai mülkiyet haklarının finansa erişim, bilginin yayılımı vb. yeni kullanım 

alanlarının gündeme gelmesini ve tartışılmasını sağlamaktadır. 

Türkiye sınai mülkiyet haklarıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmekte ve aynı 

zamanda bu gelişmelerden etkilenmektedir. Sınai mülkiyet alanında son yıllarda artan 

farkındalığın, ülkemizde oluşturulan pek çok strateji belgesine farklı düzeylerde ve şekillerde 

yansıdığı görülmektedir. Bununla birlikte sınai mülkiyet alanına ilişkin dile getirilen sorunların 

ve çözüm önerilerinin birbirini tekrar ediyor oluşu, daha eşgüdümlü bir yaklaşımı gerekli 

kılmaktadır. 

2017 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu, Türkiye’de sınai 

mülkiyetle ilgili paydaşların uzun yıllardır gündemini meşgul etmiştir. Bu kanunun yasalaşma 

sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması, ülkenin bundan sonraki dönemde sınai 

mülkiyetle ilgili daha yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymasına zemin oluşturmaktadır. Türkiye 

önümüzdeki yıllarda, bir yandan Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği yenilikleri özümserken, 

diğer yandan sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yeni fırsatları değerlendirebilme imkanına 

kavuşmuştur.  
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Türkiye’de sınai mülkiyetle ilgili paydaş kurum ve kuruluşların kapasitelerindeki 

gelişim, reel sektörün ve üniversitelerin sınai mülkiyete artan ilgisi ve diğer paydaşların 

niteliğinin ve etkinliğinin artışı, ülkemizin önümüzdeki yıllar için sahip olduğu potansiyele 

işaret etmektedir. 

Sınai mülkiyet sistemlerinin nihai hedeflerinden biri olan ticarileşme konusu, Türkiye 

açısından gelişime açık bir alan olarak görülmektedir. Gelişen kurumsal kapasitenin bu alana 

yoğunlaşması halinde olumlu neticeler elde edilmesi beklenebilir. 

Türkiye’nin ulusal düzeyde sınai mülkiyet performansındaki başarısı açık bir şekilde 

görülmektedir. Söz konusu başarı performansı uluslararası düzeyde henüz istenilen seviyeye 

ulaşamamış olmasına rağmen bu konuda yaşanan gelişmelerin eğilimi olumlu seyretmektedir. 

Türkiye’nin yeni teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde patent aktiviteleri, genel sınai 

mülkiyet performansıyla paralellik arz etmektedir. Bu alanlarda kaydedilecek ilerlemeler 

Türkiye’nin küresel endekslerdeki konumunun güçlenmesini de sağlayacaktır. 

Türkiye sınai mülkiyet alanında gelişmekte olan bir ülke konumunda olduğu için sınai 

mülkiyetle ilgili eğitim, nitelikli insan kaynağının oluşturulması, korumanın güçlendirilmesi, 

ticarileşme mekanizmalarının etkinleştirilmesi gibi temel ve geleneksel alanlarda gelişimini 

sürdürmeye devam ederken, diğer yandan sınai mülkiyet haklarının sunduğu yeni fırsatları 

değerlendirmek durumundadır. Bu itibarla, Türkiye’de sınai mülkiyet sisteminin geleceğini 

şekillendirecek politikalar belirlenirken her iki alanın birlikte değerlendirilmesi ve tartışılması 

yerinde olacaktır. 



İKİNCİ BÖLÜM: 

TELİF HAKLARI

ALT KOMİSYON RAPORU 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan 11. Kalkınma Planı hazırlık 

çalışmaları kapsamında oluşturulan 43 Komisyondan biri Fikri Haklar Komisyonudur. Kamu, 

özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile akademisyenlerin bir araya geldiği özel ihtisas 

komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan 

hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. 

Bu rapor, fikri haklar üst başlığı altında telif hakları ve bağlantılı haklara yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Bilindiği üzere, fikri haklar kavramı temelde telif hakları ve sınai mülkiyet 

hakları olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenmektedir. Bununla birlikte her iki hak türünün 

birçok kesişim alanının olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu raporda telif haklarıyla 

ilgili bilgi, veri ve değerlendirmeler yer almış, bunun yanı sıra, sınai haklarla ortak konuların 

telif hakları boyutu ele alınmıştır.  

Raporun hazırlık sürecinde Fikri Haklar Komisyonu toplantıları öncesinde hazırlanan 

ön rapor, gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilen görüş, öneri ve değerlendirmeler ve 

komisyon üyeleri tarafından sunulan yazılı görüşlerden yararlanılmıştır. 

 Türkiye, telif hakları alanında yıllar içerisinde büyük gelişim gösteren ülkelerden 

biridir. Kurumsal ve idari yapılanma ve sistem içerisinde yer alan paydaşların kapasitelerindeki 

artışlar olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. Ancak mevcut durumda Türkiye’nin 

telif hakları sisteminden istenilen düzeyde yararlandığını söylemek mümkün değildir.  

Bu rapor çerçevesinde gerçekleştirilen ve sektör paydaşlarının katıldığı toplantılarda, 

veri üretimi ve kullanımı, telif bilinci, kamunun rolü ve destekler, kreatif endüstrilere yönelik 

geniş katılımlı bir platformun oluşturulması, akademik yapılanma ve araştırmalar ve meslek 

birliklerinin durumu ön plana çıkan konuları oluşturmuş ve bu konular toplantılarda geniş 

biçimde tartışılmıştır. Bu başlıklara yönelik yaşanan sorunlar ve oluşturulan çözüm ve politika 

önerileri raporda detaylı olarak tartışılmıştır. 

Korsan ürünler ya da dijital kopyalama maalesef hala telif hakları endüstrilerinin en 

büyük sorunları arasında yer almaktadır. İçinde olduğumuz dijitalleşme dönemiyle dijital 

kopyalama yöntemleri kolaylaşmakta ve korsan ürünlerin paylaşımı artmaktadır. Dijitalleşme 

dönemi bir yandan yarattığı yeni iş modelleri ile büyük fırsatlar sunarken bir yandan da orijinal 

ürünlerin satışını tehdit etmektedir.  
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Yakın dönemli tartışmalar göstermektedir ki telif haklarının ve bağlantılı hakların 

korunması artık sadece sanat ve kültürel ürünlerle ilgili değildir. Teknolojik ve dijital ürünlerin 

kullanımı pek çok sebepten artmakta, bağlantılı oldukları sektörlerle birlikte ekonomi içinde 

payları büyük önem verilmesi gereken boyutlara ulaşmaktadır. Gelişen dijital teknolojiler ve 

bunların gündelik yaşama olduğu kadar fikir ve sanat eserlerine uzanan etkileri doğrultusunda 

tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fikri haklar alanında etkin ve çok yönlü politikalar 

oluşturma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Rapor kapsamında On Birinci Kalkınma Planı (2023 yılı) için 10 hedef belirlenmiştir: 

 Mevzuat ve uygulamaların teknolojik ve uluslararası gelişmeler ile ülkemizin

ihtiyaçları gözetilerek güncellenmesi

 Toplumun genelinde ve tüm paydaşlar nezdinde telif hakları alanındaki farkındalık

ve bilgi seviyesinin artırılması

 Telif hakkı ihlalleriyle mücadelede etkinliğin artırılması

 Toplu hak yönetim sisteminin yapısı ve işleyişinde etkinliğin artırılması ve ülke

geneline yayılmış, adil bir lisanslama sistemi oluşturulmasıyla telif gelirlerinin

artırılması

 Türkiye’nin telif hakları alanında uluslararası konumunun güçlendirilmesi

 Kültür endüstrilerinin ölçümlenmesine yönelik olarak, kamuda ve ilgili sektörlerde

sağlıklı istatistik ve veri elde edilmesine imkân tanıyacak sistemlerin geliştirilmesi

 Telif hakları sektörlerine yönelik teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi

 Ülkemizin kültürel ve sanatsal birikiminin kültür endüstrilerinin gelişiminde

kullanılmasının sağlanması

 Toplumun eserlerden faydalanma imkânının artırılması

 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi

kapsamında ülkemiz yükümlülüklerine yönelik işlemlerin takibi ve koordinasyonu

Rapor kapsamında alınması öngörülen çok sayıda tedbirin yanı sıra aşağıda yer alan 

araştırma konularının da Plan döneminde gerçekleştirilmesi önerilmektedir: 

 Telif endüstrilerinin kapsamının tanımlanması, göstergeler oluşturulması, veri ve

istatistiklerin derlenmesi ve ölçümleme sistemi oluşturulması

 Telif endüstrisinin büyüklüğünün belirlenmesi, sanayi ve hizmet sektörlerine

etkisinin ölçümlenmesi, genel ekonomiye katkısının ortaya konması

 Toplumda telif bilincinin yeterince gelişmemesinin analizi
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 Yeni teknolojilerin telif hakları alanındaki uygulamaları ve bu teknolojilerden 

faydalanma yol ve yöntemlerinin incelenmesi  

 Hak İhlallerinin Ekonomik Büyüklüğünün Tespiti 

 Türkiye Emek Hırsızlığı (Korsan) Haritasının Oluşturulması  

 Korsanlığın Mali Boyutunun İncelenmesi 

 Telif Haklarının Ticarileştirilmesi/Değerleme Yöntemleri 

 Yeni gelişen alanlarla birlikte ortaya çıkan hak sahipliği tartışmalarının ve 

kavramsal yaklaşımların ülkemiz açısından değerlendirilmesi  

 Yasa dışı kullanıma karşı koruma oranları optimizasyonu 

 Geleneksel Bilgi, Geleneksel Kültürel İfadeler ve Folklor alanında ülke 

potansiyelinin ortaya çıkarılması, envanter çalışması. 
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1. GİRİŞ  

Teknolojik ilerlemelerin ve artan uluslararası ticaret ilişkilerin değiştirdiği dünya 

düzeninde hem firmalar hem de ülkeler düzeyinde yeni ekonomik stratejiler oluşturulmaktadır. 

Bu stratejiler doğrultusunda gelişmekte ve değişmekte olan eski endüstrilerin yanı sıra, 

oluşmakta olan yeni endüstrilerin de sürdürülebilir bir biçimde büyüyebilmesi için üretilmekte 

olan ve üretilecek ürünlerin patentlenmesinin arz ettiği önem genel bir kabul görmektedir. Oysa, 

telif haklarının teknoloji ve bilgi üretim sürecinde en az patent ve sınai haklar kadar büyük bir 

rolünün ve öneminin olduğunun fark edilmesi ise ancak tasarım ve üretim süreçlerinin ayrılması 

ile ortaya çıkan sorunlarla olmuştur. Ticarileşme sürecinde sınai haklar ve patentler üreticilerin 

rekabet gücünü koruma amacındadır. Ancak, ürünlerin tasarım ve prototiplerinin oluşturulması 

sürecinin başarısı fikir sahiplerinin haklarının en uygun şekilde korunması ile sürdürülebilir 

olmaktadır. Bu korumanın hem bilginin paylaşılarak çoğalmasına hem de fikir sahibinin 

haklarının korunarak yeni bilgilerin ve fikirlerin üretilmesi için gereken motivasyonun 

sağlanmasına katkıda bulunması gerekmektedir.  

Güncel WIPO çalışmaları, telif haklarının ekonomik etkisini ve ekonomik kalkınmadaki 

rolünü vurgulamaktadır. WIPO’nun telif haklarına yönelik olarak yayınlamış olduğu ve konuyu 

çok kapsamlı bir şekilde tartışmakta olan 2015 tarihli raporunda telif haklarının ekonomisine 

vurgu yapılmakta ve şu tanımlar ve kavramlar ön plana çıkarılmaktadır. Güncel olarak sıkça 

kullanılmaya başlanan Kreatif Ekonomi kavramı, yaratıcılığın (creativity) ve yenilikçiliğin 

(inovasyon) etkileşimini vurgularken aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının ekonomik, sosyal 

ve kültürel kalkınmaya etkilerinin de altını çizmektedir. Ne var ki, dünya genelinde telif 

haklarının içlerinde bulundukları ekonomilerin performansına olan etkisinin günden güne 

arttığı vurgulansa da, bilginin ve verinin toplanmasında ve analiz edilmesinde yaşanan 

güçlükler bu etkinin ne boyutta olduğunu tespit etmekte zorluklara da yol açmaktadır. 

Yeni teknolojilerin mümkün kıldığı dijitalleşme süreci gittikçe artan sayıda endüstriyi 

etkilerken, sadece üretim, dağıtım ve pazarlama stratejilerini değil genel olarak ticaretin oluş 

şeklini ve yapısını da yeniden şekillendirmektedir. Bu yeni yapı hem üretim hem ticarileşme 

aşamalarında klasik maddi ürünlerin üretim ve ticarileşmesinde ve ticaretinde karşılaşılan bazı 

zorlukların son bulduğu ancak yeni zorlukların ortaya çıktığı bir yapıdır. Ürünlerin 

patentlenmesinin başlı başına bir zorluk konusu olmasının yanı sıra, bu ürünlerin üretilmesinde 

asıl olanın fikirler olması nedeni ile bu fikirlerin ortaya konuş, işleniş ve hayata geçiriliş 

aşamalarında fikir sahibinin haklarını elde etmesi ve bu haklardan faydalanmasının korunması 
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gün geçtikçe daha da yaygınlaşan bu iş modellerinin dahil oldukları ekonomiye verimli, etkin 

ve etkili bir şekilde katkıda bulunabilmesi için şarttır.  

Müzik, film, bilgisayar oyunu, yazılım ve e-kitap gibi dijital içerikle paylaşımı mümkün 

ve kolay olan ürünlere sayıları her geçen gün artarak eklenen ürünlerin kullanımlarının belirli 

donanımlara ihtiyaç duyması başlangıçta bir dezavantaj olarak ortaya çıksa da cep telefonları, 

tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir donanımların bu ürünlerin kullanımını mümkün 

kılmaları bu dezavantajı ortadan kaldırmakla kalmamış, zaman içerisinde taşınabilir 

donanımların başka sebeplerden de kullanımlarının artışı ile dijital ürünlere olan talep daha da 

artmış ve bu ürünlerin klasik, maddi versiyonlarının yerini almasına sebep olmaya başlamıştır. 

Dijital ürünlere olan bu artan talep karşısında üreticiler kârlılık arayışıyla klasik ücretlendirme 

metotları dışında yeni modellerde kullanmaya başlamışlardır. Dağıtılan ürünlerin tüketiciye 

farklı tarifelerle çeşitli ücretler karşılığı satılması ile gelir elde etmenin yanı sıra, bazı ürünlerin 

tümüyle ücretsiz kullandırılması ile kullanıcı sayısında artış elde etmeyi hedefleyip, 

kullanıcılara çeşitli firmaların reklamlarının yapılması ile geliri reklam vericilerden elde etmek 

de bir model olarak görülmektedir. Ücretlendirme politikaları oldukça çeşitlilik göstermekte, 

ürünün gördüğü talep kadar yapısı, kalitesi ve hatta kopyalanması ve kopyalarının dağıtılması 

ihtimallerinin büyüklüğü göz önüne alınarak şekillendirilmektedir. 

Aslında üretilen dijital ürünlerde, fikir sahibinin haklarının ne olduğunun ve bu haklardan 

nasıl ve ne kadar faydalanması gerektiğinin belirlenmesi zaten oldukça karmaşık bir işken, fikri 

mülkiyet haklarının korunması ile ilgili yasa ve kuralların yürütülmesi ve uygulanması da 

büyük zorluklar içermektedir. İnternetin bu kadar yaygınlaştığı, kopyalamanın ve kopyaların 

paylaşımın ve dağıtımının bu kadar kolaylaştığı bu teknoloji çağında, korsan ya da kopya 

ürünlerin yayılmasının engellenmesindeki geleneksel izleme ve cezalandırma yöntemleri ne 

hak sahiplerinin kârına ne de toplumsal faydaya gereken katkıyı sağlayamamaktadır. Tüm 

dünyada farklı yaklaşımların denendiği ve takip edilmeye başlandığı, içinde bulunduğumuz bu 

dönemde fikri mülkiyet haklarının korunmasında kesinlikle etkili olacak tek bir yöntemden 

bahsetmek mümkün gözükmemektedir.  

Dünyada yaşanan gelişmeler çerçevesinde, ülkelerde gerçekleştirilecek kalkınma 

hamlelerinin kültürel, sanatsal ve kreatif alana kayması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, 

zihinsel ve beşeri alana, kültüre ve sanata yatırım yapmak önem kazanmaktadır.  
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2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TELİF HAKLARI EKONOMİSİ8 

2.1. Telif Haklarının Ekonomik Temelleri 

Gelişmiş ülkelerde GSYH’nin yaklaşık yüzde 5’i telif haklarına bağlı endüstrilere 

bağlıdır. İngiltere üzerine gerçekleştirilen 2007 tarihli bir çalışma, son yıllarda kreatif 

endüstrilerin büyümesinin yavaşladığını ve ticaret döngülerine (cycle) diğer sektörlerden daha 

hassas olduklarını saptamaktadır. Çalışma, diğer bir husus olarak, telif hakkının tek bir kavram 

olmadığını, farklı piyasalarda farklı değerler alan bir grup hakkı temsil ettiğini belirtmektedir 

Diğer önemli bir başlık olarak, telif hakkı oluşturucuların (yazarlar ve performans 

sergileyen kişiler) kazançlarını ve endüstrilerin gelirini ve kârını birbirinden ayırmak 

gerekmektedir. Emek piyasalarında telif haklarının sanatçıların gelirleri üzerindeki dolaylı 

etkilerinden olan telif haklarının sanatçıların telif hakkı olmayan (non-royalty) gelirleri 

üzerindeki etkileri (maaşlar, ödemeler, vb.) de önem kazanmaktadır.9 

Telif hakkı, genellikle ekonomistler tarafından telif hakkına tabi ürünlerin toplumsal 

açıdan en uygun (optimal) üretimini elde etmede ve sosyal olarak en uygun tüketimi sağlamada 

belirleyici olarak görülmektedir. Telif hakkı, telif hakkı malzemesinin yaratıcılarına verilen 

teşvikler üzerindeki etkilerin (varsayılan pozitif) ve tüketiciler üzerindeki (varsayılan negatif) 

etkilerin dengesi olarak incelenebilir. Buradaki beklenti, telif hakkına tabi içeriğin arzının telif 

hakkı koruması ile artması, talebin ise telif hakkı koruması ile azalıyor olmasıdır. Böylece, çok 

fazla korunma aşırı miktarda telif hakkı ürünü arzını (fazla üretim ve düşük tüketim), çok az 

korunma ise telif hakkı ürünlerine aşırı bir talebi (düşük üretim ve aşırı tüketim) sağlar. Ancak, 

genel görüş, herhangi bir uç değerin (hiç koruma olmaması ya da tam koruma olması) en uygun 

çözüm olmadığıdır.10 

Telif hakları korunmasına yönelik baskı, ağırlıklı olarak arz tarafından gelmektedir. 

Burada da gelişmiş ülkelerdeki kuvvetli lobi grupları telif haklarına ilişkin koruma süresinin 

uzatılması yönünde istekte bulunmaktadır. Burada iki ilginç soru ortaya çıkmaktadır: Telif 

hakları korumasının oluşturduğu mevcut koruma standartları sosyal olarak ne kadar en 

uygundur ve mevcut telif hakkı koruması diğer ülkelerde ne kadar uygulanabilir? Telif hakkının 

ekonomik 'etkisini' tahmin etmek, bu sanayilerin telif hakkı olduğunda veya olmadığında ne 

kadar büyük ya da küçük olacağının tahminini yapmaktır. Ancak, böyle bir ölçümü yapmak 

                                                           
8 Bu bölüm, WIPO (2015) “Guide On Surveying The Economic Contribution Of The Copyright Industries 2015 Revised 
Edition” raporundan faydalanılarak ve önemli ölçüde alıntı yapılarak hazırlanmıştır. 
9 Towse, R. (2009) “An Empirical Analysis Of The Economics Of Copyright: How Valid Are The Results Of Studies In 
Developed Countries For Developing Countries?: Reply” in WIPO, The Economics Of Intellectual Property.  
10 Watt, R. (2009) “An Empirical Analysis Of The Economics Of Copyright: How Valid Are The Results Of Studies In 
Developed Countries For Developing Countries?” in WIPO, The Economics Of Intellectual Property. 
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oldukça zordur. Endüstrilerin büyüklüğünü ölçmek, bunların artışını ölçmekle 

karşılaştırıldığında, etkiyi tam olarak ölçmemektedir. Bu nedenle, bu terim biraz yanıltıcı 

olabilmekte ve WIPO bu terimin kullanımından kasten kaçınılması gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Telif hakkı politikası ile ilgili çoğu karar ekonomistlerin görüşünden etkilenmez, çünkü 

telif hakkının ekonomisini bütüncül olarak inceleyen ekonomik literatür göreli olarak kıttır. 

Telif hakkı ekonomisi üzerine yapılan mevcut çalışmalar çoğunlukla farklı yaklaşımları 

izlemektedir ve çoğu durumda sadece belirli bir telif hakkı alanına odaklanmaktadır. Telif 

haklarının ekonomik katkılarını incelemekte önemli bir başlangıç noktası belirli varsayımların 

benimsenmesidir. Telif tarafından korunan faaliyetlerin ölçülebilirliğini incelemede 

kullanılabilecek olan varsayımlar, telif hakkı korumasının uygulanmış olması ve ekonomik 

faaliyetlerin kanunlarla uyumlu olmasıdır. 

Bahsi geçen kavramlar çerçevesinde ek olarak, 'yaratıcı (kreatif) ekonomi', post-endüstri, 

bilgi temelli ekonomideki tüm ilişkilerin sistemini tanımlayan bir terimdir. Burada, yaratıcılık 

önemli bir özelliktir ve rekabet edebilirlik ve ekonomik büyüme için dönüştürücü bir faktördür. 

Telif Haklarının Temel Ekonomik Özellikleri, Ekonomik Fonksiyonları ve 

Sonuçları 

Telif haklarının ekonomik katkısını incelemenin temel sebebi, bu hakkın özel bir 

mülkiyet hakkı olmasıdır. Telif haklarının uygulanması, diğer mülkiyet hakları ile 

karşılaştırıldığında daha karmaşık ve zordur. 

Telif kanunu, eserlerin ve bağlantılı hak konularının tanımını yapar, onları tanır ve korur. 

Piyasaya sunulacak ürünlerin kapsamını belirler ve ticaretlerine yönelik genel kuralları koyar. 

Bu şekilde, telif hakları piyasa işlemleri için bir önkoşul oluşturur. Bunun yanı sıra, telif hakları 

üretim etkinliği ile dağıtım etkinliği arasında bir denge kurmayı da hedefler. Ekonomik değer 

oluşturabilmek açısından, kültürel ürünlerin düzenli üretimi ve dağıtılması ekonomik açıdan 

sürdürülebilir olmalı ve ürünün sahibine gelir getirmelidir.  Ek olarak, telif hakları yaratıcılarına 

ürünlerinin piyasa değerlerinin sağlanmasında da yardımcı olur. Bir ürünün ekonomik değerini 

sadece piyasa belirleyebilir ve üreticisinin de kanunen tanınmış olan faydalara erişimini sağlar. 

Kültürel ürünlerin ekonomik değeri, ürünlerin fikri mülkiyet değeri ile yakından ilgilidir. Genel 

manada, telif hakları yasası yaratıcılığı ve sosyal ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmesinden 

dolayı ekonomik anlamda refahı, büyümeyi ve kalkınmayı sağlar. 

Yasalardaki değişikliklerin gelirleri etkilemesi sebebiyle, telif hakları, gelirleri ve 

maliyetleri farklı paydaşlar olan telif sahipleri, kullanıcılar ve tüketiciler arasında da 
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dağılmaktadır. Örneğin, yazılım endüstrisi gibi yeni sektörler, yeni ya da güncellenmiş telif 

hakkı koruma uygulamaları sonucu ortaya çıkmıştır. Kreatif endüstrilerin herhangi bir 

dönemdeki büyümesi incelenirken telif hakları kanununun durumu ve kanundaki değişimler de 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bahsi geçen bütün faktörler, yapılacak analizlerin çok boyutlu 

gerçekleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

WIPO (2015), özetle şunu ifade etmektedir. Telif hakkı kanunu, ekonomik açıdan, 

kültürel varlıkların en uygun miktarının üretilmesini ve pazar vasıtasıyla verimli dağıtımın 

yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ürünler, bu sayede en çok değer veren kişiler 

tarafından tüketilecektir. Fikri mülkiyetin var olması ve içeriğinin yaratıcılar tarafından 

oluşturulması için yaratıcılar ürünün bedeline yönelik yeterli ölçüde gelir elde etmelidir. Aksi 

takdirde, bu konular üzerinde çalışan kişiler farklı bir şekilde iş bulacaklardır. Fikri mülkiyet 

korunmazsa, ürün kolayca kopyalanacak ve diğer dağıtım ortamları orijinaliyle rekabet eder 

hale gelecektir.  Bunun sonucunda da kâr oranları zayıflayacak ve yaratıcının yetersiz gelir elde 

etmesi ortaya çıkacaktır.  

Yaratıcılık süreci, oluşum sırasında katma değerin ortaya çıkmasından ötürü bir 

ekonomik faaliyettir. Ekonomik etki sadece ürünün üretilmesi ile ilgili değil, dağıtımı ve 

tüketimi–yani piyasa sürecinde yer alması ile de ilgilidir. Bahsi geçen ürünlerin ekonomi 

genelindeki etkileri yaratılma, üretilme, dağıtılma ve tüketilme gibi farklı aşamalarda 

gerçekleşmektedir.  

Bu süreçlerde, devletlerin beklenen görevleri ise şu şekilde özetlenebilir: Devlet, telif 

hakları sisteminin başarısı için en önemli aşama olan uygulama sürecini organize eder ve 

yürütür. Ek olarak, rekabet hukukunun uygulanması ile endüstriyi düzenler ve yaratıcıların telif 

hakları vasıtasıyla gelirlerden makul seviyede faydalanmasını sağlar. 

Talep Tarafı 

Telif hakkı koruma seviyelerinin yüksek olması üreticiyi korurken, fiyatları da 

yükseltmesi söz konusu olabilmekte, bunun sonucunda da tüketicilerin olumsuz etkilenmesi söz 

konusu olmaktadır. Ancak, gerçekleştirilen araştırmalarda talep tarafına bakan çalışmaların 

sayısı oldukça azdır. Ekonomik yönden etkiyi ölçebilecek esneklik hesabı gibi kuvvetli ampirik 

değerler hesaplanamamakta ve bunun sonucunda da uygulama çalışma sayısı çok az ve eski 

teknolojiler (plak, analog kasetler gibi) ile sınırlı kalmaktadır.11 Kültürel endüstrilerde tüm 

                                                           
11 Watt, R. (2009) “An Empirical Analysis Of The Economics Of Copyright: How Valid Are The Results Of Studies In 
Developed Countries For Developing Countries?” in WIPO, The Economics Of Intellectual Property. 
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talebin durumunu yansıtan kapsayıcı bir araştırma ve çalışma da bulunmamaktadır. Sadece bazı 

özel endüstri ya da endüstri gruplarındaki tüketim davranışlarını inceleyen çalışmalar 

mevcuttur.  

Literatürde, sahne sanatlarına dair yapılan çalışmalar talebin fiyata göre esnek olmadığını 

ama gelirin esnek olduğunu göstermektedir. Müzik ve sinema eserlerinde ise talebin sinema 

eserlerinin geneli için dengeli/kararlı (stable) olduğunu ama bireysel eserlerde belirsiz 

olduğunu göstermektedir. Ürünün kalitesi ve konuya yönelik bilginin mevcudiyeti tüketici 

belirsizliğinin önemli kaynaklarıdır. Çalışmalar, piyasa genelinde süper yıldızlara talep 

olduğunu göstermekte, bu da tüketicilerin araştırma ve bilgi maliyetlerinde tutarlı/tasarruflu 

gittiklerini göstermektedir. 

Talep, telif hakkı ihlali ile ters yönlü bir ilişkiye sahiptir. Bunun sonucu olarak da yerel 

sanatçıların ürünlerinin korsanlar tarafından kopyalanmasından ve mali haklarının 

çiğnenmesinden dolayı üretmekten kaçınmaları ortaya çıkmaktadır. Bu süreçlerin sonunda 

bilinen isimlerin eserleri piyasaya sürülmekte ve bu şekilde yeni kreatif içeriğin oluşmasındaki 

riskler en aza indirgenmektedir. Kreatif ürünlerde yerel talep küresel talep ile yakın ilişki 

içerisindedir. Küresel piyasalarda, örneğin müzik trendleri hemen yerel piyasalara 

yansıtılmaktadır.  

Arz Tarafı 

WIPO (2015), tüm endüstrilerdeki ortak özelliği içeriğe yönelik yüksek kurgu (set-up) 

maliyetleri ve çok düşük ulaştırma maliyetleri olarak ifade etmektedir. Aslında bu durum, tipik 

olarak kapsam ekonomisinin (economies of scope) özelliklerindendir. Az sayıda firma sektörü 

domine etmekte ve bazı piyasalarda yoğunlaşma görülmektedir. Ancak, yine de az sayıda küçük 

ve bağımsız firmanın da bu endüstrilerde yer alması mümkündür.  Bu küçük firmalar büyük 

firmalara sanatsal AR-GE ile sanatçı ve repertuvar (A&R/artists and repertoire) desteği 

vermektedir. Bunun temel sebebi de, büyük organizasyonların, yeteneği başlangıç aşamalarında 

saptamalarındaki zorluklardır.  

Motivasyon tarafında, kreatif bireylerin para kazanma isteği söz konusudur. Dolayısıyla 

kendilerine daha fazla maddi imkan sunulursa üretmek için daha fazla emek harcayacaklardır. 

İkinci olarak, daha fazla telif hakkı korumasıyla birlikte daha fazla monopol piyasa gücü 

oluşacak ve bunun sonucunda da tüketicilerin ödemeye razı oldukları miktar (willingness to 

pay) üzerinden daha fazla pay alacaklardır.  
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Literatürde, birkaç çalışma dışında bir yasal mekanizma olarak telif hakkı koruması ve 

telif hakkı parametreleri ile telif hakkı ürünlerini yayan sektörlerin kalkınmaları arasındaki 

ilişkiyi inceleyen detaylı analizler mevcut değildir.  

Özet olarak, sanatçılar telif hakkının doğrudan uygulaması olan telif ücreti ödemesinden 

çok az para kazanmaktadır. Bunun sebepleri arasında, farklı korsanlık türleri ön plana çıksa da, 

sanatçıların büyük çoğunluğunun eserlerine olan talebin az olmasından dolayı da kazançları 

düşük olmaktadır. Sonuçta, telif hakları koruması kreatif ürünün sosyal değerini 

ödüllendirmektedir, bu da ürünün talebine yansımaktadır. Talep çok düşük olduğunda ödül de 

düşük olmaktadır.12 

İşgücü Piyasaları  

Yapılan araştırmalar, bu piyasalarda sanatçıların gelirlerinin “çarpık” (skewed) olduğunu 

ve sadece birkaç süper yıldızın ücretlerden, satışlardan ve telif bedellerinden çok yüksek gelir 

elde ettiğini göstermektedir. Buna karşılık, tipik bir (yıldız olmayan) sanatçının bir kaç işte 

çalıştığını, sanat ve sanat dışı alanlarda istihdam edilenlerden daha uzun süreli çalıştığını, 

kariyer planlaması olmadan kısa dönemli sözleşmeler ile çalıştığını ve eğitimli olmalarına 

rağmen ortalama ya da ortalama-altı bir gelir elde ettiğini göstermektedir.  

Yapılan araştırmalar yine sanatçıların pazarlık gücünün, kreatif çalışanların fazla 

arzından dolayı güçsüzleştiğini göstermektedir. Telif hakkı kazancının da sanatçıların gelirleri 

gibi çarpık olduğunu ve sadece bir kaç yıldızın yüksek miktarda gelir elde ettiğini, tipik bir 

yazarın-sanatçının-icracının çeşitli haklardan sadece düşük bir miktar kazandığını 

göstermektedir. 

Ölçüm Yöntemi 

Endüstrilerin GSYH’ye Katkısı: 

Telif hakkı endüstrisinin bir ekonomiye katkısını ölçmek için, sektörlerin gayri safi 

yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki paylarını, telif hakkı sanayileri içindeki istihdamı ve dış 

ticaretteki paylarını ölçmek gerekmektedir. Brüt Katma Değer (Gross Value Added, GVA) 

yaklaşımının bu sektörlerin göreli boyutlarının ölçülmesi için en uygun yöntem olduğu tavsiye 

edilmektedir. Bu yöntemde, GSYH temel fiyatlarla hesaplanır ve sektördeki tüm payların katma 

değeri yüzde 100’e toplanır. Telif hakkı endüstrilerinin büyüklüğünü gösteren bu basit 

göstergelerden de ekonomiye katkıyı ifade eden performans göstergeleri hesaplanabilir. Burada 

                                                           
12 Watt, R. (2009) “An Empirical Analysis Of The Economics Of Copyright: How Valid Are The Results Of Studies In 
Developed Countries For Developing Countries?” WIPO, The Economics Of Intellectual Property, çalışmasında. 
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işgücü prodüktivitesi (labor productivity), dış ticaret dengesi ve eğer gerekli bilgi elde 

edilebilirse ülke içi ekonomi büyümesine ve istihdam büyümesine olan katkı hesaplanabilir. 

Ne Ölçülecek? Büyüklük/Ölçü Olarak: 

1. Telif hakkı endüstrilerinin yüzdesel olarak (i) GSYH’ye katkısı, (ii) Brüt Katma Değere

katkısı, 

2. Telif hakkı endüstrilerinin (i) istihdama katkısı, (ii) çalışanların ücretlerine katkısı,

3. Dış ticaret (i) ithalat ve ihracatın değeri, (ii) tüm ihracat ve ithalat içindeki yüzdesi,

ölçülmesi hedeflenen temel göstergelerdir. 

Telif endüstrilerinin ekonomik faaliyetlere olan etkisini ölçmede kullanılacak yöntem 

katma-değer hesabına bağlıdır. Ancak yine de toplam ekonomik faaliyetlere olan katkısı GSYH 

üzerinden de hesaplanmaktadır. 

Katma değer, istihdam ve dış ticaret değerleri kullanılarak, bu endüstrilerin ekonomi 

içindeki performanslarını gösteren ikinci bir grup gösterge de hesaplanabilir. Bunlar 

(İlgili Diğer Sektörlerle Ve Ekonomi Geneliyle Karşılaştırmalı olarak) 

1. İşgücü verimliliği (labor productivity)

2. GSYH büyümesine ve istihdam büyümesine katkı

3. Dış ticaret dengesi (fazla ya da açık, yani net ihracat)

Hesaplama tarafında özet olarak yapılabilecekler şu şekilde ifade edilebilir: 1-Veri 

toplayarak istatistiksel ve ekonometrik yöntemler ile telif hakkı koruma oranları artışının 

kreativite ve kazançlar üzerindeki etkisini ölçmek (fiyat, gelir, arz ve talebin çapraz 

esnekliklerini hesaplamak), 2-Deneysel yöntemler ile (günümüzde davranışsal ve deneysel 

ekonominin oturmuş bir literatürü mevcuttur) tüketicilerin ürünler için ödeyecekleri miktarı ve 

yaratıcıların hangi miktarları kabul edeceklerini farklı senaryolar altında belirlemek.13 

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Durum 

Uluslararası hakemli bilimsel dergilerde telif hakkı ürünlerinin arz ya da talepten nasıl 

etkilendiğini analiz eden önemli sayıda çalışma mevcut değildir.  

Gerçekleştirilen bir analize göre, düşük fikri mülkiyet hakları koruma seviyesi ile 

başlayıp daha sonra seviyeyi artırmaktır. Ancak, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında bu 

13 Zofio, J. L. (2009) “An Empirical Analysis Of The Economics Of Copyright: How Valid Are The Results Of Studies In 
Developed Countries For Developing Countries?: Reply” WIPO, The Economics Of Intellectual Property, içinde. 
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gelişmekte olan ülkelerde uygulanması daha zor bir sorundur. Zorluk, hem uygun bir koruma 

standardının geliştirmenin hem de zaman içerisinde bu standardın takip edeceği yolu 

saptamanın zorluğundan kaynaklanmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerdeki durumun birebir gelişmekte olan ülkelere uygulanması çeşitli 

açılardan başka zorluklar da taşımaktadır. Farkı yaratan faktörlerden bazıları; ülkeler arasındaki 

daha düşük gelirler, farklı bütçe kısıtları, denetleyici kurumların yapısı, farklı fırsat maliyetleri 

ve hukuk sistemleridir. Ancak bunların yanı sıra, en önemli faktör olan arz-talep arasındaki 

ilişki ve en uygun koruma seviyesinin ne olacağı da belirsizdir. Eğer iki grup arasındaki farkta 

maddi sebepler ağırlıklı ise, gelire bağlı olarak talep esnekliklerinin hesaplanması 

gerekmektedir. Koruma seviyesine yönelik olarak ise, korumanın artması ile birlikte iki etki 

oluşacaktır: Tüketicilerin kopyalama imkanları ve bu ürünleri kullanılması azalacağı için, talep 

de azalacaktır. Buna karşılık, korumanın artışı ile birlikte bir grup kullanıcı yasal ürünü 

kullanmaya yönelecek ve talep de bu şekilde artacaktır. Hangi etkinin diğerine ağır basacağı, 

korumanın talebi nasıl şekillendireceği üzerinde belirleyici olacaktır. 

2.2. Dünya’da Sektör Büyüklüğünün Genel Durumu ve Tartışmalar 

Dünya genelinde güncel bir tartışma olarak, yakın zamana kadar yapılan çalışmalarda 

özellikle ölçülebilen ekonomik göstergeler olan “katma değer, istihdam ve ticaret” üzerine 

yoğunlaşılmış olsa da ikincil olarak kullanılabilecek göstergelerin de telif endüstrilerinin 

ekonomideki etkilerini ölçmede kullanılabilecekleri vurgulanmaktadır. Bu faktörler ise; 

yukarıda da belirtildiği gibi, fikri mülkiyet haklarının işgücü üretkenliğine (labor productivity), 

gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) ve istihdam büyümesine olan etkileri ve dış ticaret dengesidir 

(ticaret fazlası, açığı ya da net ihracat).  

Bunlara ek olarak, tartışmalar telif haklarının sadece yasal bir kategori olmadığını, kreatif 

ürün sahiplerinin geçimlerini sağlamalarından dolayı istihdam, servet ve ticaret boyutları 

olduğunu ve yapılacak analizlerde bu kavramların da dikkate alınması gerektiğini 

vurgulamaktadır.  

Çalışmalar, telif haklarının çekirdek olmayan (non-core) sektörler üzerinde de etkileri 

olmasından dolayı, bu tür etkilerin yaratıldığı “telif hakları faktörlerinin” değerlendirilmesi 

gerektiğini ve gerçekleştirilecek araştırmalarda bütüncül bir analize ihtiyaç duyulduğunu 

vurgulamaktadır. 

Telif hakları üzerine yapılan ekonomi çalışmalarına olan talep son yıllarda oldukça artmış 

bulunmaktadır. Ancak, talep artmış olsa da, olumsuz gelişme olarak veri temininde ve 
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ekonomik analizleri gerçekleştirmede boşluklar ve eksiklikler de yaşanmaktadır. Bu da somut 

sonuçlar elde edilmesini zorlaştırmaktadır. 

Son dönemlerde gerçekleştirilen araştırmalar, ekonomi politikalarında ve yasal 

uygulamalarda düzenlemeler yapılmasını sağlamış ve kreatif sektörlerin desteklenmesi adına 

daha aktif yürütme ve uygulamaların (enforcement) hayata geçirilmesini sağlamıştır. WIPO 

idaresinde, ekonomi alanındaki araştırmalar vasıtasıyla telif hakları üzerindeki ampirik verinin 

zenginleşmesi de sağlanmıştır. 

Yapılan uluslararası etki analizlerinde ülkelerin değerlendirilmesinde şu dört kriter önem 

kazanmaktadır: Telif endüstrilerinin yerel ve uluslararası piyasalardaki konumlandırılmaları; 

kreatif ürünlere atfedilen maddi değerler; sektörü destekleyen ülke/milli politikaları; kültürel 

özellikler ve milli gelenekler.  

Ölçülebilen temel kriterlerden GSYH ve istihdam kullanıldığında, farklı ülkeler aşağıdaki 

şekilde verildiği gibi birbirleriyle karşılaştırılmıştır; Türkiye bu analizde yer almamıştır. 

Şekil 2.2- Ülkelerin GSYH (%) ve İstihdam (%) Yönlerinden Konumlandırılmaları 

Kaynak: WIPO 2015 
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Şekilde görüldüğü üzere, ülkelerin çoğunluğu ya üst sağ bölgede (yüksek GSYH oranı, 

yüksek istihdam oranı) ya da sol alt bölgede (düşük GSYH oranı, düşük istihdam) yer 

almaktadırlar. Bu tür bir kümelenme telif endüstrilerinin ortalama katkısına yönelik göreceli bir 

konumlandırma yapmakta ve telif endüstrilerinin zaman içerisindeki gelişimi hakkında önemli 

bilgiler sunmaktadır. 

Takip eden konu ve kavramlara geçmeden önce, telif hakkı koruması ile ilgili temel yasal 

kavramları anlamak, hangi ekonomik faaliyetlerin incelenmesi gerektiği hakkında daha iyi 

varsayımlar oluşturmaya yarayacaktır. Genel olarak, telif hakkı yaklaşımı, incelenecek konu 

hakkında uygun kavramsal çerçeveyi tanımlamayı sağlar ve gerekli istatistikleri toplamaya ve 

analiz etmeye yönlendirir. 

Telif hakkı kanunu, fikirlerin kendisini değil yalnızca fikirlerin ifade biçimini korur. Telif 

hakkı yasasıyla korunan yaratıcılık, sözcüklerin seçiminde ve düzenlenmesinde, müzik 

notalarında, renklerde, şekillerde ve hareketlerde yaratıcılıktır. Telif hakkı kanunu, telif hakkı 

sahibini edebi ve sanatsal eserler üzerindeki mülkiyet haklarını kopyalanma ya da eser sahibi 

tarafından orijinal olarak ifade edilmiş biçimden farklı şekillerde kullanıma karşı korur. 

Özel haklar, yasalar tarafından, telif hakkı sahibine ürünün başkaları tarafından nasıl 

kullanılabileceğine dair kullanma yetkisi veren münhasır haklardır. Bu haklara, ürünün diğer 

kişiler tarafında kullanılması sebebiyle ürün sahibine türev maddi getiri sağladığı için, mali 

haklar da denir. 

Çoğaltma (reproduction) hakkı, telif hakkı sahibinin başkalarının eserlerin kopyasını 

çıkartmasını engelleme/önleme hakkıdır. Bu, telif hakkı ve korunma altındaki en temel haktır 

ve tüm çalışma kategorilerini kapsamaktadır. Bu hak, kopyanın formundan bağımsız olarak 

(basılı, dijital medya veya diğerleri) uygulanmaktadır. 

Kültürel ve kreatif endüstriler (KKE), dünya genelinde US$ 2,250 milyar hasılat 

oluşturmakta ve 29,5 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu rakam içinde en büyük üç 

sektör televizyon (US$ 477 milyar), görsel sanatlar (US$ 391 milyar), ve gazete ve dergiler 

(US$ 354 milyar) olarak sıralanmaktadır. En büyük üç işveren ise görsel sanatlar (6,73 milyon), 

kitaplar (3,67 milyon) ve müzik (3,98 milyon) sektörleridir. Küresel dijital satışlar 

düşünüldüğünde ise KKE 2013 yılında US$ 200 milyar bir hacme sahip olmuştur. 2013 yılında 
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dijital kültürel ürünler US$ 66 milyar satış gerçekleştirmiş ve internetteki medya ve ücretsiz 

yayın yapan platformlardan US$ 21,7 milyar reklam geliri getirmiştir.14 

İstihdam tarafında, KKE Avrupa’da 15-29 yaş aralığında diğer sektörlerden daha fazla 

istihdam sağlamıştır. Ürünler özellikle bireyler veya küçük ölçekli işletmeler tarafından 

geliştirilmekte olup ABD’de sanatçılar genel çalışanlara göre 3,5 kat daha fazla bir oranla kendi 

işinin sahibidir. 

Eser sahiplerinin hakları değerlendirildiğinde, düzgün işleyen bir altyapıya sahip 

olmamadan dolayı KKE hasılatlarının düşük olduğu ortaya çıkmaktadır, bu da büyümeleri ve 

istihdam yaratmalarında önemli sorunlar doğurmaktadır. KKE oyuncuları iki temel sorun ile 

karşı karşıyadır: (i) Tüketiciler ücretsiz olarak erişebildikleri ürünlere ücret ödemeye nasıl ikna 

edileceklerdir, (ii) daha çok on-line aracılar tarafından paylaşılan kültürel içerikten nasıl bir adil 

pay alınabilecektir. Özellikle uluslararası yayın ve paylaşımdan dolayı politika yapıcıların da 

sınırları aşacak şekilde işbirliğine gitmeleri önem kazanmaktadır.  

Aynı raporda, bu endüstrilerin büyümesinin ve bu katkıyı sağlayabilmesinin tek yolunun 

yaratıcıların, yani fikri mülkiyet sahiplerinin, adil bir şekilde hakedişlerine kavuşmalarına bağlı 

olduğu vurgulanmaktadır. Bu gerçekleştiği takdirde, yaratıcılar hem üretmeye devam edecekler 

hem de bu büyüyen üretimlerin ekonomik katkıları da aynı şekilde yansımaya devam edecektir. 

Aksi durumda ise, yaratıcılar hakedişlerine kavuşamadıkları için üretme adına motivasyonlarını 

kaybedecekler ve ilgili alanda ekonomik büyüme geriye gidecektir.15 

Konu hakkında, 2016 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından hazırlanmış 

bir rapor da bulunmaktadır.16 Bu raporda, 2011-2013 yılları arasında AB içinde fikri mülkiyet 

haklarına tabi tüm sektörlerin doğrudan ve dolaylı istihdamının 82.214.925 kişi olduğunu ve 

bunun 15.240.509’unun telif-yoğun endüstrilerde istihdam edildiği bildirilmektedir. Bu 

rakamlar AB içi toplam istihdamın, sırasıyla, %38,1 ve %7,1’ine karşılık gelmektedir.   

Fikri mülkiyet hakları yoğun endüstrilerin GSYH’ye katkıları incelendiğinde; fikri 

mülkiyet haklarına tabi tüm sektörlerin 5.664.168 milyon Avro seviyesinde katma değer 

ürettiği, telif-yoğun endüstrilerde ise bu rakamın 914.612 milyon Avro olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu rakamlar, sırasıyla, AB içi toplam GSYH’nin %42,3 ve %6,8’i gibi çok yüksek 

değerlere karşılık gelmektedir. Bahsi geçen istihdam ve GSYH değerleri fikri mülkiyet hakkı 

14 Ernst and Young, Cultural Times, The First Global Map of Cultural and Creative Industries, Aralık 2015. 

15 EY (2015) “Cultural Times, The First Global Map of Cultural and Creative Industries” 
16 EUIPO (2016) “Intellectual Property Rights Intensive Industries and Economic Performance In The European Union.” 
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yoğun endüstrilerin AB içerisinde ne kadar önemli katkı yapmış olduğunu göstermektedir. Ek 

olarak, fikri mülkiyet hakları yoğun endüstrilerdeki çalışan başı katma değer, diğer endüstrilere 

göre daha yüksek olarak ortaya çıkmaktadır.  

AB’ye yönelik dış ticaret verisi incelendiğinde, 2013 yılında fikri mülkiyet hakları yoğun 

endüstrilerin 96.417 milyon Avro net ihracat fazlası (ihracat-ithalat) verdiği, bu rakamın telif-

yoğun endüstrilerde 17.165 milyon Avro seviyesinde olduğu tespit edilmektedir. 

Konu hakkında OECD ülkelerine yönelik gerçekleştirilen OECD (2015) çalışması17, son 

10 yıla bakıldığında katma değer açısından telif-yoğun endüstrilerin genel olarak iyi bir 

performans sergilediğini ifade etmektedir. Çalışmada incelenen OECD ülkelerinin çoğunluğu 

katma değerde pozitif büyüme yaşamışlardır. Diğer sektörlerde yaşanan yüksek büyüme 

çerçevesinde, telif hakları ile ilgili endüstrilerin toplam GSYH içindeki payları yaklaşık olarak 

da olsa sabit kalmıştır. Benzer şekilde, telif-yoğun endüstrilerde istihdam da yaklaşık olarak 

aynı kalmıştır. İncelenen ülkelerin çoğunda bu sektör %2,3 ile %5,6 arasında istihdam 

sağlamıştır.  

Telif-yoğun endüstrilerin genel olarak negatif değerde olmayan performansları, bu 

sektörün teknolojik altyapıdaki sürekli gelişmelere ayak uydurabildiğini göstermektedir. 

Aslında, teknoloji geliştikçe ve genişledikçe, telif-yoğun endüstrilerde de yenilikçi (inovatif) 

modeller ortaya çıkmaktadır. Bunlar, internetin içerik ulaştırmada yeni bir yöntem olarak 

kullanıldığı modeller, içeriğin mobil cihazlar ile (cep telefonu, tablet, e-kitap okuyucu gibi) 

“taşınabilir” hale gelmesi ve yeni kazanç oluşturma (reklam gelirleri, Netflix) gibi 

yöntemlerdir. 

Fikri mülkiyet, eser sahibinin çıkarları ile toplumun devamlı inovasyon gerçekleştirmesi 

arasındaki dengeyi sağlamak durumundadır. Yirmi birinci yüzyılda kreatif ekonomilerde telif 

ve bilgiye erişim bu sektörlerin ekonomik büyümesi ve fırsat yaratmaya devam etmesinde en 

önemli etkenlerdir.18 

Kreatif endüstrilere yönelik temel endüstrilerin aralarındaki etkileşim, Şekil 2.3’de 

gösterilmiştir. 

  

                                                           
17 OECD (2015) “Enquiries into Intellectual Property's Economic Impact: Chapter 5, Copyright In The Digital Era: Country 
Studies.” 
18 WIPO (2017), How to Make a Living in the Creative Industries  
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Şekil 2.3- Kreatif Endüstrilerin Haritalanması 

Yaratıcı içeriklerin, güncel satış araçlarının en önde geleni olan dijital kanallarla 

satılmasına yönelik, 2013 yılında 200 milyar dolar katkı sağlanmıştır. Kültürel ürünlerin ise 

dijital satışları yaklaşık 65 milyar dolar gelir yaratmıştır.19 Bu yeni ve teknolojik ürünler, diğer 

endüstriler için de bir fırsat sağlamaktadır. Bunlardan faydalanan elektronik ürünlerin 

yaygınlığı, teknolojik gelişmelerle genişbant internet kullanımı ve Telekom hizmetlerinin 

değerinin büyümesi de sağlanan katkının bir göstergesidir. Ancak bu katkıyı sağlayan 

içeriklerin sahipleri her geçen gün artan değerleme/katkı uçurumu (value gap) nedeniyle zorluk 

yaşamakta ve artık eski güçlerinde üretememektedir. Çok basit bir anlatımla, bu çok büyük 

ekosistemin neredeyse varlık sebebi olan yaratıcılar, bu yarattıkları katma değerin karşılığını 

alamadıkları ama bu ekosistemin diğer tüm oyuncuları büyüyerek geliştikleri için, bir müddet 

sonra genişlemeyen bu içerikler nedeniyle diğer oyuncuların büyümesi de zora girecektir.  

2.3. Türkiye’de Genel Durum 

Uluslararası ticari ve kültürel faaliyetlerine hem özel girişimciler seviyesinde hem de 

devlet politikaları kapsamında uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden ve teknolojik 

değişimleri yakından takip eden Türkiye de, tüm Dünya’daki ekonomik yapıları ve uluslararası 

piyasaları geliştiren, geliştirirken derinden sarsan ve neredeyse tümüyle değiştirmekte olan bu 

yeni kavramlara elbette kapalı kalmamıştır.  

Bugün takip edilen kalkınma politikalarının çoğunluğu, 1980’ler ve 1990’lardan farklı 

olarak sadece ekonomik büyüme odaklı olmaktan çıkmış ve kapsayıcı büyümeyi merkezlerine 

almıştır. Kapsayıcı büyüme politikalarının en önemli unsurlarından biri teknoloji ve 

19 Ernst and Young, Cultural Times, The First Global Map of Cultural and Creative Industries, Aralık 2015 
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inovasyonla yaratılan artı değerlerin hem üretim hem de paylaşımları aşamalarında her kesim 

tarafından sahiplenilmesi ve paylaşılmasıdır. Bu doğrultuda politikalar en küçükten en büyüğe 

tüm ekonomik birimlerin teknoloji ve inovasyon üretimine katkılarının oluşmasını ve üretilen 

teknoloji ve bilginin tüm birimlerce kullanılmasını hedefler. Bu anlamda küçük ve orta ölçekli 

üreticiler ve girişimciler desteklenir. Türkiye de diğer OECD ülkeleri gibi kapsayıcı büyüme 

politikalarını kullanmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan hükümet 

harcamaları artmış ve 2009-2014 yılları arasında % 9,7’ye ulaşmıştır. Onuncu Kalkınma 

Planı’nda Bilim, Teknoloji ve İnovasyon stratejileri belirlenmiş ve stratejilerin başarı ile 

uygulanması için çalışılmaktadır. 2023’e kadar araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayrılan 

bütçenin GSYH içindeki yeri % 3’e yakın olarak belirlenmiştir.20 Konunun ayrıntıları bu 

raporun tam olarak konusuna girmemekle birlikte Dünya Bankası platformu olan The 

Innovation Policy Platform’un yaptığı çalışmalar ve anketler göstermektedir ki, Türkiye’de 

teknoloji üretimi ve yatırımları hem iş dünyası tarafından olumlu bir fırsat olarak 

algılanmaktadır hem de devlet politikaları bu alanların desteklenmesine yöneliktir. Kişilerin ve 

küçük ve orta ölçekli üreticilerin teknolojik girişimleri, gerek TÜBİTAK’ın gerekse ilgili 

Bakanlığın sağladığı özel hibelerle desteklenmektedir.  

Benzer şekilde yeni iş modellerinin gördüğü ilgi de Türkiye’nin ekonomide gelişen yeni 

kavramlara hiç de yabancı kalmadığının bir göstergesidir. Tüm ülkelerde iş dünyalarında 

dijitalleşmenin nasıl algılandığına dair yapılan bir çalışma olarak IBM C-suit study- 2015 

raporu, içerisinde Türkiye’den de pek çok yöneticinin yer aldığı, 12,500 C seviyesinde, yani 

genel müdür düzeyinde yönetici ile yapılan görüşmeleri analiz etmektedir. Raporun sonuçları, 

Türkiye’de iş dünyasında teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin getirdiği değişimlerin 

yarattıkları tüm zorluklara rağmen büyük fırsatları ortaya çıkardıkları ve olumlu olarak 

algılanarak benimsendikleri yönündedir.21  

Aslında Türkiye’de iş dünyasının dijitalleşmeyi bir fırsat olarak görmesi ve benimseyerek 

iş modellerinde uygulamaya başlamış olmasının örnekleri, kurulması ve kullanılması mümkün 

olan her sektörde sayıları hızla artan dijital platformları düşününce oldukça fazladır. Dijital TV 

platformlarından, otel ve turizm servislerinin bilgilerinin paylaşıldığı ve satışlarının mümkün 

olduğu dijital platformlara, uçak biletlerinin bilgilerinin paylaşılıp satışlarının mümkün hale 

getirildiği dijital platformlardan, müzik paylaşım ve satış sitelerine kadar pek çok dijital 

platform hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından kabul görmekte ve kullanımları her geçen 

                                                           
20 https://www.innovationpolicyplatform.org/content/turkey 
21 https://www.ibm.com/services/insights/c-suite-study/ 
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gün daha da artmaktadır. Dijital platformların kullanımının sosyal medyanın kullanım oranları 

ile paralellik gösterdiği rahatlıkla söylenebilir. Bu bağlamda Türkiye’de de sosyal medyaya 

gösterilen talep oldukça büyüktür. Sadece kişisel bilgilerin paylaşılması için değil haber 

kaynağı olarak da sosyal medyanın tercih edilmesi, hatta Oxford Reuters Gazetecilik Çalışma 

Enstitüsünün 2016 raporuna göre kullanıcıların %73’nün dijital haber kaynaklarını tercih 

etmesi, Türkiye’de tüketicilerin dijital ürünlere dostça yaklaştığının başka bir göstergesidir.22 

Bu dijital platformlar, farklı kesimlerden yeni kullanıcıları piyasaya dahil ederek ürünlerden 

faydalandırmalarının yanı sıra çok büyük veri tabanlarının oluşmalarını sağlamıştır. Bugün 

oluşturdukları ya da dışarıdan satın aldıkları veri tabanları, firmaların hem iç piyasalarda hem 

uluslararası ticarette rekabet avantajı geliştirmek için sahip olabilecekleri en önemli 

kaynaklardan biridir. Bu durumun öneminin farkında olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu Aralık 2017’de Büyük Veri Türkiye Konferansı’nı düzenlemiştir. Toplantılarda Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2020'de veri boyutunda bugüne göre yüzde 4 bin 300 

artış olacağını tahmin ettiklerini belirterek, dünyadaki dijital veri havuzunun yüzde 90'ının son 

3 yılda ortaya çıktığını, 2020'de kişi başına 5,2 terabayt bilginin üretilmesinin beklendiğini, 

toplamda da 40 zettabayt verinin dolaşımda olacağının tahmin edildiğini belirtmiştir.23  

İş dünyasının Türkiye piyasalarında kapsayıcı iş modellerini bir fırsat olarak gördüğü ve 

oluşan fırsatları arttırmak ve daha iyi faydalanabilmek için stratejiler oluşturduğunu gösteren 

başka bir örnek Boğaziçi Üniversitesi’nde Kasım 2016 da düzenlenen ve iş dünyasının 

liderlerinin, yeni nesil girişimcilerin, Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın ve akademisyenlerin 

bir araya geldiği Inclusive Business Summit 2016 panelidir. Panelde gelir piramidinin en 

altındaki kitlelerin erişebileceği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, şirketlerin iş hedeflerini 

topluma yarar sağlayacak projelerle gerçekleştirmesi, ağırlaşan ekonomik koşullarda şirketlerin 

büyüme hedeflerine ulaşması için geliştirilebilecek stratejiler tartışılmıştır.  

Girişimcilik, inovasyon ve teknolojinin kullanımı ve yaygınlaştırılması için üniversite-

sanayi iş birliğine verilen önemin arttığını görmek mümkündür. Üniversitelerde oluşan 

teknolojik bilginin ve üretimin sanayiye aktarılması için oluşturulan Teknoloji Transfer Ofisleri 

bu raporun ilerleyen bölümlerinde tartışılmaktadır. Mühendislik ve fen bilimleri alanlarında 

yapılan çalışmalar üretilen bilginin arttırılmasını hedeflerken, bilgi üretim süreçlerinin en doğru 

şekilde yönetilmesi için de idari bilimler ve sosyal bilimler alanında inovasyon yönetimi ve 

22http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Digital%2520News%2520Report%25202016.pdf?ut
m_medium=referral&utm_source=digitalnewsreport.org 
23https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/buyuk-veri-uzmanligi-ile-yeni-is-modelleri-ortaya-cikti/1002312 

https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/buyuk-veri-uzmanligi-ile-yeni-is-modelleri-ortaya-cikti/1002312
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girişimcilik ile ilgili çalışmalar Türkiye’deki üniversitelerde artmıştır. Son yıllarda, 

üniversitelerde bu alanlarda açılan derslerin hatta sertifika ve lisans programlarının ve 

uygulama merkezlerinin sayılarındaki artış konunun gördüğü ilginin ispatıdır.   

Türkiye’de Telif Haklarına Dayalı Endüstrilerin Ekonomik Katkısının 

Değerlendirilmesi 

Telif haklarına dayalı temel endüstriler, Tablo 2.16’da gösterildiği gibi, 2012-2015 

yılları arasında, aşağıda açıklandığı şekilde bir seyir takip etmiştir. Çalışan sayısı 389.646 

kişiden 419.876 kişiye yükselirken girişim sayısı 94.221’den 95.852’ye çıkmıştır. Cari 

fiyatlarla ciro (TL bazında) ise 76.765.780.532 TL’den 116.193.984.082 TL’ye, cari fiyatlarla 

katma değer (TL) ise 14.118.170.342 TL’den 20.736.294.296 TL’ye çıkmıştır. 

Telif hakları temel endüstrileri içinde, 2012-2015 yılları arasında en yüksek istihdamı 

kitap ve basılı yayın 137.489 ile 141.209 kişi arası) ile yazılım, veri tabanı ve bilgisayar oyunları 

(114.169 ile 143.702 kişi arası) yaratmıştır. Girişim sayısında ise kitap ve basılı yayın (34.632 

ve 37.689 arası) en yüksek girişime sahipken, bunu yazılım, veri tabanı ve bilgisayar oyunları 

(20.635 ile 23.972 arası) takip etmiştir. 

Dönem içerisinde çalışan sayısı ve girişim sayısına ait rakamlar Şekil 2.4’te, cari 

rakamlarla ciro ve katma değere ait rakamlar da Şekil 2.5’te gösterilmiştir. 

Şekil 2.4- Temel Endüstriler Çalışan ve Girişim Sayısı (2012-2015) 
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Şekil 2.5- Temel Endüstriler, Cari Rakamlarla Ciro ve Katma Değer (2012-2015) 
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Tablo 2.16- Telif Haklarına Dayalı Temel Endüstriler ve İlgili İstatistikler 

Temel Endüstriler Yıl 
Çalışan 

Sayısı 

Girişim 

Sayısı 
Ciro (TL) 

Katma Değer 

(TL) 

          

Kitap ve Basılı Yayın 

2012 141.209 37.689 16.968.111.039 3.657.895.763 
2013 137.489 37.407 19.887.039.611 4.284.848.072 
2014 138.832 36.159 20.255.882.023 4.221.550.388 
2015 138.838 34.632 23.652.884.811 5.023.122.963 

          

Müzik ve Gösteri Sanatları 

2012 10.909 5.020 1.310.016.035 283.409.207 
2013 12.768 5.632 1.734.983.111 566.458.274 
2014 13.124 5.836 1.973.065.292 590.970.144 
2015 13.316 5.161 1.793.762.865 606.943.147 
   

Sinema ve Video 

2012 21.652 5.804 10.171.471.279 935.007.943 
2013 21.405 5.491 13.240.361.659 1.163.555.234 
2014 23.973 5.512 15.815.421.022 1.277.405.271 
2015 23.328 5.822 16.616.097.908 1.474.548.553 
  

Radyo ve Televizyon 

2012 12.526 1.718 3.456.746.902 556.572.338 
2013 15.450 1.997 5.180.183.953 933.047.763 
2014 18.020 2.560 5.360.864.816 971.346.341 
2015 17.721 2.873 4.381.898.329 1.050.960.094 
  

Fotoğraf 

2012 11.377 7.421 183.353.534 35.582.427 
2013 12.321 7.352 293.332.548 78.547.464 
2014 13.755 7.784 345.860.436 59.555.695 
2015 13.775 7.875 387.151.711 103.240.316 

   
Yazılım, Veri Tabanı ve 

Bilgisayar Oyunları 

2012 114.169 20.635 30.082.768.823 5.962.469.610 
2013 124.310 21.499 37.583.802.647 7.134.062.952 
2014 143.702 23.686 41.775.145.130 8.775.593.873 
2015 132.988 23.972 49.830.534.238 9.338.277.184 
  

Görsel Sanatlar ve Grafik 

2012 9.005 4.089 1.457.026.451 331.657.149 
2013 10.779 4.591 1.807.654.219 332.585.130 
2014 10.192 4.736 2.102.798.800 288.605.977 
2015 9.569 4.096 1.910.985.789 268.871.717 
          

Reklamcılık 

2012 68.799 11.845 13.136.286.469 2.355.575.905 
2013 78.945 12.835 15.677.408.630 3.026.659.905 
2014 80.734 13.575 16.794.519.766 2.868.375.779 
2015 70.341 11.421 17.620.668.431 2.870.330.322 

          

TOPLAM 

2012 389.646 94.221 76.765.780.532 14.118.170.342 
2013 413.467 96.804 95.404.766.378 17.519.764.794 
2014 442.332 99.848 104.423.557.285 19.053.403.468 
2015 419.876 95.852 116.193.984.082 20.736.294.296 

Kaynak: Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
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Türkiye’nin yukarıda ifade edilen rakamlarını diğer ülke değerleri ile karşılaştırmak 

sektör büyüklüğünü ve varılabilecek hedefleri görmek açısından faydalı olacaktır. WIPO 

(2014)24 çalışması, kreatif endüstrilerin GSYH’ye olan katkılarını göstermektedir; rapordan 

yapılan iki alıntı Şekil 2.6 ve Şekil 2.7’de belirtilmiştir. Kreatif endüstrilerin GSYH’ye katkısı 

değerlendirildiğine, yüzde değerlerine bakıldığında incelenen ülkelerdeki ortalama değer 

%5.14 olarak tespit edilmiştir. İncelenen ülkeler arasında ABD %10 üzerinde bir değere 

sahipken, Macaristan %6 üzerinde, Fransa ve Avustralya ortalamanın üzerinde değerlere 

sahipken, Çin ortalama değerde, takip eden ülkeler ise ortalamanın altında katkı değerlerinde 

yer almaktadır. Türkiye ise %2’nin altındaki bir değerle, derlenen mevcut veriler ışığında, 

incelenen ülkeler arasında son sıralarda yer alabilmektedir. Listeden de görüldüğü gibi, 

Türkiye’nin katkısı çok alt seviyede bulunmaktadır. Burada Türkiye için incelenmesi gereken 

bir konu, kayıtlı ve kayıt dışı ekonomik büyüklüğün GSYH’ye katkısında olan payıdır. 

Türkiye’de kayıt dışılığın yüksekliği sebebiyle, detaylı analizlere olan ihtiyaç bir kez daha 

ortaya çıkmaktadır. 

WIPO (2014) çalışmasında incelenen ikinci alan, kreatif endüstrilerin istihdama olan 

yüzdesel katkısıdır. İncelenen ülkeler için ortalama değer %5,26 olarak hesaplanmıştır. 

Filipinler, %12’nin üzerindeki bir değerle en yüksek katkının olduğu ülke olarak saptanırken, 

Türkiye incelenen ülkeler arasında %4’ün biraz üzerinde bir değerle orta sıralarda yer alırken, 

ortalamanın altında yer almaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Türkiye içerisinde kayıt 

dışılığın ve kayıt dışı istihdamın yüksek oluşu, bu değerleri etkileyebilmektedir.  

Sonuç olarak uluslararası karşılaştırmaların gösterdiği, seçilen ülkelerle 

karşılaştırıldığında temel ekonomik göstergelerde Türkiye performansının ortalamanın altında 

kalmış olduğudur. İstihdam tarafındaki performans nispeten kötü olmasa da, GSYH’ye olan 

katkının çok düşük olması, sektörün ülke üretimine arzu edilen seviyede katkı vermediğini de 

göstermektedir. Daha önce benzer raporlarda da değinildiği üzere, Türkiye’de telif hakları 

temel endüstrilerinin diğer gelişmiş sektörler kadar endüstrileşemediği ortaya çıkmaktadır. 

Raporun ilerleyen kısımlarında buna yönelik politika önerilerine değinilecektir. 

24  2014  WIPO Studies on the Economic Contribution of  the Copyright Industries, Overview, WIPO 
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Şekil 2.6- Kreatif Endüstrilerin GSYH’ye Katkısı 

Kaynak: WIPO Studies on the Economic Contribution of the Copyright Industries 2014 
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Şekil 2.7- Kreatif Endüstrilerin İstihdama Katkısı 

Kaynak: WIPO Studies on the Economic Contribution of the Copyright Industries 2014 

Sektör detayında MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) tarafından 

hazırlanmış olan,  Tablo 2.17 incelendiğinde, global gelişmeleri takip eden Türkiye’de de dijital 

satışlar fiziksel satışları geçmiş durumdadır. Toplam gelirin en önemli kısmı meslek birlikleri 

lisanslama gelirleri kaleminde yer almaktadır. Küresel müzik endüstrisinin gelirini Türkiye 
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müzik endüstrisi geliri ile kıyasladığımızda ise Türkiye’nin geliri %0,0044 gibi çok düşük bir 

oranda gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, gelişmiş ülkelerin lisanslama gelirlerinin gayri safi 

milli hasılalarına oranları ve Türkiye’nin oranı karşılaştırıldığında bu ihtiyacın önemi ortaya 

çıkmaktadır (2015 yılı). 

- Fransa: 0,056 EURO 

- Almanya: 0,036 EURO 

- İngiltere: 0,038 EURO 

- İtalya: 0,035 EURO 

- İspanya: 0,024 EURO 

- Türkiye: 0,005 EURO 

Tablo 2.17- Dünyada ve Türkiye’de Müzik Endüstrisi Gelirleri* 

TÜRKİYE 

KÜRESEL 

IFPI CISAC 

MÜZİK ENDÜSTRİSİ GELİRLERİ GELİR (TL) GELİR (USD) GELİR (EUR) 

Fiziki Satışlar 42.776.371 5.400.000.000 - 

Dijital Satışlar 70.170.626 7.800.000.000 - 

Senkronizasyon Gelirleri 2.952.200 400.000.000 31.000.000 

Eser Sahipleri Dijital Alan 7.385.777 - 948.000.000 

Meslek Birlikleri Lisanslama Gelirleri (Temsili 

Alan + Radyo/TV, Mekanik, Yurtdışı)  113.473.981 2.200.000 33.127.000 

Özel Kopyalama - 262.204.000 374.000.000 

Toplam Gelir $13.864.404.000 € 1.386.127.000 

41.917.916.342 4.634.668.098 

Toplam Gelir (TL) 236.758.955 46.552.584.440 

Kaynak: IFPI Küresel Müzik Global Raporu 2017; CISAC Küresel Müzik Raporu 2017 
*2016 Yılı EUR Satış Ortalaması 3,34361 ₺ 

2016 Yılı USD Satış Ortalaması 3,02342 ₺ 
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2.4.    İyi Uygulama Örnekleri 

Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği’nde fikri mülkiyet haklarıyla ilgili verileri bir araya toplayıp ortak 

yöntemler kullanarak sınıflandıran ‘Fikri Mülkiyet İhlalleri Hakkında Avrupa Gözlemevi’25 

gibi merkezi bir kuruluşun, TÜİK’in yanı sıra ülkemizde de ihdas edilmesi, kuşkusuz bu 

saydığımız sorunların aşılmasını kolaylaştıracaktır. İlk olarak, 2009 yılında 

‘Avrupa Taklit ve Korsan ile Mücadele Gözlemevi’26 adıyla kurulan Gözlemevi 19 Nisan 2012 

tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 386/2012 sayılı Tüzük’ü27 ile ‘Fikri Mülkiyet 

İhlalleri Hakkında Avrupa Gözlemevi’ olarak yeniden adlandırılmıştır. Avrupa Gözlemevi fikri 

mülkiyet hakkı ihlallerinin yanı sıra yasal önlemlerin ve düzenlemelerin uygulanmasıyla ilgili 

verileri toplamakta ve sınıflandırmaktadır. Avrupa Gözlemevi, dijital çağda fikri mülkiyet 

alanına ilişkin gelişmeleri sürekli olarak izlediği gibi öksüz eserler gibi alanları da izlemekte, 

fikri mülkiyet haklarının kamu tarafından nasıl algılandığı, öksüz eserlerin kullanımı ve fikri 

mülkiyet haklarının sosyoekonomik etkileri gibi konularda araştırmalar düzenleyerek güncel 

ve güvenilir veri toplamaktadır.  

Brezilya 

Dünya çapında bu konuda başarılı örnek olarak, Brezilya’da yaratıcılığı desteklemek 

amacıyla devlet tarafından desteklenen bir girişim olan ‘Brezilya Yaratıcı Ekonomi Gözlemevi’ 

anılmalıdır. Brezilya Gözlemevi, 2012 yılında, Brezilya Kültür Bakanlığının Yaratıcı Ekonomi 

Departmanı tarafından kurulmuş bulunmaktadır.28 

Brezilya’nın bu alandaki atılımı, özellikle yaratıcı endüstrilere verdiği önemden ve 

öncelikten kaynaklanmaktadır. Ülke çapında bütün eyaletlerce yakın ve sıkı işbirliğiyle 

yürütülen bir ağ kapsamında faaliyet gösteren Brezilya Gözlemevi’nin yetki ve görevleri 

arasında Brezilya’daki yaratıcı ekonomiye ilişkin araştırma, veri ve bilgilerin derlenmesi ve 

paylaşılması bulunmaktadır. Gözlemevi, aynı zamanda bu alana dair seminerler düzenleyerek, 

konunun tartışılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler ile akademik dünya ile 

uygulamacıları bir araya getirerek araştırmaların yapılmasını teşvik etmektedir. Bu gibi toplantı 

ve araştırmalarda tüm paydaşların aktif rol almaları desteklenerek akademisyenler, uzmanlar, 

25 The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights; 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/about-us 
26 The European Observatory on Counterfeiting and Piracy Observatory 
27 Official Journal of the European Union, 16.05.2012, L 129/1. 
28 The Brazilian Creative Economy Observatory (OBEC); https://dutchculture.nl/en/mapping/mapping-brazil-creative-
industries-organizations 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/about-us
https://dutchculture.nl/en/mapping/mapping-brazil-creative-industries-organizations
https://dutchculture.nl/en/mapping/mapping-brazil-creative-industries-organizations
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kamu kurumları yetkilileri ve kültürel sektör temsilcilerinin birlikte çalışmalarına özen 

gösterilmektedir. Brezilya’nın farklı eyaletlerindeki gözlemevleri ile ülke çapındaki 

üniversitelerle birlikte ortak faaliyetler de ayrıca yürütülmektedir.  
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3. TELİF HAKLARI KONUSUNDA ORTAYA ÇIKAN YENİ KAVRAMLAR

Bu bölümün amacı, teknolojik gelişmelerin ve bilgi üretiminin ülke ve dünya 

ekonomisindeki önemi dikkate alındığında, telif haklarının bilgi ve teknoloji üretim 

süreçlerindeki yeri ve önemini analiz edebilmek ve uygun politika önerileri geliştirebilmektir. 

Teknolojik gelişmelerin yapılandırdığı yeni üretim yöntemleri, var olan ekonomik sistemin 

içerisinde değişikliklere sebep olurken aynı zamanda yeni üretim süreçlerine de yer açmaktadır. 

Bu süreçler içerisinde ürünlerin tasarlanma, yaratım veya prototiplerinin oluşturulma 

aşamalarından ticarileşerek pazarlanma aşamalarına geçene kadar farklı yapılarda fikri 

mülkiyet haklarının oluştuğu gözlenebilir. Yeni üretim araçlarının, süreçlerinin ve üretilen 

ürünlerin yapıları itibarı ile farklı yapılardaki bu hakların zaman zaman bir arada düşünülmesi 

mümkün olmaktadır.  Bu nedenle bu bölümde sınai hakların ve telif haklarının iç içe geçtiği ya 

da bir arada düşünülmesi gerektiği durumlarda şemsiye kavram olarak fikri haklar kavramı 

kullanılmıştır. Gözlenen odur ki sınai hakların korunmasının süreç içerisindeki önemi daha 

fazla fark edilmekte ve ortaya çıkan sorunların büyük bölümü patent çalışmaları süreçlerine 

dahil edilmektedir. Ancak, özellikle ürünlerin geliştirilmesinde daha ilk aşama olan fikir 

aşamasının çok önemli olduğu, yeni nesil yazılı ve donanım, siber sistemler cihaz tabanlı 

internet uygulamaları büyük veri tabanlarının oluşturulması gibi alanlarda ürün fikrini 

üretenlerin haklarının korunması için ürünün patent aşamasına gelene kadar beklenmesi, üretim 

sürecinin verimlilik ve etkinliğini düşürmektedir. Bu nedenle, telif haklarının bu yeni üretim 

süreçlerinde belirlenmesi ve korunması büyük önem taşımaktadır.  Raporun takip eden 

bölümleri öncelikle teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni kavramların makroekonomik ve 

mikroekonomik önemlerini kısaca tartışmak ve ardından telif haklarının bu kavramların 

oynadığı rolü nasıl etkilediğini incelemek amacındadır. Yeni üretim süreçleri ve teknolojiye 

dayalı yeni endüstrilerde telif haklarına dayalı üretimin ekonomik büyüklüğünü hesaplamak 

elde olan verilerle maalesef mümkün değildir. Ancak genel olarak bu endüstrilerin tüm 

ekonomi içerisindeki yerleri, telif haklarına dayalı bazı alt endüstrilerin büyüklükleri ve sadece 

Almanya için bile istihdama yönelik olarak tahmin edilen rakamlar, kavramsal ve teorik olarak 

önemi tartışılan bu endüstrilerin gelişmesinde telif haklarına kesinlikle önem verilmesi ve 

gerekli yasal düzenlemelerin teknolojinin ekonomiye getirdiği dinamizme paralel olarak 

tartışılması gerektiğini kesinlikle ortaya koymaktadır.  
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3.1. Teknolojinin Dünya Ekonomisindeki Yerine Kısa Bir Bakış  

Tarih boyunca tüm dünyada büyük teknolojik değişikliklerin üretim ve tüketim 

alışkanlıklarını değiştirdiği bir gerçektir. Bu değişimin özellikle 21. yüzyılda en büyük ivmeyi 

kazandığını, tarih boyunca hep olduğu gibi bir kez daha hem ekonomik düzeni hem de 

toplumsal düzeni yeniden organize ettiğini iddia etmek hiç de yanlış olmaz. Aslında yine 

teknolojik ilerlemelerin ve bu ilerlemelerin tüm dünyaya homojen olmaktan çok uzak bir 

şekilde yayılmasının bir sonucu olarak gelişen Dünya ticareti, son yıllarda yeni bir düzene geçiş 

yapmıştır. Şekil 2.8, 2.9, 2.10 ve 2.11 bu değişikliğe ışık tutmaktadır. 

Şekil 2.8- Dünya Ticareti ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

Şekil 2.9- Ülkelerarası Ticaret Antlaşmaları ve Ticaret 

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü
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Şekil 2.10- Dünya Mal Ticareti Payı 

Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü verileri kullanılarak HDRO tarafından hesaplanmıştır. 

Şekil 2.11- Dünya Ticaretinde Ürünler 

Her ne kadar literatür, ekonomik büyüme ile uluslararası ticaret arasındaki direkt ilişkinin 

büyüklüğü ve yönü konusunda açık ve net sonuçlar ortaya koyamasa da ticaretin ve toplam 

üretimin eş zamanlı olarak arttığı ve ticaretteki payını arttıran ülkelerin gayrisafi yurt içi 

hasılalarını yükselttikleri bir gerçektir. Ticaretin daha çok gelişmiş ülkeler arasında 

gerçekleştiği ve gelişmiş ülkelerin daha fazla pay sahibi olduğu günler ise artık geride kalmıştır. 

Yeni dünya ticareti, teknolojik ve lojistik alanda meydana gelen değişikliklerle üretimin 

gelişmekte olan ülkelere kayması ile kabuk değiştirmeye başlamış, gelişmekte olan ülkeler, 
özellikle Çin dünya için üretir hale gelmiştir. Gelişmiş ülkeler ticaretin finansmanına ve finans 
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piyasalarına odaklanmışken, kontrolsüzce büyüyen finans piyasalarının 2008 yılında, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp tüm dünyaya yayılarak çökmesi akabinde bütün 

dünyayı etkileyen bir ekonomik üretim krizi oluşmuştur.  

Gelişmekte olan ülkeler dünya ticaretinde ucuz iş gücüyle rekabet avantajı kazanmaya 

başlamış ve bunu dış kaynak kullanarak maliyet düşürme çabasında olan çok uluslu şirketlerin 

taşıdığı teknik bilgi ve uzmanlıkla da birleştirerek uluslararası piyasalardaki rolünü ve payını 

arttırmıştır. Buna karşılık, özellikle ekonomik kriz sonrası on yılda, daralan gelişmiş ülke 

ekonomileri, yeni stratejiler geliştirmektedirler. Şekil 2.11’den de görülmekte olan odur ki 

dünya ticaretinde ağırlıklı olarak ticareti yapılan ürün grubu uzun yıllardır hep teknolojiye 

dayalı ürünler ve makineler olmuştur. Diğer yandan gelişmekte olan ülkelerin de rekabet 

avantajlarının en büyük kaynağının sahip oldukları ucuz iş gücü olduğu göz önüne alındığında, 

teknoloji üretimi ve iş gücüne olan ihtiyacın azaltılmasının gelişmiş ülkelerin yeni ticaret 

stratejilerinde başrolü alması şaşırtıcı olmaz.      

Dünya ticaretinde gözlenen bu dinamik değişim sürecinin yeni bir düzene geçişe işaret 

ettiği bir gerçektir. Ülkelerin, piyasaların ve firmalarınsa bu oluşacak yeni düzende alacakları 

rol, teknolojide meydana gelen değişikliklerle şekillenen üretim sistemlerine hangi hızda ve 

yoğunlukta adapte olabileceğine bağlı olarak belirlenecektir. Bu nedenle teknolojinin ve 

teknolojiyi besleyen bilginin üretim süreçlerini anlamak ve en doğru şekilde yönetmek büyük 

önem kazanmıştır. Bu süreç yönetimi bilgi ve teknoloji üretimini en yüksek kapasitesine 

ulaştırmayı amaçlarken, sürecin verimli ve sürdürülebilir olmasını, ayrıca insan ve toplum için 

üretilebilecek en yüksek faydanın gözetilmesini ön koşullar olarak almak zorunluluğundadır. 

3.2. Bilgi ve Teknoloji Üretim Süreçlerinde Ekonomiyi Etkileyen Yeni Yaklaşımlar ve 

Telif Haklarının Süreç Üzerindeki Etkileri 

Bilginin yeni bilgiyi ve teknolojiyi, teknolojinin yeni bilgiyi ve yeniden teknolojiyi 

oluşturduğu bu süreçte, teknolojinin ve üretilen yeni bilginin ekonomik düzene olan etkileri 

kadar, ekonomik düzeninin değişiminin de sürece etkileri önemli boyutlardadır. Gelişmekte 

olan ülkelerin daralan ekonomileri, market ekonomisinin içinde bulunduğu para sirkülasyonu 

sıkıntısı, küçük ve orta işletmelerin dünya ticaretine entegre olma çabaları ve kurumsallaşmada 

yaşadıkları sıkıntılar, büyük işletmelerin çok uluslu şirketlerle rekabette yoksunluğu çektiği 

dinamizm, artan gelir dağılımı eşitsizliği, gelişmekte olan ülkelerin iş gücü piyasalarında 

yarattığı zorlayıcı etkiler, yeni teknolojilerin ve otomasyonun etkisiyle de artan ve daha da 

artması beklenen işsizlik oranları, gençliği üretim süreçlerine dahil etmenin gerekliliği gibi 
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sebeplerle bilgi ve teknoloji üretim süreçlerinin önem ve hız kazandığını ve sanayi üretim 

sürecini beslemeye başladığını gözlemlemek mümkündür. Farklı birimlerde, üniversitelerde, 

atölyelerde, araştırma geliştirme merkezlerinde üretilen bilginin ve fikirlerin ürünlerin 

tasarımlarında kullanıldığı ve bu tasarımların prototip oluşturulma aşamasından sonra 

ticarileştiği ve hatta sanayi üretimine katıldığı görülmektedir. Oluşturulan bilginin sanayileşme 

sürecine dair farklı yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar doğrultusunda ortaya çıkan farklı kavramalar 

söz konusudur. Bu süreçleri hızlandırmak için geliştirilen stratejiler kadar, süreçlerin toplumca 

algılanması benimsenmesi sırasında ortaya çıkan yeni üretim hareketleri de tanınmalıdır. 

Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Maker hareketleri, yeni iş modelleri, kooperatif rekabetçilik 

(İngilizcesi: collaborative competition / cooperative competition / coopetiton) olarak 

isimlendirilen üretim birimlerinin çalışma ortamları, üretim kaynakları gibi ortak paydaları 

kullanarak bilgi üretme ve araştırma geliştirme süreçlerinde ortak çalıştıkları ancak ürettikleri 

ürünün pazarlamasında market payı için rekabet ettikleri üretim modelleri bu kavramlardan 

sayılabilir.  

3.3. Sanayileşmenin Yeni Çağında Telif Haklarının Rolü 

Endüstrileşmenin buhar gücü ile başladığı kabul edilerek, elektrik ve elektronik 

sistemlerin kullanılmaya başlamasının ardından artık siber-fiziksel sistemlerin kullanılması ile 

yeni bir endüstri üretimi dönemine girildiği kabul görmektedir. Aslında üretimde siber-fiziksel 

sistemlerin kullanılması ve işgücünün azaltılması fikri Amerika’dan ortaya çıksa da 

somutlaştırılması Almanya’da olmuştur.     

Şekil 2.12- Endüstri Devrimleri 

Kaynak: https://www.weforum.org/agenda/2015/11/5-ways-of-understanding-the-fourth-industrial-revolution/ 

https://www.weforum.org/agenda/2015/11/5-ways-of-understanding-the-fourth-industrial-revolution/
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İlk olarak 2011 yılında yeni endüstriyel teknolojilerin tanıtıldığı Almanya’da Hannover 

Fuarı’nda kullanıldığı ismi ile Endüstri 4.0, 4. Endüstri devrimini başlatacağı düşünülen, yeni 

bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen stratejiler bütünüdür. Sadece 

üretim araçlarını değil, eğitim ve toplumsal yapıyı ilgilendiren stratejiler de içerir. Gelişmekte 

olan ülkelerin de küreselleşmeye girişi ile artan rekabet koşulları karşısında, rekabet 

üstünlüklerini devam ettirebilmek için Almanya’da tanıtılan Endüstri 4.0, tüm gelişmiş 

ülkelerce hızla benimsenmiş ve hatta geliştirilmeye başlanmıştır. Çin 2015 yılında “Made-in-

China 2025” adıyla Endüstri 4.0 stratejilerini takip eden planını açıklamış ve uygulamaya 

koymuştur. Bu stratejilere kayıtsız kalmanın gelişmekte olan ülkelerin yeni oluşacak ekonomik 

düzende alabilecekleri yeri kötüleştireceği aşikârdır. Bu nedenle şu anda hem gelişmiş hem 

gelişmekte olan ülkelerde 4. Endüstri devrimini yaratması beklenen stratejiler doğrultusunda 

ekonomik üretim ve dağıtım süreçlerinde büyük değişiklikler meydana gelmektedir.  

Bu değişikliklerin oluşumu, gelişimi ve genel etkileri ülkeden ülkeye farklılık 

göstermekle birlikte, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanlar arasındaki ortak yapısal farklılıklar 

oldukça belirgindir. Her şeyden önce gelişmiş ülkelerin ekonomik yapıları ile şu an 3. Endüstri 

devriminin sonlarında oldukları rahatlıkla söylenebilir. Gelişmiş ülkeler, 1970'lerin başlarından 

itibaren, üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerle birlikte, hatta onların yerine dijital 

teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak programlanabilir makinaları geliştirerek, endüstriyel 

yapılarını üretim bantlarının ağırlığından çıkartmıştır. Oysa, günümüz itibarı ile küreselleşmeye 

dâhil olarak üretim kapasitelerini arttıran gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamında, 

dünyanın endüstrileşme tarihi boyunca yaşandığı düşünülen üç aşamanın her birinin aynı anda 

etkili olduğu görülmektedir.  

Henüz endüstrileşme sürecinin ilk aşamalarını tamamen sağlayamamış bu ekonomilerde 

yeni üretim sistemlerine uyum sürecinin gerçekleşmesi, gelişmiş ekonomilerdekine göre, çok 

daha fazla altyapı çalışması gerektirir. Bu altyapı çalışmaları sadece üretim mekanizmaları ile 

sınırlı kalamaz. Her şeyden önce verimli ve etkili kurumların ve kuralların oluşturulması, aynı 

zamanda var olanların yeni sürece uyum sağlayacak şekilde düzenlenmeleri, ekonomik 

değişimin getireceği büyümenin sürdürülebilir olması için vazgeçilmezdir.  

Oluşturulacak ve geliştirilecek kurum ve kuralların oluş ve işleyiş prensiplerinin, 

yapılandıkları ülkelerin kendilerine has özelliklerine göre şekillendirilmeleri gerektiği gibi, 

ulaşılması planlanan hedefler ve bu planlar çerçevesinde geliştirilen stratejiler 

gerçekleştirilirken ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre de belirlenmelidir. Endüstri 4.0 

stratejileri, var olan yazılım ve donanım endüstrilerinin geliştirilmesi kadar, yeni yazılım ve 
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donanım ürünlerinin üretileceği yeni endüstrilerin de doğmasını, sürdürülebilir bir biçimde 

geliştirilmesini gerektirir. Yazılım ve donanım ürünleri zaten var olan yapıları ile geleneksel 

ürünlerden ayrılmaktadırlar. Bu ürünlerin üretiminde asıl olan üretim faktörü fiziksel 

sermayeden daha çok beşeri sermaye ve özellikle entelektüel sermayedir.  

Entelektüel sermayenin birikimi için gereken ortam, 3. Endüstri döneminde ağırlıkla 

ihtiyaç duyulan üretim faktörlerinin birikimi için gereken ortamlardan birçok açıdan 

ayrılmaktadır. Hatta bu ayrılıklar ihtiyaç duyulan beşeri sermaye çeşitlerinde bile 

gözlenmektedir. Farklılıkların en büyük sebebi, Endüstri 4.0 stratejileri çerçevesinde endüstri 

ile buluşması planlanan bilişim teknolojisi ürünlerinin yapısıdır. Bu ürünlerin iki ana 

bileşeninden söz etmek mümkündür. İlk grupta yeni nesil işletim sistemleri ve yazılımları ve 

yeni nesil donanım sayılabilir. Bugün kullanılan donanımlara kıyasla daha az maliyetli, enerji 

tasarruflu, çevre dostu ve aynı zamanda güvenilir donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak 

kaynak ve bellek açısından tasarruflu işletim sistemleri ve yazılımlardan söz edilebilir. İkinci 

grup bileşenlerde ise var olan tüm cihazların birbiri ile iletişim halinde olabildiği, her araca 

bütünleştirilebilecek, alıcı (sensor) ve işleticilerle donatılmış, internet bağlantılı sistemler olan 

Cihaz Tabanlı İnternet (Internet of Things)’ten söz edilebilir.  Genel olarak Siber-Fiziksel 

Sistemler olarak adlandırılan, öğrenebilen ve adapte olabilen bu sistemlerin üretim sürecinde 

fabrikalardaki makinelerde kullanılması ile oluşturulacak olan, kendilerini koordine ederek, en 

uygun şekilde üretim yapabilecek 'akıllı fabrikalar' ile üretim süresi, maliyetler ve üretim için 

ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacaktır.  

Hem yeni nesil yazılımlar ve donanımlar hem de Cihaz Tabanlı Internet (IoT) sistemleri 

şimdiye kadar var olan klasik üretim mekanizmalarının dışında mekanizmalara ihtiyaç 

duyduklarından ve de sistemler için üretilen ürünler klasik ürünlere göre farklılık 

gösterdiğinden, üretilen ürünlerin standardizasyonu ve patentlenmesi sorununa karşılık 

gelişmiş ülkeler çeşitli protokoller oluşturmaktadırlar. Bu konuda gelişmiş ülkelerde özellikle 

Avrupa Birliği’nin ve gelişmekte olan ülkelerde Çin’in başı çektiğini söylemek yanlış olmaz.29 

Bu ürünlerin patentlenmesi ve standardizasyonu her ne kadar önem görse de ürünlerin çok 

önemli bir kısmı entelektüel sermayeye dayalıdır.  Hatta çok daha önemli bir kısmı, diğer 

ürünlerin yapımı ve oluşumunda kullanılan entelektüel sermayenin kendisidir. Bu nedenle 

29 Trappey, Amy JC, et al. "A Review of Essential Standards and Patent Landscapes for the Internet of Things: A Key 
Enabler for Industry 4.0." Advanced Engineering Informatics (2016). 
Ishaq, Isam, et al. "IETF Standardization in the Field of the Internet of Things (IoT): A Survey." Journal of Sensor and 

Actuator Networks 2.2 (2013): 235-287. 
Chen, Shanzhi, et al. "A Vision of IoT: Applications, Challenges, and Opportunities with China Perspective." IEEE Internet 

of Things Journal 1.4 (2014): 349-359. 
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patentlenme ve standardizasyon çalışmaları, sektörün ihtiyacı olan fikri mülkiyet haklarını 

korumakta yetersiz kalmaktadır.  

Yeni nesil yazılım ve donanımların ya da IoT ürünlerinin ekonomik katma değerine dair 

henüz gerçek bir veri seti oluşturmak mümkün olmasa da üretimde getireceği düşük maliyetler 

ile firmaların ve ülkelerin rekabet gücüne getireceği katkı tartışılamaz. Boston Consulting 

Group'un bir araştırmasına göre, Endüstri 4.0 önümüzdeki 10 yılda verimliliği yükselterek 

Almanya’nın imalat sektörünün büyüklüğünü tahmini olarak 90 milyar avro arttırarak, 

GSYH’sına her yıl için %1 katkıda bulunacak ve 390,000 yeni iş imkânın oluşmasını 

sağlayacaktır.30 Elbette bu yeni üretim sistemlerinin işgücü piyasalarını da derinden sarsacağına 

kesin gözü ile bakılabilir. Yeni sistemlerin klasik üretim biçimlerinde ya da basit üretim 

hattında kullanılan işgücüne duyulan ihtiyacı azaltacağı hatta neredeyse yok edeceği gerçektir. 

Ancak bu durumda oluşan yapısal değişiklik karşısında, yeni sistemlerde üretim yapabilecek 

işgücüne ihtiyaç artacaktır. Bu da Endüstri 4.0 stratejilerine uygun üretimi gerçekleştirebilecek 

işgücünü ortaya çıkarması beklenen yeni bir eğitim anlayışına ihtiyaç doğuracaktır. Bu noktada 

entelektüel bilginin üretim kaynağı olan üniversitelerin ekonomi içerisindeki rolü de 

büyümektedir.  

Bilginin bu kadar hızlı paylaşılabileceği, yayılabileceği bir ortamda entelektüel bilgiyi 

üretmenin maliyeti bir yandan düşerken bir yandan da bilgiyi üretmek için gereken motivasyon 

ancak ve ancak fikri mülkiyet haklarının en verimli şekli ile korunmasından kaynaklanabilir. 

Diğer yandan yeni nesil yazılım ve donanımlarının ve IoT ürünlerinin üretim 

mekanizmalarındaki paylaşım ihtiyacı ve yaratım sürecinde paylaşmanın getireceği katma 

değerin farkına varılmıştır. Var olan açık kaynak işletim sistemleri ve yazılımların, içinde 

bulunduğumuz üretim süreçlerine yaptığı katkıyla benzerlik kurulabilecek şekilde, yeni nesil 

yazılım ve donanımların ve hatta IoT ürünlerinin de açık bir paylaşım ortamına taşınması 

gündemdedir. Bu açık kaynak ortamında fikri mülkiyetlerin korunması çok daha büyük bir 

önem taşımaktadır. Endüstri 4.0 stratejilerinin hayata geçirilebilmesi ve sürdürülebilir bir 

şekilde geliştirilmesi, büyük oranda entelektüel sermaye artırımına katkıda bulunabilecek geniş 

kitlelerce benimsenmesine bağlıdır. Bu açıdan var olan toplumsal sermaye ve bu sermayenin 

birikmesi ve arttırılması büyük önem taşır. Bilginin en hızlı şekilde doğurulmasına ve bilgi 

birikiminin arttırılmasına en büyük katkıyı yapacak olan bilginin paylaşımıdır. Klasik 

ürünlerden farklı olarak bilgi yayılması, yeni bilginin üretim sürecinde artan bir fayda yaratır. 

                                                           
30 https://www.gov.sg/microsites/future-economy/press-room/news/content/industry-4-0-and-singapore-
manufacturing 
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Ancak burada oluşturan her yeni fikrin, entelektüel bilginin sahibine getireceği fayda 

korunamazsa uzun vadede, yeni bilginin üretilmesi aşamasında zorluklar oluşur. Bilgi yaratım 

sisteminin kendi sonunu hazırlamasını engelleyecek olan, bilgi paylaşımının toplumsal 

faydasını öngörerek, fikir sahibinin haklarını koruyan doğru bir fikri mülkiyetleri koruma 

sistemidir.  

Bilgi üretim süreçlerinin önemi arttıkça gerek doğal bir deneyimleme sürecinin gerekse 

tasarlanarak yaratılan bir sürecin sonucu olarak yeni ekonomik üretim sistemlerinde kooperatif 

rekabetçilik olarak tanımlanabilecek “coo-petition” oluşumlarının sayısı ve etkinliği giderek 

artmıştır. Yapılan araştırmalar ve anketler göstermektedir ki artan rekabet ortamında giderek 

daha kompleks hale gelen ve birbirleriyle ilintili olan, üretim, dağıtım ve satışla ilgili birçok 

problemin karşısında kişisel çabalar yetersiz ve çoğu zaman sonuçsuz kalmaktadır. Buna karşı 

olarak, artık pek çok düzeyde fikir üreticileri, tasarımcılar, firmalar hatta yönetici kurum ve 

kurullar ortak ve her katılımcının serbestçe faydalanacağı bir altyapı oluşturmak üzere bir araya 

gelmektedirler.31   

Kooperatif rekabetçiliğin bilinen kooperatif düzenlerden farkı içeriğindeki rekabet 

unsurundan kaynaklanmaktadır. Bu yapı içerisinde ortak altyapıdan faydalanan katılımcılar, 

kimi zaman ürünlerin ticarileşmesi, dağıtımı ve satışı süreçlerinin hepsinde kimi zamansa 

sadece dağıtım ve satışta kimi zamansa sadece satışında sert rekabet ortamlarında yarışırlar. 

Özellikle ürünün ticarileşmesi aşamasında rekabetin söz konusu olduğu durumlarda telif 

haklarının korunması büyük önem taşır. Sistemin başarısının devamlılığı ve sürekliliği ancak 

ve ancak katılımcıların haklarının doğru bir şekilde korunması ve kârlılıklarının devamlılığı ile 

sağlanabilir. Bu da ancak ve ancak fikri mülkiyet haklarının korunması ile mümkün olabilir. Şu 

anda tüm dünyada yeni oluşan tasarım ve üretim süreçlerinde hakların sınırlarının ve 

sahiplerinin belirlenmesi zorluklar içermektedir. Geleneksel yasal düzenlemelerin hak 

sahiplerini ayırt etmekte yetersiz kaldığı bu süreçler özellikle farklı marketlerin iç içe geçtiği, 

talep ve üretim taraflarının sıklıkla yer değiştirdiği teknoloji ağırlıklı üretim gerektiren 

ürünlerin ticarileşmesinde gözlenmektedir. Üç boyutlu yazıcılarla üretilen film karakterlerinin 

ticari başarılarında basımı yapan ve kârı elde eden kişinin yanı sıra karakterin yaratıcısının ve 

hatta tanınmasını sağlayan film şirketinin de hakkı olduğu gibi. Ancak hak sahipliği karmaşası 

özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinde daha da büyük bir sorun haline gelmektedir.  

31 https://hbr.org/2013/01/collaboration-is-the-new-com 
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Hagedoorn, Cloodt ve Kranenberg (2005)’ün çalışması göstermektedir ki ülkelerin 

yasal düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası faaliyetlerini yürütmek için yaptıkları seçimleri 

etkilemekte ve uluslararası AR-GE faaliyetlerinin sayısında etkili olmaktadır. Hagedoorn, 

Cloodt ve Kranenberg’ün çalışması her ne kadar bir önceki on yıla ait bir çalışma olsa da hala 

geçerliliğini korumaktadır. 32 Peng ve çalışma arkadaşlarının 2017 yaptığı çalışma ABD ve Çin 

arasında ki Telif hakları savaşına ışık tutmaktadır ve göstermektedir ki birkaç yıl öncesine kadar 

Çin’in telif haklarını korumaya yönelik politikalarındaki isteksizlik, 19. yüzyılda ABD’nin telif 

haklarının koruma politikalarındaki isteksizliğe benzemektedir. Ancak teknolojik gelişme 

konusundaki rekabet ortamı, telif haklarının her iki ülkede de daha fazla korunması gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır.33 Başka bir çalışmada ise Hertzfeld, Link ve Vonortas (2006) 

göstermektedirler ki ABD’de şirketlerin kullandığı telif hakları koruma mekanizmaları yeni 

ortaklıklar oluşturmakta büyük önem taşımaktadır. Özellikle üniversitelerin de işin içinde 

olduğu ortaklıklarda telif haklarının koruma mekanizmaları daha da kilit roller oynamaktadır.34  

Aslında Brunel, Deste Ve Salter (2010) üniversiteler ve sanayi arasındaki iş birliğinde başka 

birtakım faktörlerin yanı sıra telif haklarının da rolünü inceler ve önemini vurgularlar.35 Ancak 

üniversitelerin ana prensip olarak bilgi üretim merkezi olmaları ve paydaşların üretim sürecinde 

ortak bir altyapıyı paylaşıyor olmaları benzer bilgi üretim merkezlerine model olmuştur. Maker 

hareketi kooperatif özelliği ile böyle bir yapıdadır. Kooperatif rekabetçiliğin etkili bir örneği 

olan maker hareketinin ekonomiye olası katkıları nedeni ile başarılarının sürekliliği ve 

devamlılığının sağlanması önemlidir. Bunun için de maker hareketinin içinde telif haklarının 

korunması özel olarak çalışılmalıdır.      

Maker Hareketi 

Endüstri 4.0 stratejilerine uyumlu ürünlerin üretilmesi büyük bir paylaşım hareketini de 

başlatmıştır. Avrupa’da “Open Maker Movement” olan bilinen bu hareket bilgi oluşum 

sürecine katkıda bulunabilecek farklı paydaşları sürece dâhil edebilmesi açısından büyük destek 

görmektedir. Türkiye’de de hızla yayılan ve destek gören Open Maker Movement hareketi, 

Maker’ların yarattıkları ürünleri birbirleri ile paylaştığı bir ortamdır.  

32 Hagedoorn, John, Danielle Cloodt, and Hans Van Kranenburg. "Intellectual Property Rights and the 
Governance of International R&D Partnerships." Journal of International Business Studies 36.2 (2005): 175-186. 
33 Peng, Mike W., Ahlstrom, D., Carraher, S. M., & Shi, W. S. "An Institution-Based View of Global IPR 
History." Journal of International Business Studies 48.7 (2017): 893-907. 
34 Hertzfeld, Henry R., Albert N. Link, and Nicholas S. Vonortas. "Intellectual Property Protection Mechanisms in Research 
Partnerships." Research Policy 35.6 (2006): 825-838. 
35Bruneel, Johan, Pablo d’Este, and Ammon Salter. "Investigating the Factors that Diminish the Barriers to University–
Industry Collaboration." Research Policy 39.7 (2010): 858-868. 
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2005 yılında Amerika’da başlayan Maker hareketi, bugün Türkiye’de ki eğitim 

sisteminin içerisinde de kendine önemli yer bulmuştur.  Kendin yap kültürü ile doğan maker 

hareketi kapsamında her tür üretim, yemekten, maketlere, elektronik devrelerden minik 

robotlara, 3 boyutlu yazıcılar ile basılan, üretilen her ürün düşünülebilir. Maker Hareketi 

öncülerinden Dale Dougherty‘nin tanımına göre, “Maker ruhunun” temelinde 

 Rekabet yerine paylaşım,

 Para yerine yetenek,

 Yoğun ezber bilgi yerine deneyim, vardır.

Bu felsefe ile yapılan üretimde ve tasarımlarda ürünlerin bir ihtiyacı karşılayan 

inovasyon ürünleri olması beklenmektedir. Özellikle 3D yazıcılar gibi yeni teknoloji ürünleri 

makinelerin paylaşıma açılmasının ya da Maker’ların bir araya geldikleri ortak alanlarda, 

makerspace’lerde, ortak kullanım için üretilen makinelerin düşük maliyet imkânı sağlaması 

nedeni ile ürünlerinin prototiplerini üretebilen Maker’ların yaygın üretime geçiş sürecinde 

gereken finansmanın sağlanması zorlukların en başında yer almaktadır. Bu noktada Kitlesel 

fonlama (Crowdfunding) ve Kitlesel İmece (Crowdsourcing) sistemleri ile çözüm arayışına 

gidilmektedir. Yine de finansmanı toplama ve fon yaratma sürecinde birçok diğer fikir ve proje 

arasından sıyrılmak gerekliliği, projelerin hayata geçişinde doğal bir seleksiyon ortamı 

yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Maker hareketi ve inovasyon süreçleri her ne kadar 

rekabet yerine paylaşımdan besleniyor olsa da özellikle yaygın üretime geçiş için finansman 

oluşturma sürecinde oluşabilecek haksız rekabetten korunabilmeleri, Maker’ların üretim ve 

yaratım motivasyonlarının devamlılığı için şarttır. Bu amaçla Maker’lar ve endüstri iş 

birliğinin, verimli ve sürdürülebilir bir üretim sistemini sağlayabilecek şekilde adil olarak 

kurulabilmesi için fikri mülkiyet hakları ve patentler büyük önem taşımaktadır.    Kutu sonu 

Fikri mülkiyetin korunması ve patentlenme süreci ile ilişkilendirilmesi ihtiyacı elbette 

maker hareketiyle ortaya çıkan ürünlere, yeni nesil yazılım ve donanım ürünlerine ya da IoT 

ürünlerine özgü değildir. Entelektüel sermayenin en yoğun faktör olarak kullanıldığı tüm ana 

endüstrilerde var olduğu fikri mülkiyet haklarının korunması bir zorunluluk olmakla birlikte 

hem bu hakların tanımlanması hem de hangi çerçevede korunmaya alınacakları tüm dünyada 

tartışma konusudur. Örneğin, akademisyenlerin yayınlarının telif haklarını bilimsel dergilerin 

yayıncılarına ücretsiz olarak aktarmaları söz konusudur. Bilimsel yayınların yayıncılar 
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tarafından kötüye kullanımına işaret eden bu durum karşısında 2016 yılında Birleşik Krallık, 

Fransa ve İspanya’da hükümetlerce farklı önlemler alınmıştır.36  

Endüstri 4.0 stratejileri doğrulusunda üretilen ve üretilebilecek ürünlerin ekonomik 

katma değerini hesaplamak henüz mümkün olmasa da endüstrilerinde geçişi yaşayan gelişmiş 

ülkelerin ekonomilerinde entelektüel sermayenin yoğunlukla kullanıldığı ana endüstrilerin 

ekonomide yarattığı artı değerler hesaplanmaya çalışılmaktadır. 2008-2010 yılları arasındaki 

bulgular, bu endüstrilerin Avrupa Birliği’nin ekonomik üretiminin %39’unu ve istihdamın 

%26’sını oluşturduğunu göstermektedir. Bu büyüklük Avrupa’da fikri mülkiyet haklarının 

korunması ve oluşan ürünlerin patentlenmesi ile ilgili süreçleri birlikte değerlendirmek ve 

güçlerini birleştirmek üzere, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (the European Union 

Intellectual Property Office (EUIPO)) ve Avrupa Patent Ofisi’nin (the European Patent Office 

(EPO)) bir araya gelmelerini sağlamıştır.37  

Çin gibi ucuz ve çok miktarda işgücüne sahip gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 

ülkelere göre karşılaştırmalı olarak daha ucuza üretmekteki başarıları ile dünya ticaretine hızlı 

girişleri ve bununla eş zamanlı olarak yaşanan dijital teknolojik devrim ve internetin ekonomiye 

getirdiği ve getirebileceği yeniliklerin fark edilmesi ile gelişmiş ülkeler Endüstri 4.0 stratejileri 

ile fiziksel ve maddi ürünlerin kalitesinin geliştirilmesi ve maliyetlerinin düşürülmesinin yanı 

sıra maddi olmayan varlıkların (intangible assets) yarattığı katma değere ve maddi olmayan 

ürünlerin üretilmesinde rekabet üstünlüğü kazanmaya odaklanmışlardır. Teknolojik devrimin 

bu yaklaşımla üretim aşamalarında özellikle içeriğin dijitalleşmesinde, yüksek hızda iletişim 

altyapısının hızlıca gelişmesinde ve veri depolamasının maliyetlerini azaltmakta meydana 

getirdiği değişiklikler yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dahası teknolojik 

devrimin üretim aşamalarında meydana getirdiği bu değişikliklerin, eskiye oranla maliyetleri 

düşürmesi, hatta ürünün çoğaltılmasında maliyetleri neredeyse sıfıra indirmesi, dijital dağıtım 

ve teslimatın olası hale gelmesiyle taşıma ve depolama masraflarının neredeyse ortadan 

kalkması ve ürünü internetin ulaşabildiği her yere ulaştırabilmeyi mümkün kılması sayesinde 

marketlerin coğrafi marketlerle sınırlanmaması, bu yeni iş modellerinin klasik iş modellerine 

göre, hem paydaşların pek çoğu için, pek çok yönden daha verimli, etkili ve kârlı bir model 

oluşturmasını sağlamıştır.38  

36 Summary Presentation of the Brainstorming Exercise Convened by WIPO on April 6 and 7, 2017 
37Intellectual Property Rights Intensive Industries and Economic Performance in the European Union, Industry-Level 
Analysis Report, October 2016 Second edition.  
38 OECD Report, 2015: Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact, 220-225 



118 

İnternete dayalı iş modellerden elde edilecek fayda, global anlamda değişen ekonomik 

ve ticari yapının yeniden belirleyeceği dünya ekonomik düzeninde doğru bir yer elde etmek 

için asla göz ardı edilmemesi gerek bir faydadır. Bu yeni iş modelleri ile üretilen dağıtılan ve 

pazarlanan ürünler, üretimden tüketime kadar olan süreçte çok çeşitli gelişim aşamalarından 

geçmektedir. Her aşamada farklı fikir sahiplerinin haklarını belirlemek ve bu hakların 

korunmasına yönelik olarak yeni yasal düzenlemeler gerçekleştirmek bu yeni iş modellerinden 

sağlanabilecek ekonomik faydanın büyümesi ve sürekliliği için şarttır. Bu yeni iş modellerinin 

ekonomiye tam olarak ne kadar katkıda bulunduğunu söyleyebilmek için farklı veri setlerinden 

bilgileri birleştirmek gerekir. Ancak 2015 OECD raporları göstermektedir ki internet kullanım 

oranları bu iş modellerinin gerektirdiği altyapıyı fazlasıyla destekleyecek kadar yükselmiştir. 

Raporlara göre OECD ortalamalarında her 100 kişiden 70’i mobil internet, 30’una yakını sabit 

internet kullanıcısıdır. Bu da içerik üretici, sağlayıcı ve kullanıcılarının rahatlıkla bir araya 

gelebildiği dinamik bir ortama işaret etmekte internete dayalı iş modellerinin başarısının bir 

sürpriz olmadığına dair ipucu vermektedir.39

Oldukça yeni ama çok büyük bir hızla gelişen ve hayata geçirilen bu sistemlerin 

kullanımında ortaya çıkan problemlere ortak çözüm arayışlarında geliştirilmeye çalışılan yeni 

telif hakları yaklaşımları dikkat çekmektedir. Bunlara örnek olarak 4 Mayıs 2017’de 

Strasburg’ta dijitalleşmenin getirdiği değişime yönelik olarak, inovasyon sistemleri ile ilgili 

olan tüm kurumların, üniversitelerden, endüstrilerden ve kamu kuruluşlarından 120 temsilcinin 

Avrupa Patent Ofisi, WIPO ve Amerika Birleşik Devletleri ile bir araya geldiği toplantılarda 

dile getirilen öneriler verilebilir. Dijitalleşmenin getirdiği kolay paylaşım imkanlarının 

regülasyonların yeniden düzenlenmesini gerektirdiği, fakat dijitalleşmenin getireceği pazar 

büyüklüğündeki artışın bu düzenlemelere temel olacağı ve yeni teknolojik gelişmelerle, telif 

haklarının ve dijital lisanslamanın mümkün olacağı söylenmektedir. 2014’te 257 Milyar Avro 

olan Avrupa Dijital Pazarı 2015 yılında 272 Milyarlık bir büyümeye ulaşmıştır ki dijital pazarda 

gözlenen bu yüksek büyüme oranı Türkiye gibi diğer ülkeler için de uzak değildir. Başka bir 

tartışma konusu büyük verilerin (Big Data) işlenmesi ve telif hakları ile ilgilidir. Büyük 

verilerin giderek artan önemi karşısında, bu verilerin sahipliği konusunda her zaman farklı 

görüşler oluşmakla birlikte, toplantılarda benimsenen yaklaşım verilerin ulaşılabilirliği ile 
sahipliğinin arasındaki farklar gözetilerek farklı türlerdeki büyük veriler için kullanılan telif 

hakları sistemlerinin verimliliği olmuştur.40

39 OECD Report, 2015: Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact, 220-225 
40 http://ipforbusiness.org/understanding-the-new-role-of-ip-management-within-the-digital-transformation-in-industry-and-
commerce 
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Dijital teknolojideki ilerlemelerin son 10 yıl içerisinde ülkelerin telif hakları ve 

bağlantılı haklar alanlarında nasıl yasal düzenlemeler gerektirdiğine ve gerektirebileceğine dair 

bir diğer toplantı 6-7 Nisan 2017 tarihinde WIPO’nun bir araya getirdiği akademik uzmanlarla 

yapılmıştır. Toplantılarda var olan ve WIPO tarafından önerilen ulusal yasal düzenlemelerin 

teknolojik gelişmelerin getirdiği farklı sorunlar karşısında yeterli olup olmadığının yanı sıra, 

gelecekte ihtiyaç duyulabilecek düzenlemeler de tartışılmıştır. Bu tartışmalarda dijitalleşme 

sonucu çok daha kolay hale gelen çoğaltma kolaylığı ile çoğaltma hakkının eskisi kadar çok 

pratik edilmediği ancak özellikle veri oluşturma, 3D yazıcılarla üretim ve buluta kopyalama 

işlemleri ile ilgili olarak yeni düzenlemelerin mi yapılması gerektiği yoksa Bern 

Konvansiyonu’nun yeterli olduğunun mu kabul edilmesi gerektiğine dair farklı görüşler 

oluşmuştur. Yayma hakkına dair de ortaya çıkan soru bu hakkın dijital ürünlere tam olarak nasıl 

uygulanması gerektiğidir. Görünen odur ki pek çok ülkedeki düzenlemeler sadece fiziksel 

ürünlerle sınırlıdır. Umuma iletim hakkının kullanımında ise kamuyla iletişim şekillerinin ve 

tanımlamalarının daha açık hale getirilmesi gerekliliği kabul edilmiştir. Bilimsel yayınların 

dijital ortamlarda yayınlanırken, araştırmacıların haklarından feragat etmeleri ve hatta kimi 

zaman yayın için ücret ödemeleri ve bu duruma karşın Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’da 

hayata geçirilen farklı düzenlemeler de tartışılan konular arasındadır. Ancak sorunun sadece bir 

yasal sorun olmadığı konusunda kanı oluşturulmuştur.41  

Her ne kadar telif hakları kapsamında korunan endüstrilerin bütün ekonomi içerisindeki 

paylarının tam olarak ölçülebildiği bir veri setine ulaşılamasa da Avrupa Birliği’nde Fikri 

Mülkiyet Hakları yoğunluklu endüstrilerin katma değerini gösteren Tablo 2.18, bu endüstrilerin 

büyüklüğü hakkında bir fikir verebilir.  

41 Document SCCR/31/4, Proposal for a Review of Copyright in the Digital Environment
http://www.WIPO.int/edocs/mdocs/copyright/EN/sccr_31/sccr_31_4.docx  
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Tablo 2.18- Fikri Mülkiyet Hakları Yoğun Endüstriler, GSYH, 2011-2013 Ortalama 

NACE 

Kodu 
NACE Tanımı 

Katma Değer (Milyon €, 

GSYH'ye göre ayarlanmış) 
Yoğun FMH 

68.20 
Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün 
kiraya verilmesi veya işletilmesi  1.356.345    Mar 

71.12 
Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik 
danışmanlık     132.027    Pat 

70.22 
İşletme ve diğer idari danışmanlık 
faaliyetleri     128.162    Tas 

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı     123.254    Mar, Tas, Pat 

66.00 
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri 
için yardımcı faaliyetler     106.019    Mar 

21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı     100.880    Mar, Pat 

62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri   98.080    Mar, Tlf 

62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri       97.333    Mar, Tlf 

61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri       93.608    Tlf 

72.19 
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer 
araştırma ve deneysel geliştirme 
faaliyetleri

      88.084    Mar, Tas, Pat 

46.69 
Diğer makine ve ekipmanların toptan 
ticareti       68.662    Mar, Tas, Pat 

46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti       65.256    Mar, Tas 

29.32 
Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve 
aksesuarların imalatı       58.284    Tas, Pat 

61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri       56.383    Mar, Pat, Tlf 

93.00 
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence 
faaliyetleri       52.878    Mar 

06.10 Ham petrol çıkarımı  45.805    Mar, Pat 

61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri       44.600    Mar, Tas, 
Pat, Tlf 

41.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi       43.593    Mar 

26.51 
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve 
cihazların imalatı       41.399    Mar, Tas, Pat 

30.30 
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla 
ilgili makinelerin imalatı       40.214    Pat 

İlk 20  2.840.867    

Kaynak: EUIPO, Intellectual Property Rights Intensive Industries and Economic Performance in the European Union 
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Telif haklarının etkili olduğu endüstrilerden, bilgisayar danışmanlık aktiviteleri, 

bilgisayar programlama aktiviteleri, kablolu telekomünikasyon aktiviteleri, kablosuz 

telekomünikasyon aktiviteleri ve diğer telekomünikasyon aktiviteleri en büyük 20 endüstri 

içerisinde %20’lik bir paya sahiptir ki, yine aynı rapora göre bu, Fikri Mülkiyet Hakları yoğun 

342 endüstrinin toplam üretiminin yaklaşık %7’si kadardır.42  

Sonuç olarak, teknolojik ilerlemelerin telif haklarının korunmasında meydana getirdiği 

zorluklar şöyle özetlenebilir: İlk olarak, dijital ortamda kopyalama içeriği transfer etmek 

oldukça kolay bir hal almıştır. Bu durumda telif hakları yasaları koruma önlemleri için hızlı 

çözümler üretebilir olmalıdır. Ayrıca bilginin yayılmasını ve olumlu dış etkiler oluşturmasını 

önleyecek koruma tarzı benimsenmesi, bilgi üretim sürecinin devamlılığını ve ivmesini 

etkileyeceğinden istisnalar tanınmalı ve belirlenmelidir. İkinci olarak, telif haklarının 

korunması sanattan bilimsel çalışmalara, müzikten bilgisayar programlarına ve endüstriyel 

tasarımlara kadar pek çok ürün ve sektör için gereklidir. Ancak teknolojik ilerlemelerin söz 

konusu olduğu durumlarda verilerin ve veri tabanlarının telif hakları ile korunması konusu özel 

bir çalışma içermelidir. Günümüzde veri rekabet avantajı oluşturabilecek bir kaynaktır. Sahip 

olunan veri tabanları, inovasyon ve sürdürülebilir büyümeyi tetikler. Bu nedenle verinin ya da 

oluşturulmuş veri tabanlarının yaratıcı alanlarda olup olmadıkları önem taşır. Yaratıcı bilgi 

içeren veri setleri telif hakları ile koruma altına alınırken bu tür özellik içermeyen veri setleri 

korumadan yararlanamaz. Ancak hangi veri setlerinin yaratıcı bölümler içerdiği, hangilerinin 

içermediği kesin ve net olarak tanımlanmamaktadır. Bu tanımın doğru yapılması haksız rekabet 

avantajının oluşmaması için önemlidir. Üçüncü olarak, internet ve dijitalleşme ile öksüz 

eserlerin sayısının azaltılması da mümkün olabilir. Dijital korsanlığın teknolojik ilerlemelerle 

çok daha kolay ve yaygın hale gelmesiyle, telif hakları kayıtları da yasaların koruması altında 

olmalıdır. Son olarak, endüstriyel tasarımların ticarileşip, patentlenmesi arasında geçen süre 

içerisinde kimi zaman kooperatif rekabetçilik ortamında üretilen bu tasarımların sadece tasarım 

hakları ve patentle değil telif hakları ile korunmaları fikir ve tasarım üreticilerinin üretim 

motivasyonlarını güçlendirerek üretim sürecinin devamlılık ve sürekliliğini sağlayacaktır.    

Türkiye özelinde, eğitim alanında ekonomiyi yeniden şekillendiren kavramlara verilen 

önem sadece üniversite düzeyinde değildir. Her ne kadar Türkiye’nin de içinde bulunduğu 

birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke üzerinde yapılan Uluslararası Bilgisayar ve 

                                                           
42 “Intellectual Property Rights IntensiveIndustries and Economic Performance in the European Union” başlıklı EUIPO 
raporu:  https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Un
ion/performance_in_the_European_Union_full.pdf  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
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Enformasyon Okur Yazarlığı Araştırmasına göre (International Computer and Information 

Literacy Study ICILS 2013) bilgisayar okuryazarlığı beklenenden çok gerilerde olsa da (8. Sınıf 

öğrencilerden beklenen bilgisayar okur-yazarlığı, en ileri olan Avustralya, Çek Cumhuriyeti ve 

Güney Kore’de bile sadece %40 olarak gözlenmiş) Türkiye’de bu konuda anaokulu düzeyinden 

liseye kadar düzenlenmiş kapsamlı eğitim müfredatlarını takip eden pek çok okul yer 

almaktadır.43 Okulların eğitim müfredatları, kodlama, maker çalışmaları, dijital iletişim 

materyallerinin kullanımları gibi pek çok alanda gösterilen faaliyetlere yer açmaktadır.   

Kodlama ve maker faaliyetlerine eğitimin her düzeyinde gösterilen bu ilgi kesinlikle 

tesadüfi değildir. Yeni nesil yazılımlar, siber sistemler ve maker hareketinin sonucunda elde 

edilen ürünler Türkiye’deki piyasalarda da önemli bir ekonomik yere sahip olmaya başlamıştır. 

Pek çok yerde faaliyet gösteren açık maker atölyelerinde üretilen ürünler, her yıl belirli 

dönemlerde düzenlenen Maker Panayırlarında (Türkiye’de ilk olarak Kasım 2014’te 

düzenlenmiştir) sergilenmekte ve ticarileşme macerasına atılmaktadırlar. 

3.4. Dünyadaki Eğilim ve Gelişmeler 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2016-2020 Beş Yıllık Kalkınma Planı, Amerika Birleşik 

Devletleri’nin 2016-2020 Beş Yıllık Stratejik Planı ve Kanada’nın 2017-2022 Beş Yıllık iş 

strateji planı44 ile yasa değişikliği arifesinde olan İsviçre’nin incelenmesi, telif haklarına ilişkin 

dünyadaki eğilimleri ve ileriye dönük muhtemel tehdit ve fırsatları değerlendirmek açısından 

fikir vermektedir.   

Çin Halk Cumhuriyeti 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin beş yıllık kalkınma planlarının ilki 1953 yılına dayanmaktadır. 

13. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2016–2020), Ulusal Halk Kongresi tarafından Mart 2016

onaylanarak uygulamaya konulmuştur.45 

Bu kapsamda, 13 Ocak 2017 tarihinde Ulusal Halk Kongresi tarafından ayrıca fikri 

mülkiyet haklarının korunmasına yönelik Ulusal Plan yayınlanmıştır.46 Söz konusu Planda, 

2015 yılında 4.44 milyar doları bulan fikri mülkiyet haklarından kaynaklanmış olan gelirlerin, 

43 http://www.iea.nl/sites/default/files/studies/IEA%20ICILS%202013%20Press%20Release.pdf     
44 Canadian Intellectual Property Office, Five-Year Business Strategy 2017-2022; https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-
internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html 
45 Bkz. “The 13th Five-Year Plan”, U.S.-China Economic and Security Review, 14 Şubat 2017; 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-
Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20%28002%29.pdf 
46 Bkz. China Releases Plan on IPR Protection, Application, The State Council of the People’s Republic of China, 13 Ocak 
2017; http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2017/01/13/content_281475540821300.htm 

http://www.iea.nl/icils_2013.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20%28002%29.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20%28002%29.pdf
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2017/01/13/content_281475540821300.htm
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2020 yılında 10 milyar dolara ulaşacağına dair öngörüde bulunulmaktadır.47 Atılacak ‘Temel 

Adımlar’ başlığı altında, kültürel ve yaratıcı sektörlerde rekabeti güçlendirmek ve bu 

alanlardaki ürünlerin paylaşımını arttırmak için telif haklarını esas alan ticari platformların 

yaratılması önerilmektedir.48 Yine aynı Planın, “Mevzuatın İyileştirilmesi” alt başlığı altında, 

Telif Hakları Kanunu’nun gözden geçirilerek, gerekli değişikliklerin yapılması önerilmektedir.  

Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde teklif haklarına dair düzenleme önerileri, gözlemler ve 

iyileştirme çalışmaları Birleşik Devletler Telif Hakları Ofisi (USCO) tarafından 

yürütülmektedir. USCO, yirmi birinci yüzyıl yönetim düzenlerine bir model olmayı ana amacı 

olarak belirlerken altı stratejik hedeften oluşan ve 1 Aralık 2015 tarihi itibariyle uygulamaya 

konulan beş yıllık ‘2016-2020 Stratejik Planı’49  doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.50 

Bu hedeflerden ilki, ABD bünyesinde yürürlükte bulunan telif haklarının verimli, etken 

ve doğru bir şekilde yönetilerek ilgili tarafların haklarının en adil şekilde gözetilmesinin 

sağlanmasıdır. Günümüzde hızla gerçekleşen teknolojik gelişmelerin getirdiği zorlukların ve 

ikiliklerin önüne geçmek adına yazılım, hareketli fotoğraf, video oyun, elektronik imza gibi 

konulara da eğilerek gerçek veya tüzel kişi eser sahiplerinin hakları kapsamını genişletmek ve 

bu şekilde korunmadan yoksun herhangi bir ürün veya hizmet olmaması amacını ilke 

edinilmiştir.51 

İkinci stratejik hedef ise telif hakları kayıtlarının yazarlar, girişimciler ve ihtiyacı olan 

herkes için kolay araştırılabilir ve erişilebilir hale getirilmesidir. Bunun için Büyük Verinin 

toplanması, derlenmesi, sınıflandırılması ve uygun sanal ortama aktarılması gerekmektedir. Bu 

hedef doğrultusunda, 1978 yılı öncesine dayanan kayıtların dijital ortama aktarılıp arama 

yapılabilir konuma getirilmesi amaçlanmaktadır.52 

Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan Kongre’ye, ilgili bürolara ve mahkemelere; 

bağımsız ve tarafsız ekspertiz yardımında bulunulması Stratejik Plan’ın üçüncü hedefini 

oluşturmaktadır. Yasama, yürütme ve yargı organlarına destek sağlarken, diğer kişiler ve 

kurumların bilgilendirilmesine de özen gösterilmiştir. Dördüncü hedef, gerekli ve ilgili 

                                                           
47 “China Issues Plan to Develop Intellectual Property”, State Intellectual Property Office of the PRC (SIPO), 27 Ocak 2016; 
http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201701/t20170116_1307852.html 
48 Notice of the General Office of State Council on Forwarding the “Action Plan for Implementing the National Intellectual 
Property Strategy (2014—2020)” of Units Including SIPO, Guo Ban Fa [2014] No. 64, General Office of State Council, 
December 10, 2014. 
49 Bkz. Strategic Plan 2016-2020, Positioning the United States Copyright Office for the Future, 1 Aralık 2015, United States 
Copyright Office (USCO) https://copyright.gov/reports/strategic-plan/sp2016-2020.html 
50 Migel Fontenot, and Christopher Galfano. “Intellectual Property Alert: Copyright Office Focuses on Future with Strategic 
Plan .” Intellectual Property Alert: Copyright Office Focuses on Future with Strategic Plan, 25 Nov. 2015. 
51 Bkz. USCO Strategic Plan. http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf  
52 Bkz. USCO Strategic Plan. http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf  

http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201701/t20170116_1307852.html
https://copyright.gov/reports/strategic-plan/sp2016-2020.html
http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf
http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf
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bilgilerin yer alacağı bilgilendirme servislerinin, eğitim programlarının, yayınların ve diğer 

kaynakların bireylere ve kurumlara ulaştırılmasını esas almaktadır. Bunun sağlanması için 

USCO internet sitesinin ara yüzünün yenilenmesi, çevrimiçi form ve dosyalarla kişilerin 

desteklenmesi, organizasyonel yapının gözden geçirilerek yenilenmesi ihtiyaç duyulan 

geliştirmeler arasında belirlenmiştir.53 

Hızlı geribildirim sağlayabilen ve esnek bir yapı inşa ederek hali hazırda bulunan ve 

gelecekte ihtiyaç duyulabilecek noktaları saptayıp bunlar üzerinde çalışacak bir kuruma sahip 

olunması altıncı stratejik hedeftir. Bu hedefe ulaşılması için “öneri, inceleme ve sonlandırma” 

aşamalarının sırasıyla uygulanması uygun görülmüştür. Yukarıda bahsedilen beş hedefin yerine 

getirilebilmesinin temel gerekliliği ise hukuk, ticaret ve teknoloji alanında uzman kişilerin 

kuruma dâhil edilmesidir. Bu ihtiyaç, son stratejik hedefi doğurmuş ve bu kişilerin tam zamanlı 

çalışan olmasa bile yarı zamanlı çalışan komite üyeleri veya danışman olabileceği 

vurgulanmıştır.54 

Kanada 

Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi (CIPO), 2017-2022 yıllarını kapsayan ‘Beş Yıllık İş 

Stratejisi’ planı geliştirmiş ve bu planı gerçekleştirirken, gerektiğinde yaratıcılara ve Kanada iş 

dünyasına, gerektiğinde bilgi ve desteği vermeyi üstlenmiştir.55  

Sözü geçen stratejiyi oluştururken CIPO aşağıdaki beş noktaya öncelik vereceklerinin 

altını çizmiştir: 

1) Yenilikçiliği teşvik etmek için Kanada’nın fikri mülkiyet haklarına ilişkin

politikalarını güncellemek,  

2) Sunulmakta olan fikri mülkiyet haklarına dair hizmetlerin şeffaf, zamanında ve kaliteli

şekilde verilmesine yönelik çalışmalara devam etmek, 

3) Fikri mülkiyet haklarına ilişkin toplumsal farkındalık ve eğitime katkıda bulunmak,

4) Müşteri odaklı ve onların ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen çağdaş destek sağlamak,

5) Dinamik ve yüksek performans sergileyen bir organizasyon olmak.

Bu strateji unsurlarını yerine getirirken Kanada’daki fikri mülkiyet sistemini uluslararası 

standartlar ile uyumlaştırmak, küresel iş birliğini arttırmak, yaygın eğitim programları 

oluşturmak, fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin erişilebilirliğini arttırmak ve yönetimde 

mükemmeli sağlamanın hedeflere ulaşılmasında etken rol oynayacağı belirtilmektedir.56 

53 Bkz. USCO Strategic Plan. http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf  
54 Bkz. USCO Strategic Plan. http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf  
55 Bkz. Canadian Intellectual Property Office. https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html 
56 Bkz. Canadian Intellectual Property Office. https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html 

http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf
http://copyright.gov/reports/strategic-plan/USCO-strategic.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04283.html
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İsviçre  

1993 yılında yürürlüğe girmiş olan İsviçre Federal Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar 

Kanunu’nda değişlik yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. 2007 yılında WIPO Telif 

Hakları Anlaşması’na ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’na uyum sağlamak amacıyla 

birtakım değişiklikler onaylanmış ve 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle, önceden 

50 yıl olan telif hakkı koruma süresi 70 yıla çıkarılmıştır. Ülkemizde olduğu gibi, İsviçre 

hukukuna göre de eserlere tanınan koruma süresi kural olarak eser sahibinin ölümünün 

üzerinden 70 yıl geçmesiyle icracı sanatçıların hakları ise icranın fonograma tespit edildiği 

yılın sonundan başlayarak 50 yılın bitmesi ile sona ermektedir.  

22 Kasım 2017 tarihinde Federal Konsey tarafından onaylanan telif haklarına dair kanun 

değişikliği tasarısı, Meclis’te tartışmaya açılmak üzere, Ulusal Konsey ve Eyaletler Konseyine 

gönderilmiştir. İsviçre bu suretle, birtakım değişiklikler yaparak telif haklarına ilişkin 

mevzuatını dijital dünyadaki gelişmelerle uyumlu şekilde düzenlemeyi hedeflemektedir. Aynı 

zamanda, ulusal alanda kültür ve yaratıcı endüstrilerin teşvik edilmesi amacıyla çevrimiçi 

korsan içeriklere karşı mevcut tedbirlerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Korsanlığa karşı 

alınan önlemler, özellikle internet üzerinden yasal olmayan içeriği barındıran hizmet 

sağlayıcılara (hosting providers) yönelik olarak düzenlenmiştir. Zira telif hakkı ihlali teşkil 

eden içeriklerin kaldırılmasını en hızlı ve etkin şekilde hizmet sağlayıcılarının imkânları 

dâhilinde olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda, barındırma hizmeti sağlayıcıları, ‘stay down’ 

sorumluluğu kapsamında telif hakkını ihlal edebilecek nitelikteki eserleri kaldırılmak ve 

sunucularında bulundurmamakla yükümlü olacaklardır.  Bu yükümlülük, hâlihazırda mevcut 

olan uyarı üzerine telif haklarını ihlal eden içeriğin kaldırılması yükümlülüğüne ek olarak 

getirilmektedir. 

 Buna karşın, korsan içeriği kullanan tüketicinin cezalandırılmaması ilkesi 

korunmaktadır. Dolayısıyla tüketicilerin, kişisel kullanım için sınırlı olmak kaydıyla, eser 

sahibinin izni olmaksızın internette bulunan bir müzik parçasını, herhangi bir müeyyideye 

maruz kalmadan,  bilgisayarlarına indirmeleri mümkün olacaktır.57 Diğer taraftan 

belirtilmelidir ki, önerilen düzenleme kullanıcılar tarafından internete yüklenen korsan 

içerikleri kapsamamaktadır. Bu çerçevede, eğlence sektöründe ortaya çıkabilecek zararların, 

telefon ve tabletler de dâhil olmak üzere medya oynatıcı (media player) cihazlar üzerimden 

alınan zorunlu vergi üzerinden tazmin edilmesi amaçlanmaktadır.   

                                                           
57 https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/aktuell/news/2017/2017-11-221.html 

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/aktuell/news/2017/2017-11-221.html
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4. TELİF HAKLARINDA HUKUKİ VE KURUMSAL YAPILANMA

Gelişen dijital teknolojiler ve bunların gündelik yaşama olduğu kadar fikir ve sanat 

eserlerine uzanan etkileri doğrultusunda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fikri haklar 

alanında etkin ve çok yönlü politikalar oluşturma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 19 uncu 

yüzyılda sanayi devrimi ile ivme kazanan uluslararası ticari ilişkilerin hızla gelişmesi sonucu 

oluşan ortamda, ekonomik ve ticari menfaatlerin zarar görmemesi, fikri mülkiyet haklarının 

farklı ülkelerde korunabilmesi ve bu ülkelerin iç hukuklarıyla uyumlaştırılmasının taşıdığı 

önem artmıştır. Bu alanda, dünyadaki ilk çok taraflı sözleşmeler, 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin 

Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi ve 1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına 

İlişkin Bern Sözleşmesidir. 20. yüzyılda, bu sözleşmeleri birçok başka sözleşme ve uluslararası 

anlaşmalar izlemiş ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemeler önemli boyutlara ulaşmıştır. 

4.1.  Fikir ve Sanat Eserlerine Dair Türkiye Mevzuatı 

4.1.1. Osmanlı Devletinde Telif Haklarına İlişkin Düzenlemeler 

Türkiye’de telif hakları alanında gerçekleştirilen ilk yasal düzenlemeler kapsamında, 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Fransız akademisi örnek alınarak kurulan Encümen-i 

Daniş’in görevlerinin düzenlendiği 1850 tarihli Encümen-i Daniş Nizamnamesi ile 1857 

yılındaki Telif Nizamnamesi bulunmaktadır. “1857 Tarihli Nizamnameye Zeyil Olunan 

Fıkaratı Nizamiye” (1872) ve ardından 1876 yılında “1857 Tarihli Nizamnameye Tezyil 

Olunan Fıkaratı Nizamiye” ile iki kez değişikliğe uğramıştır.58 1857 tarihli Telif Nizamnamesi 

kapsamında yer almayan bazı hususlar ayrıca 1870 tarihli Telif ve Tercüme Nizamnamesi ile 

düzenlenmiştir. 

Telif hakları hukuku Osmanlı döneminde diğer birçok hukuk dalında olduğu gibi Batı 

Hukukuna uyum sağlama gayreti içinde iç hukukta olmayan kavramları, gerektiğinde İslam 

hukukunu farklı şekilde yorumlayarak benimsemiştir. Telif hakkı kavramı da, bir makalede 

belirtildiği gibi buna bir örnek teşkil etmektedir: “Tanzimat sonrası Osmanlı yöneticileri, Batı 

hukukuna göre oluşturdukları telif haklarına dair mevzuata, İslam hukukundan mesnetler 

bulmayı hiç ihmal etmemişlerdir. Örfün değişmesine istinaden “telif hakkının satışı olmaz”, 

kuralı “telif hakkının satışı olur” şeklinde yeniden yorumlanmıştır ki bu sayede Osmanlı hukuk 

sistemine telif hakları kavramı sokulmuştur.”59 

58 Diren Çakmak, Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2007, s.207-210. 
59 Diren Çakmak, age, s.199. 
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Hakk-ı Telif Kanunu ve Tel’if Hakkı Kavramının Tanımı 

Telif haklarının korunması ve telif hukukuna ilişkin 1910 tarihli Hakk-ı Te’lif Kanunu 

toplam 42 maddeden mürekkeb ve mevzuatta ‘telif hakkı’ kavramının ilk defa kullanılmış 

olduğu kapsamlı bir kanundur.60 Kimsesiz eserlerden veya Kanunda zikredildiği şekilde 

‘sahipsiz eserden’61 tiyatro piyesleri ve operaya kadar, kitap, resim ve heykelden harita, plan ve 

mimari projelere kadar geniş yelpazede eserleri kapsamına alan bu Kanunda ‘telif hakkı’ şu 

şekilde tanımlanmıştır: 

Madde 1-Her nevi mahsulatı fikriye ve kalemiye üzerinde sahiplerinin bir 

hakkı temellükü vardır. Bu hakka “hakk-ı telif” denir.62  

Bu itibarla, diğer bir deyişle, Türk Hukukunda Lügat ve Istılahlar’da belirtildiği üzere, 

“Te’lif hakkı, eser üzerinde mülkiyet hakkını ifade eder”. 

Tel’if Hakkı İbaresinin Kullanılmasına Dair Eleştiriler 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu konuyla ilgili şu tespitlerde bulunulmuştur:63 

"Fikri haklar" terimi, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in bütün çalışmalarında ve Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununda (1952) yer almıştır. Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde hazırlanan 

Altıncı ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planları ÖİK hazırlık çalışmalarında da (1988 ve 1994) 

bu alandaki terimler üzerinde özellikle durulmuştur. Sekizinci Beş Yıllık Plan çalışmaları 

öncesinde, başta fikri haklar terimi olmak üzere, bu alanda terim birliğinin sağlanması 

konusunda Türkiye’de henüz başarılı olunamadığı görülmektedir. Kamu kurumlarının, sivil 

toplum örgütlerinin, gerçek ve tüzel kişilerin, konu ile ilgili yayınlarında ve açıklamalarında, 

"fikir ve sanat eserleri" yerine "telif hakları", "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" yerine "Telif 

Hakları Kanunu" ifadelerini kullanmaları bunun en belirgin örneğidir…"Intellectual property" 

karşılığı olarak "fikri haklar" terimi kullanıldığında, edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasını 

ifade eden "copyright" karşılığı olarak mevcut yasada yer alan "eser sahibinin hakları" teriminin 

kullanılması yeterli olacaktır.  

                                                           
60 D. Çakmak, age, s. 229. 
61 Bkz. D. Çakmak, a.g.e, s.228, madde 18: ‘Madde 18-Sahipsiz asardan evvelce matbu olanları maddei sabıka hükmünce her 
kim isterse tabedebilir ise de henüz matbu olmayanlar tabetmek isteyenler istidaları üzerine Maarif Umumiye Nezareti 
tarafından on ila on beş sene müddetle imtiyaz verilir ve işbu müddet zarfında o eseri sahibi imtiyazdan ve vefatı vukuunda 
veresesinden başkası tabedemez. Fakat bir sene zarfında eserin tab ve neşrine başlanmaz ve başlandıktan sonra bir sene ta’til 
edilirse verilen imtiyaz keenlemyekündür’. 
62 Hilmi Ergüney, Türk Hukukunda Lügat ve Istılahlar, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1973, s. 456. 
63 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, No: DPT 2500, OİK 512, Ankara, 2000, s. 6. 
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‘Eser sahibinin hakkı’ ibaresi Fransız hukukunda mevcut olan ‘Le droit d'auteur’ ve 

Alman hukukundaki ‘Urheberrecht’ terimlerinin birebir tercüme edilmiş halidir.64 Başta Fransa 

olmak üzere, Avrupa’dan ilham alınarak hazırlanmış olan 1910 Kanununda ise ayrıca ‘hakk-ı 

telif’ terimi tanımlanmış ve kullanılmıştır. Dolayısıyla, bu ibarenin günümüz Türkçesinde de 

kullanılmasında bir sakınca görülmemelidir. Bilakis, ülkemiz telif hukukunun gelişiminde telif 

hakkı kavramının içeriğini ve kapsamını belirlemiş olan bu ibarenin kullanılması çok daha 

anlaşılır ve uygun olacaktır.  Zaten genel olarak toplumda kabul görmüş, kamu ve özel sektörce 

benimsenmiş olan bu ibarelerin kullanımının önüne geçilmesi de kolay görünmemektedir. 

Ayrıca genel olarak toplumda kabul görmeyen bir terim veya teknik ibare, halkla ilişkilerde ve 

bu konuların toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasında güçlük yaratabilir. 

Keza, Sekizinci Kalkınma Planında gündeme getirilmiş olan ‘telif hakları’ ibaresinin 

kullanımına yönelik eleştirilere rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığının Telif Hakları Genel 

Müdürlüğü’nün dahi, ‘Telif Hakları’ ibaresini ana birim başlığında kullanmayı tercih ettiği 

anlaşılmaktadır. Yine Onuncu Kalkınma Planı gibi resmi belgelerde ‘fikir ve sanat eserleri’ 

bağlamında söz konusu olan hakların ‘telif hakları’ olarak anıldığı görülmektedir: “Telif 

haklarıyla korunan ve dünyada giderek önem kazanan kültür endüstrilerini izlemek ve politika 

oluşturmak için kayıt, veri ve ulusal istatistiklerin geliştirilmesi ihtiyacı önemini 

korumaktadır.”65  

Telif Hakkı İbaresinin Raporda Kullanılmasına Dair 

Konunun uzmanları tarafından anlaşılacak olmakla birlikte, Onuncu Kalkınma Planında 

kullanılan ‘Fikri Mülkiyet Hakları’ başlığı altında, artık günümüzde yabancı literatürde nadiren 

kullanılan ‘sınai mülkiyet hakları’66 ile ‘fikri haklar’67, ‘fikri mülkiyet’68, ‘telif hakları’69 ve 

‘fikri mülkiyet hakları’70 ibarelerinin birlikte veya bazen birbirlerini ikame edecek şekilde 

kullanılması, farkındalık yaratılması istenen ve konunun uzmanı olmayan kitleler tarafından 

karıştırılmaya yol açabilecek niteliktedir. Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için 

yapılması düşünülen çalışmalarda bu kavram ve terimlerin belirgin ve net bir şekilde 

kullanılması, konular arasındaki ayırım ve kapsamlarına dair farkındalığın oluşturulmasının 

temelini teşkil etmektedir.  

64 Türk Hukuk Lûgati, Maarif Matbaası, Ankara, 1944, s.332. 
65 Onuncu Kalkınma Planı, Paragraf 705. 
66 Onuncu Kalkınma Planı, 2014-2018, Kalkınma Bakanlığı, Ankara 2013, s. 94-95, Paragraf 701. 
67 Onuncu Kalkınma Planı, Paragraf 706, 707, 708, 709,710, 711. 
68 Onuncu Kalkınma Planı, Paragraf 703, 704, 706. 
69 Onuncu Kalkınma Planı, Paragraf 705. 
70 Onuncu Kalkınma Planı, Paragraf 706. 
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‘Fikri mülkiyet hakları’ (intellectual property rights) ibaresi, hem sınai mülkiyet 

haklarını hem de fikir ve sanat eserlerine ilişkin hakları kapsayan bir şemsiye terim olarak 

günümüz dünya literatüründe kabul görmüştür. Dolayısıyla, Onuncu Kalkınma Planında alt 

başlık olarak benimsenen ‘Fikri Mülkiyet Hakları’ ibaresinin yerinde ve uluslararası 

adlandırma ile uyumlu olduğu görülmektedir.  

Terim ve kavramlar net şekilde anlaşıldığı ve aktarıldığı takdirde, günümüzde artık bu tür 

ayırımlara gitmeden ve terimler karmaşası içinde kaybolmadan, bürokrasi ve iş dünyası 

tarafından benimsenmiş terimlerin kullanılması yerindedir. Buna başlıca örnek olarak1994 

tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (The Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)) gösterilebilir. Anılan Anlaşmada ticari 

sırlar dâhil, sınai mülkiyet hakları ile fikir ve sanat eserleri ve bağlantılı haklara ilişkin 

düzenlemelere yer verilmektedir. Ancak, bu Anlaşmada, Bern Sözleşmesine ismini veren 

‘edebî ve sanatsal eserler’ (Sözleşme’nin resmi Fransızca ve İngilizce metinlerinde, Fransızca, 

“œuvres littéraires et artistiques”, İngilizce, “literary and artistic works”)71   ibaresi yerine 

‘copyright and related rights’ teriminin kullanıldığı görülmektedir. Copyright için 

‘kopya/kopyalama’ veya ‘nüsha’ hakkı denmesi uygun olmayacağına göre ve de ayrıca 

zamanında bu hakların korunmasına dair ‘Hakk-ı Te’lif’ başlıklı bir kanunumuz olduğu göz 

önünde bulundurularak, ‘copyright’ kelimesinin anlamı ile örtüşmemekle beraber, kavram ve 

hakların kapsamı açısından açık ve anlaşılır olduğu sürece, ‘telif hakkı’ veya ‘telif hakları’ 

ibaresinin kullanılıyor olması sakıncalı görülmemektedir.  

Profesör Hirsch’in yadsınamaz kıymetli katkılarının bulunmasına karşın ülkemizde bu 

alanda yapılan ilk yasal düzenlemeler kapsamında benimsenmiş ve tanımlanmış bir hukuki 

ibare ve kavramın tercih edilmemesinin  nedeni, Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat 

başlıklı makalede ifade edildiği üzere “Osmanlı telif hukukunun, sırf ilgili mevzuatın Latin 

harflerine çevrilmemesinden kaynaklı yok sayılması ve bunun bir sonucu olarak Türkiye’de 

telif haklarına dair ilk mevzuatın 1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

sayılması yanlışlığının …. ”72 bir sonucu olabileceği düşünülmektedir.  

Bu çerçevede, gerek ‘sınai mülkiyet haklarını’, gerek ‘fikri mülkiyet haklarını’ ya da 

diğer bir deyişle ‘telif hakları ile bağlantılı hakları’, kapsayacak şekilde ve uluslararası 

isimlendirmeye uygun olarak ‘fikri mülkiyet hakları’ ibaresinin kullanılması uygun olacaktır. 

Keza, mer’i Fransız Kanununun da İngilizce ‘Intellectual Property Code’ olarak tercüme 

                                                           
71 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20828/volume-828-I-11850-English.pdf 
72 D. Çakmak, age, s. 196. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20828/volume-828-I-11850-English.pdf
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edildiği, Fransızca orijinalinin ise ‘Code de la propriété intellectuelle’ olarak adlandırıldığı 

görülmektedir.73 Dolayısıyla, ‘fikri mülkiyet’ sadece telif haklarıyla sınırlı olmayıp tüm ‘fikri 

mülkiyet hakları’nı ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda,  ‘fikri mülkiyet hakları’ 

genel başlığı altında bir ayırımın vurgulanması gerekli olduğu hallerde ise bir tarafta ‘sınai 

mülkiyet hakları’, diğer tarafta ise ‘telif hakları ve bağlantılı haklar’ şeklinde bir sınıflandırma 

yapılması uygun görülebilir.  

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda bu raporda, alıntı yapılan kaynaklara göre, bazen 

‘fikir ve sanat eseri sahiplerinin hakları’ ya da ‘fikri haklar’ kullanılmış olmakla birlikte 

genellikle ‘telif hakları’ ibaresi tercih edilmiştir. ‘Telif hakları’ terimi de, karışıklığa mahal 

vermeyeceği düşünüldüğü durumlarda, aynı zamanda ‘bağlantılı hakları’ da kapsayacak şekilde 

kullanılmıştır. 

4.1.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Mer’i 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1951 yılına dayanmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Birliği müktesebatına uyum 

sağlamak ve taklit ürünlerle mücadele gibi amaçlar başta olmak üzere, 1983, 1995, 2001, 2004 

ve 2008 yıllarında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamlı değişikliklere uğramıştır. Söz 

konusu değişiklikler, telif hakları alanında olumlu etkiler yaratmakla birlikte, günümüzde 

özellikle meslek birliklerinin toplu hak yönetimi, dijital alanda telif hakları ihlalleri ile 

mücadele ve kültürel ve yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi hususunda birtakım ek 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenlerle, aşağıda ayrıca incelenmiş olan Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.  

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dayalı ikincil mevzuat aşağıda listelenmektedir: 

1. Bakanlar Kurulu Kararları

 Güzel Sanat Eserleri, İlim Ve Edebiyat Eserleri İle Musiki Eserlerinin El Yazısıyla

Yazılmış Asıllarının Satış Bedellerinden Pay Verilmesine İlişkin 2006-10880 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı74 

 Fikir Ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı

Materyallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 

Karar75 

73 Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 17 mars 2017); 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=435178 
74 Resmi Gazete, 27.09.2006, sayı: 26302. 
75 Resmi Gazete, 31.08.2013, sayı: 28751. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=435178
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2. Tüzükler 

 Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve 

Federasyonları Hakkında Tüzük76 

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında 

Tüzük77 

3. Yönetmelikler 

 Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik78 

 Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt Ve Tescili Hakkında Yönetmelik79 

 Fikir Ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım Ve Satışını 

Yapan Veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik80 

 Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına 

Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik81 

 Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik82 

 Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği83 

 Eser, İcra, Yapım Ve Yayınların Kullanılması Ve/Veya İletilmesine İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik84 

 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif Ve İşlenme Ücretleri Hakkında 

Yönetmelik85 

 Denetim Komisyonu Başkan Ve Üyelerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik86 

 Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği87 

 Fikir Ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik88 

 

                                                           
76 Resmi Gazete, 01.04.1999, sayı: 23653. 
77 Resmi Gazete, 16.10.1986, sayı: 19253. 
78 Resmi Gazete, 08.11.2001, sayı: 24577. 
79 Resmi Gazete, 17.05.2006, sayı: 26171. 
80 Resmi Gazete, 18.04.2005, sayı: 25790. 
81 Resmi Gazete, 13.04.2006, sayı: 26138. 
82 Resmi Gazete, 04.09.1986, sayı: 19211. 
83 Resmi Gazete, 06.11.2010, sayı: 27751. 
84 Resmi Gazete, 08.06.2004, sayı: 25486. 
85 Resmi Gazete, 23.01.2007, sayı: 26412. 
86 Resmi Gazete, 11.08.2009, sayı: 27316. 
87 Resmi Gazete, 16.11.1997, sayı: 23172. 
88 Resmi Gazete, 16.11.1997, sayı: 23172. 
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4. Genelgeler

 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında 2008/7 sayılı

Başbakanlık Genelgesi89 

 Lisanslı Yazılım Kullanılmasına İlişkin "2008/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"90

 İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşleminin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında

Genelge91 

4.1.3. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

Yukarıda belirtildiği gibi, telif hakları alanında tüm dünyada gözlenen değişikliklerin ve 

öncelikle hızla gelişen teknolojik ve dijital ortamın yarattığı ihtiyaçların karşılanabilmesi için 

5846 sayılı Kanunda değişiklik yapılması gerekmiştir. Bu gereklilik hükümetin 2017 yılı 

programı ve Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi üst politika belgelerinde 

de belirtilmiştir.  

Yasa değişikliğinin temel amacı Kanun Tasarısının Genel Gerekçesinde şu şekilde ifade 

edilmiştir: “Sonuç itibariyle, bilgi ekonomisine geçiş sürecinde ülkemiz konumunun 

güçlendirilmesi için etkin, adil ve işler bir telif hakları sistemi oluşturulması hedefiyle 

gerçekleştirilen Kanun değişikliğinin, ülkemiz kültür endüstrisinin güçlendirilmesine, toplu hak 

yönetimi sisteminin daha işlevsel ve güçlü hale getirilmesi ile lisanslamanın 

yaygınlaştırılmasına, kullanıcıların eserlere erişiminin kolaylaştırılmasına, nitelikli eser 

üretiminin teşvik edilmesine ve kamuoyu genelinde telif bilincinin artırılmasına hizmet etmesi 

amaçlanmıştır.” 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısındaki düzenlemelerle uygulamada yaşanılan sorunların aşılacağı ve anılan hedeflere 

ulaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Kanun Tasarısı taslağı, 3 Mayıs 2017 tarihinde, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün web 

sayfası üzerinden kamuoyu görüşüne açılmış ve görüşlerin iletilmesi için son gün olan 5 

Haziran 2017 tarihine kadar toplam 712 görüş alınmıştır.92 Ayrıca, Telif Hakları Genel 

89 http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2012/03/18/2012_03_18_279701.pdf
90 http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2014/11/19/2014_11_19_80864.pdf 
91 http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2018/01/16/Genelge-2018-1.pdf 
92 “Telif Hakları için 712 Görüş Toplandı”,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Haziran 2017; 
http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,181053/telif-haklari-icin-712-gorus-toplandi.html 

http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,181053/telif-haklari-icin-712-gorus-toplandi.html
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Müdürlüğü'ne doğrudan gönderilmiş olan görüşlerle birlikte sayının binin üzerinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Özen ve dikkatle hazırlandığı anlaşılan Kanun Tasarısındaki yasal düzenlemeler önemli 

sorunlara çözüm getirmeyi hedeflemiş ve bu konularda hızlı adımlar atmış olan ülkelerin ve 

uluslararası kurumların düzenlemeleriyle arayı kapatmıştır. Kamuoyu ile paylaşılan tasarı ile 

mevcut Kanunun 36 maddesinde değişiklik yapılmakta, 26 yeni madde eklenmekte ve 2 madde 

ilga edilmektedir. 

Önerilen değişikliklerin temel hedefleri arasında, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmelere uyum sağlanması ve aynı zamanda Avrupa Birliği Müktesebatındaki gelişmeler 

dikkate alınarak uyum düzeyinin artırılması yer almaktadır. 

Kanun Tasarısının Gerekçesinde, özellikle meslek birliklerinin ‘lisanslama faaliyetleri’, 

‘ödenecek bedellerin müzakeresi ve uzlaştırma’ konularında yaşanan sorunlara değinilmiş ve 

‘toplu hak yönetiminin’ daha şeffaf ve güçlü bir yapıya kavuşturulmasının gerekliliği 

vurgulanmıştır. Ayrıca Taslakta kullanıcıların, lisanslamadan kaynaklanan sorunlarını ve lisans 

bedeli uyuşmazlıklarını çözümleyecek yeni düzenlemeler yapıldığı belirtilmiştir.  

Gerekçede üzerinde önemle durulan bir başka konu da dijital ortamda, eski dönemlere 

kıyasla daha kolay gerçekleşebilen hak ihlalleridir. Bu tür hak ihlalleriyle daha etkin mücadele 

edilebilmesi için yeni mekanizmaların oluşturulması ve Kanunda yer alan ‘istisna ve 

sınırlamalara ilişkin hükümlerin’ yeniden düzenlemesi gerekliliğine işaret edilmiştir.  

Özellikle, kimsesiz eserler, kütüphane ve arşivler ve engellilerin erişim hakları gibi 

güncel konulara yer verilmesi ve yasal düzenlemelerin kapsamının geniş ve esnek tutulması 

takdir edilecek hususlardır. Bununla birlikte dünyamızın hızla gelişen teknolojik ve dijital 

ortamında sürekli olarak ortaya çıkan yeni sorunlar, tartışmalı alanlar ve bunların sonucu oluşan 

telif haklarına ilişkin konularda yakın gelecekte yeni düzenlemelerin yapılması 

gerekebilecektir. 

4.1.4. Beş Yıllık Kalkınma Planları  

Önce 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve ardından 2011 yılında 

DPT yerine tesis edilen Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma 

Planları, fikri haklar alanında ulusal politikaların belirlendiği başlıca resmi belgeleri teşkil 

etmektedir.  

Bugüne kadar fikri ve sınai mülkiyet haklarına dair münhasıran hazırlanmış olan 3 ayrı 

ÖİK raporu bulunmaktadır. 
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Bu alandaki ilk rapor, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında Fikri Haklar Alt 

Komisyonu ile Sınai Haklar Alt Komisyonu’nun ayrı ayrı düzenlemiş olan raporlarını içeren 

Ocak 1995 tarihli ‘Fikri ve Sınai Haklar Özel İhtisas Komisyonu’ raporudur.93   

2000 yılında yayınlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Fikri Haklar Özel İhtisas 

Komisyonu raporu, ‘Fikri Haklar’, ‘Sınai Haklar’ ve ‘Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki 

Gelişmeler Çerçevesinde Fikri Hakların Korunması’ başlıkları altında 3 ayrı bölüm içeren 

rapor, iki ayrı alt komisyon tarafından değil ‘Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu’ tarafından 

hazırlanmıştır.94  

Son olarak, 2007 yılında yayımlanmış olan ‘Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas 

Komisyonu’ raporu, 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı doğrultusunda 

hazırlanmıştır.95 Sekizinci Kalkınma Planı kapsamında oluşturulan ÖİK gibi tek bir komisyon 

tarafından ‘sınai haklar’ ve ‘eser sahibinin hakları ve bağlantılı haklar’ şeklinde bir ayırım 

gözetilerek iki başlık altında irdelenmiştir. 

2014-2018 dönemini kapsayan ve 2013 yılında yayımlanan Onuncu Kalkınma Planı için 

ayrıca bir özel ihtisas komisyonu oluşturulmamıştır.  Buna karşın, Onuncu Kalkınma Planının 

‘Fikri Mülkiyet Hakları’96 başlığı altında fikri mülkiyet haklarına ilişkin 5 politika yer almıştır. 

Bu politikalar, sınai hakları da kapsayacak şekilde aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların korunması

ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturulacaktır. 

 İşletmelerin fikri haklar sisteminden ve desteklerinden daha etkin yararlanmalarını

sağlamak üzere teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet kapasitesi geliştirilecektir. 

 Fikri hakların ticarileştirilmesi konusunda mevcut mekanizmaların etkinliği

artırılacaktır. 

 Fikri haklar sistemi konusunda kamuoyunun her düzeyde bilgilendirilmesine yönelik

tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır. 

 Fikri haklara konu ürün ve eserlerin ülke ekonomisine katkısının tespiti, izlenmesi ve

değerlendirilmesi sağlanacak, bilgi ve veri altyapısı güçlendirilecektir. 

93 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, No: DPT 2373, OIK 438, Ankara, 1995. 
94 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, No: DPT 2500, OİK 512, Ankara, 2000. 
95 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, No: DPT 2728, OİK 680, Ankara, 2007. 
96 Onuncu Kalkınma Planı, 2014-2018, Kalkınma Bakanlığı, Ankara 2013, s. 94-95. 
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Onuncu Kalkınma Planının Kültür ve Sanat başlığı altında telif haklarını ve kültür ve 

sanat hayatını ilgilendiren politikalar aşağıda sıralanmaktadır. 

 Kültürümüzün özgün yapısını ve zenginliğini kaybetmeden gelişime açık olması ve 

evrensel kültür birikimine katkıda bulunması, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın bir 

yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi sağlanacaktır.  

 Ortak tarihi geçmişimiz olan ülkeler başta olmak üzere dünya ülkeleriyle kültürel 

ilişkilerimiz geliştirilecek, kültür endüstrisinin millî gelir, ihracat ve ülke tanıtımına katkısı 

artırılacaktır.  

 Kültür değerlerimiz ve geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik destekler 

etkinleştirilerek uygulamaya devam edilecektir.  

 Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 

gelişiminde ve sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.  

 Türk film endüstrisinde kültürümüzün temel unsurları ve değerlerinin işlenmesine 

yönelik teşvik mekanizması oluşturulacaktır.  

 Türk sinemasının dünyada tanınan bir marka haline gelmesini sağlayacak yapımlar 

yaygınlaştırılacak ve sektörün ihracata katkısı artırılacaktır.  

 Okuma kültürü yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi 

almaları sağlanacaktır.  

Onuncu Kalkınma Planının Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları başlığı altında 

telif hakları alanına yönelik aşağıdaki politika yer almaktadır: 

 Açık kaynak kodlu yazılımlar, büyük veri, bulut bilişim, yeşil bilişim, mobil platform, 

nesnelerin interneti gibi ürün, hizmet ve yönelimler değerlendirilerek kamu için uygun 

olabilecek çözümler hayata geçirilecektir.  

Onuncu Kalkınma Planının Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığı altında telif hakları 

alanına yönelik aşağıdaki politika yer almaktadır: 

 Sayısal içeriğin gelişmesi ve ticarileşmesi amacıyla, başta oyun olmak üzere mobil 

uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri desteklenecektir. İnternetteki Türkçe 

içeriğin nicelik ve nitelik açısından gelişmesi ve erişilebilir olması sağlanacaktır.  
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4.1.5. Programlar 

Orta Vadeli Program 

 Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program

uyarınca, Fikri haklar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik tanıtım ve eğitim 

faaliyetleriyle toplumsal bilinç ve uygulamada etkinlik artırılacaktır.  

2018 Yılı Program Tedbirleri 

 Tedbir 95. Kültür istatistiklerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi için

altyapı oluşturulacaktır. 

 Tedbir 97. Sahne sanatları alanındaki özel girişimlere verilecek destekler artırılacak,

destek mekanizmalarına yönelik objektif göstergeler geliştirilecektir. 

 Tedbir 99. Çocuklara yönelik animasyon, çizgi film ve bilgisayar oyunu gibi yapımların

tarihi ve kültürel değerlerimizi içermeleri ve çocukların sorumlu bireyler olarak yetişmelerine 

katkı sağlamaları teşvik edilecektir. 

 Tedbir 101. Sinema sanatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik yasal

düzenlemeler yapılacaktır. 

 Tedbir 102. Türkiye Film Arşivi ve Sinema Müzesi kurulacaktır.

 Tedbir 104. Yazma eserlerin korunması ve incelenmesine yönelik faaliyetler

artırılacaktır. 

 Tedbir 106. Kültürel mirasımız sayısal ortamda koruma altına alınacaktır.

 Tedbir 264. Fikir ve sanat eserleri alanında yasal altyapı güncellenecektir.

 Tedbir 268. Telif haklarının etkili bir şekilde korunması ve geliştirilmesine yönelik

faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

65 inci Hükümet Programı 

 Fikri mülkiyet haklarının kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

 Farklı kültürler ve medeniyetlerle yoğun bir etkileşim içerisinde, insanımızın kendisine

ait kültürel ve sanatsal ürünleri en özgür şekilde ortaya koyması için gerekli fiziksel ve 

entelektüel altyapının güçlendirilmesine devam edilecektir.  

 Medeniyet, kültür ve sanat değerlerimiz muhafaza edilecek, yeniden üretilecek ve

gelecek nesillere kaliteli bir biçimde aktarılacaktır. 

 Sahne sanatları, müzik, sinema, resim, animasyon, reklam, tasarım, estetik alanlarında

kendi kültürel birikimimizin yanı sıra evrensel birikimden de istifade edeceğiz. 
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 Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının belgesel, dizi ve 

çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılmasını destekleyeceğiz. Çocukların 

sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar 

oyunları ve animasyonların üretilmesi teşvik edilecektir. 

 Tiyatro, sinema, opera, bale ve müzik alanlarında yerli üretiminin evrensel standartlarda 

teşvik edilmesi sürdürülecektir.  

 Türk film endüstrisinin dünyada sayılı endüstriler arasına girmesini sağlayacak tedbirler 

alınacaktır. Yapımı Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı filmler desteklenecektir. 

 Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık, telkâri gibi bize 

özgü veya en iyi örneklerinin ülkemizde üretildiği süsleme ve el sanatlarının farklı sunum ve 

kompozisyonlarda birer ticari ürüne dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

 Tiyatro, film vb. kültür eserlerinin senaryo ve görüntülerine ilişkin derleme arşivleri 

oluşturulacak ve geliştirilecektir. 

4.1.6. Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı  

2015-2018 dönemini kapsayan ve 9 uncu ve 10 uncu Kalkınma Planları dikkate alınarak 

hazırlanmış olan ‘Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı’, Yüksek Planlama 

Kurulunun 18 Haziran 2015 tarih ve 2015/19 sayılı kararınca kabul edilmiş olup halen 

uygulama aşamasındadır.97  

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen çalışmalar 

neticesinde hazırlanan Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planında 4 hedef 

kapsamında 51 eylem yer almıştır. Bu eylemlerin takibi ve gerçekleşme durumlarının 

değerlendirilmesi, yılda iki defa düzenli olarak toplanan Koordinasyon Kurulu toplantılarında 

yapılmaktadır. Strateji Belgesinde yer alan 4 hedef aşağıdaki şekildedir: 

 Hedef 1. Ülke ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve uygulamanın iyileştirilerek, fikri 

mülkiyet haklarının etkin biçimde uygulanması.  

 Hedef 2. Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere ilgili birimlerde yeterli 

beşeri ve kurumsal kapasite oluşturularak, fikri hakların etkin biçimde denetlenmesi ve 

korunması.  

 Hedef 3. Piyasa algısı ve değere dönüştürme altyapısı geliştirilerek, fikri hakların 

ticarileştirilmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin arttırılması.  

                                                           
97 Resmî Gazete, Tarih: 4 Temmuz 2015, Sayı: 29406. 
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 Hedef 4. Fikri haklar sistemi konusunda toplumsal bilinç artırılarak, fikre ve bilgiye

saygılı bir bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlanması.98 

4.2. Kurumsal Yapılanmalar ve Paydaşlar 

Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) kapsamında sayılan kurumlar 

arasında, telif hakları ve bağlantılı haklar alanında münhasıran yetkili ve sorumlu başlıca kurum 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’dür. Telif Hakları Genel 

Müdürlüğü dışında, fikri mülkiyet hakları arasında ayırım gözetmeksizin telif hakları ve 

bağlantılı haklar alanında faaliyette bulunan resmi kurumlar ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Fikri ve Sınai İhtisas 

Mahkemeleri99 zikredilebilir.  

4.2.1. Kültür ve Turizm Bakanlığı-Telif Hakları Genel Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, telif hakları ve bağlantılı 

haklar alanında devletin yetkili ve sorumlu temel kurumudur.  

16 Nisan 2003 tarih ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanununda, Bakanlığın ‘Ana Hizmet Birimleri’ altında, Telif Hakları ve Sinema 

Genel Müdürlüğü tek bir hizmet birimi olarak işlev görmekteydi. Daha sonra, 11/10/2011 tarihli 

662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 60’ncı maddesi ile değişik 7(d) maddesi uyarınca, 

Telif Hakları ve Sinema alanları birbirinden ayrılarak iki ayrı Genel Müdürlük biçiminde 

yeniden yapılandırılmıştır.100 Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün ayrı bir birim olarak hizmet 

vermesi Genel Müdürlüğün, çağımızın hızlı değişikliklerine ayak uydurabilmesi ve esnek 

kabiliyete sahip olması bakımından faydalı görülmektedir. 

Telif Hakları Genel Müdürlüğü, misyonunu “Etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir 

telif hakları sisteminin işleyişini sağlamak ve bu haklara konu ürünlerin ülkemizin kalkınma 

sürecine katkısını artırmak” olarak ifade etmektedir.101 Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün 

başlıca görevleri arasında, telif hakları alanının kamu yararına ve sosyoekonomik gelişmelere 

uygun olarak geliştirmek, yurtiçinde ve dışında telif haklarının korunmasına yönelik önlem ve 

girişimlerde bulunmak, bu konularda çalışmalar ve projeler yürütülmek, teknolojik gelişmelere 

uygun altyapıyı kurarak güçlendirilmek sayılabilir.  Bu çerçevede Telif Hakları Genel 

98 Hedef 4 altında yer alan Fikri Haklar Akademisi kurulması eylemi tamamlanmıştır. 2017 yılında yürürlüğe giren 5000 
sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ile Fikri Mülkiyet Akademisi kurulmuştur. 
Akademi bünyesinde faaliyet göstermek üzere kurulan Telif Hakları Eğitim Merkezi, Mayıs 2017 tarihi itibariyle Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte ve birçok eğitim faaliyetini yürütmektedir. 
99 Bkz. ‘Adli Yapılanma’ 
100 Resmî Gazete, Tarih: 02.11.2011, Sayı: 28103 (Mükerrer) 
101 http://www.telifhaklari.gov.tr/Misyon-ve-Vizyon 

http://www.telifhaklari.gov.tr/Misyon-ve-Vizyon
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Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği IPA fonu kapsamında 5 Ekim 2016 tarihinden beri 24 ay 

süreli bir Avrupa Birliği Eşleştirme projesi yürütülmektedir.102 Telif Haklarına Dayalı ve 

Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesi 

ile:  

•  Telif hakları alanında kurumsal kapasitenin arttırılması ve uygulayıcı birimler arasında 

koordinasyonun artırılması 

• Telif hakları alanında yargının güçlendirilmesi ve yargı öncesi alternatif uyuşmazlık 

çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi 

•  Meslek birliklerinin daha etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması  

•  Kültür endüstrilerinin gelişmesinin güçlü bir telif hakları sistemine bağlı olduğu 

konusunda kamu ve özel sektörün bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ekim 2016 yılından bu yana proje kapsamında Genel Müdürlük çalışanları başta olmak 

üzere yargı mensupları, meslek birlikleri ve telif haklarına dayalı sektörlerin temsilcilerine 

yönelik olarak birçok eğitim, çalıştay, konferans gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca AB 

uzmanları tarafından yukarıda belirlenen hedefler doğrultusunda tavsiye niteliğinde raporlar 

hazırlanmaktadır. 

4.2.2. Adalet Bakanlığı-Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleri  

Ülkemizde ihtisas mahkemeleri sayısının düşük olmamasına rağmen, mevcut 

mahkemelerden bir kısmının faaliyette bulunmadığı ya da kapatılmış oldukları anlaşılmaktadır. 

Aralık 2017 tarihi itibariyle aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere Ankara, Antalya, İstanbul 

ve İzmir’de kurulmuş bulunan toplam 26 ihtisas mahkemesinden ancak 18 tanesi faal 

durumdadır.  

Fikri mülkiyet hukuku kapsamına giren davalarda, İhtisas Mahkemelerinin tek hâkimli 

olarak görev yaptıkları düşünülürse, kurulu İhtisas Mahkemeleri sayısının düşmesinin, 

hâkimlerin iş yükünün artmasına ve dava sürelerinin uzamasına yol açabileceği aşikârdır.  

 

 

 

                                                           
102 http://turcos.eu/index.php/en/ 

http://turcos.eu/index.php/en/
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Tablo 2.19- Fikri ve Sınai Haklarla İlgili Davalara Bakmakla Görevli Mahkemeler 

FSH Hukuk Mahkemeleri FSH Ceza Mahkemeleri 

Kurulu Faal Kurulu Faal 

Ankara 4 4 2 1 

Antalya - - 1 - 

İstanbul 4 2 4 2 

İstanbul-Bakırköy 2 2 2 2 

İstanbul-Anadolu 2 1 2 1 

İzmir 1 1 2 2 

TOPLAM 13 10 13 8 

Kaynak: Adalet Bakanlığı 

Yukarıda zikredilen mahkemelerin dışında, HSYK kararı uyarınca ihtisas 

mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde fikri haklarla ilgili davalara bakma yetkisi 1 veya 3 

numaralı (bir mahkeme varsa 1 numaralı, 3’ten fazla ise 3 numaralı olan) asliye hukuk ve asliye 

ceza mahkemelerine verilmiştir.103 

2016 yılında Türkiye geneli hukuk mahkemelerinde açılan davalarda %0,2’lik oranla en 

az davanın fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde açıldığı anlaşılmaktadır.104 Karara 

bağlanan dava sayıları bakımından hukuk mahkemeleri genelinde, yine en az yoğunluk gösteren 

mahkeme %0,2’lik oranla fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleridir.105  

Türkiye genelinde 2016 yılında fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde açılan dava 

türü incelendiğinde, fikir ve sanat eserleri kapsamına girenler 304 dava ile marka ve endüstriyel 

tasarımlardan sonra üçüncü sırada gelmektedir. Karara çıkan dava türleri açısından 

bakıldığında, marka ve endüstriyel tasarım ardından fikir ve sanat eserleri 225 dava ile yine 

üçüncü sırada bulunmaktadır.106  

Ceza Mahkemeleri mahkûmiyet karar nitelikleri incelendiğinde, adli ve para cezası karar 

oranının Türkiye geneli için %23,5 olduğu tespit edilmiştir.  Bu oran içinde ilk sırada %56,3 ile 

Çocuk Ceza Mahkemeleri yer alırken, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri %40,4 ile ikinci 

sırada gelmektedir.107  

103 Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), s. 24. 
104 Adlî İstatistikler 2016, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; s. 148; 
http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/AdliIstPdf/2016.pdf. 
105 Adlî İstatistikler 2016, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; s. 150. 
106 Adlî İstatistikler 2016, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; s. 181. 
107 A.g.e., s. 35. 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/AdliIstPdf/2016.pdf


141 
 

Adli Sicil’den de görüldüğü üzere, 2016 yılı itibariyle, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

uyarınca açılan davalardaki suç sayısı 5203 olarak belirlenmiştir. Sanık oranı açısından tüzel 

kişi 64 iken, geri kalan büyük çoğunluk gerçek kişi sanıklardan oluşmaktadır.  

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adli Sicil 2016 yılı rakamlarına göre, Fikri ve 

Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde görülen toplam 9.146 dava dosyasının karara bağlanma 

süresi ortalama 499 gündür. Genel olarak hukuk mahkemeleri için ise bu süre ortalama 248 

gündür.108 Yine, Adli Sicil 2016 yılı rakamlarına göre Fikri ve Sınai Haklar Ceza 

Mahkemelerine intikal eden 8.666 davanın ortalama görülme süresi 266 gündür. Ceza 

mahkemeleri genelinde ise ortalama görülme süresi 274 gündür.109 

4.2.3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin resen 

veya başvuru esaslı işlem yapma yetkisi dâhilinde, fikir ve sanat eserleri ile ilgili hakların 

korunmasına yönelik kanunlarda öngörülen işlemleri yürütür. Gümrük Yönetmeliğinin ‘Fikri 

ve Sınai Hakların Korunması’ başlıklı İkinci Kısmı,100/1/ç maddesinde, ‘korsan eşya’ şu 

şekilde tanımlanmıştır:110 “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre tescil 

edilmiş, telif hakkı veya bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin veya 

bu hak sahibi tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişinin rızası dışında kopyalanan 

veya bu kopyaları içeren eşyayı… ifade eder.” 

4457 sayılı Gümrük Kanunu’nun,111 18/6/2009-5911/10 maddesi ile değişik 57’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca gümrük idarelerine hak sahibinin veya 

temsilcisinin talebi üzerine eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulmasına 

yetki tanımaktadır. Bu madde kapsamında gümrük idarelerine tanınan diğer bir yetki ise, 

gümrük idarelerinin korsan ürünlere resen el koymasına yöneliktir. ABD Ticaret Temsilcisi 

tarafından 2017 yılında yayımlanmış olan ‘2017 Special 301 Report-United States Trade 

Representative’112 raporunda Türkiye ve Kanada’nın eleştirildiği husus, taklit ve korsan 

ürünlere el koyma ve derhal müdahale etme konularında gümrükteki önlemlerin yetersiz kaldığı 

yönündedir. Ancak, bunun gerçekte böyle olmadığı, Gümrük Kanunu’ndan anlaşılabilmektedir. 

Zira Kanunun değişik 57/1/b maddesinde bu konu net şekilde düzenlemiştir: “Gümrük idaresine 

henüz bir talepte bulunulmadığı durumda ve söz konusu eşyanın fikri ve sınaî mülkiyet 

                                                           
108 Adlî İstatistikler 2016, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; s. 28. 
109 A.g.e., s. 133.  
110 Gümrük Yönetmeliği, Resmi Gazete, 07.10.2009, sayı: 27369 (Mükerrer). 
111 Resmi Gazete, 04.11.1999, sayi: 23866. 
112 ‘2017 Special 301 Report-United States Trade Representatıve’ (Office of the United States Trade Representative, 2017) 
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haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, hak sahibinin geçerli bir başvuruda 

bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri tarafından eşya üç işgünü süresince re’sen 

alıkonulabilir veya eşyanın gümrük işlemleri durdurulabilir.” 

Gümrük Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen önemli bir proje ‘Fikri ve Sınai 

Mülkiyet Hakları Programı’dır. Bu Program kapsamında başvuru konusu eşyaya ilişkin 

bilgilerin merkezden girişi sağlanmış ve bu sayede tüm gümrük idarelerinde yetki verilen ilgili 

personelin söz konusu program üzerinden bu kapsamdaki eşyayı takip etmesi mümkün hale 

getirilmiştir. Diğer taraftan, 1/4/2013 tarihinden itibaren elektronik başvuru uygulamasına 

geçilmiş olup bu uygulama ile hak sahiplerinin Bakanlığa elektronik ortamda yaptıkları 

başvurular, yine elektronik ortamda cevaplanmakta ve kabul edilen başvurulara ait bilgiler eş 

zamanlı olarak gümrük idarelerinin erişimine açılmaktadır.113 

4.2.4. İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü 

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup, telif 

hakkı ihlallerine ilişkin işlemleri polis teşkilatı eliyle yürütmektedir. 07.02.2012 tarihli 

Bakanlık Olur’u ile 81 ilde “Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirlikleri” kurulmuş,  06.07.2012 

tarihi itibariyle de Güvenlik Daire Başkanlığı Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik 

yapılarak, ‘Fikri Mülkiyet Hakları ve Basın Şube Müdürlüğü’nün adı “Fikri Mülkiyet Suçları 

ve Basın Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.114 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik 

Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre 

Fikri Mülkiyet Hakları ve Basın Şube Müdürlüğü aşağıdaki yönetim kademeleri ve birimlerden 

oluşmaktadır: 

a) Şube Müdürü

b) Bürolar Amiri

c) İdari Büro Amirliği

d) Basın ve Yayın Büro Amirliği

e) Telif Suçları Büro Amirliği

f) Sınaî Mülkiyet Suçları Büro Amirliği

Telif Suçları Büro Amirliğinin yetki ve sorumlulukları ise “İllerimizde, 5846 sayılı Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında öngörülen yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak ve 

113 https://ggm.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/fikri-ve-sinai-mulkiyet-haklari-konusundaki-calismalarimiz-meyvelerini-veriyor 
114 http://www.guvenlik.pol.tr/Sayfalar/Fikri_mul/fikri_gorev.aspx 

https://ggm.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/fikri-ve-sinai-mulkiyet-haklari-konusundaki-calismalarimiz-meyvelerini-veriyor
http://www.guvenlik.pol.tr/Sayfalar/Fikri_mul/fikri_gorev.aspx
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yapılan bu işlemlerin takibini yapmak, istatistiğini tutmak, ilgili kurum, kuruluş ve birimleri 

yönlendirmek, koordinasyon sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

4.2.5. İl Denetim Komisyonları 

Korsanlığa karşın etkin tedbirlerin alınabilmesi amacıyla uygulamanın güçlendirilmesi 

doğrultusunda Valilikler bünyesinde İl Denetim Komisyonları kurulmuştur. Özellikle 25 Şubat 

2010’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında ortak strateji ve politikaların 

geliştirilerek taraflar arasında işbirliğinin oluşturulması ve uygulamada birliğin sağlanması 

amacıyla imzalanan İşbirliği Protokolü uyarınca İl Denetim Komisyonları 81 ilde faaliyete 

geçirilmiştir.  Söz konusu denetim komisyonları, korsan materyallerin tespit edilerek 

kovuşturma ve yargılama sürecinin başlatılması suretiyle fikri hak ihlalleriyle mücadelede 

önemli role sahiptir. 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi uyarınca, il denetim komisyonları, 

bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların bandrollü olup olmadıklarını denetleme görev ve 

yetkisine sahiptir.  

İl denetim komisyonları; genel kolluk, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, meslek 

birlikleri temsilcileri, zabıta ile Maliye Bakanlığı personelinden oluşmaktadır. 

4.2.6. Meslek Birlikleri 

Telif hakları ve bağlantılı haklar alanında en önemli yapılanma kuşkusuz meslek 

birlikleridir. Meslek birlikleri, idarî ve malî açıdan Bakanlığın denetimine tâbi tüzel kişilerdir.  

Üyeleri sermaye koymak, kâr ve zarara, hukuki mesuliyete iştirak etmekle yükümlü 

tutulamazlar.115  Meslek birliklerinin başlıca görevleri arasında üyelerinin eser, icra, fonogram, 

yapım ve yayınlarına ilişkin mali haklarının idaresi ve takibinde bulunmaktır. Ayrıca, fikir ve 

sanat eserlerinin kullanımlarına ilişkin tarifeleri belirlemek, sözleşmeleri yapmak ve 

gerektiğinde hukuki yollara başvurulmasına dair sorumlulukları da vardır. Bu sayılanların yanı 

sıra, korsanlıkla mücadele ve fikri haklar konusunda kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetlerinde 

de bulunmaları gerekmektedir.   

Ülkemizde hâlihazırda ilim-edebiyat alanında 8 meslek birliği ve 1 federasyon; sinema 

alanında 11 meslek birliği; müzik alanında 6 meslek birliği; güzel sanatlar ve radyo-televizyon 

yayıncılığı alanlarında da 1’er meslek birliği olmak üzere toplam 27 meslek birliği ve 1 

federasyon faaliyet göstermektedir. 

                                                           
115 FSEK, Değişik 42 nci maddenin üçüncü fıkrası.  
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4.2.7. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu 

Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planında yukarıdaki kamu kurumları dışında, ayrıca bu 

kurumlar arasında işbirliğini sağlamak için Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon 

Kurulu anılmaktadır. Kamu kuruluşları arasında ortak strateji ve politikaları geliştirerek 

uygulama birliğini sağlamak amacıyla 21.05.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/7 

sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunun 

oluşturulması sağlanmıştır.116 

4.2.8. Türkiye İstatistik Kurumu 

Diğer taraftan TÜİK’in, ülkemizdeki kültür ve yaratıcı endüstrilere dair veri toplama ve 

derleme çalışmaları, fikir ve sanat eserlerinin ticaret ve istihdama olan katkılarını görebilmek 

ve stratejiler belirleyebilmek için önem arz etmektedir. Bu veriler TÜİK’in Sosyal Sektör 

İstatistikleri Daire Başkanlığı’nın Eğitim, Kültür ve Adalet İstatistikleri Grubu tarafından 

derlenip analiz edilmekte olup ‘Kültür İstatistikleri’ başlığı altında ‘Kültür Ekonomisi’ ve 

‘Kültürel İstihdam’ bültenlerinde yayınlanmaktadır.  

‘Kültür Ekonomisi’ bültenlerinde,  kültürel harcamalar, kültürel sektörler, kültürel mal 

dış ticareti gibi konular yer almaktadır. Kaynak olarak Hanehalkı Bütçe Araştırması, Yıllık İş 

İstatistikleri ve Ar-Ge Araştırması gibi anket verileri hem de idari kayıtlar olarak Maliye 

Bakanlığı Analitik Bütçe Verileri kullanılmaktadır. 

‘Kültürel İstihdam’ bültenlerinde,  kültürel sektörler ve kültürel meslekler çerçevesinde 

kültürel istihdam verileri yer almaktadır. Kültürel sektörlerin ve kültürel mesleklerin toplam 

istihdam içindeki payı ve dağılımı ile ilgili verilerin toplanmasında Hanehalkı İşgücü 

Araştırması’dan yararlanılmaktadır. 

4.2.9. Fikri Mülkiyet Akademisi 

2017 yılında yürürlüğe giren 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanunun ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık, araştırma 

ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Fikri Mülkiyet Akademisi kurulmuştur. Telif 

haklarına ilişkin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan Telif Hakları Eğitim 

Merkezi, Mayıs 2017 tarihi itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel 

Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte ve birçok eğitim faaliyetini yürütmektedir.  

116 http://www.telifhaklari.gov.tr/Fikri-ve-Sinai-Mulkiyet-Haklari-Koordinasyon-Kurulu 

http://www.telifhaklari.gov.tr/Fikri-ve-Sinai-Mulkiyet-Haklari-Koordinasyon-Kurulu
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4.2.10. Diğer İlgili Platformlar 

Ekonomi Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde yer alan Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge 

Teknik Komitesinin çalışmalarıyla fikri haklar yönetimine dair eylem planları 

oluşturulmaktadır. Ayrıca, telif hakları ile tasarım haklarının kesiştiği göz önünde 

bulundurularak, Türk Tasarım Danışma Konseyi tarafından hazırlanan tasarım stratejisi ve 

eylem planını da zikretmek gerekmektedir. Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planında, “Anılan 

koordinasyon mekanizmalarına sivil toplum örgütlerini temsilen de katılım sağlanmaktadır. 

Bunlardan en önemli iki kuruluş TOBB ve YASED’tir”117 denilmektedir.   

4.3. Türkiye’nin Telif Haklarına İlişkin Uluslararası Yükümlülükleri 

 Türkiye’nin Taraf Olduğu Başlıca Uluslararası Sözleşmeler 

Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin dünyadaki ilk uluslararası sözleşme olan 9 Eylül 1886 

tarihli ‘Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi’nin 1948 tarihli 

Brüksel metnine 27 Ekim 1951 yılında katılan Türkiye, Bern Sözleşmesinin 28 Eylül 1979 

tarihli Paris metnini de 1995 yılında kabul etmiştir. 

26 Ekim 1961 tarihli İcracı Sanatçıların, Fonogram Yapımcılarının ve Yayın 

Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine118 Türkiye’nin katılımı 8 Ocak 2004 

yılında gerçekleşmiştir. 

26 Aralık 1996 tarihli WIPO Telif Hakları Sözleşmesine ve WIPO İcralar ve Fonogramlar 

Sözleşmesi’ne 119 Türkiye 28 Ağustos 2008 yılında katılmıştır. 

Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü’nün 15 Nisan 1994 tarihli ‘Ticaretle Bağlantılı Fikri 

Mülkiyet Hakları Anlaşması120 (TRIPs)’, 26 Mart 1995 tarihi itibariyle Türkiye’de yürürlüğe 

girmiştir.  

 Türkiye’nin Taraf Olmadığı Yakın Tarihli Uluslararası Sözleşmeler 

Marakeş Sözleşmesi 

WIPO tarafından yönetilen, ‘Kör, Görme Engelli veya Diğer Matbuat Engellilerin 

Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Sözleşmesi’ 30 Ekim 2016 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

                                                           
117 Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), s. 10-11. 
118 Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations  
119 WIPO Copyright Treaty (WCT) 
120  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) 
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Türkiye tarafından 2013 yılında imzalanmış olmakla beraber Aralık 2017 itibariyle 

sözleşmenin iç hukukumuza aktarılması için çalışmalar devam etmektedir.121  

Pekin Sözleşmesi 

Türkiye, henüz yürürlüğe girmemiş olan ‘WIPO Görsel İşitsel İcralar Hakkında Pekin 

Sözleşmesi’ni122, Aralık 2017 tarihi itibariyle imzalamış değildir.  

 Avrupa Birliği Müzakere Süreci

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakereler kapsamında 7 No’lu  ‘Fikri Mülkiyet 

Hukuku’ faslının müzakereye açılmasına ilişkin Türkiye-AB Hükümetleri arası Katılım 

Konferansı 17 Haziran 2008 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilmiş olup toplantıda Fikri 

Mülkiyet Hukuku Faslı, Şirketler Hukuku Faslı ile birlikte müzakereye açılmıştır. Bu alandaki 

çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu eş başkanlığında 

yürütülmektedir.  

Ayrıca; Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu, ülkemizin Avrupa Birliğine katılım 

müzakereleri çerçevesinde müzakereye açılan 7 numaralı "Fikri Mülkiyet Hukuku" faslının 

kapanış kriterlerinden biri olarak öngörülmüş ve bu çalışma grubunun ilk toplantısı, 18 Mayıs 

2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Her yıl düzenli olarak Avrupa Birliği Komisyonu, AB 

Türkiye Delegasyonu ve ülkemizin fikri mülkiyet hukuku ile ilgili tüm kurumlarının katılımıyla 

gerçekleştirilmekte olan bu toplantılarda gerek uygulama gerekse AB ve Türkiye mevzuatına 

ilişkin olarak kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmekte ve karşılıklı tecrübeler paylaşılmaktadır. 

“Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu”nun yedinci toplantısı, 16 Kasım 2017 tarihinde, 

Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 

Telif Hakları ve Bağlantılı Haklara İlişkin Avrupa Birliği Müktesebatı 

Aşağıdaki düzenlemelerden de görüleceği üzere, Avrupa Birliği’nde sadece 2017 yılı 

içinde 1 adet direktif ve 2 tüzük Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından onaylanmıştır.123 

2017 yılı itibariyle Avrupa Birliği’nde telif hakları ve bağlantılı haklara dair mevcut bulunan 

11 adet direktif ve 2 adet tüzük aşağıda listelenmiştir: 124 

121 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise 
Print Disabled, 27.06.2013. 
122  Beijing Treaty on Audiovisual Performances, 24.06.2012. 
123 Söz konusu düzenlemelerin ayrıntılı incelemesi için bkz. “Dijital Tek Pazar Hedefiyle Avrupa Birliği Telif Hakları 
Hukukunda Avrupa Komisyonu Tarafından Sunulan Tüzük ve Direktif Tekliflerinin İncelenmesi”, Bilge Kılıç, Ankara 

Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı, Yıl 18, Cilt 19, Sayı: 
2017/1, s. 165-178. 
124 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation
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Direktifler 

1) 27 Eylül 1993 tarihli, ‘Uydu yayınları ve kablo ile yeniden iletime uygulanan telif 

hakları ve telif haklarına ilişkin belirli kuralların koordinasyonu hakkında Konsey Direktifi’ 

2) 11 Mart 1996 tarihli, ‘Veri tabanlarının yasal olarak korunmasına dair Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ 

3) 22 Mayıs 2001 tarihli, ‘Bilgi toplumunda telif hakları ve bağlantılı hakların belirli 

yönlerinin uyumlaştırılması hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ 

4) 27 Eylül 2001 tarihli, ‘Özgün bir sanat eseri sahibinin faydalanabilmesi için yeniden 

satış hakkı hususundaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ 

5) 29 Nisan 2004 tarihli, ‘Fikri mülkiyet haklarının uygulanması hakkındaki Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ 

6) 12 Aralık 2006 tarihli, ‘Fikri Mülkiyet Alanında Telif Haklarına Dair Belirli Hakların 

Kiralanması ve Ödünç Verilmesi Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’125  

7) 23 Nisan 2009 tarihli, ‘Bilgisayar Programlarının Korunmasına Dair Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi’126  

8) 27 Eylül 2011 tarihli, ‘Telif hakları ve belirli bağlantılı hakların koruma sürelerine 

ilişkin, önceki 2006 tarihli Direktifte değişiklik yapan Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Direktifi’ 

9) 25 Ekim 2012 tarihli, ‘Öksüz Eserlerin İzin Verilen Belirli Kullanımlarına İlişkin 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ 

10) 26 Şubat 2014 tarihli, ‘İç pazarda çevrimiçi kullanım için müzik eserlerinde telif 

hakkı ve telif haklarına ilişkin belirli kurallar ile çoklu bölgesel lisansların toplu yönetimi 

hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’  

11) 13 Eylül 2017 tarihli, ‘Kör, görme engelli ve diğer matbuat engelli kişilerin yararına 

telif hakkı ve bağlantılı haklarla korunan belirli eserlerin ve diğer konuların belirli izin verilen 

kullanımları hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’  

Tüzükler 

1) 13 Eylül 2017 tarihli, ‘Telif hakkı ve bağlantılı haklarla korunan belirli eser ve diğer 

konuların erişilebilir formattaki kopyalarının kör, görme engelli veya diğer matbuat engelli 

kişilerin yararına, Birlik ve Üçüncü Ülkeler arasında sınır ötesi değişimi hakkında Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’ 

                                                           
125 Mezkûr Direktif ile 92/100/EEC sayılı Direktif ilga edilmiş ve 2006/115/EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir. 
126 Mezkûr Direktif ile 91/250/EEC sayılı Direktif ilga edilmiş ve 2009/24/EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir. 
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2) 14 Haziran 2017 tarihli, ‘İç pazar içerisindeki çevrimiçi içerik servislerinin sınır ötesi

taşınabilirliği hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’ 

Yukarıda anılan birçok düzenleme Avrupa Birliği’nin taraf olduğu Bern, Roma, TRIPs, 

WCT ve WPPT sözleşmelerinden doğan yükümlülükleriyle uyumlu olarak Avrupa Birliği 

müktesebatı kapsamına alınmıştır. Diğer taraftan, 19 Haziran 2013 tarihinde Pekin Sözleşmesi, 

30 Nisan 2014 yılında da Marakeş sözleşmeleri imzalanmış olmakla beraber her iki sözleşme 

de onaylanmış değildir. 

Türkiye İlerleme Raporu 

Avrupa Komisyonu tarafından, adaylık statüsünde olan her ülke için ‘İlerleme Raporu’ 

hazırlanmaktadır. Bu Raporda, Türkiye gibi adaylık statüsünü kazanmış olan ülkelerin Avrupa 

Birliği müktesebatına ne oranda uyum sağlayabildiklerine ve kaydedilen gelişmelere yer 

verilmektedir.  Komisyon tarafından tespit edilen eksiklik veya aksaklıklar yine İlerleme 

Raporları kapsamında yıllık bazda değerlendirilir.  

Avrupa Birliği tarafından en son 2016 yılında yayımlanan Türkiye İlerleme Raporunda127 

aşağıdaki tespitlere yer verilmektedir: “Telif hakları ve komşu haklar konusunda, toplu hak 

yönetimi özellikle yabancı yapımcılara yönelik muameleyle, temsil hakkıyla ve çoğaltma 

haklarıyla bağlantılı olarak hâlâ sorun teşkil etmektedir. Telif haklarına ilişkin kanun tasarısı 

henüz kabul edilmemiştir.” 

 Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri ‘Gözlem Listesi’nde Bulunması

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından 2017 yılında 

yayımlanmış olan ‘2017 Special 301 Report-United States Trade Representative’128 başlıklı 

rapor uyarınca, Türkiye, aralarında İsviçre ve Kanada’nın da yer aldığı 24 ülkeden oluşan 

‘Gözlem Listesi’nde (Watch List)129 bulunmaktadır. 301 Raporlarında öncelikli gözlem listesi 

(priority watch list) ve gözlem listesi (watch list) ayrımı yapılmaktadır.  

Raporda, Türkiye’de lisanslı olmayan yazılımlar ve korsan ders kitapları oranının yüksek 

olduğuna dikkat çekilerek,  telif hakkı ihlallerinin yaygın olduğu ve bunun başlıca nedeni olarak 

da cezaların caydırıcı olmaması ve mahkemelerin iş yükü gösterilmiştir.130 Ayrıca, meslek 

127 2016 Türkiye Raporu,  Avrupa Komisyonu, Brüksel, 9.11. 2016, SWD(2016) 366 nihai, s. 45; 
https://www.ab.gov.tr/files/pub/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf 
128 2017 Special 301 Report, Office of the United States Trade Representative, 2017; 
https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017%20Special%20301%20Report%20FINAL.PDF 
129 2017 Special 301 Report, s. 5. 
130 2017 Special 301 Report, s. 61. 

https://www.ab.gov.tr/files/pub/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017%20Special%20301%20Report%20FINAL.PDF
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birliklerinin daha adil ve şeffaf süreçler izlemeleri konusunda ABD’nin Türkiye’yi teşvik 

etmeye devam edeceği belirtilmektedir.  

Ayrıca, korsan ürünlere dair gümrüklerdeki önlemlerin yeterli olmadığı ifade 

edilmiştir.131 Bu konuda etkin olmayan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Mısır, 

Endonezya, Meksika, Türkmenistan ve Özbekistan sayılmaktadır. Türkiye’nin de aralarında 

bulunduğu bu ülkelerin çoğunda gümrük idarelerinin korsan ürünlere resen el koyma yetkisinin 

bulunmadığı belirtilmektedir ancak Türkiye Gümrüklerinin gerek sahte gerek korsan eşyada 3 

iş günü süre ile eşyayı resen durdurma yetkisi halihazırda bulunmaktadır.  

 UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi (KİFAÇ) 

Sözleşmesi 

KİFAÇ, dünya üzerinde yaşayan insanların kültürel çeşitlilik ve zenginliğini korumaya 

yönelik bir hedef gütmektedir (örneğin globalleşmenin getirdiği tek tipleşmeye karşı, 

Hollywood kültür endüstrisi gibi). Bu sözleşmede ‘Kültürel Çeşitlilik’ iki ayrı açıdan ele 

alınmaktadır: 

 1) Yeryüzündeki ulus ve toplumların kültürel çeşitliliği (ulusal kimliği oluşturan); 

 2) Ülke sınırları içinde yaşayan toplulukların kendilerine has adet, gelenek vb. ve kültürel 

ifade çeşitliliğinin korunması;. 

Kültürel çeşitliliğin anlamı geçmişten tevarüs etmiş zenginliği de içerir, fakat KİFAÇ’ın 

asıl vurguladığı husus, bunların korunması ve bunlardan yararlanılmasından ziyade şu an içinde 

yaşadığımız dünyanın kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin korunmasıdır. Kültürel Çeşitlilik ise 

grupların ve toplumların kültürlerinin ifade bulduğu biçimlerin çeşitliliğini ima eder. “Kültürel 

ifadeler”, bireylerin, grupların ve toplumların yaratıcılığından kaynaklanan ve kültürel içerik 

barındıran ifadelerdir (bkz. UNESCO 2005 –KİFAÇ Sözleşmesi). 

Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin 

uygulanmasını izlemek amacıyla UNESCO tarafından hazırlanan 2018 Global Raporunda 

Sözleşmenin temel ilkeleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir; 

 Sürdürülebilir Kültür Yönetim Sistemlerinin Desteklenmesi 

 Kültür Ürünleri ve Hizmetlerinin Dengeli Bir Dolaşımı, Sanatçıların ve Kültür 

Profesyonellerinin Hareketliliğini Artırmak 

 Kültürün Sürdürülebilir Kalkınmaya Entegresi 

 İnsan Hakları ve Temel Hakları Desteklemek 

                                                           
131 2017 Special 301 Report, s. 2. 
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Yaratıcı içeriklerin korunması ve milli kültür endüstrilerimizin diğer bir deyimle telif 

haklarına dayalı endüstrilerimizin güçlenmesi ve dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip bir 

konuma getirilmesini teşvik eden bu sözleşmeye Türkiye 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle taraf 

olmuştur. Sözleşmenin bilinirliğinin artırılmasına yönelik ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları ve sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması, sözleşme 

kapsamında dört yılda bir ülke olarak raporlama yükümlülüğümüzün bulunması sebebiyle 

ülkemiz adına irtibat birimi olarak Telif Hakları Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.  

Sözleşmenin uygulanmasına yönelik ülke politikamızın ortaya konarak dört yıllık 

raporlamalarda yer verilebilecek somut eylemlerin yer aldığı bir yol haritasının belirlenmesi de 

Türkiye için önemli hususlardır. 
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5. TÜRKİYE’DE UYGULAMAYA DAİR GÜNCEL SORUNLAR

5.1. Türkiye’de Telif Hakları Alanındaki İstatistiksel Verilerin Derlenmesi 

Kreatif endüstrilere yönelik yaşanan en önemli sorunlardan biri detaylı, güvenli ve sürekli 

toplanan verinin eksikliğidir. Aslında veri konusu Türkiye için sadece kreatif endüstrilere 

yönelik bir sorun olmamakla birlikte, özellikle bu endüstrilerde eksikliği önemli şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Detaylı olarak toplanmış verinin eksikliği sektörün temel göstergelerinin 

hesaplanmasında sorunlar oluşturmakta, sektörün hacminin doğru tespitini de benzer şekilde 

zorlaştırmaktadır. Temel göstergelerin eksikliği de nihai olarak sektöre yönelik oluşturulacak 

politikalarda sağlıklı sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmamaktadır.  

Daha somut olarak detay vermek gerekirse, kültür ve yaratıcı endüstrilere dair 

istatistiklerin belirlenmesinin devlet politikasının önemli bir hedefi haline geldiği günümüzde, 

bu istatistiklerin içinde yer alan fikri haklarla ilgili veriye dayalı bilgilerin derlenmesi 

çalışmalarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, telif 

haklarına konu olan örneğin roman gibi özgün bir eserin kazandığı ilgi ve beğeni sonrasında 

eserin bu defa marka ve tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının konularını teşkil edecek oyuncak, 

hediyelik eşyalar, giysi ve çizgi filmlerde kullanılmasına ilişkin sektörler söz konusudur. Bu 

yan ürün ve hizmetler, salt telif hakları ekosistemi içinde kalmayıp ‘merchandising’ (ticari 

amaçla metalaştırma) faaliyetleri kapsamına da girmektedir. 

Dolayısıyla, telif haklarına dayalı yaratıcı endüstrilerin sağlıklı şekilde ölçülebilmesi ve 

bu doğrultuda strateji ve politikaların geliştirilebilmesi için tutarlı ve güvenilir verilerin elde 

edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ancak bu şekilde, ileriye dönük planlama ve ekonomik 

tahminlerde bulunmak mümkün olacaktır. Keza, Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) 

konunun önemi şu şekilde vurgulanmıştır: “Telif haklarıyla korunan ve dünyada giderek önem 

kazanan kültür endüstrilerini izlemek ve politika oluşturmak için kayıt, veri ve ulusal 

istatistiklerin geliştirilmesi ihtiyacı önemini korumaktadır.”132 

Meslek Birlikleri Verileri 

Eser ve bağlantılı hak sahiplerinin ekonomik menfaatlerini korumakla yükümlü meslek 

birliklerinin de ilgili sektörlerin ekonomik boyutunun ölçülmesini sağlayacak veri setlerini 

oluşturmaları ve aralarında veri alışverişinde bulunmaları faydalı olacaktır. Ulusal Fikri Haklar 

Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2015-2018) da bu konunun önemi üzerinde durularak şu ifadelere 

132 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Kalkınma Bakanlığı, Ankara 2013, (705),  s.94. 
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yer verilmektedir: “…meslek birliklerinin veri tabanlarının eşleştirilmesi de dâhil olmak üzere 

bir takım sistemsel çalışmaların yapılması gerekmektedir.”133 

Verinin Derlenmesindeki Sorunlar 

Fikri haklarla ilgili rakamsal verilere başta TÜİK olmak üzere birçok farklı kurumda yer 

verilmekte ise de bu verilerin tamamının bir araya getirilerek standart bir sistem doğrultusunda 

belirlenmiş olmaması nedeniyle mevcut durumun tamamını görüp sağlıklı bir değerlendirme 

yapmak oldukça zor hale gelmektedir.  

Resmi Kurumlar Tarafından Toplanan Veri 

İdari kayıtları oluşturmanın genel yapısından kaynaklanan ihtiyaç ve alışkanlıkla, kamu 

kurumları ve bakanlıklar veri toplama süreçlerini öncelikle kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak 

yapılandırmaktadır. Bu nedenle ortak benimsenmiş bir sisteme uyulmadan, kullanılabilirlik, 

karşılaştırılabilirlik ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurulmadan toplanmış veri yığınları 

oluşmaktadır.  

Devlet kurumları tarafından ortak bir şekilde belirlenerek verilerin bir araya getirilmesi, 

ülkemiz politikalarının şekillenmesinin yanı sıra uluslararası alanda ülkemizin dünyadaki 

konumunun doğru şekilde belirlenmesi için gereklidir.  

Özellikle ekonomik göstergelere ilişkin üretim yapılan alanlarda yapılan harcamaların ve 

elde edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesi sürecinde, Maliye Bakanlığının gereken konu ve 

coğrafi/idari konum bilgisini içerir bir şekilde, bu muhasebeleştirmenin sağlanmasına imkân 

tanıyacak değişikliklere gidilmesi ve koordine edilmesi gerekmektedir.  Örneğin kültür 

ekonomisi gibi alanlarda analitik bütçe verilerinin daha verimli ve yerel düzeyde planlamaya 

yönelik veri üretilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

Telif hakları yoğun, kültür ve yaratıcı endüstriler için oluşturulacak veri tabanlarının 

düzenlenmesinde, örneğin kültür, spor ve eğlencenin ayrıştırılması gibi, hangi verilerin 

toplanacağına, ayrıştırılacağına ve sınıflandırılacağına dair sistem belirlenmelidir.  

5.2. Telif Bilinci ve Koruması 

Telif hakkı konusunda toplumsal bilincin artırılmasına gerek olduğu hususu fikri haklara 

ilişkin strateji ve üst politika belgelerinde vurgulanmaktadır. Örneğin, Onuncu Kalkınma Planı 

(2014-2018)134 uyarınca “Fikri haklar sistemi konusunda kamuoyunun her düzeyde 

133 Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), A.1, Hedef 1, s. 20. 
134 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Kalkınma Bakanlığı, Ankara 2013. 
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bilgilendirilmesine yönelik tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle toplumsal bilincin artırılması 

sağlanacaktır”135 ifadesine yer verilmektedir. Aynı şekilde, Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı’nda (2015‐2018)136 zikredilen 4. Hedef, “Fikri haklar sistemi konusunda 

toplumsal bilinç artırılarak, fikre ve bilgiye saygılı bir bilgi toplumu olma hedefine katkı 

sağlanması” olarak belirlenmiştir. Keza Kalkınma Bakanlığı’nın, “Fikri haklar konusunda 

kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle toplumsal bilinç ve 

uygulamada etkinlik” 137 artırılması, Bakanlığın 27/09/2017 tarih ve 30193 sayılı mükerrer 

Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (2018-2020) hedefleri arasında da 

zikredilmektedir. 

Bu konuda her yıl başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş 

tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar Bakanlıkça teşvik edilmekte 

ve sonuçları web sayfasında yayınlanarak daha geniş kitlelerle paylaşılması sağlanmaktadır. 

Ancak bu etkinlikler konuyla ilgili bilgi birikimini ve bilinci artırsa da henüz hedeflenen 

düzeyde farkındalık ve duyarlılığın yaratılamadığı görülmektedir.  

Günümüzde, toplumda ve özellikle toplumun genç kesiminde artık telif hakkı ihlalinin 

yanlış bir eylem hatta suç olduğu bilinmekle beraber istenilen düzeyin yakalanamamış 

olmasının ardındaki sebeplerin incelenmesi önem arz etmektedir.  

Yukarıda zikredilen Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı’nda, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından 2010 yılında, Gazi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen, korsan 

üretimlere ilişkin toplumsal algı araştırmasının sonuçları irdelenmiştir. Araştırmada kullanılan 

anketlerde deneklerin çoğunluğunu Üniversitede okuyan genç nüfus oluşturmuştur. Anketlerin 

sonuçları doğrultusunda, Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı’nda aşağıdaki üç temel 

tespitte bulunulmuştur:138 

 Korsan denildiğinde insanların aklına öncelikle film ve müzik gelmekte, kitap ise 

bunlardan sonra gelmektedir.  

 Deneklerin dörtte biri, satın aldıkları ürünün korsan olup olmadığıyla ilgili değildir. 

 Korsanlık sözcüğünün tüketiciler nezdinde fikri hak gaspını başka bir deyişle hırsızlığı 

yansıtmakta yetersizdir.  

 

                                                           
135 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Kalkınma Bakanlığı, Ankara 2013, (710), s. 95. 
136 Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), D.1., s. 32.  
137 Orta Vadeli Program (2018-2020), Kalkınma Bakanlığı, Ankara 2013, s. 58. 
138 Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), D.1., s. 32.  
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Korsanlık veya korsan sözcüklerinin günümüzde genellikle olumsuz bir çağrışımda 

bulunmadığı hususu gündeme getirilmektedir. Gerçekten de ‘Karayip Korsanları’ gibi filmler 

veya tüm dünyada olduğu gibi korsanlara dair çocuk kitapları, çizgi filmler ve oyuncaklar, 

korsan teriminin tam tersine gizem ve bazen de sempati uyandıran bir sözcük olarak 

kullanılmaya başlandığına işaret etmektedir. Aynı şekilde, 2009 yılında, İsveç Korsan Partisinin 

Avrupa Parlamento’suna ilk korsan partisi olarak girmesi ve ardından Mart 2014’de AB üye 

ülkelerindeki farklı korsan partilerinin bir araya gelip bir Avrupa partisi olarak Avrupa 

Parlamentosu bünyesinde Avrupa Korsan Partisini (PPEU) kurmuş olmaları, korsan kelimesini 

menfi çağrışımlardan soyutlamaya başlamıştır.  

Korsanlık yerine ülkemizde, bazı meslek birlikleri ‘emek hırsızlığı’ ibaresini kullanarak 

Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı’nda vurgulandığı gibi, konunun ‘gasp’ veya 

‘hırsızlık’ olarak anlaşılmasına gayret gösterilmesi gerekliliğine işaret etmektedirler.  Ancak 

fikri mülkiyet hukuku literatüründe, Dokuzuncu Kalkınma Planı ÖİK raporunda da belirtildiği 

üzere, “Genel olarak, korsan tanımı ile fikir ve sanat eserlerinin izinsiz olarak çoğaltılarak 

satılması, taklit tanımıyla ise sınaî haklarla korunan ürünlerin izinsiz olarak üretilerek satılması 

ifade edilmektedir.”139 Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de gündelik dile girmiş olan 

‘korsan’ terimi, her ne kadar olumsuz bir çağrışım yaratmakta kifayetsiz kalsa da, farklı bir 

terimin kullanılması yönünde yapılacak ısrarlar bunu kolay değiştirmeyecektir. Zaten, sorun 

hangi kelimelerin kullanıldığından ziyade söz konusu olan özgün bir eseri üretenin gayret ve 

çabalarının başkası tarafından izinsiz kullanımının vicdani ve ahlaki boyutlarını kullanıcılara 

derhal hissettirecek kadar içselleştirilmesinden geçmektedir.   

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yayınlanan ‘Fikri Mülkiyet Koruması 

2020’ başlıklı raporda140 özellikle dijital ortamlar söz konusu olduğunda, tüketici davranışlarını 

değiştirebilmek için, erişim sağlanan yasal içeriklerin yaygınlaştırılması gereği üzerinde 

durulmuştur. Zira yapılan araştırmalarda, korsanlığa olan yönelimin artmasının başlıca 

nedeninin fiyatların, yasal içeriklerin fiyatlarından daha düşük olmasından kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Ardından ikinci neden olarak, yasal olmayan içeriklerin daha yaygın ve çok daha 

kolay erişilebilir olması gösterilmiştir. Deezer, Netflix ve Spotify örnekleri zikredilerek, son 

yıllarda giderek artış gösteren çok sayıda yasal dijital platformun varlığı olumlu olarak 

nitelendirilmiştir. Mevcut durum itibariyle, IFPI (International Federation of the Phonographic 

Industry) tarafından derlenen ‘Pro-Music’ verileri kaynak gösterilerek, tüketicilerin başlıca 

139 Dokuzuncu Kalkınma Planı, ‘Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu’, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, No: 
DPT 2728, OİK 680, Ankara, 2007, s.46. 
140 Protecting creativity, supporting innovation: IP enforcement 2020, Intellectual Property Office, 2016.S. 20. 
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yasal hizmet sağlayıcılarına erişilebildikleri belirtilmiş ve Birleşik Krallık’ta 53 yasal çevrimiçi 

müzik hizmeti bulunduğuna dikkat çekilmiştir.141  

Dijitalleşmenin sağladığı hız ve kolaylıklar göz önünde bulundurularak, konu ve içerik 

uygun olduğu takdirde, içeriğin dijital ortama aktarılarak yasal içeriğe erişimin 

kolaylaştırılması yararlı olabilecektir. Ayrıca fiyatlarda ayarlamaya gidilmesi, yasal kullanımı 

teşvik edebilecektir; örneğin bireysel tüketiciler ile kurumsal kullanıcılar için farklı oranlar 

belirlenebilir. Öğrencileri, ancak yüksek meblağlar karşılığında satın alabilecekleri istatistik 

programlarını paket olarak almaya mecbur etmektense, düşük fiyatlara kiralayabilmelerine 

imkân sağlanması, yani fiyatlarda farklılığa gidilmesi uygun olabilecektir. Özetle, yeni iş 

modellerinin kullanılmasında fayda görülmektedir. Yine, kitapların niteliği ve içeriği göz 

önünde bulundurularak, ‘Kindle’ gibi e-kitap satış yöntemleri telif haklarına konu eserlere 

erişimin kolaylaştıracak, korsan üretimi büyük nispette azaltacaktır.  

Ancak sorunun bir diğer boyutunun, emeğe olan saygı eksikliğinden kaynaklandığı da 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu husus, daha zor aşılabilecek bir sorun teşkil etmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı ÖİK raporunda bu konuya dair aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur: “Taklit ve korsanlıkla mücadele, internet yoluyla kopyalama gibi hususlar tüm 

dünyanın olduğu gibi ülkemizin de sorunlarıdır. Bu sorunlar, sadece mevzuat değişiklikleri ile 

giderilebilecek nitelikte değildir. Birçok sorunun temelinde, toplumda emeğe ve emeğin 

korunmasına saygılı bir bilincin yeterli düzeye ulaşamamış olması yatmaktadır. Fikrî haklar 

kültürünün bütün topluma yaygınlaştırılması ve yerleştirilmesi son derece önemlidir. Ancak bu 

hedefe ulaşıldığında, toplumda başkalarının fikir ürünlerinden izinsiz yararlanmanın sadece 

“yasak” olduğu için değil, aynı zamanda “etik ve emeğe saygılı olmadığı” için hoş görülmemesi 

gerektiği yönünde bir inanç yerleşmiş olacaktır.”142 

Konunun, emek ve vicdan gibi daha derin ve ahlaki boyutlarına Ulusal Fikri Haklar 

Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer verilerek, “… bilgi yönünden çok ciddi bir eksiklik 

gözlenmemekle birlikte, toplumsal vicdanı güçlendirmek ve piyasanın denetlendiği duygusunu 

pekiştirmek amacıyla kampanyalar düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır” yorumunda 

bulunulmuştur. Bunun kolay olmayacağı aşikârdır ancak kampanyalar boyutunda, örneğin 

RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı 

                                                           
141 Protecting creativity, supporting innovation: IP enforcement 2020, Intellectual Property Office, 2016.S. 20 
142 Dokuzuncu Kalkınma Planı, ‘Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu’, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 
No: DPT 2728, OİK 680, Ankara, 2007, s.101-102. 
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destekleriyle Aralık 2017 tarihinde dokuzuncusunu düzenlediği “Aklıma Bir Fikir Geldi” gibi, 

farkındalık yaratma faaliyetleri bu alanda olumlu girişimlerdir.  

Özellikle üniversiteler ve araştırma kurumlarına yönelik olarak aşağıda paylaşılan 

hususların değerlendirilmesi de önem kazanmaktadır. Yüksek nitelikli araştırmaların 

gerçekleştirilmesi önemli miktarda maddi kaynak gerektiren bir süreçtir. Yeterli kaynakların 

bulunamaması, beyin göçünü tetiklemekte, bu durum araştırmanın miktar ve niteliği sorununun 

daha da büyümesine sebep olmaktadır. Ayrıca Üniversite sanayi arasındaki bağın zayıflığı; 

danışmanlık, ortak araştırma, buluşların ticarileştirilmesi gibi çıktıların az miktarda kalmasına 

neden olmaktadır.143  

Üniversite kaynaklı buluşların ticarileştirilmesi; üniversitenin kendisi, araştırmacılar, 

fakülteler, öğrenciler, sponsorlar, ulusal patent ofisi, devlet ve kamuya kadar çok sayıda aktörün 

paydaş olduğu bir süreçtir. Bu süreç içindeki birçok aktörün beklentileri çoğu zaman birbiri ile 

kesişmektedir. Hatta çoğu zaman buluşu gerçekleştiren kişilerin, yayın yapma ve ticarileştirme 

sürecinde erken ifşa etmekten kaçınma gibi kendi içlerinde bile çelişen öncelikleri 

bulunabilmektedir.144 Diğer taraftan, araştırmaları fonlayan sponsorlar (genelde kamu 

yönetimleri) ve ticarileştirme işlemlerini yürüten TTO, araştırmaya yoğunlaşmış 

akademisyenlerin yerine fazladan ders yükü yüklenen diğer akademisyenler gibi çok farklı 

kesimin beklentilerini optimum bir şekilde karşılayan fikri mülkiyet politikasına ihtiyaç 

duymaktadır.145 Fikri mülkiyet politikasının temel amaçları; üniversite içinde fikri hakların 

oluşmasını sağlamak, bilim ve teknolojide ilerlemeyi teşvik etmek ve kamu yararını arttıracak 

şekilde keşif ve buluşların kullanılmasını sağlamak olarak sıralanabilir.146 

5.3. Akademik Yapılanma 

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilmesi gerekli iki husus büyük önem 

taşımaktadır. Bunlardan birincisi, Fikri Mülkiyet Hakları alanında üniversitelerde anabilim dalı 

oluşturulmasıdır. Aynı derecede önemli diğer bir husus ise, fikri mülkiyet haklarının, ticaret 

hukuku veya diğer bilimsel alanlardan müstakil olarak doçentlik alanlarından birini teşkil 

etmesidir.  

2015- 2018 yılları arasını kapsayan Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda bu konuya 

dikkat çekilerek “Fikri Haklar Hukuku” doçentlik alanı oluşturulacak ve bu alanın anabilim dalı 

143 Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations WIPO_ 1 
144 IP _2 
145 IP_3 
146 IP _4 
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olarak kabul edilmesi için çalışmalar sürecektir” denilmesine karşın henüz bu konuda kapsamlı 

bir ilerleme kaydedildiğini söylemek mümkün değildir.147  

Anabilim Dalı 

İlk aşamada, fikri mülkiyet hukuku derslerinin, hukuk fakültelerinde öncelikle lisans ve 

lisansüstü eğitimi alanlarında müfredata eklenmesi hususunda politikaların geliştirilmesi önem 

taşımaktadır. Ayrıca, bu derslerin, genel kültür ve alt yapı dersi olarak, işletme, ekonomi, 

mühendislik, mimarlık, tasarım, güzel sanatlar, iletişim, gazetecilik, çeviri ve edebiyat gibi 

alanlarda derslerin içeriği ve kapsamının bilim dalına göre şekillendirilerek öğretilmesi de 

gereklidir. 

Yine kısa dönem planları arasında, belki önce Araştırma Üniversiteleri ve ardından tüm 

üniversitelerde ‘Fikri Mülkiyet Hukuku’, ‘Fikri Mülkiyet Hakları’, ‘Fikri Mülkiyet Haklarının 

Yönetimi’ ve benzeri ders başlıkları altında, fakültelerin uzmanlık disiplinleri göz önünde 

bulundurularak ivedilikle Anabilim dalı ihdas edilmelidir.  

Bu soruna 2007 tarihli Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda dikkat çekilmiş olmasına rağmen, 

hala konunun çözümlenmemiş olması üzücüdür. 2007 tarihli ÖİK Raporunun 4.3 numaralı  

‘Temel Amaç ve Politikalara Dönük Öncelikler ve Tedbirler’ başlığı altında şu tespitlere yer 

verilmiştir: “Fikrî haklar sisteminin hukuki ve ekonomik boyutunun konunun ilgili olduğu 

fakültelerde lisans ve lisansüstü düzeyde ders programı kapsamına alınması, hukuk 

fakültelerinde fikrî haklar anabilim dalı oluşturulması.”148 

Hukuk fakülteleri açısından, bu alanda geç kalınmış olmasına karşın, iyileştirmeye dair 

olumlu bir işaret olarak son bir yıl içinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim dalı 

kurulmuş olmasını zikredebiliriz.  

Öneri olarak, yukarıdaki tespitler doğrultusunda, anılan iki üniversitemizdeki gelişme 

emsal alınarak, kısa süre içinde tüm Hukuk Fakültelerinde Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim 

dalı oluşturulmasına öncelik verilmelidir.  

 

 

                                                           
147 Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), s. 30. 
148 Dokuzuncu Kalkınma Planı, ‘Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu’, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 
No: DPT 2728, OİK 680, Ankara, 2007, s. 89. 
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Doçentlik Alanı 

Fikri mülkiyet hukuku alanında uzman akademisyen açığının giderilebilmesi ve bu alanda 

uzmanlaşmanın teşvikini sağlamak için fikri mülkiyet hukukunun, doçentlik alanı olarak tespit 

edilmesi son derece önemlidir.  

Bu konunun hangi nedenle Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  ve Üniversitelerarası Kurul 

(ÜAK) tarafından kabul görmesi gereğini açıklamak için sorunun kaynağına değinmek faydalı 

olacaktır. 

Sorun, mevcut doçentlik sisteminde, doçent ünvanının alınabilmesi için merkezi olarak 

YÖK’e başvuru yapılması, merkezi olarak oluşturulan jüri nezdinde yayınların sunulması, 

sınava girilmesi ve istenen diğer kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, Doçentlik 

Sınav Yönetmeliği m. 1/2 ve m. 3 uyarınca, doçentlik başvuruları sadece “Üniversitelerarası 

Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim/sanat alanları” 

bakımından yapılabilmektedir ve fikri mülkiyet hukuku, doçentlik sınav alanları arasında 

yoktur. Bu noktada sorun, sadece YÖK ve ÜAK tarafından bu hususun kabul görmemesiyle 

kalmamakta, aynı zamanda hukuk fakültelerinin fikri mülkiyet hukukunu ayrı bir bilim dalı 

olarak mütalaa etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu soruna dair Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı ÖİK raporunda, aşağıdaki önemli tespitte bulunulmuştur: “Hukuk 

fakültelerinde fikri haklar bir bilim dalı olarak algılanmamakta, dolayısıyla bu dalda öğretim 

elemanı yetişmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum, “Fikri Haklar” dersinin, başka hukuk 

dallarında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmesine neden olmakta ve okutulan ders 

kitapları da yürürlükte olan yasaların yorumlanmasından öte bir ağırlık taşımamaktadır.”149 

Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı, fikri mülkiyet hukuku alanında uzmanlaşacak 

akademisyenler yetişememektedir. Zira mevcut sisteme göre, fikri mülkiyet hukuku alanında 

çalışan akademisyenler, ya ticaret hukuku ya da medeni hukuk alanından doçentlik başvurusu 

yapmak ve bu alanlardan sınava girmek zorunda kalmaktadır. Ticaret hukukundan sınava giren 

bir doçent adayı, asgari olarak ticari işletme, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku 

alanlarını bilmeli ve bu alanlarda yayın yapmış olmalıdır. Medeni hukuktan sınava giren bir 

aday ise, medeni hukukun genel ilkeleri, kişiler hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, eşya 

hukuku ve miras hukuku alanlarını bilmeli ve bu alanlarda yayın yapmış olmalıdır. Bu kadar 

geniş bir yelpazede çalışmak zorunda kalan bir doçent adayının, kendini, kapsamı günden güne 

149 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ‘Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu’, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, No: 
DPT 2500, OİK 512, Ankara, 2000, s.8. 



159 
 

genişleyen ve disiplinler arası bir nitelik taşıyan fikri mülkiyet hukukuna adaması ve bu alanda 

uzmanlaşması adeta imkânsızdır. Bu nedenle de ülkemizde fikri mülkiyet hukuku alanında 

çalışan akademisyenler son derece az sayıdadır. Bu kişiler de, sorumlu oldukları yukarıda 

sayılan temel ticaret hukuku veya medeni hukuk alanlarındaki gelişmeleri de takip etmek ve bu 

konularda da yayın yapmak mecburiyetinde olduklarından, çok hızlı gelişen bir alan olan fikri 

mülkiyet hukukunu takip etmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle, bilimsel düzeyde ülkemizde 

fikri mülkiyet hukuku geri kalmaktadır.  

Oysa fikri haklar alanında uluslararası anlaşmaların sayısı, Avrupa Birliği’ndeki 

düzenlemeler ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile Türk mevzuat ve içtihadınım hacmi, 

bu alanı, üzerinde başlı başına çalışılması gereken bir dal haline getirmiştir. Hatta fikri mülkiyet 

hakları kapsamına giren telif hakları, patent, marka, coğrafi işaretler, ıslahçı hakları gibi alt 

dallar ayrı birer uzmanlık alanı konumuna gelmiştir.  

Fikri mülkiyet hukukunun önemi ve gerektirdiği uzmanlık, adli sistemde kabul görmüş 

ve bunun sonucunda fikri ve sınai haklar alanında özel ihtisas mahkemeleri kurulmuştur. Fikri 

hakların ekonomik önemi ve alanın gelişen teknolojiye bağlı olarak gösterdiği hızlı ilerleme de 

dikkate alındığında, fikri mülkiyet hukukunun ivedilikle doçentlik alanı olarak kabulü ve sırf 

bu alanda uzmanlaşacak akademisyenlerin yetişmesinin sağlanması gerekmektedir.  

Öneri olarak, Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu tarafından “Fikri 

Mülkiyet Hukuku” doçentlik sınav alanının kabulünün sağlanması için çalışılmalıdır. Önceki 

Kalkınma Planı raporlarında üzerinde durulmasına rağmen bu hususta ilerleme kaydedilememiş 

olması gerçeğinden hareketle, muhtemel teknik ve bürokratik engellerin aşılabilmesi için, 

Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu gibi resmi kurum ve hükümet 

organlarının aktif rol üstlenerek ÜAK ve YÖK ile birlikte çözüm yaratmaları önerilmektedir. 

Fikri Mülkiyet Fakülteleri 

Fikri mülkiyet haklarının çeşitliliği, her bir alt dalının uzmanlık gerektirdiği ve de 

Endüstri 4.0 dönüşümü ile bu fikri mülkiyet hakları konusu ve bilim dalının disiplinler arası 

nitelik kazandığı belirtilmelidir. Şirket çalışanlarının, en üst yönetici kadrolarına kadar, bu 

konularda uzman olmasa da bilgi sahibi olması gerekliliği gelecekte daha çok önem 

kazanacaktır. Örneğin, 1923 yılından itibaren bünyesinde Fikri Mülkiyet Bölümü bulunduran, 

Philips Şirketi gibi dünyada yenilikçilikte öncü şirketlerde CEO (Chief Executive Officer (İcra 
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Kurulu Başkanı)), CFO (Chief Financial Officer (Mali İşler Başkanı)) pozisyonları gibi CIPO 

(Chief Intellectual Property Officer’ (Fikri Mülkiyet Başkanı)) kadroları bulunmaktadır.  

Fikri mülkiyet haklarının yönetimi, değerlemesi, ticarileştirilmesi hem yönetici ve 

idarecilerin hem de fikri mülkiyet hakları üzerine çalışanların disiplinler arası bilgi birikimine 

sahip olmalarını gerektirecektir. Bu doğrultuda, üniversite fakülteleri bünyesinde fikri mülkiyet 

bölümlerinin olması gereğinin tartışılmasından öte, yakın gelecekte bu konuda müstakil 

fakültelerin kurulması gündeme gelecektir. Bu fakültelerde, finans, ekonomi, temel 

mühendislik, pazarlama, moda, görsel sanatlar, kültür endüstrileri gibi farklı dersleri içeren 

müfredatın oluşturulması gerekecektir. Keza, 2000 yılında yayımlanan Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı ÖIK raporunda bu konuyla ilgili olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün 

tespitine yer verilmiştir:150  

“Dünya Fikri Haklar Örgütü, fikri haklar eğitimi programı kapsamında, yükseköğrenim 

düzeyinde bir "Fikri Haklar Fakültesi" de önermektedir.151” 

Buna bir örnek olarak, lisans ve lisansüstü eğitimi sunan Japonya’daki Osaka Teknoloji 

Enstitüsü’ne bağlı, ‘Fikri Mülkiyet Fakültesi’ verilebilir. Kendini “Fikri mülkiyet ve 

profesyonel becerilerin eğitimi için Japonya’nın ilk ve müstesna fakültesi” olarak tanımlayan” 

bu fakülte disiplinler arası müfredat oluşturarak sadece hukuk dersleri ile sınırlı kalmayıp, 

birçok farklı alanda çalışabilecek donanımlı öğrenciler yetiştirmektedir.152 

5.4. Fikri Mülkiyet Eğitimi 

Fikri mülkiyet hakları eğitiminin lisans düzeyi ile sınırlı kalmaması gerekmektedir. Şayet, 

toplumda bu alanda bilinç ve farkındalık yaratılması isteniyorsa okul öncesi, ilk ve orta öğretim 

ile liselerde içerik ve yöntem, farklı seviyeler için tasarlanarak erken yaştan itibaren fikri 

mülkiyet eğitimine ağırlık verilmelidir. Çağımızda genç yaşta öğrencilerin yaşayabilecekleri 

odaklanma güçlüklerini dikkate alarak, telif hakları alanına ilişkin animasyon, çizgi film ve 

hikâye gibi görsel materyal ağırlıklı bir eğitim müfredatı hazırlanması etkili bir yöntem olabilir. 

Küçük yaşta çocukların ve öğrencilerin yaptıkları resim veya yazdıkları kısa hikâye, şiir 

gibi eserlerin fikri mülkiyet hakları ile olan bağlarının öne çıkarılması, öğrencilerin bu 

konularda bilinç sahibi olmalarını sağlayacaktır. Çocuklara bu şekilde, bir eser sahibi oldukları, 

150 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ‘Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu’, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, No: 
DPT 2500, OİK 512, Ankara, 2000, s.10. 
151 Intellectual Property Reading Material, 1998, WIPO, s. 408, (https://digitallibrary.un.org/record/404708?ln=en). 
152 Faculty of Intellectual Property, Osaka Institute of Technology, ( http://www.oit.ac.jp/english/education/ip/faculty.html). 

https://digitallibrary.un.org/record/404708?ln=en
http://www.oit.ac.jp/english/education/ip/faculty.html
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özgün bir eser yaratmış olmalarının önemi, eserlerini başkalarıyla paylaşabilecekleri gibi 

korumak için nelere dikkat etmeleri gerektiği bu ve benzeri yöntemlerle vurgulanmış olacaktır. 

Genç yaşta farkındalık kazandırmak için, ülkemize has folklorik unsurlar ve kültürel ifadelerin 

öğretilmesi ülkemiz geleceği açısından büyük yarar sağlayacaktır.  

Fikri Mülkiyet Hakları mevzuatının etkileşim içinde olduğu diğer mevzuat çok karmaşık 

bir yapıya gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, bir mevzuat etkileşim haritası oluşturması, bu 

haritanın açık ve erişilebilir olması ve burada örnek vaka analizleri ile yasaların yorumlanması 

faydalı olabilecektir. 

Fikri haklar alanında fikir sahibi olmanın yanı sıra, fikre saygı duymanın özendirilmesi 

de önem kazanmaktadır. Tüm bu çalışmaların yürütülmesinde Fikri Mülkiyet Akademisi 

bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü altında faaliyet 

gösteren Telif Hakları Eğitim Merkezinin oldukça önemli bir role sahip olduğu tartışmasızdır. 

Bu nedenle bu merkezin etkin bir biçimde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütebilmesi 

için kapasitesinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

5.5. Meslek Birlikleri 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1951 yılında çıkmış olmasına rağmen bu 

alanda ilk meslek birlikleri, ancak 35 yıl sonra 1986 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 

kurulmuşlardır. Birçok ülkenin (Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere) bu alanda 

meslek birlikleri ya da organizasyonları yüz yılı aşkın süredir varlıklarını büyüyerek 

sürdürmekte ve ülkelerinin ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar.  

Meslek birliklerinde nitelikli personel ihtiyacı bulunmaktadır. Meslek birlikleri idaresine 

yönelik olarak, piyasayı bilen kişilerin yönetimde olması, birliklerin profesyonel yönetime 

geçmesi önem kazanmaktadır. Mevcut haliyle birliklerin önemli kısmında dernek yönetimi 

algısı bulunmaktadır. İyi yetişmiş beşeri sermayeyi oluşturma adına, meslek birliklerinin 

üniversite kariyer günlerine katılması teşvik edilebilir.  

Kreatif ürünlerde lisanslamanın yaygınlaşması için %18’lik KDV oranı düşürülmelidir. 

Bazı ülkelerde lisanslama gelirlerinden KDV alınmamaktadır. Bu vergi oranları, hem turizm 

hem de medya ve eğlence sektöründe lisans bedeli ödeyen işletmeler için ağır bir yük 

oluşturmakta, yaygın bir lisanslamanın önünde engel oluşturmaktadır.  

Dergide %1, kitapta %8 olan KDV oranı müzik ürünlerinde %18’dir. Kültür ürünlerinde 

KDV oranının eşitlenmesi, değerlendirmeye alınması gereken bir konudur. Teknolojinin 

getirdiği kolay kopyalama ve yasadışı kullanımlar nedeniyle kan kaybeden, yaratıcı emeği 
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olumsuz etkilenen müzik sektöründeki %18 KDV yükü yüksek bir oran olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ek olarak, bir albümü CD olarak müzik marketten alan veya internetten indiren 

bir kişi %18 KDV öderken aynı albümü bir GSM şebekesinden indirdiğinde ayrıca %7,5 özel 

iletişim vergisi ve %18 KDV ödeme durumu ortaya çıkmaktadır. Tüm dünyada yaygınlaşan ve 

pazarın büyük bir bölümünü oluşturmaya başlayan mobil satışlarda böyle bir eşitsizliğin olması 

geleceğini mobil satışlara bağlamış olan bir sektör açısından olumsuz bir tablo oluşturmaktadır. 

Mevcut durumda özel kopyalama harcı 2001 yılından beri devlet tarafından toplanılmakta 

fakat hak sahiplerine dağıtılmamaktadır. Özel kopyalama harçlarının hak sahiplerine ulaşması 

sanata, sanatçıya ve kültür endüstrilerinin ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Ek 

olarak, özel kopyalama harcının uygulanması gereken cihaz ya da taşıyıcılar sürekli gelişmekte 

olan teknoloji nedeniyle yenilenmektedir; dolayısıyla, mevcut düzenlemelerin günümüze cevap 

veren ve hak sahiplerinin hak kaybına uğramasına engelleyecek şekilde revize edilmesi önem 

arz etmektedir.  

Meslek birliklerinin faaliyetleri çerçevesinde aşağıdaki önerilerin değerlendirilmesi 

faydalı olacaktır: 

 Detaylı bir planlama ile ve ülke politikası şeklinde bir yol haritası ile yaratıcılar koruma

altına alınmalıdır, 

 Fikri mülkiyetin gücü ve değeri vurgulanmalıdır,

 Yasal güvence altında etkin koruma altına sağlanmalıdır,

 Ekonomik değerlendirme için hedefler ve ölçülebilir bir dünya yaratılmalıdır,

 Fikri mülkiyet ürünleri ve üreticileri (yaratıcı) teşviklerle desteklenmeli, yaratıcılar

kendilerini güvende hissetmelidir, 

 Sektörler içindeki tüm paydaşların adil ve dengeli kazandığı bir ortam tesis edilmelidir,

 Telif hakları bilincine yönelik hedefler konulmalı ve bunlara ulaşılması konusunda

cazibe ortamı yaratılmalıdır. 

5.6. Kamu Destekleri 

Ulusal Fikri Haklar Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) doğrultusunda “Fikri Haklar 

Kamu Teşvik Rehberi” hazırlanmış ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünün web sitesinde 

yayınlanmıştır153.  

153 http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2017/07/14/fikri-haklar-kamu-tesvik-rehberi.pdf 
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Rehber Türkiye’de ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak ülke 

çapında fikri haklar alanına verdikleri destek ve teşviklerle etki analizlerini içermektedir. Bu 

çalışmayla, Türkiye’de ekonomik ve kültürel kalkınmanın gelişimi ve istihdamın arttırılması 

bakımından büyük bir potansiyele ve özellikli bir role sahip olan yaratıcı endüstrilere teşvik 

veren kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri destekler; sistematik bir biçimde bir araya 

getirilerek toplumun bilgiye kolayca erişebilmesi sağlanmış ve hazırlanan etki analizleri 

aracılığıyla ölçülebilir bir biçimde sunulmuştur. 

Ancak kamu tarafından şeffaf ve sürdürülebilir bir destek sisteminin oluşturulması 

tartışmaları yapılmaktadır. Bu sistemin, etkin bir şekilde çalışabilecek, iyi kurgulanmış bir 

teşvik ve fonlama mekanizması ile kamu ve özel sektör birlikte, ağırlıklı olarak gençlere yönelik 

mali yardımın yanı sıra danışmanlık, hukuki destek, muhasebe alanında hizmet verebilecek bir 

sistem olması önerilmektedir. Bu sistem dâhilinde yeni teknolojik kavramlar ve sistemler 

geliştiğinde hızlı tepki verecek ve bunları kullanıcılara anlatabilecek bir yapının oluşturulması 

beklenmektedir.  

Ayrıca, telif haklarına konu olan eserlerin ticarileştirilmesine yönelik fon 

mekanizmalarının oluşturulması (venture capital, vb.) konusu da gündemde olup sektörlere 

olan ilginin canlı kalmasını sağlayabilecek bir araç olabilecektir. 

5.7. Diğer Tartışmalar 

Kreatif Endüstrilere Yönelik bir Kurumun ve/veya Platformun Oluşturulması 

Tüm sektör paydaşlarının (kamu, özel sektör, meslek birlikleri, akademi, STK) bir arada 

yer alacağı, sektör sorunlarına çözüm üretebileceği bir kurum oluşturulması ihtiyacı 

görülmüştür. Bu kurum, güncel teknolojileri takip eden, fırsat ve tehditleri detaylı analiz 

edebilen ve bu işlevleri eşgüdüm ile gerçekleştirebilecek bir yapıya sahip olmalıdır. Kurum 

çerçevesinde bir eğitmen veri tabanı oluşturularak hangi kitlelere ne tür eğitimler verileceği, 

bunlara kaynağın nasıl sağlanacağı saptanabilir. Bunun sadece kamu tarafından kurulması ya 

da özel sektöre bırakılması sağlıklı olmayabilir. İlk aşamada kamu tarafından bir destek ile yola 

çıkılabilir ancak daha sonra kendi gelirini üreten ve kendi ayakları üzerinde duran bir kurum 

haline gelmesi önemlidir.  

Telif Haklarına Yönelik Ortaya Çıkan Yeni Kavramlar  

Geçmişte görmediğimiz yeni kavramlar bugün telif hakları bağlantılı endüstrileri 

kuvvetle etkileyecek şekilde önem kazanmaktadır. Anonim,  bireysel ve dijital yayıncılık 

internet ve cep telefonu, bilgisayar kullanılarak tüketici tarafından yoğun olarak takip edilen 

mecralar haline gelmektedir. Benzer şekilde kavramsal sanat ve animasyon da yoğun olarak 
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gündeme girmiştir. Daha önce fazla bilinmeyen ama yakın gelecekte hemen her sektörde 

kullanılacak olan yapay zeka ve uzantıları sınır aşan mecralardaki haklar endüstrinin hukuki 

boyutunu da kökten değiştirecektir. Bütün bu teknolojiler ve gelişmeler ile birlikte hak 

sahipliğinin yeniden tanımlanması gerekmekte, bahsi geçen kavramlar çerçevesinde etik 

tartışmaların da nasıl gerçekleştirileceği cevaplanması gereken sorular arasında yer almaktadır. 

Telif Haklarına İlişkin Etkin Koruma Düzeyi 

Toplumun farklı paydaşlarına yönelik ne tür etkiler oluşacağını analiz etmek kritik hale 

gelmektedir. Bir tarafta eser ve hak sahipliği çerçevesinde üretim tarafı, diğer yandan 

tüketicinin/kullanıcıların hangi ürünü tercih edeceği, bu ürünlerin nasıl pazarlanacağı ve 

sunulacağı da tüketim tarafını ilgilendirmektedir. Toplumsal refah bu iki bileşenin toplamından 

ortaya çıkacağı için, telif haklarına tabi ürünlerin devlet tarafından belirlenecek etkin koruma 

oranlarının ne olacağına dair çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde de bu alanda 

çok fazla analiz olmaması bir yana özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu tür çalışmaların 

sayısının daha da az olması, ihtiyacın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 

Sanat Eserleri Arasında Sinerji Yaratılması 

Sanat eserlerinin giderek birleşmesi etki ve kazanımlarını çoğaltmaktadır. Örneğin bir 

filmin ya da dizinin, oyuncağı, bilgisayar oyunu, kitabı paralel olarak tasarlanmakta ve piyasaya 

sürülmektedir. 

Bu bağlamda sektörler arasında sinerji yaratılması sektörlerin hem birlikte büyümesini 

sağlayacak hem de Türkiye’nin yaratıcı alanlarda etkisini artıracaktır. 

Bu nedenle Kültür Bakanlığı koordinasyonunda Meslek Birlikleri ve Sektör 

Dernekleri’nin temsilcilerinden oluşan Sinerji Komitesi kurulması ve aylık düzenli toplantılar 

yapılarak işbirliğinin artırılması Türkiye’nin yaratıcı alandaki etkisini çoğaltacaktır. 

Yazılım Sektörünün Danışmanlık İhtiyacı 

Yazılım Sektörünün %70’i, 10 kişi ve altında çalışanın olduğu mikro ölçekli 

işletmelerden oluşmakta ve telif hakları alanındaki uygulamalara yönelik insan, finansman, 

bilgi ve deneyim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu nedenle özellikle ihracat yapacak yazılım firmaları 

için başta deneyim olmak üzere danışmanlık desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Yerli yazılımlar ülkenin entelektüel sermayesini önemli ölçüde artıracağından, yerli 

yazılım firmaları için fikri mülkiyet konularında danışmanlık desteği alabilecekleri bir yapının 

oluşturulması faydalı olacaktır. Ayrıca, yazılım sektörüne odaklı telif hakları eğitim ve 

bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesinde yarar görülmektedir.  
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6. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  

6.1. Uzun Vadeli Hedefler 

Fikri mülkiyetin korunması ve hakların kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca 

benimsenmiş bir fikri mülkiyet hakları sistemi oluşturulması, fikri hakların ve bu haklara konu 

ürünlerin kalkınma sürecine katkısının artırılması hedeflenmektedir. 

6.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

1- Mevzuat ve uygulamaların teknolojik ve uluslararası gelişmeler ile ülkemizin 

ihtiyaçları gözetilerek güncellenmesi 

2- Toplumun genelinde ve tüm paydaşlar nezdinde telif hakları alanındaki farkındalık ve 

bilgi seviyesinin artırılması  

3- Telif hakkı ihlalleriyle mücadelede etkinliğin artırılması 

4- Toplu hak yönetim sisteminin yapısı ve işleyişinde etkinliğin artırılması ve ülke 

geneline yayılmış, adil bir lisanslama sistemi oluşturulmasıyla telif gelirlerinin artırılması 

5- Türkiye’nin telif hakları alanında uluslararası konumunun güçlendirilmesi 

6- Kültür endüstrilerinin ölçümlenmesine yönelik olarak, kamuda ve ilgili sektörlerde 

sağlıklı istatistik ve veri elde edilmesine imkân tanıyacak sistemlerin geliştirilmesi 

7- Telif hakları sektörlerine yönelik teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi 

8- Ülkemizin kültürel ve sanatsal birikiminin kültür endüstrilerinin gelişiminde 

kullanılmasının sağlanması 

9- Toplumun eserlerden faydalanma imkânının artırılması 

10- Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi kapsamında 

ülkemiz yükümlülüklerine yönelik işlemlerin takibi ve koordinasyonu 

6.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

1- Mevzuat ve uygulamaların teknolojik ve uluslararası gelişmeler ile ülkemizin 

ihtiyaçları gözetilerek güncellenmesi 

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısının yasalaşması  

 Yeni yasal düzenlemeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde ikincil mevzuatın hazırlanması  
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 4 yeni yönetmelik hazırlanacak

 1 Bakanlar Kurulu Kararı ve 5 yönetmelikte değişiklik yapılacak

 Telif Hakları Genel Müdürlüğü hizmetlerinin sunumunda elektronik yöntemlerin

kullanımının artırılması

 Fikri Mülkiyet Hakları mevzuatının etkileşim içinde olduğu diğer mevzuat ile bir

mevzuat etkileşim haritasının oluşturulması, bu haritanın açık ve erişilebilir olması ve

burada örnek vaka analizleri ile yasaların yorumlanması

 Telif hakları ve bağlantılı haklar alanında kavramlar üzerinde bir çalışma grubu

çerçevesinde çalışılarak ortak tanıma sahip bir kavram bankasının oluşturulması ve

bu bankanın yeni gelişmelere ilişkin yeni kavramların karşılıklarının

oluşturulmasında ve hukuk dilinin güncelleştirilmesinde kullanılması

 Telif hukuku ve telife tabi hakların söz konusu olduğu hizmetler alanında Ar-Ge

çalışmalarına ve büyük veri (big data) araştırmalarına finansal ve hukuki destek

sağlanması ve kurumların veri altyapılarının bu konuda yeterli takip ve performans

göstergelerini sağlayacak şekilde geliştirilmesi konusunda gerekli kurum mevzuat

değişikliklerinin yapılması; bu verilerin işlenmesi konusunda belirlenecek

koordinatör bir kurum öncülüğünde yeterli veri bütününün sektörel ve idari bölünüş

kırılımında sağlanabilir hale getirilmesi

 Sınır aşan yayınlar konusunun internet üzerinden bireysel yayıncılığı da içerecek

şekilde yeniden incelenmesi

 Disiplinler arası çalışmalar yapılarak orta ve uzun vadeye ilişkin gelişmelerin

değerlendirileceği ve yılda en az bir kez toplanacak çalışma gruplarının oluşturulması

 Geri bildirim ve taleplerin takibi açısından, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler

ve vatandaş temsilcilerinden oluşan bir kullanıcı/tüketici çalışma grubunun kurulması

ve Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetiminde sene içinde düzenli toplanarak ilgili

bakanlık ve kamu kurumları tarafından değerlendirilmek üzere rapor hazırlaması.

 Desen ve geleneksel ifade ve ürün sözlüğünün oluşturulması ve kamu adına tescil

olanaklarının netleştirilmesi; geleneksel sanatların varlığını korumasına yönelik eğitim

ve desteklerin çeşitlendirilerek genişletilmesi

 Fikri Mülkiyet Akademisi altında ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde

faaliyet gösteren Telif Hakları Eğitim Merkezinin kapasitesinin güçlendirilmesi
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2- Toplumun genelinde ve tüm paydaşlar nezdinde telif hakları alanındaki farkındalık ve 

bilgi seviyesinin artırılması  

 Fikri Mülkiyet Akademisi Telif Hakları Eğitim Merkezinin etkinliği artırılarak, çeşitli

eğitim programlarıyla farklı kitlelere ulaşılmasının sağlanması

 Telif hakları konusunda bilinçlendirme etkinliklerinin artırılarak toplumun her kesimine

ulaşılmasının sağlanması

 Fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin ve değerinin toplumun tüm kesimlerine

benimsetilmesi ve toplum düzeyinde fikri haklar kültürünün oluşturulması amacıyla bir

iletişim stratejisinin geliştirilmesi; tanıtım ve eğitim faaliyetleriyle toplumsal bilincin

artırılması

 Eğitim (özellikle ortaöğretim mesleki eğitim ve yükseköğretim) müfredatına telif

hakları alanına ilişkin eğitimlerin görsel materyal ağırlıklı olarak yerleştirilmesi ve

kitleye yaygınlaştırılması

3- Telif hakkı ihlalleriyle mücadelede etkinliğin artırılması 

 Denetim komisyonlarının etkinliğinin artırılmasının sağlanması

 Denetim komisyonlarının hukuki altyapısının güçlendirilmesi

 Denetim komisyonlarına teknik donanım desteği sağlanması

 Denetim komisyonu üyelerine yönelik eğitim programları düzenlenmesi

 Dijital alanda artan ihlallerin önlenmesi bakımından ilgili kurum ve kuruluşlarla güçlü

işbirliğinin sağlanması

4- Toplu hak yönetim sisteminin yapısı ve işleyişinde etkinliğin artırılması ve ülke geneline 

yayılmış, adil bir lisanslama sistemi oluşturulmasıyla telif gelirlerinin artırılması 

5- Türkiye’nin telif hakları alanında uluslararası konumunun güçlendirilmesi 

 Fikri mülkiyet alanındaki uluslararası raporlarda Ülkemiz konumunun güçlendirilmesi

 Telif hakları alanında uluslararası işbirliklerinin artırılması

6- Kültür endüstrilerinin ölçümlenmesine yönelik olarak, kamuda ve ilgili sektörlerde 

sağlıklı istatistik ve veri elde edilmesine imkân tanıyacak sistemlerin geliştirilmesi 

 Fikir ve sanat eserleri veri tabanı oluşturulması

 Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve meslek birlikleri tarafından kayıt altına alınan

verilerin istatistik üretmeye elverişli hale getirilmesi
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 İlgili tüm kurum ve kuruluşların (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,

Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜİK ve meslek birlikleri) istatistik ve veri elde

edilmesi konusunda işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması

 Ülkemiz kültür endüstrilerinde faaliyet gösterenlerin sağlıklı verileri belli bir

sınıflandırma dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlara iletmelerine yönelik gerekli hukuki

ve teknik altyapının sağlanması

 Fikri haklara konu ürün ve eserlerin ülke ekonomisine katkısının tespiti, izlenmesi ve

değerlendirilmesinin sağlanması, bilgi ve veri altyapısının güçlendirilmesi

7- Telif hakları sektörlerine yönelik teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi 

 Telif haklarının güçlendirilmesi ve ülkemizin kültürel ve sanatsal birikiminin kültür

endüstrilerinin gelişiminde kullanılmasına yönelik desteklenme faaliyetlerinin

artırılması

 Eserlerin dijital alanda kamuya sunulmasında yasal platformların oluşturulmasının

teşvik edilmesi

 Kamu desteklerinin (KOSGEB; Ekonomi Bak) gözden geçirilerek telif haklarının tüm

sektörleri ve hak sahiplerinin tümü (eser sahibi, bağlantılı hak sahibi) gözetilerek

yeniden düzenlenmesi

 Telif haklarına konu olan eserlerin ticarileştirilmesine yönelik fon mekanizmalarının

oluşturulması (venture capital, start-up merkezleri, vb.)

 Ar-Ge merkezleri, TTO’lar benzeri yapıların telif hakları alanında da oluşturulması

 Telif ürünlerinin satış ve pazarlama deneyiminin artırılması

 Müzayede potansiyelinin değerlendirilmesi

6.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

Yukarıda belirlenen temel amaç ve politikalara erişilebilmesi için belirlenen stratejiler ve 

tedbirler aşağıda yer almaktadır. 

6.4.1. Yasal ve Kurumsal Alanda Yapılması Gerekenler 

 Dijital platformlar ve telif hakkı korumasına yönelik; önleyici düzenlemeler, ihlallerin

tespiti ve ihlalin ortadan kalkması başlıkları altında; hukuki mücadele, koruma

tedbirinin alınması, erişim sağlayıcıların denetlenmesi, dijital alanda takip, hak tesisi,

vb. gibi konularda çok sayıda ve farklı paydaş tarafından oluşturulacak eylem

stratejilerinde bir eşgüdümün sağlanması
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 Tüm sektör paydaşlarının (kamu, özel sektör, meslek birlikleri, akademi, STK) bir arada 

yer alacağı, sektör sorunlarına çözüm üretebilen, güncel teknolojileri takip eden, fırsat 

ve tehditleri detaylı analiz edebilen, uygulamaların paydaşlara etkilerini periyodik 

olarak değerlendiren ve paylaşan, bu işlevleri eşgüdüm ile gerçekleştiren bir 

platform/kurum oluşturulması  

o Kurum çerçevesinde bir eğitmen veri tabanı oluşturularak hangi kitlelere ne tür 

eğitimler verileceği ve bunlara kaynağın nasıl sağlanacağının saptanması  

o Sanat eserleri arasında giderek artan etkileşimi ve sinerjiyi değerlendirmek 

üzere, kamu koordinasyonunda Meslek Birlikleri ve sektör temsilcilerinden 

oluşan Sinerji Komitesi kurulması ve aylık düzenli toplantılar yapılarak 

işbirliğinin artırılması  

 Haklar arasında keskin ayırımların giderek azalması ve telif hakları ve sınai haklar 

alanının etkileşiminin artması nedeniyle Kurumların daha fazla birlikte çalışmasına 

yönelik girişimlerde bulunulması  

 Yeni teknik hukuki sorunların değerlendirilmesi 

o Yeni nesil yazılım ve IoT ürünlerinin üretiminde hak sahipliği tartışmaları 

o Yeni teknolojilerin kullanımıyla ortaya çıkan ürünler üzerindeki hak sahipliği 

tartışmaları (yapay zeka tarafından üretilen müzik eserleri, vb.)  

 Telif hakları alanında, Türk Patent ve Marka Kurumu benzeri, özerk ve ayrı bütçesi olan 

bir kurum oluşturulması  

 İhtisas Mahkemelerinin sayısının artırılması 

 Entelektüel sermayenin şirket değerlemelerinde aldığı şerefiye payının daha somut hale 

getirilebilmesi için çalışmalar yapılması 

 Telif haklarının değer tespiti için bir mekanizma oluşturulması  

 Zaman damgası gibi hak ihlalleri ile mücadelede önem taşıyan teknolojik yeniliklerin 

mevzuatta düzenlenmesi  

 Eserlerin dijital ortamda devri konusunda akıllı kontratlar oluşturulabilecek altyapının 

sağlanması.  

o Telif haklarının blockchain tabanına taşınmasının ayrıntılı bir şekilde çalışılması  

 Meslek birliklerinin dinamik bir yapılanma çerçevesinde özellikle hak sahiplerinin 

farkındalıklarını arttırma ve veri oluşturulması konusunda daha fazla sorumluluk 

almaları  
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6.4.2. Telif Bilinci Alanında Yapılması Gerekenler 

 Toplumsal bilinçlenme için bir iletişim stratejisi ve platformunun oluşturulması, bu

kapsamda çocukların yaş grubuna, eserlerin türlerine, toplumun değişik katmanlarına

göre eğitimler yapılması, ayrıca ahlaki eğitim, genel etik eğitiminin erken yaşta

verilmesi

 Telif bilincinin okul materyaline eklenmesi ya da enformel olarak daha yerel ve özel

çalışmaların yapılması

 Telif bilincine yönelik yürütülen kampanyalarda kamu ve Meslek Birlikleri

işbirliğinin artırılması.

 Korsanla mücadele amaçlı düzenlenen fikir yarışmalarının ve sergilerin Meslek

Birlikleri ve ilgili fakülteler (İletişim Fakültesi, vb.) tarafından devam ettirilmesi

 Dijital ortamlarda tüketici davranışlarını değiştirebilmek için erişim sağlanan yasal

içeriklerin yaygınlaştırılması, bu amaçla yeni iş modellerinin kullanılması

 Yeni iş modelleri ile telif hakkı ile ilgili ürünlerin kopyalarının yerine orijinallerinin

farklı versiyonlarının daha fazla kullanıcıya ulaştırılması

 Telif bilincinin artırılmasında bireylerin sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımının

sağlanması ve kişisel deneyimlerin artırılması

 Telif hakları konusunda tüketici bilinci oluşturmak için kitap, dergi, film, dizi, sosyal

medya gibi yayın araçlarının en etkin kullanımı için gerekli desteklerin sağlanması

 Sektördeki farklı paydaşların işbirliği yapması, paylaşımlarda bulunması, bilgi ve

tecrübelerin ortak kullanımı, sistemi ileriye taşımayı ortak amaç edinmeleri

 Toplumun geniş kesimine ulaşım amacıyla filmler ve dizilerde telif hakları konularının

işlenmesi,

 Meslek Birlikleri tarafından sanatçıların okullar, liseler, üniversitelere sohbet

toplantıları organize etmesi

6.4.3. Veri Üretimi ve Kullanımı Alanında Yapılması Gerekenler 

 Telif hakları ve bağlantılı haklar alanında kapsamlı ve sürdürülebilir veri/istatistik

üretilmesini teminen bir veri üretim mekanizmasının oluşturulması

o Verinin tanımı ve ne şekilde toplanacağı belirlenmeli,

o Hangi verilerin toplanacağına, ayrıştırılacağına ve sınıflandırılacağına dair bir

sistem belirlenmeli

o Mevcut veri sistematiği gözden geçirilmeli
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 Oluşturulacak veri setlerinde hem zaman serisi şeklinde dikey olarak sektör 

değişkenlerinin zaman içerisinde aldığı değerlerin ifade edilmesi, hem de panel veri 

şeklinde hem dikey hem de yatay kesit olarak farklı alt sektörlere ait değişken 

değerlerinin oluşturulması ve verinin düzenli toplanması  

 Veri toplanmasına ve oluşturulmasına yönelik, farklı kurum ve paydaşların entegre 

şekilde çalışması  

o TÜİK liderliğinde, ilgili bakanlıklar (örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı 

ve ilgili diğer bakanlıklar), Meslek Birlikleri ve ilgili STK’ların koordineli 

şekilde katkıda bulunacağı bir organizasyonel yapıya gidilmeli 

 Oluşturulacak verinin akreditasyonu açısından örneğin TÜİK’in yetkilendirilerek bir 

veri merkezi haline getirilmesi  

 TÜİK’in mevcut kültür istatistiklerinin gözden geçirilmesi, TİM, meslek birlikleri, özel 

sektör ve kamu işbirliğiyle iyileştirmelere gidilmesi 

 Resmi Kurumların veri üretiminin kullanılabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve 

sürdürülebilirlik kriterlerini kapsaması 

 Farklı kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde ürettikleri istatistiksel verinin 

denetlenmesi ve birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi için standardizasyona gidilmesi  

 Çeşitli kurumlar tarafında üretilecek verinin UYAP’a ve TEHAKSİS’e entegre edilmesi 

 Elde edilecek verilerin uluslararası karşılaştırma yapılabilmesi açısından dünya 

genelinde toplanan veri ile uyumlu olması  

o Bunun yanı sıra, ihtiyaca göre Türkiye özelinde de taleplere göre veri toplanması 

 AB OHIM’in fikri mülkiyet hakları ihlaline yönelik çalışmaları değerlendirilerek 

Türkiye ölçümlemesine yönelik olarak AB ile işbirliği yapılması  

 Meslek Birlikleri tarafından ilgili sektörlerin ekonomik boyutunun ölçülmesini 

sağlayacak veri setlerinin oluşturulması ve bu veri setlerinin paylaşımının sağlanması   

 Kültür ekonomisini ilgilendiren analitik bütçe verilerinin daha verimli ve yerel düzeyde 

planlamaya yönelik veri üretilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması  

6.4.4. Destekler ve Kamunun Rolü Alanında Yapılması Gerekenler 

 Avrupa Birliği’nde telif haklarına yönelik olarak uygulanmakta olan Creative Europe 

programına benzer destek programlarının Türkiye içinde de uygulanması 
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 Sınai haklar alanındaki desteklere benzer şekilde telif alanında/yaratıcı endüstriler için

Ar-Ge ve start-up desteğinin uygulanması

 Kamu tarafından şeffaf ve sürdürülebilir bir destek sisteminin oluşturulması

 Uzun dönemli kalkınmayı sağlayacak yüksek kültür ürünlerine destek verilmesi,

o sadece merkezden değil yerelde de yapılmalı (Kalkınma Ajansları, vb.)

 Piyasaya yeni girecek sanatçılara destek verilmesi

 Dijital ortama yeni girecek hak sahiplerine iş kolaylığı sağlanması

o hak sahiplerinin teknolojiye uyum sıkıntılarının giderilmesi ve bu nedenle

oluşan hak kaybının önüne geçilmesi

 Ekonomi Bakanlığı tarafından film ve dizilere verilen destek gibi tüm kültür ve sanat

ürünlerine destek verilmesi (kitap fuarları, sinema, film fuarları vb.)

o Ekonomi Bakanlığı desteklerinin sadece film ve müzik yapımcılarına değil

sanatçılara da verilmesi

 Yayıncılık sektöründe yurtdışına Türk markalarının yaygınlaştırılması amacıyla ikinci

dilde yayın için çeviri desteğinin verilmesi

 Servis sağlayıcılarının yarattığı gelir dengesizliğini ortadan kaldırmak için servis

sağlayıcı hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesi

 Eserlerin, gerekli teknolojik önlemlerin alınması suretiyle, dijital ortamda kamuya

sunulmasını sağlayacak ulusal yasal platformalar oluşturulması

 Yerli yazılım firmaları için fikri mülkiyet konularında danışmanlık desteği

alabilecekleri bir yapının oluşturulması

 Yazılım sektörüne odaklı telif hakları eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık

verilmesi

 Kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesine destekler verilmesi

 Geleneksel ürünlerin, müzecilik anlayışının dışında yaşayabilirliğini garanti edebilecek

düzenlemelere yer verilmesi, özellikle tasarımlarının korunması ve yeni nesillere

aktarılmasının desteklenmesi

6.4.5. Fikri Mülkiyet Eğitimi Alanında Yapılması Gerekenler 

 Eğitim sisteminde okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile liselerde içerik ve yöntem, farklı

seviyeler için pedagojik bir yaklaşımla etkili yöntemler tasarlanarak erken yaştan

itibaren fikri mülkiyet eğitiminin verilmesi
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o Öğrencilerin yaşayabilecekleri odaklanma güçlüklerini dikkate alarak, telif 

hakları alanına ilişkin animasyon, çizgi film ve hikâye gibi görsel materyal 

ağırlıklı bir eğitim müfredatı hazırlanması etkili bir yöntem olabilir.  

 Küçük yaşta çocukların ve öğrencilerin yaptıkları resim veya yazdıkları kısa hikâye, şiir 

gibi eserlerin fikri mülkiyet hakları ile olan bağlarının öne çıkarılması,  

o Çocuklara bu şekilde, bir eser sahibi oldukları, özgün bir eser yaratmış 

olmalarının önemi, eserlerini başkalarıyla paylaşabilecekleri gibi korumak için 

nelere dikkat etmeleri gerektiği bu ve benzeri yöntemlerle vurgulanmış 

olacaktır.  

 Genç yaşta farkındalık kazandırmak için, ülkemize has folklorik unsurlar ve kültürel 

ifadelerin öğretilmesi  

 Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesindeki Telif Hakları Eğitim Merkezinin etkin bir 

biçimde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütebilmesi için kapasitesinin 

güçlendirilmesi  

o Bu merkezde fikri haklar sistemindeki yeni kavramlar, teknolojiler, sistemler 

takip edilerek eş zamanlı ilgili kesimler bilgilendirilmeli 

 Yargı kesiminin sürekli eğitiminin sağlanması 

 Bilirkişilerin ve hukukçuların eğitiminin iyileştirilmesi 

 Telif hakları konusunda uzmanların yetiştirilmesi 

 Fikri Mülkiyet Haklarının anabilim dalı olmasının yanı sıra ileri düzeyde akademik 

çalışmalara imkân sağlayacak zemin ve altyapının oluşturulması 

 Sektör çalışanları, hak sahipleri ve hukukçuların farkındalık yaratma ve bilgi alışverişi 

sağlamaya yönelik olarak düzenli biçimde bir araya gelmeleri 

 Kamuda bu alanda görevli birimlerde farklı alanlarda eğitim almış uzmanların istihdam 

edilmesi ve sürekli eğitim ve gelişimlerinin sağlanması 

 Meslek Birliklerinde telif hakları ve bağlantılı haklar alanında nitelikli personel 

istihdamının yapılması ve bu personelin düzenli bir şekilde eğitimlerinin sağlanması 

6.4.6. Akademik Yapılanma Alanında Yapılması Gerekenler 

 Fikri mülkiyet hukuku derslerinin, hukuk fakültelerinde lisans ve lisansüstü eğitimi 

alanlarında müfredata eklenmesi  

 Fikri mülkiyet hukuku derslerinin, genel kültür ve alt yapı dersi olarak, işletme, 

ekonomi, mühendislik, mimarlık, tasarım, güzel sanatlar, iletişim, gazetecilik, çeviri ve 
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edebiyat gibi alanlarda derslerin içeriği ve kapsamının bilim dalına göre 

şekillendirilerek öğretilmesi  

 Üniversitelerde ‘Fikri Mülkiyet Hukuku’, ‘Fikri Mülkiyet Hakları’, ‘Fikri Mülkiyet

Haklarının Yönetimi’ ve benzeri ders başlıkları altında, fakültelerin uzmanlık

disiplinleri göz önünde bulundurularak Anabilim dalı ihdas edilmesi

 Fikri mülkiyet hukuku alanında uzman akademisyen açığının giderilebilmesi ve bu

alanda uzmanlaşmanın teşvikini sağlamak için fikri mülkiyet hukukunun, doçentlik

alanı olarak kabul edilmesi

o Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından

“Fikri Mülkiyet Hukuku” doçentlik sınav alanının kabulünün sağlanması için

ilgili kamu kurum ve kuruluşların ÜAK ve YÖK ile birlikte çözüm yaratmaları

 Fikri mülkiyet haklarının yönetimi, değerlemesi, ticarileştirilmesi hem yönetici ve

idarecilerin hem de fikri mülkiyet hakları üzerine çalışanların disiplinler arası bilgi

birikimine sahip olmalarını gerektirdiğinden bu konuda müstakil Fikri Haklar

fakültelerin kurulması

o bu fakültelerde, finans, ekonomi, temel mühendislik, pazarlama, moda, görsel

sanatlar, kültür endüstrileri gibi farklı dersleri içeren müfredatın oluşturulması

6.4.7. Meslek Birlikleri Alanında Yapılması Gerekenler 

 Meslek Birliklerinin dinamik bir yapı oluşturması; hak sahiplerinin farkındalıklarını

artırma ve veri oluşturma konularında daha fazla sorumluluk alması

 Meslek Birliklerinde insan kaynağının güçlendirilmesi

o nitelikli personel ile kapasite geliştirilmesi

o profesyonel yönetim sağlanması

 Kültür ürünlerinde KDV oranının eşitlenmesi

o Dergide %1, kitapta %8 ve müzik ürünlerinde %18 olan KDV oranının

düzenlenmesi

o Mobil müzik satışlarında %18 KDV’ne ek olarak alınan %7,5 özel iletişim

vergisinin kaldırılması

 Özel kopyalama harçlarının hak sahiplerine ulaşması

o Özel kopyalama harçlarının hak sahiplerine dağıtımının sağlanması

6.4.8. Geleneksel Bilgi, Folklorik İfadeler Alanında Yapılması Gerekenler 

 Geleneksel bilgi, folklorik ifade ve somut olmayan kültürel miras unsurlarının

kayıtlarının (envanter) tutulması; bunlardan doğan telif hakkının tespiti ve takibi
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yanında aynı zamanda konuyla ilgili farkındalığın arttırılması ve şeffaflığın sağlanması 

amacıyla kamuoyuyla paylaşılması 

 Dijitalleştirme ve yeni teknoloji olanaklarından yararlanılarak konuyla ilgili verilerin 

ulaşılabilirliğinin sağlanması   

 Anonim niteliğe sahip geleneksel bilgi, folklorik ve kültürel ifadeler alanındaki fikri 

mülkiyetin korunması için yasal ve kurumsal altyapının oluşturulması,  

6.5. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar  

 Telif endüstrilerinin kapsamının tanımlanması, göstergeler oluşturulması, veri ve 

istatistiklerin derlenmesi ve ölçümleme sistemi oluşturulması 

o 2015 yılında Telif hakları temel endüstrilerin yarattığı katma değer cari fiyatlarla 

20,736,294,296 TL olmuştur. Endüstrilerin, 2012-2013 yılı arasında %24 gibi 

yüksek bir oranla gözlenen katma değer artışı, sonraki yıllarda ivme kaybetse de 

yıllık olarak yaklaşık %9’luk bir büyüme oranını yakalamıştır. Sadece Telif 

hakları temel endüstrilerinin bile ilgili yıllardaki GSYH içerisindeki payları %2 

civarındadır. Yaratılan istihdam açısından ise pek çok diğer endüstrinin önüne 

geçmiştir. Üstelik de bu hesaplarda ilgili endüstrilerin payı göz ardı edilmiştir. 

Raporda da önerildiği üzere, telif haklarının ekonomik katkılarını analiz 

edebilecek teorik çalışmaların ampirik olarak da desteklenebilmesi için büyük 

bir güvenilir veri açığı gözlenmektedir. İlgili veri setlerinin tespiti ve hızla 

oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerektirdiği işbirliklerinin kurulması ve 

güvenilir veri setinin oluşturulması ihtiyacı Kalkınma Bakanlığı’nın düzenlemiş 

olduğu 11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonunun ortaya çıkardığı en 

büyük kazanımlardan biri olmuştur. Bu çalışmalar sırasında gözlenen odur ki 

Telif hakları endüstrileri temel ve bağlantılı alanları ile ekonomi içerisinde 

büyük bir rol oynamaktadır. Hatta teknolojik gelişmelerin oluşma hızı ve 

Türkiye’nin bu hıza adaptasyonu göz önüne alındığında, raporun ilgili 

kısımlarında da daha ayrıntılı tartışıldığı üzere, Telif hakları endüstrilerinin hem 

sayıları hem de yarattıkları katma değer ile ekonomiye olan etkileri şüphesiz çok 

daha fazla olacaktır.  

Sektöre yönelik olarak, rapor içinde detaylı olarak ele alınan verinin sağlıklı, 

düzenli ve detaylı toplanması, hem sektör büyüklüklerini görmek hem de sektöre 

yönelik detaylı analiz yapmak için büyük önem arz etmektedir. Elde edilmesi 
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hedeflenen veri makro ölçekte sektör hakkında detaylı bilgi sunmanın yanı sıra, 

mikro ölçekte de hem içerik üreticilerinin hem de tüketicilerinin davranışlarını 

modellemede kullanılabilecektir. Bu sayede, uluslararası kurum ve çalışmaların 

gerçekleştirilmesini tavsiye ettiği güncel göstergeler olan telif hakkı koruma 

oranları artışının kreativite ve kazançlar üzerindeki etkisini ölçmek (fiyat, gelir, 

arz ve talebin çapraz esnekliklerini hesaplamak) ve deneysel yöntemler ile 

tüketicilerin hem fiziksel (kitap gibi) hem de dijital ürünler (müzik, dizi, film, 

yazılım) için ödeyecekleri miktarı ve yaratıcıların hangi miktarları kabul 

edeceklerini farklı senaryolar altında belirlemek mümkün olabilecektir.  

 Telif endüstrisinin büyüklüğünün belirlenmesi, sanayi ve hizmet sektörlerine etkisinin

ölçümlenmesi, genel ekonomiye katkısının ortaya konması

 Yeni gelişen alanlarla birlikte ortaya çıkan hak sahipliği tartışmalarının ve kavramsal

yaklaşımların ülkemiz açısından değerlendirilmesi

o Anonim,  bireysel ve dijital yayıncılık; kavramsal sanat ve animasyon; yapay

zeka ve uzantıları; sınır aşan mecralardaki haklar vb. gibi gelişmeler ile birlikte

hak sahipliğinin yeniden tanımlanması gerekmekte, bahsi geçen kavramlar

çerçevesinde etik tartışmaların da nasıl gerçekleştirileceği cevaplanması gereken

sorular arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, toplumun farklı paydaşlarına

yönelik ne tür etkiler oluşacağını da analiz etmek kritik hale gelmektedir. Bir

tarafta eser ve hak sahipliği çerçevesinde üretim tarafı, diğer yandan

tüketicinin/kullanıcıların hangi ürünü tercih edeceği, bu ürünlerin nasıl

pazarlanacağı ve sunulacağı da tüketim tarafını ilgilendirmektedir. Toplumsal

refah bu iki bileşenin toplamından ortaya çıkacağı için, telif haklarına tabi

ürünlerin devlet tarafından belirlenecek etkin koruma oranlarının ne olacağına

dair çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya genelinde de bu alanda çok fazla

analiz olmaması bir yana özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu tür çalışmaların

sayısının daha da az olması, ihtiyacın büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

 Yasa dışı kullanıma karşı koruma oranları optimizasyonu

o Yasa dışı kullanıma karşı koruma oranlarının hangi seviyede olması gerektiği

uluslararası çalışmalarda incelenmektedir. Bu alanda Türkiye verisi

kullanılarak detaylı ekonomik analizlerin yapılması ve talebin koruma oranına

ve yasal ürün fiyatına göre nasıl değiştiğinin (esneklik) hesaplanması önem

kazanmaktadır.
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 Toplumda telif bilincinin yeterince gelişmemesinin analizi 

o Telif bilincinin toplumda neden gelişmediğinin farklı şekillerde incelenmesi 

ve vatandaşların telif algısının ne olduğunun tespiti önem kazanmaktadır. 

Maddi koşullar kadar maddi olmayan koşulların da bu analizlere dâhil 

edilmesi önem kazanmaktadır. Her ne kadar özellikle okul çağındaki 

çocuklara telifin ve korsanla mücadelenin öneminin anlatılması gündemde 

iken, telifin öneminin yetişkinlere dahi anlatılmasında zorluklar 

yaşanmaktadır. Bilincin artırılmasında bireylerin sanatsal ve kültürel 

etkinliklere katılımının sağlanması ve kişisel deneyimlerin artırılması da 

faydalı olacaktır.  

 Yeni teknolojilerin telif hakları alanındaki uygulamaları ve bu teknolojilerden 

faydalanma yol ve yöntemlerinin incelenmesi  

o Yeni teknolojiler mevcut yaratıcı endüstriyi nasıl bozuyor?  

o Yeni teknolojiler mevcut sistemden daha iyi modeller sunuyor mu?  

 Hak İhlallerinin Ekonomik Büyüklüğünün Tespiti 

 Türkiye Emek Hırsızlığı (Korsan) Haritasının Oluşturulması  

o Bölgesel farklılıkları ortaya koyacak şekilde ve dijital alan dâhil olmak üzere 

karşılaştırmalı çalışmaların gerçekleştirilmesi 

 Korsanlığın Mali Boyutunun İncelenmesi 

 Telif Haklarının Ticarileştirilmesi/Değerleme Yöntemleri 

 Geleneksel Bilgi, Geleneksel Kültürel İfadeler ve Folklor alanında ülke potansiyelinin 

ortaya çıkarılması, envanter çalışması 
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7. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Bu rapor çerçevesinde gerçekleştirilen ve sektör paydaşlarının katıldığı toplantılarda, veri 

üretimi ve kullanımı, telif bilinci, kamunun rolü ve destekler, kreatif endüstrilere yönelik geniş 

katılımlı bir platformun oluşturulması, akademik yapılanma ve araştırmalar ve meslek 

birliklerinin durumu ön plana çıkan konuları oluşturmuş ve bu konular toplantılarda geniş 

biçimde tartışılmıştır. Bu başlıklara yönelik yaşanan sorunlar ve oluşturulan çözüm ve politika 

önerileri raporun yukarıdaki bölümlerinde detaylı olarak tartışılmıştır. 

Telif hakları endüstrilerinin ekonomi içindeki önemi, telif haklarının bu endüstrilerin 

gelişmesindeki rolü ve önemini vurgulamaktadır. Telif haklarına konu ürünlerin hak 

sahiplerinin haklarının tanınması ve korunması, ürünlerin ticarileşme sürecinden bağımsız 

olarak gerçekleşmelidir. Başka bir deyişle, patentler ve diğer sınai haklar çerçevesinde ticari 

ürünlerin korunmasının pazarın endüstrileşme aşamasında taşıdığı önem tartışılmaz; ancak bu 

ürünlerin tasarım aşamasında telif hakkı sahiplerinin hakları açısından da ayrıca korunması aynı 

derecede önemlidir.  

Dikkat edilmesi gereken en hassas hususlardan biri, fikri mülkiyet hakları açısından her 

aşamada ayrı ayrı korunan ürünün fiyatlarına bu korumanın maliyetlerinin yansıyacağıdır. 

Diğer hassas husus ise her ne kadar telif hakları koruması fikri değil de fikrin ifade biçimini 

koruma altına almayı hedeflese de bilginin taşınması ve yeniden oluşturulması sürecini 

yavaşlatabilir. Bu durumlar korumaların yasal ve ekonomik çerçevelerinin belirlenmesinde 

mutlaka göz önüne alınmalıdır. Hem ürünün son kullanıcıya ulaştığında fiyatı hem de beşeri 

sermayenin gelişebilmesi için gereken bilgi paylaşımı göz önüne alınarak en uygun ve verimli 

koruma şekilleri, süreleri ve yöntemleri belirlenmelidir. Sağlanan telif hakları korumaları bir 

yandan fikir veya ürün üreticilerinin yaratım sürecine daha motive ve daha etkin bir şekilde 

katılmalarını sağlamalı, bir yandan da bilgi toplumu yaratma sürecinin bir parçası olan bilgi 

paylaşılmasını baltalamamalı ve de tüketiciyi korsan ürünlerin kullanımına yönlendirecek 

yüksek fiyat oluşumuna sebebiyet vermemelidir.  

Korsan ürünler ya da dijital kopyalama maalesef hala telif hakları endüstrilerinin en 

büyük sorunları arasında yer almaktadır. Raporda ayrıntılı bir biçimde incelendiği üzere, içinde 

olduğumuz dijitalleşme dönemiyle dijital kopyalama yöntemleri kolaylaşmakta ve korsan 

ürünlerin paylaşımı artmaktadır. Dijitalleşme dönemi bir yandan yarattığı yeni iş modelleri ile 

büyük fırsatlar sunarken bir yandan da orijinal ürünlerin satışını tehdit etmektedir. Telif 

haklarının korunmasının bu bağlamda ürünlerin fiyatlarının artışına sebep olarak ürünün 

potansiyel kullanıcıların tamamına ulaşmasına engel olduğu düşünülmektedir.  
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Ancak unutulmamalıdır ki ürünün farklı versiyonlarının düşük fiyatlarla sunulmasıyla bu 

aşılabilecek bir engeldir. Özellikle dijital versiyonların fiyatları tüketicinin lehine değiştirmesi 

mümkündür. Bu nedenle dijital platformların kurulumu ve kullanımı ekonomiye olumlu 

katkılarda bulunacaktır. Ancak dijital platformların yasal olarak nasıl yönetileceği raporda da 

incelendiği şekilde hala devam eden tartışmalara konudur. Bu tartışmaların yakından takip 

edilmesi ve dinamik politikaların benimsenmesi önemlidir. Benzer şekilde bilgi paylaşımının 

aktif olduğu çeşitli sektörlere ait teknolojik ürünler platformlarının da kurulumu, üniversitelerin 

bu platformlarda aktif rol almasının desteklenmesi politikaların merkezine alınmalıdır.  

Raporda incelendiği üzere, telif haklarının sadece ve sadece yasalar ile korunması ne 

ekonomik açıdan verimli ve etkin ne de yaygın olan takip mekanizmaları ile mümkündür. 

Ancak yeni teknoloji ile ürünlerin üretim ve tasarım aşamalarının tescillenmesini sağlayan 

sistemler bu takip mekanizmalarında yeni çığırlar açmaktalar. Bu nedenle bir yandan, bu yeni 

teknolojiyle takip sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması desteklenmeli; diğer yandan yasal 

düzenlemeler mutlaka üreticiler arasında olduğu kadar kullanıcılar arasında da telif hakları 

bilincinin geliştirilmesi ile desteklenmelidir. Bu bilincin geliştirilmesi konusunda Bakanlığın 

ve meslek birliklerinin artan çabaları yukarıda raporlanmıştır. Okullarda artan kodlama, 

robotik, sanat ve tasarım çalışmaları da öğrencileri erken yaşlarda üretmenin, ürettiğine sahip 

çıkmanın bilinci ile tanıştırmakta ve başkalarının sahip olduğu bilgi birikimine ve ifade 

biçimlerine saygılı olmayı aşılamaktadır. Bu bilincin arttırılması için eğitimde ürün tasarlama 

ve oluşturma süreçlerinin desteklenmesi politikaların içerisinde mutlaka yer almalıdır. 

Yakın dönemli tartışmalar göstermektedir ki telif haklarının ve bağlantılı hakların 

korunması artık sadece sanat ve kültürel ürünlerle ilgili değildir. Teknolojik ve dijital ürünlerin 

kullanımı pek çok sebepten artmakta, bağlantılı oldukları sektörlerle birlikte ekonomi içinde 

payları büyük önem verilmesi gereken boyutlara ulaşmaktadır. Gelişen dijital teknolojiler ve 

bunların gündelik yaşama olduğu kadar fikir ve sanat eserlerine uzanan etkileri doğrultusunda 

tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fikri haklar alanında etkin ve çok yönlü politikalar 

oluşturma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bunlar, Raporda da değinildiği gibi aslında Onuncu 

Kalkınma Planı çerçevesinden de tartışılmış ve önerilmiş konulardır. Ancak, daha önce 

tartışılmış ve önerilmiş olmalarına rağmen önerildiği şekilde hayata geçirilememişlerdir. Bu 

sebeple, bahsi geçen konuların ivedi şekilde gündeme alınması ve somut politikalar üretilmesi 

daha da önem kazanmış durumdadır.  

Türkiye’de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısındaki düzenlemelerle uygulamada yaşanılan sorunların aşılacağı ve anılan 



180 

hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Tasarı çerçevesindeki yasal 

düzenlemeler önemli sorunlara çözüm getirmeyi hedeflemiş ve bu konularda hızlı adımlar atmış 

olan ülke ve uluslararası kurumların düzenlemeleriyle arayı kapatmıştır. Önerilen 

değişikliklerin temel hedefleri arasında, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere 

uyum sağlanması ve aynı zamanda Avrupa Birliği Müktesebatındaki gelişmeler dikkate 

alınarak uyum düzeyinin artırılması yer almaktadır. Kanun Tasarısının Gerekçesinde, meslek 

birliklerinin ‘lisanslama faaliyetleri’, ‘ödenecek bedellerin müzakeresi ve uzlaştırma’ ve ‘toplu 

hak yönetiminin’ şeffaf ve güçlü yapıya kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Taslakta 

kullanıcıların lisanslamadan kaynaklanan sorunlarını ve lisans bedeli uyuşmazlıklarını 

çözümleyecek yeni düzenlemeler yapıldığı da belirtilmiştir. Gerekçede üzerinde önemle 

durulan bir başka konu da Kanunda yer alan ‘istisna ve sınırlamalara ilişkin hükümlerin’ 

yeniden düzenlemesi gerekliliğidir.  

02 Şubat 2018 tarihinde taraf olunan UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin 

Korunması ve Geliştirilmesi (KİFAÇ) Sözleşmesi kreatif/kültürel endüstrilerin korunup 

geliştirilmesi, sanatçının statüsü, dijitalleşme, kültürün sürdürülebilir ekonomiye entegre 

edilmesi ve sivil toplumun tüm bu süreçlere etkin olarak dahil edilmesi konularını içermektedir. 

Türkiye’nin bu sözleşmeye taraf olması, bahsi geçen konularda atılmış önemli bir adımdır. 

Teknolojik ve dijital ürünler geleneksel üretim, dağıtım ve pazarlama biçimlerine 

uymayan şekillerde ekonomi içerisinde yer almakta ve giderek artan bir rağbet görmektedirler. 

Ekonomiye olan ve olması beklenen etkileri ve katkıları nedeni ile teknolojik ürünlerin üretilme 

ve hatta fiziksel ürünlerin dijitalleşme süreçlerinin iyi yönetilmesi şarttır. Bu yönetim süreci 

devamlılık ve süreklilik hedeflemek zorundadır. Sürecin devamlılık ve sürekliliğini ise ancak 

ve ancak fikir ve bilgi üretimini gerçekleştiren üreticilerin haklarının korunması ile 

mümkündür. Teknolojik ürünler patentle korunsa da bu sadece kısmi bir çözüm sunar. Burada 

hassas nokta şudur ki bu ürünlerin henüz tasarım aşamasında telif hakları açısından ayrıca 

korunması gerekir. Var olan telif hakları ve bağlantılı haklar yasalarının, teknolojik 

gelişmelerin dinamizmi dikkate alınarak, dinamik bir yaklaşımla düzenlenmesi ve koruma 

miktarının ve süresinin aynı zamanda bilginin yayılmasına olanak verecek şekilde belirlenmesi 

şarttır.      

Endüstrileşme süreçleri oldukça komplike bir şekilde ilerleyen gelişmekte olan ülkeler, 

gelişmiş ülkelerin sırası ile yaşadığı endüstrileşmenin her dönemini aynı anda yaşadıklarından, 

yeni endüstri çağına uyumları daha da büyük yapısal değişikliklerin oluşmasını 

gerektirmektedir. Bu yapısal değişikliklerin nasıl yönetileceği konusunda hükümetlerin 
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benimseyeceği politikalar büyük önem taşımaktadır. Bu konuda benimsenebilecek farklı 

yaklaşımlardan söz etmek mümkündür: Bir yaklaşım, piyasaların kontrolünü sağlayabilecek 

yönetim organizasyonları oluşturmak olabilir. Avrupa Birliği’nde telaffuz edilen “Digital 

Single Market” bunun örneği olarak düşünülebilir. Amaç herkes için aynı kuralların geçerli 

olacağı istikrarlı bir piyasa oluşturmaktır. Başka bir yaklaşım hükümetin tümüyle kontrolü ele 

almasıdır. Çin örneğinde olduğu gibi, merkezi planlamanın çok güçlü olduğu ekonomilerde 

hükümet yeni teknolojilerin mülkiyet haklarını kendinde toplayabilir. Bir başka örnek olarak, 

Çin’in Ulusal Fikri Mülkiyet Stratejilerini uygulamaya geçirmek ve 2014-2020 yılları arasında 

uygulanmak üzere hazırladığı hareket planında, fikri mülkiyet haklarının oluşumunu 

hızlandırmak ve piyasalardaki rekabet ortamını destekleyecek şekilde, sahiplerinin fikri 

mülkiyet haklarından elde edecekleri faydaları arttırmak için, fikri mülkiyet koruması 

yönündeki uygulamalarını ciddi anlamda güçlendirdiğini görmekteyiz.154 Bir üçüncü yaklaşım 

olarak serbest ticaretin faydalarından yararlanabilmiş bir ülke olarak Singapur gibi ülkelerin, 

hükümetlerinin kendi kontrolleri yerine içeriye yapılacak yatırımları çekmek üzere hareket 

etmelerinden söz edilebilir. Hatta hükümetin kontrolü tamamen yerel kurum ve kuruluşlara 

bıraktığı merkezi olmayan bir yaklaşım da alternatif olabilir.  

Bahsi geçen alternatif yaklaşımlara daha birçoğu eklenebilir. Ancak, hemen her ülke için 

geçerli olacağı gibi, Türkiye için de asıl olan, fikri mülkiyet haklarının bu yeni ekonomik üretim 

araçlarının en verimli şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir büyümeyi ve kalkınmayı 

sağlayabilecek teknolojik üretim endüstrilerinin gelişebilmesi için en önemli araç olduğudur. 

Bu nedenle bu ürünler için, fikri mülkiyet sahiplerinin faydalarını garanti altına alacak ve aynı 

zamanda bilginin toplumsal fayda için paylaşımına fırsat tanıyacak şekilde korunmasına uygun 

hukuk yasalarının geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere endüstrileşmenin yeni bir döneme gireceği kaçınılmaz 

olarak kabul edilirken, bu yeni dönemde ekonomiler kendilerini, teknik altyapıyı geliştirmek 

ve değiştirmekten başka kurumsal ve hukuksal altyapı değişiklerini de gerçekleştirmeye 

hazırlamak zorundadır. Gelişen ve yenilenen teknolojinin üretim, sunum, dağıtım ve tüketime 

dair tüm geleneksel yapıları değiştirdiği ve hatta kısmen yok edip yerine yeni alternatifler 

yarattığı, endüstrileşme sürecini yeni bir döneme girmeye ittiği son yirmi yılda, telif hakları 

yoğun endüstrilerin ülke ekonomilerinde giderek artan bir önem kazanması bunun en büyük 

ispatıdır. Her ne kadar bu önemin ölçeklendirilmesi ciddi zorluklar içerse de ve ülkelerin 

                                                           
154 Notice of the General Office of State Council on Forwarding the “Action Plan for Implementing the National Intellectual 
Property Strategy (2014—2020)” of Units Including SIPO 



182 

ekonomik, hukuki ve teknik yapısal farklılıkları nedeniyle karşılaştırmalı veri çalışmalarını 

verimsiz hale getirse de çalışmalar OECD ülkelerinde telif hakkı yoğun endüstrilerin ülkelerin 

GSYH’lerindeki payının %5’e ve istihdamdaki payının girişleri %5,5’e ulaştığını 

göstermektedir.155 

Ekonomiyi şekillendiren yeni iş modelleri, endüstri 4.0 stratejileri, maker hareketi, 

dijitalleşme, veri tabanları, toplumun teknolojik değişikliklere kapsayıcı büyüme modelleri ile 

hazırlanması gibi yeni kavramların Türkiye’deki pazarlarda ve iş dünyasında bulduğu bu 

karşılıklar, ülkemiz ekonomisinde yer alan aktörlerin bu kavramlardan elde edebilecekleri 

faydaların farkında olduklarının bir göstergesidir. Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak, 

büyüme hızı kazanmaya başlayan nanoteknoloji, kimya, tarım ve otomotiv gibi tüm 

sektörlerinin, uluslararası ticarette de rekabet avantajı kazanması ve bu avantajı koruması 

hedefiyle stratejiler belirlemeye odaklanmakta ve politikalarını son Kalkınma Planı’nda bu 

şekilde ortaya koymaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için bu sektörlerin sürdürülebilir ve 

kapsayıcı bir büyüme modeline odaklanmaları ön koşuldur. Büyüme modellerinin kapsayıcılığı 

gelir piramidinde en alt düzeydeki üretici ve kullanıcıya ulaşmasını, sürdürülebilirliği ise üretim 

süreçlerinin devamlılığını gerektirir. Bunların sağlanması ise ancak ve üretim süreçlerinde fikri 

mülkiyet haklarının korunması ile mümkün olacaktır.  

155 OECD Report, 2015: Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact 
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