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Dosya: Yazılım nasıl 
korunmalı? 
Patentle mi, telifle mi

Patentle korunmuyor, 
“özgün” bir koruma da gündemde yok

Bazı ülkelerde “buluş”  gibi patentle korunan 
yazılımlar,  Türkiye’de, FSEK’e göre “eser” olarak 
kabul edilip korunuyor. Ancak kanun, “yazılımdaki 
tekniğin” korunmasını sağlayamıyor. Ve yazılımlara 
özgü, bir koruma gündemde bulunmuyor. 
Aslıhan Bozkurt

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık yayını olan Bilişim Dergisi olarak, Mayıs 
2011 sayımızda (132), “Yazılımların Patentlenmesi” konusunu ele aldık.
Yazılım, teknolojinin ve çağdaş endüstrilerin kalbinde yer alıyor. Peki, “Yazılımlar nasıl korunmalı, 
patentle mi, telifle mi?” Yazılımların koruma konusu, ülkelerin yasalarına göre değişiklik gösteriyor.  
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Kanada  gibi bazı ülkelerde bilgisayar yazılımları buluşlar 
gibi patent ile korunurken Türkiye’de yazılımlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 
hükümlerince “eser” olarak Kabul edilip korunuyor. Ayrıca hem Avrupa hem de Türkiye’de, belirli 
koşullar altında, “teknik bir yönü olan” yazılımların patentle de korunması mümkün. 
Konu ile ilgili kimi uzmanlar, yazılım patentlerinin desteklendiği takdirde bunun buluş yapmayı 
teşvik edeceğini, rekabeti arttırıp yeni iş alanları yaratacağını iddia ediyor. Diğer yandan yazılımın 
patentleşme hakkının, özgürlükleri önemli derecede azaltıp büyük engeller yaratacağı ve üretken 
olan gençleri soğutacağı söyleniyor.
Türkiye, 15 Nisan 1994’te imzalanarak 1 Ocak 1995’te yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü 
Anlaşması’na (World Trade Organization-WTO) taraf 126 ülkeden birisi. Taraf ülkelerin tamamında,  
fikri mülkiyet hakları, “standart” olarak ve “etkin” bir biçimde korunması öngörülüyor. Fikri 
mülkiyet hakları, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 
Hakları Anlaşması’nda (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights -TRIPS), “kişilerin 
düşüncelerinin ürünleri üzerine, sahibine belirli bir zaman süresince münhasıran verilen kullanma 
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hakları” olarak tanımlanıyor. Anlaşmaya göre bu haklar, iki kategoride değerlendiriliyor: Birincisi, 
bilgisayar yazılımlarını da içeren telif hakları, ikincisi ise sınai mülkiyet hakları. 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27.maddesi hükmüne göre, temel insan hakları arasında 
yer alan “Fikri ve sınai haklar” üzerindeki koruma, TRIPS Anlaşmasının sonuçlandırılmasıyla 
birlikte genişletildi ve artırıldı. TRIPS Anlaşması ile bilgisayar programları ve veri tabanları 
edebi eserler olarak koruma altına alındı. Patent koruması, TRIPS Anlaşması hükümleriyle yeni 
olma, tekniğin bilinen durumunu aşma ve sanayiye uygulanabilme şartlarını taşıması koşuluyla 
teknolojinin tüm alanlarındaki her türlü buluşu (ister ürün isterse yöntem bazındaki) kapsayacak 
şekilde genişletildi. Ve,  patent koruması için 20 yıllık evrensel bir süre kabul edildi. 

Dosya konumuz kapsamında Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Hacettepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Dr. Muammer Ketizmen,  Ankara 
Patent Genel Müdürü M. Kaan Dericioğlu ve Muğla Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. 
Arş. Gör. Dr. Serdar Biroğul ile görüşüp değerlendirmelerini aldık. 

Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması, 8 Haziran 1995 tarihli ve 
4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 24 Haziran 1995’te 
kararlaştırıldı. 26 Haziran 2004 tarih ve 25504 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5194 sayılı “Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ile değişikliğe gidildi. Değişiklik ile 551 sayılı Patent Haklarının Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,  “buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların 
sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini 
sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek” korumayı amaçlıyor. 
Ve, KHK, “sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek 
bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları” kapsıyor.

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Madde 6 -c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, 
bilgisayar yazılımları;
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü 
bulunmayan usuller.

“Fikri” ve “Sınai Mülkiyet” alanındaki gelişmeler
İlk Patent Kanunu, 15. asırda (1474’te) Venedik’te kabul edilmesine karşın sistemin 
kanunlaşması, yerleşmesi ve gelişmesinde İngiltere belirleyici oldu. 1623’teki İngiliz 
Tekel Kanunu’na patent, geçici (14 yıl)  bir süre için geçerli oldu. İngiltere’de gelişen 
uygulamalar zamanla kıta Avrupa’sına yayıldı. Osmanlı Devleti’nin 1879 tarihli  “İhtira 
Beratı Kanunu” 1995’e kadar yürürlükte kaldı.  19 yüzyıldaki sanayileşme ve teknolojik 
buluşlarla konu, ulusal sınırları zorlamaya başladı, uluslar arası işbirliği ve anlaşmalar 
gündeme geldi. 20. yüzyıl ise küreselleşmenin etkisiyle uluslar üstü kurumlar bu alandaki 
düzenlemeleri şekillendirdi. 
1883 Paris Sözleşmesi, sınai mülkiyet hakları konusundaki ilk uluslar arası sözleşme oldu 
ve ülkeden ülkeye değişikliklerle 1967’ye kadar geçerliliğini korudu. Edebiyat ve sanat 
eserlerinin korunmasında uluslar arası işbirliği Bern Sözleşmesi (1886) ile sağlandı. 
Bern Sözleşmesi, özellikle telif hakları konusunu düzenledi. Paris ve Bern Sözleşmeleri, 
1967’de Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında uluslararası örgüt olarak faaliyet 
gösteren bir uzmanlık kuruluşu olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (World Intellectual 
Property Organization-WIPO) temel dayanağını oluşturdu. WIPO müktesebatında, fikri 
mülkiyet haklarının farklı alanlarını düzenleyen toplam 23 anlaşma yer alıyor. 

WIPO Anlaşmaları, fikri mülkiyet haklarının ve bu hakların korunması için gereken hukuki 
altyapının uluslar arası boyuttaki genel ve teknik çerçevesini çiziyor. WIPO’nun mevcut 
anlaşmalarla belirlenen alanların yanı sıra, gelişmelere bağlı olarak ortaya yeni çıkan 
konulara ilişkin çalışmaları da var. Örneğin İnternet adreslerinde (domain names) yer 
alan isimlerin, haksız kullanıldığı tespit edilirse konu, WIPO Hakemlik ve Arabuluculuk 
Merkezi’ne götürülebiliyor.

1995’te kabul edilen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (Trade Related 
Intelectual Property Rights- TRIPS), bilgisayar programları ile veri tabanlarının hangi 
şartlar altında telif hakları çerçevesinde korunacağı konusuna açıklık getirdi. Anlaşma 
ile,

*Bilgisayar programcılarına ve ses kayıt prodüktörlerine kendi yapıtlarının kamuya 
kiralama, yasaklayabilme veya izne bağlayabilme hakkı verildi.
*Marka olarak belli bir korumadan yararlanacak işaret tipleri tanımlandı ve bunlara 
tanınacak asgari haklar, devir ve lisans verilmesi ile kurallar belirlendi.
*Endüstriyel tasarım ve modellerin en az on yıllık bir dönem için koruma altına alınması 
öngörüldü. Korunan hak sahipleri; korunan endüstriyel tasarım veya modelin kopyalarının 
üretimi, satışı veya ithalatını engelleme hakkına sahip oldu.
*Bir buluşun patent ile korunabilmesi için aranan kriterler şu şekilde belirlendi: Yenilik, 
tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik. 
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