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Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan:
Mevcut yasalar, bilgisayar programlarını, patent koruması dışında sayıyor  

Tüm dünyada geçerli bir patent sistemi olmadığı ve FSEK’in yazılımdaki  
tekniğin korunmasını sağlayamadığını bildiren Asan, bilgisayar programlarının 
patentlenememesindeki en önemli sorunun, patenti istenen buluşun, “teknik 
katkı” içerip içermediğinin saptanmasında yaşandığına işaret etti.

“Yazılım nasıl korunmalı? Patentle mi, telifle mi…” sorusunun 
yanıtını bulma amacıyla Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Patenti, “sanayinin 
herhangi bir alanındaki sorunların çözümüyle ilgili geliştirilen 
fikri ürünle ilgili kişiye belirli süreyle verilen bir tekel hak” olarak 
tanımlayan Asan, buluşların, “Yenilik, tekniğin bilinen durumunun 
aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik” olmak üzere üç kriteri 
taşıdıkları zaman patentle korunduklarına işaret etti. Asan, sınai 
mülkiyet haklarının “Ülkesellik prensibi”nin bir sonucu olarak 
patentlerin, sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerli olduğunu 
bildirdi. 
551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 6. maddesi (c) bendi uyarınca 
bilgisayar yazılımları, “buluş niteliğinde olmadıkları için” patent 
verilemeyecek konular arasında bulunuyor. Türkiye’nin 1 Kasım 
2000’den beri üye olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi’ne göre, Avrupa 
ülkelerinde ve Türkiye’deki mevcut patent yasaları, bilgisayar 
programlarını, “patent koruması dışında” sayıyor. FSEK’ten bir 
yazılım kodunun bir bölümünün kopya edilmesi dahil, bir yazılımın 
tümüyle çoğaltılmasını engellemede yararlanılıyor.  Ancak, FSEK 
ile sağlanan eser koruması, bir sistem ile bir arada çalışan ve 
teknik bir etki ortaya çıkaran bir yazılımdaki  tekniğin korunmasını 
sağlayamıyor. 
Bilgisayar programlarının patentlenememesindeki en önemli sorun, 
patenti istenen buluşun “teknik katkı” içerip içermediğinin tespiti 
konusunda yaşanıyor.
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-Patent nedir? Neden patent verilir? 
Patentin koruma süresi nedir?

-Patent, sanayinin herhangi bir alanındaki 
sorunların çözümüyle ilgili geliştirilen fikri 
ürünle ilgili kişiye belirli süreyle verilen bir 
tekel hakkı olarak tanımlanabilir.  Kişiler bu hak 
karşısında bilgisini bütün insanlıkla paylaşır. 
Kişinin buluşunu bütün insanlıkla paylaşması 
karşılığında biz de ticarileştirme ve devir hakkı 
dâhil buluşunun her türlü kullanım haklarını 
yasal koruma ile kendisine veriyoruz. 
Koruma patentlerde 20 yıl, faydalı modellerde 
ise 10 yıldır. Bu süreler içinde, patente konu 
olan buluş, patent sahibinin izni olmadan 
üretilemez.

Buluşların patentlenebilmesi için üç kritere 
sahip olması gerekiyor. Bu kriterler, “buluşun 
yeni olması, tekniğin bilinen durumunu aşması 

ve sanayiye uygulanabilir” olmasıdır. Yapılan 
kapsamlı araştırma ve incelemeler neticesinde 
bu üç kriteri sağlayan buluşlara patent verilir.

-Türkiye, hangi uluslararası ve bölgesel 
anlaşmalara göre patent hizmetini 
veriyor?

-Ülkemiz, 1 Ocak 1996’da Patent İşbirliği 
Antlaşması’na  (Patent Cooperation Treaty-
PCT) üye oldu ve bu tarih itibariyle de bu 
anlaşma kapsamında yapılan uluslararası 
başvuruları kabul etmeye başladı. Bu anlaşma 
kapsamında, bir tek uluslararası patent 
başvurusuyla, aynı anda PCT’ye üye ülkelerde 
başvuru yapılması sağlanıyor. PCT’nin ana 
amacı, buluş yapan kişilere farklı ülkelerde 
patent tescil işlemlerine başlama kararının 
alınmasında yardımcı olmaktır. Başvuru 
sahibi sadece bir ofiste tek bir dilde başvuru 

yapıyor. Bu başvuru, korumanın talep edildiği 
PCT’ye üye ülkelerin tamamında ulusal bir 
başvurunun etkilerine sahip.  
Öte yandan, ülkemiz 1 Kasım 2000 itibariyle 
Avrupa Patent Sözleşmesi’ne (European 
Patent Convention-EPC) üye oldu. Söz konusu 
sözleşmenin amacı ise, bağımsız bir patent 
yasasının tekdüze yapısına dayalı olarak 
patent vermek üzere tek bir Avrupa Patent 
Süreci oluşturarak, üye ülkelerdeki buluşların 
korunmasını daha kolay, ucuz ve güvenilir 
yapmak.

-Türkiye’de nasıl ve kaç çeşit patent 
sistemi var? 

-“Patent” ve “Faydalı Model” olarak iki çeşit 
koruma sistemi var. “Patent” ve “ Faydalı 
Model” korumaları aynı hakları sağlamakla 
birlikte tescil için aranan kriterler ve koruma 
sürelerinde farklılıklar gösteriyor.
 
-Hangi buluş/ürünlere patent verilir? 
Bir buluşa patent verilebilmesi için ne 
gereklidir? Hangi buluş/ürünlere patent 
verilemez?
-Patentle korunacak buluşlarda aranan 
kriterleri şöyle sıralayabiliriz: Yenilik, tekniğin 
bilinen durumunun aşılması, sanayiye 
uygulanabilirlik. Yenilik, “başvuru yapılmadan 
önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da 
uygulanarak açıklanmamış olmak” anlamında 
mutlak yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun 
aşılması kriteri ise “konuda uzman bir kişinin 
kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı 
nitelik” anlamındadır. Sanayiye uygulanabilirlik, 
“buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine 
pratiğe uygulanabilir özellik taşıması” 
demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent 
ile korunurlar.
Buluş niteliğinde olmadıkları için patent 
kapsamı dışında kalma ve koruma talep 

edilmesi halinde patent verilmeyecek durumları 
ise şöyle açıklayabiliriz: 
a-Keşifler, bilimsel teoriler, matematik 
metotları; 
b-Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin 
plan, usul ve kurallar;  
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. 
e-İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak 
cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan 
vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 
Buluş olarak kabul edilmekle birlikte patent 
verilerek korunmayan buluşlar ise şunlar: 
a- Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka 
aykırı olan buluşlar.

b- Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde 
biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan 
yetiştirilmesi usulleri
- Patent başvurusu yapmadan önce 
neler yapılmalıdır? Patent hakkının sona 
ermesinin nedenleri nelerdir? 

-Başvuru yapmadan önce buluşunuzun yeni 
olup olmadığı hakkında ön araştırma yapmanız 
ya da bir dilekçe ile başvurarak Enstitümüzde 
yaptırmanızı tavsiye ederiz. Enstitümüzün 
İnternet sayfasından buluş başlığı üzerinden 
anahtar kelimelerle, ya da Avrupa Patent 
Ofisi’nin http://ep.espacenet.com sitesindeki 
patent dokümanları üzerinden araştırma 
yapılması mümkün. 
Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, 
“Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzu”nun 
dikkatlice okunması gerekir. Kılavuza, 
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İnternet sitemizden de ulaşılabilir. Kılavuzdan 
yararlanılarak hazırlanan başvurular genellikle 
şekli eksiklik aşamasında problemsiz olarak 
işlem görür. Şekli açıdan eksiklik bulunan 
başvurular düzeltilmesi için başvuru sahibine 
tekrar gönderilir. Bu ise işlem sürecinin 
uzamasına yol açan bir faktördür.
Türkiye’de ikamet eden başvuru sahipleri 
için Enstitümüz nezdinde yapılan işlemlerde 
vekil tutma zorunluluğu yok. Patent ya da 
faydalı model başvurularını başvuru sahipleri 
kendileri de hazırlayıp takip edebilir. Ancak, 
patent başvurusunun yapılması ve daha 
sonraki sürecin takibi, teknik ve hukuki bilgi 
gerektirdiğinden, zamanı olmayan başvuru 
sahipleri için vekil tutmaları tavsiye edilebilir. 
Burada bahsedilen vekiller, herhangi bir 
kişi değil, Enstitümüz siciline kayıtlı, vekillik 
sınavında başarılı olmuş kişilerdir ve İnternet 
sitemizden vekil listesine ulaşılabilir.

Patent hakkı; “Koruma süresinin dolması”, 
“Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi” 
ve “Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen 
sürelerde ödenmemesi” sebeplerinden birinin 
gerçekleşmesi ile sona erer.

-Bir ülkede alınan patent, tüm dünyada 
geçerli midir? 
-Sınai mülkiyet haklarının “Ülkesellik 
prensibi”nin bir sonucu olarak patentler, 
sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. 
Yurtdışından da patent almak istenildiğinde, 
o ülkenin mevzuatına uygun olarak ülkenin 
yetkili ofisine müracaat edilmesi gerekir. Tüm 
dünyada geçerli bir patent sistemi mevcut değil. 
Patentler alındığı ülkeler için hak sahipliği 
doğurur. 

-Dünyada ve Türkiye’de yazılım nasıl 
korunuyor? 

-551 sayılı Patent Haklarının Korunması 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 
6. maddesi (c) bendi uyarınca “Edebiyat ve 

sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği 
olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları” 
buluş niteliğinde olmadıkları için patent 
verilemeyecek konular arasında bulunuyor.
Ülkemizde bilgisayar programları, 5 Aralık 
1951 tarih ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu (FSEK) ile zaten korunuyor. Bu konu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Telif Hakları 
ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün iştigal alanına 
giriyor.
   
-Yazılım, patent yaptırılarak korunabilir 
mi?  Türkiye’de belirli koşullar altında, 
teknik bir yönü olan yazılımların patentle 
de korunması mümkün olabilir mi? Bu 
belirli koşullar nelerdir? 

-Bilgisayar yazılımları tek başına patent 
sistemi ile korunmamakla birlikte, bilgisayarla 
tümleşik olarak işleyen ve teknik bir katkı 
içerdiği düşünülen buluşlar için patent 
alınabiliyor. Bilgisayar programlarının 
patentlenememesindeki en önemli sorun, 
patenti istenen buluşun “teknik katkı” içerip 
içermediğinin tespiti konusunda yaşanıyor. 
 
- Ülkemizde bilişim STK’ları tarafından 
“kritik sektör” olarak tanımlanan yazılımın 

gelişmesi ve özgün yazılımların üretilmesi 
için “patent mi telif yasası” ile koruma mı 
daha yararlı olur? Bu noktada Türk Patent 
Enstitüsü’nün görüşü nedir?
 
-Bilgisayar programlarının korunmasında 
sağlanacak hukuki korumanın “patent” yasası 
ile mi, yoksa “telif hakları” kapsamında mı 
korunması gerektiği, ülkemiz bilişim sektörü 
açısından önemli bir konu. Son dönemde 
özellikle İnternet ve bilişim teknolojilerindeki 
gelişmeler ve bu alanlardaki gelişmelerin 
hızla yaygınlaşması, bilgisayarla ilgili ürün 
ve yöntemlerin yasal korunmasının eser 
olarak korumasına ek olarak patent koruması 
tartışmaları gündeme geldi. Bu konuda, 
“bilgisayar yazılımları” ile “bilgisayar yazılımı 
destekli buluşlar” arasındaki farkın dikkatle 
değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yandan 
bilgisayar yazılımları, eser niteliğinde bir fikri 
ürün olarak değerlendirilebilecektir ki bu 
durumda, bilgisayar yazılımlarına diğer eser 
türleri gibi eser sahibinin hayatı süresince 
ve ölümünden sonra 70 yıl boyunca koruma 

tanınacak. Diğer taraftan, bilgisayar yazılımının, 
teknik bir sistem ile birlikte kullanımı ile 
doğurduğu sonuçlar, ileri bir teknik etki 
sağlıyorsa, bu durumda bilgisayar programı 
ile birlikte çalışan sistem için patent alınması 
mümkün olacak. Burada bahsedilen teknik 
bir etki, genellikle teknolojinin ihtiyaç duyulan 
alanında ortaya çıkan teknolojik bir ilerlemedir. 
Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik 
bir özelliğinin olması ön koşul. Buluşun teknik 
özelliğinin olup olmadığına karar verilebilmesi 
için, buluşun teknik bir sonuç doğurması, 
gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla 
mümkün olması, teknik bir sorunu çözmesi 
gerekiyor.
Ülkemizin 1 Kasım 2000’den beri Avrupa Patent 
Sözleşmesi’ne üye olduğu dikkate alındığında, 
bilgisayar programlarının hangi çerçevede 
korunacağı hususunda Avrupa Patent 
Sözleşmesi bağlayıcı bir metin olarak karşımıza 
çıkıyor.  Buna göre, Avrupa ülkelerinde ve 
Türkiye’de mevcut patent yasaları, bilgisayar 
programlarını patent koruması dışında sayıyor. 
Bilgisayar programları, teknik bir etki ortaya 
koymuyor ise, bu programın kendisi eser 
olarak korunabiliyor. Dolayısıyla, teknolojide 
bir ilerleme göstermediği için buluş olarak 
nitelendirilemeyen, sadece programın 
kendisini korumak isteyen hak sahibi, yeterli 
bir korumadan yararlanabiliyor. Telif hakları 
yasaları kapsamında sağlanan koruma, 
genellikle  bir düşüncenin belirli bir ifade 
biçiminin kopya edilmesini engelliyor. Bilgisayar 
programları ile ilgili olarak, FSEK’ten  bir 
yazılım kodunun bir bölümünün kopya edilmesi 
dahil, bir yazılımın tümüyle çoğaltılmasını 
engellemede yararlanılıyor.  Sonuç olarak, 
FSEK ile sağlanan eser koruması, bir sistem 
ile bir arada çalışan ve teknik bir etki ortaya 
çıkaran bir yazılımdaki  tekniğin korunmasını 
sağlayamıyor. Ancak, günümüzde bilgisayar 
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programı destekli sistemler, teknolojinin ilerlemesi bakımından ticari olarak çok önemli 
ürünler haline geldi. Bilgisayar 
programlarının patent yasaları ile 
korunmasının temel yararı, patent 
yasaları ile öngörülen koruma 
gücünden kaynaklanıyor. Bir 
patentin sahibi, üçüncü kişilerin 
patentli buluşun kullanımını ya 
da satışını önleyebilir, dolayısıyla 
patent koruması, bir sistem ile 
bir arada çalışan ve teknik bir 
etki ortaya çıkaran bir yazılımdaki  
tekniğin de korunmasını 
sağlayacaktır. 
Bir bilgisayar programı için 
münhasıran koruma talep 
edilmesi durumunda, bu 
koruma telif hakları yasaları 
kapsamında sağlandığı için patent 
korumasından yararlanamıyor. 
Ancak, söz konusu bilgisayar 
programının teknik bir özelliğinin 
olması durumunda, buluş olarak 
değerlendiriliyor ve patent 
korumasından yararlanabiliyor. 
Bu durum, entegre olduğumuz 
Avrupa Patent Sistemi’nin bir 
gereği.

-Türk Patent Enstitüsü’nün 
yazılım sektörünün gelişmesi 
için önümüzdeki günlerde 
uygulamaya koyacağı proje ve 
çalışmalar var mı?

-Yazılım sektörünün gelişmesi 
için önemli olduğu düşünülen bilgisayar yazılımlarının patentlenebilirliği konusundaki 
uluslararası platformda yaşanan gelişmeler, Enstitümüz tarafından yakından takip ediliyor. 
Dolayısıyla, bu alanda meydana gelen gelişmelerle bağlantılı olarak yazılım sektöründeki patent 
bilincinin artırılması amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Türk Patent 
Enstitüsü ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı’nca yürütülen Avrupa Birliği Eşleştirme 
Projesi kapsamında 10 Mart 2011’de İzmir Ticaret Odası’nda;  14 Mart 2011’de İstanbul Teknik 
Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nde ve 16 Mart 2011’de ODTÜ Teknokent’te “Bilgisayar Buluşlarının 
Patentlenebilirliği” konulu seminerler düzenlendi. Seminerlerde bilgisayar uygulamalı buluşlar 
konusu Avrupa Patent Ofisi’nden, Alman Patent Mahkemesi’nden ve Türk Patent Enstitüsü’nden 

uzman katılımcılarla ele alındı. Çoğunlukla 
bilgisayar mühendisleri, yazılım alanında 
çalışan Ar-Ge personeli ve patent vekillerinin 
katıldığı seminerlerde işlenen konuların hukuki 
boyutu ise 15 Mart 2011’de İstanbul Barosu’nda 
düzenlenen toplantıda ele alındı. 
Benzer şekilde, geçtiğimiz yıl, 1-2 Haziran 
2010’da “Bilgisayar Uygulamalı Buluşların 
Patentlenebilirliğ”’ konulu seminer düzenlendi. 
Türk Patent Enstitüsü uzmanları, ihtisas 
hâkimleri, akademisyenler, avukatlar, patent 
vekilleri ve yazılım alanında faaliyet gösteren 
Ar-Ge firmalarının temsilcilerinden oluşan 
yaklaşık 90 kişinin katılım sağladığı seminerde,  
Almanya’daki uygulamaların yanı sıra ABD ve 
Japonya’nın ulusal uygulamaları hakkında 
bilgi verildi. Ayrıca Avrupa Patent Ofisi’nin 
tescil işlemleri, patentlenebilirlik kriterleri 
ve Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu’nun 
içtihatları hakkında çeşitli sunumlar yapıldı, 
çeşitli örnekler ile yazılımlar ve bu yazılımlar 
ile çalıştırılan cihazların patentlenebilirliği 
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Türk 
Patent Enstitüsü tarafından yazılım sektörünün 
gelişmesi için benzer proje ve çalışmaların 
önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi 
planlanıyor.

-Faydalı Model Nedir? Yazılım faydalı 
model olarak değerlendirilebilir mi? 
Faydalı modelin koruma süresi nedir? 
Koruma süreleri uzatılabilir mi?

-Faydalı model de tıpkı patent gibi sanayinin 
herhangi bir alanındaki sorunların çözümüyle 
ilgili geliştirilen fikri ürünle ilgili kişiye belirli 
süreyle verilen bir tekel hakkıdır. Bir fikrin 
yeni ve sanayiye uygulanabilmesi kriterlerini 
taşıması faydalı model belgesi alabilmesi için 
yeterlidir. Ancak patent için bu kriterlere ilave 
olarak “tekniğin bilinen durumunu aşması” 
koşulunu da sağlaması gerekir.

Bilgisayar programları, 551 sayılı KHK’nın 
6. maddesinin c. fıkrası uyarınca, buluş 
niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek 
konular arasında yer alıyor. Doğrudan 
bilgisayar üzerinde çalıştırılan yazılımlar için 
patent verilmiyor. Ancak bir makine ile birlikte 
kullanımı ile doğurduğu sonuçlar, ileri bir 
teknik etki sağlıyorsa, bilgisayar programı ile 
birlikte çalışan makine için patent ve faydalı 
model alınması mümkün. (Örneğin X ışınları 
‘Röntgen ışınları’ için doz ayarını otomatik 
olarak yapan bilgisayar programı, fiziksel bir 
makine ile birlikte çalışıyor) Faydalı model 
belgesinin koruma süresi başvuru tarihinden 
itibaren 10 yıldır ve bu süre uzatılamaz.

-Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Türkiye’ye 
sağladığı yararlar nedir?

-Avrupa Patent Sözleşmesi, tek bir başvuru ile 
EPC’ye üye 38 ülkede patent elde edilebilmesine 
olanak sağlıyor. Avrupa Patenti’nin hangi 
ülkeleri kapsayacağına başvuru sahibi karar 
veriyor. Söz konusu sözleşme aracılığı ile 
Avrupa ülkelerinde daha kısa zamanda ve daha 
az maliyetle patent koruması elde edilebiliyor.

-Türk araştırmacı ve sanayicilerinin, 
teknolojik ilerlemenin en önemli 
araçlarından biri olan teknik bilgiye hızlı 
ve ücretsiz erişim için Avrupa Patent Ofisi 
veri tabanına bağlanması mümkün mü? Bu 
nasıl sağlanıyor? 

-Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual 
Property Organization- WIPO), 
Avrupa Patent Ofisi  (EPO) veya pek çok ulusal 
ofisin İnternet sayfalarına doğrudan veya Türk 
Patent Enstitüsü İnternet sitesinden linkler 
aracılığıyla bağlanılabilinir. Ücretsiz olarak 
hizmet veren pek çok veri tabanı bulunuyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s132


