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D
ünya sisteminin sayısal bir düzene 
geçişi hızla devam etmektedir. Bir 
durumla ilgili olarak üretilen yazılım, 
kendinden sonraki gelişmelere temel 
oluşturmakta ve adım adım üzerine 
konarak daha farklı uygulama ve daha 
büyük yazılımlar ortaya çıkmaktadır. 

Böylesi bir sanal sistemde yazılımlar, birçok 
kişi tarafından kopyala/yapıştır metodu ile farklı 
uygulamalarda kullanılarak yaygınlaşmaktadır. 
Kod bloğu, algoritma veya bir işlemi en kısa 
sürede yapan yazılım, yaratıcısının dışında 
birçok kişi tarafından da 
kullanılmaktadır. Bu noktada, 
teknik problemlere çözüm 
üreten ve bir buluş olarak 
kabullenebilecek olan teknik 
yazılımların korunması 
durumu ortaya çıkmaktadır. 
Genelde ticari amaçla 
üretilmiş olan yazılımlar, 
kapalı kaynak kodlu iken 
sanal dünyadaki gelişmelerin 
önünü açmak için bir sürü 
uygulamaya ait açık kaynak 
kodlu uygulamalar da 
bulunmaktadır. Açık kaynak 
kodlu uygulamalar sayesinde 
yeni uygulama geliştiren kişilerin bu alana 
ilgi duyması sağlanmaktadır. Böylelikle dünya 
çapında yüz binlerce kişi tarafından ilerletilen 
yazılımlar ortaya çıkmaktadır. İşte bu durumda 
yazılımların patentlenmesi durumun gerekliliği 
ortaya çıkmıştır.

Temel anlamda “fikri ve sınai mülkiyet hakkı”, 

yazılım dışındaki diğer alanları kapsamakta 
ve insanların fikri çabaları ve emekleri ile 
ortaya çıkardıkları, normal bir kişinin ortaya 
çıkaracağından daha fazla nitelik taşıyan 
ürünler için kendilerine sağlanan haklardır. 
Fikri ve sınai hak sahipleri hakka konu olan 
ürünün kendisinin izni olmaksızın başkalarının 
kullanımını belirli bir süre engelleme hakkına 
sahiptir. Sınai haklar ise marka, buluş, 
endüstriyel tasarım, mahreç ve menşe işareti, 
entegre devre topografyasından oluşur. Fikri 
haklarda koruma dünya çapındadır. “Sınai 

haklar” da ise koruma 
ülkeseldir ve tescil 
esastır. 

Patentleme olgusu 
içinde bir ürünün 
“faydalı model” 
veya patentlenebilir 
bir ürün olarak 
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i 
gerekir. Faydalı 
model, yeni olan ve 
sanayiye uygulanabilen 
buluşların sahiplerine 
belirli bir süre bu 
buluşun ürün olarak 

üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. 
Faydalı model koruması, patent korumasına 
oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek 
şekilde düzenlenmiştir. Faydalı Model Belgesi 
ile patent arasında belgelendirme, inceleme ve 
değerlendirme şekli bakımından fark vardır. 
Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan 
koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. 

Patent Belgesi ile eğer incelemeli patent 
belgesi ise buluş 20 yıl süre, incelemesiz 
patent belgesi ise buluş 7 yıl+13 yıl süresince 
buluş korunur. Bir ürünün faydalı model 
veya patentlenebilir bir ürün olduğunun 
karar verilebilmesi için birtakım kavramlar 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.   

“Yenilik” kavramı, 551 Sayılı Patent Haklarının 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Patent verilebilirlik şartlarının 
düzenlendiği 2. Bölümdeki 7. Maddesine göre; 
“Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan 
buluş yenidir” şeklinde açıklanıyor ve şöyle 
devam ediyor:
Tekniğin bilinen durumu, kamunun erişimine 
açık olan doğrudan veya dolaylı yazılı veya sözlü 
bilgi ile kullanılan, üretilen veya satılan ürün 
olarak tanımlanır. Patent başvurusu tarihinde 
veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve 
patent başvurusu tarihinden önceki tarihli 
ulusal patent ve faydalı model başvurularının 
ilk içeriklerinin de tekniğin bilinen durumuna 
dahil olduğu hükmü getirilmiştir. Böylece, 
başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvuru 
henüz yayınlanmasa dahi, önceki tarihli başvuru 
sahibinin başvurusunda belirttiği teknik fikrin, 
başkası adına korunması önlenmek istenmiştir. 
Burada bahsedilen ulusal patent ve faydalı 

model başvurularına, uluslararası ve bölgesel 
anlaşmalar yolu ile yapılan başvurular ile 
patent ve faydalı model belgeleri de dahildir.”

Sanayiye uygulanabilirlik kavramı, Patent KHK 
551 Madde 10’daki açıklamasına göre; “Buluş, 
tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında 
üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, 
sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.”
Buluş basamağı kavramı, Patent KHK 551 
Madde 9’daki açıklamasına göre; “Buluş, ilgili 
olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, 
tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde 
çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş 
ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul 
edilir.”

Yukarıdaki tanımlar çerçevesinde buluş niteliği 
olmadığı için patent verilmeyen buluşlar olarak 
keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, 
oyunlar, edebiyat ve sanat eserleri, bilgisayar 
yazılımları, teknik yönü bulunmayan usuller, 
cerrahi, tedavi ve teşhis usulleri (terkipler 
hariç) bulunmaktadır. Buluş niteliğinin 
olmasına rağmen patent verilmeyen buluşlar 
ise konusu kamu düzenine veya genel ahlaka 
aykırı olan buluşlar, bitki veya hayvan türleri 
veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayalı 
bitki veya hayvan yetiştirme usulleridir.

P a t e n t  v e  Y a z ı l ı m l a r

“Bir buluşun faydalı model 
olabilmesi için yeni olması 
ve sanayiye uygulanabilir 

olması gerekirken bir buluşun 
patentlenebilmesi içinse yeni 
olması, sanayiye uygulanabilir 
olması ve buluş basamağının 

olması gerekmektedir. 
Bu kavramların tanımları 

yasalarca yapılmıştır.”
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Yazılımların veya bilgisayar uygulamalı 
buluşların değerlendirilmesine ait kanunlara 
ve örneklere geçmeden önce iş yapma yöntemi 
kavramının açıklamasının yapılması gerekir. 
Buna göre iş yapma yöntemi; birçok usul-
metot-yöntem ve aygıt buluşlarını tanımlamak 
için kullanılan bir terimdir. Buna göre iş yapma 
yöntemlerindeki teknik karakter yapısının 
olduğunun kararının verilebilmesi için;

1. Robot kontrolü gibi korunmak istenen 
yöntemin gerçek bir süreci kontrol etmeye 
yönelik unsurları barındırması gerekmektedir. 
2. Telekomünikasyon ağındaki veriler, 
görüntü verileri gibi işlenen verinin gerçek veri 
olması gerekmektedir. 
3. Şifreleme ile veri güvenliğinin 
arttırılması, veri iletiminin iyileştirilmesi gibi 

yapılan veri işleme işlemi Avrupa 
Patent Ofisi’nin (European Patent 
Office-EPO) açıkça teknik kabul 
ettiği türlerden biri olmalıdır. 

Bu noktadan sonra uluslar arası 
kuruluşların ve Amerika ve 
Avrupa’ya dair bilgisayar yazılım ve 
bilgisayar destekli uygulamaların 
kanunlarda yer alan ifadelerine 
göz atılması gerekir. Buna göre, 
Dünya Ticaret Örgütü (World Trade 
Organization-WTO) Ticaretle 
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları 
Anlaşması’nın (Trade-Related 
aspects on Intellectual Property 
Rights-TRIPS),) 10. Maddesi 
uyarınca, “Bilgisayar Programları 
ve Veri Derlemeleri;
1. Kaynak veya nesne 
kodundaki bilgisayar programları 
Bern sözleşmesi kapsamında 
ebedi eserler olarak korunacaktır.
2. İçindekilerin seçimi veya 
düzenlenmesi nedeniyle fikri eser 

oluşturan, makinede okunabilecek şekilde veya 
başka şekillerde olan, veri derlemeleri veya 
diğer malzemeler aynı şekilde korunacaktır. 
Veri veya malzemenin kendisini kapsamayan 
bu koruma, verinin veya malzemenin kendisinin 
de mevcut telif haklarına zarar vermeyecektir.”

TRIPS’ün 27. Maddesinin 1. Paragrafı 
uyarınca patent verilebilir konular “Paragraf 
2 ve 3 hükümlerine tabi olarak, patentler, yeni 
olmaları, buluş basamağı içermeleri ve sanayide 
uygulanabilmeleri koşuluyla, teknolojinin her 
alanında, ürünlerle veya usullerle ilgili her 
türlü buluş için verilebilecektir. Buluş yeri, 
teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli 
üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir 
ayrım yapılmadan patent verilebilecek ve patent 
haklarından yararlanabilecektir” şeklinde 
açıklamalarda bulunmuştur.

ABD’deki mevzuata göre bir buluşun 
patentlenebilir olması için; “ yeni, faydalı 
ve aşikâr olmayan bir buluş olmalı” ve 
patentlenebilecek konular kapsamında 
dört kategoriden birine dahil olmalıdır. 
Bunlar; yöntem, makine, bir maddenin 
imalatı ya da kompozisyonu olmasıdır.
Amerika’daki 28 Haziran 2010 tarihli 
BILSKI kararı gereğince; “iş yapma 
yöntemleri, yazılımlar ve bilgisayar 
uygulamalı buluşların ‘soyut fikir’ 
olmadığı sürece korunabileceğini” 
vurgulanmıştır. Bu karar ile patent 
kanunun iş yapma metotları gibi 
bilinenin dışında kavramları da 
kapsayacak şekilde genişlemesine 
sebep olmuştur.

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Patent 
Sözleşmesi’nin(European Patent 
Convention-EPC) 52 Maddesi gereğince;
1. Yeni ve buluş basamağı içeren 
sanayiye uygulanabilir her buluş Avrupa Patenti 
verilerek korunacaktır.
2. Paragraf 1 kapsamında aşağıdakiler 
buluş olarak kabul edilmeyecektir:
a. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik 
metotları,
b. Estetik niteliği olan yaratmalar,
c. Zihni, oyun veya iş yapmaya ilişkin 
şemalar, kurallar ve metotlar ve bilgisayar 
programları,
d. Bilginin sunulması.
3. Paragraf 2 hükümleri, aynı paragrafta 
belirtilen ya da münhasıran bu konuları 
veya aktiviteleri kapsayan bir Avrupa 

Patenti başvurusunun patentlenebilirliğini 
engelleyecektir.

Avrupa Parlamentosu Kararına göre, bilgisayar 
uygulamalı buluşu, “Bilgisayar veya bilgisayar 
ağı ya da başka programlanabilir aygıt kullanan 
herhangi bir buluşta bulunması gereken teknik 
unsurların yanı sıra, uygulanması sırasında 
kısmen ya da tamamen bilgisayar programı/
programları yardımıyla bir ya da daha çok 
teknik olmayan unsurları da işleyebilen ve 
EPC’deki tanım kapsamında olan buluşlardır” 
olarak yapılmıştır. Avrupa Parlementosu’nun 
24/09/2003 tarihli kararınca;

 Veri işleme (data processing) patent hususu 
kapsamında buluş olarak kabul edilmeyecektir.
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 Bilgisayar destekli buluşlarda teknik katkı aranacaktır.
 Teknik katkının belirlenmesinde, istemi oluşturan unsurların her birinin teknik olup 

olmadığına bakılmaksızın tüm unsurlar bir arada değerlendirilecek ve ayrıca yöntem ve 
sonuca ulaşmada sebep-sonuç ilişkisinin yeni bir öğreti ortaya çıkarıp çıkarmadığı dikkate 
alınacaktır.

 Sadece kaynakların etkili kullanımını içeren bilgisayara destekli buluşlar patent ile 
korunmayacaktır.

 Kendisi ya da bir taşıyıcı üzerinde bulunan bilgisayar programı patent ile korunmayacaktır.
 Sadece bilgisayar, bilgisayar ağı ya da programlanabilir aygıt kullanımı teknik katkı 

olarak kabul edilmeyecektir. Herhangi bir iş yapma veya matematik ya da bir başka yöntemi 
içeren, bilgisayar-program etkileşimi dışında “Teknik Karakteri” olmayan buluşlar patent ile 
korunmayacaktır.

 Sadece programlanabilir bir cihaz ya da aygıtın kendisi veya onun üretim süreci bilgisayar 
destekli buluş kapsamında değerlendirilecektir.
şeklinde karar alınmıştır.

Avrupa Patent Sözleşmesi’ne göre “Yeni ve buluş basamağı içeren sanayiye uygulanabilir 
her buluş Avrupa patenti verilerek korunacaktır” şeklindeki tanımla birlikte Avrupa patent 
sözleşmesi buluşun ne olduğunu tanımlamakta ancak açık bir şekilde iş yapma yöntemlerini 
patentlenebilir konuların kapsamı dışında tutmaktadır. 

Aşağıda Amerika’da patentlenmiş bilgisayar destekli buluşlara ait 2 örnek verilmiştir.
 Birden çok tarafın ticari iş görüşmelerini bilgisayar destekli olarak network ortamında 

gerçek zamanda sağlayan yöntem
 İki boyutlu piksel biçimindeki görüntülerin işlenmesi yöntemi ve bu yöntem uygun araç

Online ürün satış sitesi olan Amazon.com’a ait patent sürecinde web sayfasının yaptığı işlem 
tanımı ise şu şekilde yapılmıştır. “Satılacak ürünü görüntüleyen, müşterinin seçtiği ürünün 
tek bir hareketle belirlenmesini ve seçilen ürüne ait bilginin satıcının sunucu sistemine 
gönderilmesini sağlayan, sipariş talep birimi ve takip biriminden talebi alan, alıcıya ait 
daha önceden alınmış bilgileri değerlendiren, böylece alıcı ile sipariş ettiği ürün bilgilerini 
birleştirerek sipariş talimatını oluşturan, sunucu sistemi ile karakterize edilen tek hareket 
kontrollü müşteri sistemi ve sipariş oluşturma yöntemi” dir. Ve bu uyguluma müşteri 
sisteminin kullanılması nedeniyle” teknik karakter içermektedir şeklinde nitelendirililerek 
bu yöntem patentlenmiştir.

Dikkat edilecek olunursa bilgisayar yazılımı veya bilgisayarlı uygulamalara ait buluşlarda 
yazılım veya bilgisayar kodu kelimesi geçmemektedir. Bunun yerine istenen işlemin nasıl 
yapıldığına dair yöntemden bahsedilmekte ve sadece bu yönteme patent alınabilmektedir. 
Ayrıca patent başvurusunda bulunulan ülkeye göre tanımlamalar farklı olduğu için bir 
yöntemin veya buluşun patentlenme kararları da farklı olabilmektedir. Ülkemizde patent, 
551 sayılı KHK madde 5’i uyarınca bilgisayar yazılımları buluş niteliğinde olmadıkları için bu 
kanun hükmünde kararname kapsamı dışına alınmıştır. 
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