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Ankara Patent Genel Müdürü M. Kaan Dericioğlu:

Patent korumasından da yararlanılması, 
yazıl ımcılara önemli  bir  güvence sağlar

FSEK ile bilgisayar programlarının “edebiyat eseri” olarak korunduğunu 
anımsatan Dericioğlu, yazılımların, eser korumasına ek olarak, “teknik 
özellik belirtilmek” koşuluyla, patent korumasından da yararlanmasının 
yazılımcılara önemli bir güvence oluşturacağını vurguladı.

- Dünyada ve Türkiye’de yazılım nasıl korunuyor? 

-Bilgisayar yazılımlarının korunmasına ilişkin yasal dayanak, olarak adlandırılan ve Dünya 
Ticaret Örgütü’nü (World TradeOrganization-WTO)kuran anlaşmanın 1 C eki olan, Fikri 
Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Hakkında Anlaşma’dır (Trade Related Aspects of 
Intellectual PropertyRights-TRIPS).
Türkiye’nin de üyesi olduğu bu anlaşmanın 10’uncu maddesi göre, bilgisayar yazılımları, 
“Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi” kapsamında edebiyat 
eserleri olarak korunuyor. 
Bu madde hükmüne açıklık getirmek bakımından (1886) “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin 
Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi”  kapsamından nasıl bir koruma sağlandığını da 
incelemek gerekiyor. Bern Sözleşmesi, felsefe olarak tüm edebiyat ve sanat eserleri 
korunması için Madde 5’te  “herhangi bir formaliteye tabi değildir” hükmünü benimsiyor. 
Buna göre, tüm edebiyat ve sanat eserleri, sözleşmeye üye ülkelerde doğal bir korumadan 
yararlanıyor.
5 Aralık1951 tarihli, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) hükümlerine 1995’te 
4110 sayılı Kanun ile; “Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim 
altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması 
koşuluyla bunların hazırlık tasarımları” hükmü eklenerek bilgisayar programlarının edebiyat 
eseri olarak korunmasının yasal dayanağı Türkiye’de oluşturuldu. 

 
- “Eser Koruması” ile “Patent Koruması” arasında ne fark var?

-Eser koruması, eserin izinsiz çoğaltılması, yayımı, topluma sunulması, işlenmesi, 
kamuya iletimi konularında münhasır bir hak sağlar. Eserde, özgün bir ürün vardır. 
Bu ürün,“çoğaltılamaz, yayımlanamaz, ….. Eser sahipleri, eseri çoğaltmak, yaymak, 
….isteyenlere,  izin (lisans) ” verir. Bu özgün ürünün izinsiz çoğaltılması, yayımı, topluma 
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sunulması, işlenmesi, kamuya iletimi, FSEK hükümlerine göre önlenebilir. 
Patent ile korumada ise, patent tarifnamesinde açıklanan ve istemlerinde kapsamı belirlenen 
buluşun izinsiz kullanılmasında münhasır hak söz konusudur.  Patent sahibi, patent metninde 
açıklanan buluşa ilişkin usul veya ürün için izin (lisans) verir. Burada eserlerde olduğu gibi 
üretilmiş özgün bir ürün henüz oluşmamış olabilir, bu konuda zorunluluk yoktur. Patent metnine 
göre lisans alan usulü kullanır veya ürünü üretir. Patent konusu buluşun izinsiz kullanımı, ilgili 
yasal düzenleme (551 sayılı KHK) hükümlerine göre önlenebilir.  
  
-Yazılımları patent veya eser korunmasının olumlu ve olumsuz yönleri nedir?

-Eser olarak korumanın olumlu yönlerini şöyle sıralayabiliriz: 
 Kayıt zorunluluğu olmadan tüm ülkelerde doğal olarak korunur. Korumayı sağlamak için her 

ülkeye gitmek gerekmiyor. Buluşlara patent verilmesi sırasında olan araştırma ve inceleme gibi 
işlemler yok.

 Koruma süresi eser sahibinin yaşamı süresince ve ölümden sonra 50 veya 70 yıl (patentte 20 
yıl).

 Patent alınırken ödenen resmi harçlar gibi bir koruma bedeli yok.
 Koruma ölçütünde yalnız sahibinin özelliğini taşıması yeterli (patent verilmesinde yenilik, 

sanayiye uygulanabilirlik ve bir buluş basamağı içermek ölçütleri gerekiyor).
 Koruma için yayım koşul değil,  yayımlanmamış eserler de korunuyor (US Copyright Office, 

Copyright  Basic, …. “when created, immediatelty protected, published or unpublished”  “yaratıldığı 
zaman, derhal korunur, yayımlansın veya yayımlanmasın” Bu ifadeler eser korumasını özetliyor.)
Eser olarak korumanın olumsuz yönleri ise şunlar: 

 Fikirler değil, fikirlerin ifade edilmiş biçimi korunuyor.
 İsteğe bağlı kayıt var (Tasdix veya Kültür Bakanlığı Kaydı), patent gibi bir belge yok.
 Özgün olan eserin mali haklar açısından izinsiz çoğaltılması, yayımı, işlenmesi, temsili ve 

kamuya iletimi konusu ile sınırlı bir koruma var.
Patent ile korumanın olumlu yönlerini şöyle açıklayabiliriz:

 Belge var
 Koruma için üretim koşul değil
 Yayın var – toplumun bilgisine sunuluyor
 Rekabet gücü kazandırıyor

Patent ile korumanın olumsuz yönleri:
 Patent başvurusundan önce açıklanırsa hak kayboluyor
 Esere göre koruma süresi kısa
 Patent verilmesi için uzun süren araştırma ve inceleme var
 Patentin maliyeti yüksek
 Korumanın devamı için her yıl harç ödeniyor
 Patentten doğan haklara tecavüz davaları çok uzun zamanda sonuçlanıyor

Patent verilmesi ve korunması için ciddi altyapı (patent ofisi ve ihtisas mahkemeleri)  ve uzman 
(Patent Mühendisi ve Patent Avukatı) gerekiyor.

- Yazılım, patent ile korunabilir mi?  Türkiye’de belirli koşullar altında, teknik bir 
yönü olan yazılımların patentle de korunması mümkün olabilir mi? Bu belirli koşullar 
nelerdir?

-Patent, “sanayiye uygulanabilir, yeni ve bir buluş basamağını içeren buluşlara verilen ve bu 
buluşları belirli bir süre koruyan” bir belgedir. Bilgisayar yazılımının bu ölçütleri karşılaması 
durumunda patent ile de korunabileceği açıktır. Söz konusu ölçütler öncesinde bir buluşun varlığı 
kabul edilmeli ve bu buluşun teknik bir özelliği mutlaka olmalı ve buluş açık ve net bir şekilde 
açıklanmalıdır.
Amerika Birleşik Devletler (ABD) ve Avrupa Patenti Sistemi’nde (European Patent Convention- 
EPC) bilgisayar yazılımlarına, bazı özel durumlarda, patent verildiği bilinmektedir. Ancak patent 
başvurusunun genellikle “Apparatusfor……”  vb.,  olarak sunulduğu da görülmüştür. Bunun 
anlamı, “……için cihaz” konusunda patent talep edilmektedir. 
Türkiye’den de patent alan, US 2001/0011244 A1 sayılı Birleşik Devletler patent başvurusu 
örneğinde, “Pamuk Alışveriş Forumu” başlığı ile açıklanan buluş, patent başvurusunda “Bu buluş, 
ham pamuk ticaretini kolaylaştıran yeni bir veri işleme aparatı ile ilgilidir” olarak sunulmuştur. Bu 
örnek incelendiğinde bilgisayar yazılımlarının patent ile korunmasında, program kodlarının değil 
algoritmanın patente konu olduğu görülür. EPC ve bu sisteme üye olan Türkiye’de yazılımlar, bir 
donanım ile birlikte sunularak, donanım ile birlikte patent verilebilirlik ölçütlerini karşılıyorsa,  
patent korumasından yararlanabiliyor. 
Avrupa Patent Ofisi (European Patent Organisation-EPO), bir bilgisayar ekranında bir pencere 
açıldıktan sonra yeni açılan pencerelerin bir önceki pencereler ile çakışmamasını sağlayan 

http://www.bilisimdergisi.org/s132



Dos y a:  Yaz ı l ım nası l  kor unmalı?  Patentle  mi,  tel i f le  mi…Dos y a:  Yaz ı l ım nası l  kor unmalı?  Patentle  mi,  tel i f le  mi…2011 MAYIS134 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 135

bilgisayar yazılımını buluş olmadığı gerekçesiyle patent verilemez olarak kabul ediyor. Ancak 
Genişletilmiş Temyiz Kurulu, pencerelerin üst üste çakışmamasının sağlanmasını teknik bir 
özellik olarak kabul ederek patent verilmesine karar verdi. Türkiye, EPC’ye üye olduğu için, 
Avrupa Patenti verildikten sonra ve üç ay içinde talep edildiği zaman, Türkiye’de de korunur.

-Ankara Patent, faaliyetlerine ne zaman başladı? Bilişim sektörüne ilişkin verdiğiniz 
hizmetler var mı? Ankara Patent, bilgisayar yazılımlarınızın korunması konusunda 
çalışan bir kadrosu var mı? Bu çerçevede bugüne kadar neler yaptı?

-Ankara Patent, 1964’te Emekli Sanayi Müfettişi Hayri Dericioğlu tarafından kuruldu. 47. 
yılında Ankara ve İstanbul’daki 
bürolarda, Patent ve Marka 
Vekilleri, Avrupa Patent Vekilleri, 
Mühendisler, Avukatlar ve diğer 
mesleklerden yaklaşık 90 eleman 
çalışıyor. Elemanlar arasında, 
bilgisayar yazılımlarının 
korunması konusunda bilgili 
elektrik, elektronik, bilgisayar, 
makine ve diğer alanlardan 
mühendisler de bulunuyor.
Bilişim sektöründe özellikle 
patent alınması, marka tescili, 
alan adı tahsisleri, Tasdix ve 
Kültür Bakanlığı kayıt işlemleri 
ile genel danışmanlık ve eğitim 
hizmetlerini veriyoruz. Başta 
üniversitelerde fikri haklar 
alanında eğitim verilmesi olmak 
üzere, Türkiye’de fikri haklar 
altyapısının oluşturulmasında 
önemli katkı sağladık ve birçok 
faaliyete öncülük yaptık. Marka, 
patent, endüstriyel tasarım veri 
tabanları ilk kez Ankara Patent 
bünyesinde oluşturuldu. Sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği 
yapıp uluslararası platformdaki 
faaliyetlere aktif katılım 
sağlıyoruz. İstanbul Sanayi 
Odası tarafından yayınlanan 
Fikri Haklar Kılavuzu kitabımın 
4. baskısı CD olarak yayınlandı. 
Ayrıca, 1074 terim ve kavramı 
kapsayan, üç dilde terim 

karşılıklarını da içerecek şekilde hazırladığım Fikri Haklar Sözlüğü, TÜSİAD tarafından yayınlandı.  
Ankara Patent olarak, yüzlerce ilginç buluş ve patent örneklerinden derlenen ve dünyada bir 
başka örneği olmayan, Buluşlar ve Patent Sergisi’ni düzenliyoruz. Ve, fikri haklar alanındaki 
haberleri içeren bir bülteni aylık E-Bülten olarak yayınlıyoruz.

-Bilgisayar yazılımları; eserler kapsamında değerlendiriliyor ve teknik özellik 
içermedikleri ve sanayiye uygulanabilirlik ölçütünü taşımadıkları gerekçeleriyle, 
buluş ve patent konusu dışında tutuluyor. Ülkemizde bilişim STK’ları tarafından “kritik 
sektör” olarak tanımlanan yazılımın gelişmesi ve özgün yazılımların üretilmesi için 
“patent” mi, eser yasası ile koruma mı daha yararlı olur? Bu noktada Ankara Patent’in 
görüşü nedir? 

-Son yirmi yıl içinde bilgisayar yazılımlarının eser korumasına ek olarak patent ile korunması 
konusunda çok hızlı bir gelişim oldu. Hizmet sektörünün önemi konusundaki bilinç geliştikçe 
bu konu ivme kazanacak. Günümüzde sanayi sektöründe üretilen ürünlerin ve ürünleri üreten 
makinelerin tümünde artık yazılım vazgeçilmez boyutlara ulaştı. Bu nedenle, bilgisayar 
yazılımlarının birikimli (kümülatif) bir korumadan, yani eser korumasına ek olarak, teknik özellik 
belirtilmek koşuluyla, patent korumasından da yararlanması yazılımcılara önemli bir güvence 
oluşturacak.

- Yazılımlarının donanım/donanımlar ile birlikte kullanılmasına ilişkin yöntemler ya da 
yazılım ile geliştirilen cihazlar Avrupa Patent Sistemi uyarınca patent ile korunabiliyor. 
Bunun için bilgisayar yazılımlarının yer aldığı buluşların uzman gözler tarafından 
irdelenmesi ve bu doğrultuda karar verilmesinin uygun olacağı vurgulanıyor. Ankara 
Patent’in bu konudaki değerlendirmesini alabilir miyiz? 

-Biraz önce de belirttiğim gibi, yetkili kurum ve bilgili-deneyimli uzman konusu çok önemli. Dünya 
Fikri Haklar Örgütü(World Intellectual Property Organization-WIPO), belirli koşulları sağlayan ve 
her alandaki patent başvurularını araştırıp inceleyebilecek kurum ve kuruluşları değerlendirip 
yetkilendiriyor. Avustralya, Japonya, Güney Kore, Çin, Rusya Federasyonu, Avusturya, Danimarka, 
İsveç, İspanya, Kanada, Birleşik Devletler, Brezilya, İsrail, Mısır Patent Ofisleri ile Avrupa Patent 
Ofisi ve Nordic Institute olmak üzere 16 kurum ve kuruluş, bu yetkiyi aldı. Çok basit olarak bu 
yetki için ilk koşul 100’den fazla uzman mühendis ile tüm alanlarda araştırma ve inceleme 
yapılabilmesidir. (ECLA - Avrupa Sınıflandırılmasında 134 bin konu yer almaktadır)
Türkiye, bu yetki için hazırlıklara çok yeni başladığı için yakın bir tarihte bu aşamaya gelinemeyecek. 
Türkiye’de yapılan patent başvuruları için Türk Patent Enstitüsü, İsveç, Danimarka, Avusturya, 
Rusya ve Avrupa Patent Ofisleri ile anlaşma yaptı. Türkiye için gerekli, araştırma ve inceleme 
raporları bu ofisler tarafından düzenleniyor.
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Türkiye’nin Uluslararası Patent Başvuru Sistemi olan Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) ile Avrupa 
Patenti Sözleşmesi’ne üye olması ve bu üyelik nedeniyle yetkili ofisler tarafından raporların 
düzenlenmesi, ihtiyacın bir bölümünü karşılıyor. 2023 yılı Türkiye hedefi olarak açıklanan yıllık 
50 bin patent başvurusu, konunun ne kadar acil olduğunu ve hızla önlem alınması gerektiğini 
gösteriyor. Bir dip not olarak belirtmeliyim ki, Çin, 2016 yılı hedefini, yıllık iki milyon patent 
başvurusu olarak açıkladı.

-Türk yazılım sektörünün gelişmesi için önümüzdeki dönemde uygulamaya konulması 
gereken proje ve çalışmalar nelerdir?

-Öncelikle hizmet sektörüne ilişkin teşvikler artırılmalı ve bilgisayar yazılımları, sanayi sektörü 
tarafından ve yerli ortamdan alınarak kullanılmalı. Bu kullanımlar sırasında çok önemli olan 
ve taraflar arasında dengenin kurulmasını sağlayacak sözleşme içeriklerinin yasal olarak 
desteklenecek biçimde oluşturulması gerekiyor. Projelerin destek almak amacıyla kamu kurum 
ve kuruluşlarına sunulması sırasında daha yapıcı davranılmalı ve uzman incelemecilerin seçimine 
özen gösterilmeli.
Tüm bu aşamalarda verilecek desteklerin kamu kaynaklarından karşılanması söz konusu ise, 
bunun ticarileştirilme aşamalarının denetlenmesi, gerçek yazılımcıları koruyacak ve özendirecek 
nitelikte olacaktır. 

-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?

-Avrupa Patent Ofisi Patent Veri Tabanı http://worldwide.espacenet.com/ adresinde herkese 
açık. Bu adrese girilerek, anahtar sözcükler, patent başvuru sahipleri, buluşçular, başvuru, vb. 
numaralar, IPC veya ECLA Sınıf Kodları ile araştırma yapılabiliyor ve bu araştırma sonucu bulunan 
dokümanlar ücretsiz indirilebiliyor.
Söz konusu veri tabanında araştırma yapıldıktan sonra bulunan bir patent tıklanarak ilgili sayfa 
açıldığı zaman üst tarafta bulunan “Register” tıklanarak başvuru aşamaları hakkında bilgi 
alınabilir.

-Patent haklarına ilişkin ihlal ve tecavüzler konusunda hangi suçlar tanımlanıyor ve 
suçlara ne tür cezalar öngörülüyor? 

-1995’ten beri yürürlükte olan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin (KHK), 136. Maddesi, patentten doğan hakka tecavüz sayılan fiilleri düzenliyor. 
KHK ile ceza hükümleri belirlenemeyeceği için, 4129 ve 5194 sayılı Kanunlarla ceza hükümleri 
düzenlendi ve 551 sayılı Kararname hükümlerine eklendi. Ancak Anayasa Mahkemesi, KHK ile 
ceza uygulanamayacağı karar vererek ceza hükümlerini iptal etti. 2009 Nisan ayında TBMM ne 
sunulan Ceza Kanunu Tasarısı da sonuçlanamadı. Seçimden sonra yeni bir Kanun Tasarısı’nın 
TBMM’ne sunulması gerekecek.
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