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ÖZ 

PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM HUKUKUNDA GASP DAVALARI 

MUTLU YILDIRIM KÖSE 

 

 Bu çalışmada Türk Patent ve Endüstriyel Tasarım hukukunda gasp davaları 

konusu yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile halihazırda çalışmaları devam 

eden taslak kanun hükümleri ışığında incelenmektedir. Çalışmada Türk mevzuatı 

yanında AB hukukunda yer alan mehaz düzenlemeler ile diğer ülkelerin 

mevzuatlarında yer alan düzenlemeler de dikkate alınmıştır.  

 Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmada genel olarak patent ve 

tasarım kavramları, korumadan yararlanma şartları, hak sahibi, hak sahibini 

belirlemede kullanılan ilkeler ile bu ilkelere ilişkin ileri sürülen görüşler, KHK’larda 

kabul edilen sistem, patent/tasarım haklarının gasbı halinde açılabilecek gasp 

davaları, bu davaların hukuki nitelikleri ve sonuçlarına ilişkin görüşler, hükümsüzlük 

davaları ve bu kapsamda hükümsüzlük sebebi olarak yer alan gasp ve tasarımlara 

ilişkin olarak tecavüz davaları ve tecavüz sebebi olarak gasp incelenmiştir.  

 Çalışmada ulaşılan sonuçlar ise ayrı bir bölüm altında değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT 

USURPATION ACTIONS IN PATENT AND INDUSTRIAL DESIGN LAW 

MUTLU YILDIRIM KÖSE 

 

 This study analyses usurpation actions, which shall be filed in case patent/ 

industrial design rights are usurped, in the light of the legislation which is in force 

and the draft law provisions for which the studies are going on. Apart from the 

Turkish Law, EU Law which is the source of Turkish Law and law’s of other 

countries have also been taken into consideration as well. 

 This study is composed of five chapters. In the study generally the patent and 

industrial design, the conditions for protecting them, right owner, the principles used 

for determining the right owner and the opinions regarding these principles, the 

system accepted in the Decree-Laws for determining the owner, the usurpation 

actions shall be filed in case of the usurpation of  patent/industrial design rights, 

opinions regarding the legal character and results of these actions, cancellation 

actions and in this scope the usurpation which is a ground for cancellation, and as 

regards to the industrial designs, infringement actions and the usurpation which is a 

ground for infringement are examined.   

 The conclusions reached through this study are evaluated in an independent 

chapter. 
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ÖNSÖZ 

 

 Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda üretimin 

hammadde ve fiziki performans gibi unsurlardan daha çok bilgiye dayanması 

nedeniyle fikri mülkiyet haklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu noktada 

fikri mülkiyet sistemlerinin gelişmesi için fikri ürünleri geliştiren kişilerin 

ödüllendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için fikri mülkiyet sistemlerinde 

fikri ürünü yaratan kişileri koruyucu hükümler yer almaktadır. Bu hükümler 

çerçevesinde fikri ürünü yaratan kişiler söz konusu ürünler üzerinde belli bir süre 

inhisari haklara sahip olup,  bu fikri ürünler üzerindeki hakların başkaları tarafından 

gasp edilmesi veya tecavüze uğraması hallerinde bunlara karşı hukuki ve cezai 

yollara başvurma hakkına da sahiptirler.  

Çalışmamızda da fikri mülkiyet sistemlerinde çok büyük öneme sahip olan 

patent ve endüstriyel tasarımları geliştiren kişilerin haklarının gasp edilmesi halinde, 

bu kişilerin haklarına ulaşmaları amacıyla düzenlenmiş olan gasp davaları 

incelenmektedir.  

Tez konusunun seçiminde ve çalışmamın devamında yardımlarını 

esirgemeyen ve bana yol gösteren danışman hocam Prof. Dr. Arslan Kaya’ya ve 

yüksek lisansa başlamam konusunda beni cesaretlendiren, desteklerini esirgemeyen 

Sayın Hocam Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e teşekkürlerimi sunarım. 

Bu çalışmayı oluşturduğum yüksek lisans eğitimimi, BİDEB-2210 “Yurt İçi 

Yüksek Lisans Burs Programı” ile destekleyen TÜBİTAK’ a katkılarından dolayı 

teşekkür ederim. 
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GİRİŞ           

1.  GENEL OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 

Geniş anlamı ile fikri mülkiyet terimi bilgisayar programları ile veri 

tabanlarını da içeren fikir ve sanat eserlerini, patentleri, markaları, faydalı modelleri, 

tasarımları, coğrafi adlar ile işaretleri ve entegre devre topografyalarını içermekte ve 

bunların hepsini ifade etmektedir. 1 Nitekim, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)2 

Sözleşmesi’nin ve 31.12.1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş 

Anlaşması ve anlaşmanın eki olarak kabul edilen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 

Hakları Anlaşması’nın (TRIPS)3  konusunu da buluşlar, markalar, tasarımlar ve fikir 

ve sanat eserleri oluşturmaktadır.4 

Bundan başka, son yıllarda bitki yetiştirilmesi ve ıslahçı hakları, 

açıklanmamış bilgiler ve alan adlarının da fikri mülkiyet kapsamında kabul edildiği 

görülmektedir. 

Öte yandan, fikri mülkiyet teriminin dar anlamı ile fikir ve sanat eserlerini 

yani telif haklarını ifade ettiği, buna karşılık patentlerin, markaların, ticaret unvanları 

ile diğer ad ve işaretlerin ise sınai mülkiyet kapsamına girdiği görüşünden hareketle 

“fikri ve sınai mülkiyet” teriminin kullanıldığı5 da görülmekle beraber, dünyadaki 

                                                           

 
1 Ünal Tekinalp: Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. bs., İstanbul, Arıkan, 2005, s.1 (Fikri Mülkiyet), Cahit 
Suluk, Ali Orhan, Uygulamalı Fikri mülkiyet Hukuku: Genel Esaslar Fikir ve Sanat Eserleri, 
C.II, İstanbul, Arıkan, 2005, s. 9 (Genel Esaslar). 
2 WIPO, Birleşmiş Milletlerin 16 uzman kuruluşundan bir tanesi olup, merkezi İsviçre’nin Cenevre 
şehrindedir. Bu kuruluşun ana görevi ülkeler arasında işbirliği yoluyla dünyada fikri mülkiyet 
haklarının korunmasını sağlamaktır. Kuruluşun kökenleri 1883 Paris Sözleşmesi ve 1886 Bern 
Sözleşmesi’ne kadar gitmektedir. Bkz. www.wipo.int. 
3 DTÖ’nün Kuruluş anlaşmasının 1C eki olan TRIPS, 26.01.1995 tarih ve 4067 sayılı Kanunla uygun 
bulunmuş ve Kuruluş Anlaşmasıyla Birlikte 25.02.1995 tarih ve 22213 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
4 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 1, Suluk, Orhan, Genel Esaslar, s. 1, Kembrew McLeod, Owning 
Culture: Authorship, Ownership and Intellectual Property Law, NewYork, Peterlang, 2001,s. 
172, Carlos M Correa,  “Fikri Mülkiyet Hukuku: Gelişmekte Olan Ülkelerden Bir Perspektif”, Çev. 
İlhami Güneş, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C.V, Sayı. 2, 
Ankara, 2005, s. 17. 
5 Uğur Yalçıner, Sınai Mülkiyetin İlkeleri, Ankara, Metal Ofset Matbaacılık, 2000, s. 3 (Sınai 
Mülkiyet), İsmet Sayhan, “Patent Haklarının Kazanılması Bakımından Tescilin Etkisi”, Ankara 
Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C.V, Sayı, 2, Ankara, 2005, s. 122, 
Alkan Soyak, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler 
Açısından Önemi”,  Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ankara, 2005,s. 13. 
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gelişmeler ve Türk doktrininde kabul gören görüş6 dikkate alınarak çalışmamızda 

fikri mülkiyet terimi geniş anlamı ile kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda “Fikri Mülkiyet Hukuku”, fikir ve sanat eserleri, patent ve 

faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topografyaları, bitki 

yetiştirilmesi ve ıslahçı hakları, açıklanmamış bilgiler, markalar, coğrafi işaretler, 

ticaret unvanları, işletme adları ve alan adlarını kapsamaktadır. 

2.  KORUMANIN ÖNEMİ VE AMACI 

 Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda üretim, hammadde ve 

fiziki performans gibi unsurlardan daha çok bilgiye dayanmaktadır. Bilgiye verilen 

önem nedeni ile gelişmiş toplumlar fikri mülkiyet haklarını kullanma ve korumada 

büyük adımlar atmışlardır. Fikri mülkiyet haklarını gereği gibi koruyamayan 

toplumlar ise ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda sorunlar yaşamaktadır.  

Bu doğrultuda, fikri mülkiyete ilişkin tüm düzenlemelerde ortak amaç fikri 

mülkiyetin sahibini koruyarak özendirmek ve bunun sonucunda da ekonomik, sosyal 

ve kültürel ilerlemeyi sağlamaktır.7 

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında mevzuatımızdaki düzenlemeler 

incelendiğinde, PatKHK.’nın amacının “…, buluş yapma faaliyetini özendirmek, 

buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin 

gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi 

vererek korumaktır” şeklinde ifade edildiği görülmektedir. 

Aynı şekilde EndTasKHK. m.1’de de KHK.’nın amacı “..tasarımların 

korunması, rekabet ortamının oluşturulması ve sanayinin gelişmesini sağlamak” 

olarak belirtilmiştir.  

                                                           

 
6 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 3, Suluk, Orhan, Genel Esaslar, s.9, Mustafa Aksu, “Bilgisayar 
Programlarının Patent Hukuku Kapsamında Korunmadığı Yönündeki Görüşün Değerlendirilmesi” 
Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C.I, Ankara,2010, Turhan, s. 141 
7 Cahit Suluk, Uygulamalı Fikri mülkiyet Hukuku: Tasarımlar, C.III, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 
2008, s.66 (Tasarımlar), Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s.31, İ. Yılmaz ASLAN, “Endüstriyel Tasarım 
Haklarının Kullanılması Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku İlişkileri: Bir Mahkeme Kararı Üzerine 
Düşünceler”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR),  C.I, Sayı. 
2001/1, s. 27. 
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Buna göre patent/tasarım koruması ile bir yandan buluşçunun/tasarımcının 

teşviki ve ödüllendirilmesi sağlanırken, diğer yandan rekabetin düzgün işlemesi ve 

sanayinin gelişmesi amaçlanmıştır.  

  Yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak üzere geliştirilen fikri mülkiyet 

sistemlerinde fikri ürün geliştiren kişilere, bu fikri ürünü kamuya açıklamaları 

karşılığında, söz konusu ürün üzerinde belirli bir süre ayrıcalık veren haklar 

verilmekte, böylece fikri ürünü yaratan kimse ödüllendirilerek, fikri ürün yaratma 

faaliyetleri özendirilmekte ve bilginin yaygınlaşması sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla fikri mülkiyet sistemlerinin gelişmesi için fikri ürünleri geliştiren 

kişilerin ödüllendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için fikri mülkiyet 

sistemlerinde fikri ürünü yaratan kişileri koruyucu hükümler yer almaktadır.   

Bu hükümler çerçevesinde fikri ürünü yaratan kişiler söz konusu ürünler 

üzerinde belli bir süre inhisari haklara sahip olup,  bu fikri ürünler üzerindeki 

hakların başkaları tarafından gasp edilmesi veya tecavüze uğraması hallerinde 

bunlara karşı hukuki ve cezai yollara başvurma hakkına da sahiptirler.  

Bu kapsamda gerek PatKHK.’da, gerekse EndTasKHK.’da buluşu/tasarımı 

yaratan kişiler korunmuş ve bunlara buluşları/tasarımları üzerindeki haklarının gasp 

edilmesi halinde gasp, hükümsüzlük ve tecavüz davaları açma gibi çeşitli imkanlar 

sağlanmıştır8 (PatKHK. m. 11, 12, 13, 129; EndTasKHK. m.13, 19, 43,48). 

3.  İNCELEME PLANI 

 Patent ve tasarım hukukunda gasp davaları başlıklı çalışmamızda genel 

olarak, patent ve tasarım kavramları, bunlar üzerindeki hak sahipliği ve hak 

sahipliğinin üçüncü kişiler tarafından gasp edilmesi halinde açılabilecek hukuk 

davaları incelenecektir. 

 Bu kapsamda birinci bölümde kavramlar, koruma şartları ve hakların 

nitelikleri incelenecektir. 

                                                           

 
8 Gasp PatKHK’da tecavüz halleri arasında sayılmamıştır, ancak EndTasKHK m.43’de tecavüz halleri 
arasında da yer almaktadır. 
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İkinci bölüm konumuz açısından önem teşkil eden hak sahibi kavramına 

ilişkin olup, hak sahibini belirlemede kullanılan ilkeler, KHK.’larda benimsenen ilke 

ve hak sahibi konuları ayrıntılı olarak incelenecektir. 

  Üçüncü bölümde gasp hali ve gasp davaları incelenecek, bu bölümde 

açılabilecek davalar, davaların hukuki nitelikleri, hüküm ve sonuçlarına yer 

verilecektir. 

 Dördüncü bölümde ise gasp sebebi ile açılabilen diğer davalara yer verilecek, 

bu çerçevede PatKHK. ve EndTasKHK.’nın her ikisinde de düzenlenen gasp sebebi 

ile hükümsüzlük davası ile sadece tasarımlara özgü bir durum olan gasp sebebi ile 

tecavüz davası incelenecektir. 

Çalışmamızın son ve beşinci bölümü ise usul hükümlerine ilişkin olup, bu 

bölümde çalışmamızda incelenen davalara ilişkin usul hükümlerine yer verilecektir. 

 Sonuç ve önerilerimiz ise ayrı bir başlık altında incelenecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: KAVRAMLAR, KORUMA ŞARTLARI VE 

HAKLARIN NİTELİKLERİ 

1.  PATENT KAVRAMI 

Patent kelimesinin kökeni Latince “patere” kelimesinden gelmekte olup, 

anlamı açık olmak, açıklamaktır.1  

Hukukumuzda bu alandaki ilk pozitif metin olan 1879 tarihli İhtira Beratı 

Kanunu’nda, patent kavramı “ihtira” şeklinde ifade edilmiştir. Yürürlükteki hukuk 

metinlerinde ve 551 sayılı PatKHK.’da patent teriminin kullanıldığı görülmektedir.  

Patent kavramı PatKHK.’da doğrudan tanımlanmamış ancak m.5’te “yeni, 

tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent 

verilerek korunur” ifadesine yer verilmiştir.  

Patent kavramı doktrinde ise “teknik bir ilerleme meydana getiren ve bir 

netice halinde somutlaşmış olan fikir”2, buluş sahibinin yaratıcı düşüncesinin belirli 

bir zaman dilimi içinde yasal hükümler çerçevesinde koruma altına alındığını 

gösteren belge”3, “bir buluş üzerinde buluş sahibine devlet tarafından bahşedilen 

hak”4 “endüstri alanındaki bir buluşun sahibine resmi bir organ tarafından verilen ve 

bu buluşunun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını 

engelleme yetkisi sağlayan belge”5, “yasada öngörülen şartları taşıyan buluş için 

verilen belge”6 , “herhangi bir konuda buluş yapan kişiye o buluş üzerinde belirli bir 

zaman dilimi için mutlak haklar tanıyan ve başkalarının o buluşu kullanmasına engel 

olmasına yarayan bir hak türü”7, “buluş sahibine süre ile sınırlı yasal bir tekel 

verilmesi”8 gibi farklı şekillerde tanımlanmaktadır.  

                                                           

 
1 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 487, Arslan Kaya, “Türk Hukukunda Patentten Doğan Haklar”, 
İÜHFM, Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a Armağan Sayısı, C.LV, Sayı. 4, Y. 1997, s. 173 (Patent), , 
Yusuf Balcı, Arife Yılmaz, “Sınai Haklar Sistemi ve Tük Patent Enstitüsü’nün Rolü”, Legal fikri ve 
Sınai Haklar Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Ankara 2005,s. 315. 
2Nuşin Ayiter, İhtira Hukuku, Ankara, Sevinç, 1968, s. 31. 
3 Kaya, Patent, s. 173. 
4 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 13. 
5  Feyzan Hayal Şehirali, Patent Hakkının Korunması, Ankara, Turhan, 1998, s. 7. 
6 Suluk, Orhan, Genel Esaslar, s. 10. 
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Patent kavramının Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) internet sitesinde ise “bir 

buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni 

olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre 

engelleme hakkı vermektedir”9
 şeklinde tanımlandığı görülmektedir. 

Bu çerçevede patentin günümüzde geniş anlamı ile hem buluş üzerindeki 

mutlak hakkı, hem de bu hakkı kanıtlayan belgeyi tanımlamak üzere kullanıldığı 

anlaşılmaktadır.10 

Söz konusu tanımlardan da anlaşıldığı üzere patentin konusu buluştur.11 

Buluş kavramı da patent kavramı gibi birçok patent kanununda ve uluslararası 

anlaşmalarda tanımlanmamış, sadece patent verilebilir buluşlar üzerinde 

durulmuştur. Nitekim, Avrupa Patent Sözleşmesi Kısım 2, Bölüm 1, Patentlenebilirlik 

başlığını taşımakta olup, Patentlenebilir Buluşlar başlığını taşıyan m.52’de “Avrupa 

patentleri sanayide uygulanabilen, yeni ve bir buluş basamağını içeren herhangi bir buluş 

için verilir.” hükmüne yer verilmektedir.12 Aynı şekilde Alman Patent Kanunu’nun Patent 

başlığını taşıyan m.1’de  “yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara 

patent verilir”  hükmünü içermektedir.13 

Türk Hukukunda da 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu m.3’te buluşun tanımı 

patent verilebilirlik şartları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Aynı şekilde 

PatKHK.’da da buluşun tanımı patent verilebilirlik şartlarına göre tanımlanmıştır. 

Zira, PatKHK. m.5’de yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye 

uygulanabilir buluşlar patent belgesi verilerek korunur14 ifadesine yer verilmiştir. 

                                                                                                                                                                     

 
7 Mehmet Özcan, Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara, Nobel,1999, s. 182. 
8 Ahmet T. KEŞLİ, “Türk Hukukunda Bir Sorun: Tescil Edilmemiş ve Koruma Süresi Dolmuş 
Endüstriyel Ürünler ve Konuya İlişkin Bir Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararının Takdimi”, 
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR),  C.2, Sayı.2002/2, s. 23. 
9 (Çevirimiçi), http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=123&konu=1, 14.02.2010. 
10 Kaya, Patent, s. 173, Sayhan, a.g.e, s. 127, Suluk, Orhan, Genel Esaslar, s.10, Bahadır Erdem, 
Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, 
İstanbul, Beta, 2000, s. 47. 
11 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 493, Kaya, Patent, s.174, Erdem, a.g.e, s.47. 
12

 (Çevirimiçi), http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/patent/epc.pdf , 17.07.2009. 
13

 (Çevirimiçi), http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=1035 , 17.07.2009. 
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Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı m.5’te de “yeni, buluş basamağına 

sahip ve sanayiye uygulanabilir olan teknolojinin her alanındaki buluşlar, patent 

verilerek korunur” ifadesine yer verilerek, buluşun tanımı patent verilebilirlik şartları 

göz önünde bulundurularak yapılmıştır.15 

Buluş, doktrinde ise  “farkında olunmayan bir şeyi (bir usulü veya ürünü) 

ortaya çıkarmak”,16 “bir sorunu çözen kural, formül, teori, teknik alana ait bir 

çözüm”, 17 “fikri bir ürün, yaratıcı bir faaliyetin sonucu”18, “sanayide ve zanaatta 

yararlanılması mümkün olan ve yeniden bulunan her netice, eser ve usul19 olarak 

tanımlanmaktadır. 

Yukarıda yer verilen tanımlamalar ışığında patent kavramı, bir usul veya 

ürünü ortaya çıkaran, teknik bir soruna cevap veren buluş için, buluş sahibine, belirli 

bir zaman dilimi için mutlak haklar tanınması, başkalarının buluşu üretmesi, 

kullanması, satması ve benzer nitelikteki fiilleri yapması konusunda belirli bir süre 

için engelleme hakkı verilmesi ve bunları sağlayan belge biçiminde tanımlanabilir. 

2. ENDÜSTRİYEL TASARIM KAVRAMI 

Tasarım kavramına tasarımcılar ve hukukçular tarafından farklı anlamlar 

yüklenmektedir. Tasarımcılar tasarımı neredeyse üretim sürecinin tamamını 

kapsayacak biçimde kullanmaktayken, tasarımın hukuki açıdan bir ürünün 

tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği 

ve/veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya 

özelliklerinin oluşturduğu görünüm şeklinde tanımlandığı görülmektedir.20 

                                                                                                                                                                     

 
14Tahir Saraç: “Patent Hukukunda Hükümsüzlük Davaları,” I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku 
Sempozyumu 05-06 Mayıs 2005, yay. haz. R. Eda Güngör, Ahmet Kalafat, M. Buket Soygül, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 111 (Hükümsüzlük). 
15 Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı, 17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin, 
(çevirimiçi), http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Patent_Kanun_Taslagi.pdf, 14.02.2010. 
16 Erdal Noyan, Patent Hukuku, Ankara, Adalet, 2009, s. 199. 
17 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 494. 
18 Ünal Tekinalp, “Yeni Patent Hukukunda ‘Buluş Sahibi İlkesi’ ve Gasp Davalarına İlişkin Bazı 
Sorunlar”, İÜHFM, Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a Armağan Sayısı, C.LV, Sayı.4, İstanbul 1997, 
s. 130 (Buluş Sahibi). 
19 Ali Necip Ortan, İşçi Buluşları Hukuku, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1987, s. 41. 
20 Ayşe Saadet Arıkan,“Sınai Tasarımlar”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C.XVII, 
Sayı 3, Ankara, Haziran 1994, s.74, Suluk, Tasarımlar, s. 27, Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s.610. 
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PatKHK.’da patent tanımına yer verilmemiş olmasının aksine, 

EndTasKHK.’da tasarım tanımına yer verilmiştir. Nitekim,  EndTasKHK. m.3’te 

tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, 

biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan unsur 

veya özelliklerin oluşturduğu bütün şeklinde tanımlanmıştır. 

Ürün ise EndTasKHK. m.3/b’de bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin 

topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir 

nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, 

ambalajlar gibi nesneler, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen 

bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterler şeklinde ifade edilmiştir. 

Topluluk Yönergesi ve Tüzüğünde sadece bilgisayar programları ürün olarak kabul 

edilmemektedirler. 21 Tasarım kanun taslağında da AB’ye uyumlu şekilde düzenleme 

yapılmış ve yarı iletkenlerin topografyaları madde metninden çıkarılmıştır.22  

Madde metnindeki tanımdan da anlaşıldığı gibi maddede sayılan renk, doku, 

biçim gibi özellikler tahdidi değildir ve bir tasarımdan söz edebilmek için ürün 

ve/veya ürün parçası ile insan duyuları ile algılanabilir görünüm unsurlarının birlikte 

bulunması gerekmektedir.23  Buna göre tasarım, ürünün kendisi olmayıp, onun 

görünümüyle ilgili bir fikri üründür24  ve patent ve faydalı modelde olduğu gibi 

ürünün teknik özelliklerini kapsamamaktadır.25 Öte yandan, tasarım korumasından 

yararlanabilmek için tasarımın çekici olması, tüketicinin satın almasını etkileyecek 

                                                           

 
21 (Çevirimiçi), http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/62002_en_cv.pdf, 
06.06.2010. 
22 Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Taslağı, (Çevirimiçi), 
http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Tasarim_Kanun_Taslagi.pdf, 06.06.2010 
23 Suluk, Tasarımlar, s.29, Ozan Can, “Tasarım Hukukunda Hükümsüzlük”, Ankara Barosu Fikri 
Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C.VIII, Sayı, 2, Ankara, 2008, s. 79. 
24Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 610, Suluk, Tasarımlar, s. 28, Müge Tekil,“554 Sayılı KHK 
Çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Kavramı ve Koruma Şartları”, İÜHFM, Prof. Dr.Orhan Münir 
Çağıl’a Armağan Sayısı, C.LV,  s. 237,  David I Bainbridge, Intellectual Property, Fourth 
Edition, Harlow, Pitman Publishing, 1999, s. 469, Can, a.g.e, s. 85. 
25Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 610, lhami Güneş:“Endüstriyel Tasarım Tescilinin Sağladığı Hukuksal 
ve Cezai Koruma ile Uygulama Sorunları”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku 
Dergisi (FMR), C.VII, Sayı, 3, Ankara, 2007, s.15 (Tasarım), Çiğdem Şelli Dilek,: “Genel Olarak 
Tasarım Tescili ve Koruma Tedbirlerinin Uygulama Sorunu”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve 
Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C.VIII, Sayı, 2, Ankara, 2008, s. 158, Suluk, Tasarımlar, s. 27, 
Balcı, Yılmaz, a.g.e, s. 316. 
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nitelikte olması gibi unsurlar da önemsizdir. Tasarımda önemli olan insan duyuları 

ile bir ürünün başka bir üründen ayırt edilip edilmediğidir.26 

Yukarıda yer alan açıklamalar ışığında hukuki olarak tasarım kavramı kısaca 

bir ürün veya ürün parçasının görünümü şeklinde tanımlanabilir. 

3. KORUMADAN YARARLANMA ŞARTLARI 

3.1. Patent Korumasından Yararlanma Şartları 

Buluşun patent korumasından yararlanabilmesi için gerekli olan şartlar, 

yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olmadır. 

(PatKHK. m.5) Ancak, PatKHK m. 60 uyarınca, tekniğin bilinen durumu ile ilgili 

araştırma raporu ve üçüncü kişilerin bu rapora ilişkin görüşleri dikkate alınmaksızın 

incelemesiz patent verilmesine de karar verilebilir. 27  

PatKHK’da yer alan bu hüküm APS ile de paralel bir hükümdür. Nitekim, 

Patent korumasından yararlanma şartları APS’de “Patentlenebilir Buluşlar” başlığını 

taşıyan m. 52’de  “Avrupa patentleri sanayide uygulanabilen, yeni ve bir buluş 

basamağını içeren her hangi bir buluş için verilir” hükmü ile düzenlenmektedir.  

Yenilik PatKHK. m. 7’de tanımlanmış olup, buna göre tekniğin bilinen 

durumuna dahil olmayan buluş yenidir.  

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, o 

buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, toplumca erişilebilir biçimde yazılı 

veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da bir başka yolla 

açıklanmış bilgilerin tümüdür.28 Yenilik Avrupa Patent Sözleşmesi m. 54’te de 

tekniğin bilinen durumunun aşılması şeklinde tanımlanmaktadır.  

PatKHK.’da dünyanın hiçbir yerinde açıklanmamış olma anlamına gelen 

“mutlak yenilik ölçütü”nün benimsendiği görülmektedir.29 İngiliz Patent Kanununda 

                                                           

 
26 Suluk, Tasarımlar, s.40, Tekil, a.g.e, s. 238. 
27Ayrıntılı Bilgi için bkz. Erdoğan Karaahmet,  “İncelemesiz Patent Sahibinin Patentten Doğan 
Hakları”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi(FMR), C. 3, Sayı 4, Ankara, 
2003, s. 19 vd. 
28Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 499, Noyan, a.g.e, s. 228, Şehirali a.g.e, s. 10,Ortan, a.g.e, s. 65, 
Şaziye Yurtsever, Patentin Hukuki Koruması ve İlgili Mevzuat, Ankara, Adalet, 1999, s. 18. 
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da mutlak yenilik kabul edilmişken, ABD Patent Kanununda ise başvuru tarihinden 

önce ABD’de tanıtılmamış veya üçüncü bir kişi tarafından kullanılmamış veya 

ABD’de yayınlanan bir yayın organında tanıtılmamış ya da patent başvurusunun 

yapıldığı tarihten itibaren bir yıl önce yabancı bir ülkede işletilmemiş ve satışa 

çıkarılmamış olması gerekir.30 

Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent 

başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi 

başvurularının yayınlanan ilk metinleri de tekniğin bilinen durumuna dahildir.  

Buluşa ilişkin bir rüçhan talebi varsa, buluş rüçhan hakkı tarihi itibarıyla yeni 

olmalıdır. Başvuru ve rüçhan tarihinden sonraki açıklamalar ve kullanımlar ise 

yeniliği ortadan kaldırmazlar.31 

PatKHK. m.8’de ise patente buluş verilmesini etkilemeyen açıklamalara yer 

verilmiştir. Buna göre patent başvurusundan veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise 

rüçhan hakkı tarihinden önceki on iki ay içinde yapılan açıklamalar buluşa patent 

verilmesini etkileyecek nitelikte olsalar dahi patent verilmesini engellemezler. Ancak 

bunun için açıklamanın belirtilen on iki ay içinde yapılmış olmasının yanında, 

açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılması veya açıklamanın bir merci tarafından 

yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin; buluş sahibinin bir başka 

başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından 

açıklanmaması gerektiği halde açıklanması veya buluş sahibinden doğrudan doğruya 

veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin 

bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması veya açıklamanın buluş 

sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi 

tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Mevcut açıklamanın patent verilmesini 

etkilemediği hususunun ileri sürülmesi için bir süre sınırı bulunmamaktadır. 32  

                                                                                                                                                                     

 
29Tahir Saraç, “Sınai Mülkiyet Hukukunda Ön Kullanımın Yeniliğe Etkisi”, Prof. Dr. Ömer 
Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul, Beta, 2002, s. 644 (Ön Kullanım), Noyan: a.g.e. 
s. 228, Yurtsever: a.g.e, s. 4, Orhan Kuzu, “Faydalı Modellerde Yenilik”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e 
Armağan, C.I, İstanbul, 2007, Vedat, s. 1134. 
30

 Şehirali, a.g.e, s. 9 
31 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 501. 
32 Noyan, a.g.e, s. 230. 
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Patent verilebilirlik şartlarının ikincisi ise tekniğin bilinen durumunun 

aşılmasıdır. Buluşun, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin 

bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş 

olması halinde, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilmektedir. ( PatKHK. 

m. 9) 

Tekniğin bilinen durumunun aşılması İngiliz Patent Kanununda “buluş 

basamağı”, Alman Patent Kanununda “buluşçu bir faaliyete dayanma, ABD patent 

Kanunda ise “önceki tekniğe göre bilinmeyen bir gelişme kaydetme olarak 

nitelendirilmekte ve patent verilebilirlik şartları arasında sayılmaktadır.33  

Tekniğin bilinen durumu, yukarıda da belirtildiği gibi patent başvurusunun 

yapıldığı tarihten önce, o buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, toplumca 

erişilebilir biçimde yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım 

ya da bir başka yolla açıklanmış bilgilerin tümüdür. Ayrıca patent başvurusu 

tarihinde ve başvuru tarihinden sonra yayınlanan başvurular da tekniğin bilinen 

durumu içindedir. 34  

Tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde kriter, 

buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın bilgisidir. Bu uzmanın düzeyi 

PatKHK.’da tanımlanmamıştır. Ancak bu uzmanın alanındaki gelişmeleri takip eden, 

yerli ve yabancı yayınları izleyen bir uzman olması gerektiği doktrinde 

savunulmaktadır.35 

Buluşun patent korumasından yararlanabilmesi için gereken son koşul ise 

sanayiye uygulanabilir olmasıdır. Sanayiye uygulanabilir olma ise buluşun, tarım 

dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olmasıdır. 

(PatKHK. m.10) 

                                                           

 
33

 Şehirali, a.g.e, s. 11 
34Ayrıntılı bilgi için bkz. Tahir Saraç, “Sınai Hakların Korunmasında Yenilik Şartı Açısından 
“Tekniğin Bilinen Durumu” Kavramı ve Kapsamı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 
(BATİDER), C.XXII, Sayı 2, Ankara, Aralık 2003, s.117 vd. 
35 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 503, Noyan, a.g.e, s.231. 
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 Bu kapsamda buluşun pratik amaçlarla kullanılabilmesi, tamamen teorik 

değil, sanayiye uygulanabilir nitelikte olması gerekmektedir.36 Buluşun sanayiye 

uygulanabilir olması ise yeterlidir ve verimlilik aranmamaktadır.37 

3.2.  Endüstriyel Tasarım Korumasından Yararlanma Şartları 

Endüstriyel tasarım korumasından yararlanma için gerekli olan şartlar yenilik 

ve ayırt edici niteliğe sahip olmadır. 38 (EndTasKHK. m.5) Bunun yanında, tasarımın 

kamu düzeni ve genel ahlaka da aykırı olmaması gerekmektedir. Nitekim 

EndTasKHK. m. 9’da kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımların koruma 

kapsamı dışında olduğu ifade edilmiştir.39 

Tasarımların koruma şartlarını haiz olup olmadıkları incelenirken öncelikle 

tasarımın mevcut tasarımlara nazaran yeni olup olmadığı, ikinci aşamada ise 

tasarımın mevcut tasarımlardan farklı olup olmadığı incelenir. 40 

Tasarımın uygulandığı ürün çeşidi veya sınıfı ise kural olarak tasarımın 

koruma kapsamını belirlemede herhangi bir role sahip değildir ve tasarımının 

koruma şartlarını karşılayıp karşılamadığı incelemesinde bütün tasarımların dikkate 

alınması gerekmektedir.41 

Yukarıda ifade edildiği üzere tasarımların korunması için gerekli ilk şart 

yeniliktir. Tasarımlar bakımından yenilik ise tasarımın aynısının başvuru veya 

rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış 

olmasıdır. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık göstermeleri halinde de aynı 

kabul edilirler.  (EndTasKHK. m. 6/1) 

                                                           

 
36Şehirali, a.g.e, s. 12, Yurtsever a.g.e . s. 21, Noyan, a.g.e, s.232. 
37Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 504. 
38Koruma şartları bir tasarımın tescil yolu ile korunabilmesinin şartı olmasına rağmen, EndTasKHK 
ile “incelemesiz sistem” benimsenmiş olduğundan TPE koruma şartları açısından araştırma 
yapmaksızın tescil kararı vermektedir. Koruma şartları ise ancak tasarımın tasarım bülteninde 
ilanından itibaren altı ay içinde üçüncü kişiler tarafından yapılabilecek itirazlar sonucu TPE tarafından 
incelenebilecektir. Bundan başka koruma şartlarının eksikliği aynı zamanda m.43’de yer alan 
hükümsüzlük sebeplerinden biridir. 
39 Dilek, a.g.e, s. 160, Tekil, a.g.e, s. 241, Güneş, Tasarım, s. 31, Can, a.g.e, s. 79. 
40 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 615. 
41 Y. 11 HD.3.6.2002, 2002/1894E, 2005/5704K, Suluk, Tasarımlar, s. 148. 
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Farklılığın küçük olup olmadığı ise “aynı olmayı” ortadan kaldırıp kaldırmadığına 

bakılarak belirlenmekte olup, tasarım görünümünü sürdürmesi, farkın sadece mevcut 

tasarıma ek, onda bir değişiklik niteliği taşıması, yani mevcut tasarım esas alınarak 

ondan hareketle yapılması hallerinde farklılığın küçük olduğu kabul edilmektedir. 

Yeniliğin derecesi ve basamağı ise bulunmamaktadır.42 AB hukukunda da aynı ilke 

geçerlidir.43  

Bir tasarımda yenilik özelliğinin bulunup bulunmadığı başvuru tarihi baz 

alınarak mevcut ve daha önceki duruma bakılarak belirlenmektedir. Bu çerçevede bir 

tasarımın yeni olduğunun kabul edilmesi için o tasarımın veya sadece küçük 

ayrıntılarda farklılık gösteren bir tasarımın başvuru anından önce başka kimselerce 

dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması gerekmektedir.44 Buna 

göre EndTasKHK.’da da PatKHK.’da olduğu gibi dünyanın hiçbir yerinde kamuya 

sunulmamış olma anlamına gelen mutlak yenilik kriterinin benimsendiği 

görülmektedir. 45 

 Kamuya sunulmuş olma ise kamunun herhangi bir şekilde tescili talep edilen 

veya ihtilaf konusu olan tasarımın aynısı olan bir tasarımı biliyor, tanıyor olmasıdır.46 

EndTasKHK. m. 6/II’ye göre kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya 

sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsamaktadır. 

Yenilik şartının gerçekleşmesi için başvuru sahibi tarafından da başvuru 

tarihinden itibaren on iki aydan daha eskiye dayanan bir kullanım olmamalıdır. En 

fazla on iki ay süren bu süreç “garace period” olarak adlandırılmaktadır ve bu süre 

içinde tasarım yenilik vasfını haizdir. Ancak tasarım, bizzat sahibi veya onun izin 

verdiği kişiler tarafından dahi kamuya sunulduktan sonra on iki aylık süre geçmiş ise 

artık yenilik özelliğini kaybetmiş olacaktır (EndTasKHK m. 8). 

                                                           

 
42 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 616, Tekil, a.g.e, s. 245, Güneş, Tasarım, s. 16.  
43 Suluk, Tasarımlar, s. 126, Camcı, Ömer: Endüstriyel Tasarım Davaları, İstanbul, Ufuk 
Reklamcılık ve Matbaacılık, , 2000, s. 77. 
44 Suluk, Tasarımlar, s. 125. 
45 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 616, Tekil, a.g.e, s. 244, Güneş, Tasarım, s. 16, Can, a.g.e, s. 83, 
Dilek, a.g.e, s.159, Saraç, Ön Kullanım, s.644. 
46 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 616, Tekil, a.g.e, s. 245. 
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Tasarım koruması için aranan ikinci şart ise ayırt edici niteliği haiz olmadır. 

Ayırt edicilik bir şeye özgü nitelikleri belirtmek için kullanılır. Bir tasarımın ayırt 

edici nitelikleri o tasarıma has, yani sadece o tasarıma ait özelliklerdir.47 

Ayırt edicilik EndTasKHK. m.7/I’de düzenlenmiştir. Buna göre bir tasarımın 

bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir 

kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu 

tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir. 

Buna göre bir tasarımın genel görünümünün ayırt edici nitelik bakımından 

diğer tasarımlardan belirgin biçimde farklılık içermesi gerekmektedir.48 Bu hüküm 

AB mevzuatı ile uyumlu değildir. Nitekim, AB hukukunda belirgin farklılık ifadesi 

mevzuattan çıkarılmış olup, Tasarımlara ilişkin Topluluk Yönergesi m. 5 uyarınca 

farklılık yeterli olarak kabul edilmektedir. Tasarım kanun taslağında da AB mevzuatı 

ile uyumlu biçimde belirgin farklılık ifadesi “farklılık” olarak değiştirilmiştir.49 

Ayırt edicilik değerlendirilmesinde özellikle bilgilenmiş kullanıcının ayırt 

etme kriterleri göz önüne alınmaktadır.50 Buna göre ayırt edicilik değerlendirilmesi 

bilgilenmiş kullanıcı gözüyle yapılacaktır. Topluluk hukukunda da aynı şekilde 

Yönerge m. 5’te ayırt edicilik incelemesinde bilgilenmiş kullanıcı kriteri dikkate 

alınmaktadır.51 Buna karşın topluluk düzenlemesinde yenlik incelemesinde ise ilgili 

alandaki uzmanın değerlendirmesi dikkate alınmaktadır. (Yönerge m. 7) 

Bilgilenmiş kullanıcı bir ara veya nihai tüketicidir ancak uzman değildir, 

tasarımı kullanarak bilgi sahibi olmuş, tasarımı tanıyan, dikkatli, deneyim sahibi olan 

kullanıcıdır. 52 

Kıyaslanan tasarım, ayırt edici nitelik taşıyıp taşımadığı incelenecek olan 

tasarımın rüçhan tarihinden önce Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde 

                                                           

 
47 Suluk, Tasarımlar, s.136. 
48 Suluk, Tasarımlar, s.139, Can, a.g.e, s.84, Dilek, a.g.e, s.160. 
49Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Taslağı, (çevirimiçi), 
http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Tasarim_Kanun_Taslagi.pdf,  14.02.2010. 
50 Suluk, Tasarımlar, s.139, Can, a.g.e, s.84, Dilek, a.g.e, s.160. 
51 Ayrıntılı bilgi için Bkz: Cahit Suluk, “Tasarım Hukukunda Bilgilenmiş Kullanıcı ve Uygulamada 
Bazı Sorunlar”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, Beta, İstanbul, 2003, 
s.388 (Bilgilenmiş Kullanıcı). 
52 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 617, Suluk, Tasarımlar, s. 143, Tekil, a.g.e, s. 247. 
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piyasaya sunulmuş bulunan veya TPE tarafından tescilli bir tasarım olarak 

yayınlanmış olup, incelenecek tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinde henüz 

koruma süresi dolmamış bulunan tasarımdır.53 

Ayırt edici niteliğin incelenmesinde ilke olarak farklılıklardan çok ortak 

özelliklerin değerlendirilmesine ağırlık verilmektedir ve tasarımcının tasarımı 

geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip bulunduğunun göz önüne 

alınması gerekmektedir. Seçenek özgürlüğü değerlendirilmesi nesnel bir 

değerlendirme olup, üretim giderleri, tüketici istekleri dikkate alınmamakta, tekdüze 

özellik ve nitelikler göz önünde bulundurulmaktadır.54 

Öte yandan EndTasKHK. m.10’da da tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve 

unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımların koruma kapsamı 

dışında olduğu belirtilmektedir.55 Ürünün teknik fonksiyonunu icra edebilmesi için o 

şekilde tasarlanması gerekiyorsa, bu tasarım hukuki olarak korunmayacaktır. 

Nitekim, bu halde herkesin o ürünü aynı şekilde tasarlaması bir zorunluluktur.56 

Bu hüküm patentle tasarım arasındaki sınırı da belirlemektedir. Nitekim, 

teknik fonksiyonu ve ürünün işlevini koruma tasarım hukukunun konusu içinde yer 

almamaktadır.  Teknik fonksiyon patent ve faydalı model mevzuatı ile koruma 

görmektedir. Zira, bir ürünün teknik fonksiyonunu icra edebilmesi için belli bir 

şekilde tasarlanması zorunluluğu varsa, tasarım korumasının doğal sınırına gelinmiş 

olmaktadır.57 

4. PATENT/ENDÜSTRİYEL TASARIM HAKKI VE HAKKIN 

NİTELİKLERİ 

Patent/tasarım hakkı diğer fikri mülkiyet hakları gibi gayri maddi haklar 

kategorisinde yer almakta olup, inhisari nitelikte olma, mutlak hak olma, süreye bağlı 

olma ve hukuki işlemlere konu olma niteliklerine sahiptir.  

                                                           

 
53 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 617, Tekil, a.g.e, s. 246. 
54 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 618, Güneş, Tasarım, s. 31, Suluk, Tasarımlar, s. 147, Tekil, a.g.e, s. 
247. 
55Cahit Suluk, “Tasarımcıya Seçenek Bırakmayan Tasarımların Hukuki Durumu”, Prof. Dr. Ömer 
Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul, Beta, 2002, s. 648 (Seçenek). 
56 Suluk, Tasarımlar, s. 148, Tekil, a.g.e, s. 249, Bainbridge, a.g.e, s. 472, Can, a.g.e, s. 85. 
57 Suluk, Tasarımlar, s. 148. 
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4.1. Maddi Varlığı Olmayan Malvarlığı Unsuru Olması 

 Malvarlığı bir şahsa ait para ile ölçülebilen hakların tamamını ifade 

etmektedir. Fiziki varlığı bulunan unsurlar ile fiziki varlığı bulunmayan (gayri 

maddi) ve fakat değerleri para ile ölçülebilen soyut değerler ile borçlar malvarlığının 

kapsamına girmektedir. 58  

Gayri maddi mallar, üzerinde cisimlendikleri maddi mallardan ayrı bir hukuki 

varlığa ve iktisadi değere sahip olan mallardır. Gayri maddi malların ortak 

özellikleri, zamandan ve mekandan mücerret olmaları (soyutluk), istendiği yerde ve 

zamanda tekrarlanabilmeleri, eşya olmamaları ve somutlaştıkları eşyadan farklılık 

arz etmeleridir.59 

Fikri mülkiyet hukukunun konusunu da esas olarak gayri maddi mallar 

oluşturmaktadır.60 Bu kapsamda patent/tasarım üzerinde somutlaştığı maldan ayrı bir 

iktisadi değere sahip, bağımsız gayri maddi malvarlığı unsurudur.  

4.2.  İnhisari Nitelikte Olması 

Patent/tasarım, sahibi veya sahiplerine buluşu/tasarımı bizzat veya üçüncü 

kişiler aracılığı ile ekonomik şekilde değerlendirmek konusunda inhisari bir yetki 

sağlamaktadır. 61 

Patent/tasarım üzerindeki bu inhisari yetkinin olumlu ve olumsuz cephesi 

bulunmaktadır. Hakkın olumlu cephesi patent/tasarım sahibine patentle/tasarımla 

ilgili tasarruf işlemlerinde bulunmak ve özellikle patenti/tasarımı iktisadi biçimde 

işletme yetkisi verir. İktisadi biçimde işletme kavramının geniş yorumlanması ve 

şahsi ve ev ihtiyacı veya eğitim amaçlı kullanım dışındaki, üretim, satış gibi gelir 

elde etmeye yönelik tüm işlemlerin bu kapsamda kabul edilmesi gerekmektedir.62 

                                                           

 
58 Arslan Kaya, Marka Hukuku, İstanbul, Arıkan, 2006, s. 35 (Marka). 
59 Kaya, Marka, s. 36, Ayiter, İhtira, s. 1. 
60 Nuşin Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara 1981, s. 3 (Fikir ve Sanat 
Ürünleri). 
61 Kaya, Patent, s. 175, Suluk, Tasarımlar, s. 81. 
62 Suluk, Tasarımlar, s.81, Tahir Saraç, Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, 
Ankara, 2003, s. 34 -36 (Patentten Doğan Hakka Tecavüz). 
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Hakkın olumsuz cephesi ise patent/tasarım sahibinin üçüncü kişilerin 

patentten/tasarımdan izinsiz yararlanmalarına engel olunması yetkisini vermektedir.63 

Patente/tasarıma bağlı bu inhisari yetki sadece buluş/tasarım fikrini değil, 

aynı zamanda buluşa/tasarıma bağlı ortaya çıkan ürünü de kapsamaktadır. 64 

4.3.  Mutlak Hak Olması 

Mutlak haklar, hak sahibinin maddi veya maddi olmayan bir mal üzerinde 

doğrudan doğruya sahip olduğu, her zaman ve herkese karşı ileri sürülebilen inhisari 

haklardır.65 

Patent/tasarım sahibinin patent/tasarım üzerinde inhisari hakkının bulunması, 

bundan hareketle üçüncü kişilerin patenti/tasarımı kullanmasını engelleme yetkisinin 

bulunması ve bu haklarının herkese karşı ileri sürülebilmesi, patent/tasarım hakkına 

mutlak hak niteliği vermektedir.66 

Bu mutlak hak patent/tasarım sahibine yukarıda da belirtildiği üzere patentle/ 

tasarımla ilgili tasarrufi işlemlerde bulunma ve patenti/tasarımı iktisadi biçimde 

işletme yetkisi ve üçüncü kişilerin patentten/tasarımdan izinsiz yararlanmalarına 

engel olma hakkı vermektedir. 

Patent hukukunda bu mutlak hakkın sınırlarını PatKHK.’nın patent sahibinin 

haklarından izinsiz yararlanmayı yasaklayan 73. maddesi ile patentten doğan 

hakların kapsamının sınırlarını belirleyen 75. maddesi oluşturmaktadır. Aynı şekilde 

tasarımdan doğan hakların sınırlarını da EndTasKHK.’nın tasarım hakkının 

kapsamını belirleyen 17. maddesi ile tasarım hakkının sınırlandırıldığı durumları 

düzenleyen 21. maddesi düzenlemektedir. 

4.4. Süreye Bağlı Olması 

 Patent/tasarım sahibine inhisari ve mutlak haklar vermekle birlikte bu haklar 

süre ile sınırlandırılmıştır. Nitekim PatKHK. m. 72’e göre incelenerek verilen 

                                                           

 
63 Tekinalp, Fikri mülkiyet, s. 14, Kaya, Marka, s. 40, Suluk, Tasarımlar, s. 81. 
64 Kaya, Patent, s. 175. 
65 Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk: Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 9. bs, 
İstanbul, Beta, 2002,  s.103, Kaya, Marka, s. 39. 
66 Ayiter, Fikir ve Sanat Ürünleri, s. 5, Kaya, Patent, s. 177, Şehriali, a.g.e, s. 5, Bilgin, a.g.e, s. 16. 
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patentin süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıl, incelemesiz verilen patentin süresi 

ise 7 yıldır. EndTasKHK. m.12’ye göre ise tescilli tasarımların koruma süresi 

başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır ve bu süre beşer yıllık dönemler halinde 

yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir. 

 Patent/tasarım üzerindeki hakkın süre ile sınırlı olmasının nedeni, patent/ 

tasarım hakkı sahibi ile kamu arasındaki menfaat dengesinin sağlanmasıdır. Nitekim, 

buluş/tasarım sahibine koruma sağlanmasının nedeni buluşun/tasarımın toplumun 

kullanımına açılmasının sağlanması ve buluş/tasarım sahibini ödüllendirerek yeni 

buluşlar/tasarımlar yapması için özendirmektir. Ancak, söz konusu buluşta/tasarımda 

daha önceki çalışmaların da payının bulunması ve söz konusu buluşun/tasarımın belli 

bir süre sonra serbestçe kullanılmasında kamunun da menfaati bulunması nedenleri 

ile patentin/ tasarımın süre ile sınırlandırılması gerekmektedir.67 

Bu şekilde sürenin sınırlandırılmasıyla, bir taraftan inhisari ve mutlak hak 

sahibi olan buluş/tasarım sahibinin belirli süre korunması sağlanırken, diğer taraftan 

kamu yararı gözetilerek hak sahibi ile toplum arasındaki denge sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

4.5. Hukuki İşlemlere Konu Olması 

 Patent/tasarım üzerindeki hak borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlere konu 

olabilmektedir. Nitekim, PatKHK. m.86’ya göre patent başvurusu veya patent 

başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans 

konusu olabilir ve rehin edilebilir. 

Aynı şekilde EndTasKHK. m.39’a göre tasarımın tescil başvurusu veya 

tescilden doğan tasarım hakkı başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir,  

bu haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılabilir, bunlar kanuni veya akdi rehin 

hakkına ve hacze konu olabilir. 

 

                                                           

 
67 Kaya, Patent, s. 178, Suluk, Tasarımlar, s. 82. 
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İKİNCİ BÖLÜM: HAK SAHİBİ  

1.  HAK SAHİBİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İLKELER 

Patent/tasarım yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı gibi sahibine süre ile 

sınırlı, mutlak ve inhisari haklar vermektedir. Bu nedenle söz konusu mutlak ve 

inhisari hakkın sahibinin kim olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. 

 Bu kapsamda, patent/tasarım hukukunda, hak sahibini belirlemede "gerçek 

hak sahibi ilkesi" ve "başvuru ilkesi" olmak üzere iki temel ilkeden hareket edildiği 

görülmektedir.1 

1.1. Gerçek Hak Sahibi İlkesi 

Bu ilkeye göre buluş/tasarım ve dolayısıyla bunlar üzerindeki hak sahipliği 

gerçek buluş/tasarım sahibine veya onun halefine tanınmaktadır. İlke, patent/tasarım 

üzerindeki hakkın buluşun/tasarımın yapılmasıyla, hatta buluş/tasarım fikrinin 

kamuya sunulmasıyla, buluş/tasarım sahibi lehine kendiliğinden (ipso iure) 

doğduğunu ve herhangi bir isteme gerek olmaksızın kendiliğinden buluş/tasarım 

sahibi tarafından kazanıldığını kabul etmektedir. 2 

Bu ilkeye göre patent/tasarım için başvuran kişinin aksi kanıtlanıncaya kadar 

patent/tasarım hakkının sahibi olduğu kabul edilmektedir.3 

Bu ilkeni amacı patenti/tasarımı gerçek hak sahibine vererek, buluş/tasarım 

sahibini ödüllendirmek ve böylece buluş/tasarım faaliyetini teşvik etmektir.4 

Gasp davaları da bu ilkenin bir sonucu olarak düzenlenmiştir. Nitekim, bu 

ilke çerçevesinde gerçek buluşçuya/tasarımcıya (veya haleflerine), buluş/tasarım 

sahibi olmadığı halde patent/tasarım almak için başvuran kişiye (veya haleflerine) 

                                                           

 
1Nuşin Ayiter, İhtira, s. 61, Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 510, Tahir Saraç,“551 Sayılı KHK.’nın 11. 
Maddesine Göre Patent İsteme Hakkı ve Hakkın Sahibi”, Prof Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü 
Armağanı, C.I, İstanbul, Beta, 2001, s. 526 (Patent İsteme Hakkı). 
2 Nuşin Ayiter, İhtira, s. 61, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 526, Tekinalp, Buluş Sahibi, S. 129, 
Sayhan, a.g.e, s. 140. 
3 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 510. 
4 Yurtsever a.g.e, s. 34. 
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karşı gasp davası açma ve patentin/tasarımın devrini talep etme imkanı 

tanınmaktadır.5  

Bazı ülkelerde ise bu ilke uyarınca gerçek hak sahibi patent/tasarım hukukuna 

özgü davalar ile korunmanın yanında, aynı zamanda patent/tasarım başvurusu 

sırasında da gerçek hak sahibi belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede örneğin, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde patent başvurusunda bulunanlara buluşun gerçek 

sahibi olduklarına dair yemin ettirilmektedir.6 

Gerçek hak sahibi ilkesinin Amerika’da ve birçok Avrupa Birliği ülkesinde 

benimsendiği görülmektedir.7 Nitekim APS m. 60’da Avrupa patenti hakkı, buluş 

yapana ve onun halefine aittir hükmü yer almaktadır.  

1.2. Başvuru Sahibi İlkesi 

Bu ilkeye göre patent/tasarım kimin gerçek buluşçu/tasarımcı olduğu göz 

önüne alınmaksızın ilk başvurana verilmekte ve başvuru sahibinin maddi bakımından 

hak sahibi olup olmadığı inceleme konusu yapılmamaktadır. 

  Bu nedenle gerçek buluş/tasarım sahibi, başvuru aşamasında korunmamakta 

ve haksız başvurunun sahibine karşı dava açamayacağı için gasp davası ile haksız 

başvurunun kendisine devredilmesini de isteyememektedir. Bu durumda gerçek hak 

sahibi ancak patentin/tasarımın verilmesinden sonra iptal davası açabilmektedir. 8 

Başvuru ilkesinin benimsenmesindeki temel sebep, buluş/tasarım sahibi ile 

başvuru sahibi arasında patent/tasarım hakkının aidiyeti bakımından çıkması 

muhtemel olan uyuşmazlığın patent/tasarım verilmesine yönelik idari işlemlere etki 

etmemesi gerektiği düşüncesidir.9  

Bu ilkenin avantajı patent/tasarım verilmesindeki formaliteleri azaltması ve 

hak sahibinin araştırılmaması nedeni ile patent/tasarım verilme sürecini 

                                                           

 
5 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s.527. 
6 Tekinalap, Buluş Sahibi, s.131. 
7Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 510, Sheldon W Halpern,., Allen Craig Nard, Kenneth L Port, 
Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trademark, 
Kluwer Law International, Hague, 1999, s. 203. 
8 Ayiter, İhtira, s. 62, Tekinalp, Buluş Sahibi, 131, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 527. 
9 Ayiter, İhtira, s. 62. 



21 
 

kısaltmasıdır.10Ancak bu ilke uygulandığında gerçek buluş/tasarım sahibi haksız 

olarak patent/tasarım alan üçüncü kişilere karşı yeterli derecede korunamamaktadır.11 

1.3. 551 ve 554 Sayılı KHK.’larda Benimsenen İlke 

551 sayılı PatKHK. ve 554 sayılı EndTasKHK.’da patent/tasarım hakkı 

sahibini belirlemede hangi ilkenin benimsendiği açıkça belirtilmemiştir. Bu nedenle 

de, hukukumuzda hangi ilkenin geçerli olduğu doktrinde tartışılmaktadır.  

Tekinalp’e göre, patent üzerinde hak sahipliği, Münih Sözleşmesi diye anılan 

5 Ekim 1973 tarihli Avrupa Patenti Sözleşmesi ile birçok Avrupa devletinin ulusal 

patent hukuklarının da esasını oluşturan gerçek hak sahibi ilkesine dayanmaktadır. 

Aynı şekilde EndTasKHK.’da da gerçek hak sahibi ilkesi kabul edilmiştir.12  

Saraç’a göre PatKHK. m.11’de başvuru sahibi lehine bir karine bulunsa dahi 

bu karinenin aksinin her zaman ispatının mümkün olması ve başvuru henüz 

sonuçlanmamışken ve patent alınmamışken bile dava açılabilmesinin mümkün 

olması ve KHK.’nın temelini teşkil eden mehaz düzenlemelerin gerçek buluş sahibi 

ilkesini benimsemiş olmaları nedenleri ile gerçek hak sahibi ilkesi benimsenmiştir.13 

Suluk’a göre kanun koyucular eser meydana getirenleri, buluş ya da özgün 

tasarım geliştirenleri ödüllendirerek yenileri için teşvik etmektedir ve bu nedenle de 

fikri mülkiyet yasaları gerçek hak sahibini korumaktadır.14 

Keskin’e göre PatKHK. m.11’ e göre patent isteme hakkının buluş yapana 

veya haleflerine ait olması ve bunun sonucu olarak buluşu yapanın adının patentte 

belirtilmesini isteme hakkının bulunması, gerçek hak sahibi ilkesinin benimsendiğini 

göstermektedir.15 

                                                           

 
10 W. R Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights, Third 
Edition, Sweet&Maxwell, London, 1996, s. 127, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 528, Ali Sait Yüksel, 
Patent ve Lisans Sözleşmesi Hukuku, Marmara Üniversitesi Yayın No.471, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Yayın No.384, İstanbul, 1989, s. 20. 
11 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 528. 
12 Tekinalp, Buluş Sahibi, 129, s. 631. 
13 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 529. 
14 Suluk, Tasarımlar, s. 88. 
15 Serap Keskin, Fikri (Düşünsel) Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın Ceza Normları ile 
Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s. 55. 
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Şehirali’ye göre, KHK.’da başvuruda bulunanın başvuru sırasında buluşun 

gerçek sahibi olduğunu ispatlamasına dair herhangi bir hüküm bulunmadığından 

başvuru ilkesi geçerlidir.16  

Yurtsever’e göre PatKHK.’da karma bir sistem benimsenmiştir. Nitekim, 

PatKHK. m. 11’e göre patent isteme hakkı buluş yapana ve haleflerine ait olup devri 

mümkündür, bu buluş sahibi ilkesinin benimsendiğini göstermektedir, ancak patent 

almak için başvuran kişinin patent sahibi olduğuna ilişkin aksi ispatı mümkün 

karinenin getirilmiş olması gerçek buluş sahibi ilkesinin kabul edildiğini 

göstermektedir.17 

Kanaatimize göre, fikri mülkiyet hukukunda kabul gören ana kural olan, fikri 

ürünün yaratıcısının yarattığı ürün üzerindeki her türlü hakka sahip olması kuralı ve 

PatKHK.’da patent isteme hakkının buluş sahibi veya haleflerine ait olduğunun(m. 

11/I), EndTasKHK.’da ise tasarım hakkının tasarımcıya veya onun hukuki 

haleflerine ait olduğunun (m.13/I) belirtilmiş olması ve de PatKHK. ve 

EndTasKHK.’da patentin/tasarımın verilmesi işlemleri sırasında, gerçek hak sahibi 

olduğunu iddia eden kişinin, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı dava açabilmesi 

(PatKHK. m. 12/I, EndTasKHK. m.19/I) imkanlarının tanınmış olması PatKHK. ve 

EndTasKHK.’da gerçek hak sahibi ilkesinin benimsendiğini göstermektedir.  

Öte yandan PatKHK. m.11’in ve EndTasKHK. m. 13’ün gerekçesinde de 

gerçek hak sahibi ilkesinden hareket edildiği açıkça belirtilmiştir.18 

Yargıtay’ın da gerçek hak sahibi ilkesini uyguladığı görülmektedir. Nitekim, 

Yargıtay11. HD’nin bir kararında gerçek hak sahibinin talebi üzerine davalı adına 

tescilli tasarımın hükümsüzlüğü yanında, gerçek hak sahibi lehine tescilin 

yapılmasına da karar verildiği görülmektedir.19 

 

                                                           

 
16 Şehirali, a.g.e, s. 57. 
17 Yurtsever, a.g.e, s. 35. 
18PatKHK.’nın gerekçesi için, Bkz.: http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0223.pdf, EndTasKHK. madde 
gerekçeleri için bkz.: http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0225.pdf, “çevirimiçi”, 14.10.2010. 
19Y.11HD 14.04.2005.,2005/3752E., 2005/3681K., Y.11HD.28.02.2003, 2002/12227E., 2003/1712K.- 

Suluk, Tasarımlar, s.454. 
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Bundan başka Avrupa Patenti Sözleşmesi ve Topluluk tasarımları açısından 

da gerçek hak sahibi ilkesinin benimsenmiş olması uluslararası alanda da gerçek hak 

sahibi ilkesinin benimsendiğini göstermektedir.20 

Bu nedenlerle PatKHK. ve EndTasKHK.’da gerçek hak sahibi ilkesinin 

benimsendiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı (m. 11-13) ile Tasarımların 

Korunması Hakkında Kanun Taslağında (m.12-20) da paralel hükümlere yer 

verilerek, aynı ilkenin benimsendiği görülmektedir.21 

2. HAK SAHİBİ  

Patent/tasarım hakkı sahibinin kim olduğu gerek PatKHK.’da gerekse 

EndTasKHK.’da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

Buna göre patent isteme hakkı ve bu hakkın sahibi  esas itibariyle PatKHK. 

m.11’de düzenlenmiş, bundan başka PatKHK.’nın “Çalışanların Buluşları” başlığını 

taşıyan üçüncü kısmında da hak sahipliğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

 EndTasKHK.’da ise m.13 ila m.15 arasında PatKHK.’da yer alan hükümlere 

paralel hükümlere yer verilmiş olmakla birlikte, konu PatKHK.’da daha ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. 

2.1. Tek Başına Buluş/Tasarım Sahibi 

Patent isteme/tasarım hakkı buluşu yapana/tasarımcıya veya bunların 

haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür (PatKHK. m. 11, EndTasKHK. 

m.13). 

Buluş/tasarım tek kişi tarafından gerçekleştirilmişse, bu kişi buluş/tasarım 

sahibidir ve patent isteme/tasarım hakkı bu kişiye ve onun haleflerine aittir. 

                                                           

 
20 Tekinalp, Buluş Sahibi, s. 129, Suluk, Topluluk Tasarımı, s. 121. 
21 Kanun taslakları için bkz. Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı, 17.04.2009 tarihli 
Başbakanlığa gönderilen metin, (çevirimiçi), 
http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Patent_Kanun_Taslagi.pdf, 14.02.2010, Tasarımların 
Korunması Hakkında Kanun Taslağı, (çevirimiçi), 
http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Tasarim_Kanun_Taslagi.pdf,  14.02.2010. 
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 Buluş/tasarım, fikri birer ürün oldukları için kural olarak tüzel kişiler 

buluşçu/tasarımcı sıfatını kazanamazlar, sadece gerçek kişiler buluşçu/tasarımcı 

sıfatını kazanabilirler.22 PatKHK. m. 11’in gerekçesinde de buluş sahibinin gerçek 

kişi olduğu, tüzel kişilerin buluş sahibi olamayacakları belirtilmiştir.23 Buna karşın, 

tüzel kişiler üçüncü şahısların buluşları/tasarımları için anlaşmalardan ya da 

kanunlardan doğan haklar nedeniyle patent/tasarım başvurusunda bulunup, 

patent/tasarım alabilir ve patentten/tasarımdan doğan hakları kullanabilirler. Yani, 

tüzel kişi, buluş/tasarım sahibinden ya kanunen ya da bir hukuki işlem ile patent 

isteme/tasarım hakkını iktisap edebilir.24  

Buluş/tasarım faaliyetleri hukuki birer işlem olmayıp, hukuki fiildirler25 ve bu 

nedenle buluş/tasarım sahibinin hukuki işlem ehliyetine sahip olması gerekli değildir. 

Dolayısıyla, tam ehliyetsiz veya sınırlı ehliyetli kişilerin buluş/tasarım üzerindeki 

haklarının doğumu için yasal temsilcilerinin izni ya da icazeti gerekli değildir.26 

Ancak, buluş/tasarım için patent/tasarım başvurusu yapmak bir hukuki 

işlemdir ve bu nedenle buluşçunun/tasarımcının başvuruda bulunabilmesi için hukuki 

işlem ehliyetine sahip olması gereklidir. Hukuki işlem ehliyetine sahip olmayanlar 

ise ancak kanuni temsilcileri aracılığı ile bu haklarını kullanabilirler. Öte yandan 

buluş/tasarım hukuki işlem olarak kabul edilmediklerinden, bunlar açısından temsil 

de mümkün değildir.27 

2.2. Ortak Buluş/Tasarım Sahibi 

Ortak buluşlar/tasarımlar birden fazla kişi tarafından birlikte meydana 

getirilen buluşlar/tasarımlardır.28  

                                                           

 
22 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 511. 
23 Noyan, a.g.e, s. 226. 
24 Tekinalap, Buluş Sahibi, s. 130, Saraç,  Patent İsteme Hakkı s. 524, Bainbridge, a.g.e, s. 381, 
Stephan Elias, Richard Stim, Patent, Copyright & Trademark, Sixth Edition,  Arvato Services Inc., 
Berkeley, 2003, s. 303. 
25 Ayiter, İhtira, s.63, Kaya, Patent, s.174, Ortan, a.g.e, s.91. 
26 Ayiter, İhtira, s.63, Tekinalp, Buluş Sahibi, s.130, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 525, Ortan, 
a.g.e, s.91. 
27 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 525. 
28 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 511. 
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PatKHK./EndTasKHK.’da buluşun/tasarımın oluşumuna katkıda bulunan 

birden çok kişinin, buluşa/tasarıma nasıl bir katkı ile malik olacakları hususunda bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Ancak doktrinde buluşa/tasarıma yapılan katkıların 

buluş/tasarım fikrine ve ulaşılan sonuca etkide bulunması gerektiği 

savunulmaktadır.29 Sonucu etkilemeyen ve zihni faaliyetin dışında kalan para, 

malzeme gibi katkılar ise bu katkı sahiplerinin ortak buluş/tasarım sahibi sıfatını 

kazanmalarını sağlamamaktadır ve bu kişilerin hakları buluş/tasarım sahibi ile 

aralarında bulunan sözleşmeye göre belirlenmektedir.30 

Öte yandan ortak buluş/tasarım sahiplerinin derecelendirilmesi ise mümkün 

değildir. Bu nedenle, patent/tasarım başvurusunda buluş/tasarım sahipleri arasında 

yapılan sıralama hukuken önemsizdir.31 

Ortak buluşlarda/tasarımlarda hakkın sahipliğinin ne şekilde belirleneceği 

PatKHK./EndTasKHK.’da düzenlenmiştir. Buna göre, buluş/tasarım birden çok kişi 

tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme/tasarım hakkı, taraflar başka 

türlü kararlaştırmamışlarsa, bunlara müştereken ait olur.(PatKHK. m. 11/II, 

EndTasKHK. m.13/II.). 

PatKHK. m.85’de  “patent başvurusu veya patent bölünmeksizin birden çok 

kişiye aitse, hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre; böyle bir 

anlaşma yoksa, Medeni Kanundaki müşterek mülkiyete ilişkin hükümlere göre 

düzenlenir.” denilmektedir. EndTasKHK. m. 13/II’ te ise taraflar arasında aksine bir 

anlaşma yoksa tasarımcılar, müşterek mülkiyet hükümleri çerçevesinde hak 

sahibidir”. ifadesi yer almaktadır. 

Bu maddelerin birlikte yorumundan ortak buluşlarda/tasarımlarda patent 

isteme/tasarım hakkının öncelikle ortaklar arasında daha önceden bir sözleşme 

yapılmış ise bu sözleşmeye göre belirleneceği, böyle bir sözleşmenin bulunmaması 

halinde ise MK’nın müşterek mülkiyete ilişkin hükümlerinin uygulanacağı sonucuna 

varılmaktadır. 32 Ancak, MK m. 701 uyarınca elbirliği mülkiyeti ancak kanunla veya 

                                                           

 
29 Ayiter, İhtira, s. 66, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 533. 
30 Ayitet, İhtira, s. 66, Suluk, Tasarımlar, s. 199. 
31 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 536. 
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kanunla öngörülen sözleşmelerle kurulabileceği için söz konusu maddelerde 

belirtilen ve taraflar arasında yapılabilecek anlaşma ile tarafların elbirliği mülkiyetini 

kabul etmeleri mümkün değildir. Burada yapılacak anlaşma çerçevesinde taraflar 

aralarındaki ilişkiyi paylı mülkiyet ilkeleri çerçevesinde ve MK. m.668 vd. 

hükümleri uyarınca düzenleyebileceklerdir.33 

Bu durumda, ortaklar arasında aksine bir sözleşme bulunmaması halinde MK. 

m.688 vd. hükümleri uygulanacaktır.  Bundan başka PatKHK. m.85/EndTasKHK. m. 

13’de özel düzenlemelere de yer verilmiştir. 

Bu çerçevede ortak buluş/tasarım sahiplerinden her biri kendi payları 

üzerinde diledikleri gibi tasarruflarda bulunabilir, paylarını devredebilir, üzerinde 

intifa hakkı kurabilirler.  (PatKHK. m. 85/II-a, EndTasKHK. m.13/III-a,  MK 625/I). 

Ancak payın devri halinde diğer paydaşların önalım hakkı bulunmaktadır. Payını 

devretmek isteyen paydaş bunu TPE’ye bildirir, TPE de bunu iki ay içinde 

paydaşlara bildirir. Önalım hakkının TPE tarafından paydaşlara yapılan bildirimin 

tebellüğünden itibaren iki ay içerisinde kullanılması gerekmektedir.34  

Her pay sahibi diğer hak sahiplerine bildirimde bulunarak buluşu/tasarımı 

kullanabilir. (PatKHK. m. 85/II-b, EndTasKHK. m.13/III-b) Nitekim, 

buluşunun/tasarımın ortak buluş sahiplerinden birinin payı oranında kullanılması 

mümkün değildir.  

Her pay sahibi patent /tasarım başvurusunun veya patentin/tasarımın 

korunması için gerekli önlemleri alabilir (PatKHK. m. 85/II-c, EndTasKHK. 

m.13/III-c), buluşa/tasarıma tecavüz edilmesi halinde mütecavizlere karşı dava 

açabilir(Pat KHK. m. 85/II-d, EndTasKHK. m.13/III-d) . Bu halde diğer paydaşların 

davaya katılmaları için davayı açan paydaşın diğerlerine bir ay içinde davanın 

açıldığını bildirmesi gerekmektedir. 

Buluşun/tasarımın kullanılması amacıyla üçüncü kişilere lisans verilmesi için 

paydaşların oybirliği ile karar alması gerekmektedir. Bununla birlikte mahkeme, 

                                                                                                                                                                     

 
32 Ayiter, İhtira, s. 67, Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 512, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 537. 
33 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 631. 
34 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 512, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 538. 
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mevcut şartları göz önünde tutarak, hakkaniyet düşüncesiyle, bu yetkiyi hak 

sahiplerinden sadece birine de verebilir (PatKHK. m. 85/III-d, EndTasKHK. 

m.13/III-c). 

Bunlardan başka, patent/tasarım başvurusunda bulunmaya ilişkin özel bir 

hüküm PatKHK./EndTasKHK.’da düzenlenmemiştir. Bu nedenle söz konusu 

başvuruların ne şekilde yapılacağı öncelikle taraflar arasında bir sözleşme var ise 

buna göre böyle bir sözleşmenin yokluğu halinde ise MK’nın paylı mülkiyet 

hükümlerine göre belirlenecektir. Bu kapsamda patent/tasarım için başvuruda 

bulunma önemli işlerden sayılmakta ve ortak buluş/tasarım sahiplerinin 

patent/tasarım başvurusunda bulunmaları için pay ve paydaş çoğunluğu 

aranmaktadır.35 

Son olarak, MK’nın paylı mülkiyet hükümleri çerçevesinde her ortak, ortak 

buluş/tasarım üzerindeki payından feragat edebilir. Ancak, feragate rağmen paydaşın 

buluşa/tasarıma ilişkin kişilik hakkı devam ettiğinden, patent/tasarım başvurusunda 

isminin buluş/tasarım sahibi olarak belirtilmesi hakkı devam etmektedir.36 

2.3. Çifte Buluş Sahibi 

Çifte buluş; konusu aynı olan bir buluşun, birbirinden habersiz ve bağımsız 

birden fazla kişi tarafından, aynı zamanda gerçekleştirilmesi ile ortaya çıkmaktadır.  

Ortak buluşlarda, ortada sadece bir buluş olduğu halde, çifte buluşlarda ayrı 

buluşçular tarafından gerçekleştirilmiş birden fazla buluş söz konusudur. Çifte 

buluşlarda ise buluşların aynı olması, birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından 

ve aynı zamanda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.37  

Çifte buluşlarda patent isteme hakkının sahibi PatKHK. m.11/III’de 

düzenlenmiştir. Buna göre; aynı buluş, birbirinden habersiz olarak, aynı zamanda, 

birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce 

başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.  

                                                           

 
35 Şehirali, a.g.e, s. 58, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 538. 
36 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 625, Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 538. 
37 Şehirali, a.g.e, s. 59. 
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Buna göre kural olarak çifte buluşlarda patent isteme hakkının sahibi önce 

başvuran kişidir. Ancak, diğer buluş sahipleri rüçhan hakkına sahiplerse ilk 

başvuruyu yapan değil, rüçhan hakkı38 sahibi olan çifte buluş sahibi korunacaktır.39 

PatKHK.’nın önce başvuranı veya rüçhan hakkı sahibini korunmasındaki 

amaç; buluşu topluma ilk olarak açıklayarak toplumsal faydayı sağlamayı 

amaçlayan, toplumun bilgi seviyesini artıran, böylece tekniği zenginleştiren kişiyi 

ödüllendirmektir.40 

Öte yandan, diğer çifte buluş sahipleri de yaptıkları buluş faaliyeti nedeniyle 

ön kullanım hakkı kazanmaktadırlar. Buna göre, ön kullanım hakkı sahibi patente 

konu olmuş buluşu herhangi bir bedel ödemeksizin, kendi işletmesinin ihtiyacı ile 

sınırlı olarak serbestçe kullanabilme yetkisine sahiptir.  

Bundan başka buluş sahibinin, buluş üzerinde kişilik hakkı mevcut 

olduğundan, çifte buluş sahipleri kendilerinin yapmış oldukları ve ön kullanım hakkı 

nedeniyle kullandıkları buluşa bir tecavüz vukuu bulduğunda kişilik hakkını 

korumaya yönelik hükümlere dayanarak hukuki korumadan yararlanabilirler.  

İlk başvuranın patent başvurusunun herhangi bir nedenle başarıya 

ulaşamaması halinde ise diğer çifte buluşçuların patent isteme hakkı tekrar ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, hakkın kullanılabilmesi için önceki buluşçu tarafından yapılan 

açıklamanın yeniliğe engel teşkil edip etmediğinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir.41 

EndTasKHK.’da tasarımlar açısından benzer bir hükme yer verilmemiştir. 

Ancak PatKHK.’da yer alan hükmün kıyasen EndTasKHK. açısından da 

uygulanabileceği düşünülmektedir. 

 

                                                           

 
38Rüçhan hakkı KHK. m. 49’da Paris Anlaşması'na dahil ülkelerden herhangi birinde yapılan 
başvuruya istinaden kazanılan rüçhan hakkı ve KHK. m. 50’de sergilerde teşhirden doğan rüçhan 
hakkı şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yurtsever, a.g.e, s.20 vd., Noyan, a.g.e, s.250 
vd. 
39 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 541, Şehirali a.g.e, s.68. 
40 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 542. 
41 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 543. 
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2.4. Çalışanların Buluşları/Tasarımları 

Patent/tasarım kanunlarında özel veya kamusal bir iş ilişkisi içerisinde çalışan 

kimseler, yüklendikleri iş gereği ve işin yerine getirilmesi sırasında 

gerçekleştirdikleri buluşlar/tasarımlar dolayısıyla buluşta/tasarımda adlarının 

belirtilmesi gibi manevi ve bedel alma gibi maddi haklarla ödüllendirilmekte, buna 

karşın işletme sahipleri de paten/tasarım sahibi kabul edilerek araştırma ve 

geliştirmeye önem vermeleri yönünde teşvik edilmektedirler.42 Bu kapsamda 

çalışanlar ile işverenlerin buluşlar/tasarımlar üzerindeki haklarının düzenlenmesi 

ekonomik açıdan son derece önemlidir.43 

Bu kapsamda PatKHK./EndTasKHK.’da da çalışanların buluşlarına/ 

tasarımlarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Konu PatKHK.’da ayrıntılı olarak 

m.16-41 arasında düzenlenmiş, EndTasKHK.’da ise m.14-16 arasında çalışanların 

tasarımlarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Buna göre PatKHK.’da özel hukuk ilişkisi içinde olan işçilerin buluşları ile 

kamu hizmeti gören kurumlarda çalışanların buluşları ayrı başlıklar altında ve 

ayrıntılı olarak düzenlenmişken, EndTasKHK.’da hizmet ilişkisinde hak sahibi, 

üniversite mensuplarının tasarımları ve hizmet sözleşmesi dışında kalan 

sözleşmelerde hak sahipliği ayrı maddelerde incelenmiştir. 

2.4.1. Özel Hukuk İlişkisi İçinde Olan İşçilerin Buluşları 

PatKHK.’da ilk olarak özel hukuk ilişkisi içinde olan işçilerin buluşlarına yer 

verilmiştir. PatKHK. m. 16/III’e göre ortada bir hizmet akdi olmasa dahi bir işi 

bağımlılık ilişkisi içinde yerine getirmekte olan herkes işçi sayılmaktadır ve işçi 

kavramına çıraklar, stajyerler, eski mesleğini değiştirmek için yeni meslek öğrenimi 

görenler, ücretsiz olarak bir iş yerinde bilgisini artıranlar ve ek iş yapan öğrenciler de 

dahil edilmektedir.44  Nitekim, PatKHK. m.16’nın gerekçesinde ekonomik bakımdan 

                                                           

 
42 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 512. 
43 Doruk Utku, “İşçi Buluşları”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. III,  Ankara, Yetkin 
Yayınları, 2009, s. 970. 
44 Utku, a.g.e, s. 980, Şehriali, a.g.e, s. 59. 
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bağımlılığın ve hizmetin bir ücret karşılığında görülmesinin şart olmadığı ve hizmet 

ilişkisinin süresinin önem taşımadığı ifade edilmiştir. 

PatKHK. m.16 vd. hükümlerinin uygulanması için ortada patent ve faydalı 

model ile korunan bir buluşun bulunması gerekmektedir. Patent hukukuna göre buluş 

kabul edilmeyecek teknik geliştirme niteliğindeki fikirler ise PatKHK. m.16 vd. 

hükümlerine tabi değildir ve bunlar için PatKHK. m.33 uygulanacaktır. 

PatKHK.’da özel hukuk ilişkisi içinde olan işçilerin buluşları hizmet buluşları 

ve serbest buluşlar olarak ikiye ayrılmaktadır.  

2.4.1.1.Hizmet Buluşları 

İşçinin işletmedeki faaliyeti gereği ortaya çıkan, işletmenin deneyimleriyle 

çalışmalarına dayanan ve iş ilişkisinin devamı süresince gerçekleştirilmiş olan 

buluşlar PatKHK. m.17/II’ye göre hizmet buluşu sayılmaktadır. Buluşun çalışma 

saatleri içinde veya dışında yapılmış olması önem taşımamaktadır. İşyerinin imkan 

ve fırsatlarından yararlanılmış olması yeterlidir. 45  

Hizmet buluşu, gerçek hak sahibi ilkesi gereği önce işçinin kişiliğinde ve 

malvarlığında doğmaktadır. Ancak işçi bu hizmet buluşunu yazılı olarak ve 

geciktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür. (PatKHK. m.18) PatKHK. m. 

18’in gerekçesine göre bildirim yükümlülüğü buluşun tamamlanmasından sonra söz 

konusu olmaktadır, ancak taraflar aksini de kararlaştırabilirler. 

Hizmet buluşlarında işverenin buluşu tamamen veya kısmen tek taraflı irade 

açıklaması ile devralma yetkisi bulunmaktadır.  İşveren devir talebini, işçinin 

bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yazılı olarak işçiye 

bildirmek zorundadır. Bu süre hak düşürücü niteliktedir ve işveren bu süre içerisinde 

hak seçimi bildiriminde bulunmamışsa, hizmet buluşu serbest buluşa dönüşmektedir. 

(PatKHK. m.21/I-c) 

                                                           

 
45 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 515, Ahmet Battal, “Patent Mevzuatı Yönünden “Üniversite 
Mensubu” Kavramı ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışanların Buluşları”, Ünal Tekinalp’e Armağan, 
C. II, Beta, İstanbul 2003, s. 194, Şehirali, a.g.e, s. 69, Noyan, a.g.e, s. 211, Yüksel, a.g.e, s. 21, 
Ortan, a.g.e, s. 121. 
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İşverenin bildirimi kurucu yenilik doğurucu bir hak oluşturmaktadır. Nitekim, 

işverenin tek taraflı bildirimi ile tam veya kısmi hak kazanılmaktadır ve işçinin 

kabulü gerekmemektedir. Zira işçinin işverenin devralma talebini reddetme hakkı 

bulunmamaktadır.46  

İşverenin hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunmasından önce işçinin buluş 

üzerinde yapmış olduğu tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde işverene 

karşı geçersiz sayılmaktadır.47 

İşverenin hizmet buluşu üzerinde hak talep etmesi halinde ise, işçinin 

kendisine uygun bir bedel ödenmesini isteme hakkı doğmaktadır.(PatKHK. m.23, 

m.23) Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik olarak 

değerlendirilebilirliği, işçinin işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun 

gerçekleştirilmesindeki payı özellikle göz önünde tutulmalıdır. İşveren, hizmet 

buluşu üzerinde ister tam, ister kısmi hak talebinde bulunmuş olsun, daha sonra 

buluşun korunmaya değer olmadığını ileri sürerek bedel ödemekten kaçınamaz. 

Ancak buluşun korunabilir olmadığı mahkeme tarafından karara bağlanmış ise işçi 

bedel talep edemez. 

İşverenin tam hak talebinde bulunması durumunda buluşla ilgili işçinin adının 

belirtilmesine ilişkin manevi hakkı hariç tüm haklar işverene geçmiş olmaktadır. 

İşverenin buluş üzerindeki hakkı; patent başvurusu yapmak ve patent almak hakkı ile 

patentin ekonomik olarak değerlendirilmesi ve ihlallere karşı dava açma haklarıdır. 

Manevi yetkiye dahil olanlar dışında, işveren patentlere ilişkin gasp davaları dahil 

bütün hukuk ve ceza davalarını açabilir. İşveren gasp davasını işçiye yöneltebilir. 

Ayrıca işveren tam hak bildiriminden önce buluş üzerinde herhangi bir hak iktisap 

etmiş olan kişilere de dava açabilir. İşveren buluşunu işletmede kullanmak zorunda 

değildir. Buluşu veya patenti kısmen devredebilir, üzerinde lisans, rehin ve intifa 

hakkı tanıyabilir.48 

İşverenin hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep etmesi halinde, işveren 

kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Buluşla ilgili diğer haklar ise işçide kalır. 
                                                           

 
46 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 516. 
47 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 516, Noyan, a.g.e, s.213,.  
48 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 517. 
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Ancak bu şekildeki kullanma işçinin buluşu değerlendirmesini önemli ölçüde 

zorlaştırıyorsa, işçi, işverenden buluşa ilişkin hakkın iki ay içinde tamamen devir 

alınmasını veya kendisi için serbest bırakılmasını isteyebilir. 

İşveren tam devir talebinde bulunduğunda buluşa koruma sağlamak için 

başvuruda bulunmak yükümü altına girmektedir.49 Başvuruda bulunma PatKHK.’da 

işverene hem bir hak hem de yükümlülük olarak getirilmiştir. İşverenin bu 

yükümlülüğü hizmet buluşu, serbest buluş niteliği kazanmışsa50; işçi, buluşu için 

başvuru yapılmamasına rıza göstermişse ve işletme sırlarının korunması başvuru 

yapmamayı gerektiriyorsa ortadan kalkar. (PatKHK. m.26) 

Öte yandan, PatKHK. m.26’ya göre işveren kural olarak patent başvurusu 

yapmakla yükümlüdür ancak buluşun faydalı model belgesi ile korunmasının amaca 

daha uygun olduğu durumlarda işveren faydalı model başvurusunda da bulunabilir. 

 Başvuruyu yapmakla işveren bu yükümünü yerine getirmiş olur, işverenin 

korumayı gerçekleştirmek, yani patenti almak yükümü bulunmamaktadır, nitekim 

buluşa patent alınması buluşun niteliğine ve patent verilebilirlik şartlarını 

sağlamasına bağlıdır.51 İşveren başvuruda bulunmazsa, işçi bu başvuruyu işveren 

adına yapabilir. 

 İşverenin, kısmi hak talebinde bulunması halinde ise buluşun korunmasını 

sağlama yükümü bulunmamaktadır ve bu halde buluşun korunup korunmamasına 

karar verme yetkisi işçiye aittir. İşçinin patent alması halinde ise patentten doğan 

haklar işverenin inhisari olmayan kullanma hakkı ile sınırlı olarak işçiye aittir. 

PatKHK. m. 27’ye göre hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunan 

işverenin söz konusu buluşun yabancı bir ülkede de korunması için başvuru yapma 

hakkı da bulunmaktadır. Ancak ülke içinde patent isteme hakkının kullanılması 

işveren için bir yükümlülükken, yurtdışında bu hakkın kullanılması zorunluluk 

değildir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre eğer işçi talep ederse, işveren patent 

                                                           

 
49 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 515, Şehirali, a.g.e, s. 69, Utku, a.g.e, s. 990. 
50KHK. m. 21 hizmet buluşunun hangi hallerde serbest buluş niteliğini kazanacağını düzenlemektedir. 
Bkz: aş.:, s.33. 
51 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 518. 
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almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest bırakmak ve işçiye patent almak 

için başvuru yapma imkanını sağlamak zorundadır.52 

2.4.1.2. Serbest Buluşlar 

Hizmet buluşu özelliklerini taşımayan buluşlar serbest buluş olarak 

nitelendirilirler.  

Serbest buluşun sahibi işçidir, buluş işçinin kişiliğinde doğar ve bütün 

haklarıyla işçide kalır.53 Bu buluşlar için patent ve faydalı model başvurusunda 

bulunma hakkı da işçiye aittir. 

Hizmet buluşu, işverenin hizmet buluşunu yazılı olarak serbest bırakması, 

işverenin buluşa yönelik kısmi bir hak talebinde bulunması ve işverenin öngörülen 

süre içerisinde bildirime veya teklife cevap vermemesi halinde serbest buluşa 

dönüşür. (PatKHK. m.21)  

Hizmet buluşunun serbest buluş niteliğini kazanması ile patent isteme hakkı 

işçiye geçmektedir. (PatKHK. m. 26/son) Başvuruyu yapma işverene hem bir hak 

hem de yükümlülük olarak getirilmişken, işçiye bu konuda bir yükümlülük 

yüklenmemiş, hak tanınmıştır. 

Serbest buluş yapan işçi de buluşunu işverene bildirmek zorundadır. 

(PatKHK. m.31)Bu bildirimin amacı işverene buluşun hizmet buluşu mu yoksa 

serbest buluş mu olduğunu incelemek ve hizmet buluşu olması halinde itiraz 

edebilmesi imkanını tanımaktır. Nitekim, işverenin kendisine yapılan bildirim 

tarihinden itibaren üç ay içinde, yazılı bir bildirim ile buluşun serbest bir buluş 

olmadığı yolunda itirazda bulunma hakkı bulunmaktadır.  

Öte yandan, PatKHK. m.32’ye göre serbest buluş işletmenin ilgili olduğu iş 

alanına girmekteyse veya işletme söz konusu buluşun ilgili olduğu alanda faaliyette 

bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse; işçi, serbest buluşunu iş ilişkisini 

sürdürmekte olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye başlamadan önce, 

uygun şartlar altında buluşundan tam hak tanımaksızın yararlanma imkanı vermek 

                                                           

 
52 Şehirali, a.g.e, s. 71. 
53 Noyan, a.g.e, s. 217. 
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için işverene teklif yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle de söz konusu bildirimin diğer 

bir amacı da serbest buluşun işverenin iş alanına girdiği veya işletmenin söz konusu 

buluşun ilgili olduğu alanda çalışmak için ciddi hazırlıklarının varlığı durumunda 

işverenin o buluştan yararlanmasının yolunu açmaktır.54 

PatKHK. m.32’nin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, işçinin yaptığı bir 

serbest buluşun kullanımını öncelikle işverene teklif etme yükümlülüğü, işçinin iş 

ilişkisinden doğan sadakat borcunun özel bir görünümüdür. İşçi buluşun kullanımını 

öncelikle işverene teklif etmekle, işverenin mevcut veya ilerideki muhtemel 

rakiplerinin kullanacakları bir yenilikten rakipleri bunu kullandığı sırada 

faydalanamaması nedeniyle uğrayabileceği zararı önlemiş olur.55 

2.4.2 Kamu Hizmeti Gören Kurumlarda Çalışanların Buluşları 

PatKHK.’da kamu hizmeti gören kurumlarda çalışanların buluşları üçüncü 

bölümde ayrıca incelenmiştir.  

PatKHK. m.39 memurların buluş ve teknik iyileştirme tekliflerini 

düzenlemektedir. Buna göre kabul edilmiş özel düzenlemeler saklı kalmak koşulu ile 

işçi buluşlarına uygulanan hükümler memurların buluşlarına da uygulanmaktadır. 

PatKHK. m. 40 da ise silahlı kuvvetler mensuplarının buluşlarına 

uygulanacak hükümler düzenlenmiş ve bunlara memurların buluş ve teknik 

iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

m.40’ın m. 39’a atfı ile silahlı kuvvetler mensuplarının buluşlarına da işçi buluşlarına 

ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

 PatKHK. m. 41’de ise üniversite mensuplarının buluşları düzenlenmektedir. 

Ancak üniversite mensuplarının buluşlarında patent isteme hakkının sahibi işçi, 

memur ve silahlı kuvvetler mensuplarının buluşlarından farklı olarak düzenlenmiştir. 

Nitekim, 39’ uncu ve 40’ ıncı madde hükümlerinden farklı olarak, üniversitelere 

bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim 

elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş sayılmaktadır.  

                                                           

 
54 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 520. 
55 Utku, a.g.e, s.1001. 
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PatKHK m. 41’de üniversite türlerine ilişkin bir ayrım ve vakıf üniversiteleri 

ile ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bilindiği gibi vakıf 

üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının memur statüsünde değillerdir. Buna 

rağmen PatKHK.’nın lafzi yorumu ve m.41’in özel amacı dikkate alındığında vakıf 

üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının da buluşlarının serbest buluş 

sayılmaları gerektiği kabul edilmelidir.56  

Öğretim kurumu, buluşla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak belli araç 

ve gereçleri sağlamak suretiyle harcamalarda bulunmuşsa, öğretim elemanları 

öğretim kurumuna buluşun değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde 

buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında bilgi 

vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden 

itibaren üç ay içerisinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini talep 

edebilir. Ancak istenecek miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz.57 

Burada yer alan üç aylık süre hak düşürücü süredir. 58 Öğretim kurumunda mevcut 

olan ve belli bir araştırma için özel olarak temin edilmeyen araçlara harcama 

yapıldığı gerekçesi ile uygun bir miktar talep edilemez. 

Öğretim elemanlarının buluşları serbest buluş sayıldığından, öğretim 

elemanlarının öğretim kurumunun özel araç ve gereç sağlamış olması hali dışında 

bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.59 

2.4.3 Hizmet İlişkisinde Çalışanların Tasarımları 

EndTasKHK.’da çalışanların buluşlarına ilişkin PatKHK.’daki kadar ayrıntılı 

düzenlemelere yer verilmemiştir. EndTasKHK. m. 14 de memur, hizmetli ve işçilerin 

tasarımları birlikte düzenlenmiştir. Buna göre aralarındaki özel sözleşmeden veya 

işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken 

tasarladıkları tasarımların sahipleri bunları çalıştıranlardır.  

                                                           

 
56 Ayrıntılı bilgi için bkz. Battal, a.g.e, s.189-197. 
57 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 633. 
58 Suluk, Tasarımlar, s. 204. 
59 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 521, Suluk, Tasarımlar, s. 205, Aslı A. Bilgin, Endüstriyel Tasarım 
Hakkı ve Tazminat Davaları, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s. 23. 
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EndTasKHK.’nın anılan hükmü uyarınca hak sahipliği herhangi bir işleme 

gerek olmaksızın işverenin malvarlığında doğmaktadır. Bu kapsamda EndTasKHK. 

ve PatKHK. hükümleri farklılık göstermektedir. Nitekim, yukarıda da ayrıntılı olarak 

açıklandığı üzere PatKHK. m.16 vd.’na göre patentte hak sahipliği önce işçinin 

kişiliğinde ve malvarlığında doğmakta, ancak işverenin buluş üzerindeki hakların 

tamamen veya kısmen devrini talep etme hakkı bulunmaktadır.60 

EndTasKHK. m.14’e göre tasarımın işverene ait olabilmesi için tasarımın 

işçinin işletmedeki faaliyeti gereği ve iş ilişkisinin devamı süresince geliştirilmiş 

olması gerekmektedir. 

Sözleşmesi gerektirmediği halde işyerindeki bilgiler ve araçlardan 

faydalanmak suretiyle bir tasarım yapan memur, hizmetli ve işçinin yaptıkları 

tasarımın sahipleri de bunları çalıştırandır. Ancak bu halde hizmetli, memur veya 

işçiye tasarım için bir bedel ödenecektir. Bu bedel tasarımın önemi göz önüne 

alınarak tespit edilir. Tarafların anlaşamaması halinde bedel mahkeme tarafından 

karar bağlanır.61 

Tasarım üzerinde işveren hak sahibi olsa dahi tasarımın tasarımcısı olarak 

belirtilme hakkı tasarımcıya aittir.62 

Hukukumuzda AB hukukuna oranla işverene daha geniş haklar 

tanınmaktadır. Nitekim, AB hukukunda sadece işin gereği ve işverenin talimatları 

doğrultusunda geliştirilen tasarımlar işverene aittir (Yönerge m. 14). Oysa 

hukukumuzda bu tür tasarımların yanında, sözleşme gerektirmese dahi işyerindeki 

imkanlardan yararlanarak ya da firmanın faaliyetlerinin sonucu gerçekleştirilen 

tasarımlar da işverene aittir.63 

2.4.4. Üniversite Mensuplarının Tasarımları 

Üniversite mensuplarının tasarımları ile üniversite mensuplarının buluşlarının 

her iki KHK.’da da birbiri ile paralel hükümlerle ayrıca düzenlendiği görülmektedir. 

                                                           

 
60 Bkz. :yuk., s. 29. 
61 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 633. 
62 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 633, Bilgin, a.g.e, s. 22. 
63 Cahit Suluk, Tasarımlar, s.203, 
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Bu çerçevede üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda, bilimsel çalışma 

yapmakta olan öğretim elemanlarının tasarımları üzerindeki hak bu öğretim 

elemanlarına aittir (EndTasKHK. m. 15). Öğretim elemanı sıfatı Yüksek Öğretim 

Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir. 

Öğretim kurumu, tasarımla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak belli araç 

ve gereçleri sağlamak suretiyle harcamalarda bulunmuşsa, öğretim elemanları 

öğretim kurumuna tasarımın değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde 

tasarımın ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında bilgi 

vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden 

itibaren üç ay içerisinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini talep 

eder. Ancak istenecek miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz.64 Burada 

yer alan üç aylık süre hak düşürücü süredir. 65 Öğretim kurumunda mevcut olan ve 

belli bir araştırma için özel olarak temin edilmeyen araçlara harcama yapıldığı 

gerekçesi ile uygun bir miktar talep edilemez. 

Öğretim elemanlarının tasarımları serbest tasarım sayıldığından, öğretim 

elemanlarının öğretim kurumunun özel araç ve gereç sağlamış olması hali dışında 

bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.66 

2.4.5. Hizmet Sözleşmesi Dışında Kalan Sözleşmelerde Hak Sahibi 

Hizmet ilişkisi dışında kalan bir iş görme sözleşmesi bağlamında 

gerçekleştirilen tasarımlarda hak sahibi EndTasKHK. m.16 da düzenlenmiştir. Buna 

göre söz konusu tasarımların sahibi, aksine bir sözleşme yoksa işverendir. Ancak 

manevi haklar tasarımcıya aittir.67    

 

 

 

                                                           

 
64 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 633. 
65 Suluk, Tasarımlar, s. 204. 
66 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 521, Suluk, Tasarımlar, s. 205, Bilgin, a.g.e, s. 23. 
67 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 634, Bilgin, a.g.e, s. 23. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GASP HALİ VE GASP DAVALARI 

1. GENEL OLARAK GASP 

Gasp, sözlük anlamı ile bir malı sahibinin izni ve haberi olmadan zorla alma 

anlamına gelmektedir. 1 Diğer bir değişle, gasp başkasının hak sahibi olduğu bir şeyi 

o kişinin rızası dışında elde etmek ve o şey üzerindeki hak kendisininmiş gibi 

davranmaktır.2 

2. PATENT/TASARIM HUKUKUNDA GASP 

Patent/tasarım hukukunda gasp, patent/tasarım üzerinde hak sahibi olmayan 

veya bu hakka tek başına sahip olmayan kişinin tescil başvurusunda bulunması veya 

patentin/tasarımın sahibi sıfatıyla patenti/tasarımı tescil ettirmesidir. Bu çerçevede 

bir patente/tasarıma müştereken sahip olan kişilerden bir ya da birkaçının 

patenti/tasarımı kendi adlarına tescil ettirmeleri de gasp sayılmakta, ancak bu halde 

kısmi gasp söz konusu olmaktadır.3  

Gasp davaları PatKHK.’da patent isteme hakkı, hakkın gasbı ve buluş 

yapanın belirtilmesi başlığını taşıyan ikinci kısımda, EndTasKHK.’da ise hak sahibi, 

yetkileri, sınırlandırma ve gasp başlığını taşıyan ikinci bölümde düzenlenmiştir. 

Bunlardan başka gasp PatKHK.’da hükümsüzlük, EndTasKHK.’da ise 

hükümsüzlük ve tecavüz sebebi olarak da düzenlenmiştir.4 

3. GASP DAVALARININ AMACI 

Yukarıda da ifade edildiği üzere fikri mülkiyete ilişkin tüm düzenlemelerde 

ortak amaç fikri mülkiyetin sahibini koruyarak özendirmek ve bunun sonucunda da 

ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemeyi sağlamaktır.5 Bu sebeplerle fikri mülkiyet 

sahibinin korunması ve yeni ürünler ortaya çıkarması için özendirilmesi büyük önem 

                                                           

 

1 Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (Çevirimiçi), 
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=gasp&ayn=tam , 06.06.2010. 
2 Noyan, a.g.e, s. 315. 
3 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 634, Suluk, Tasarımlar, s. 198, Noyan, a.g.e, s.315. 
4 Bkz.:aşa, s. 52 vd. 
5 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s.31, Aslan, age, s.27, Suluk, Tasarımlar, s.66 . 
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taşımaktadır. Bunun için fikri mülkiyet sistemlerinde fikri ürünü yaratan kişileri 

koruyucu hükümler yer almaktadır.   

Gasp davaları da fikri ürünü yaratan kişileri koruma amacını taşımaktadır. 

Nitekim, gasp davaları ile gerçek buluş/tasarım sahibinden başkası tarafından 

patent/tasarım başvurusu yapılması veya patentin/tasarımın gerçek buluş/tasarım 

sahibi dışında biri adına tescil edilmiş olması hallerinde gerçek buluş/tasarım 

sahibinin bu patent/tasarım başvurusunun veya patentin/tasarımın kendisine devrini 

talep etme hakkı bulunmaktadır.  

Bu çerçevede fikri mülkiyet hukukumuzda, gasp davaları, fikri mülkiyet 

hukukunun fikri ürünü yaratanı koruma amacına hizmet etmektedir. 

Bunun yanında gasp davalarının fikri mülkiyetin konusunu oluşturan marka, 

coğrafi işaret gibi diğer mevzuatlarda yer almamasına rağmen patent ve endüstriyel 

tasarım mevzuatlarında yer almasının nedeni de patent/tasarım hukukunda 

patent/tasarım başvurusu yapılması ile birlikte buluşçunun/tasarımcının buluş/tasarım 

üzerindeki haklarını koruma konusunda önemli bir avantaj elde etmeleridir. Nitekim, 

PatKHK./EndTasKHK.’da patent/tasarım başvurusunda bulunmaya hukuki sonuçlar 

bağlanmıştır. Nitekim, PatKHK. m. 82’ye göre; patent başvurusunun ilgili bültende 

yayınlandığı tarihten itibaren ve başvuru yürürlükte kaldığı sürece, patent sahiplerine 

tanınan korumadan patent başvurusunda bulunan kimse de yararlanacaktır. 

EndTasKHK. m.12 uyarınca ise tescilli koruma tasarım başvurusu tarihinden itibaren 

başlamaktadır.6  

Bu düzenlemeler patent/tasarım başvurusu yapılması ile patentten/tasarımdan 

doğan hakların henüz patent/tasarım belgesi alınmadan kullanılmasını 

sağlamaktadır.7 

Bu sebeple de PatKHK./EndTasKHK.’da henüz patent/tasarım başvurusu 

işlemleri devam ederken dahi gerçek hak sahibine gasp davaları açma imkanı 

tanınmış ve böylece, gerçek hak sahibine başvurunun kendisine devrini talep etme 

                                                           

 
6 Yargıtay 11.HD. 17.06.1999,3314/5431-Suluk, Tasarımlar, s. 224. 
7 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 523. 
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hakkı verilerek, gerçek hak sahibi olmayan üçüncü kişilere karşı başvuru aşamasında 

dahi korunması sağlanmıştır.  

4. GASP DAVALARI 

4.1. Patent İsteme Hakkının Gasbı Sebebiyle Dava Açılması 

PatKHK.’nın “Patent isteme hakkı, hakkın gasbı ve buluş yapanın 

belirtilmesi” başlığını taşıyan ikinci kısmında m.11’de “patent isteme hakkı”, 

m.12’de ise “patent isteme hakkının gasbı” düzenlenmiştir.  

Patent isteme hakkı bir buluşa patent almak için yetkili mercie başvurma 

yetkisidir. 8 

Patent isteme hakkı, buluşçunun korunmaya değer bir buluş meydana 

getirdiği anda kendiliğinden doğmaktadır. Ancak, patent isteme hakkı yetkili 

makama patent için tescil başvurusunda bulunularak kullanılabilir. Bu yönüyle patent 

isteme hakkı, hak sahibine patent belgesi verilmesi için tescil başvurusunda bulunma 

yetkisi veren bir talep hakkı niteliğindedir. 9 

Patent isteme hakkının sahibi PatKHK. m. 11’de sayılmış olup, buna göre 

patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine aittir. Ayrıca, buluş birden 

çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka 

türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken aittir.10 

PatKHK. m. 11/son’a göre patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit 

oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir. Buna göre PatKHK. m.11’de patent 

almak için başvuruda bulunan kişinin veya onun halefinin buluş sahibi olduğu 

yönünde bir karineye yer verilmektedir. Ancak, gerçek buluş sahibi veya onun 

haleflerinin bu karineyi çürütülebilmesi için de patent isteme hakkının gasbı sebebi 

ile dava açılmasına imkan verilmiştir.11 

                                                           

 
8 Saraç, Patent İsteme Hakkı s. 519,  Ali Sait Yüksel, Patent ve Lisans Sözleşmesi Hukuku, 
Marmara Üniversitesi Yayın No.471, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No.384, İstanbul 
1989, s. 19. 
9 Saraç, Patent İsteme Hakkı, s. 520. 
10 Ayrıntılı bilgi için Bzk.:yuk, s. 29 vd. 
11 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 523. 



41 
 

Nitekim, PatKHK. m. 12/I’de “Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent 

isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu 11. maddenin birinci fıkrası hükmüne göre 

iddia eden kişi, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı, 129. madde hükmüne göre, 

dava açabilir.” hükmüne yer verilmektedir. 

Buna göre gerçek buluş sahibi veya halefi gerçek buluş sahibi olmadığı halde 

patent başvurusu yapan kişiye veya halefine veya halef sıfatıyla başvurmuş olmasına 

rağmen, bu sıfatı hukuken kazanmamış kişiye karşı patent incelemesi devam ederken 

dava açabilecektir. 

Madde hükmüne göre patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı 

Türk Patent Enstitüsü nezdinde iddia edilemez, mahkeme nezdinde dava açılması 

gerekmektedir. Bu sebeple, mahkeme kararı olmadan TPE’den gerçek buluş sahibine 

herhangi bir hak tanınması istenemeyeceği gibi patentin verilebilmesi için yapılması 

gereken işlemlerin yerine getirilmesi sırasında mahkemeden alınmış bir ihtiyati 

tedbir kararı olmadan incelemenin durdurulması yoluna da gidilemeyecektir.12 

PatKHK. m.12’nin m. 129’a atıf yaptığı, buna göre gerçek hak sahibi 

olduğunu iddia eden kişinin m.129’a göre dava açabileceğinin belirtildiği 

görülmektedir. KHK.’nın 129. maddesi ise hükümsüzlük hallerini düzenlemekte 

olup, m.129/II’de ise patent sahibinin m.11’e göre patent isteme hakkına sahip 

bulunmadığı hakkındaki iddianın buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri 

sürülebileceği ve bu durumda PatKHK. m.12’de yer alan hükmün uygulanacağı 

belirtilmektedir.  

Her ne kadar PatKHK. m.129 hükümsüzlük hallerini düzenlemekte ise de 

patent isteme hakkının gasbı halinde dava açılması durumunda, ortada henüz 

verilmiş bir patent olmadığından, mahkeme tarafından hükümsüzlüğe karar 

verilemeyecektir.13 Bu durumda mahkeme davanın kabul veya reddine karar verecek 

ve m.129/II’nin m.12’ye yaptığı atıf nedeni ile m.12 hükmü uygulanacaktır. 

                                                           

 
12 Tekinalp, Buluş Sahibi, s. 132. 
13 Y. 11HD., 18.09.2008 T., 2007/2294E., 2008/10147K. (Çevirimiçi), http://www.kazanci.com, 
17.07.2009. 
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Buna göre, dava sonucunda hak sahipliği iddiasının davacı lehine 

sonuçlanması halinde, davacı kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içerisinde, 

gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent başvurusunun kendi başvurusu 

olarak kabul edilmesi ve işlem görmesini, aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı 

buluş için yeni bir patent başvurusu yapmayı veya gasbın söz konusu olduğu 

başvurunun red edilmesini talep edebilecektir. 

PatKHK m. 12 hükmü APS m. 61 ile paralel biçimde düzenlenmiştir. 

Nitekim, APS m. 61 uyarınca 60’ıncı maddenin 1 inci paragrafında belirtilen ve 

başvuru sahibi olmayan kişiler, kesinleşmiş bir yargı kararı ile Avrupa Patentine 

yönelik hakkın sahibi kılınmışlarsa, şayet patent henüz verilmemişse, kararın 

kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, bu kararın Avrupa patenti başvurusunda 

belirlenen üye devletlerce tanınmış olması veya kabul edilmesi veya sözleşmeye ekli 

Tanıma Protokolü hükümleri gereğince tanınması durumunda, başvurunun, başvuru 

sahibi yerine kendi başvurusu gibi yürütülmesini, aynı buluş için yeni bir Avrupa 

patent başvurusu yapmayı veya başvurunun reddedilmesini talep edebilirler. 

4.1.1 Davanın Hüküm ve Sonuçları 

Dava sonucunda hem davacının, hem de davalının gerçek buluş sahibi 

olmadığının tespit edilmesi halinde, gerçek buluş sahibi üçüncü bir kişinin de her 

hangi bir müdahalesi olmamışsa, karar tespit kararı niteliğini taşımakta olup, ileride 

gerçek buluş sahibinin açabileceği bir davada delil olarak kullanılabilecektir.14  

Dava sonucunda gerçek buluş sahibinin belirlenmesi durumunda ise davacı 

PatKHK. m.12/I a-c’de düzenlenen seçeneklerden birini yeni bir dava açmadan 

kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde kullanabilir.  

PatKHK. m.12’ye göre davacı bu seçeneklerden hangisini seçtiğini TPE’ye 

bildirmelidir. Davacının alternatiflerden birini seçme hakkı PatKHK.’da 

düzenlendiği için Mahkeme kararında alternatiflerden hiç söz edilmemiş olsa dahi 

davacı TPE’ye bir dilekçe vererek bu hakkını kullanabilir.15 

                                                           

 
14 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 524. 
15 Tekinalp, Buluş Sahibi, s. 135. 
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4.1.1.1.Dava Konusu Önceki Patent Başvurusunun Kendi Başvurusu 

Olarak Kabul Edilmesi ve İşlem Görmesi 

PatKHK. m.12/I-a’ya göre dava sonucunda hak sahipliği iddiası lehine 

sonuçlanan davacı gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent 

başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesi ve işlem görmesini talep 

edebilir. 

Davacının bu seçeneği seçmesi halinde, birinci seçeneği seçtiğini belirten 

dilekçesi ile mahkeme kararını TPE’ye sunması gerekmektedir. Dilekçenin 

sunulması ile birlikte TPE patent incelemesine kaldığı yerden devam edecek ve 

şartlara uyuyorsa davacıya patent verecektir. 

Burada başvurunun devri söz konusu değildir. Nitekim, Mahkemenin 

kararında  “kazai devir”e imkan verecek bir hüküm bulunmayacaktır. Bu noktada 

PatKHK, Alman PatK. ve Avrupa Patent Sözleşmesinden ayrılmaktadır. Nitekim, 

Alman PatK.’ya göre patent henüz verilmemişse, davacı patent başvurusunun 

kendisine devredilmesi talebi ile dava açmakta ve mahkemenin talebi kabul etmesi 

halinde, mahkeme kararı davalının devir iradesinin yerine geçmektedir. PatKHK. 

hükmü ise davacının birinci seçeneği seçtiğini belirten dilekçeyi sunmasının 

başvurunun tek taraflı temellükü olarak nitelenmesi ve temellükün dayanağının da 

Mahkeme kararı olduğu biçiminde yorumlanmaktadır.16 

Davacının bu seçeneği seçmesi halinde PatKHK. m. 54 uyarınca ek 

açıklamalar yapabilmesi ve/veya çizimler vermesi ve istemleri genişletmesi 

mümkündür.17 

4.1.1.2. Aynı Rüçhan Hakkından Yararlanarak Aynı Buluş İçin Yeni 

Bir Patent Başvurusu Yapılması 

PatKHK. m.12/I-b’ye göre dava sonucunda hak sahipliği iddiası lehine 

sonuçlanan davacı aynı rüçhan hakkından18 yararlanarak aynı buluş için yeni bir 

patent başvurusu yapabilir. 

                                                           

 
16 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 526. 
17 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 526, Noyan,a.g,e, s. 317. 
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Davacının bu seçeneği seçmesi halinde, bu seçeneği seçtiğini belirten 

dilekçesi ile mahkeme kararını kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içerisinde 

TPE’ye sunması gerekmektedir. Davacı ikinci seçeneği seçtiğini bildirdiğinde patent 

başvurusunda da bulunabileceği gibi üç aylık süreye uymak şartı ile seçim ve yeni 

başvuruyu ayrı ayrı yapabilir.  

Yeni başvuru eski başvurunun başvuru tarihini alır ve rüçhan varsa rüçhan 

tarihinden de faydalanır. Yeni başvurunun patent başvurusunun tüm şekli ve maddi 

şartlarını taşıması gerekmektedir.19 Bu seçeneğin seçilmesi halinde gasbın söz 

konusu olduğu başvuru hükümsüz kalacaktır. 

4.1.1.3.Gasbın Söz Konusu Olduğu Başvurunun Reddedilmesi 

PatKHK. m.12/I-c’ye göre dava sonucunda hak sahipliği iddiası lehine 

sonuçlanan davacı gasbın söz konusu olduğu başvurunun reddedilmesini de talep 

edebilir. 

Bu seçenek seçildiğinde davacının bu seçeneği seçtiğini belirten dilekçesi ile 

mahkeme kararını TPE’ye sunması ile birlikte gasbın söz konusu olduğu dava 

konusu patent başvurusu reddedilecektir. 

PatKHK.’nın gerekçesinde bu talebin patent isteme hakkından feragat 

anlamına geldiği ve başvurunun reddi ile buluşun serbest hale geldiği ifade 

edilmiştir.20 

4.1.2 Özel Düzenlemeler 

PatKHK. m.12/II ve III’de patent isteme hakkının gasbı davasına ilişkin özel 

düzenlemelere yer verilmiştir.  

PatKHK. m.12/II uyarınca başvuru sahibi patent isteme hakkını belirlemek 

için açılan davanın sonuçlanmasına kadar davacının rızası olmadan başvuruyu geri 

                                                                                                                                                                     

 
18

 Rüçhan hakkı PatKHK KHK. m. 49 ve EndTasKHK m. 29’da Paris Anlaşması'na dahil ülkelerden 
herhangi birinde yapılan başvuruya istinaden kazanılan rüçhan hakkı ve PatKHK. m. 50 ve 
EndTasKHK m.30’da sergilerde teşhirden doğan rüçhan hakkı şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Yurtsever, a.g.e, s.20 vd., Noyan, a.g.e, s.250 vd. 
19 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 527. 
20 PatKHK’nın gerekçesi için, Bkz.: http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0223.pdf, “çevirimiçi”, 
14.10.2010. 
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alamaz. Bu hükmün amacı davacının davayı kazanması halinde m.12’de yer alan 

alternatifleri kullanmasını sağlamaktır.21 

PatKHK. m. 12/III ise patentin verilmesi işlemlerinin ertelenmesini 

düzenlemektedir. Buna göre; davacının talebi reddedilmişse başvurunun ilanından 

kararın kesinleşme tarihine kadar; talep kabul edilmişse kararın kesinleşme 

tarihinden itibaren üç aylık bir süre ile patentin verilmesi işlemleri mahkeme 

tarafından ertelenir. 

Ancak söz konusu hükümde bu ertelemenin mahkeme kararında mı yer 

alacağı yoksa bu hususu belirleyen ayrı bir karar mı verileceği belirtilmemiştir. 

Bundan başka davacının davayı kazanması halinde bu alternatiflerden birini 

kullanmaması durumunda ne olacağı da maddede belirtilmemiştir. Bu noktada 

Tekinalp, davacının alternatiflerden birini süresi içerinde kullanmaması halinde 

buluşun kamuya intikal etmesi gerektiğini savunmaktadır.22 

Patent ve Faydalı Model Kanunu tasarısında konuya ilişkin düzenlenme 

yapılmış ve m.12/III’te dava açan hak sahibinin, kararın kesinleşme tarihinden 

itibaren üç ay içinde herhangi bir talepte bulunmaması halinde, dava konusu 

başvurunun geri çekilmiş sayılacağı belirtilmiştir. 

4.1.3. Davanın Hukuki Niteliği 

Patent isteme hakkının gasbı sebebiyle açılacak dava bir tespit davasıdır.23 

Tespit davaları, bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığının tespiti için açılan 

davalardır.24 Patent isteme hakkının gasbı sebebi ile açılan davada da başvuru sahibi 

ve davacının patent başvurusuna konu buluş ile olan hukuki ilişkileri yani buluşun 

gerçek sahibi tespit edilmektedir.25  

PatKHK. m.12/son’da da “patent isteme hakkını belirlemek amacıyla açılan 

dava” denilmektedir. Ayrıca madde gerekçesinde de “patentin verilmesinden önceki 

                                                           

 
21 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 525. 
22 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 526. 
23Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 524. 
24Oğuzman,Barlas, age, s. 195, Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.II, 6.Bası, İstanbul, 
Demir, 2001, s.1409-Y.4 HD, 7.6.1983,5345/5964. 
25 Tekinalp, Buluş Sahibi, s. 132. 
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aşamada patent isteme hakkının gerçek sahibinin açtığı dava hakkın tespitine 

yöneliktir” ifadesine yer verilerek davanın bir tespit davası olduğu belirtilmiştir.26 

Dava sonucunda gerçek buluş sahibinin belirlenmesi durumunda davacının 

PatKHK. m.12/I a-c’de düzenlenen seçeneklerden birini yeni bir dava açmadan 

kullanabilmesi nedeni ile ise söz konusu dava ifa sonuçlarını kendiliğinden (ipso 

iure) doğuran, özellikli bir tespit davasıdır. İstisnai olarak davacı ve davalının her 

ikisinin de buluş sahibi olmadığı ortaya çıkabilir. Ancak burada da yine bir tespit söz 

konusudur. Fakat, bu halde gerçek buluş sahibinin yeni bir dava ile hakkını tespit 

ettirmesi gerekir. 27  

Öte yandan, PatKHK. m.12’nin hükümsüzlüğe ilişkin m.129’a yaptığı atıf 

nedeni ile patent isteme hakkının gasbı halinde açılacak davanın hükümsüzlük davası 

olduğu görüşünün de doktrinde savunulduğu görülmektedir.28 Ancak, söz konusu 

davanın hükümsüzlük davası olduğunun savunulması mümkün değildir. Nitekim, 

m.12 çerçevesinde açılacak davada patentin verilmesi işlemleri devam ettiğinden ve 

henüz patent verilmemiş olduğundan patentin hükümsüz sayılmasını istemeye imkan 

yoktur.29 Her ne kadar PatKHK. m.12/I hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği 

m.129’a atıf yapsa da söz konusu ifade hatalı bir ifade olup, Avrupa Patent 

Sözleşmesinin 60 ve 61. maddelerinden farklıdır. Nitekim, söz konusu atıf APS’de 

bulunmamaktadır. APS’nin 61. Maddesinde farklı bir maddeye atıf bulunmamakta 

olup, PatKHK m. 12’ye paralel biçimde gerçek hak sahibinin, başvurunun, başvuru 

sahibi yerine kendi başvurusu gibi yürütülmesini, aynı buluş için yeni bir Avrupa 

patent başvurusu yapmayı veya başvurunun reddedilmesini talep edebileceği hüküm 

altına alınmıştır. 

Bir an için başvurunun hükümsüzlüğünün istenebileceği kabul edilse dahi, bu 

da m.12’de yer alan üç alternatifle bağdaşmamaktadır. Nitekim, bunlarda sadece bir 

tanesi başvurunun hükümsüzlüğünü doğurabilecek niteliktedir.30 

                                                           

 
26 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 524, Noyan, a.g.e, s. 318. 
27 Tekinalp,Buluş Sahibi, s. 132. 
28 Noyan, a.g.e, s. 317. 
29 Y.11HD., 18.09.2008 t., 2007/2294E., 2008/10147K. (Çevirimiçi), http://www.kazanci.com, 
17.07.2009. 
30 Tekinalp, Buluş Sahibi, s.133. 
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Söz konusu hatalı ifade Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısında 

düzeltilmiş ve m.12/II’de “Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent hakkının 

gerçek sahibi olduğunu, 11. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre iddia eden kişi, 

başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı, yetkili mahkemede dava açabilir ve bu 

davayı Enstitüye bildirir.” ifadesine yer verilerek, hükümsüzlüğe ilişkin atfın 

kaldırılması sureti ile madde metni APS ile uyumlu hale gelmiştir.  

4.2. Patentin/Endüstriyel Tasarımın Gasbı Sebebiyle Dava 

Açılması 

Patent/tasarım başvurusu sırasında TPE başvuru sahibinin beyanına göre 

işlem yapmaktadır ve gerçek hak sahibini araştırmaya yetkili değildir.31 Bu sebeple 

patent/tasarım başvuru sahibinin beyanına göre sicile kayıt edilmektedir.  

Buna göre patent/tasarım tescili hak sahipliği bakımından aksi ispat edilebilir 

bir karine teşkil etmektedir. Böylece, sicilde hak sahibi olarak görünen kişi, kural 

olarak, patent/tasarım hakkının sahibi olarak kabul edilmekte ve 

PatKHK./EndTasKHK. ile hak sahibine verilen haklardan yararlanabilmektedir. 

Ancak bu karinenin aksi mahkeme nezdinde ispat edilebilir ve bu halde gerçek hak 

sahibi patentin/tasarımın devir edilmesini talep edebilir. 

Nitekim, PatKHK. m. 13’e göre patent gerçek hak sahibinden başka birine 

verilmişse, hak sahibi patentten doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla 

patentin devir edilmesini talep ve dava edebilir. Patent üzerinde sadece kısmi bir 

hakkın iddia edilmesi halinde, müşterek bir hak sahipliği tanınması da talep ve dava 

edilebilir.  

EndTasKHK. m.19 uyarınca ise, tasarım hakkı gerçek hak sahibi dışında biri 

tarafından kullanılarak bu kişi tarafından tasarım başvurusu yapılmış veya tasarım 

gerçek tasarım sahibi dışındaki bir kimse adına tescil edilmişse, gerçek hak sahibi 

olduğunu iddia eden kişi tasarım hakkından doğan diğer hakları saklı kalmak üzere 

tasarım hakkı sahipliğinin kendisine devredilmesini talep ve dava edebilir. 

                                                           

 
31 Suluk, Tasarımlar, s.578. 



48 
 

Patent/tasarım üzerinde sadece kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, müşterek bir 

hak sahipliği tanınması da talep ve dava edilebilir. 

Buna göre PatKHK. ve EndTasKHK.’da patentin/tasarımın gasbına ilişkin 

paralel hükümler yer almakta olup, sadece EndTasKHK. m. 12’ye göre tasarımlar 

başvuru tarihi itibarı ile tescilli olarak kabul edildiklerinden PatKHK.’daki gibi 

patent isteme hakkının gasbına ilişkin ayrı bir hükme yer verilmemiş, gerek 

başvurunun gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından yapılması, gerekse 

tasarımın gerçek hak sahibi olmayan kişiye verilmesi sebebi ile tasarım hakkı 

sahipliğinin devrine ilişkin gasp davasının açılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümler çerçevesinde patentin/tasarımın gasbı sebebi ile açılan davada 

patentin/tasarımın gerçek hak sahibine devri talep edilmektedir.  

Bu davada önce gerçek hak sahibi tespit edilmekte ve buna bağlı olarak ifa 

sonuçları doğmaktadır.32 

4.2.1. Davanın Hüküm ve Sonuçları 

Davanın konusu patentin/tasarımın devri olduğundan mahkemenin davayı 

kabul etmesi halinde kararda patentin/tasarımın davacıya devredildiği belirtilir, 

kararda açıkça devir karara bağlanmasa dahi davalının patenti/tasarımı devir 

iradesine gerek yoktur, Mahkemenin kararı, davalının devir beyanı yerine geçer.33 

Patent/tasarım üzerinde sadece kısmi bir hak iddia eden kişi, patent/tasarım 

üzerinde kendisine müşterek bir hak sahipliği tanınmasını talep ve dava edebilir. Bu 

halde dava sonucunda gerçek hak sahibine patent/tasarım üzerinde müşterek bir hak 

sahipliği tanınır (PatKHK. m. 13/II, EndTasKHK. m.19/II). 

Dava sonucunda patent/tasarım hakkı sahibi değiştiğinde bu değişikliğin 

patent/tasarım siciline kaydedilmesiyle üçüncü kişilerin o patentle/tasarımla ilgili 

lisans ve diğer hakları sona erer. (PatKHK. m. 14, EndTasKHK. m.20) Ancak gerçek 

patent/tasarım sahibi olmadığı mahkeme kararı ile anlaşılan kişi veya onunla lisans 

sözleşmesi kuran kişi, patenti/tasarımı hak sahipliği değişikliğinin tescilinden önce 

                                                           

 
32 Suluk, Tasarımlar, s. 578. 
33 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 527. 
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kullanmaya başlamışsa veya kullanmak amacıyla ciddi hazırlıklara girişmişse 

kendisine inhisari olmayan bir lisans verilmesini talep edebilir.34  Patent/tasarım veya 

lisans sahibinin patenti/tasarımı kullanmaya başladığı veya bunun için ciddi 

hazırlıklar yaptığı sırada kötü niyetli olması halinde bu hüküm uygulanmaz. 

Bu hakların kullanılabilmesi için ilgililerin talebi gerekmektedir. Bu talebin 

süresi önceden sicilde patent/tasarım sahibi olarak görülen kişi için 2, lisans sahibi 

için 4 aydır ve süreler gerçek patent/tasarım sahibinin sicile kaydedildiğinin ilgililere 

tebliğinden itibaren başlar. 

Bu hüküm uyarınca patent/tasarım ve lisans sahibine bu haklar tanınmıştır, 

hüküm rehin ve haciz sahiplerini kapsamamaktadır. Hükmün amacı patent/tasarım 

veya lisans sahibinin patentin/tasarımın kullanımı için yapmış oldukları yatırım 

nedeniyle büyük kayıplara uğramamalarını sağlamaktır.35 

Lisans makul süre ve koşullar ile verilmelidir. PatKHK. m. 14/IV’e göre bu 

süre ve koşulların belirlenmesinde PatKHK. m.99 vd. düzenlenmiş olan zorunlu 

lisansın verilmesine ilişkin koşullar kıyasen uygulanır.36  

PatKHK. m. 14’ün gerekçesinde, mutlak hakların korunması esas olmakla 

birlikte iyi niyet halinde ve belirtilen belli şartlar altında gerçek patent sahibinin 

inhisari olmayan lisans vermekle yükümlü olacağının öngörüldüğü açıklanmıştır. 

Dava ve davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen kesin hüküm, 

açılan davayı herhangi bir şekilde sona erdiren bütün diğer haller ilgilinin talebi 

üzerine üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç doğuracak şekilde patent/tasarım 

siciline kaydedilebilir. (PatKHK. m. 13/IV, EndTasKHK. 19/IV) İlgili kelimesi ile 

kastedilen davayı açan kişidir. Maddenin gerekçesinde, dava sonuçlarının sicile 

                                                           

 
34 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 635, Suluk, Tasarımlar, s. 581. 
35 Suluk, Tasarımlar, s. 581. 
36 Zorunlu lisansa ilişkin ayrıntılı bilgi için Bkz.: Arslan Kaya: “551 Sayılı Patent Haklarının 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi,İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LV,Sayılar 1–2, Yıl 1995–1996, s.335 vd. (Zorunlu 
Lisans). 
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işlenmesini düzenleyen dördüncü fıkranın tedbir niteliğinde bir hüküm olduğu 

belirtilmektedir.37 

4.2.2. Davanın Hukuki Niteliği 

Patentin/tasarımın gasbı sebebiyle açılan dava istihkak (rei vindicatio) davası 

niteliğindedir.38  

İstihkak davasını vasıtasız zilyed durumunda olmayan malik, malik olmayan 

haksız vasıtasız zilyede karşı açar. İstihkak davasında mülkiyet hakkının tespiti ile 

malın iadesi istenir. Bu yüzden dava bir eda davası niteliğindedir.39 Nitekim eda 

davalarında, davacı davalının bir iş yapmaya, bir şey vermeye, veya bir şey 

yapmamaya mahkum edilmesini ister ve davacının istediği bu edaya 

hükmedilebilmesi için ilk önce dava konusu hakkın veya hukuki ilişkinin tespit 

edilmesi gerekmektedir. 40 

Patentin/tasarımın gasbı sebebi ile açılan davada da hak sahibinin tespiti ve 

patentin/tasarımın iadesi, yani gerçek hak sahibine devri talep edilmektedir. 

PatKHK. m.13’ün gerekçesinde devir ve temlik niteliğinde olan bu davanın 

ayni nitelikte olduğu kabul edildiği için istihkak davasına benzediği ve bu bakımdan 

patent istihkak davası olarak anıldığı ifade edilmiştir. Aynı şekilde EndTasKHK. 

m.19’un gerekçesinde de davanın özel hukuktaki istihkak davasına benzediği 

belirtilmiştir. Alman hukukunda da dava istihkak davasına benzetilmektedir.41  

Dava sonucunda davalı ve davacıdan ikisinin de gerçek patent/tasarım sahibi 

olmadığının ortaya çıkması ve gerçek patent/tasarım sahibi üçüncü bir kişinin de 

müdahalesi olmaması halinde ise dava tespit davası niteliğini taşımakta olup, gerçek 

buluş/tasarım sahibinin ileride açabileceği bir davada delil olarak kullanılabilir.42 

 

                                                           

 
37 Noyan, a.g.e, s. 320. 
38 Tekinalp,Buluş Sahibi, s. 136, Suluk, Tasarımlar, s. 578, Yurtsever, a.g.e, s. 50. 
39Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Oğuzman, M.Kemal, Seliçi, Özer, Eşya Hukuku: Zilyedlik-Tapu Sicili, 
Menkul ve Gayrimenkul Mülkiyeti, Kat Mülkiyeti, Sınırlı Ayni Haklar, 7. Bası, İstanbul, Filiz 
Kitapevi, 1997, s.222 vd. 
40 Kuru, a.g.e, s. 1407. 
41 Tekinalp, Buluş Sahibi, s. 136. 
42 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 524. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: GASP SEBEBİ İLE AÇILABİLEN DİĞER 

DAVALAR 

Patentin/tasarımın gasbı halinde yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere 

patentin/tasarımın gerçek hak sahibine devrine olanak sağlayan gasp davaları 

açılabildiği gibi, gasp aynı zamanda PatKHK. m. 129 ve EndTasKHK. m. 43’de 

hükümsüzlük sebebi, EndTasKHK m. 48/e’de ise tecavüz sebebi olarak 

sayılmaktadır. 

Gasp, her ne kadar EndTasKHK’da tecavüz sebebi olarak da sayılmışsa da, 

m. 48 vd. hükümleri incelendiğinde, bu hükümlerin daha çok gasp dışındaki tecavüz 

halleri göz önünde tutularak düzenleme yapıldığı görülmektedir. Bu halde, m.48 vd. 

hükümlerinin gasp halinde uygulanması güçleşmekte ve bu hükümler ancak gasbın 

niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanabilmektedir. 

Öte yandan esasen gasbın tecavüz sebepleri arasında sayılması doktrinde 

tartışılmakta ve gerçek hak sahibinin sicile kaydedilmeden hakkı koruyucu davaları 

açamayacağı savunulmaktadır.1  

Kanaatimizce de gerçek hak sahibinin sicile kaydedilmeden hakkı koruyucu 

davaları açamayacağının kabulü gerekmektedir. Nitekim, gasp halinde korumadan 

yararlanacak ve tecavüz sebebi ile dava açabilecek kişi sicilde kayıtlı bulunmayan 

üçüncü kişi durumundaki gerçek veya tüzel kişidir. Henüz sicile kaydedilmemiş ve 

hak sahipliği kesinleşmemiş olan üçüncü kişinin ise tecavüz davalarını açamaması, 

bu davaları ancak tasarım üzerindeki hak sahipliği kesinleştikten ve sicilde hak sahibi 

olarak kaydedildikten sonra açabilmesi daha uygun görünmektedir. Bu çerçevede 

gasbın PatKHK’da tecavüz sebebi olarak düzenlenmemiş olması yerinde bir 

düzenleme olarak görülmektedir.  

                                                 

1  Ayşe Odman Boztosun, Islahçı Hakkı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 239, Suluk, Tasarımlar, 
s. 452. 
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Öte yandan, PatKHK m. 13’te patentin gerçek hak sahibinden başkasına 

verilmiş olması halinde, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, patentten 

doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla patentin kendisine devir edilmesini 

talep ve dava etme hakkı bulunduğu ifade edilmiştir. Aynı şekilde EndTasKHK m. 

19’da da gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, tasarım hakkından doğan 

diğer hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla, tasarım hakkı sahipliğinin kendisine 

devir edilmesini talep ve dava etme hakkı bulunduğu ifade edilmiştir. Buna göre gasp 

sebebi ile hakkın devrini talep eden gerçek hak sahibi PatKHK m. 13 ve 

EndTasKHK m. 19 çerçevesinde patentten/tasarımdan doğan diğer haklarını 

kullanabilecektir. Bu nedenle gaspın EndTasKHK’da ayrıca tecavüz sebebi olarak 

düzenlenmiş olmasının yerinde olmadığı düşünülmektedir. 

1. HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİ OLARAK GASP 

Gasp PatKHK. m. 129 ve EndTasKHK. m. 43’de hükümsüzlük sebebi olarak 

da sayılmıştır. Bu nedenle gasp sebebi ile patentin/tasarımın hükümsüzlüğü 

istenebilecektir. 

Gerçek hak sahibine gasp davası açarak patentin/tasarımın kendisine devrini 

isteme imkanının verilmesinin yanında gasp sebebi ile hükümsüzlük davasına da 

imkan verilmesinin ilk nedeni, gerçek hak sahibi açısından da yenilik niteliğini 

kaybetmiş patent/tasarım bakımından artık gasp davası açılarak gasp nedeni ile 

patent/tasarım hakkının devrinin talep edilememesidir.2 Nitekim, gerçek hak sahibi 

olmayan kişi tarafından başvurusu yapılan patent/tasarım esasen gerçek hak sahibi 

tarafından başvurunun yapıldığı tarihten 12 aydan daha önce bir süredir 

kullanılıyorsa3 ve bu sebeple de yenilik niteliğini yitirmişse, bu patentin/tasarımın 

gerçek hak sahibi adına tescili de mümkün olmayacaktır (PatKHK m.8, EndTasKHK 

m.8). Bu sebeple gerçek patent/tasarım sahibi söz konusu patentin/tasarımın gasp 

sebebi ile kendisine devrini talep edemeyecektir. Bu nedenle gerçek hak sahibine 

                                                 

2 İstanbul 2 FSHHM, 15.02.2007, 2006/278E., 2007718K-Suluk, Tasarımlar, s.313. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz: yuk. s. 10, 13. 
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artık yenilik niteliği bulunmayan söz konusu patentin/tasarımın hükümsüzlüğünü 

talep etme hakkı verilmiştir. 

Öte yandan gasp davası patentin/tasarımın ilanından itibaren iki yıl içerisinde 

açılabilmesine rağmen, hükümsüzlük davası koruma süresinin devamınca ve koruma 

süresinin bitiminden itibaren beş yıl içerisinde açılabilmektedir.  Bu durumda iki 

yıllık süre içerisinde gasp davası açmamış olan gerçek hak sahibi hükümsüzlük 

davası açarak patentin/tasarımın hükümsüzlüğünü talep edebilecektir. Nitekim 

PatKHK. m.13’ün gerekçesinde gasp davasının iki yıllık süre içerisinde açılmaması 

halinde m.129’a dayanarak patentin hükümsüzlüğünün talep ve dava edilebileceği 

belirtilmiştir. 

2. GENEL OLARAK HÜKÜMSÜZLÜK 

Hükümsüzlük “etkisizlik” karşılığı olarak geniş anlamı ile kullanıldığında 

hukuki muamelelerin eksiklik ve sakatlıklar sebebi ile sonradan etkisizleştikleri 

halleri, dar anlamı ile “geçersizlik” karşılığı olarak kullanıldığında ise hukuki 

muamelelerin geçerli olmadığı halleri ifade etmektedir. 4 

Bu çerçevede geniş anlamı ile hükümsüzlük yokluk, butlan, iptal edilebilirlik 

ve nisbi etkisizlik kavramlarını içinde barındıran bir üst kavram olarak 

kullanılmaktadır.5 

3. PATENTİN/ENDÜSTRİYELTASARIMIN 

HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 

Hükümsüzlük, yukarıda da belirtildiği üzere butlan, iptal edilebilirlik ve nisbi 

etkisizlik kavramlarını içinde barındıran bir üst kavram olarak kullanılmaktadır. 

Ancak PatKHK. ve EndTasKHK.’da hükümsüzlük terimi yanında iptal teriminin de 

kullanıldığı görülmektedir. Aynı anlamı ifade etmek için farklı terimlerin 

                                                 

4 Oğuzman, Barlas, age, s. 139. 
5 Oğuzman, Barlas, age, s. 139-148, Saraç, Hükümsüzlük Davaları, s. 115. 
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kullanılması doktrinde eleştirilmiş ve bunun nedeni özensizlik olarak 

nitelendirilmiştir.6  

Patentin/endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü PatKHK./EndTasKHK.’da 

öngörülen sebeplerin varlığı halinde patentin/tasarımın mahkeme kararı ile sicilden 

silinmesi anlamına gelmektedir.7 

Bu çerçevede patentin/tasarımın hükümsüz kılınabilmesi için 

PatKHK./EndTasKHK.’da sayılan hükümsüzlük sebeplerinden en az birinin varlığı 

ve mahkeme tarafından verilmiş bir kararın bulunması gerekmektedir. Nitekim, TPE 

nezdinde hükümsüzlük iddiasında bulunulamamaktadır. 

3.1 Hükümsüzlük Sebepleri 

3.1.1. Patentin Hükümsüzlük Sebepleri 

Patentin hükümsüz sayılmasına sebep olacak haller PatKHK. m. 129’da 

düzenlenmiştir. Patentin hükümsüzlüğüne sebep olan bu hallerin tahdidi nitelikte 

olduğu ve bu nedenlerden başka nedenlerle patentin hükümsüzlüğüne karar 

verilemeyeceği kabul edilmektedir.8 

Buna göre; patent konusunun, PatKHK. m. 5 ila 10. maddelerinde belirtilen, 

patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığının ispat edilmiş olması; buluşun, buluş 

konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini 

mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığının ispat edilmiş 

olması; patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya 

patentin m. 45 anlamında ayrılmış olan bir başvuruya veya m. 12’ye göre yapılan bir 

başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığının ispat edilmiş olması; patent 

                                                 

6 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 572, Can a.g.e, s. 80, Suluk, Tasarımlar, s. 308. 
7 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 572, Suluk, Tasarımlar, s. 308, Saraç, Hükümsüzlük Davaları, s. 
115, Can a.g.e, s. 80. 
8 Uğur Yalçıner, “Patent ve Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlük Davaları”, Ankara Barosu 
Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi(FMR), C.I, Sayı 3, Ankara, 2001, s. 74 
(Hükümsüzlük), Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya, Mimoza, 
2002 s. 6, Kaya, Marka, s. 323, Saraç, Hükümsüzlük Davaları, s. 121, Yurtsever a.g.e, s. 49. 
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sahibinin, m.11’e göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığının ispat edilmiş 

olması, hükümsüzlük nedenleridir.  

Bu çerçevede gasp halinin bir hükümsüzlük sebebi olarak sayıldığı 

görülmektedir (PatKHK. m129/d). 

3.1.2. Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlük Sebepleri 

Endüstriyel tasarımın hükümsüz sayılmasına sebep olacak haller 

EndTasKHK. m. 43’te düzenlenmiştir. Patentin hükümsüzlüğüne sebep olan haller 

gibi endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğüne sebep olan bu haller de tahdidi 

niteliktedir ve bu sebeplerden başka sebeplerle patentin/endüstriyel tasarımın 

hükümsüzlüğüne karar verilemez.9 

Buna göre; bir tasarımın EndTasKHK.’nın m.5 ila m.10 maddelerinde 

belirtilen koruma şartlarına sahip olmadığının ispat edilmesi; m. 13, 14, 15ve 16 da 

belirtilen hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğunun ispat edilmesi; 

sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer tasarımın başvuru 

tarihinin tescilli tasarımın tarihinden önce olması, hükümsüzlük nedenleridir.  

Bu çerçevede gasp halinin EndTasKHK. m.43/b’de bir hükümsüzlük sebebi 

olarak sayıldığı görülmektedir. 

3.2. Patent/Tasarım Sahibinin Patent/Tasarım Hakkına Sahip 

Olmaması Sebebi İle Hükümsüzlük Davası Açılması 

Patent/tasarım, hak sahibi olmayan kişi adına tescil edilmiş ise, gerçek hak 

sahibi hükümsüzlük davası açabilir (PatKHK. m.129/d, EndTasKHK. m.43/b).  

Hak sahibi, buluş sahibi/tasarımcı, onun külli ve cüz’i halefleri, bir üniversite 

mensubu ve işveren olabilir.10  

                                                 

9Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 649, Saraç, Hükümsüzlük Davaları, s. 121, Yurtsever a.g.e, s. 49, 
Suluk, Tasarımlar, s. 311, Uğur Yalçıner, Hükümsüzlük, s. 74, Can, a.g.e, s. 82. 
10 Bkz: yuk. s. 19 vd. 
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Davanın konusu patentin/tasarımın sicilden terkin ettirilmesidir.11 Dava 

hükümsüzlük davası olduğundan, davanın açılabilmesi için gerçek hak sahibi 

olmayan kişi tarafından yapılan başvurunun sonuçlanması ve haksız olarak 

başvuruda bulunan kişinin patent/tasarım alması gerekmektedir. Nitekim başvurunun 

hükümsüzlüğü talep edilememektedir.12 

Hükümsüzlük davası sonucu patentin/tasarımın kısmen hükümsüzlüğüne 

karar verilmesi mümkün iken gasp sebebi ile açılan hükümsüzlük davalarında kısmi 

hükümsüzlüğe karar verilmesi mümkün değildir.13 Nitekim kısmi hükümsüzlüğe 

ancak hükümsüzlük iddiasının patentin/tasarımın bir kısmına ilişkin olduğu 

durumlarda hükmedilebilir. Gasp sebebi ile açılan davalarda ise gerçek hak 

sahipliğine dayanan hükümsüzlük iddiası patentin/tasarımın tümüne ilişkindir. Bu 

noktada buluşçu/tasarımcı olmasına rağmen adı buluşçular/tasarımcılar arasında yer 

almayan paydaş hükümsüzlük davası açamazken, gasp davası çerçevesinde adının 

buluşular/tasarımcılar arasında sayılmasını talep edebilir. 

Mahkemenin hükümsüzlük kararı ile patentin/tasarımın değil tescilin 

hükümsüzlüğüne karar verilmektedir. Bu sebeple, hükümsüzlük kararı alan gerçek 

hak sahibi mevcut tescilin terkininden sonra patenti/tasarımı kendi adına tescil 

ettirebilir.14 Ancak bu durumda patentin/tasarımın gerçek hak sahibi açısından da 

yenilik özelliğini kaybetmemiş olması yani gerçek patent/tasarım sahibi tarafından da 

patentin/tasarımın başvuru tarihinden on iki ay öncesinden daha önce kullanılmamış 

olması gerekmektedir. Patentin/tasarımın gerçek hak sahibi tarafından yenilik 

özelliğini kaybedip kaybetmediği ise PatKHK m. 8/EndTasKHK m. 8 kapsamında 

belirlenecek olup, patent/tasarım gerçek hak sahibi tarafından başvuru tarihinden 

itibaren on iki aydan daha eskiye dayanan bir sürede kullanılmış ise yeni olarak 

kabul edilemeyecektir. Mahkeme kararına konu bir olayda, Mahkeme gerçek hak 

sahibi tarafından uzun yıllardır kullanılan tasarımın, gerçek hak sahibi olmayan kişi 

                                                 

11 Suluk, Tasarımlar, s. 314. 
12 Y. 11HD., 18.09.2008 T, 2007/2294E., 2008/10147K. (Çevirimiçi), http://www.kazanci.com, 
17.07.2009. 
13 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 650. 
14 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 575, Can, a.g.e, s. 90. 
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adına tescil edilmiş olması nedeniyle açılan davada, tasarımın hükümsüz kılınmasını 

kabul etmiş ancak, tasarımın gerçek hak sahibi bakımından yenilik niteliğini 

kaybetmiş olması nedeni ile tasarımın gerek hak sahibine devrine ilişkin talebi 

reddetmiştir. 15 

Gasp hali Topluluk tasarımlarına ilişkin Topluluk Yönergesi’nin 25/c 

maddesinde de bir hükümsüzlük sebebi olarak sayılmıştır. Buna karşı, gasp hali 

APS’de hükümsüzlük sebepleri arasında sayılmamıştır.  Ancak yukarıda da ifade 

edildiği üzere APS m. 61’e göre 60’ıncı maddenin 1 inci paragrafında belirtilen ve 

başvuru sahibi olmayan kişiler, kesinleşmiş bir yargı kararı ile Avrupa Patentine 

yönelik hakkın sahibi kılınmışlarsa, şayet patent henüz verilmemişse, kararın 

kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, bu kararın Avrupa patenti başvurusunda 

belirlenen üye devletlerce tanınmış olması veya kabul edilmesi veya sözleşmeye ekli 

Tanıma Protokolü hükümleri gereğince tanınması durumunda, başvurunun, başvuru 

sahibi yerine kendi başvurusu gibi yürütülmesini, aynı buluş için yeni bir Avrupa 

patent başvurusu yapmayı veya başvurunun reddedilmesini talep edebileceklerdir. 

3.2.1. Davanın Hüküm ve Sonuçları 

Hükümsüzlük kararı ile patent/tasarım sahibinin patent /tasarım üzerindeki 

tescille kazanılan hakları sona ermektedir. Kararın sonuçları geçmişe etkilidir ve 

patent/tasarım başvurusu veya tesciline KHK.’lar ile sağlanan koruma baştan itibaren 

hükümsüzlük kapsamında doğmamış sayılmaktadır ve patente/tasarıma yönelik 

hukuki işlemler de geçersizdir16 (PatKHK. m.131/I, EndTasKHK. m. 48/I). 

Ancak, PatKHK. ve EndTasKHK.’da hükümsüzlüğün geriye etkili olmasının 

iki istisnası bulunmaktadır. Buna göre; patentin/tasarımın hükümsüz sayılmasından 

önce, patentten/tasarımdan doğan haklara tecavüz sebebiyle verilen kesinleşmiş ve 

uygulanmış kararlar ve patentin/tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, 

                                                 

15 İstanbul 2 FSHHM, 15.02.2007, 2006/278E., 2007718K, Suluk Tasarımlar, s. 313. 
16 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 576, Kaya, Marka, s. 344, Saraç, Hükümsüzlük Davaları, s. 129, 
Noyan, a.g.e, s. 328, Yurtsever, a.g.e, s. 49. 
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yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler hükümsüzlüğün geriye etkisinden etkilenmezler 

(PatKHK. m.131, EndTasKHK. m. 45). 

Burada kararların kesinleşmiş ve uygulanmış olması gerekmektedir. 

Kararların davacının iradesiyle veya icra aracılığıyla ifa edilmiş olmasının bir önemi 

bulunmamaktadır. Kesinleşmiş haciz ve uygulanmış tedbir kararları ile hakem 

kararları da bu madde kapsamındadır.17  

Sözleşmeler açısından ise sözleşmenin yapılması yeterli değildir, 

uygulanması da gerekmektedir. Sözleşmenin uygulanmış olması ise ifa edilmiş 

olması şeklinde anlaşılmaktadır. Bu nedenle vaat veya borçlanma aşamasında kalan 

sözleşmeler hükümsüzlük kararından etkilenirler.18  

Hükümsüzlük kararı verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler 

hükümsüzlüğün geriye etkisinden etkilenmemekle beraber, hal ve şartlara göre haklı 

sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen 

veya tamamen iadesi mümkün olabilmektedir.19 Öte yandan, patent/tasarım sahibinin 

ihmalinden veya kötü niyetli hareket etmesinden kaynaklanan zararların 

giderilmesine ilişkin tazminat ve sebepsiz zenginleşme talepleri saklıdır. 20  

Bir sözleşmenin bir kısmı uygulanmışsa, uygulanmamış kısım hükümsüzlük 

kararından etkilenecektir. Kanuna uygun olmayan sözleşmeler de hükümsüzlüğün 

kapsamındadır. 21 

Hükümsüzlük kararı herkese karşı hüküm doğurmaktadır. Ancak, 

hükümsüzlük kararının kamuya ilan yolu ile duyurulması istenememektedir. 

Hükmün ilanı PatKHK m. 147 ve EndTasKHK m 49/I-g ’da tecavüz davalarına 

ilişkin olarak düzenlenmiş olup, hükümsüzlük davalarına ilişkin KHK’larda ilana 

ilişkin açık düzenleme bulunmadığından hükümsüzlük davası sonucu verilen kararlar 

ilan edilememektedir. 

                                                 

17 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 576, Suluk, Tasarımlar, s. 320. 
18 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 652, Can, a.g.e, s. 91. 
19 Sabih Arkan, Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, s. 169, Kaya, Marka, s. 346. 
20 Kaya, Marka, s. 347, Noyan, a.g.e, s. 328, Suluk, Tasarımlar, s. 321. 
21 Suluk, Tasarımlar, s. 321. 
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EndTasKHK. m.45’e göre hükümsüzlük kararı kesinleştiğinde mahkeme 

tarafından re’sen TPE’ye gönderilir, TPE hükümsüzlük kararını sicile işler ve yayın 

yolu ile ilan eder. Ancak benzer bir düzenleme PatKHK.’da yer almadığı için 

patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra kararın taraflarca 

TPE’ye bildirilmesi gerekmektedir. TPE kendisine bildirilen patente ilişkin 

hükümsüzlük kararını da sicile işler ve yayın yolu ile ilan eder. 

PatKHK. m.132’de patentin hükümsüzlüğüne ilişkin özel bir düzenleme yer 

almaktadır. Buna göre patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, ek patentlerin de 

derhal hükümsüz kalması sonucunu doğurmaz. Hükümsüzlük kararının tebliğinden 

itibaren üç ay içinde ek patentlerin bağımsız patentlere dönüştürülmesi için 

başvuruda bulunulması gerekir. Başvuru yapılmadığı taktirde ek patent de hükümsüz 

kılınmaktadır.22 

3.2.2. Davanın Hukuki Niteliği 

Hükümsüzlük davasının amacı PatKHK./EndTasKHK.’da yer alan 

sebeplerden birine dayanarak patenti/tasarımı patent/tasarım sicilinden sildirmektir 

ve hükümsüzlüğün tespiti aynı zamanda terkini de içermektedir. Bu nedenle dava eda 

davası niteliğindedir. 23 Nitekim eda davalarında, davacı davalının bir iş yapmaya, 

bir şey vermeye veya bir şey yapmamaya mahkum edilmesini ister ve davacının 

istediği bu edaya hükmedilebilmesi için ilk önce dava konusu hakkın veya hukuki 

ilişkinin tespit edilmesi gerekmektedir. 24 Hükümsüzlük davalarında da öncelikle 

hükümsüzlük sebeplerinin var olup olmadığı tespit edilir, bu hallerin varlığı 

durumunda ise patentin/tasarımın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilir. 

 

                                                 

22 Noyan, a.g.e, s. 328. 
23 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 573, Karahan, a.g.e, s. 4, Noyan, a.g.e, s. 327,  Suluk, Tasarımlar, s. 
314, k.g. Yurtsever a.g.e , s. 49, Yurtsever hakimin hükmü ile hakkın baştan itibaren mevcut 
olmadığının tespit edilmesi gerekçesi ile hükümsüzlük davasının tespit davası olduğunu 
belirtmektedir. 
24 Kuru, a.g.e, s. 1407. 
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4. SADECE TASARIMA ÖZGÜ BİR DURUM: TECAVÜZ 

SEBEBİ OLARAK GASP 

4.1. Genel Olarak Tecavüz 

Tecavüz sözlük anlamı ile “hücum etme, saldırma, başkasının hakkına el 

uzatma” anlamlarına gelmektedir. 25 

Tecavüz bir haksız fiildir.26 Hukuki bir alana hukuken hatalı bir davranış ile 

müdahale söz konusudur, yapılan müdahale izinsiz veya yetkisiz yapıldığı için 

tecavüz olarak kabul edilmektedir.27 

4.2. Tasarım Başvurusuna Tecavüz 

Tasarım başvurusuna tecavüz EndTasKHK. m.48/II’de özel olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre tasarım başvurusu EndTasKHK. m.34’e göre yayınlandığı 

takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası 

açmaya yetkilidir.28 Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş 

ise, başvuru yayımlanmamış olsa dahi başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden 

dolayı hukuk ve ceza davası açabilir. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna 

mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. 

Bu hükmün amacı tescil başvurusu yapan ve tasarım hakkı sahibi olan kişiyi, 

tasarımın yayın yoluyla kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkabilecek tecavüz 

hallerine ve tasarım yayınlanmamış olsa dahi bu tasarımdan ve kapsamından 

haberdar olan ve de kötü niyetli kişilere karşı korumaktadır.  

                                                 

25http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=tecav%FCz&ayn=tam, “çevirimiçi”, 14.02.2010 
26 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 624, Suluk, Tasarımlar, s. 437 - HGK, 17.12.1997T., 1997/11-836E., 
1997/1075K. 
27 Suluk, Tasarımlar, s. 437. 
28 Y.11HD.14.02.205T., 2004/4467E., 2005/1152K.-Suluk, Tasarımlar, s. 442. 
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Başvuru sahibinin tecavüz nedeni ile dava açmasından sonra tasarım 

başvurusunun reddedilmesi halinde, davanın dayanağı olan başvuru ortandan kalktığı 

için bu başvuruya dayanılarak açılan tüm davalar da düşecektir.29  

Gasp halinde, tecavüz haksız olarak başvurunun yapıldığı andan itibaren 

mevcuttur ve yetkisiz kişiden başvurma hakkını devralmış kişi dışında başvuruyu 

yapan kişi başvurunun öncesinde de tasarımdan haberdardır. Bu nedenle, gasp 

halinde, yetkisiz kişiden başvurma hakkını devralmış kişinin başvuruda bulunmuş 

olması hali dışında, m.48/II’de düzenlenmiş bulunan istisna uygulanabilecek ve 

başvuru anından itibaren, yani koruma süresinin başladığı andan itibaren gasba 

ilişkin olarak hukuk ve ceza davaları açılabilecektir.  

4.3. Tasarımdan Doğan Hakka Tecavüz 

Tasarım hakkı, sahibine inhisari haklar tanıyan, mutlak nitelikte bir hak 

olması nedeni ile tasarım sahibi bu hakları sayesinde tasarımını sadece kendisi 

kullanabilmektedir ve üçüncü kişilerin kendisinin izni olmaksızın tasarımını 

kullanmaları imkanını ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Bu nedenle bu mutlak ve 

inhisari haklar tasarım sahibine tasarımını yetkilendirmediği kişilerin yapacağı 

tecavüze karşı korumayı da sağlar. 30 

Tasarım hukuku bakımından tecavüz endüstriyel tasarım hakkı sahibinin 

tasarım nedeni ile sahip olduğu mutlak yetkilerine yapılan haksız bir saldırıyı, 

üçüncü kişilerin endüstriyel tasarım sahibinin izni olmaksızın tasarım hakkı sahibine 

tanınan alana müdahalelerini ifade etmektedir.31 

                                                 

29 Suluk, Tasarımlar, s. 441. 
30 Şehirali, a.g.e, s. 100. 
31 Bilgin, a.g.e, s.71. 
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Tecavüzün varlığı için EndTasKHK.’da belirtilen tecavüz sayılan fiillerden 

birinin gerçekleşmiş olması ve somut olayda hukuka uygunluk sebeplerinden birinin 

mevcut bulunmaması gerekmektedir.32 

4.3.1. Tasarımdan Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller 

EndTasKHK. m. 48’e göre tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller; tescilli bir 

tasarımın, sahibinin izni olmaksızın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini 

yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icapta bulunmak, 

kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolamak, elde bulundurmak, tasarım 

belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz 

genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek, bu fiillere iştirak veya 

yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu 

fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen 

veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını 

bildirmekten kaçınmak ve gasptır. Tecavüz halleri EndTasKHK.’da sınırlı sayıda 

belirtilmiştir.33 

4.4. Gasp Sebebi ile Oluşan Tecavüz  

Yukarıda da ifade edildiği üzere gerek PatKHK’da gerekse fikri mülkiyete 

ilişkin diğer KHK.’larda gasp, tecavüz sayılan haller arasında düzenlenmemiştir. 

EndTasKHK.’da ise gasp tecavüz sebepleri arasında da sayılmaktadır. 

Gasbın tecavüz sebepleri arasında sayılması doktrinde tartışılmakta ve gerçek 

hak sahibinin sicile kaydedilmeden hakkı koruyucu davaları açamayacağı 

savunulmaktadır.34  

                                                 

32 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 654 -Türk Hukukunda hukuka uygunluk sebepleri meşru müdafaa, 
ıztırar hali, kuvvet uygulanarak hakkın korunması, kanunun belirlediği sınırlar içerisinde kamu 
gücünün kullanılması, hak kullanımı ve mağdurun rızasıdır. 
33 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 655, Suluk, Tasarımlar, s. 445. 
34  Ayşe Odman Boztosun, Islahçı Hakkı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 239, Suluk, 
Tasarımlar, s. 452. 
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Yukarıda da ifade edildiği üzere kanaatimizce de gerçek hak sahibinin sicile 

kaydedilmeden hakkı koruyucu davaları açamayacağının kabulü gerekmektedir. 

Nitekim, gasp halinde korumadan yararlanacak ve tecavüz sebebi ile dava açabilecek 

kişi sicilde kayıtlı bulunmayan üçüncü kişi durumundaki gerçek veya tüzel kişidir. 

Henüz sicile kaydedilmemiş ve hak sahipliği kesinleşmemiş olan üçüncü kişinin ise 

tecavüz davalarını açamaması, bu davaları ancak tasarım üzerindeki hak sahipliği 

kesinleştikten ve sicilde hak sahibi olarak kaydedildikten sonra açabilmesi daha 

uygun görünmektedir. 

Gasp niteliği itibarıyla EndTasKHK’da sayılan tecavüz sebeplerinden farklı 

olduğu için m. 48 vd. hükümleri de çoğunlukla gasbın niteliğine uygun 

düşmemektedir. Nitekim, EndTasKHK.’da tecavüzü düzenleyen m.48 vd. 

incelendiğinde daha çok gasp dışındaki tecavüz halleri göz önünde tutularak 

düzenleme yapıldığı görülmektedir. Bu halde, m.48 vd. hükümlerini gasbın niteliğine 

uygun düştüğü ölçüde uygulamak gerekmektedir.  

Zira, m.48’de düzenlenmiş olan gasp dışındaki tecavüz hallerinde korumadan 

yararlanacak olan kişi tasarım sicilinde tasarım sahibi olarak görünen gerçek veya 

tüzel kişidir. Gasp halinde ise korumadan yararlanacak kişi, gerçek tasarım sahibi 

olan ve fakat sicilde kayıtlı bulunmayan üçüncü kişi durumundaki gerçek veya tüzel 

kişidir. 

Bu halde esasen haksız olarak sicilde tasarım sahibi olarak görünen kişi hak 

sahipliğinin haksız olduğu bir mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar a ila d 

bentlerinde sayılan tecavüz hallerine karşı korumadan yararlanacak, e bendinde 

düzenlenen gasp halinden ise sadece üçüncü kişi durumundaki gerçek tasarım sahibi 

yararlanabilecektir. 

Konu doktrinde tartışmalı olmasına rağmen, Tasarımların Korunması 

Hakkında Kanun Taslağı m.59/d’ de “Gerçekte tasarım hakkı sahibi olmadığı halde 

başkasına ait bir tasarımı başvuru konusu yapmak veya tescil ettirmek” tecavüz 

sayılan haller arasında sayılmıştır.  
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4.5. Tasarım Hakkına Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Hukuki 

Talepler  

Tecavüzün gerçekleştirilmesi ile tasarım hakkı sahibinin mutlak hakları ihlal 

edilmektedir. Yapılan bu haksız ihlale karşı hak sahibine de bir takım haklar 

sağlanmış ve bir takım taleplerde bulunabileceği belirtilmiştir. Bu talepler tecavüz 

tehlikesinin söz konusu olduğu hallerde bunlara engel olmak amacıyla tasarım hakkı 

sahibine tanınan talepler ile hakkın ihlalinden doğan hukuka aykırı sonuçların 

ortadan kaldırılmasına yönelik taleplerdir.35 

Tasarım hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği hukuki 

talepler esas olarak EndTasKHK. m.49’da sayılmaktadır. Burada sayılan ve 

düzenlenen talepler nitelikleri itibarı ile mahkeme nezdinde ve nizalı dava şeklinde 

ileri sürülecek, bir edayı içeren taleplerdir. Maddede açılabilecek hukuk davaları 

(durdurma, men gibi) ayrı ayrı sayılmakla birlikte bunların aynı dava içinde birlikte 

talep edilmeleri de mümkündür.36 EndTasKHK. m. 49’da sayılanların haricinde m. 

61’de tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava, m.62’de delilleri tespiti, m. 63’te 

ihtiyati tedbir ve m.66’da gümrüklerde el koyma düzenlenmiştir. 

4.5.1. Tecavüzün Tespiti Davası 

EndTasKHK. m.49/I-a’ya göre fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti tasarım 

hakkı sahibi tarafından talep edilebilir.37 Davanın konusu, bir fiilin tecavüz olup 

olmadığının tespitidir.38 Bu dava tecavüzün sona erdiği, fakat etkilerinin devam ettiği 

durumlarda açılır.39  

                                                 

35 Bilgin, a.g.e, s. 77. 
36 Kaya, Marka, s. 277. 
37 Marka ve patentler açısından düzenlenmemiş olan tecavüzün tespiti davası, tasarımlar bakımından 
ayrıca düzenlenmiştir. Fakat markalar ve patentler bakımından da haksız rekabete ilişkin TTK 
m.58/f.I,a hükmüne dayanılarak bu dava açabilecektir. Bkz. Cahit Suluk, Tasarımlar, s.533. 
38 Suluk, Tasarımlar, s. 533. 
39 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 659. 
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Tespit davaları sonucu alınan karar cebri icraya konu olamaz, sadece 

davacının hakkının içeriğini ve kapsamını belirler ve kesin hüküm teşkil eder.40 

EndTasKHK. m.49/1-a’da düzenlenen davayı genel tespit davalarından ayıran 

nokta KHK.’da yer verilen tespit davalarında “hukuki yarar” şartının 

aranmamasıdır.41 Bu davanın açılabilmesi için kusur şartı da aranmamaktadır.42 

Gasp halinde de bu davanın açılması söz konusu olabilir. Hak sahibi olmayan 

kişi tarafından tasarım başvurusu yapılmış veya tasarım tescil edilmişse ve tasarım 

hakkı sona erdikten, yani tecavüz sona erdikten sonra gerçek hak sahibi için etkileri 

devam ediyorsa, gerçek hak sahibi tecavüzün tespiti davasını açabilir.  

4.5.2. Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası 

Tasarım sahibi, tasarım hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasını talep 

edebilir. Durdurma davası devam eden bir tecavüze son vermek için açılan bir eda 

davasıdır. Bu talebin ileri sürülebilmesi için tecavüzde bulunanın kusuru ve zararın 

varlığı şart değildir.43 EndTasKHK.’da durdurma yanında tecavüzün önlenmesi 

talebine de açıkça yer verilmiştir.  

Bu davadaki amaç tecavüzü oluşturan fiillerin durdurulması ve tasarım 

hakkına karşı muhtemel bir tecavüz tehlikesinin önlenmesidir.44 

Söz konusu dava, devam etmekte olan bir tecavüzün veya sona ermiş 

olmasına rağmen her an tekrar edebilecek bir tehlikenin varlığı ya da henüz tecavüz 

fiili başlamamış olmakla beraber başlayacağına ilişkin ciddi belirtilerin söz konusu 

olması durumunda açılabilir.45 Ancak, tecavüz ihtimalinin somutlaşması 

gerekmektedir, salt tecavüz tehlikesi ileri sürülerek bu dava açılamaz.46 Dava 

tecavüzün durdurulması ve önlenmesine ilişkin olduğundan, tecavüzün sona ermiş 

                                                 

40 Suluk, Tasarımlar, s. 534. 
41 Bilgin, a.g.e, s. 86. 
42 Suluk, Tasarımlar, s. 534. 
43 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 658, Kaya, Marka, s. 283, Şehirali, a.g.e, s. 156, Bilgin, a.g.e, s. 81. 
44 Bilgin, a.g.e, s. 81. 
45 Hamdi Yasaman, “Fikri Haklarda Tazminat ile İlgili Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 
55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul, Beta, 2002, s. 817, Bilgin, a.g.e, s. 81. 
46 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 461, Bilgin, a.g.e, s. 81, Suluk, Tasarımlar, s. 534. 
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olması halinde de açılamaz. Tecavüz devam ettikçe söz konusu dava açılabilir ve 

zamanaşımı söz konusu olmaz.47  

Gasp halinde tecavüzün durdurulması davası açılabilir. Nitekim, gerçek 

tasarım sahibi olmayan kişinin tasarım tescili için TPE’ye başvurması ile birlikte 

tecavüz gerçekleşmiş olup, başvuru süresince ve tescil halinde tescil süresince 

tecavüz devam etmektedir. Bu durumda, gerçek hak sahibinin tecavüze son verilmesi 

için durdurma davası açması ve başvuru işlemlerinin ya da tescil işlemlerinin 

durdurulmasını talep etmesi mümkündür. Önleme davasının ise ancak gerçek hak 

sahibi olmayan kişinin başvuru için tüm belgeleri TPE’ye vermek üzere hazırlaması 

halinde mümkün olabileceği düşünülebilir. 

4.5.3. Tecavüzün Giderilmesi Davası 

Tasarım hakkı tecavüze uğrayan kişi, mahkemeden tecavüzün giderilmesini, 

yani tecavüzün maddi sonuçlarının, yarattığı hukuki aykırılıkların ortadan 

kaldırılmasını, durumun eski hale iadesini talep edebilir.48  Buna göre, tecavüzün 

giderilmesi davası ile amaçlanan tecavüzün sonuçlarının kaldırılmasıdır.49 

Bu davanın açılabilmesi için tecavüzü oluşturan fiillerin hukuki sonuçlarının 

varlığı gerekli ve yeterlidir. Ayrıca tecavüz teşkil eden fiilin devam etmesi veya 

devam tehlikesinin bulunması şart değildir.  Bu davada tecavüz edenin kusurlu 

olması şart değildir, dava ayrıca tasarım hakkı sahibinin zarar görmüş olmasına da 

bağlı değildir.50  

Tecavüzün giderilmesi davasında, tecavüzün durdurulması ve önlenmesi 

davasından farklı olarak zamanaşımı işlemektedir. Nitekim, zamanaşımı hukuka 

                                                 

47 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 46, Suluk, Tasarımlar, s. 535. 
48 Kaya, Marka, s. 285. 
49 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 463, Bilgin, a.g.e, s. 82. 
50 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 462, Kaya, Marka, s. 285 Suluk, Tasarımlar, s. 535. 
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aykırı sonucun doğması ile işlemeye başlamaktadır.51 Durdurma, önleme ve 

giderilme davaları birlikte açılabilirler. 52 

Gasp halinde de tecavüzün giderilmesi talep edilebilir. Nitekim, tasarım gasp 

sonucu gerçek hak sahibinden başkası adına tescil edilmiş ve sicilde tasarım sahibi 

olarak görünen kişi tarafından tasarım hakkı kapsamına giren faaliyetlerde 

bulunulmuş, örneğin tasarımın uygulandığı bir ürünü üretilmiş, ithal edilmiş, 

piyasaya sunulmuş ise ortaya çıkan haksız sonuçların ortadan kaldırılması gerçek hak 

sahibi tarafından talep edilebilir. 

4.5.4. Tazminat Davaları 

Tazminat davaları hukuka aykırı bir fiilin meydana gelmesi halinde hakkı 

zarara uğrayan kişi tarafından uğradığı zararın giderilmesi için açılan davalardır.53 

Fikri mülkiyeti düzenleyen KHK.’larda maddi tazminat, manevi tazminat ve 

itibar tazminatı olarak üç tür tazminat davasına yer verilmektedir. Hak sahibi bu 

tazminatların her birini ayrı ayrı talep edebilir.54 Tazminat davası bir eda davasıdır.55 

Tazminata hükmedilebilmesi için hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve uygun 

illiyet bağı aranır.56  

4.5.4.1. Maddi Tazminat Davası 

Tasarım sahibi tecavüz nedeni ile doğan maddi kayıplarını telafi edebilmek 

için maddi tazminat davası açabilir. Maddi tazminat davası zararı ortadan kaldırma 

ve zarar görenin iktisadi durumunu eski hale getirme amacına hizmet eder. 

EndTasKHK.’da genel hükümlere paralel olarak kusur sorumluluğu kabul edilmiştir. 

Bu noktada tazminatın doğumu bakımından kusurun kast veya ihmal derecesinde 

                                                 

51 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 463, Suluk, Tasarımlar, s. 535. 
52 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 463, Şehirali, a.g.e, s. 154, Bilgin, a.g.e, s. 82, Suluk, Tasarımlar, s. 
492. 
53 Bilgin, a.g.e, s. 89. 
54 Suluk, Tasarımlar, s. 535. 
55 Kemal Oğuzman, Turgut Öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Filiz kitapevi, İstanbul, 2000, s. 
520. 
56 Suluk, Tasarımlar, s. 535. 
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olmasının önemi yoktur ancak kusurun derecesi tazminatın belirlenmesinde dikkate 

alınır. 57  

EndTasKHK. m.52’ye göre tasarım hakkı sahibinin uğradığı zarar, fiili 

kaybın değerini ve tasarımdan doğan haklara tecavüz dolayısıyla yokun kalınan 

kazancı kapsar. Tazminatın hesaplanmasında da fiili zarar ve yoksun kalınan kazanç 

dikkate alınacaktır.  

Fiili zarar malvarlığındaki azalmadır. Azalma aktifin düşmesi veya pasifin 

artması şekilde olabilir. Pazarın karıştırılmasından doğan zarar da fiili zararın 

kapsamına girmektedir.58  

Yoksun kalınan kazanç ise, tasarım hakkına tecavüz nedeni ile tasarım 

sahibinin kavuşamadığı muhtemel kardır. EndTasKHK. m.52/son uyarınca yoksun 

kalınan kazancın hesaplanmasında, tasarımın ekonomik önemi, tasarımdan doğan 

haklara tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında tasarıma ilişkin 

lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur. Madde metninde gibi 

ifadesine yer verildiğinden, söz konusu etkenler sınırlı olarak sayılmadığı, bunlardan 

başka etkenlerin de somut olayın özellikleri dikkate alınarak göz önünde 

bulundurulabileceği anlaşılmaktadır. 

Zarar para ödenerek giderilir, aynen tazmin söz konusu değildir.59 

EndTasKHK. m.55’e göre tasarım hakkı sahibine ödenecek tazminat, tasarım belgesi 

sahibinin diğer kişilerden tasarımın başka bir şekilde kullanılmasından dolayı aldığı 

bedelden daha fazla ise, tazminat bu bedel dikkate alınarak ve bu bedele uygun 

olarak tespit edilerek, bedelden indirilir. Bu hükümle tazminatın zenginleştirme aracı 

olmasının engellenmesi amaçlanmıştır. 

Zarar miktarının tespitinde hangi tarihin esas alınacağı tartışmalıdır. 

Doktrinde hakim olan görüş enflasyonist dönemleri de göz önünde bulundurarak 

                                                 

57 Suluk, Tasarımlar, s. 539. 
58 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 465, Kaya, Marka, s. 291, Suluk, Tasarımlar, s. 540. 
59 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 465. 
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hüküm tarihinin esas alınmasını savunmaktadır.60 Ancak Yargıtay kararlarında 

zararın meydana geldiği tarihin esas alındığı görülmektedir.61 

Gasp halinde de tasarım hakkı gasp edilen gerçek tasarım hakkı sahibi maddi 

tazminat davası açabilecektir. Nitekim,  gasp halinde de diğer tecavüz hallerinde 

olduğu gibi, haksız fiil söz konusudur ve bu durumda gasp edenin sorumluluğu 

doğmaktadır. Ancak, sorumluluk açısından kusur şartının aranması nedeniyle 

tasarımı yetkisiz kişiden iyi niyetle devralan kişiye karşı tazminat davası 

açılamayacaktır. Başvuru hakkını devralan kişinin kötü niyetli olması halinde ise 

maddi tazminat davası açılabilecektir.  

4.5.4.2.Manevi Tazminat Davası 

Tecavüz dolayısıyla tasarım sahibinin manevi olarak zarara uğraması 

durumunda manevi zararların da tazmini mümkündür. Tasarım hukuku anlamında 

manevi zararın tazmininde amaç tecavüz dolayısıyla tasarım sahibinin ticari ve 

kişisel varlığında meydana gelen olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasıdır.62  

Tasarım sahibinin tüzel kişi olması manevi tazminat istemesine engel teşkil 

etmemektedir.63 

Manevi tazminatın hesaplanmasına ilişkin olarak EndTasKHK.’da herhangi 

bir düzenleme yer almamaktadır. Mahkemeler tecavüz nedeni ile tasarım sahibinin 

duyduğu elem ve acıyı, ticari hayattaki güven zedelenmesini dikkate alarak genel 

hükümler çerçevesinde belirleyeceklerdir. 

Gasp halinde de, gerçek tasarım sahibinin manevi zarara uğraması 

mümkündür. Nitekim, gerçek hak sahibinin, tasarımının kendisinden başka bir şahıs 

adına kullanılması nedeniyle doğabilecek olumsuz sonuçlar nedeniyle acı ve elem 

duyması mümkündür.  

                                                 

60 Oğuzman, Öz,: a.g.e, s. 534. 
61Suluk, Tasarımlar, s. 544, YHGK, 12.03.2008 T., 2008/5-243E., 2008/246K. (Çevirimiçi), 
www.kazanci.com, 19.08.2009. 
62 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 468. 
63 Suluk, Tasarımlar, s. 545. 
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Manevi tazminat davası açılabilmesi için de kusur şartı arandığından tasarımı 

yetkisiz kişiden iyi niyetle devralan kişiye karşı tazminat davası açılamayacaktır.  

4.5.4.3. İtibar Tazminatı Davası 

Fikri mülkiyeti düzenleyen KHK.’larda maddi ve manevi tazminatın yanında 

itibar tazminatı da düzenlenmiştir.64 EndTasKHK. m.54’e göre tasarımdan doğan 

haklara tecavüz eden tarafından, tasarımın kötü şekilde üretimi veya uygun olmayan 

bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, tasarımın itibarı zarara uğrarsa, tasarım 

hakkı sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir. Maddenin lafzından da 

anlaşıldığı üzere itibar tazminatı maddi ve manevi tazminattan ayrı, yani onlara ek 

olarak istenebilir.65  

Gasp halinde de itibar tazminatı davası açılabilir. Nitekim, gerçek tasarımcı 

olmayan kişinin tasarımı kötü şekilde üretmesi veya uygun olmayan tarzda piyasaya 

sunması sonucu tasarımın itibarının zedelenmesi halinde, daha sonra tasarımı kendi 

adına tescil ettirecek gerçek tasarım sahibinin kaybedilen bu itibarı yeniden inşa 

etmesi gerekecektir ve bunun bir maliyeti vardır. 

4.5.5. Hukuk Davalarında İleri Sürülebilecek Talepler 

Tecavüz sebebi ile yukarıda belirtilen hukuk davalarını açan davacının 

EndTasKHK.’da belirtilen ürün ve araçlara el konulması, ürün ve araçlar üzerinde 

mülkiyet hakkı tanınması, ürün ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya imhası, 

zarar miktarını kanıtlayan belgelerin istenmesi ve hükmün ilanını talep etme hakkı 

bulunmaktadır. Bu hususlarda verilen kararlar nihai nitelikte olup, temyiz 

edilebilirler. Mahkeme bu konularda re’sen karar veremez, davacı tarafından talep 

edilmesi gerekmektedir.66  

Söz konusu taleplerin hepsi gasp halinde de tasarım hakkı gasba uğrayan 

gerçek tasarım sahibi tarafından talep edilebilecektir. 

                                                 

64 İtibar tazminatı kaynağını İspanya’nın 20 Mart 1986 tarih ve 11 sayılı patent kanununun 68. 
Maddesinden alınmıştır. Bkz. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 469. 
65 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 469, Kaya, Marka, s. 300. 
66 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s.474, Suluk, Tasarımlar, s.582. 
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4.5.5.1 Ürün ve Araçlara El Konulması 

Tasarım hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen ürünlere ve bu 

ürünlerin üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araç, cihaz ve makine gibi 

vasıtalara el konulması istenebilir (EndTasKHK. m.49/I-d). 

Burada söz konusu araç, cihaz ve makine gibi vasıtalara el konulabilmesi için 

bunların münhasıran tasarım hakkına tecavüz eden ürünün üretimine özgülenmiş 

olması gerektiği kabul edilmektedir.67 

4.5.5.2. Ürün ve Araçlar Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması 

Tasarım hakkı tecavüze uğrayan kişi, el konulan ürünler ve bunların doğrudan 

üretiminde kullanılan araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını talep 

edebilir (EndTasKHK. m.49/I-e). 

Mülkiyet hakkı tanınırken, ürün ve araçların değeri tasarım sahibine verilecek 

maddi tazminat miktarından düşülür. Eğer bu değer kabul edilen tazminat miktarını 

aşıyorsa tasarım sahibinin fazla kısmı tecavüz edene ödemesi gerekmektedir. 

Bu düzenlemeye göre tasarım sahibi ancak zararının karşılanmasını 

isteyebildiği anlaşılmaktadır. 

4.5.5.3. Ürün ve Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi veya İmhası 

Tasarım hakkı tecavüze uğrayan kişi, el konulan ürünlerin ve araçların 

şekillerinin değiştirilmesini talep edilebilir (EndTasKHK m.49/I-f ). Burada 

kademeli bir sistem kabul edilmiştir. Buna göre önce ürün ve araçların şekil 

değişikliği ile tecavüzün önlenmesine çalışılacak, ancak şekil değişikliği ile 

tecavüzün devamını önlemek mümkün değilse ürün ve araçların imhası yoluna 

gidilecektir.68 

 

                                                 

67 11.HD, 13.102006, 2006/8933E., 2006/10237K.-Suluk, Tasarımlar, s. 583. 
68 Suluk, Tasarımlar, s. 587. 
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4.5.5.4. Zarar Miktarını Kanıtlayan Belgelerin İstenmesi 

Tasarım hakkı tecavüze uğrayan kişi, tasarımın izinsiz olarak kullanılması 

sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat 

yükümlüsünden tasarımın kullanılmasıyla ilgili belgelerin verilmesini isteyebilir 

(EndTasKHK. m.51). 

 Bu düzenleme usul hukukunun delillerin ispat yükü olan kimse tarafından 

bulunması ve kimsenin aleyhine olan belgeleri mahkemeye ibraz etmekle yükümlü 

tutulmayacağı ilkesinin bir istisnasıdır.69 

Talep edilebilecek belgeler, sadece zarar miktarının belirlenmesine ilişkin 

belgeler olup, tasarımın kullanımı yoluyla elde edilen kazancı gösteren failin ticari 

defterlerini de kapsamaktadır. Ticari defterler yanında faturalar, sipariş mektupları, 

gümrük belgeleri, makine parkı listesi, ambar kayıtları ve ticari yazışmalarla ilgili 

belgeler talep edilebilecektir. 70 

4.5.5.5. Hükmün İlanı 

Tasarım hakkı tecavüze uğrayan tasarım sahibi tecavüz eden aleyhine verilen 

mahkeme kararının masrafları tecavüz eden tarafından karşılanmak üzere ilgililere 

tebliğini ve kamuya yayın yolu ile duyurulmasını talep edebilir. (EndTasKHK. 

m.49/I-g) 

Bundan başka hükmün ilanının özel bir şekli de EndTasKHK. m. 59’da 

düzenlenmiştir. Buna göre dava sonucunda haklı bulunan taraf masrafları karşı tarafa 

ait olmak üzere haklı bir neden varsa kesinleşmiş kararın günlük gazete, radyo, 

televizyon ve benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep 

edebilir.  Madde 59’a göre her iki taraf da hükmün yayınlanmasını isteyebilirken, 

m.49’a göre sadece tasarım ve lisans sahibi talep edebilir. Her iki maddeye göre de 

ilanın istenebilmesi için haklı bir menfaatin bulunması gerekmektedir.  

                                                 

69 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 468, aynı eserde tecavüzü kanıtlayan belgeler başlığının hükmün 
içeriği ile tutarlı olmadığı, nitekim hükmün içeriğinde zarar miktarının tespitinden söz edildiği 
belirtilmektedir.  
70 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 468, Suluk, Tasarımlar, s. 589. 
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EndTasKHK. m.59’a göre ilanın şekli ve kapsamının kararda belirtilmesi 

gerekmektedir. 

Mahkeme kararının ilanına ilişkin talep başlangıçta ileri sürülebileceği gibi 

kararın kesinleşmesinden sonraki üç ay içerisinde de yapılabilir. Mahkeme re’sen 

ilana karar veremez (EndTasKHK. m.59/II). 

4.5.6. Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava 

Menfaati olan herkes, tasarım hakkı sahibine karşı dava açarak, fiillerinin 

tasarımdan doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir 

(EndTasKHK. m. 61). 

Bir tasarımla ilgili herhangi bir girişimde bulunacak kimsenin ileride dava ile 

karşılaşmaması için EndTasKHK.’da tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava 

açma imkanı sağlanmıştır.71 

Menfaati olanlardan maksat Türkiye’de giriştiği veya girişeceği sınai 

faaliyetlerin tasarım hakkına tecavüz oluşturup oluşturmayacağı konusunu önceden 

öğrenerek durumunu buna göre ayarlama ihtiyacında bulunan kişilerdir.72 

Bu dava bir menfi tespit davasıdır. Ancak diğer tespit davalarından farklı 

olarak bir eda davasının açılabileceği hallerde de açılabilir. 73 Bu kapsamda bu dava 

hükümsüzlük davası ile birlikte açılabilir (EndTasKHK. m. 61). 

Kendisine karşı tecavüz nedeniyle dava açılan kişi bu davayı açamaz 

(EndTasKHK m. 61/IV). Tasarım hakkına tecavüz davasında, karşı tarafın tasarım 

hakkına tecavüz olmadığını savunma imkanı olarak sürebilme imkanı olduğundan, 

gereksiz yere davalara sebebiyet vermemek amacıyla bu düzenlemeye yer 

verilmiştir.74  

                                                 

71 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 476. 
72 Kaya, Marka, s. 281, Suluk, Tasarımlar, s. 518. 
73 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 476. 
74 Kaya, Marka, s. 282. 
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Davayı açacak olan kişi önce noter aracılığı ile tasarım sahibinin görüşünü 

bildirmesini ister. Tasarım sahibi tebliğden itibaren bir ay içinde cevap vermezse 

veya bildirim sahibinin kabul etmeyeceği bir cevabı verirse anılan dava açılabilir. 

Bildirim dava şartıdır (EndTasKHK. m.61/II-III). 

Dava, tasarım üzerinde hak sahibi bulunan ve Tasarım Sicili'ne kayıt edilmiş 

olan, bütün hak sahiplerine tebliğ edilir ( EndTasKHK. m.61/V). Bu hükmün amacı 

tasarım üzerinde hakkı bulunan kişilerin davaya müdahale etmesine imkan 

tanımaktır.75 

Gasp halinde ise tecavüzün mevcut olmadığı hakkında davanın açılabilmesi 

mümkün değildir, nitekim gasp ile tecavüzün mevcut olmadığı hakkındaki dava 

nitelik itibarı ile birbirleri ile bağdaşmamaktadır. Zira, burada, menfaati olanlar, 

tasarım hakkı sahibine karşı dava açarak, fiillerinin tasarımdan doğan haklara 

tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep etmektedirler. Gasp halinde ise 

gerçek tasarım sahibi üçüncü kişi konumunda olup, tasarım haksız olarak tasarımı 

adına tescil ettirmiş kişi adına tescillidir. Bu nedenle hakkı gasba uğramış ve fakat 

üçüncü kişi konumundaki gerçek tasarım sahibinin bu davayı açması mümkün 

görünmemektedir. 

4.5.7. Delillerin Tespiti  

Delillerin tespiti EndTasKHK. m.62’de düzenlenmiş olup, daha önce 

“delillerin tespiti davası” biçiminde düzenlenmiş olan kenar başlığı, daha sonra 

“delillerin tespiti” olarak değiştirilmiştir.76 

Söz konusu değişiklik yapılmadan önce m. 62’de düzenlenen delillerin 

tespitine ilişkin doktrinde, söz konusu hükmün kenar başlığında belirtildiği gibi bir 

                                                 

75 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 477, Kaya, Marka, s. 283. 
76 26.6.2004 tarih ve 25504 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.6.2004 tarih ve 5194 sayılı Kanun m. 18. 
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dava olarak kabul edilmesi gerektiği77 ve HUMK’ta düzenlenen delil tespiti talebi ile 

aynı olduğu78 yönünde iki farklı görüş savunulmaktaydı. 

Maddenin kenar başlığında yapılan değişiklik ve madde gerekçesinde de bu 

düzenlemenin bir delil tespiti olup, müstakil bir dava olmadığının belirtilmesi ile 

m.62’de yer alan düzenleme ile HUMK’da düzenlenen delil tespitinin ifade edildiği 

anlaşılmaktadır. 79 

Tasarım Kanun Tasarısı m.71’de de 2004 yılından sonraki düzenlemeye 

uygun olarak “delillerin tesbiti ve muhafazası talebi”  başlığına yer verilmiştir. 

HUMK m.368-374’te düzenlenmiş olan delillerin tespiti bir tür ihtiyati 

tedbirdir. Bir takım şartların varlığı halinde, dava açılmadan önce veya dava 

açıldıktan sonra davanın deliller aşamasına gelmeden önceki bir döneminde delillerin 

toplanarak emniyet altına alınması halidir.80 Delillerin tespitini isteyenin delillerin bu 

şekilde önceden tespitinde hukuki yararı bulunmalıdır.81 

Tecavüz fiillini ispatlayacak nitelikteki her türlü delilin tespiti talep 

edilebilir.82 Buna göre, tasarım hakkı gasp edilen kişi hak sahibi olmayan kişinin 

başvuru yaptığını, tasarımın bu kişi adına tescil edildiğini ve tasarımın gerçek 

sahibinin kendisi olduğunu kanıtlayacak nitelikteki her türlü delilin tespitini 

isteyebilecektir. 

4.5.8. İhtiyati Tedbirler 

İhtiyati tedbir, kesin hükme kadar devam eden yargılama süresince dava 

konusuyla ilgili olarak davacının veya davalının hukuki durumunda meydana 

                                                 

77Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 461, Arslan Kaya, “Marka Hukukunda Delillerin Tespiti Davası”, 
Patent ve Marka Dünyası, Yıl 4, 2002, Sayı, 12-13, s.10-12 (Delillerin Tespiti), Arkan, age, s. 232. 
78 Cahit Suluk, Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması, Yargı, Ankara, 2001, s. 278 (Yedek 
Parça), Şehriali, a.g.e, s. 147, Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin, Ankara, 
2003, s. 302. 
79 Ancak doktrinde bu düzenlemenin yerinde olmadığını savunan görüşler bulunmaktadır. Bkz. 
Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 461, Kaya, Marka, s. 278. 
80Kuru, age, s. 4427, Bilgin, a.g.e, s. 79. 
81 Kuru, a.g.e, s. 4431. 
82 Bilgin, a.g.e, s. 80. 
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gelebilecek olumsuzluklara karşı öngörülmüş geçici nitelikte bir hukuki korumadır.83 

İhtiyati tedbirlerle hakkın kendisi değil gerçekleştirilmesi garanti altına alınır.84Asıl 

amaç ihtiyati tedbirler yoluyla etkin hukuki korumanın sağlanmasıdır.85 

HUMK’da teminat ve düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir türlerine yer verilmiş 

olup, ifa amaçlı tedbirler düzenlenmemiştir. Fikri mülkiyeti düzenleyen KHK.’lar 

bazı durumlarda HUMK.’dan ayrılarak ihtiyati tedbirlere ilişkin yeni kurallar 

getirmiştir.86 

EndTasKHK. m.63 ihtiyati tedbir talebi başlığını taşımakta olup, maddeye 

göre EndTasKHK’da öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, davanın 

etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir. İhtiyati 

tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılır. 

İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir. 

Madde metnine göre ihtiyati tedbir talep edebilecek kişiler EndTasKHK.’da 

belirtilen türde dava açan veya açacak olan kimselerdir ve tedbir talebi dava 

açılmadan önce ve dava ile birlikte talep edilebileceği gibi dava açıldıktan sonra da 

yapılabilir.87  

EndTasKHK. m.64’e göre özelikle üç tür ihtiyati tedbire karar verilebilir. 

Özellikle ifadesine yer verildiği için bunların sınırlı sayıda olmadığı anlaşılmaktadır. 

Belirtilen üç tedbir türü ise; davacının tasarımdan doğan haklarına tecavüz teşkil 

eden fillerin durdurulması, tasarımdan doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya 

ithal edilen şeylere veya tasarım belgesi verilmiş usulün icrasında kullanılan 

vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi 

                                                 

83 Muhammet Özekes, “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbir”, DEÜHFD, C.IV, 
S.2/2002, İzmir, s. 94 
84 Savaş Bozbel, “Fikri Hakların İhlali Nedeniyle İhtiyati Tedbir Yoluyla İnternet Erişim Sitelerine 
Erişim Engellenebilir mi?” Fikri Mülkiyet Yıllığı, İstanbul, XII Levha, 2009, s. 158 
Suluk, Tasarımlar, s. 497. 
85Nevhis Deren Yıldırım, “Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar, Ünal 
Tekinalp’e Armağan, C. II, İstanbul, Beta, 2003, s. 206 (Marka). 
86 Suluk, Tasarımlar, s. 498. 
87 Bilgin, a.g.e, s. 77. 
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alanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların muhafazası ve 

herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesidir. 

Maddenin a bendinde tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulmasından 

bahsedilmektedir. Hangi fiillerin tecavüz teşkil edeceği ise m.48’de belirtilmiştir. Bu 

nedenle burada durdurulması talep edilecek fiil m.48’de belirtilen fiillerden biridir.  

Bu doğrultuda gasp hali de EndTasKHK.’da tecavüz fiili olarak sayılmış 

olduğundan, tasarım hakkı gasp edilen tasarımcı, EndTasKHK. m.63 gereğince, gasp 

nedeniyle dava açmış veya açacak olması durumunda, davanın etkinliğini temin 

etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir. Bu kapsamda tasarım 

hakkının gasbı nedeniyle dava açan veya açacak olan gerçek tasarım sahibi gasp 

edenin gasp fiilinin durdurulmasını ihtiyati tedbir yolu ile talep edebilir. 

Maddenin b bendinde ise tasarım hakkını ihlal eden tecavüze konu ürünlere el 

konulabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda tasarım hakkının gasbı sebebiyle dava 

açan veya açacak olan kimse ürün veya araçlara el konulmasını da talep 

edebilecektir. 

EndTasKHK. m.64/c’ye göre ise herhangi bir zararın tazmini bakımından 

teminat verilmesi talep edilebilecektir.  Söz konusu teminatın kim tarafından 

ödeneceği doktrinde tartışmalı olup, bazı yazarlar maddenin lafzından teminatın 

tecavüz eden tarafından ödenmesi gerektiğini savunurken88, bazı yazarlar ise bu 

teminatın tedbir talebinde bulunan tarafından ödenmesi gerektiğini 

savunmaktadırlar.89 Kanaatimize göre de teminatın tecavüz eden tarafından ödenmesi 

fikri mülkiyet hukukun hak sahibini koruma amacına uygun düşmektedir.  Nitekim, 

maddenin tecavüz edeni teminat ödemeye mahkum etmesinin nedeni tedbir talep 

edenin uğramış olacağı tahmin edilen zararın tazminini güvence altına almaktır.90 

 

                                                 

88Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 480, Bilgin, a.g.e, s.78, Nevhis Deren Yıldırım: Haksız Rekabet 
Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda İhtiyati Tedbirler, 2. Baskı, İstanbul 2002, s. 145 
(Rekabet). 
89 Sabih Arkan: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, s. 228. 
90 Bilgin, a.g.e, s. 78. 
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4.5.9. Gümrüklerde El koyma 

Gümrüklerde el koyma EndTasKHK. m.66’da düzenlenmiştir. Buna göre 

aynının üretilmesi hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı 

gerektiren taklit mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, 

Gümrük İdareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulur. El koyma ile ilgili 

uygulama bir konuda çıkarılacak mevzuatta düzenlenir. Gümrük İdarelerindeki 

tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında ihtisas 

mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa 

idarenin el koyma kararı ortadan kalkar. 

Bu konudaki uygulamanın açıklığa kavuşturulması için Türk Hukukunda 

gümrük mevzuatında önemli değişiklikler ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. 

Uluslararası alandaki düzenlemelerin etkisiyle 1999 tarihinde 1615 sayılı eski 

Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran 4458 sayılı Gümrük Kanunu kabul 

edilmiştir. Bu kanunda m.55 ve 57 fikri mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemeleri 

içermektedir. Ayrıca Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri de yeniden 

düzenlenmiştir.91 

EndTasKHK. ve GümK m.57 çerçevesinde sadece taklit mallara gümrüklerde 

el konulabilecektir. Bu nedenle gasp halinde EndTasKHK. m.66 hükmü ve ilgili 

diğer mevzuat hükümlerinin uygulanması sorun teşkil edecektir. Nitekim, gasp 

halinde tescilli tasarımın konusu olarak üretilmiş olan mallar orijinaldir ve de hak 

sahipliği şekli olarak sicilde tasarım sahibi olarak görünen kişiye aittir. Bu durumda 

tasarım sicilinde hak sahibi görünmeyen gerçek tasarımcı gümrük idaresinden taklit 

olmayan söz konusu mallara el konulmasını talep edemeyecektir. Konuya ilişkin 

olarak doktrinde ve yargı kararlarında herhangi bir çözüm getirilmemiş olup, 

kanaatimizce gerçek tasarım sahibinin kendi hak sahipliğini ispatlayabilmesi halinde 

gümrüklerde el koyma talebinde bulunabilmesi gerekmektedir. 

 

                                                 

91 Suluk, Tasarımlar, s. 513. 



79 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: GASP, HÜKÜMSÜZLÜK VE TECAVÜZ 

DAVALARINA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ 

1. DAVANIN TARAFLARI 

1.1. Gasp Davasında 

Gasp davalarında dava patent/tasarım hakkı gasp edilen gerçek patent/tasarım 

sahibi ve onun halefleri tarafından açılabilir. Bunlar buluş/tasarım sahibi, hakkı 

buluş/tasarım sahibinden devralan, işveren veya ortaklar olabilir. Nitekim, 

patent/tasarım üzerinde sadece kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde 

patentin/tasarımın devri müşterek hak sahipliği tanınmasına yönelik olarak da 

istenebilmektedir.1 

Davalı, gaspta veya kısmi gaspta bulunarak TPE’ye başvuran ve sicilde hak 

sahibi olarak görünen kişidir.2 

Dava patent/tasarım başvurusunu veya patenti/tasarımı yetkisiz kişiden iyi 

niyetle devralan kişiye karşı da açılabilir.3 Zira, fikri mülkiyet hukukunda hak sahibi 

olmayan bir kişiden iyi niyetle hak iktisap eden kişi korunmamaktadır.4  

Gerçek buluş/tasarım sahibinin üçüncü bir kişi olması halinde ise gerçek 

buluş/tasarım sahibi açılmış olan davanın davacısı ve davalısına karşı bir dava açarak 

duruma müdahale edebilir. Bu durumda mevcut dava yeni dava ile birleştirilerek 

gerçek buluş/tasarım sahibinin tespiti gerekmektedir.5 

1.2. Hükümsüzlük Davasında 

Patentin hükümsüzlüğü talebinde bulunabilecek kişiler PatKHK. m.130/I’de 

sayılmışlardır. Buna göre zarar gören kişiler, cumhuriyet savcıları kanalıyla ilgili 

resmi makamlar ve m.129/d uyarınca patent isteme hakkına sahip olanlar 

                                                           

 
1 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 527. 
2 Yurtsever a.g.e., s. 50, Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 524. 
3 Suluk, Tasarımlar, s.578, Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 523. 
4 Suluk, Tasarımlar, s.578. 
5 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 524. 
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hükümsüzlük talebinde bulunabilirler. Davacıları gösteren bu hüküm tahdidi değildir. 

Ancak, PatKHK. m.129/d uyarınca patentin gasp edilmesi sebebi ile açılacak 

hükümsüzlük davalarında dava, patent hakkı gasp edilen gerçek patent sahibi ve 

onun halefleri tarafından açılabilir, herhangi bir şahıs zarar gören sıfatıyla gasp 

sebebi ile hükümsüzlük davasını açamaz. 6 

EndTasKHK.’da ise hükümsüzlük davasını açabilmek için zarar görme şartı 

aranmamaktadır, tasarımın hükümsüzlüğü herkes tarafından istenebilir 

(EndTasKHK. m. 44/I). Fakat m.44/II’de gasp sebebi ile açılacak hükümsüzlük 

davalarına ilişkin bir istisnaya yer verilmiştir. Buna göre patentin gasbı sebebi ile 

açılacak hükümsüzlük davası gibi endüstriyel tasarımın gasbı sebebi ile açılacak 

hükümsüzlük davası da sadece gerçek hak sahibi ve onun halefleri tarafından 

açılabilir.7 

Gasp sebebi ile hükümsüzlük davasını ortak buluşlarda/tasarımlarda 

paydaşlardan birisi diğerlerine karşı açamaz. Paydaş ancak gasp davası açarak adının 

buluşçular/tasarımcılar arasında tescilini talep edebilir.8  

Hükümsüzlük davasının davalısı patent/tasarım sicilinde hak sahibi olarak 

görünen kişidir. Hükümsüzlük davası TPE aleyhine açılamaz.9 

Dava patenti/tasarımı yetkisiz kişiden iyi niyetle devralan kişiye karşı da 

açılabilir.10   

Lisans alan veya rehin alacaklısına karşı ise hükümsüzlük davası 

açılamayacaktır. Ancak, patent/tasarım aleyhine hükümsüzlük davası açılması 

halinde sicilde patent/tasarım üzerinde hak sahibi olarak görünen kişilere davaya 

                                                           

 
6 Y.11 H.D., 06.07.2000T., 2000/3321E., 2000/6441K., Suluk, Tasarımlar, s.365. 
7 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 650, Can, a.g.e, s.87,  Y.11.HD.06.07.2000T.,  
2000/3321E.,2000/6441K -Suluk, Tasarımlar, s.315. 
8 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 650. 
9 Y.11.H.D, 10.02.2005 T., 2004/4732E., 2005/1024K., (Çevirimiçi), http://www.kazanci.com , 
17.07.2009, Noyan, a.g.e, s.326, Saraç, Hükümsüzlük Davaları, s. 131. 
10 Suluk, Tasarımlar, s.578, Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 523. 
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katılabilmeleri için tebligat yapılması gerekmektedir (PatKHK. m. 130/son, 

EndTasKHK. m.44/son)11. 

1.3. Tecavüz Davasında 

Tasarıma tecavüz12 davasını kural olarak tasarım sahibi veya halefi açabilir.13  

Birden çok tasarım sahibi bulunuyorsa kural olarak ortaklar arasında müşterek 

mülkiyet ilişkisi olacağından her ortak menfaatlerin korunması için tek başına dava 

açabilir.14 Rehin ve intifa hakkı sahipleri de haklarını tehlikeye düşürecek fiillere 

karşı dava açabilirler.15 

Lisans alanların dava açma haklarına ilişkin ise EndTasKHK. m.60’da özel 

bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre inhisari lisansa sahip olan kişi, aksi 

sözleşmede kararlaştırılmamışsa tecavüz halinde tasarım hakkı sahibinin 

EndTasKHK. uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir. İnhisari olmayan 

lisans sahibinin ise kural olarak dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak inhisari 

olmayan lisans sahibi gerekli davayı açması için tasarım sahibine noter aracılığı ile 

bildirimde bulunabilir. Tasarım sahibinin dava açmayı kabul etmemesi veya 3 ay 

içerisinde herhangi bir cevap vermemesi halinde inhisari olmayan lisans sahibi kendi 

adına dava açabilir.16 Birden fazla lisans sahibinin olması halinde dava açmak ve 

ihtiyati tedbir başvurusunda bulunmak için diğer lisans sahiplerinin iznine gerek 

yoktur.17 Adi lisans sahibinin noter aracılığı ile gönderdiği bildirimi dava dilekçesine 

eklemesi ve davayı tasarım sahibine bildirmesi gerekmektedir.18 

                                                           

 
11 Y.11.H.D, 10.02.2005 T., 2004/4732E., 2005/1024K., (Çevirimiçi), http://www.kazanci.com , 
17.07.2009. 
12 Gasp sebebi ile tecavüz davası açılması PatKHK’da yer almadığı ve sadece EndTasKHK’da 
düzenlendiği için bu başlık altında sadece tasarımlara ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. 
13 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 660, Suluk, Tasarımlar, s. 646, Bilgin, a.g.e, s. 109. 
14 Suluk, Tasarımlar, s. 646. 
15 Suluk, Tasarımlar, s. 651, Bilgin, a.g.e, s. 109. 
16 Suluk, Tasarımlar, s. 648, Bilgin, a.g.e, s. 109 . 
17 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mevcü Ergün,“Tasarım Korunmasında Lisans Alanın Dava Hakkı”, Ankara 
Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi(FMR), C.1, Sayı 3, Ankara, 2001, s. 85 vd., 
Suluk, Tasarımlar, s. 648. 
18 Suluk, Tasarımlar, s. 648, Ergün, a.g.e, s. 86. 
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EndTasKHK. m.48/II uyarınca başvuru sahibi de hukuk ve ceza davalarını 

açabilecektir. Dava tasarım hakkına tecavüz edene karşı açılır.19  

EndTasKHK. m.49/e uyarınca gasp sebebi ile açılan tecavüz davasında ise 

sicilde kayıtlı kişi davacı değil davalıdır. Nitekim, gasp sebebi ile açılacak tecavüz 

davasında dava tasarım hakkı gasp edilen gerçek tasarım sahibi ve onun halefleri 

tarafından, sicilde tasarım sahibi olarak görünen kişiye karşı açılır.  

2. SÜRE 

2.1. Gasp Davasında 

PatKHK. m. 12’e göre patent isteme hakkının gasbı sebebi ile açılacak dava 

ile tasarım başvurusuna karşı açılacak gasp davası başvuru işlemleri devam ettiği 

sürece açılabilir. 

Patentin/tasarımın gasbı halinde açılacak dava ise patentin/tasarımın 

verildiğinin ilan edilmesinden itibaren iki yıl içerisinde açılabilir. Ancak kötü niyet 

halinde dava patentin/tasarımın koruma süresinin bitimine kadar açılabilir20 

(PatKHK. m. 13/III, EndTasKHK. m.19/III). 

PatKHK. m.13’ün gerekçesinde davanın iki yıllık süre içerisinde açılmaması 

halinde m.129’a dayanarak patentin hükümsüzlüğünün talep ve dava edilebileceği 

belirtilmiştir.21 

2.2. Hükümsüzlük Davasında 

Hükümsüzlük davası patentin/tasarımın koruma süresi devamınca veya 

hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde açılabilir (PatKHK. m. 130/II, 

EndTasKHK m. 44/III). 

Beş yıllık dava süresi, hakkın sona ermesi anından itibaren işlemeye 

başlayacak olup, hakkın sona erme anı olarak, sona erme sebebinin gerçekleştiği an 

dikkate alınacaktır. Bu nedenle sona erme anı, sona erme sebeplerine göre farklılık 

                                                           

 
19 Bilgin, a.g.e, s. 110. 
20 Suluk, Tasarımlar, s. 578. 
21 Noyan, a.g.e, s. 319. 
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gösterecektir. Buna göre; koruma süresinin bitmesi nedeniyle sona ermede, koruma 

süresinin son gününden, yıllık ücretlerin ödenmemesi nedeniyle sona ermede, ödeme 

yapılması gereken günden vazgeçme nedeniyle sona ermede, vazgeçmenin TPE 

siciline kaydedildiği itibaren dava açma süresi işlemeye başlayacaktır.22 

Hükümsüzlük davasının hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde 

açılabilmesinin en önemli sebebi, gerçek hak sahibini korumaktır. Nitekim, gasp 

sebebi ile açılacak hükümsüzlük davalarında verilen hükümsüzlük kararı halinde 

patent/tasarım toplumun malı olma statüsünden çıkarılabilecek ve böylece gerçek 

hak sahibi, patentin/tasarımın kendisi açısından koruma şartlarını taşıması halinde 

yeniden patenti/tasarımı alabilecektir.23 

2.3. Tecavüz Davasında 

Tasarım hakkına24 tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde BK’nın 

zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır (EndTasKHK. m.57).  

EndTasKHK.’da öngörülen hukuk davalarının tamamı tasarım hakkına 

yapılan tecavüze ilişkin olduğundan bunlara genel hüküm niteliğindeki haksız fiil 

zamanaşımına dair BK m.60 uygulanır. Buna göre EndTasKHK.’da yer alan tüm 

talepler tasarım hakkı tecavüze uğrayan kişinin zararı ve faili öğrenme tarihinden 

itibaren bir yıl ve herhalde zararı doğuran fiilin vukuundan itibaren on yıl geçmekle 

zamanaşımına uğrar. Hukuka aykırı eylem ceza kanunlarında daha uzun bir 

zamanaşımı süresine bağlanmışsa, hukuk davasında da aynı zamanaşımına uyulur. 

Bu hüküm itibar tazminatı dahil tüm talepler için geçerlidir. Tecavüzün 

durdurulması, tespit ve tecavüzün giderilmesi talebi zamanaşımına uğramaz, çünkü 

tecavüz devam ettiği sürece zamanaşımı işlemez.25 

 

 

                                                           

 
22 Saraç, Hükümsüzlük Davaları, s. 130. 
23 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 574, Saraç, Hükümsüzlük Davaları, s. 129. 
24 Gasp sebebi ile tecavüz davası açılması PatKHK’da yer almadığı ve sadece EndTasKHK’da 
düzenlendiği için bu başlık altında sadece tasarımlara ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. 
25 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 661. 
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3. GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME 

3.1. Görevli Mahkeme 

PatKHK. ve EndTasKHK.’da öngörülen davalarda görevli mahkeme ihtisas 

mahkemesi olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmayan yerlerde bir 

asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemeyi, iki asliye hukuk mahkemesi 

bulunan yerlerde bir numaralı asliye hukuk mahkemesini, ikiden fazla asliye hukuk 

mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise üç numaralı asliye hukuk mahkemesini 

yetkilendirmiştir (PatKHK. m. 146, EndTasKHK. m.58).  

Alman Hukukunda yer alan düzenlemeler incelendiğinde, patent 

uyuşmazlıklarına ilişkin davaların genel uyuşmazlıklara bakan mahkemelerdeki 

ihtisas bölümlerinde görüldüğü anlaşılmaktadır. 26 

3.2. Yetkili Mahkeme 

3.2.1. Hükümsüzlük ve Gasp Davalarında 

Üçüncü kişiler tarafından patent/tasarım başvurusu veya patent/tasarım sahibi 

aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu 

yerdeki mahkemedir.  

Patent/tasarım başvurusu veya patent/tasarım sahibinin Türkiye'de ikamet 

etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilinin iş yerinin bulunduğu 

yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki 

mahkemedir(PatKHK. m.137, EndTasKHK. m. 49). 

Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme ilk 

davanın açıldığı mahkemedir. 

                                                           

 
26 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hans Marshall, “Alman Hukukunda Patent Hakları Uygulaması”, Çev. Uğur 
Çolak, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C.V, Sayı, 2, Ankara, 
2005, s. 37. 
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3.2.2. Tecavüz Davasında 

 Tasarım hakkı27 sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk 

davalarında yetkili mahkeme davacının ikametgahının olduğu veya fiilin işlendiği 

veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. Bu madde ile 

davacıya seçimlik bir hak tanınmıştır. Davacı bunlardan istediğini seçebilecektir.28 

 İhtiyati tedbir talepleri açısından ise, EndTasKHK.’da özel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ancak m. 65’e göre tespit talepleri ve ihtiyati tedbirlerle ilgili 

olarak EndTasKHK.’da düzenlenmeyen hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Ancak, HUMK’ ta da ihtiyati tedbirlerde görevli 

mahkeme hakkında özel bir düzenleme yoktur. Bu durumda genel kural 

uygulanacaktır. Yani, davanın esası bakımından hangi mahkeme görevli ise ihtiyati 

tedbir için de o mahkeme görevlidir. İhtiyati tedbirin esas dava ile birlikte veya esas 

davanın açılmasından sonra istenmesi halinde ise davaya bakan mahkeme görevli 

mahkeme olarak kabul edilir. Yetkili mahkeme ise dava açılmadan önce talep edilen 

ihtiyati tedbirlerde HUMK m.104 uyarınca tedbirin en az masrafla ve en çabuk 

nerede yerine getirilmesi gerekiyorsa o yer mahkemesidir. Dava açıldıktan sonra ise 

esas davaya bakmakla yetkili olan mahkeme ihtiyati tedbir talebi için de yetkilidir.29 

                                                           

 
27 Gasp sebebi ile tecavüz davası açılması PatKHK’da yer almadığı ve sadece EndTasKHK’da 
düzenlendiği için bu başlık altında sadece tasarımlara ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. 
28 Suluk, Tasarımlar, s. 597. 
29 Kuru, a.g.e, s. 4321. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Patent ve tasarım hukukunda gasp davaları başlıklı çalışmamızda genel olarak 

patent ve tasarım kavramları, bunlar üzerindeki hak sahipliği ve hak sahipliğinin 

üçüncü kişiler tarafından gasp edilmesi halinde açılabilecek hukuk davaları 

incelenmiş, bu kapsamda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile halihazırda 

çalışmaları devam eden taslak kanun hükümlerine yer verilmiş, Türk mevzuatı 

yanında AB hukukunda yer alan mehaz düzenlemeler ile diğer ülkelerin 

mevzuatlarında yer alan düzenlemelere de değinilmiştir.  

 Çalışmanın giriş bölümünde genel olarak fikri mülkiyet hakları ve korumanın 

önemi incelenmiştir. 

 Bundan sonraki bölümlerde ise ilk olarak kavramlar, koruma şartları ve 

hakların nitelikleri incelenmiş, daha sonra ise konumuz açısından önem teşkil eden 

hak sahibi kavramına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

  Üçüncü bölümde gasp hali ve gasp davaları incelenmiş, bu bölümde 

açılabilecek davalar, davaların hukuki nitelikleri, hüküm ve sonuçları incelenmiştir. 

 Dördüncü bölümde ise gasp sebebi ile açılabilen diğer davalara yer verilmiş 

bu çerçevede PatKHK. ve EndTasKHK.’nın her ikisinde de düzenlenen 

hükümsüzlük davası ile sadece tasarımlara özgü bir durum olan gasp sebebi ile 

tecavüz davası incelenmiştir. 

Beşinci bölüm ise usul hükümlerine ilişkin olup, bu bölümde çalışmamızda 

incelenen davalara ilişkin usul hükümlerine yer verilmiştir. 

İlk bölümde fikri mülkiyete ilişkin tüm düzenlemelerdeki ortak amacın fikri 

mülkiyet haklarını koruyarak fikri ürün geliştirme çabalarını özendirmek ve bunun 

sonucunda da ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemeyi sağlamak olduğu ve bu 

çerçevede fikri ürünü yaratan kişilere söz konusu ürünler üzerinde belli bir süre 

inhisari haklar verildiği,  bu fikri ürünler üzerindeki hakların başkaları tarafından 

gasp edilmesi veya tecavüze uğraması hallerinde ise bunlara karşı hukuki ve cezai 

yollara başvurma haklarının da sağlandığı sonucuna varılmıştır. 
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Çalışmamızın devam eden bölümlerinde ise öncelikle patent ve endüstriyel 

tasarım kavramları ve haklarının nitelikleri incelenmiş ve bu hakların gayri maddi, 

inhisari, mutlak, süreye bağlı ve hukuki işlemlere konu olabilen haklar oldukları 

sonucuna varılmıştır. 

Söz konusu hakların sahibinin ise hukuk düzenlerinde genel olarak “gerçek 

hak sahibi” ve “başvuru sahibi” ilkelerinden birine göre belirlendiği ortaya 

konulmuş, bu çerçevede her iki ilkenin uygulama alanı belirlenmiş ve hukukumuzda 

geçerli olan ilkenin hangisi olduğu konusunda doktrinde yer alan tartışmalara yer 

verilmiştir. Bu kapsamda gerçek hak sahibi veya başvuru sahibi ilkelerinin 

benimsendiğini savunan görüşler olduğu gibi karma sistemin benimsenmiş olduğunu 

savunan görüşler de bulunmaktadır. Ancak, özellikle çalışmamızın da konusunu 

oluşturan gasp davalarının her iki KHK.’da da yer alması, KHK.’ların gerekçelerinde 

“gerçek hak sahibi” ilkesinin benimsendiğinin belirtilmesi ve mehaz düzenlemelerde 

aynı ilkenin benimsenmiş olması nedenleri ile patent ve endüstriyel tasarım 

hukukunda gerçek hak sahibi prensibinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Patent/endüstriyel tasarım hakkının gasp edilmesi, yani hak sahibinden 

başkası tarafından başvuruda bulunulması veya bu haksız kişiler adına tescilin 

sağlanması halinde PatKHK. ve EndTasKHK.’da gasp davalarına yer verildiği 

görülmektedir. Bu kapsamda PatKHK.’da patent isteme hakkının gasbı halinde ve 

patentin gasbı halinde açılabilecek davalara yer verilmiş ve gasp hükümsüzlük halleri 

arasında da sayılmıştır. EndTasKHK.’da ise tasarım hakkının gasbı halinde açılacak 

dava m.19’da düzenlenmiş, bundan başka gasp hali hükümsüzlük halleri arasında ve 

PatKHK.’dan farklı olarak tecavüz halleri arasında da sayılmıştır. 

Patent isteme hakkının gasbı halinde dava açılması PatKHK.’da m.12’de 

düzenlenmiş ve PatKHK. m.12’nin hükümsüzlüğe ilişkin m.129’a yaptığı atıf nedeni 

ile patent isteme hakkının gasbı halinde açılacak davanın hukuki niteliği doktrinde 

tartışmaya neden olmuştur. Bu kapsamda bazı yazarlar gerçek buluş sahibinin 

belirlenmesi durumunda davacının PatKHK. m.12/I a-c’de düzenlenen seçeneklerden 

birini yeni bir dava açmadan kullanabilmesi nedeni ile ise söz konusu davanın ifa 

sonuçlarını ipso iure doğuran, özellikli bir tespit davası olduğunu savunurken, bazı 
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yazarlar ise m.12’nin hükümsüzlüğe ilişkin m.129’a yaptığı atıf nedeni ile patent 

isteme hakkının gasbı halinde açılacak davanın hükümsüzlük davası olduğunu 

savunmaktadırlar. PatKHK. m.12 çerçevesinde açılacak davada patentin verilmesi 

işlemleri devam ettiğinden ve henüz ortada bir patent bulunmadığından, patentin 

hükümsüz sayılmasını istemeye imkan bulunmamaktadır. Bunun yanında, 

başvurunun hükümsüzlüğünün istenebileceği kabul edilse dahi, bunun da m.12’de 

yer alan üç alternatifle bağdaşmaması ve söz konusu atfın Avrupa Patent 

Sözleşmesinde de yer almaması nedenleri ile hatalı bir ifade olduğu, belirtilen 

davanın hükümsüzlük değil, özellikli bir tespit davası olduğu sonucuna varılmıştır. 

Nitekim, PatKHK. m.12’nin gerekçesinde de söz konusu davanın hakkın tespitine 

yönelik bir dava olduğunun belirtildiği görülmektedir.  

Öte yandan söz konusu hatalı ifade Patent ve Faydalı Model Kanunu 

Tasarısında düzeltilmiş ve m.12/II’de “Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent 

hakkının gerçek sahibi olduğunu, 11. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre iddia 

eden kişi, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı, yetkili mahkemede dava açabilir 

ve bu davayı Enstitüye bildirir.” ifadesine yer verilerek, hükümsüzlüğe ilişkin atfın 

kaldırılması sureti ile madde metni APS ile uyumlu hale gelmiştir. Tasarının bu 

şekilde kanunlaşması halinde hatalı ifade düzeltilerek, doktrindeki tartışmalar da son 

bulacaktır. 

Patentin/Endüstriyel tasarımın gasbı halinde devir davası açılabileceği de her 

iki KHK.’da da birbirine paralel hükümler ile düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler 

çerçevesinde patent/tasarım gerçek hak sahibinden başka birine verilmişse, gerçek 

hak sahibi patentin/tasarımın devir edilmesini talep ve dava edebilecektir.  

Devir ve temlik niteliğinde olan bu davanın ayni nitelikte olduğu kabul 

edildiği için istihkak davasına benzediği sonucuna ulaşılmıştır. Doktrinde de bu 

yönde görüş birliği bulunmaktadır. Ayrıca, söz konusu dava APS ve Alman 

hukukunda da istihkak davasına benzetilmekte olup, m.13’ün gerekçesinde de 

davanın istihkak davasına benzediği belirtilmiştir. 

Gasp hali her iki KHK.’da da hükümsüzlük halleri arasında da sayılmış ve 

KHK.’larda paralel hükümlere yer verilmiştir. Hükümsüzlük kararı verilmesi halinde 
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patent/tasarım, başvuru tarihinden itibaren hiç hüküm ifade etmemiş gibi kabul 

edilecek ve patente/tasarıma hukuki bakımdan KHK.’lar ile sağlanan koruma 

doğmamış sayılacaktır. Bu nedenle gasba dayanılarak açılan hükümsüzlük davaları 

sonucunda hükümsüzlük kararı alan hak sahibinin mevcut patentin/tasarımın sicilden 

terkininden sonra patenti/tasarımı, şayet patent/tasarım kendisi açısından koruma 

şartlarını taşıyorsa adına tescil ettirebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Gasp hali PatKHK.’da tecavüz halleri arasında sayılmamış olmasına rağmen, 

EndTasKHK.’da gasp tecavüz halleri arasında da sayılmaktadır. Gasp davasının 

tecavüz halleri arasında sayılması doktrinde tartışılmaktadır, nitekim gerçek hak 

sahibinin sicile kaydedilmeden hakkı koruyucu davaları açamayacağı 

savunulmaktadır. Öte yandan esasen gasbın tecavüz sebepleri arasında sayılması 

doktrinde tartışılmakta ve gerçek hak sahibinin sicile kaydedilmeden hakkı koruyucu 

davaları açamayacağı savunulmaktadır. 

Kanaatimizce de gerçek hak sahibinin sicile kaydedilmeden hakkı koruyucu 

davaları açamayacağının kabulü gerekmektedir. Nitekim, gasp halinde korumadan 

yararlanacak ve tecavüz sebebi ile dava açabilecek kişi sicilde kayıtlı bulunmayan 

üçüncü kişi durumundaki gerçek veya tüzel kişidir. Henüz sicile kaydedilmemiş ve 

hak sahipliği kesinleşmemiş olan üçüncü kişinin ise tecavüz davalarını açamaması, 

bu davaları ancak tasarım üzerindeki hak sahipliği kesinleştikten ve sicilde hak sahibi 

olarak kaydedildikten sonra açabilmesi daha uygun görünmektedir. Bu çerçevede 

gasbın PatKHK’da tecavüz sebebi olarak düzenlenmemiş olması yerinde bir 

düzenleme olarak görülmektedir.   

Öte yandan, PatKHK m. 13’te patentin gerçek hak sahibinden başkasına 

verilmiş olması halinde, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, patentten 

doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla patentin kendisine devir edilmesini 

talep ve dava etme hakkı bulunduğu ifade edilmiştir. Aynı şekilde EndTasKHK m. 

19’da da gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, tasarım hakkından doğan 

diğer hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla, tasarım hakkı sahipliğinin kendisine 

devir edilmesini talep ve dava etme hakkı bulunduğu ifade edilmiştir. Buna göre gasp 

sebebi ile hakkın devrini talep eden gerçek hak sahibi PatKHK m. 13 ve 
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EndTasKHK m. 19 çerçevesinde patentten/tasarımdan doğan diğer haklarını 

kullanabilecektir. Bu nedenle gaspın EndTasKHK’da ayrıca tecavüz sebebi olarak 

düzenlenmiş olmasının yerinde olmadığı düşünülmekte ve gasp halinin 

EndTasKHK’da da tecavüz sebepleri arasından çıkarılması önerilmektedir.  

Ancak, konu doktrinde tartışmalı olmasına rağmen, Tasarımların Korunması 

Hakkında Kanun Taslağı m.59/d’ de “Gerçekte tasarım hakkı sahibi olmadığı halde 

başkasına ait bir tasarımı başvuru konusu yapmak veya tescil ettirmek” tecavüz 

sayılan haller arasında sayılmıştır.  

Gasp, halihazırda EndTasKHK’da tecavüz sebebi olarak sayılmış olduğundan 

çalışmamızda m.48 vd. hükümlerinin gasbın niteliğine uygun düştüğü ölçüde, gasp 

halinde ne şekilde uygulanabileceği çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Bu doğrultuda öncelikle EndTasKHK. m.49’da düzenlenen tecavüzün tespiti, 

tecavüzün durdurulması ve önlenmesi, tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi 

tazminat davaları ile itibar tazminatı davaları incelenmiş ve bu davaların hepsinin 

gasp halinde de açılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bundan sonra, tecavüz sebebi ile hukuk davası açan davacının 

EndTasKHK.’da belirtilen ürün ve araçlara el konulması, ürün ve araçlar üzerinde 

mülkiyet hakkı tanınması, ürün ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya imhası, 

zarar miktarını kanıtlayan belgelerin istenmesi ve hükmün ilanını talep etme hakları 

incelenmiş ve söz konusu taleplerin hepsinin gasp halinde de tasarım hakkı gasba 

uğrayan gerçek tasarım sahibi tarafından talep edilebileceği sonucuna varılmıştır. 

Daha sonra, EndTasKHK. m. 61’de düzenlenen tecavüzün mevcut olmadığı 

hakkında dava da çalışmamızda incelenmiş ancak gasp halinde gerçek tasarım 

sahibinin üçüncü kişi konumunda olması ve tasarımın, haksız olarak tasarımı adına 

tescil ettirmiş kişi adına tescilli olması ve bu davada esasen menfaati olanların, 

tasarım hakkı sahibine karşı dava açarak, fiillerinin tasarımdan doğan haklara 

tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep etmeleri nedenleri ile gasp ile 

tecavüzün mevcut olmadığı hakkındaki davanın nitelik itibarı ile birbirleri ile 

bağdaşmadıkları ve bu nedenle de hakkı gasba uğramış ve fakat üçüncü kişi 
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konumundaki gerçek tasarım sahibinin bu davayı açması mümkün görünmediği 

sonucuna varılmıştır. 

Çalışmamızda,  EndTasKHK. m.62’de düzenlenen delillerin tespiti 

müessesesi de incelenmiş, bu konuda daha önce maddenin “delillerin tespiti davası” 

başlığını taşıması nedeni ile doktrinde söz konusu müessesenin hukuki niteliği 

bakımından tartışmaların bulunduğu, ancak maddenin kenar başlığında yapılan 

değişiklik ile söz konusu düzenlemenin HUMK’da düzenlenen delil tespitini ifade 

ettiğinin kabul edildiği ancak bu durumun doktrinde tartışıldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda, tasarım hakkı gasp edilen kişi hak sahibi olmayan kişinin 

başvuru yaptığını, tasarımın bu kişi adına tescil edildiğini ve tasarımın gerçek 

sahibinin kendisi olduğunu kanıtlayacak nitelikteki her türlü delilin tespitini 

isteyebilecektir. 

Bundan başka, EndTasKHK. m.63. vd. maddelerinde düzenlenmiş olan, 

ihtiyati tedbir müessesesi incelenmiş ve gasp halinin EndTasKHK.’da tecavüz fiili 

olarak sayılmış olması nedeni ile tasarım hakkı gasp edilen tasarımcının da, 

EndTasKHK. m.63 gereğince, gasp nedeniyle dava açmış veya açacak olması 

durumunda, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini 

talep edebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmamızda EndTasKHK. m.66’da düzenlenen gümrüklerde el koyma 

müessesesi de incelenmiş, EndTasKHK. ve GümK m.57 çerçevesinde sadece taklit 

mallara gümrüklerde el koyulabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda, gasp 

halinde tescilli tasarımın konusu olarak üretilmiş olan malların orijinal olması ve de 

hak sahipliğinin şekli olarak sicilde tasarım sahibi olarak görünen kişiye ait olması 

nedenleri ile tasarım sicilinde hak sahibi görünmeyen gerçek tasarımcının gümrük 

idaresinden taklit olmayan söz konusu mallara el konulmasını talep edemeyeceği 

ifade edilmiş,  konuya ilişkin olarak doktrinde ve yargı kararlarında herhangi bir 

çözüm getirilmemiş olduğu belirtilerek, gerçek tasarım sahibinin kendi hak 

sahipliğini ispatlayabilmesi halinde gümrüklerde el koyma talebinde bulunabilmesi 

gerektiği önerilmiştir. 
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Çalışmamızda son olarak usul hükümlerine yer verilmiş, çalışmamızda 

incelenen davaların tarafları, süre ve görevli ve yetkili mahkeme konuları 

incelenmiştir. Bu bölümde gerçek hak sahibinin PatKHK./EndTasKHK.’da yer alan 

gasp davasını açmak için öngörülen iki yıllık süre de davayı açmamış olması halinde, 

daha sonra hükümsüzlük davası açarak patentin/tasarımın gasp sebebi ile 

hükümsüzlüğünü talep edebileceği sonucuna varılmıştır. 

Yukarıda yer vermiş olduğumuz, çalışmamızda varılan sonuçlar genel olarak 

incelendiğinde patent ve endüstriyel tasarım haklarının gasbına ilişkin olarak hak 

sahibinin belirlenmesi ve açılacak davaların hukuki niteliği bakımından bazı 

tartışmaların olduğu görülmekle birlikte, patent ve tasarımlara ilişkin kanun 

taslaklarının halihazırdaki şekilleri ile kanunlaşmaları neticesinde tartışmalı 

konuların birçoğunun açıklığa kavuşacağı görülmektedir.  
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