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Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Nelerdir?

Fikri Haklar

• Eser Sahibinin Hakları

• Bağlantılı Haklar

Sınai Haklar

• Marka

• Patent / Faydalı Model

• Endüstriyel Tasarım

• Coğrafi İşaret

• Entegre Devre 

Topografyası

Diğer Haklar

• Ticaret Unvanları

• Tescilsiz Haklar

• Bitki Islahçı Hakları

• İnternet Alan Adları

• Açıklanmamış Bilgiler

o Gizli Bilgiler

o Ticari Sırlar
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Fikri ve Sınai Haklarla İlgili Tescil Kurumları
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Sınai Mülkiyet Haklarının Şirket Değerine Oranı

İşletmedeki Maddi Emsallerine Kıyasla Bilgi, Teknik Bilgi, İş Modelleri, Süreçleri, Kişiler vb. 

Maddi Olmayan Varlıkların Göreceli Önemi
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Yüksek Katma Değerli Üretim

MARKALAR

• Apple Şirketi

• Ürün: iPhone

• Yazılımlar: iOS

İşletim Sis. vs.

• Aplikasyon 

İsimleri

PATENTLER

• Veri İşleme 

Yöntemleri

• Yarı İletken 

Devreler

• Kimyasal 

Bileşikler vs.

TELİF 
HAKLARI

• Yazılım Kodu

• Kullanım 

Kılavuzu

• Melodi

• …

TİCARİ 
SIRLAR

• ?

TASARIMLAR

(Bazıları 

Tescillidir)

• Tüm Telefonun 

Şekli

• …

Cep Telefonunda Fikri Mülkiyet
Örneğin; bir cep telefonu binlerce patentle korunur ve tüm fikri ve sınai haklar vardır.
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Patent ve Faydalı Model

Patent Nedir?

Bir buluş için, buluş sahibine devlet tarafından verilen, buluş 
sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesi, kullanması 
veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkını veren 
belgedir.
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Patentlenebilirlik Kriterleri

YENİLİK TEKNİĞİN BİLİNEN 
DURUMUNUN AŞILMASI

SANAYİYE 
UYGULANABİLİR OLMA
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Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Bilimsel ya da 
matematiksel teoriler, 
keşifler veya yöntemler

Edebi, sanatsal, tiyatro 
veya müziğe ilişkin 
çalışmalar

Bilgisayar yazılımları

Tıbbi tedavi yöntemleri 
(insan veya hayvan 
vücuduna uygulanacak 
cerrahi ve tedavi 
usulleri, teşhisler)

Konusu kamu düzenine 
ve genel ahlaka aykırı 
buluşlar

Bitki veya hayvan 
türleri yetiştirilme 
usulleri

TÜRKİYE PATENT HAREKETİ PLATFORMU                     [turkiyepatenthareketi.org]



Kimler Bu Korumadan Yararlanır

▪ T.C. sınırları içerisinde ikametgahı bulunan veya ticari 
veya sınai faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler 
Paris Sözleşmesi hükümleri dahilinde Türkiye’de 
başvuru yapma hakkına sahiptirler.

▪ T.C. uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent 
veya faydalı model başvurusu yapma hakkını tanıyan 
ülkelerin vatandaşları da karşılıklık ilkesi uyarınca 
Türkiye’de patent veya faydalı model başvurusu yapma 
hakkına sahiptirler.
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Kimler Başvuru Yapabilir?

Başvuru sahibi, buluş sahibi olabileceği 
gibi, buluş sahibinin işvereni veya patent 
haklarına sahip olmak isteyen herhangi 
bir gerçek ya da tüzel kişi olabilir. 
Başvuru işlemleri için vekil tutma 
zorunluluğu bulunmamaktadır.
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Patent Nasıl Koruma Sağlar?

Buluşlar İki 

Sistemle 

Korunmaktadır

1. İncelemeli 

Patent

2. Faydalı 

Model
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Sistemlerin Koruma Süreleri ve
Aralarındaki Farklar Nelerdir?

İncelemeli Sistem

Buluşun patentlenebilirlik kriterlerine 
sahip olup olmadığını gösteren bir 
inceleme raporuna dayanarak verilen, 
güvenli ve 20 yıllık bir koruma 
sağlayan sistemdir.
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Patent Süreçleri Nelerdir?

Başvuru
Şekli 

Kontrol
Araştırma

YayınİncelemeBelge
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Patent 
Dokümanını Nasıl 
Okumalıyım?

Bir patent dosyası 
şu kısımlardan 
oluşmaktadır:

Kapak Sayfası 
(Özet)

Tarifname İstemler

Resimler
Araştırma Raporu 

(Ekinde varsa)
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Rekabet avantajı sağlar. Satışlarınızı destekler ve

pazarlama gücünüzü artırır.

İmajınızı güçlendirir. Şirket değerinin ve marka değerinin yükselmesine olanak sağlar. 
Aynı zamanda ülkelerin uluslararası alandaki prestijine katkı sağlar.

Rekabet avantajı sağlar. Satışlarınızı destekler ve pazarlama gücünüzü artırır.

Patentlerinizi kurulacak şirkete sermaye olarak koyabilir, iş sahibi olabilirsiniz.

Patentler şirketler için fuar görevi görür. Teknolojik istihbarat aracıdır.

Bilim, sanayi ve teknolojik gelişimi hızlandırır, teşvik eder. Bilimsel arşiv ve 
envanter niteliği taşır.

Patentler, toplumsal fayda için verilirler. Patentlerin amacı toplumun refahını 
artırmaktır.

Patentler iletişim aracı olarak kullanılabilir. Sürekli basında yer alır, bu şekilde ücretsiz 
reklamınız yapılmış olur. Rakiplerinize karşı bariyer görevi görür.

Patentin Önemi



Osmanlı
İmparatorluğu

dünyadaki ilk
patent 

kanunlarından
birisini

çıkartmıştır.

1879 - İHTİRA BERATI KANUNU

• 1443 Venedik Düzenlemeleri

• 1624 Ingiliz Tekel Kanunu

• 1790 Abd Patent Kanunu

• 1791 Fransız Patent Kanunu

• 1877 Alman Patent Kanunu

• 1879 Osmanlı Devleti İhtira Beratı Kanunu

• Dünyadaki ilk çağdaş patent kanunlarından birisi ihdas
edilmiştir.

• 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
«Marka, Patent-faydalı Model, Tasarım, Coğrafi Işaret» 
Korumasını İhtiva Eder.»
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Faydalı Model

Türkiye’de ve Dünya’da yeni olan ve 
sanayiye uygulanabilen buluşların 
sahiplerine verilen ve 10 yıllık koruma 
sağlayan sistemdir. Diğer sistemlere göre 
belgenin daha kısa zamanda alınması 
söz konusudur.
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Faydalı Model İle Korunamayacak 
Buluşlar ve Konular

Usuller sonucunda elde edilen ürünler ve 
kimyasal maddeler hakkında Faydalı 
Model belgesi verilmemektedir. Bu tarz 
konularda Patent başvurusu yapmak 
gerekmektedir.
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Faydalı Modelin Avantajları

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mütevazı buluşlarını koruması ve 
ekonomik varlıklarını sürdürmelerine hizmet etmesi

Zaman ve masraf açısından patente göre kolaylık sağlaması

Tecavüze karşı patent korumasına oranla daha çabuk hareket kabiliyeti sağlaması

En üst seviyedeki teknolojik buluşların yanında, üretimi artıran, basitleştiren, 
kaliteyi yükselten, üretim usul ve uygulamasını değiştirerek ve küçük buluşlar 
olarak teknik gelişime önemli katkıları olması
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Patent & Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kriterler Patent Faydalı Model

Yenilik Bakılır Bakılır

Buluş Basamağı Bakılır Bakılmaz

Sanayiye Uygulanabilirlik Bakılır Bakılır

Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Korunur Korunmaz

Eczacılıkla İlgili Maddeler Korunur Korunmaz

Biyoteknolojik Maddeler Korunur Korunmaz

Araştırma Raporu Var Var

İnceleme Raporu Var Yok

Koruma Süresi 20 10
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Ulusal Başvuru

Koruma talep edilen bütün ülkelere tercihe bağlı olarak Türkiye’deki

başvuru gösterilerek ülkenin kendi kurumuna başvuru yapılması

işlemidir. Başvurunun tesciline başvurulan ülkenin süreçleri karşılanmak

sureti ile ilgili olan kurum tarafından verilmektedir.

12 Ay

Türk 

Patent ve 

Marka 

Kurumu’na 

Ulusal 

Başvuru

YURT DIŞI 
BAŞVURUSU

TESCİL
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Patent Başvurusu İçin Seçenekler

1

Ulusal Patent 

Başvurusu TR 

Ya  Da Bir 

Başka Ülke

2

Avrupa Patenti 

Başvurusu

(EPO)

2

Uluslararası

Patent 

Başvurusu

(PCT Sistemi)
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Patent Hakkının Sona Ermesi

• Koruma süresinin dolması

• Patent sahibinin patent hakkından 
vazgeçmesi

• Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin 
ödenmemesi
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Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Önemi
(Fikri ve Sınai Haklarla Korunan Ürünlerin Önemi)

Miktar Ürün Fiyat Teknoloji Grubu

1 Ton Kiraz $1.000

MAKRO 

TEKNOLOJİ
1 Ton Doblo $10.000

1 Ton MARKALI Jeans $100.000

1 Ton Cep Telefonu $1.000.000 MİKRO 

TEKNOLOJİ1 Ton Kızılötesi Fiber $10.000.000

1 Ton Kalp Stenti $1.000.000.000 NANO 

TEKNOLOJİ1 Ton DNA İlacı $10.000.000.000.000
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TS 1400'ün 
İhracat
Değeri Kg 
Başına 6 Bin 
Dolar
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Patentten Gelir Elde Etmek Mümkün Müdür?

Patent sahibi, 
patentini aşağıdaki 

şekillerde 
kullanabilmektedir:

Ürününü sadece 
kendisi 

üretebilmektedir.

Sözleşme ile üretim 
ve satıştan gelir elde 

edebilmektedir.

Patent haklarını 
başka kişilere 

devredebilmektedir.

Lisans verme yoluyla 
patent haklarından 

kâr payı elde 
edebilmektedir.

İşçi buluşlarında hak 
talebine göre işçiye 
ödenecek ücretler
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Patent Araştırmasının Önemi  

KÜRESEL PATENT VERİ TABANINDA 
120 MİLYONDAN FAZLA PATENT 

MEVCUTTUR.

HER YIL ORTALAMA 3 MİLYON YENİ 
PATENT DOSYALANMAKTADIR.
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Patent Araştırması Sonuçlarını Kullanabileceğiniz Alanlar

Tekniğin Bilinen Durumunu Öğrenirsiniz

Rakiplerinizin Teknolojilerini Takip Edebilirsiniz

Başkalarının Patent Haklarını İhlal Riskinizi Ortadan Kaldırırsınız

Patent Başvurunuzun Kalitesini Arttırırsınız
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Patentlerinizi Ticarileştirmeden Önce 
Sormanız Gereken 10 Soru
1. Patent hangi sorunu çözüyor? (Teknoloji Değerlendirmesi)

2. Hangi mevcut yöntemler/çözümler/ürünler aynı sorunu çözüyor ve buluşunuz nasıl farklı/yeni?

3. Buluşun mevcut ve potansiyel uygulama alanları nelerdir?

4. Buluş her bir pazar/uygulama için ne gibi faydalar sağlar? (Pazar Değerlendirmesi)

5. Mevcut pazar fırsatları nelerdir ve bunlar ne kadar önemlidir?

6. Hangi pazarın peşinden gitmeli?

7. Mevcut benzer patentler/uygulamalar var mı? (Patent Analizi)

8. Patentim ne kadar olgun?

9. Başka hangi tamamlayıcı patent, nihai ürün teklifimi geliştirmeye yardımcı olabilir? (Teknoloji Paketleme Seçenekleri)

10. Bana sunulan ticarileştirme yolları nelerdir? (Patent Ticarileştirme Yolu)
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Pazarlanabilirlik Araştırması

Pazarlanabilirlik araştırması zorunlu olmasa da ticarileşme için 
gereklidir. Buluşun geliştirme aşamasında pazarlanabilir olup 
olmadığının araştırılması, kolay ticarileştirme için çok 
önemlidir. Patentin başvuru işlemleri devam ederken bile 
ticarileşmesi ve birçok teklif alması için pazarlanabilir buluşlar 
yapmak gerekiyor. 
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Dünya Markalarının Patent Sayıları
(2009-2018)

MARKA PATENT SAYISI MENŞEİ MARKA PATENT SAYISI MENŞEİ

308.757 Güney Kore 119.066 Almanya

194.367 ABD 115.734 Hollanda

190.145 Japonya 119.522 ABD

188.589 Japonya 103.755 ABD

173.808 Japonya 70.036 ABD

156.695 Çin 60.968 ABD

Kaynak: howmanypatents.com
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Dramatik Bir “Patent” Hikayesi!

1859 yılında Pensilvanya Demiryolu Şefi olan Edwin

Drake petrol çıkartmanın pratik bir yolunu buldu. Edwin

Drake’in petrol çıkartma yöntemi petrol endüstrisini 

tetikleyen bir buluş oldu. Edwin Drake bir şeyi ihmal etti. 

Petrol hızlı çıkartmak için icat ettiği bu sisteme patent 

başvurusu yapmadı. 

Birkaç ay içerisinde Pensilvanya’da ve Newyork’ta

yüzlerce aynı yöntemi kullanan petrol kuyusu açıldı ve 

sonuçta kullanımı henüz yaygınlaşmayan ve ihtiyaç 

miktarı az olan petrol arzı birden çoğalınca petrol 

fiyatları çok ani bir düşüşe geçti. Sonuçta Edwin Drake’in
şirketi battı. 
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Sınai Mülkiyet 
Hakkı Tecavüze 

Uğrayan Hak 
Sahibinin İleri 

Sürebileceği 
Talepler

1. Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.

2. Muhtemel tecavüzün önlenmesi.

3. Tecavüz fiillerinin durdurulması. 

4. Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın 
tazmini.

5. Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile 
bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, 
makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler 
dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek 
şekilde el konulması.

6. Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması 
hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere 
kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri 
vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi 
veya ilgililere tebliğ edilmesi.
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Patent Stratejilerinde 
«TRİZ YÖNTEMİ» 
Kullanımı
Buluş teknik problemlerin 
çözümü olduğuna göre en hızlı  
problem çözme yöntemi nedir 
dersek bunların arasında TRİZ 
Yönteminin ön planda olduğunu 
ifade edebiliriz. TRİZ yöntemini 
kullanarak sistematik inovasyon
yapan dünya şirketleri Kodak, 
Philips, Ford Motor, Motorola, 
Chrysler, Delphi, Siemens, Bosch, 
Nokia, Ericsson ve daha yüzlerce 
firmanın TRİZ yöntemini 
kullanarak sistematik inovasyon
yaptıkları bilinmektedir.
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Ücretsiz Patent Araştırma Siteleri

https://portal.turkpatent.gov.tr/

https://tr.espacenet.com/

http://uspto.gov/

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

https://patents.google.com/

https://www.freepatentsonline.com/

https://www.freshpatents.com/

http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp

TÜRKİYE PATENT HAREKETİ PLATFORMU                     [turkiyepatenthareketi.org]

https://portal.turkpatent.gov.tr/
https://tr.espacenet.com/
http://uspto.gov/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://patents.google.com/
https://www.freepatentsonline.com/
https://www.freshpatents.com/
http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp


YAZILIM PATENTLERİ
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Yazılım Patenti Nedir?

Yazılımlar; bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve 
bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, 
programlama dilleri ve belgelemelerin tümü olarak 
açıklanmıştır. Yani yazılımlar kısaca farklı görevlere 
yönelik geliştirilen elektronik aygıtların birbiriyle uyumlu 
olarak çalışabilmesini sağlayan komutlar olarak 
özetlenebilir. Bir bilgisayar düşünüldüğünde burada 
bilgisayarı oluşturan temel unsurun yazılımlar olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda bilgisayar tabanlı buluşların 
ana unsurunu da yazılımlar oluşturmaktadır. 
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Yazılımlarla İlgili Fikri ve Sınai Haklar

Telif Hakları Markalar Patentler Tasarımlar

Kodlar Şirket Adı Donanım Teknik Çözümleri Web Arayüzleri

Program Akışları Yazılım Adı Yazılım Ağ Oluşturma veya 
Veritabanı Tasarımı Gibi 
Teknik Yenilikler

Program Arayüzleri

Algoritmalar Yazılımın Alt İsimleri İş Modeli ve Algoritmalar Uygulama Ana Sayfaları 
ve Alt Sayfaları

Program Arayüzleri

Web Sitesi Tasarımı
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Yazılım Patentleri Hangi 
Alanlarda Alınabilir?

▪ Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte bilgisayarsız bir hayat 
imkânsız hale gelmiş ve bilgisayar tabanlı buluşlar hayatın her alanında 
karşımıza çıkmaya başlamıştır.

▪ Bilgisayar tabanlı buluşlar; bilgisayarları, bilgisayar ağlarını veya diğer 
programlanabilir aygıtları içeren, en az bir özelliğin bir program aracılığıyla 
gerçekleştirilen buluşları içermektedir.

▪ Bilgisayar tabanlı buluşlar; yazılımlar, mobil cihazlar uygulamaları, yapay zekâ 
ve bulut bilişim teknolojilerine yönelik buluşlar, bilgisayar donanımlarına 
yönelik buluşlar olarak sıralanabilir. 

▪ Yazılım patentleri de bilgisayar tabanlı buluşların esas kısmını oluşturmaktadır. 
Bilgisayar tabanlı buluşların kod kısımları hariç içermiş olduğu teknik unsurlar 
ve teknik metotlar gerekli şartları sağladığı takdirde patent korumasına dahil 
olabilmektedir. Yazılımların kaynak kodları ise telif hakkı ile korunmaktadır. 

Kaynak: EPO Guidelines for Examination, Part F – Chapter IV – 3.9 Claims directed to
computer-implemented inventions.
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Her Yazılımın Patenti Alınabilir mi? 
Bir yazılımın patentlenebilir olması için öncelikle bilgisayar tabanlı olan ve olmayan tüm alanlarda yapılan buluşlarda

olduğu gibi yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu veya patentin aşağıda belirtilen konu veya faaliyetlerle

ilgili olması hâlinde, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirliğin dışında kalır:

a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.

b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.

c) Bilgisayar programları.

ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.

d) Bilginin sunumu.
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Yazılımın Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

SMK 82. Maddesinde belirtildiği üzere teknolojinin her alanındaki buluşlara 
yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması 
şartıyla patent verilmektedir.

Türk Patent’te yazılım ile ilgili bir buluşun patentlenebilmesi için, teknik 
unsur içermesi, herhangi bir teknik problemi çözüyor olması, ileri bir teknik 
etki göstermesi için, teknik bir sonuca katkı sunması gerekmektedir.
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Yazılımın Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

1. Teknik Unsur
Yazılımların patent uzmanı tarafından değerlendirilmesinde aşılması gereken ilk eşik
Teknik Unsur katkısıdır. Bu aşamada uzman İstemlerde elektronik veya mekanik
donanımın olup olmadığını incelemektedir. Yani yazılımın bilgisayar, cep telefonu,
veritabanı, sunucu, işlemci, bellek, bulut sistemi, mobil cihaz, teknik görevi olan
modüller gibi donanımsal teknik unsurları ihtiva etmesi gerekmektedir.

Tamamen soyut olan bilgisayar programları, zihni faaliyetler, iş metodlarında
herhangi bir sistem ve donanım yoksa yazılım iki kriterden biri olan Teknik Unsur
eşiğini geçememektedir. Teknik unsurlar şematik görünümler ile desteklenerek
tarifnameye eklenir. Bu da tarifnamenin daha iyi anlaşılmasını ve teknik
unsurların birbirleri ile nasıl etkileşim içerisinde olduğunun anlaşılmasını
sağlamaktadır. Nitelikli yazılan yazılım dosyalarında şematik görünümler mutlaka
bulunmaktadır

TÜRKİYE PATENT HAREKETİ PLATFORMU                     [turkiyepatenthareketi.org]



Yazılımın Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

Örnek 1:

Özet: Buluş; çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen video konferans

görüşmelerinde katılımcıların davranışlarını yapay zeka algoritmaları ile

takip ederek dikkat kaybı ve odaktan kopma gibi durumların tespit

edilmesini sağlayan bir sistem (1) ile ilgilidir.

Şekilde yer alan parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların

karşılıkları aşağıda verilmiştir:

1. Sistem

2. Elektronik cihaz

3. Uygulama

4. Sunucu

5. Veri tabanı

TR2020/19267 başvuru numaralı buluşun şematik 
görünümüdür.
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Yazılımın Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

2017/21657 başvuru numaralı buluşun şematik 
görünümüdür.

Örnek 2:

Özet: Bu buluş sayesinde her bir görüntü karesindeki yüz görüntülerinin her defasında yüz
veri tabanındaki (3) tüm yüz görüntüleri ile karşılaştırılması yerine, ilk önce en son tespit
edilmiş yüz görüntülerini içeren bir geçici saklama birimindeki (4) görüntülerle
karşılaştırılmaktadır. Dolayısıyla da en son çekilen veya yakın zamanda çekilen
görüntülerdeki tespit edilen yüzlerin, yüz veri tabanından (3) önce geçici saklama birimindeki
(4) yüz görüntüleri ile karşılaştırılması sayesinde, bu yüzlerin daha kısa sürede kimlik
bilgilerinin tespit edilmesi sağlanabilmektedir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için önerilen yüz
tanıma yönteminde; bir kamera (2) vasıtasıyla bir görüntü karesi alınmakta; alınan görüntü
karesine kontrol birimi (5) tarafından bir yüz tespit algoritması uygulanmakta; tespit edilmiş en
az bir yüz görüntüsünün geçici saklama biriminde (4) bulunan yüz görüntüleri ile eşleştirilmesi
için, tespit edilmiş yüz görüntülerine kontrol birimi (5) tarafından bir eşleştirme algoritması
uygulanmakta; eşleştirilememiş yüz görüntüsünün/görüntülerine kontrol birimi (5) tarafından
bir yüz tanıma algoritması uygulanmakta ve tanınan yüz görüntüsü/görüntüleri geçici saklama
birimine (4) kayıt edilmektedir.

Şekilde yer alan parçalar tek tek numaralandırılmış olup, bu numaraların karşılıkları aşağıda verilmiştir:

1. Yüz tanıma sistemi

2. Kamera

3. Yüz veri tabanı

4. Geçici saklama birimi

5. Kontrol birimi
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Yazılımın 
Patentlenebilirlik

Kriterleri Nelerdir?

Örnek 3:

2017/21657 başvuru numaralı buluşun yüz tanıma yöntemine ilişkin iş-akış 

diyagramı
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Yazılım patentlerinde tarifname 
içerisinde yer alan şematik 
görünümlere ek olarak buluşun 
işleyişini açıklayan yöntem 
adımları ve çalışma şekli, iş akış 
diyagramları ile 
desteklenebilmektedir.



Yazılımın Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

2. Buluş Basamağı

• Buluş konusu yazılımın tekniğin bilinen durumuna getirmiş olduğu yenilik
teknik bir yenilik olmalıdır. Yani buluşun teknik bir karakteri olmalıdır.
Sadece teknik bir probleme teknik bir çözüm getiren buluşlar “Buluş
Basamağı” değerlendirmesine tabi tutulmaktadır

• Teknik bir problemi çözmeyen buluşlar buluş basamağı değerlendirilmesine
alınmazlar. Mevcut yazılımın patentlenebilmesi için hem mevcut
tekniklerde yer alan sorunları çözerken ortaya teknik bir karakter koymalı
hem de tekniğin bilinen durumundaki uygulamalardan farklılaşarak yeni
ve buluş basamağına sahip olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamadan
yapılan yazılım patenti başvurularının araştırma raporları SMK madde
96(3)’e göre “Araştırma Raporu Düzenlenemedi” şeklinde gelmektedir.
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Yazılımın Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

Yazılım patentlerinin istemlerinin içermiş olduğu özelliklere göre Yazılım Patentine
konu olup araştırma raporu düzenlenebilme koşulları değişebilmektedir.

• Yazılım patentinin istemlerinde sadece teknik unsurlar yer alıyorsa araştırma
raporu düzenlenebilir.

• Yazılım patentinin istemlerinde sadece teknik olmayan unsurlar yer alıyorsa
araştırma raporu düzenlenemez.

• Yazılım patentinin istemlerinde hem teknik unsurlar hem teknik olmayan unsurlar
yer alıyorsa bağımsız istemlerdeki teknik unsurlar belirlenerek araştırma raporu
bu teknik unsurlara göre düzenlenir, teknik olmayan unsurlar araştırma raporun
düzenlenirken dikkate alınmaz. Burada bahsi geçen teknik unsurlar, ticari amaç
gütmeyen bir teknik probleme çözüm sunan teknik unsurlar olmalı yani teknik bir
karaktere sahip olmalıdır.
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Yazılımın 
Patentlenebilirlik

Kriterleri Nelerdir?

TÜRKPATENT’te bilgisayar tabanlı 
buluşların değerlendirilmesine 

ilişkin şema
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Teknik Karaktere Sahip Olmayan Yazılım Patenti Örnekleri
Örnek 1: TR2018/14276 - Medikal Hizmetler İçin Rezervasyon ve Satış Aplikasyonu

İstem 1: “Buluş, akıllı cihazlar üzerinden erişim sağlanan ve internet tabanlı olarak çalışan, medikal hizmetler için

rezervasyon ve satış aplikasyonu olup, özelliği; kullanıcıların başta estetik medikal hizmetler olmak üzere bir veya daha

fazla sayıda ve farklı medikal hizmeti alabilmelerini sağlamak için kayıtlı medikal hizmet sağlayıcıları kullanıcı

seçimlerine göre filtreleyerek listeleyen filtreleme modülü, belirli tasarım modellerini kullanıcının gerçek resmi üzerine

uygulayarak, estetik medikal operasyon sonrası tahmini görünümünü oluşturan ön modelleme modülü ve rezervasyon

ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiği rezervasyon ve satış modülüne sahip olmasıdır.”

TR2018/14276 başvuru numaralı ve “Medikal Hizmetler İçin Rezervasyon ve Satış Aplikasyonu” başlıklı bu yazılım

patentinde istem 1 incelendiğinde buluşta akıllı cihaz, internet, filtreleme modülü, ön modelleme modülü,

rezervasyon ve satış modülü gibi donanımsal öğeler yer almaktadır. Bu donanımsal öğeler sayesinde ilk eşik aşılmış

olmaktadır. Sıra ikinci değerlendirme olan Buluş Basamağı değerlendirmesidir. Burada öncelikle Teknik Problem

aranmaktadır. Mevcut başvuru teknik bir problem içermediğinden ötürü ikinci eşiği geçememiş ve dolayısı ile

araştırılamamıştır. Bu buluş, patentlenemeyecek buluşlar arasındadır.
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Teknik Karaktere
Sahip Olmayan
Yazilim Patenti
Örnekleri

Örnek 1:

TR2018/14276 numaralı dosyanın 

araştırma raporunun 
düzenlenemediğine dair rapor
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Teknik Karaktere Sahip Olmayan Yazılım Patenti Örnekleri

Örnek 2: TR2016/15674- Mali Sistem Yapılanması

Özet: “Bu buluş, ödünç paraya ihtiyacı olan kişilerin bu ihtiyaçlarını
karşılamak adına geliştirilmiş bir mali sistem ile ilgilidir. Kişiler mevcut sistem
içerisinde rahatlıkla ulaşabilecekleri bankalar, bankamatikler veya ödünç
matik adı verilecek olan özel yazılımlı bankomatlardan söz konusu ödünç
nakit para ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.”

İstem-1: “Bu buluş, ödünç para veren mali sistem ile ilgili olup, özelliği; ödünç 
paraya ihtiyacı olan kişilere ödünç para verilmesini sağlayan mali ve parasal sistem 
ile ilgilidir.”
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Teknik Karaktere Sahip Olmayan Yazılım Patenti Örnekleri

Örnek 2: TR2016/15674- Mali Sistem Yapılanması

• TR2016/15674 başvuru numaralı ve “Mali Sistem Yapılanması” başlıklı bu yazılım patentindeki istem 1 göz önüne

alındığında ticari bir kaygı gütmeyen ve mevcutta yer alan teknik bir probleme çözüm sağlayan bir istem

açıklanmadığından ve herhangi bir teknik unsur içermediğinden ötürü bu istem teknik karaktere sahip olmamaktadır. Bu

nedenlerle bu istem 1 araştırılamamış olup ve araştırma raporu düzenlenememiştir.

• TR2016/15674 başvuru numaralı ve “Mali Sistem Yapılanması” başlıklı bu yazılım patentinde istem 1 incelendiğinde

buluşta herhangi donanımsal öğeler yer almamaktadır. Buluşun istemlerinde teknik bir unsur bulunmadığından

Buluş Basamağı değerlendirmesine dahil edilmeden Donanım eşiğinden kalmaktadır. Mevcut başvuru da yukarıda

anlattığımız üzere sunucu, veri tabanı, bilgisayar, bulut sistemi ve çeşitli modüllerin yer alması halinde donanım

olan ilk eşiği aşacaktır. Sonuç olarak bu başvuru için Araştırma Raporu Düzenlenememiştir. Ve patentlenebilecek

olan yazılımların kriterlerini sağlamamaktadır.
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Teknik Karaktere 
Sahip Olmayan 
Yazılım Patenti 

Örnekleri

Örnek 2: TR2016/15674-
Mali Sistem Yapılanması

TR2016/15674 numaralı dosyanın Araştırma Raporu düzenlenemediğine Dair Rapor
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Teknik Karaktere Sahip Olan Yazılım Patenti Örnekleri

Örnek 1: TR2016/15697-Sürücülerin Yorgunluk Tespiti ve Onları Uyanık Tutmak İçin 
Akıllı Saat ve Mobil Cihaz Tabanlı Bir Yöntem

Özet: “Buluş karayolu ulaşımında araç sürücülerinin kullandıkları akıllı saatten (30)
alınan nabız verisinin yanında mobil cihazdan (10) alınan sıcaklık, nem ve hız
verilerinin birlikte değerlendirmeye alınarak sürücünün yorgunluk seviyelerinin
tespit edilmesi ve buna göre sürücülerin sesli veya görsel olarak uyarılmasına imkan
tanıyan bir mobil haberleşme yöntemidir. Buluş konusu yöntemde araç
sürücüsünün nabız değerlerinin belirli aralıklar ile akıllı saat (30) üzerinden
bluetooth bağlantısı ile mobil cihazına (10) gönderilmesi, bu nabız değerleri ve ek
olarak mobil cihaz (10) üzerinde bulunan algılayıcılardan nem verisi (23), sıcaklık
verisi (22), hız verisi (21) verilerinin birleştirilerek bahsedilen GSM uygulama
sunucusuna (40) gönderilmesi, GSM uygulama sunucusunda (40) sürücü ve
bulunduğu ortama ilişkin olarak; mevcut nabız değeri, bulunduğu ortam sıcaklığı ve
nem düzeyi ile verilerin toplandığı andaki aracın anlık hız verilerinin analiz edilmesi
işlemleri gerçekleştirilmektedir.”
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Teknik Karaktere Sahip Olan Yazılım Patenti Örnekleri

Örnek 1: TR2016/15697-Sürücülerin Yorgunluk Tespiti ve Onları Uyanık Tutmak İçin 
Akıllı Saat ve Mobil Cihaz Tabanlı Bir Yöntem

• TR2016/15697 başvuru numaralı “Sürücülerin Yorgunluk Tespiti ve Onları Uyanık Tutmak İçin Akilli Saat

ve Mobil Cihaz Tabanlı Bir Yöntem” başlıklı bu yazılım patentinin istem 1’i incelendiğinde içermiş olduğu

akıllı saat, mobil cihaz, GSM uygulama sunucusu, GSM CRM veri tabanı gibi teknik özelliklere ve

görevlere sahip donanımsal unsurların yer aldığı görülmektedir.

• Bu teknik unsurlar sayesinde bu yazılım patenti donanım eşiğini aşmaktadır. Ayrıca ilgili başvuruda

sürücülerin uyarılmasına yönelik mevcut tekniklerde yer alan problemi çözmek için yöntem

adımları sunduğu görülmekte ve bu sayede buluş basamağına tabi tutulabilmektedir. Bu koşulların

sağlanmasından ötürü ilgili yazılım patenti teknik bir karaktere sahip olup araştırılabilmiş ve araştırma

raporu oluşturulabilmiştir.
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Teknik Karaktere Sahip Olan Yazılım Patenti Örnekleri

Örnek 2: 2020/14062 Veri Merkezleri İçin Bir Yapay Zeka Kontrolü 
Sağlayan Bir Sistem

Özet: «Bu buluş, veri merkezlerinin yapay zeka tarafından 7/24 sürekli 
takip edilmesini ve veri değişikliklerine göre enerji ve soğutma 
sistemlerinde meydana gelebilecek sorunların öngörülmesini sağlayan 
bir sistem (1) ile ilgilidir. Buluşun konusu sistemin (1) temel mantığı veri 
merkezi enerji ve soğutma verilerinin 7/24 kesintisiz izlenmesidir. 
İzlenen veriler kontrol biriminde (7) yer alan yapay zekâ yazılımı ile 
analiz edilmekte ve enerji birimi (3) ve soğutma biriminde (4) tasarruf 
yapılmaktadır.»
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Teknik Karaktere Sahip Olan Yazılım Patenti Örnekleri

Örnek 2: 2020/14062 Veri Merkezleri İçin Bir Yapay Zeka Kontrolü 
Sağlayan Bir Sistem

• TR2020/14062 başvuru numaralı dosya ilk eşik olan donanım eşiğini soğutma birimi, enerji

birimi, cihaz saklama birimi, izleme birimi, kontrol birimi, algılama birimi gibi donanımsal

teknik unsurlar barındırması sebebi ile aşmaktadır.

• İkinci eşik olan teknik problem eşiği ise “veri değişikliklerine göre enerji ve soğutma

sistemlerinde meydana gelebilecek sorunlarına çözüm sağlayan bir sistem” olması sebebi ile

aşmaktadır. Bu iki koşul sağlanmasından ötürü Araştırma Raporu düzenlenmiştir.
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Hem Teknik Unsurlar Hem de Teknik Olmayan Unsurlara 
Sahip Olan Yazılım Patenti Örnekleri

Örnek 1: 2017/11668- Çocuklar İçin Kontrollü Alışveriş Sistemi

Özet: «Buluş, okul kantinleri gibi çocukların tek başına alışveriş yapabildiği yerlerde ailelerinin

kontrolü ve denetimi altında olmalarını sağlayan, bu denetimi ve ödeme kontrolünü çevrimiçi (online)

bir şekilde gerçekleştirebilen bir alışveriş sistemine ilişkindir.»

2017/11688 başvuru numaralı “Çocuklar İçin Kontrollü Alışveriş Sistemi” başlıklı yazılım patentinde istem 1 

incelendiğinde tanıma sistemi, ürün bilgi sistemi, onay sistemi gibi teknik olmayan unsurlar bulundurmasına 

ve sadece çeşitli faydalar açıklanmasına rağmen bu isteme bağlı olan istemlerde yer alan teknik unsurlar yer 

almasından ötürü araştırma raporu düzenlenebilmiştir.
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Yazılım Patentleri İle İlgili İstatistikler

Şekil 1.2’de görüldüğü üzere 2019 yılında en çok PCT başvurusu yapan
şirketlerin bilgisayar, bilişim teknoloji alanında ve dijital iletişim
alanında faaliyet gösteren şirketler olduğu görülmektedir.

Şekil 1.2 2019 yılında en çok PCT başvurusu yapan şirketler
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Yazılım Patentleri İle İlgili İstatistikler

Şekil 1.3’te gösterildiği gibi 2019 yılında toplamda 265,800 adet PCT
başvurusu yapılmış olup 1.sırada bilgisayar teknolojileri 21,449 başvuru
sayısı ile en çok PCT başvurusu yapılan teknoloji alanı olmuştur.

Şekil 1.3 2019 yılında en çok PCT başvurusu yapılan teknoloji alanları 
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Yazılım Patentleri İle 
İlgili İstatistikler

Şekil 1.4‘te ise bilgisayar tabanlı buluşların 2008, 2013 ve 2018
yılında yayımlanan patent başvurularının verilerine göre 2008-
2018 arası 10 yıllık süreçte önemli oranlarda artarak devam ettiği
görülmektedir. 2008-2018 yılları arasında %5.8’lik bir büyüme
gerçekleşmiştir. Bilişim ve teknoloji alanında yapılan gelişmeler bu
büyümenin daha da artacağının öngörülmesini sağlamaktadır.

Şekil 1.4 Dünya genelinde bilgisayar teknolojileri alanında 2008- 2018 yılları arasında yapılmış olan patent başvuru sayıları ve artış oranları
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Yazılım Patentleri İle İlgili İstatistikler

Şekil 1.5’te görüldüğü üzere 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bilgisayar teknolojileri ilk sırada 
yer alırken, Çin, Japonya ve 
Güney Kore’de ise bilgisayar 
teknolojileri alanında yapılan 
başvurular genel teknoloji 
sıralamaları arasında ikinci 
sıradadır.

Şekil 1.5 2019 yılında yapılan PCT başvurularında önde gelen ülkelerin ilk 3’te yer aldığı sektörler
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Yazılım Patentleri İle İlgili İstatistikler

Şekil 1.6: Yıllara göre dünya çapında G06Q sınıfında yapılan (yayınlanmış) başvuru sayısı
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Yazılım Patentleri İle İlgili İstatistikler

Türkiye’de son yıllardaki 
bilgisayar tabanlı 
buluşların 2013-2020 
yılları arasındaki patent 
başvuru grafiği Şekil 
1.7’de yer almaktadır. Bu 
grafiğe göre 2010’lu 
yılların başından 2020 
yılına kadar gelen 10 yıllık 
sürede bilgisayar tabanlı 
buluşların başvurusunda 
yaklaşık 3-4 kat bir artış 
gözlenmiştir.Şekil 1.7. 2013-2020 yılları arasında Türkiye’de yapılan bilgisayar tabanlı buluşların başvuru sayısı
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Örnekler
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Firma Örnekleri
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Yayınlanmış Başvuru Örnekleri

TÜRKİYE PATENT HAREKETİ PLATFORMU                     [turkiyepatenthareketi.org]



Yayınlanmış Başvuru Örnekleri
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ÇALIŞMA 
GRUPLARIMIZ

PATENT AKADEMİSİ 

PATENTLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ 

PATENT ARAŞTIRMASI 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
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