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ÖNSÖZ 

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir düzenli yayınla-

nan e-bültenin bu ayki konusu “Fikri, Sinai Haklar ve Ticarileşme” üzerinedir. ŞırnakTTO’nun 4. Modülü olan 

Fikri, Sinai Haklar ve Ticarileşme Birimi’nin temel amacı, Şırnak Üniversitesi bünyesinde yer alan akade-

misyen/öğrencilere ve üçüncü şahıslara ait fikirlerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında koruma 

altına alınması için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak ve devamında satış, devir veya lisanslama 

yöntemleriyle söz konusu fikrin ticarileşmesine katkı sağlamaktır.  

Fikri mülkiyet koruması konusu en geniş ifadeyle fikri uğraş ve zekânın bir ürünü olarak ve devlet bünye-

sinde oluşturulan yasalarla korumayı amaçlayan ve yaratıcılarına (create) ürünlerini belirli bir süre kullan-

ma ayrıcalığı tanıyan temel hakları barındırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu hakları korunması için kurum-

sal nitelikli arayışların tarihsel başlangıcı on dördüncü ve on beşinci yüzyıla kadar dayanmaktadır. Özellik-

le on dokuzuncu yüzyılda teknolojik keşiflerin iktisadi, sosyal ve günlük hayattaki etki unsurları ulusal sınır-

ları aşma eğilimi gösterdiğinden sanayileşmesini tamamlama aşamasında olan gelişmiş ülkelerin, fikri ve 

sınai alandaki kazanımlarını korunması amacıyla uluslararası işbirliği çabaları başlamıştır. Uluslararası 

anlaşmalar devri olarak da bilinen bu dönemden sonra yirminci yüzyılın sonlarına doğru küresel nitelikli 

düzenlemeler devreye girmiştir. Bu bağlamda, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının tanımı ve tarihsel gelişimi 

üzerinde ve sınaî mülkiyet hakları içinden sanayi ve teknoloji politikalarının da bir aracı olan patent koru-

ması üzerine yoğunlaşılmıştır. Bölgemizde öncü kuruluş olan Şırnak Üniversitesi ve üniversiteye bağlı 

özel statüdeki ŞırnakTTO A.Ş.’nin bir modülü olan Fikri, Sınai Haklar ve Ticarileşme Birimi (FSHT);  buluş 

bildirimlerinin alınması, patent ön araştırmalarının yapılması, buluşların patent değerlendirme raporlarının 

hazırlanması, patent başvurularının yapılması, patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen aşamanın bu-

luş sahibine bildirilmesi, buluş ve patentlerin ticari değerinin belirlenmesi için araştırmaların yapılması ve 

raporların hazırlanması, patentli buluşların satış, lisans veya devir yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağ-

lanması vb. tüm FSHT alanlarında hizmet vermektedir. Ayrıca, faaliyet politikamız; Fikri ve Sınai Mülkiyet 

Hakları (FSHM) yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlemek, üre-

tilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında birebir hizmet vermek, üni-

versitemizde FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde topla-

narak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak, buluşların sanayiye lisanslanabilmesi 

amacıyla teklif oluşturmak, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak ve teklif sunma gibi hizmetler ver-

mek, hedef kitlemize ücretsiz patent danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak, ürünlerin ticarileşme süre-

cinde uygun yatırımcıları belirlemek, ticarileştirme çalışmalarını, sözleşme ve sözleşme sonrası süreçlere 

başından itibaren katılarak yürütmektir. 

 

 Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 

                                                                                                                                 ŞırnakTTO A.Ş.  

                                                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı 
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       Sınai Mülkiyet Hakları ve Türleri 

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların ve yeni-

liklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan 

malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, 

kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını 

sağlayan haklardır. Sınai mülkiyet haklarında korumanın sağlanması için, ilgili patentin, tasarımın, mar-

kanın vs. Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirilmesi gerekmektedir. Sınai mülki haklar 5 gösterge 

etrafında incelenebilir: 1) Patent, 2) Faydalı model, 3) Marka, 4) Endüstriyel tasarım ve 5) Coğrafi işa-

rettir. Sınırlı bir zaman ve mekân içerisinde, bir kişiye ya da firmaya ait buluşun üçüncü kişiler tarafından 

üretilememesi, satılamaması, kullanılamaması ve ithal edilememesini temin eden geçici bir tekel hakkı-

dır.  

Patentler, ülke sınırları içerisinde meydana gelen yeniliğe ilişkin gelişmeleri en belirgin biçimde yansıtan 

göstergelerden birisi olma özelliği taşır. Patentler buluşlara ilişkindir. Bir başka deyişle, bir patent ancak 

bir buluş için verilebilir. Bir buluş ürüne ait ise “ürün patenti” 

olarak adlandırılırken, bir usule ilişkin olduğunda “usul patenti” 

olarak isimlendirilir. Ürün bünyesinde var olan her bir problemin 

çözümüne ilişkin yenilikler buluş olarak kabul edilebilir ve bunla-

rın her biri için patent başvurusu yapılabilir. Başvuru gereklerini sağladıktan sonra, patent koruması 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Bu koruma patent başvurusu yapıldığı andan itibaren geçerlidir. 

Faydalı Model, Hem yerel hem de küresel ölçekte eskiye göre 

yenilik arz eden ve sanayiye uygulanabilen buluşların belirli bir 

süre zarfı içinde sahibi olan kişilere üretim ve pazarlamaya iliş-

kin tekel hakkı sunulmasıdır. Bu süre 10 yıldır. Faydalı model, 

tıpkı patent gibi, inovasyona ilişkin kayda değer bir göstergedir. 

Faydalı model, birçok uzman kişi tarafından “küçük patent” veya “küçük buluş” olarak da adlandırılmak-

tadır. Patent ile arasındaki fark, zaman ve maliyet bakımından çok daha avantajlı olmasıdır. Faydalı mo-

delin patente göre üstünlüğü, daha kısa bir süre içinde, görece daha kolay şekilde ve çok daha az mas-

rafla edinilebilmektedir. KOBİ’ler için bu nedenle daha faydalıdır. Faydalı model, tıpkı patent gibi, buluş-

ları koruma altına almak için verilmektedir. Ancak patentten daha farklıdır, zira koruma süresi, yenilik 

ölçütü ve inceleme ile değerlendirme biçimleri benzer değildir. Faydalı modelin koruması 10 senedir ve 

patente göre çok daha kısadır.  
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Bir girişimin sahip olduğu mal ve hizmetleri, baş-

ka girişimlerin mal ve hizmetlerinden ayırmaya 

yarayan bir göstergedir, MARKA. Kişi adları, söz-

cükler, şekiller, harfler ve sayılar, malların biçim-

leri ya da sahip oldukları ambalajlar gibi maddi göstergeler marka olarak kullanılabilirler ve baskı yoluyla 

çoğaltılıp piyasaya sürülebilirler. Marka ölçülebilir bir yenilik göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır. Yeni 

buluşların ya da özgün tasarımların ürünü oluşturması veya biçimlendirmesi mümkündür, ancak bu yeni 

ürünlerin tüketiciye sunulması ve satılabilmesi için, benzer ürünlerden kendisini ayırt etmeye yarayacak 

bir tanıtım işaretine gereksinimi vardır ki işletmeler adına önemli olan bu unsur, markadır. Marka bir iş-

letmenin tüm ürünlerini temsil etme gücüne sahip olan ayırt edici bir işarettir. Markanın işlevlerinden 

biri, ürünün kaynağını tüketiciye tanıtmasıdır. Ayrıca marka kaliteyi simgeler ve reklam aracı olarak kulla-

nılabilir. Kişiler almak istedikleri ürünü bir marka üzerinden diledikleri gibi satın alabilirler. 
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Bir ürünün ya da hizmetin tamamına ya da belirli bir kısmına çizgiler, şekiller, renkler, biçimler, dokular 

ya da süslemeler gibi duyusal olarak algılanabilen birtakım unsurların meydana getirdiği görüntüsel 

formdur. Benzer malları üreten firmalar arasında bu türden farklılıklara gitmek, piyasada rekabet gücü 

elde edebilmek için oldukça belirleyici bir etmendir. Bir ürün eğer üç boyutlu bir şekle ya da bu şeklin bir 

parçasıyla ürün üstündeki iki boyutlu süslemelere sahipse “endüstriyel tasarım” kavramı içerisinde de-

ğerlendirilmektedir. Esasen endüstriyel tasarım bir ürünün dış görünüşünü ifade etmektedir. Bu görünüş 

tam anlamıyla ürünün biçimi olabilirken, çizgiler, şekiller, süsler, renkler ya da başka unsurlardan meyda-

na gelen görünümler de olabilir. Tasarımların korunması hususunda ürünün görünümü teknik özellikleri 

dışında değerlendirilir. 
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     Öne çıkan bir özelliği, şöhreti ya da başka bir niteliği sayesinde belirli bir yörede yada bölgede köklen-

miş ve o yöre ya da bölgelerle özdeşleşmiş ürünlerin göstergelerine “coğrafi işaretler” adı verilmektedir. 

Bir başka deyişle, belirli bir coğrafi yere özgü bir niteliğe sahip olduğu için ün salmış olan, yani bu niteliğiy-

le tanınan ve satılan ürünlerin ayırt edilebilmesi için coğrafi işaretlerden faydalanılmaktadır. Kendine özgü 

nitelikleri nedeniyle benzerlerinden farklılaşan bu ürünleri meydana getiren bileşenlerin bir ya da birkaçı o 

yöreye ya da bölgeye özgü olduğu için, coğrafi işaret kapsamında değerlendirilmektedirler. Coğrafi işaret-

ler “menşe adları” ve “mahreç işretleri” olmak üzere iki kesime ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Bu iki ayrı 

kalem aynı amaçlara hizmet etmektedir. Mahreç işaretleri bir ürününü hangi coğrafyadan neşet ettiğini 

gösterirken, menşe adları ise, bu ürünlerin ya da hizmetlerin neşet ettikleri coğrafi yöreden  kaynaklanan 

kalite ve niteliklerini ifade etmektedir. 
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Bir fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSMH) korunması süresi hangi türe bağlı olduğuna göre değişiklik 

göstermektedir. Fikir ürünlerine ait koruma süreleri yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Türkiye’de ge-

çerli olan koruma süreleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Eserler, eser sahibinin yaşadığı süre ve bu süreye ek 

olarak eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl boyunca korunur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda bağ-

lantılı olan hak sahipleri için koruma süreleri ise 70 sene olarak belirtilmiştir. Buluşlarda ise iki farklı koru-

ma söz konusudur, patent 20 sene ve faydalı model belgesi 10 sene korunmaktadır. Çoklu yasal koruma-

dan yararlanan endüstriyel tasarımlarda koruma 5 senedir ve her beş yılda yenilenerek toplamda 25 sene 

sürdürülmektedir. Eser, marka tescili, haksız rekabet ile sağlanan korumalar ise, tescilli tasarım koruma-

sından bağımsızdır. Son olarak tescilli markalarda koruma süresi yenilenebilir 10 sene iken, coğrafi işaret-

lerde koruma tescil süreciyle başlayıp süresiz olarak uzatılabilmektedir. 

FSMH’nin Koruma Süreleri 
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Bugünkü mevcut durum içinde Türk Sınai Mülkiyet Sistemi 4 ana unsurdan oluşmaktadır. Şekil 2, Türk sı-

nai mülkiyet sisteminin aktörlerini görsel bir biçimde ifade etmektedir. Bunlar, 1) Mevzuat, 2) Enstitü, 3) 

Vekiller ve 4) Mahkemelerdir.  

Mevzuat: Sınai Mülkiyet mevzuatı 1995 yılından 2016 yılına kadar 1995 tarihli 551, 554, 555 ve 556 

sayılı Patent Haklarının, Tasarım Haklarının, Coğrafi İşaretlerin ve Markaların Korunması Hakkında 

KHK’lar ile yürütülürken, 2017 yılından itibaren yeni devreye giren 10 Ocak 2017 tarihli ve 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu ve bu konunun uygulanmasında kullanılan sınai mülkiyet yönetmeliği (24 Nisan 

2017 tarihli Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ile yürütülmektedir. 

Enstitü: Eski adıyla TPE, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu 

(TürkPatent). Bu kurum sınai mülkiyetle ilgili tüm buluş, yenilik ve tasa-

rımların başvuru ve tescil süreçleri başta olmak üzere, diğer tüm ilgili 

yasal uygulamaları yürüten, patent ve marka vekilleriyle ilgili sınav ve 

lisansları veren kurum olarak en önemli role sahiptir.  

Türk Sınai Mülkiyet Sisteminin Aktörleri 
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Vekiller: Sınai mülkiyet sisteminin diğer önemli ayaklarından birisi olan “Patent ve Marka Vekilleri”, 

patent, faydalı modeli marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ya da entegre devre topografyası hak-

kı elde etmek arzusunda olan başvuru sahiplerinin kendi yerine seçtikleri ve Türkpatent’e başvuru ya-

parak işlemlerin yürütülmesi ve hak kayıplarının ortadan kaldırılması için görevlendirdikleri kimseler-

dir. Patent ve marka vekilleri, Türkpatent nezdinde başvuru sahiplerini temsil eder, bu kişilere danış-

manlık yaparlar. Ayrıca, sınai hakların koruma altına alınması için gereken adımların atılması ile bu iş-

lemlerin yürütülmesi için gerekli olan yetkilere sahip olan kimselerdir. Bundan başka vekiller, Türkpa-

tent nezdinde, ilgili kimselerin haklarının tesis edilmesi, koruma altına alınması ve bunlara ilişkin gere-

ken idare ile ilgili her türden ilişkinin temin edilmesi ve özenli bir biçimde yürütülmesinden sorumlu-

durlar. 

Mahkemeler: Gerek fikri haklar, gerekse sınai haklarla ilgili sorun ve uyuşmazlıkları çözen ve bu konudaki 

her türlü hukuk ve ceza davalarını yürüten ve söz konusu mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili yargılama 

süreçlerini içeren “Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri” sistemin diğer önemli aktörüdür. Türk hukukunda 

fikri hukuka ilişkin davalarda mahkemelerin yetki kuralları; telif hakları bakımından 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanununda, buluş ve yenilikler bakımından ise çok yakın zamana kadar 1995 tarihli 551, 

554, 555 ve 556 sayılı Patent Haklarının, Tasarım Haklarının, Coğrafi İşaretlerin ve Markaların Korunması 

Hakkındaki KHK’lar ile düzenlenmekteydi. Ancak yeni 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu durum de-

ğişerek Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım ve Coğrafi İşaret gibi buluş ve yeniliklerin yasal mevzuatı 

yeni 6769 sayılı kanun ve onun uygulanması hakkındaki yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır. 
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PATENT ve FAYDALI MODEL’E DAİR BİLGİLER 

Patent ve faydalı model nedir ve bunlara neden ihtiyaç duyulmaktadır? 

Patent, sınırlı bir zaman ve mekân aralığı için, belirli bir kişiye ya da firmaya ait olan buluşun üçüncü kişi-

lerce kullanılmasını, üretilmesini ve dağıtılmasını engelleyen bir çeşit tekel hakkıdır. Belirli bir süre için 

devredilemez olan bu hakkın göstergesi olan belgeye de “patent” adı verilir. Patent, hiç kuşkusuz sınai 

mülkiyet hakları içerisindeki en önemli buluş ve hak türüdür. Teknolojinin her alanında yapılan buluşlara, 

kesinlikle yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayi süreçlerine uygulanabilir olması şartıyla patent 

verilmektedir. 

Faydalı model, birçok yönden patent ile ciddi benzerliklere sahiptir. Faydalı model, dünya genelinde ilk 

defa bulunmuş ve sanayi süreçlerine uygulanabilen buluşların mucitlerine belirli bir süre için koruma sağ-

layan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Faydalı modelin patente göre üstünlüğü, daha kısa bir süre içinde, görece 

daha kolay şekilde ve çok daha az masrafla edinilebilmektedir. Faydalı model, birçok uzman kişi tarafın-

dan “küçük patent” veya “küçük buluş” olarak da adlandırılmaktadır. 

Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin olması önkoşuldur. Bir buluşun teknik özelli-

ğinin olup olmadığına karar verilebilmesi için, buluşa, bir örnek olarak, aşağıda açıklanan ölçütler açısın-

dan yaklaşılabilir: 1) Buluşun teknik bir sonuç doğurması, 2) Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşım-

larla mümkün olması, 3) Buluşun teknik bir sorunu çözmesi ve 4) Buluşun belirgin bir şekilde veya en azın-

dan dolaylı olarak somut teknik yöntemlerle tanımlanması. 

Patentin koruma süresi 20 yıl iken, faydalı model belgesi sayesinde sağlanan koruman 10 sene olup pa-

tent belgesine göre daha kısadır. İlaveten, faydalı model belgesi ile sağlanan korumanın hem usullere hem 

de bu usuller vasıtasıyla elde edilen ürünlere ve kimyasal maddelere uygulanması söz konusu değildir. 



 

 13 



 

 14 

Bir buluşun patentlenebilmesi için bu buluşun yeni yani özgün olması, buluş basamağına sahip olması ve 

sanayi süreçlerine uygulanabilir olması gerekmektedir. Ne var ki, konusu kamusal düzene uygunsuz düşen 

ve genel ahlaki duruma uymayan buluşlar ve bitkiler, hayvan türleri ya da genellikle biyolojik temellere 

yaslanan bitki ve hayvan yetiştirme usullerine patent verilmediğini söylemek gerekmektedir. Bilimsel ku-

ramlar, matematik yöntemler, keşifler, edebiyat ve sanat yapıtları, estetik nitelikli yaratımlar, bilgisayar 

yazılımları, bilim eserleri, bilginin derlenmesi ve düzenlenmesine ilişkin teknik yön barındırmayan usuller, 

zihni ve ticari faaliyetlere ilişkin usul ve kurallar ile hem insan hem de hayvan vücuduna uygulanacak olan 

cerrahi usuller buluş olarak sayılmazlar ve patent alamazlar. Hem patent başvurusu hem de patentin ken-

disi, bir başka kimseye devredilebilir. Miras yoluyla bırakılabilir, rehin edilebilir ya da kullanım hakkı lisans 

konusu edilebilir. Bu sayede patent sahiplerinin belirli bir gelire erişmesi mümkün olmaktadır. 

Dolayısıyla patentler bu anlamda alınıp satılabilmektedir. Patentin ister lisans sözleşmesi yoluyla birine 

kiralanması olsun, isterse devir sözleşmesi yoluyla başkasına tamamen satılması olsun, ya da patent sahi-

binin bir firma kurarak (spin-off firma veya start-up firma şeklinde) söz konusu patentini doğrudan üretim 

sürecinde kullanması şeklinde olsun, patentin tüm bu üç süreçten birini izleyerek buluş sahibine gelir ge-

tirmesi ve dolayısıyla bir fikrin/buluşun üretim veya yatırıma dönüşmesi sürecine “patentin ticarileştiril-

mesi” denilmektedir. 

Patent belgesinde, buluşun içeriğine dair kısa bir teknik özet vardır. Tarifname ise buluşun içeriğini detay-

lı bir biçimde açıklamaktadır. İstem ya da istemler ise, korunma altına alınması istenilen teknik unsurları 

resimlerle göstermektedir. Patent ya da faydalı model belgesi almak, aslında bir sınai mülkiyet hakkına 

sahip olmak demektir. Bu doğrultuda, belirli bir süre için tekel hakkına sahip olduğunuz malınızı piyasada 

satmak, başkalarına lisans yoluyla kullandırmak veya  üretmelerine izin vermek için belirli bir süre müsaa-

de edebilirsiniz ya da sahip olduğunuz hakkı devredebilirsiniz. 

Patent ve faydalı model belgeleri hangi durumlarda alınır? Hangi kıstaslara ya da içeriğe 

sahip olmalıdırlar? 
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                   Patent ve faydalı model almak için  

                       hangi kurumlara başvurulur? 

Patent başvurusu sırasıyla başvuru formunu, buluşun konusunu izah eden 

tarifnameyi, istemler, tarifname ya da istemlerde işaret edilen resimleri, öze-

ti ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren bilgiyi içermektedir. Türkiye’de 

herhangi bir ürün için patent almak adına bu alandaki tek yetkili kuruluş olan 

Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) (Yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu-

TÜRKPATENT) başvurulmaktadır. Kurum, hem ulusal hem de uluslararası 

başvuruları, mevcut haliyle yürürlükte olan mevzuat kapsamında değerlendi-

rir ve buna göre patent belgesi verir. 

Başvuru süreçleri bizzat kişilerin kendileri ya da TürkPatent’e kayıtlı olan Patent Vekilleri aracılığıyla yü-

rütülebilir. Başvuru şahsen yapılmak isteniyorsa, bu durumda, ilk olarak “Patent/Faydalı Model” başvu-

ru formu edinmeniz gerekmektedir. Başvuru formu, TürkPatent’in “Enformasyon, Dokümantasyon ve 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan ya da yurt içindeki kurumun birimlerinden ücretsiz olarak edinilebile-

ceği gibi, yine kurumun internet sayfasından indirilebilmektedir. Kılavuz içerisinde, başvurunun nasıl 

hazırlanması gerektiğine ve başvuru sürecinin hangi unsurlardan meydana geldiğine dair ayrıntılı örnek-

lere ve açıklamalara yer verilmiştir. Başvurular hem şahsen hem de posta yoluyla TürkPatent’e yapılabil-

mektedir. 

 

Ayrıca başvurular online olarak https://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresi üzerinden de yapılabilmek-

tedir. Bu web adresi aynı zamanda başvuru öncesi hali hazırda var olan patent ve faydalı modellerin ön 

araştırmasında ve TürkPatent’e yapılan patent/faydalı model başvuru dosyasının takibinde de kullanıla-

bilmektedir. Dolayısıyla başvuru dosyanızın durumunu kurumun söz konusu internet sayfasından takip 

etmek mümkündür. 

 

Başvuru tarihiniz ne ise, o andan itibaren başvurunuz koruma altına alınmış demektir. Buluşunuz sadece 

sizin için bilinir kaldığı yani korunduğu sürece, başvurunuzu ne zaman yapacağınız sizin tercihinize kal-

mıştır. Ancak bazen başvurular ürün daha tam olarak geliştirilmeden yapıldığı için, bazen de başvuru 

sürecinin gereğinden fazla uzatılması durumunda, riskli olabilmektedir. İki durum için de, patent almak 

oldukça zor olur. 
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Türkpatent’e yapılan patent ve faydalı model başvuruları, bu başvuruların yasal mevzuatta önceden belir-

tilmiş nitelikleri taşıdığının anlaşılması halinde, başvuru sahibine ilk olarak başvurusunun işleme konduğu 

ve patent sicil işlemlerinin gerçekleştirildiği haberi iletilmektedir. Şekil itibariyle şartları sağlayamayan 

başvuruların düzeltilmesi için 2 aylık bir süre tanınmaktadır. Mevzu bahis eksiklikler bu süreç içerisinde 

giderilemezse, başvuru iptal edilecektir. Şayet yapılan araştırmalar neticesinde başvuru sürecine ilişkin 

herhangi bir eksiklik bulunamamışsa ve son başvuruda başvuru sahibinden rüçhan hakkı talep edilmişse, 

rüçhan tarihinden sonraki ilk 12 ay içerisinde, Türkpatent’e tekniğin bilinen durumu üzerine bir araştırma 

yapması ve ilgili giderleri ödemesi konusunda bir bildirimde bulunulur.  

Eğer araştırma talep edilmezse ve araştırma bedeli ödenmezse, bu durumda başvurunun sahibi tarafın-

dan geri alındığına karar verilir. Başvuru sahibi tekniğin var olan durumuna ilişkin araştırma talebinden 

sonra ise, TürkPatent ve ilgili uluslararası niteliği herkesçe bilinen anlaşmalı kuruluşlar tarafından başvu-

ru hakkında bir araştırma raporu oluşturulur ve oluşturulan bu araştırma başvuru sahibine bildirildikten 

sonra patent veya faydalı model başvurusu kurum tarafından “Bülten”de yayımlanır. Başvuru sahibi, 

araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde ücretini ödeyerek söz konusu buluşu için 

inceleme yapılmasını talep eder. TürkPatent, kanunda açıkça belirtilen 3 kriterin (teknolojik bir yenilik 

getirmesi, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması) karşılaması şartıyla patentin veril-

mesine karar verir. Buna göre, yapılan araştırma sonucunda düzenlenen inceleme raporuna göre, başvu-

ru reddedilir ya da tescil edilir ve patent yayımlanarak düzenlenen belge patent sahibine verilir.  

                     Patent ve faydalı model başvuru ve tescil süreci 

                                                 nasıl işlemektedir? 
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Başvura sahibi patenti almasına rağmen, üçüncü kişiler, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlan-

masından itibaren 6 ay içinde söz konusu patente üç kriterden herhangi birini taşımadığı gerekçesiyle iti-

raz edebilirler. İtiraz sonucunda Kurum, yapılan itirazı patent sahibine bildirerek 3 ay içinde patent sahibi-

nin görüşleri ve varsa patentte değişiklik taleplerini dikkate alınarak, itirazı inceler ve verilen nihai kararı 

Bültende yayımlar. Buna göre, Kurum, verilen patentin ya da varsa değiştirilmiş hâlinin Kanuna uygun ol-

duğu görüşündeyse patentin devamına yani daha önce verilen patent belgesinin aynen geçerli olduğuna 

hükmederken, uygun olmadığı görüşündeyse patentin hükümsüzlüğüne karar vererek, patent iptal edil-

mesini ve kararın da Bültende yayımlanmasını karar verir. Aşağıdaki şekilde açıkça görüldüğü gibi, Patent 

ve Faydalı model başvuru ve tescil süreçleri birbirine oldukça yakın şekilde işlemektedir. Faydalı modelin 

alınmasındaki çoğu işlem basamağı patent ile aynıdır, zira faydalı model bir nevi “küçük patent” denilebi-

lecek bir buluş olduğundan süreçler oldukça benzerdir. Temel farklar, faydalı modelin alınması genel ola-

rak patente göre daha basit, daha kısa ve daha az detaylıdır.  
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Yurtdışı başvuru süreçleri nasıl işler? 

Eğer bir kişi ya da firma Türkiye sınırları içerisinde bir patent veyahut faydalı model belgesi almışsa, bu 

belge doğal olarak sadece bu ülke sınırları içerisinde geçerli bir korumadır. Ancak şayet mevcut ürün ulu-

sal sınırların ötesinde de korunmak istenirse, hangi ülkelerde koruma yapılması arzu ediliyorsa, buralara 

da patent ve faydalı model belgesi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Çünkü yukarıda da be-

lirttiğimiz gibi “Patent yalnız patent alınan ülkede koruma sağlar”. Bir ülkede faydalı model koruması yok 

ise, bu durumda, Türkiye’de yapılmış olan faydalı model başvurusunun rüçhan hakkıyla patent başvurusu 

yapılabilir.  

Dahası, Türkiye sınırları içerisinde patent almak adına yapılmış bir başvurunun sahip 

olduğu rüçhan hakkı vasıtasıyla, faydalı modeller için koruma sağlayan ülkelere baş-

vurularda bulunulması mümkündür. 

Patent ve faydalı modele ilişkin ulusal sistemden bahsetmek, aslında sadece o ulu-

sun sınırları içerisinde yapılan ve korumaya alınan başvuru sisteminden bahsetmek-

tir. Bir başka ülkede başvuru yapılması planlanıyorsa, 12 ay süre ile geçerli olan rüç-

han hakkı sayesinde, başvuru yapmak mümkündür. İlk başvurunun yayınlanmamış 

olması durumunda, 12 aylık süreç sona erdikten sonra, arzu edilen ülkeye ulusal pa-

tent ya da faydalı model başvurusu yapılabilir  

Yurtdışında patent ve faydalı model başvurusunda bulunmak isteyen kimseler, bu ülkelerin bünyesinde 

bulunan vekiller vasıtasıyla, ancak başvuracakları ülkelerde benimsenmiş sisteme uygun bir tarzda ve o 

ülkede konuşulan dille hazırlanmış ayrı başvurular yapmak zorundadırlar. Ancak Patent İşbirliği Anlaşma-

sı sayesinde, birden fazla ülkede patent ve faydalı modellerini koruma altına almak isteyen kimseler, tek 

bir başvuru yaparak, bu anlaşmaya taraf olmuş ülkelerin her birinde başvuru yapmış olma fırsatına sahip 

olmuştur. 
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Sonuç olarak, Türkiye’de patent almak isteyen birinin önünde patent başvurusu için 

yukarıda detaylı şekilde belirtilen TürkPatent başvurusu dışında iki seçenek daha var-

dır. Bunlar; 

(1) Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında yapılan Uluslararası Patent Başvurusu 

(2) Avrupa Patenti Sözleşmesi kapsamında verilen Avrupa Patenti Başvurusu 

Patent Başvurusu İçin Mevcut Olan 3 Farklı Seçenek 

Uluslararası Patent Başvurusu, “Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)” kapsamında, Türkiye’nin 1996 yılından 

bu yana üye olduğu uluslararası patent başvurusu yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. PCT antlaş-

masını onaylayan 151 üye ülkede koruma sağlayan bu uluslararası patent başvurusu, 151 ülke içinde faali-

yet gösteren WIPO Uluslararası Büroya yapılarak sözkonusu büro organizasyonu ile yetkili ofislerde araştı-

rılır ve isteğe bağlı olarak incelenir. Düzenlenen raporlar ile ilk başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 30. ay-

da patent alınmak istenen ülkelere raporlar sunularak patent talep edilir. Bu sistem bir başvuru sistemi 

olduğu için patent belgesi verilmesi söz konusu değildir. Patent belgesi, ulusal aşamaya geçiş yapılan ülke-

lerin patent ofisleri tarafından verilmektedir. 
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Avrupa Patenti Başvurusu ise, Türkiye’nin 2000 yılında imzaladığı Avrupa Patenti Sözleşmesi’ne dayalı 

olarak bu sözleşmeyi imzalayan 38 ülkede geçerli olan bir bölgesel patent sistemidir. Patent başvurusun-

da patentin tesciline kadar geçen tüm işlemleri kapsayan Avrupa patent sistemi, Avrupa Patent Ofisi 

(EPO) bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu sistemde Avrupa patenti verildikten sonra 3 ay içinde Avru-

pa Patenti kapsamındaki 38 ülkeden tercih edilenlerde geçerlilik başvurusu yapılması gerekir. Ulusal aşa-

mada ise, yayınlanmış Avrupa Patenti ulusal patent ofis patent sicillerine numara verilerek kayıt edilir. 

Patent koruması için başka bir işleme gerek yoktur. 

 

Avrupa Patenti sistemi patent başvuru süreci 
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Patent birimi araştırma siteleri aşağıda gösterilmektedir.  

Marka nedir? Hangi ihtiyaçları karşılamaktadır? 

Marka, çok genel bir tanım vermek gerekirse, bir girişimci tarafından piyasaya sunulan mal ve hizmetleri, 

diğer girişimcilerin mal ve hizmetlerinden farklılaştırmak için kullandığı sembollerdir. Bu farklılaştırma 

işlemi için rakamlar, şekiller, kelimeler, çeşitli harfler, birtakım renkler ve çizimler, logolar ve resimler 

kadar, bunların belirli bir kombinasyonu da marka olarak seçilebilir. 

Bir markanın korunabilmesi için tek geçer yol tescil edilmesidir. Eğer bir marka tescil işleminden geçirilir-

se, bu durumda, tescil edilmiş olan markanın aynısı olan ya da ona çok benzeyen başka markalardan 

kaynaklanan ihtilaflar çok net bir biçimde çözüme kavuşturulacaktır. Burada çok yaygın bir yanlış anla-

manın mevcudiyetinden bahsedebiliriz. Çoğu kimse, firmaların ticaret sicilini ya da ticari işletmenin ticari 

sicilde bulunan kaydının aynı zamanda bu firmaların marka korumasını kendiliğinden garanti altına aldı-

ğını düşünmektedir.  
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Ticaret unvanları ve markalar çok ayrı şeylerdir ve birbirlerine karıştırılmamalıdırlar. Ticaret unvanı bir 

firmanın tam ismidir ve firmanın yasal mevzuatta belirtilmiş yapısını tanımlar. Marka ise, bundan farklı 

olarak, firmaların ürettikleri mal ve hizmetleri, başka firmalardan ayıran bir simgedir. Bir şirket yasal ola-

rak tek bir unvana sahipken, farklı ürün ve hizmetleri için birden fazla markaya sahip olabilmektedir. Be-

lirtilmesi gereken son husus ise, bir firma adının marka olarak kullanılabilmesinin mümkün olmasıdır. 

Markanın tescil edilmesi, işletme sahibine bu markayı tek başına kullanma hakkı verecektir. Bir başka de-

yişle, tescil sahibi firmadan başka hiçbir firma bu markanın haklarından faydalanamaz. Marka sahibi kişi, 

kendi mal ve hizmetlerini, benzer mal ve hizmetlerden ayırt etme ve kendi markasının başka kişiler ve 

kurumlar tarafından haksız bir biçimde alıkonmasının önüne geçme avantajlarına sahiptir. Tescilli bir mar-

kanın bir başkasına devredilmesi mümkündür, miras yoluyla başka kimselere devredilebilir ve kullanım 

hakları lisans sözleşmesi konusu olabilir. Bunlardan başka, hem rehin olarak verilebilir hem de teminat 

olarak gösterilebilir. 



 

 25 



 

 26 

Marka tescilini engelleyen durumlar nelerdir? 

Markaların tescil edilmesi sürecinde, tescil işleminin önüne geçecek sebeplerin farkında olmak gerekir. Bir 

marka tescili adına yapılan başvurular, mevzuatta belirtilen geçerli nedenleri taşımıyorlar ise, reddedile-

ceklerdir. Bunlardan birisi, markanın geçerli bir ayırt edici sembole sahip olmamasıdır. Benzer türden bir 

mal ya da hizmet için daha öncesinden tescil işlemi yapılmışsa ya da bu ürünler için tescil başvurusunda 

bulunulmuşsa, bu ürünlere benzeyen markaların tescili yapılamaz. Tescil ettirilmek istenen bir mal ya da 

hizmetin cinsini, vasfını, kalitesini, miktarını, amacını, değerini ve coğrafi kökenini belirten markalar da 

tescil edilemez. 

Ticaret alanında hemen herkesin istifade ettiği veya belirli bir meslek erbabını ayırt etmeye yarayan işaret 

ve isimleri kendi için alıkoyan marka başvuruları da geçersiz sayılacaktır. Bir ürünün ya da hizmetin kendi 

doğasından kaynaklanan bir şekil ya da biçim de marka olarak tescil edilmeyecektir. Bir malın ya da hizme-

tin vasfı, coğrafi kökeni, üretim yeri ve başka hususlarda halkı yanıltmaya sebebiyet veren markaların tes-

cil edilmesi söz konusu değildir. Ülkelerin bayrakları, devletlerin sahip oldukları hükümranlık simgeleri, 

hanedanlıkların armaları, resmi kontrol ve garanti işaretleri ve uluslararası kurumların sahip olduğu amb-

lemler ve işaretler de marka olarak tescil edilemezler. Hem tarihsel hem de kültürel bakımdan halka ma-

lolmuş olan isimler, işaretler, armalar ve sair şeyler kadar, dinsel değerleri olan ve simgeleyen işaretler ile 

amblemler  de marka olarak tescil edilmemektedir. 
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Markalar üzerine işaret koymak gerekli midir? 

Bir markanın yanında TM (Ticaret Markası-Trade Mark) 

ya da SM (Hizmet Markası-Service Mark) veya ® gibi 

sembollerin kullanılması gibi bir mecburiyet yoktur. Bu 

sembollerin kullanılması durumunda fazladan bir yasal 

haktan faydalanmış olunmaz. Ancak bu işaretlerin kulla-

nılmasının, söz konusu olan işaretin aslında yasal bir 

marka olduğu hususunda başkalarını bilgilendirmek ve 

böylece markayı hem ihlal hem de taklit edecek kişileri 

uyarmak gibi bir işlevi olduğu söylenebilir. TM bir işare-

tin artık marka haline geldiğini anlatırken, SM işareti ise 

bir hizmetin markalaştığını ifade etmektedir. Ancak fir-

malar veya kişiler tarafından ister TM kısaltması, isterse 

SM kısaltması şeklinde kullanılan işaretler ancak patent 

ofisleri tarafından yapılan incelemenin sonunda tescil 

edildikten sonra tam olarak ® işareti haline gelirler. Kı-

sacası, TM ve SM sembolü, ürün veya hizmetin “marka” olduğunu gösterirken, ® sembolü o markanın “tescillenmiş 

marka” olduğunu gösterir. “Tescil edilmiştir” anlamına gelen ® (R: Registered) işaretinin ticari marka veya hizmet 

markası ayrımı yoktur. Firmalar, markaları tescil edildikten sonra ® işaretini ürünleri ve hizmetleri üzerinde kullana-

bilirler ama bu mutlaka mecburi ve gerekli değildir. Nitekim birçok firma ® işaretini markalarında kullanırken, birço-

ğu da buna tercih etmemektedirler. Ancak bu onların markasının tescilli olmadığı ve taklit edilebileceği anlamına 

gelmemektedir. 

Markaların tescil edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak tescil edilen marka hem ihlalleri engeller hem de firma-

ların haklarını ispat eder. Tescili olan bir marka sahibi çok daha ciddi bir korumadan istifade eder. Bu yüzden firma-

ların faaliyet gösterdikleri bütün ülkeler özelinde tescil haklarına sahip olmaları kendi avantajlarına olacaktır. 

Markaların tescil edilmesi için, usule uygun olarak doldurulan form ve dilekçe ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na 

başvurulmalıdır. Faks ile yapılan başvurular dikkate alınmazlar. Dilekçe ve formun elden, posta yolu ile ya da inter-

net ortamında elektronik imza ile yapılması mümkündür. Bir marka başvurusunun geçerli sayılabilmesi için gereken 

koşullar vardır. Bunlardan birincisi, Kurum’un internet sayfasında yer alan formun bilgisayar ortamında noksansız 

bir biçimde doldurulmasıdır. İkinci olarak, marka olarak kullanılması planlanan işaretin baskı yolu ile çoğaltılıp yay-

gınlaştırılacak bir örneği gerekmektedir. Daha sonra, marka başvurusu için gereken ücret ödenmelidir. Tüm bunlar 

Kuruma eksiksiz bir biçimde teslim edilmelidir. Ortak marka ya da garanti markası için yapılacak başvurularda ek 

olarak yönetmelikte belirtilmiş şartları karşılayacak biçimde hazırlanmış teknik şartname teslim edilmelidir.  

Marka başvurusu nasıl yapılır? 
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İlk olarak, ulusal sınırlar içerisinde ikamet etmekte olan hem gerçek ve tüzel kişiler hem de sınai ve ticari 

faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler marka korumasından istifade edebilirler. Paris Sözleşmesine ve-

yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olan üye ülke vatandaşları kadar, bu ülkelerde ika-

met eden ve ticari ve sınai faaliyetlerle uğraşan gerçek ve tüzel kişiler de marka korumasından fayda sağ-

layabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarına kanunen ve fiilen marka koruması veren bir 

ülkenin vatandaşları da marka tescili elde etme hakkından faydalanabilirler. 

Tescil edilmiş bir marka, işleminin yapıldığı tarihten itibaren, 10 senelik bir süre zarfında koruma hakkın-

dan istifade eder. Marka korumasının sürmesi isteniyorsa, 10’ar senelik aralıklarla bu sürecin yenilenmesi 

gerekmektedir. Bu sayede uzunca süreler marka korumasından istifade edilebilir. Yenileme talebinin ko-

ruma süresinin tamamlanmasından 6 ay önce yapılması gerekmektedir. Bu süre zarfından yenileme talebi 

işletilmeyen markalar için ek bir ücret ödenir ve böylelikle 10 yıllık kullanım sürecinin nihayete ermesinin 

hemen ardından gelen 6 ay içerisinde başvuru yapılabilir. 

Marka korumasından kimler istifade edebilir? 
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Marka hakkının sona ermesi için, başka şeylerin 

yanı sıra, markanın 10 senelik koruma süresinin 

sona ermiş olması gerekmektedir. Marka sahibi-

nin bu hakkı kullanmaktan vazgeçmesi de mar-

ka hakkını nihayete erdirmektedir. Son olarak 

mahkemenin marka hakkında hükümsüz oldu-

ğuna dair bir karar vermesi veya markayı iptal 

etmesi de marka hakkını sona erdirmektedir. 

Bundan başka, tescil edilmiş bir markanın 5 sene süre ile hiçbir biçimde kullanılmaması gibi bir durum 

söz konusu ise, bu durumda, marka yasal olarak kendiliğinden geçersiz olacaktır. Bu yüzden, marka tesci-

li yapacak kişilerin, üretim ve satışı ile ilgilendikleri mal ve hizmetleri tescil ettirmeleri daha makul bir ter-

cih olacaktır. Tescil edildiği tarihten sonraki ilk 5 senelik zaman zarfında kullanılmayan ya da kullanımına 

5 yıl gibi bir süre boyunca ara verilen markalar yasal mevzuat gereği iptal olmaktadır. Kullanımları sonu-

cunda jenerik bir hal alan ya da yanıltıcı vasıflara bürünen markalar kadar, tescil edilmesini engelleyen 

bir durumun varlığına karşın tescil edilmiş markaların mahkemeler tarafından hükümsüz kılınması müm-

kündür. 

Marka hakkı nasıl sonlanır? 
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Tüm sınai mülki haklar bahsinde geçerli olduğu gibi, marka tescili ve koruması da ulusal sınırlar dâhilinde 

elde edilebilen bir haktır. Bu yüzden, tescil edilmiş bir marka, bu hakkını ancak o ülke sınırları içerisinde 

elde tutabilir. Eğer başka ülkelerin tescil ile ilgili sağladığı haklardan yararlanılmak isteniyorsa, bu durum-

da hangi ülkelere başvurulacaksa, buralara ayrı ayrı başvurulardan bulunmak gerekmektedir. 

Gelgelelim, günümüzde, farklı dil ve kurum özelliklerine sahip her bir ülkeye ayrı ayrı başvuru yapılması 

ciddi sorunları beraberinde getirdiği için, hangi ülkede korunma isteniyorsa tek bir tasarım başvurusu sa-

yesinde bu durumun yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. Madrid Protokolü’ne üye olan ülke vatandaş-

ları bu haklardan faydalanabilmektedir. Bu protokol çerçevesinde kalınarak, tescil istenen her bir ülke 

başvuruyu değerlendirecek ve uygun olup olmadığına karar verecektir. Bu yüzden kimi ülkelerden onay 

almak söz konusu iken, bazı ülkeler tescil için onay vermeyebilir. Turquality’nin temel maksadı, bir ürü-

nün tasarımından satışına dek geçen süreçlerde sistematik olarak kalite yönetiminin sürdürmek ve ürüne 

ilişkin garanti verici bir üst kimlik oluşturmaktır. Aslında Turquality’nin ortaya çıkış amacı, ulusal sınırlar 

içerisinde üretilen mal ve hizmetlere ilişkin markaların iç ve dış rekabetin olumsuz etkilerinden korunma-

sıdır. 

Uluslararası Marka Tescili  
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Gündelik yaşamda kullanılan en sıradan nesneden en lüks otomobillere kadar neredeyse her şey tasarım başlığı altında ifade 

edilebilir. Bu yüzden tasarım bir nesne üzerindeki insan duyumları ile ayırt edilebilen renkler, şekiller, biçimler, doku ve malze-

me gibi birtakım niteliklerin meydana getirdiği bir bütünsellik biçiminde ifade edilebilir. 

Bireylerin ya da firmaların sahip oldukları tasarımların tescil edilebilmesi için ilk olarak bu tasarımın bir nesnede somutlaşması 

gerekmektedir. Tasarımların tescil edilmesi sayesinde, hak sahibi konumuna gelen kişiler ya da firmalar, paylaşılamayan bir 

durum elde etmiş olurlar. Bu şekilde, üçüncü kişiler kendilerinden araya girerek bu mal sahibinin izni olmaksızın bu tasarımlara 

ilişkin herhangi bir üretim, piyasaya sunma, ithal etme ya da sözleşme yapma gibi haklardan mahrum bırakılmış olur. Bir başka 

deyişle, tasarımların tecil edilmesi, tecil sahibi dışındaki kimselerin ticari haklarını ortadan kaldırmak demektir. 

 

Tasarımların görsel bakımdan bilindik diğer ta-

sarımlardan kayda değer bir farklılık taşıması 

gerekmektedir. Bir başka deyişle, diğer tasarım-

lardan ayırt edilebilen nitelikler taşıması gerekir. 

Tasarımlara ilişkin rüçhan hakkı basitçe öncelik 

anlamına gelmektedir.  

 

Ancak bazı tasarımlar koruma kapsamı dışında 

tutulmaktadır. Örneğin yeni ve ayırt edici özelliği 

olmayan tasarımlar, ürünün teknik işlevlerinin 

gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya yaptığı tasa-

rıma ilişkin nitelikler hakkında hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar, kamu düzenine ya da genel ahlaki anlayışa 

aykırı olan tasarımlar ve tasarlanmış ya da tasarımın uygulandığı ürünü bir başka ürüne uygulayabilmek adına zorunlu biçim-

lerde üretilmiş olan tasarımlar koruma dışındadır. 

ENDÜSTRİYEL TASARIM 
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Tasarımların tescil süreçleri dört basamakta tamamlanmaktadır. İlk olarak şekli incelenme yapılırken, ikin-

ci olarak tasarım siciline kayıt ve yayın işlemi gelmektedir. Üçüncü sırada itiraz etme süreci varken, dör-

düncü ve son sırada belgelendirme işlemi gelmektedir. 

Yapılan tescil başvuruları ilgili mevzuat doğrultusunda incelenmeye tabi tutulmaktadır. İnceleme sürecin-

de, ilgili maddelerde ifade edilen tasarım ve ürün tanımları kıstas alınarak başvurular incelenir ve bu kıs-

taslar dışında kalan başvurular reddedilir. Şekli inceleme aşamasında ise, başvuru için gerekli evrakların 

sunulup sunulmadığı ve şayet sunulmuş ise bu evraklara ilişkin yasal yönetmeliğe uyup uymadığı araştırı-

lır. Bir tasarımın tescil başvurusu, başvuru sürecine ilişkin aşamada, hem ‘yenilik’ hem de ‘ayırt edicilik’ 

kıstaslarına göre incelenmektedir. Bu özelliğinden ötürü tescil başvurusu, uluslararası ölçekte, birkaç ülke 

dışında, (yenilik ve ayırt edicilik bakımlarından) itiraza yaslanan incelemesiz bir sistem olarak nitelendirilir. 

Burada bahsedilen incelenme süreci sonucunda ise, hakkında herhangi bir eksiklik tespit edilemeyen baş-

vurular, tasarım siciline kaydedilecektir. Daha sonra ise Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayımla-

nır ve ilan edilmiş olunur.  

Bu yayın tarihini takip eden 6 ay içerisinde, hem gerçek ve tüzel kişiler hem de ilgili meslek kuruluşları, 

gerekçelerini açık bir biçimde ortaya koyarak ve ilgili yasal mevzuatta bulunan şartları yerine getirerek, 

tasarım tescil belgesinin verilmesi aleyhinde itirazda bulunma hakkına sahipler. Bu itirazlar ilk olarak şekli 

bir incelemeye tabi tutulacaktır. Karşı görüşte bulunması için bu inceleme tasarım sahibine gönderilecek-

tir. İncelenen tasarımın yenilik ya da ayırt edici niteliklere sahip olup olmadığı, sunulan belgeler doğrultu-

sunda Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. 

Eğer tasarım sahibine ilk 6 aylık dönemde herhangi bir itirazda bulunulmazsa ve yapılan itirazlar reddedi-

lirse, tasarım tescil belgesi başvuruyu yapan kişiye ya da firmaya gönderilir. Eğer ilk 6 aylık itiraz süresini 

kaçıran bireyler ya da firmalar itirazlarında ısrarcılar ise, bu durumda, tescilin iptal edilmesi ya da hüküm-

süz kılınması için ilgili mahkemelere dava açabilirler. 

Tasarım tescil sisteminin işleyiş biçimi nedir? 
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Tasarım hakkına sahip olan kişi ve kurumlar, tescilin konusu olan malın/ürünün ticari ola-

rak kullanılması hakkına sahiptirler. Hem gerçek hem de tüzel kişiler tasarım hakkına iliş-

kin talepte bulunabilirler. Tasarım hakkına sahip olan kişi ya da kurum, tescilini aldığı ta-

sarımı ya da tasarımın uygulanacağı ürünü üretme, piyasaya sunma, satma ve ticari mak-

satlarla kullanan kişidir. Tescilli tasarımlar, başvuru sürecinin başlangıcından itibaren, 5 

sene koruma altına alınmaktadır. Ancak bu koruma süresi, tescilin her bir 5 senelik dönem 

sonunda uzatılması halinde, 25 seneye kadar uzatılabilmektedir. 

 

Tasarımın tescili başvuru tarihinin kesinleşmesi ile birlikte başlamaktadır. Başvuruyu ya-

pan firmanın ya da kişinin özlük haklarını belirten imzalı başvuru formu ve tasarıma ilişkin 

görsel anlatım belgeleri, başvuru esnasında sunulmuş ise, bu durumda tescil başvuru tarihi 

ile birlikte başlar. Eğer bu belgeler başvuru sırasında sunulmamış ise, o zaman sunuldukla-

rı tarihten itibaren başvurunun kesin başlaması söz konusu olur. 

 

Çoklu başvuru ise, tek bir tasarım başvurusu sayesinde, sayısı birden fazla olan tasarımlar 

adına koruma talep etmek için yapılır. Tasarımların çoklu başvuru konusu olabilmesi için 

ürünlerin belirli özellikler taşıması gerekmektedir. İlk özellik aynı alt sınıfa dâhil olmaları 

iken, ikinci özellik ise aynı takıma ait ürünler olmaları gerektiğidir. Bir başka özellik ise, 

birleşik bir ürünün parçaları olmalarıdır. Son olarak, tasarım ürünün, birden fazla nesnenin 

bir arada algılanabilmesi gibi bir bileşen oluşturması lazımdır. 

Tescil işlemleri nasıl yapılır? Çoklu Başvuru Nedir? 
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Tasarım tescil başvurusunda bulunmak isteyen 

kişi ve kurumlar Türk Patent ve Marka Kuru-

mu’na başvurmalıdır. Bu kuruma faks ile yapı-

lan başvurular kabul edilmez. Başvurular şah-

sen ya da posta kanalıyla ve buna ek olarak in-

ternet ortamında elektronik imza kullanılarak 

yapılabilir. 

 

Tasarım tescil aslında başvuru sahiplerine yal-

nızca kendi ulusal sınırlarında geçerli bir koru-

ma sunmaktadır. Bir başka şekilde söylemek 

gerekirse, tasarım sadece bu işlemin yaşama 

geçirildiği ülke sınırları içerisinde yasal bir an-

lam taşır. Eğer tasarımın ulusal sınırların öte-

sindeki yerlerde de korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerin ofislerine farklı 

farklı başvurular sayesinde tescil başvurusu yapılabilir. Gelgelelim, günümüzde, farklı dil 

ve kurum özelliklerine sahip her bir ülkeye ayrı ayrı başvuru yapılması ciddi sorunları bera-

berinde getirdiği için, hangi ülkede korunma  isteniyorsa tek bir tasarım başvurusu sayesin-

de bu durumun yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. 

 

Tasarım tescil başvurusunun veya tescil ettirilmiş tasarım hakkının üçüncü kişilere devre-

dilmesi mümkündür. Tasarım hakkı istendiği takdirde devredilebilir, lisans sözleşmesine 

konu olabilir ve miras bırakılabilir. Ayrıca tasarım hakkına sahip olan 

kişilerin kullanım yetkileri lisans sözleşmesine konu olabilir. Bir başka deyişle, tescil hakkı 

sözleşme vasıtasıyla başka kişilere kiralanabilmektedir. Buna ek olarak, tasarım hakkı ve-

raset ya da intikal yolu ile varislere bırakılabilmektedir. Bu türden hukuki işlemlerin haya-

ta geçebilmesi için, tasarım hakkına sahip olan kimselerin adreslerine, unvanlarına ve 

nev’ine ilişkin değişikliklerin hakkın devredileceği kimselere geçebilmesi için, tasarım sicili-

ne kesinlikle kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu nedenle, yapılan değişikliklerin TürkPa-

tent’te bildirilmesi gerekmektedir. 

Tasarım tescil başvurusu nereye yapılır? Tesciller tüm dünyada korunurlar mı? 
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Tasarım hakkına tecavüz olarak görülen eylemler nelerdir?  

Bu eylemler için uygulanan cezai yaptırımlar nedir? 

Yasal mevzuata göre, tasarım sahibinin izni olmaksızın, bu tasarımın bir benzerini ya da tıpatıp 

aynısını üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için girişimde bulunmak, depola-

mak, elde bulundurmak ve ihraç etmek, tasarım hakkına tecavüz olarak değerlendirilmelidir. 

Tasarım hakkına sahip olan kişiler, bu haklarının ihlal edilmesinden ötürü, hukuki ve cezai da-

va açma hakkına sahiptirler. 

Gerçekte öyle olmasa bile sanki tasarım sahibiymiş gibi başvuruda bulunan kimselere ve fir-

malara, eşyalar ya da ambalajlar üzerinde bulunan tasarım koruması olduğu belirtilmiş olan 

işareti hiçbir yetkiye sahip olmadan kaldıran kimselere ve kendilerini haksız biçimde tasarım 

başvurusu ya da tasarım sahibi olarak gösteren kişilere ve firmalara hem para hem de hapis 

cezası uygulanabilmektedir. 

Hakkı olmadığını bildiği ya da biliyor olması gerektiği halde, tasarıma ilişkin haklardan birini ya 

da bu hakla ilgili lisansı üçüncü kişilere devreden, ödünç veren ya da rehin eden kimselere ha-

pis ve para cezası uygulanır. Tasarım hakkı üzerinde şu ya da bu tasarrufta bulunma hakkını 

kendisinin gören, tasarım süresi sona erdiği ya da hükümsüz olduğu durumlarda, kendisinin ya 

da bir başkasının ürününe, eşyasına, evrakına ya da ambalajına tasarım hakkının devam ettiği 

süreçteki  gibi muamele eden kişiler de para ya da hapis cezasına çarptırılır.  



 

 37 



 

 38 

Coğrafi işaretler, genel olarak, belirli bir bölgeye has 

ya da şu ya da bu özelliğinden ötürü belirli bir bölge ile 

özdeşleşmiş olan ürün ve ürünlerin simgeleridir. Bir 

yörenin ya da bölgenin sahip olduğu bir meyve, taş ya 

da başka bir ürün diğer yörelerde bulunan bu gibi 

ürünlerden farklı olabilir. Bundan başka, özel olarak 

bir bölgede üretilen, örneğin halı, kilim kumaş gibi 

ürünler o bölgede çok ünlü olabilir. Bu gibi ürünlerin o 

yörenin adı ile üretilmesi ve piyasaya sürülmesi, tüke-

ticilerin o ürünleri diğerlerinden farklı bir biçimde al-

gılamasına neden olacaktır. Eğer bu ürünler güven ve-

rici ise, yörede üretilen diğer ürünlerin tüketiciler ta-

rafından tanınması için de bir avantaj sağlayacaktır. 

Bu anlamıyla bir coğrafi işaret, aslında bir ürünün şekillendirildiği, ambalajlandığı, alındı-

ğı ve satıldığı bir boyuta sahiptir. Coğrafi işaret, bir bakıma ürünün kalitesi, coğrafi kökeni 

ve üretim yöntemi arasındaki ilişkiyi simgeleyen bir yöntemdir. 
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Coğrafi işaretler “menşe adı” ve “mahreç” işareti olarak iki farklı grup altında incelenir. Be-

lirli bir yöreye ya da bölgeye özgü olan, buradaki insani ya da doğal faktörlerden kaynakla-

nan nitelikleri bünyesinde taşıyan ve bu özellikleri nedeniyle sadece o bölgede üretilen ürün 

bu bölgeye özgü sayılır ve buna menşe adı denir. Bu durumda, bir ürünün menşe adı, o ürü-

nün sadece bahsi geçen yörede üretilmesini, işlenmesini ve diğer işlemlerin de bu sınırlar 

içinde yapılmasını gerektirir. 

Ege pamuğu ve Çelikhan tütünü bu tip ürünlerdir. Bu ürünler bahsi geçen bölgeler dışında 

üretilmemektedir. Üretim, işlenme ya da başka işlemlerinden herhangi birisi sınırları belir-

li bir yörede gerçekleştirildiği zaman, bu ürüne mahreç işareti adı verilmektedir. Mahreç 

işaretine konu olan ürünün en az bir niteliğini bu yöreden almak koşuluyla, başka bölgeler-

de üretilmesi mümkündür. Isparta halısı ve Siirt battaniyesi örnek olarak verilebilir. Bu 

özellikler gerçekten de belirli bir yörenin özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Ancak, 

başka yerlerde üretildikleri  zaman, tıpkı bu yöredekine benzer biçimde, aynı kalite ve nite-

liklere sahip bir biçimde üretilmeleri gerekmektedir. 
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Bir coğrafi işareti diğer sınai ve mülki haklardan  
ayıran özellik nedir? 

Coğrafi işaretlerin öteki sınai mülkiyet hak-

larından bir farkı vardır. Bu özellik, tek bir 

üretici için değil, çoğul kişiler için koruma 

sağlamasıdır. Bir başka deyişle, coğrafi işa-

ret, belirli bir ürün özelinde üretim yapan 

kişilerin ya da firmaların hepsini birden içi-

ne almaktadır. Bunun nedeni, bir coğrafi 

işaretin yöresel ve bölgesel bir anonim özelli-

ğine sahip olmasıdır. Bu yüzden, coğrafi işa-

retlerin sağladıkları haklar belirli kişilere 

özel olarak verilemez. 

Coğrafi işaretlerin tescil edilmesine genel olarak iki nedenden ötürü başvurulmaktadır. 

İlk neden, coğrafi özelliklere sahip olan ürünün üretim yönteminin korunmasını sağla-

maktır. İkinci neden ise, coğrafi işaretler ürünlerin pazarlanabilmesinde ciddi bir üs-

tünlük sağlamaktadırlar. Tek bir kişiyi korumaması ve üreticilerin tümünü koruma 

altına alması, kırsal bölgelerin kalkınması için itici güç oluşturmaktadır. 

Tüketicilerin söz konusu yörenin ismi ile satılan ürünlere ilişkin fikirleri olumlu ise, bu 

yörelerde üretilen diğer ürünlerin piyasası da artacaktır. Bu nedenden ötürü, bir yöre-

ye mal olmuş ürünlerin coğrafi işaretler özelinde koruma altına alınmasının hem yöre-

deki girişimciler hem de bölgesel kalkınmaya ciddi katkıları söz konusudur. Coğrafi 

işaretin bir diğer avantajı da, sahte ürünlerin üretilmesinin önüne geçebilmesindedir. 

Bu sayede tüketicinin yanılgıya kapılmasının önüne geçilmiş olunur. Bir coğrafi işareti, 

tescil mevzuatında geçen şartları taşıyan her bir üretici kullanabilmektedir. 
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Coğrafi işaretlerin tescil edilmesi için  

hangi belgeler gerekir? 

İlk olarak başvuru formu doldurulmalıdır. Sonra isteğe bağlı olarak tescil edilecek men-

şe adı ya da mahreç işaretine ilişkin bir örnek verilir. Daha sonra ise başvuru ücretinin 

ödendiğini gösteren belge sunulacaktır. Ürünün tanımını ve fiziksel özelliklerini anlatan 

teknik bilgiler ve ürünün diğer ürünlerden farkını gösteren bilimsel rapor daha sonra 

sunulur. Ürünün üretim tekniğine ve de üretildiği teknik şartlara ilişkin tanımlayıcı bir 

belge de sunulur. Başvuru formu TürkPatent’in internet sayfasından indirilebilir. 

İlk olarak, bir coğrafi işaret için uygun olmayan isimler 

ve işaretler tescil edilmezler. Bir ürünün öz ismi olan 

adlar ve işaretler, ürünün gerçek kaynağı konusunda 

tüketiciyi yanıltan bitki ve hayvan türleri, kamu ahlakı-

na aykırı olan işaretler ve isimler ve hem Paris Sözleş-

mesi’ne hem de Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran anlaş-

maya üye olmuş ülkelerde korunmayan ve bir zamanlar 

korunmuş adlar ve işaretler tescil edilemezler. 

Tescile konu olan coğrafi işaret ilk ola-

rak değerlendirme sürecine alınır. İhti-

yaç halinde, birtakım uzmanlardan ve 

kurumlardan destek alınmaktadır.  

Koşullara uygunluk gösteren menşe ad-

ları yerel gazetelerde ve resmi gazetede 

yayımlanırken, mahreç işareti ise yerel 

gazetelere ve resmi gazeteye ek olarak, 

ülke çapında yüksek tiraja sahip bir ga-

zetede yayımlanmaktadır.  

Resmi gazetede yayımlandıktan sonraki 

ilk 3 aylık süreçte itirazda bulunulabilir. 

Bu süre zarfında yapılan itirazlar, bu 

konuda uzman olan bir kurum ya da 

kişiye gönderilmektedir.  

Bu kurum ya da kişilerden gelen görüş-

ler doğrultusunda tescile karar verilebi-

lir, başvuruda değişikliğe gidilebilir ya 

da başvuru tümden reddedilebilir.  

Başvurunun reddedilmesi halinde, bu 

durum da resmi gazetede yayımlanır. 
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İlk olarak, tescilin koruma altına alınmasından şu ya da bu türlü fayda sağlayacak kul-

lanımlar ve tescil edilmiş ürünleri andıran ya da çağrıştıran ürünlere karşı olarak, tes-

cilli işaretin dolaylı ve dolaysız kullanımlarının önüne geçilmektedir. Ürünün kökeni 

konusunda tüketicinin yanılmasına neden olacak biçimde ambalajlama ya da sunma-

nın önü alınmaktadır.  

 

Ürünün hem iç hem dış ambalajında, tanıtımında ya da reklamında, ürüne ilişkin şu 

ya da bu türden bir belgede ürüne ilişkin yanlış ve yanıltıcı bilgilere yer verilmesi önle-

necektir. Koruma altına alınan işaret ya da ismin tercümesi kadar, tıpkı o yörede üreti-

len “yöntemlerle”, “tiplerle” ve “türlerde” gibi ibarelere sahip olan aldatıcı üretimlerin de 

önüne geçilmektedir. 

Coğrafi işaretlere ilişkin denetimleri kimler yapmaktadır? 

Süreç nasıldır? 

Bir coğrafi işaret, Türkiye sınırları içerisinde tescil edildiği için, bu koruma hakkı sa-

dece ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Yurtdışında koruma talep etmek için, her bir 

ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunmak gerekmektedir.  

 

Coğrafi işaretin denetimini yapacak olan komisyonun ismi sicil kayıtlarında belirtile-

cektir. Bu komisyonun görevi, söz konusu ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemle-

riyle alakadar olan ve yasal olarak nasıl kurulduğuna dikkat edilmeksizin herhangi bir 

birlik ya da örgüt, coğrafi işaret koruması olan ürünün üretimine, pazarlanmasına, 

markalanmasına, etiketlenmesine vb. işlemleri denetlemek adına yeterli donanıma ve 

personele sahip olmalıdır ve bu süreçleri devamlı olarak kontrol altında tutacaktır.  

 

Denetimin sürdürülebilirliği hususunda tarafsız olan kamu kurumlarıyla işbirliğine 

gidilmesi mümkündür. 

Coğrafi işaret korumasının  
sağladığı haklar nelerdir? 



 

 45 



 

 46 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şırnak'ın seyrinin doyumsuz olduğu tek bir yer vardır: Sefine. 
Cudi Dağı'nın zirvesine çıktığınızda sizi karşılayan, Hz. 
Nuh'un gemisinin durduğu yer olarak kabul edilen ve bu ne-
denle gemi anlamına gelen ismiyle Sefine. 
Şırnak'ın gönlü yani kıblesi tam da Sefinedir.  
Sefine'de bulunan yıkık mescidin duvarlarına sırtınızı dayayıp 
kuzeye doğru baktığımızda ayaklarınızın altında Şırnak selam-
lar sizi. Namaz dağına dayanan bu şehrin kıblesini... 
Sefine yüzyıllardır kutlamaların yapıldığı kutsallaşmış bir me-
kan. Kabe gibi dört giriş kapısı vardır bu gemiye binmenin 
yani Sefineye varmanın. Oraya ilk vardığınızda "ma halakte 
hazâ batıla- Sen bunları boş yere yaratmadın ya Rabbi!" dersi-
niz hayretinizden. Bir süre daha kaldığımızda hayretiniz hay-
ranlığa dönüşür. İkinci ata Hz. Nuh'un ayak izlerini görebilirsi-
niz eğer gönlünüzde göz varsa.  
Tufanın sesleri sarar sinenizi imanınız varsa.  
Sağınıza baktığınızda Cizre'yi görürsünüz Dicle'nin kollarına 
sarılmış bir aşık gibi. Ve eğer pas tutmamışsa kulaklarınız 
Molla Ahmed Cezeri'nin divanından beyitler getirir rüzgarlar 
kulağınıza:  
"Gönül, Mevlanın kabesidir, 
Musa'nın nârıdır gönül, 
O gönülden "Ene'llâh" sesi yükselir 
Bu gönül, hem Kabedir hem de Tûr'dur."... 
Güney'e bakarsanız şayet Suriye ayaklarınızın altında serilmiş 
bir çarşaf gibi durur. Solunuza bakarsanız biraz, Irak'ın kapısı 
Zaho'yu görürsünüz Silopi'nin yanında.  
Doğuya dönerse gözleriniz Kato selamlar sizi ak saçlı bir dede 
gibi bembeyaz zirvesiyle. 
Ancak Sefineye vardığınızda gönlünüze bir kement atılır Lave 
Garip yani garip genç tarafından. Yıllarca sefineye erişmek 
için yürüyen bir gencin Sefine'nin eteğinde yatan kabri kalbini-
zi sarsar. Sevmenin sevgilinin ayağında ve eteğinde durmak 
olduğunu öğretir size... Gemi şeklindeki mezar taşları sizi bir 
kere daha tufana götürür. Bir Fatiha okur inersiniz Gunde Re-
mo'dan aşağı. Oradan yolunuzu Heştan' a ulaştırmalısınız. Ge-
miden inen ilk seksen kişinin kurduğu köye... Sonrasında bir 
büyük şehir haline gelmiş Heştan. Ben de yolumu düşürdüm 
bir Cuma namazı kılmak için Heştana. Şimdilerde ismi Yo-
ğurtçular olan köye. Muhtara köydeki yedi kilisenin yerini 
sorduğumda "biz müslümanız hocam, ne kilisesi, burada kilise 
yok" demişti. Ben de çay da mı yok diyerek sohbete çayı baha-
ne eylemiştim. Çay içerken "der" şeklinde başlayan bir mekan 
olup olmadığını sormuştum. Beş nokta göstermişti. Buralar 
beş kilisenin yerleriydi aslında. İkisini onlar da bilmiyordu. 
Ancak bugün Heştanda Şafii fıkhına göre namaz kılacak kırk 
kişi kalmadığından Cuma namazı kılınamıyor. 
… 
 
Şırnak'tan geçerek yukarı Namaz Dağına doğru yol aldığınızda 
mevsimin bahar olmasına dikkat ediniz. Şehrin batısından Ça-
kırsöğüt köyünden Taht-ı Mir'e doğru varmalısınız. Botan Mir-
lerinin belli zamanlarda konakladığı dağın tam zirvesinde bir 
süre oturun. Kasrik Boğazı ayaklarınızın altındadır Deyr-i 
Gül'den itibaren uzanan bir ufukta. Ancak gün sararmadan 
önce kuzeyden Herekol dağlarını Çiya Pir'i seyretmelisiniz. 
Kel Mehmet dağlarından Beytüşşebab' a kadar uzanan eşsiz 

vadileri... Eğer yorulmuşsanız hemen dağın eteğinde yeşillikler 
içinde Kani mir denilen Pınar'a varmalısınız. Ancak benim 
tercihim kayalıkların içinden çıkan Kani Yusuf’tur. Bölgedeki 
en soğuk su burası. Sanki Yusuf'un güzelliği yansımış tadına. 
Sonra tekrar zirveye çıkın ve ters lalelerin arasında bir mekan 
bulup kendinize güneşin batışını seyredin Gabar dağının üze-
rinden altın renginde. Şırnak'a bakır renginden ışık oyunlarıyla 
selamlayarak uykuya çekilişini... 
… 
 
Âh Şırnak şehri! 
Cafiri, Dudani, Biligi ve Halumeri diye bilinen dört mahallesi-
nin geride adı kaldı şimdi. 
Şırnak'ın dar sokakları ve dar sokaklarını çevreleyen taş duvar-
ların arkasındaki güzelim bahçeler yok artık. Nice hatıralar 
vardı artık hafızalarda kalacak. Tandır fırınları, siyah dutlar, 
salkım üzümler...  
Peki neden?  
Cevabı aşikar. Hatta yazmayacak ve dillendirmeye ihtiyaç 
duymayacak kadar aşikar... 
Herkes aklına değil vicdanına sorduğunda cevabını alacaktır. 
Aldığı cevaptan utananlar var ise sakın kimseye söylemesin. 
Yalnız bir karar alsın. Doğrunun yanında olmaya ve doğruyu 
söylemeye. Zira doğruyu söyleyenler vicdanlarına hesap ver-
mek ıstırabından kurtulurlar... 
Artık yeni bir Şırnak inşa ediliyor. 
Dilerim ki yeni Şırnak eskisini aratmaz. 
Dilerim ki yaylaları yine yeşerir, pınarları yine coşkuyla akar. 
Mişule eski günlerine döner... 
Dilerim ki Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri olan Meh-
met Emin Acar kampüsü binlerce öğrencinin aklına ilim kalbi-
ne irfan aşısı yapacak kadar büyür... 
Dilerim ki Şırnak daim şen olur… 

 
Peki bütün bunları neden mi kaleme aldım.  
Aracıma aldığım ve daha önce tanımadığım bir Şırnaklının 
kalbinin hicranı. "Hocam" deyip ağladığında benim de göz 
pınarlarıma nevruz geldiği için.  
Malı, mülkü ve hatıraları memleket eder bir şehri insana.  
Ancak İnsanın memleket sayması için bir şehirde mekanı ol-
masına gerek yoktur. Şırnaklı arkadaş araçtan indikten sonra 
kalbime baktım. Gördüm ki bu şehirde bir mülküm ve meka-
nım olmasa da, şehir benim kalbimde bir mekan edinmiş. Ev-
lerden ve arazilerden daha büyük dostlarım olmuş... Memleke-
tim olmuş... 
İşte bu nedenle Şırnak'ın yarınına dair ne yapılacaksa nerede 
olursam olayım elimden geleni yapmalıyım dedim kendi ken-
dime. 
Her ne kadar haritanın sağ alt köşesinde olsa da Şırnak, yaşadı-
ğım sürece benim beden ülkemin sol üst köşesinde olacaktır... 
Şen olasın Şırnak...  

      Öğretim Üyesi 

 Doç. Dr. İbrahim BAZ 

“SEYRE DALDIM” 
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Toplumların hayat standartlarının artması, ülke ekonomilerinin 

gelişmesi ve dünya nüfusunun gün geçtikçe arması enerji ihtiyacı-

nın artmasına neden olmaktadır. Uzun zamandan beri dünya ülkele-

rinin enerji ihtiyacı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. 2015 yılında 

dünya enerji tüketiminin ~%86’sı fosil yakıtlardan ve nükleer ener-

jiden karşılanmıştır. Bunun sonucu olarak ozon tabakasının delin-

mesi, iklim değişiklikleri, çevresel sorunlar, insan sağlığına etkileri 

ve sera etkisi gibi geri dönüşü olmayan risklere neden olmaktadır. 

Dolayısıyla ülkeler enerji politikalarını düzenleyerek fosil yakıtlara 

alternatif olabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişler-

dir. Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş, biyokütle, su 

gücü, jeotermal ve hidrojen vb. olup çevre dostu, zararlı gaz emis-

yonları yok veya yok denecek kadar az, insan ve hayvan sağlığına 

zararı olmayan ve sürdürülebilir özelliklere sahiptirler. Yenilenebilir 

enerji tüketiminin toplam enerji tüketimindeki payı ise ~%24’tür. 

Bu değer oldukça az olup, bunun arttırılması gerekmektedir. Ülke-

mize bakılacak olursa, Türkiye enerji ihtiyacının %75’inden fazlası-

nı ithal etmektedir. İthal ettiği başlıca enerji kaynakları doğal gaz ve 

petroldür. Ülke enerji tüketiminin %33’nü doğal gazdan, %27’sini 

kömür ve petrolden, %17’sini su gücünden ve %4’ünü yenilenebilir 

enerji olan rüzgar ve jeotermalden sağlamaktadır. Türkiye enerjide 

dışa bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalara başlamış ve sa-

nayi ve enerji politikaları ile ilgili olarak üç önemli resmi belge 

yayınlamıştır. Bunlar 1) Enerji verimliliği strateji belgesi, 2) Türk 

sanayisi strateji belgesi ve 3) Elektrik enerjisi pazarı ve arz strateji 

belgesi güvenliği.  

Bunun dışında 2023 vizyon çalışmasında enerji hedefleri-

ni belirterek bu alana geniş yer vermiştir.. Buna göre ülkede nükleer 

enerji santralleri kurulacak ve ülke enerji talebinin %30’unu yenile-

nebilir enerjiden karşılayacak ve böylece enerjide dışa bağımlılığı 

azaltacaktır. Bunun dışında daha fazla hidroelektrik ve jeotermal 

santrallerin kurulması ve ülke güneş görme ve rüzgar bakımından 

zengin olduğu için güneş ve rüzgar enerjisinden daha fazla oranda 

yararlanılarak güneş ve rüzgar santrallerinin kurulması yine 2023 

vizyon çalışmasında bulunmaktadır. Bu çalışmaların yapılmasıyla 

birlikte güneş santrallerinin kurulu kapasitesi 7 kat, jeotermal sant-

rallerinin ise 33 kat arttırılmış olacaktır. 

Alternatif enerji sistemleri arasında sayılan bir enerji sistemi ise 

yakıt hücreleridir. Bunlar modüler, çevre dostu ve yüksek enerji 

üretim özelliğine sahip yeni teknolojilerdir. Yakıtın kimyasal enerji-

sini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren basit enerji dönüşüm 

sistemleridir. Ürettiği enerji miktarı 500 W’tan 1.0 MW’a kadar 

çıkabilmektedir.  

Bu enerji sistemleri fosil yakıtlarına ve diğer rüzgar ve 

güneş enerji sistemlerine göre çok daha iyi özelliklere sahip olup 

geleceğin enerji teknolojisi olarak görülmektedir. Özellikle taşınabi-

lir aygıtlar olan laptop, kamera, cep telefonları ve cep bilgisayarları 

bunlara ek olarak otomobillerde, otobüslerde ve hatta deniz altların-

da bile kullanıma sahiptir. Yakıt pili teknolojisi yeni bir teknoloji 

olup dünya çapında birçok bilim insanın dikkatini çekmekte ve bu 

alanda çalışmalar hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Japonya, Güney 

Kore, Amerika, Çin, Almanya, Kanada ve Norveç, yakıt pili tekno-

lojisi üzerine çalışma yapan başlıca ülkelerdir. Bunların dışında 

Toyota, Hyundai, Renault, Audi ve Honda gibi araba markaları 

yakıt pili ile çalışan otomobiller yapmıştır. Sanyo, Hitachi, Toshiba, 

Kawasaki ve Siemens gibi şirketler yakıt pilleri ile çalışan çeşitli 

cihazlar üretmişlerdir. Türkiye’ de yakıt pili teknolojisi üzerine 

çalışma yok denecek kadar azdır. Sadece birkaç merkezde ve üni-

versitede bu alanda çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları 

şöyledir: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Vestel, Aspilsan, 

ODTÜ, Gebze Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TÜBİ-

TAK MAM vb. Türk Hükümeti ülke olarak bu teknolojiye yabancı 

kalmamak adına ilk defa 2018 yılında “Yakıt Pili Teknolojileri” 

alanında üniversitelere yazı göndermiş ve bu alanda alt yapı proje 

teklifine çıkmıştır. Şırnak Üniversitesi ’de bu yeni teknolojiyi ülke-

mize getirmek için proje önerisinde bulunmuştur. 

    Öğretim Üyesi 

   Dr. Ali DÖNER 

“ Enerji ve Yakıt Pilleri” 
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Kistik ekinokokkoz (KE),  Echinococcus genusuna ait türlerin sebep 

olduğu zoonotik bir hastalıktır. Genetik yapılarına ve biyolojik özel-

liklerine bağlı olarak, altı farklı Echinococcus türü vardır, fakat bun-

lardan en yaygını ve kistik ekinokokkoza neden olan E.granulosus, 

alveolar ekinokokkoza (AE) neden olan E. multilocularis ve polikis-

tik ekinokokkoza neden olan E. vogeli ve E. oligarthrus halk sağlığı 

açısından önemlidir. E. granulosus içinde 10 farklı suş (G1-10) ta-

nımlamıştır. Bunlar, iki koyun suşu (G1 ve G2), iki sığır suşu (G3 ve 

G5), bir at suşu (G4), bir deve suşu (G6), bir domuz suşu (G7), bir 

geyik suşu (G8), Polonya'da domuzlarda dokuzuncu bir suş (G9) ve 

Avrasya'da ren geyiğinde onuncu bir suş (G10) tanımlanmıştır. Ko-

yun suşu (G1) en kozmopolit ve en yaygın form olup  insan enfeksi-

yonlarından sorumludur. Ülkemizde özellikle küçükbaş hayvancılığın 

yapıldığı sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde insan enfeksiyon-

larının artmasında rol oynamaktadır. Parazitin yaşam döngüsünde iki 

konak yer alır. Parazit kesin konak formunun bağırsaklarında tutunur 

ve herhangi bir semptoma neden olmaz. Ekinokokkozdaki kesin ko-

nak formu kedi, köpek, kurt ve tilkilerdir. Parazitler bu birincil ko-

nakların dışkılarıyla çevreye binlerce yumurta yaymaktadır. Çevreye 

dağılan bu yumurtalar kontamine su ve gıdalarla ikincil konak (ara 

konak) olan koyun ve diğer otçul hayvanlar tarafından alınırlar. Bu 

yumurtalar ara konakların bağırsaklarında açılıp içerisindeki embriyo 

(onkosfer) dolaşıma geçer. Dolaşım yolu ile ilk önce karaciğere ulaşır 

ve burada tutunurak kist oluşturur. Karaciğerde tutunamayan embri-

yolar akciğer, dalak, böbrek, kalp, kemikler, beyin ve diğer organlara 

tutunurlar.  

Vakaların yaklaşık %70’i embriyonun ilk önce ulaştığı karaciğerde 

görülür ve bunu yaklaşık %20 ile akciğer kistleri takip eder. Embriyo 

organa tutunduktan sonra form değiştirerek içerisinde  steril, berrak 

bir sıvı bulunan ve  fibröz bir kapsül “pericyst” ile sarılı kist formuna 

geçer. Kesin konaklar tarafından bu kistli organlar yenildiğinde en-

feksiyon zinciri tamamlanmış olur.   

İnsan enfeksiyonu, enfekte olmuş koyunlardan elde edilen et 

ya da iç organların tüketilmesi sonucu ortaya çıkmaz. Aksine, insan-

lar, ya yumurta taşıyan dışkı ile kirlenmiş bir köpekle doğrudan temas 

yoluyla ya da bu dışkı ile kirlenmiş su, yiyecek ya da toprağın yutul-

ması sonucu enfekte olan, tesadüfi ara konaklardır. İnsan enfeksiyo-

nunda, ilk aşama, sindirilen yumurtaların insan bağırsak duvarına 

nüfuz edebilen onkosferleri bıraktığı asemptomatik inkübasyon süre-

sidir. Bu onkosferler, karaciğer, akciğer ve diğer çeşitli organlara 

erişim sağlayan portal venöz sisteme girerler. Sonra onkosferler kist 

gelişimine başlar. Kistler genellikle unilokülerdir ve çapı 1 cm ile 15 

cm arasında değişebilir.  

 

KE'de kist büyümesi yılda 1-2 mm ile 10 mm arasında değiş-

mektedir. Ayrıca portal kan akışının doğası nedeniyle sağ lobu sol 

lobdan daha sık etkileme eğilimindedirler. Hastaların% 10-15'inde 

spesifik coğrafi bölgeye ve parazit suşuna bağlı olarak iki farklı organ 

tutulumu olabilir. 

Kistler, konağın bağışıklık sistemine bağlı olarak yavaş büyü-

mesi ve gelişmesi nedeniyle KE yıllarca tespit edilemez. Büyüklük ve 

yere bağlı olarak, kistler nihayetinde yakındaki yapılar üzerinde baskı 

uygulayarak ağrılı olabilirler. Belirtiler yavaş yavaş gelişir. Epigastrik 

ve/veya sağ hipokondriyak ağrı, bulantı ve kusma sıklıkla görülür. 

Vakaların % 85-90'ında tek organ tutulumu vardır ve hastaların% 

70'inden fazlasında tek bir kist bulunur. Kistin oturduğu organ ve 

etkiledikleri organa göre, portal hipertansiyon, fistül ve apse oluşu-

muna bağlı çeşitli klinik bulgular gösterebilirler. Olguların sadece % 

10-20'si 16 yaşından küçük hastalardır. Bununla birlikte, beyinde 

veya bir gözde bulunan kistler küçükken bile klinik semptomlara 

neden olabilir, bu nedenle çoğu intraserebral ekinokokkoz vakası 

çocuklarda teşhis edilir. 

 

Bu hastalıktan korunmak için öncelikle son derece etkili bir 

sağlık eğitimi kampanyasıyla tüm nüfusta farkındalık oluşturulmalı-

dır. Hayvanların kesimhaneler dışında kesilmelerinin önlenmesi ve 

kistli organların imhasıyla kademeli olarak ortadan kaldırılması sağ-

lanmalıdır. Öncelikle kırsal nüfusun eğitimine önem verilmeli, uygu-

lamalarını değiştirmeye motive edilmelidir. Rastgele hayvan kesimle-

rinin sıkı kontrolü ve yasaklanması bu hastalığın azaltılmasında kilit 

rol oynamaktadır. KE, özellikle dini sebeplerden dolayı köpeklerin 

tamamının başı boş olduğu ve halen rastgele yapılan hayvan kesimleri 

sonucunda kistli organların hiçbir önlem alınmadan çevreye bırakıldı-

ğı ilimizde halk sağlığı konusunda endişe verici bir durum olmaya 

devam edecektir.  

     Öğretim Görevlisi 

Sefer  Özer BABAT 

 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“Kistik Ekinokokkoz” 
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Çölleşme, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin bir 

sonucu olarak meydana gelen arazi verimliliğinin azal-

ması veya ileri düzeyde kaybı olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde, çölleşme ve toprak bozunumundan yaklaşık 

110 ülke, 4 milyar hektardan daha fazla arazi ve 1,5 mil-

yar nüfusun doğrudan etkilendiği ve bu sebeplerden do-

layı hali hazırda en önemli çevresel faktörlerin arasında 

yer aldığı bilinmektedir. Çölleşme tehlikesi tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye'de de ekonomi, kalkınma, gıda gü-

venliği ve sosyal yaşamı tehdit etmektedir. Türkiye'nin 

sahip olduğu coğrafi konum ve iklimi biryandan, yüzyıl-

lar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığı ve 

bunun neticesinde arazilerin tahribata uğradığı diğer yan-

dan, topraklarının çölleşmeye ve kuraklığa karşın savun-

masız hale gelmesine neden olmuştur. Ayrıca son yılarda 

orman yangınları ve nitelikli tarım toprakları üzerinde 

yapılan inşaatlar, toprak kaybının önemli boyuta ulaşma-

sına neden olmuştur. Bu durumdan kaynaklanan ve git-

tikçe artan toprakların kaliteli özelliğinin yitirilmesi, ta-

rım ve üretimin yanı sıra doğal bitkisel örtünün kaybına 

ve hayvancılık potansiyelinin azalmasına neden olmakta 

ve bunu takiben önemli sosyo-ekonomik sorunların orta-

ya çıkmasına yol açmaktadır. Arazi bozunumu sonucun-

da, toprağa bağlı insanların büyük şehirlere göç etme 

zorunlulukları, üretimin azalması ve işsizlik oranının 

artması ülkenin kalkınma ve nufüsun refahına ciddi bir 

tehdit olabilmektedir. Bu olumsuz koşulların üstesinden 

gelinebilmesinde ise, Türkiye dahil olmak üzere dünya-

nın bir çok ülkesinde iklim değişikliğine karşın tedbir 

politikalarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası dü-

zeyde ortak paydada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler-

de çeşitli konsersiyomlar ve iş birliklerin yapılması söz 

konusu olmuştur. Bunların arasında en önemlisi ise Bir-

leşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 

(BMÇMS), bulunmaktadır. 

Türkiye'de ise çölleşme, iklim değişikliği, toprak erozyo-

nu gibi olumsuz faktörlerin etkisini azaltılmasına yönelik 

küresel çapta çölleşme ile mücadele stratejileri hazırlan-

mıştır. Bu kapsamda Türkiye'de 2008 ve 2012 yılları 

arasında “Ulusal Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 

kapsamında” beş yıllık dönemde 2 milyon 429 bin hektar 

alanda orman rehabilitasyon faaliyetlerini tamamlamıştır. 

2016 yılı itibariyle yaklaşık 9 milyon hektar alanda ben-

zer şekilde orman ve mera arazisinin rehabilitasyonu ça-

lışmaları ve yapay rejenerasyonu ile özel ağaçlandırma 

çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, erozyon kontrolü faali-

yetlerinde diğer lider dünya ülkeleri arasında yer almakla 

kalmamış, ormanlık alanlarını arttıran az sayıda ülkeler-

den biri haline gelmiştir. Bu çabalar sonucunda, erozyon-

la taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon tondan 168 

milyon tona düşürülmüştür. Bu çalışmalar ile birlikte 

2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığınca, milli ağaç-

landırma gününde 81 ilde ve 19 bin dekar alanda yürütü-

len "Bugün Fidan Yarın Nefes" adlı çalışmada eş zaman-

lı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşmuştur.  

Ancak ülkenin çölleşme riskinin % 47 gibi yüksek değer-

de olmasını göz önünde bulundurularak yapılan çalışma-

ların yeterli olmadığını ve halen çölleşme, doğal afet teh-

ditlerinin önemli boyuta ulaşmasından anlıyoruz. Konuy-

la ilgili kurum ve kuruluşların bu tehdidin ortadan kaldı-

rılmasında, çölleşmenin en önemli sebebi olan toprak 

erozyonu üzerine daha fazla araştırmaların yapılması, 

eğitim ve bilgilendirme çalıştaylarının düzenlenmesi, 

uzun vadeli planlama projelerin hazırlanması ile daha 

fazla katkıda bulunması gerekmektedir. 

     Öğretim Görevlisi 

Dr. Murtaza HAJYZADEH 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

“Çölleşme ” 
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“ Enerji ve Yakıt Piileri” 

ŞırnakTTO KÖŞE YAZARLARIMIZ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Girişimcilik ve İnovasyon” kavramları kalkınma anlamında günü-

müzün anahtar kelimeleri haline gelmiş ve bu iki kavrama önem ve-

ren toplumlar kalkınma yolunda bir hayli yol kat etmişlerdir. Özellik-

le yenilikçi girişimciliğin, ülke ekonomilerinin çok kısa bir sürede 

gelişimine katkı sağladığı unutulmamalıdır. Gelecek 20 yıl içerisinde 

başta sanayi olmak üzere pek çok alanda teknolojik dönüşümün ola-

cağını ve bu alanlarda insan faktörünün minimize edileceğini göz 

önünde bulundurursak; yeni nesiller girişimci olmaya ya da girişimle-

ri desteklemeye yönelmek zorunda kalacaklardır.  

Dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana 

kaynağını oluşturan KOBİ’ler, nitelikli üretim için önemli bir fırsat 

sundukları gibi, yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolle-

riyle de ülkelerin kalkınma sürecini doğrudan etkilemektedir. Üretim 

zinciri içerisinde yüksek katma değer yaratabilen KOBİ’lere sahip 

ülkeler, refah düzeylerini daha yüksek seviyelere taşımaktadır. Türki-

ye’deki toplam girişim sayısının neredeyse tamamı KOBİ ölçeğinde 

faaliyet göstermekte, katma değer ve ihracatın yarıdan fazlası, toplam 

istidamın 4’te 3’ü KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Günümüz küresel rekabet ortamında katma değerli, geliş-

miş, özgün ürün ve eserler ortaya koyabilen KOBİ’ler varlığını sürdü-

rebilmektedir. Bunun içinde pek çok büyük KOBİ araştırma geliştir-

me çalışmalarına büyük bütçeler ayırmaktadır. Ürünlerin teknik özel-

likleri ve sunuluş şekilleri, ürünün piyasada nasıl konumlandırıldığını 

ve fiyatlandırıldığını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca nihai tüketici-

nin ürünü incelediğinde ayırt edemeyeceği birçok küçük detay ürün 

maliyetlerinde çok büyük farklılıklara yol açmaktadır. Ürün hammad-

desi ve işleme şekli birbirinin aynı veya çok yakın olan iki ürün ara-

sında sadece tasarımdan ve hatta sadece markadan kaynaklı çok bü-

yük fiyat farklılıkları ödemeye hazır bir tüketici kitlesi bulunmakta-

dır. 

Şirketlerin büyük bütçeler ayırarak oluşturdukları bu farklı-

lıkların uluslararası ticarette korunması “fikri ve sınai mülkiyet hakla-

rı” başlığı altında incelenmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının 

korunma ve güvence altına alınma derecesi, şirketlerin rekabet gücü-

nü arttırması ve ayakta kalabilmesi ile doğrudan ilintili olduğu gibi 

ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyine de doğrudan etki etmektedir. 

Örneğin inovasyon fikrinin öne çıktığı ve fikri ve sınai mülkiyet hak-

larının öneminin anlaşıldığı 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde, 

geometrik olarak büyük bir milli gelir artışına ulaşıldığı birçok bilim-

sel araştırmada ayrı ayrı incelenmiştir. Bu anlamda yenilik-

inovasyon, bu alanda başarılı olabilen firmaları rekabet ortamında çok 

ayrı bir yere koymaktadır. 

 

Merkezi Cenevre’de bulunan, 1967 tarihli Stockholm Söz-

leşmesi ile kurulan ve Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 16 uzman kuru-

luşundan biri olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (World Interna-

tional Property Organization- WIPO) amacı ülkeler arası işbirliğini 

sağlayarak küresel tabanda fikri mülkiyet haklarının korunmasını 

sağlamaktır. Fikri mülkiyet haklarının kapsamına yeni ürün keşifleri 

ile ilgili olarak patentler; sanatsal ürün, mühendislik tasarımları ve 

bilgisayar yazılımları ile ilgili olarak telif hakları, her türlü tasarım, 

ticari marka, logo ve her türlü ticari iz dahildir. Dünya Fikri Mülkiyet 

Örgütü çatısı altında ticari markaların uluslararası alanda korunduğu 

en geniş kapsamlı düzenleme 1891’de imzalanan Madrid Protoko-

lü’dür. Madrid Protokolü çerçevesinde ticari markanın korunması için 

bir başvuru yapıldığında üye 97 ülkede korunma sağlanması müm-

kündür. Öte yandan yine Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü çatısı altında 

toplam 148 ülke tarafından imzalanan Patent İşbirliği Antlaşmasına 

ülkemiz de taraftır. 

  

Ar-Ge ve yenilik kapasitemizden etkin şekilde yararlanmak ve sınai 

mülkiyet varlıklarının ticari değere dönüştürülmesine katkı sağlamak 

amacıyla ülkemizde ise Türk Patent Enstitüsü (TPE) 1994 yılında 

kurulmuştur. Ülkemizin teknolojik ilerlemesini ve Ar-Ge faaliyetleri-

nin gelişmesini destekleyen TPE Kurumunun gerçekleştirdiği faali-

yetlerin, orta ve uzun vadede ülkemiz sanayisi ve ekonomisine önemli 

katkılar sağladığı aşikardır. Bunu verilerle destekleyecek olursak; 

2018 yılı sonu itibarıyla TPE’ye toplam 7.349 yerli patent, 120.008 

marka ve 41.567 tasarım başvurusu yapılmıştır. Bu başvurularla bir-

likte, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının en son açıkladığı verilere 

göre, Türkiye dünya sıralamasında; patent başvurusunda 13. sırada, 

marka başvurusunda 9. sırada ve tasarım başvurusunda ise 4. sırada 

yer almıştır. 

Ülkemizin teknolojik ilerlemesini ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

gelişmesini destekleyen TPE Kurumunun gerçekleştirdiği faaliyetle-

rin, orta ve uzun vadede ülkemiz sanayisi ve ekonomisine önemli 

katkılar sağlaması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda Fikri Sınai ve Mülki-

yet Hakları konusunda ülkemizdeki girişimci, KOBİ ve araştırmacıla-

rın sürekli olarak bilgilendirilmesi ve farkındalık seminerlerinin dü-

zenlenmesi önem arz edecektir.  

      Öğretim Görevlisi    

        Talha BAYIR 

 “ Patent” 
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ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

Cizre İŞGEM ve Silopi TEKSTİLKENT Fizibilite Projelerinde Nihai Sona Geldik... 

Cizre İŞGEM ve Silopi TEKSTİLKENT projelerini, ŞırnakTTO ve Şırnak İl Özel İdare Ekiplerince 
hazırlanıp, sona getirilmesiyle bu proje 
için DİKA uzmanlarının verdiği tavsiye-
ler de dikkate alınarak nihai sonuç ra-
pora ulaşılmıştır. Her iki projenin finan-
sal analizler incelendiğinde projenin 
yatırım tutarının yüksek olması, tekno-
loji ve bina ağırlıklı bir yatırım olması 
bununla birlikte yatırımdan finansal ge-
tiriden çok bölgesel ekonomik fayda 
beklenmesi nedeniyle yatırımın geri dö-
nüş süresi uzundur. Yatırım kamu yatı-
rımı olduğu için finansal geri dönüş ya-
hut kar hesaplamalarının düşük olması 
normal olmasıyla birlikte projenin eko-
nomik ömrü ise 10 yıldır. 

Ekonomik analiz sonuçları incelendiğinde bu projelerin yarattığı istihdam ile bölgeye 
önemli bir ekonomik fayda sunmaktadır. Ayrıca, projenin ticari karlılığının değerlendirildiği mali 
analiz sırasında projenin finansal nakit akım tablosu üzerinden; ilk yıl 150 yeni istihdam sağla-
nacağı 10 yıl içinde ise bu sayısının 600’e ulaşmasıyla işsizliğin getirdiği sorunlar azalacaktır. 
Bu yatırımların Şırnak’a sağlayacağı ekonomik faydalar sırasıyla vergi gelirlerinde, ilin gayri safi 
hâsılasında ve kişi başına düşen gelirde artış sağlanacaktır. Bununla birlikte gelir dağılımında 
iyileşme, ekonomik büyüme de hızlanma, Şırnak ilinin ticaret hacminde artış, üretim miktarı ve 
kapasite kullanım oranlarında iyileşme ve hepsinden öte piyasadaki güven artışıyla Kamu ku-
rum ve kuruluşlarının üzerindeki yük azalacaktır.  

10 yıl içinde toplam 600 kişinin istihdamı, çalışanların yarattığı net değer ile yılda 
14.544.000 ₺, ilin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu analizler çerçevesinde, bu projelerin Şır-
nak için ekonomik katkısı büyük, kendi kendini ödeyebilen bir kamu yatırımı olarak görülmekte-

dir. Sağladığı ekonomik faydanın yanı sıra, 
merkezin fiilen kullanıma açılması ve hiz-
met/faaliyetlerine geçmesiyle birlikte birçok 
sektör de Şırnak’ın önde gelen geçim kay-
naklarına katkı sağlanacaktır. İl ve çevresin-
de iş imkânlarının az olmasının göç sorunu 
için önemli bir etken olup, istihdama sağla-
nan katkıyla göç sorununun çözümüne fay-
da sağlayacaktır. Şırnak, işgücü niteliği ve 
niceliği açısından üretim sektörünün ihtiyaç 
duyduğu insan gücünü karşılayabilmektedir. 
Öte yandan, yatırım teşvik sisteminde 6. 
TB’de yer alan Şırnak, yatırımcılara ve giri-
şimcilere birçok avantaj sunmaktadır. 
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ŞırnakTTO ve ŞÜTAM 4.Ar&Ge ve İnovasyon Zirvesine Katıldı 

Bu yıl dördüncüsü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezinde düzenlenen Ar&Ge ve İnovasyon zir-
vesinde Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve Şır-
nak Ünivesitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez 
Lab.'ı stantlarıyla bilgilendirmelerde bulundur. Şır-
nakTTO Müdürü Dr. Asaf Tolga ÜLGEN ve ŞÜ-
TAM Lab. Müdürü Dr. Ahmet TURŞUCU, standa 
gelen misafirlere hem bölge hem de kurumda yap-
tıkları faaliyetlerden ve merkezi lab.'ta yapılan ana-
lizlerden bahsetti.  

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Bü-
yükdede, küresel rekabet ile başa çıkabilmenin Ar-
Ge ve inovasyonu ön plana çıkararak yaratıcı iş ve 
yenilik ekosistemi ile mümkün olacağını belirterek, 
"Küresel rekabette başarının anahtarı değişim, do-
layısıyla yenilik olmaktadır." dedi. 

Büyükdede, MMG tarafından bu yıl 4'üncüsü dü-
zenlenen Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı. 

Büyükdede, içinde bulunulan dönemde ülkeler arasındaki ticari sınırların ortadan kalktığını akta-
rarak, "Bu durum karşımıza klasik rekabetin yanında daha zor olarak tanımlanacak küresel reka-
bet kavramını ortaya çıkarmıştır. Firmaların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için küresel rekabet 
ile baş edebilecek etkin stratejiler kapsamında yeniliklere açık olması gerekmektedir. Söz konusu 
stratejileri ve yenilikleri geliştiremeyen firmaların yaşama ve varlığını devam ettirmesi şansı gün 
geçtikçe azalmaktadır." diye konuştu. 

Bu durumun sadece firmaların sorunu olmayıp devletlerinde de sorunu olmaya başladığını dile 
getiren Büyükdede, bu nedenle küresel rekabet ortamında sadece firmaların aksiyon almayıp 
devletlerin de aksiyon alması gerektiğini söyledi. 

Büyükdede, küresel rekabet ile başa çıkabilmenin Ar-Ge ve inovasyonu ön plana çıkararak yara-
tıcı iş ve yenilik ekosistemi ile mümkün olacağını belirterek, "Küresel rekabette başarının anahtarı 

değişim, dolayısıyla yenilik ol-
maktadır." dedi. 

Yeniliklerin itici gücünün tekno-

lojik gelişimlerden geçtiğine 

işaret eden Büyükdede, 

"Teknolojik gelişmeler sektör-

lerde rekabetin yapısını değiş-

tirerek teknolojiyi geliştiren ül-

keleri, teknoloji satın alan ülke-

ler karşısında daha güçlü kıl-

maktadır. Bakanlık olarak bu 

hususu sadece tek boyutlu ola-

rak düşünmeyip, bir bütün ola-

rak beşeri sermaye, teknolojik 

birikim, yatırımlar ve ölçek eko-

nomileri gibi hususları bir bü-

tün olarak ele almaktayız." 

şeklinde konuştu. 
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ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

Üniversitemiz Yerleşkesi En İyi Eğitim Kampüsü Seçildi 

Ülkemizde inşaat ve gayrimenkul sektörünü 

uluslararası normlara taşımak ve sektörü en 
iyiye teşvik etmek amacıyla 6.sı düzenlenen 

“Sign of the City Awards 2019” ödül töreninde 
Üniversitemiz Mehmet Emin Acar Kampüsü "En 
İyi Eğitim Binası/ Kampüsü, Tamamlanmış Bi-

nalar" kategorisinde en iyi proje olarak belirlen-

di ve "kazanan proje" olarak seçildi. 

 İstanbul'da Swiss Otel, Bosphorus'da 
yapılan ödül törenine sektörün çeşitli 
temsilcileri katıldı. Çevre ve Şehircilik 

Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın da 
katıldığı törende ödülü Şırnak Üniver-

sitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 
mimari projelerini hazırlayan TH ve 
İDİL Mimarlık adına Hasan Özbay al-

dı. 

  

 

6. kez düzenlenen ödüllere 100’den 
fazla katılım oldu. Ulusal düzeyde 
farklı meslek insanlarından oluşan 21 

kişilik jüri başvuruları değerlendirdi ve 

kategorilerinde en iyi projeleri seçti. 



 

 55 

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan DİKA Projelerini Yerinde İnceledi 
 

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversi-
tesi yerleşkesini ziyaret ederek Dicle Kalkın-
ma Ajansı(DİKA) ile Şırnak Üniversitesinin 
birlikte yürüttüğü ve inşaatı süren Şırnak 
Üniversitesi Öğrenci Evi Tarihi Abdurrahman 
Ağa Kasrı ve Mühendislik Fakültesi Binasın-
da kurulmakta olan Bilim ve Turizm Simülas-
yon Merkezinde  incelemelerde bulundu. 

İnşaat alanına gelişinde Vali Pehlivan’ı Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Emin Erkan, Dika Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Öğretim Üyesi 
Dr. Befrin Neval Bingöl karşıladı. 
Vali Pehlivan, Kasır inşaatının durumu ve yürütülen çalışmalar konusunda 
Rektör Erkan, Dika Genel Sekreteri Altındağ ve Öğretim Üyesi Bingöl’den 
bilgi aldı.  

 
        Son olarak ilk ve ortaöğre-
tim öğrencilerinin de yararlan-
ması ve yaşayarak öğrenmeleri-
ne katkı sağlaması amacıyla ha-
zırlanan Bilim ve Turizm Simülas-
yon Merkezini ziyaret eden Vali 
Pehlivan, ŞırnakTTO Müdürü Dr. 
Asaf Tolga Ülgen’den bilgiler al-
dı, merkezde yapılacak ilave ça-
lışmalar hakkında değerlendir-
melerde bulundu.  
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ŞırnakTTO Etkinlik ve Faaliyetlerimiz 

Girişimcilikte Kadın Dayanışması Projesinin Tanıtım Töreni Yapıldı 

Şırnak Üniversitesi TTO A.Ş. bünyesinde ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen 
“Girişimcilikte Kadın Dayanışması” adlı projenin açılışı gerçekleşti. 

  

Proje açılış törenine; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, KOSGEB, DİKA, Ti-
caret Odası, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, TRC-3 Bölgesinde (Batman, Siirt, Mardin ve 
Şırnak) faaliyet gösteren kadın girişimci temalı STK’lar, bölgedeki Üniversite ve TTO Koordina-
törleri ve kadın girişimciler katıldı. 

 Projenin yürütücülüğünü üstlenen Şırnak Üniversitesi TTO A.Ş. Patent ve Fikri Mülkiyet Hakları 
Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Talha Bayır, proje kapsamında; Türkiye’nin en büyük kadın girişim-
ciler derneği olan KAGİDER’in ziyaret edilerek girişimcilik ve kuluçka sistemi hakkında bilgi alış-
verişinde bulunulacağını söyledi. Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak’ta Uygulamalı Girişimcilik ve İş 
Planı Eğitimleri verileceğini dile getiren Bayır, Şırnak Üniversitesi TTO bünyesine ise daimi da-
nışmanlık hizmeti verecek bir Kadın Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi’nin kurulacağını belirtti. 

 Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’da kadın girişimciliğinin desteklenmesi ge-
rektiğini vurgulayarak, “Kadınlarımız toplumun temel taşlarıdır. Ülke ekonomisine katkıda bulun-
maları ve kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları önemlidir. Bir erkeği eğitirseniz bir bireyi 
eğitmiş olursunuz, bir kadını eğitirseniz bir toplumu dizayn etmiş olursunuz. Girişimcilikte Kadın 
Dayanışması Projesinin gerek bölge gerekse Şırnak’taki kadın girişimciler için faydalı olacağına 
inanıyorum. Üniversite olarak kampüs içerisinde birden fazla kadın girişimciye destek olduk. Bun-
dan sonrada kadın girişimcilere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı. 
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Üniversitemiz 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Ebul-İz El Ce-
zeri Salonunda düzenlenen ''Elsevier Akademik Performans Bilgi-
lendirme Toplantısı’na'' Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, 
Genel Sekreter V. İbrahim Baz, Kütüphaneve Dokümantasyon Dai-
re Başkanı Fikret Ürgen’in yanı sıra, üniversitemizdeki akademis-
yenler katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kütüphane ve Dokümantas-
yon Daire Başkanı Fikret Ürgen, Dijitalleşen dünyamızla birlikte 
kütüphane işleyişinde ve dermelerinde değişikliğe gitmenin günü-
müzde artık zorunluluk olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Her 

ne kadar kitaba dokunarak okuma zevkini yaşayarak alsak da çağın gereği dijital ortamda elekt-
ronik kaynaklarında kütüphanelerde 
bulunması gerekir. Dijital kaynakla-
rın çeşitliliği ve maliyeti göz önünde 
bulundurulduğunda kısıtlı imkânları-
mız nedeniyle titiz araştıramalar 
yapmak zorundayız. Bu konuda siz 
değerli akademisyenlerimizin deste-
ğine ihtiyacımız bulunmakta-
dır.”dedi. 

Açılış konuşmasından sonra Else-
vier Firması Türkiye Temsilcisi Der-
ya Alptekin, Elsevier ürünlerini tanı-
tıp Üniversitemizin akademik perfor-
mansı hakkında bilgi verdi. 

  

Üniversitemizde Elsevier Akademik Performans Bilgilendirme Toplantısı 
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Hem kurumsal hem de bireysel kulla-
nıcılar için başlatılan yerli e-posta ser-
visi YaaniMail, Turkcell’in Ar-Ge de-
partmanındaki mühendislerin imzasını 
taşıyor. Tahmin edeceğiniz gibi plat-
form @yaani.com uzantısıyla hizmet 
verecek. 

Küresel rakipler için yerli bir alternatif 
olarak karşımıza çıkan YaaniMail‘de 
kullanıcıların bilgisi doğrudan Turk-
cell’in veri merkezlerinde toplanacak. 

Turkcell YaaniMail hedefi oldukça 
yüksek tutmuş durumda. Bir yıl içinde 
2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşılması 
planlanıyor. Bu arada yerli e-posta 
servisi hem e-posta hem de takvim 
özelliklerini bir arada sunacak. 

e-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 75 farklı hizmet sunu-

lurken; bunların 2 bin 535'i devlet, 2 bin 88'i bele-

diye, 396'sı özel kurum, 54'ü de su ve kanalizas-

yon hizmetlerinden oluşuyor. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Baş-

kanı Ali Taha Koç, Kamu Bilişimcileri Derneğin-

ce Antalya'da düzenlenen "4. Kamu Bilişim 

Zirvesi"nde 2008'de başlatılan e-Devlet siste-

minin gelişmiş verimlilik, maliyet azaltma ve 

tasarruf sağladığını söyledi.  
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Etiyopya, yerli ve Çinli mühendislerce üretilen ilk gözlem uydusunu 
uzaya fırlattı. 
 
Etiyopya devlet televizyonu ETV’nin yayınladığı görüntülerde, ETRSS-1 
isimli uzaktan algılama uydusunun Çin’den uzaya fırlatıldığı görüldü. 
 
Uydu adına açılan Twitter hesabında projede yer alan 5’i kadın 21 
genç mühendisin fotoğraflarına yer verildi. 
 
Yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki uydu, başkent Addis Ababa'ya kuru-
lan Entoto Gözlemevi'nden bir grup mühendis tarafından kontrol edi-
lecek.  

İnternet reklamcılığında dünyanın en 
fazla kazanan şirketlerinden 
olan Google,  
son 3 yılda Avrupa Birliği tarafından uy-
gulanan yaptırımlar neticesinde 8,21 
milyar euro para cezası ödedi. 

Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor 

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni 
Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip deni-
zaltının inşası öngörülüyor. Pirireis havuza çe-
kim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızır-
reis'in donatımı, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların 
gövde imalatları sürüyor.  

Google 2 yılda 8,21 milyar euro ceza ödedi 

Hüseyin ALTUN 



 

   sirnaktto@sirnak.edu.tr 

sirnaktto@gmail.com 


