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BAKAN SUNUŞU            

Bilginin değere dönüşüm sürecinde stratejik konumda yer alan sınai mülkiyet hakları, uluslararası 

rekabetin önemli araçlarından birisidir. Türkiye’de yenilik ekosisteminin tüm bileşenlerine dönük 

bütüncül politikalar uygulayan Bakanlığımız, sınai mülkiyet haklarını bu ekosistemin temel 

çıktılarından biri olarak görmektedir.  

Ülkemiz genç ve dinamik insan kaynağıyla, sayıları ve nitelikleri her geçen gün artan 

üniversiteleriyle, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle sınai mülkiyet alanında büyük bir potansiyele 

sahiptir. Son 18 yılda sınai mülkiyet alanında yaptığımız çalışmalar, başvuru ve tescil sayılarına da 

yansımıştır. Başvuru sayılarındaki düzenli artışlarla birlikte bugün geldiğimiz noktada Dünya Fikri 

Mülkiyet Teşkilatı verilerine göre Türkiye, yerli patent başvurularında dünyada 14’üncü, marka 

başvurularında 8’inci ve tasarım başvurularında ise 5’inci sıradadır. 

Bu rakamlar değerlendirildiğinde, Türkiye’nin geride bıraktığımız 18 yılının, sınai mülkiyet hakları 

açısından büyük bir sıçrama dönemi olarak kayda geçtiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. 

2017'den bu yana Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde uluslararası otorite olarak da hizmet 

veren TÜRKPATENT, patent araştırması konusunda kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. 

Kurumun düzenlediği uluslararası rapor sayısı bir önceki yıla göre 7,5 kat artmıştır. Bugün 

dünyada sayılı patent araştırma ve inceleme otoriteleri arasında yer alan TÜRKPATENT, 2019 

yılında uluslararası rapor sayısını en hızlı artıran sınai mülkiyet kurumu olmuştur. Bu başarılı 

çalışmalar öncülüğünde TÜRKPATENT'in dünyadaki ilk 10 otorite kurum arasında yer almasını 

hedefliyoruz. 

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz kapsamında, sınai mülkiyet haklarına yönelik olarak başta 

kamuya ait patent ve faydalı model gibi fikri hakların envanterini çıkararak, özel sektörün bu 

envanterden faydalanması ve kamu destekli stratejik girişimlerin fikri mülkiyet haklarının 

ülkemizde kalması için çalışmalar başlattık. 

Ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişmesine hizmet eden TÜRKPATENT’in 2019 yılında 

gerçekleştirdiği faaliyetlerin, orta ve uzun vadede ülkemiz sanayisi ve ekonomisine önemli 

katkılar sunacağına inanıyor, başarılı çalışmalarından dolayı Kurum çalışanlarına teşekkür 

ediyorum. 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU   

Rekabetin küreselleştiği ve hızla geliştiği günümüzde ülkeler, sahip oldukları ve ürettikleri bilgi ve 

teknoloji ile diğerlerinden ayrılmakta ve öne çıkmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi bilgiye ve 

teknolojiye sahip olma, onu kullanma ve geliştirme yeteneklerine göre ölçülmektedir. Bu 

yeteneklere sahip olan ülkeler, işletmeler ve girişimciler rakiplerinden bir adım önde giderek 

başarılı olmaktadır. Bunu sağlamanın yolu da Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinden geçmektedir. 

Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine verilen desteklerin en somut çıktılarından birisini de sınai 

mülkiyet alanında yaşanan gelişmeler göstermektedir. 

Bu kapsamda Kurumumuz 2019 yılında sınai mülkiyet alanında çok önemli faaliyetler 

gerçekleştirmiştir. 

Sınai mülkiyet alanında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kapsamında, fikri mülkiyet 

haklarına ilişkin eğitim, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek üzere, Fikri Mülkiyet 

Akademisi bünyesindeki Sınai Mülkiyet Eğitim Merkezince son bir yılda düzenlenen eğitimler ile 

geniş katılımcı gruplarının yer aldığı 3.000’in üzerinde kamu ve özel sektör çalışanına eğitimler 

verdik. 

Yine, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜRKPATENT arasında imzalanan protokol kapsamında; mesleki ve 

teknik eğitim okul ve kurumlarının yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet 

farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan fikri 

ürünlerin korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürüttük. 

Yurtdışından yabancı öğrencilerin de geniş katılım sağladığı TÜRKPATENT ve Dünya Fikri Mülkiyet 

Teşkilatı işbirliğinde Ankara Üniversitesi bünyesinde Fikri Mülkiyet Yüksek Lisans Programını 

başlattık. 

Üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması ve üniversite öğrencilerinin buluş 

faaliyetlerine özendirilmesi amacıyla, ilki 2018 yılında düzenlenen “Ulusal Üniversiteler Patent 

Yarışması”nın ikincisini 2019 yılında gerçekleştirdik.  

TÜRKPATENT’in yürütmüş olduğu Hezarfen Projesi kapsamında, her yıl farklı şehirlerimizde ve 

sektörlerde KOBİ’lerimize yenilik kapasiteleri arttırmaya yönelik danışmanlık hizmeti verdik.  
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Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinden etkin bir şekilde yararlanmak ve firmalarımızın sınai 

mülkiyet portföylerinin ticarileşmesine katkı sağlamak amacıyla, 2018 yılında kurulan Türk Sınai 

Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (TÜRKSMD) 

çalışmalarını 2019 yılında başarılı bir şekilde yürüterek değerleme faaliyetlerine başlamıştır. 

Son yıllarda artan başvurularla birlikte TÜRKPATENT, Avrupa'nın en fazla sınai mülkiyet başvurusu 

yapılan kurumlarından biri olmuştur. 

Benzer şekilde, sınai mülkiyet verileri açısından 2019 yılını da başarılı bir şekilde tamamlamış 

bulunmaktayız. Yerli patent başvuru sayılarında 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10.6, 

faydalı model başvuru sayılarında ise yüzde 7.7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 

marka başvuru sayılarında yüzde 12, tasarım başvuru sayılarında ise yüzde 9.1 oranında bir artış 

gerçekleşmiştir. 

Kurum personelinin ortak emeği ve özverisiyle 2019 yılında ortaya konulan başarılı 

çalışmalardan dolayı değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, mali saydamlık ve hesap 

verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan Kurumumuzun 2019 Yılı Faaliyet Raporunu 

kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. 

2019 yılındaki Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ortaya konulan bu başarı ve 

kazanımlarından dolayı, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında 

başarılarının devamını diliyorum. 

                                                                                                             Prof. Dr. Habip ASAN 
                                                                                                                   Kurum Başkanı 
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1.1. MİSYON VE VİZYON  

Misyonumuz    

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının etkin 

korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlayarak ve uluslararası platformlarda etkin rol 

oynayarak Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine 

hizmet etmek. 

Vizyonumuz 

Türkiye’nin fikri sermayesinin ve yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan, sınai mülkiyet 

alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren bir kurum olmak. 

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, tüzel kişiliğe sahip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

bağlı, özel bütçeli bir kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) temel 

amaçları; 

 Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, 

 Ülke içinde serbest rekabet ortamının oluşmasını ve araştırma‐geliştirme faaliyetlerinin 

gelişmesini sağlamak üzere sınai mülkiyet haklarının tesisi ile korunmasını sağlamak, 

 Sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonu 

kamunun istifadesine sunmak,  

olarak belirlenmiştir.  

 Türk Patent ve Marka Kurumunun görevleri, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar 

ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu 

hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar,  

 Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde 

bilirkişilik yapar,  
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 Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder,  

 Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji 

transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar,  

 Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri 

yürütür, işbirliğinde bulunur,  

 Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder,  

 Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını 

koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar,  

 Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve 

bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun 

istifadesine sunar,  

 Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar,  

 Sınai mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve 

yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar,  

 Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine 

yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve 

akademik çalışmaları destekler,  

 Cumhurbaşkanının kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilir; kurulmuş 

şirketlere ortak olabilir. 

1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1.3.1. Fiziksel Yapı 

TÜRKPATENT, 2004 yılından bu yana “Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 

Yenimahalle/ANKARA” adresinde bulunan sınai mülkiyet yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. 

Sınai mülkiyet yerleşkesinde Kurum birimleri ve arşiv bölümleri ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

Mahkemeleri yer almaktadır. 22.000 m2 alana kurulu bulunan sınai mülkiyet yerleşkesinde ofis 

kullanım alanı 5.900 m2 olup, 416 kişilik konferans salonu, 14 toplantı odası, bilgi işlem odası, 

kütüphane, yemekhane, mutfak, kantin ile 98 araçlık kapalı otopark ve 168 araçlık açık otopark 

bulunmaktadır. 
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Kurumun, faaliyet gösterdiği yerleşke dışında “Necatibey Caddesi No:49 Kızılay/ANKARA” 

adresinde, 9 kat kullanım alanı ve 1 kat teras olmak üzere 766 m2 arsa üzerine kurulu hizmet 

binası 2.350 m2 ofis kullanım alanına sahiptir. Söz konusu hizmet binası 14/01/2019 tarihinde 

imzalanan protokolle Türk Standardları Enstitüsü’ne süresiz ve bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. 

 

Ayrıca, Kurum ana hizmet binasında yer alan 610 m2 arşiv alanı Türk Sınai Mülkiyet Değerleme 

Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketine 3 yıllığına kiraya verilmiştir. 

 

Ülkemizde artan sınai mülkiyet bilinci ve bu bilince paralel olarak artan sınai mülkiyet başvuruları 

ve iş yükü karşısında ilerleyen dönemlerde artacak olan personel sayısına bağlı olarak mevcut 

hizmet binasının kullanım alanının yetersiz kalabileceği ve yeni ofis alanlarına ihtiyaç 

duyulabileceği öngörülmektedir. 

 

Kurumun mülkiyetinde 6’sı binek, 3’ü minibüs olmak üzere toplam 9 adet hizmet aracı 

bulunmakta olup, söz konusu araçlar Kurum faaliyetlerinin yerine getirilmesinde gereksinim 

duyulan nitelikleri karşılamaktadır.  

1.3.2. Örgüt Yapısı 

Türk Patent ve Marka Kurumu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kamu 

kuruluşudur. Kurum; Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Başkanlıktan oluşmaktadır.  

Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır. Yönetim Kurulu; Adalet 

Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

belirleyeceği üç üye, Kurum Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi üyeden oluşur. 

Kurumun Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.  

Yılda en az bir kez, Sanayi ve Teknoloji Bakanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında 

toplanması öngörülen Danışma Kurulu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmiş 

üyelerden oluşur. Danışma Kurulu, Kurumun faaliyetleri çerçevesinde ve Kuruma yardımcı olmak 

maksadıyla; Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde 

korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet 

raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur. 
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Başkan, Kurumun en üst amiridir ve Kurumu temsil eder. Başkanlık, Başkan ve iki Başkan 

Yardımcısından oluşur. Başkan, Kurum hizmetlerinin mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınai 

mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalara, milli güvenlik siyasetine, kalkınma plan ve yıllık 

programlara, Yönetim Kurulunun kararlarına uygun yürütülmesi ve Kurumun faaliyet alanına 

giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla 

görevlidir.  

Hizmet birimleri; Patent, Markalar, Tasarımlar, Coğrafi İşaretler, Yeniden İnceleme ve 

Değerlendirme, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Yenilik ve Tanıtım, Bilgi İşlem, Personel, Destek 

Hizmetleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlıkları ile Hukuk Müşavirliği ve İç Denetim Birimi 

Başkanlığından oluşmaktadır. 
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Şekil 1- TÜRKPATENT Teşkilat Şeması 
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1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

Sınai mülkiyet haklarının tescilinden sorumlu kurum olan TÜRKPATENT, sınai mülkiyet haklarının 

tesciline ilişkin süreçlerde bilgi teknolojilerinden azami şekilde yararlanmaktadır. Ayrıca, sınai 

mülkiyet haklarına ilişkin dokümanlara ve bilgiye ulaşılabilmesini kolaylaştırmak için bilgi 

teknolojileri yoğun bir şekilde kullanılmakta olup, ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni yazılımlar 

üretilmekte ve mevcut yazılımlar sürekli güncellenmektedir. Mevcut programların yürütülmesi 

işlemi Kurum personeli tarafından yürütülmektedir. Kurum içi uygulamaların yeni teknolojiler ile 

yeniden yazılması planlanmaktadır. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine geçilerek Kurumun korunması ve riskin azaltılması 

gerekmektedir. Belge alım süreci devam etmekte olup 2020 yılı sonuna kadar ISO 27001 Belgesi 

alınması planlanmaktadır.  

Kurumun kendi felaket kurtarma merkezini kurması ve yönetmesi için çalışmaları 2019 yılında 

ilerleme kaydetmiştir, 2020 yılının ilk çeyreğinde projenin tamamlanması planlanmaktadır. 

Tablo 1. Donanım Envanteri 

Masaüstü Kişisel Bilgisayar 630 

Dizüstü Bilgisayar  60 

Yazıcı 35 

Projeksiyon Cihazı 15 

Video Konferans Sistemi 
2 

Yük Dengeleyici/Yönlendirici 
2 

Güvenlik Duvarı 
2 

Sanal Uygulama Sunucuları 
20 

Diğer Sanal Sunucular   
156 

Fiziksel Sunucular  
17 

Sanal Uygulama Geliştirme Ortamı  
2 

İnternet Bağlantısı   
400 Mbit 
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1.3.3.1. Otomasyona Bağlı İşlemler   

Otomasyon işlemleri kapsamında, işlem süreçlerini kısaltmak ve daha az hata ile daha kısa 

zamanda hizmet verilmesini sağlamak amacıyla önceki yıllarda yürütülen teknolojik alt yapıya 

yönelik güçlendirme çalışmalarına ve uygulama programlarının geliştirilmesine 2019 yılında da 

devam edilmiştir.  

Kurum verilerinin büyük bir bölümü web servis aracılığıyla ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır. 

Avrupa Birliği Tasarım Veri Tabanına (Designview) entegre olan Kurum; bu veri tabanıyla Avrupa 

Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve projeye katılım 

sağlayan ulusal patent ofislerin ulusal mevzuatları uyarınca yayınlanması mümkün olan tasarım 

verilerine ulaşabilmektedir.  İdari ve teknik yönetimi EUIPO tarafından yürütülen Designview ve 

TMview katılımcı ofislerin tasarım verilerine tek bir ara yüz üzerinden, istenen dilde ücretsiz 

olarak erişim sağlanmasına imkan sunmaktadır.  

Kurum, WIPO ile Madrid Protokolü kapsamında ülkemizin akit taraf olarak belirlendiği veya 

menşe ofis olduğu durumlara göre değişen farklı yazışmalar yapmaktadır. WIPO’ya elektronik 

ortamda belge gönderilmesi için “MECA” ile “MOP” sistemleri kullanılmakta olup, böylece 

postada yaşanabilecek gecikme ve kaybolmalar önlenmekte ve posta maliyetleri 

düşürülmektedir.  

Gerek kurum içi gerekse kurum dışı yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan 

Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin kullanılmaya başlanmasıyla (EBAYS), yazışmalar 

standartlaşmış, yazıların sevk, paraf ve onay süreleri kısalmış, harcanan işgücü, zaman ve kırtasiye 

maliyetlerinden tasarruf edilmiş ve dokümanların daha kolay erişilebilir bir şekilde arşivlenmesi 

sağlanmıştır. 2019 yılında da söz konusu yönetim sisteminde aksaklıkların giderilmesi için gerekli 

güncellemeler yapılarak EBAYS sisteminden verimli bir şekilde yararlanılmıştır. 

Müşteri odaklı iş ve işlemleri e-devlet uygulamalarıyla etkin ve hızlı kılmak adına Kurum 

arşivlerinde yer alan doküman ve belgelerin e-devlet kapısına entegrasyonu EPATS (Elektronik 

Başvuru Sistemi) ile mümkün kılınmıştır.             
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1.3.3.2. Çevrimiçi İşlemler                   

Başvuru sahipleri ile patent ve marka vekillerinin sınai haklara ilişkin tüm taleplerini online 

yapabilmelerine imkan tanınması çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmiştir. Yıl sonu 

itibariyle tüm taleplerin online alınması sağlanmıştır.                                     

Tablo 2. Çevrimiçi Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı 

 

 PATENT/F. MODEL TASARIM MARKA GENEL TOPLAM 

YIL Çevrimiçi Toplam Çevrimiçi Toplam Çevrimiçi Toplam Çevrimiçi Toplam 

2017 20.978 22.603 39.393 40.238 96.675 121.108 157.046 183.949 

2018 20.874 21.274 36.423 36.600 104.970 120.008 162.267 177.882 

2019 22.873 22.887 40.250 40.320 124.197 124.212 187.320 187.419 

Online başvuruların 2017-2019 yıllarına göre dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır. 2019 yılında 

toplam başvuruların %99,95’i online olarak alınmıştır. Patent/faydalı model başvurularının 

%99,94’ü, tasarım başvurularının %99,83’ü ve marka başvurularının %99,99’u Online başvuru 

olarak gerçekleşmiştir. 

1.3.3.3. Kütüphane Hizmetleri   

TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Kütüphanesi, kurum içinden ve dışından gelen tüm okuyuculara 

hizmet veren kamuya açık bir kütüphanedir. Kütüphane koleksiyonu; sınai ve fikri mülkiyet 

konuları ve bağlantılı konularda yurt içinden ve yurt dışından temin edilen kitap, süreli yayın ve 

tezlerden oluşmaktadır.  

Koleksiyon erişiminin kolay ve sorgulanabilir olması için koleksiyon kataloglanarak, kütüphane 

programına girişi yapılmıştır. Kütüphane koleksiyonunun Kurum içinden ve dışından internet 

üzerinden sorgulaması yapılabilmektedir. TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Kütüphanesi 12 kişilik 

oturma kapasitesine sahiptir. Sınai mülkiyet konusunda tek yetkin kurum olan TÜRKPATENT’in 

kütüphanesinin de araştırmacıların her tür ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir konu kütüphanesi 

olmasını sağlayacak çalışmalar devam etmektedir. 
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1.3.4. İnsan Kaynakları   

Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli, 

4/B ve sürekli işçi statüsünde personel istihdam edilmekte olup, toplam personel sayısı 555’tir. 

Tablo 3. Kurum Personelinin Unvana Göre Dolu Kadro Dağılımı 

Kurum Başkanı 1 Araştırmacı (Ö) 3 Uzman 2 

Kurum Bşk. Yrd. 2 Araştırmacı (Ş) 2 Memur 33 

1. Hukuk Müşaviri 1 Araştırmacı 1 Memur (Ş) 12 

Daire Başkanı 10 Mühendis 9 Şef 1 

İç Denetçi 2 Mühendis (Ö) 3 Şef (Ö) 1 

Müşavir 4 Avukat 10 Sivil Savunma Uzmanı 1 

Hukuk Müşaviri 3 Bilgisayar İşletmeni 83 İstatistikçi 1 

Şube Müdürü 23 VHKİ (Ö) 2 Teknisyen 3 

Sınai Mülkiyet Uzmanı 176 Mütercim 2 Tekniker 3 

Sınai Mülkiyet Uzmanı (Ş) 4 Programcı 8 Hizmetli (Ş) 8 

Sınai Mülk. Uzman Yrd. 39 Çözümleyici 4 Büro Personeli  2 

Mali Hizmetler Uzmanı 5 APK Uzmanı 1 Sürekli İşçi 90 

 

Kurum personelinin unvana göre dağılımı Tablo 3’de gösterilmektedir. Kurumda unvanların 

yaklaşık %47’sini sınai mülkiyet uzmanı/uzman yardımcısı oluşturmaktadır. Bir ihtisas kurumu 

olan TÜRKPATENT’in gelecek yıllarda uzman kadrosunu daha da arttırması hedeflenmektedir. 
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Şekil 2- Kurum Personelinin Eğitim Durumu 

Kurum personelinin eğitim durumunu gösteren Şekil 2 incelendiğinde, Kurum personelinin 

yaklaşık %98’sinin lisans ve üzeri eğitim seviyesinde olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 3- Kurumun Yıllar İtibariyle Personel Sayısı 
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Kurum personel sayısının 2017-2019 yılları arasındaki değişimi, Şekil 3’te verilmiş olup, 2018 

yılında görülen personel sayısındaki artış taşeron personelin sürekli işçi kadrosuna geçmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

1.3.5. Sunulan Hizmetler  

Patent Dairesi Başkanlığı   

 Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, 

araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar, 

 Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 

 Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar. 

Markalar Dairesi Başkanlığı  

 Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, 

inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,  

 Markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 

 Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,  

 İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına 

alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya 

konulması işlemlerini yapar.  

Tasarımlar Dairesi Başkanlığı   

 Tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, 

araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,  

 Tasarımların ve tasarım başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir ve sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 

 Tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 

 Türk Tasarım Danışma Konseyinin sekretaryasını yürütür.  
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Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı    

 Avrupa Birliği ile ilgili Kurumun görev alanına giren konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları 

yapar, toplantılara katılır, bu konularla ilgili olarak Kurum birimleri arasında koordinasyonu 

sağlar,  

 Kurumun görev alanına giren konularda yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile 

ilişkilerini yürütür, koordinasyonu sağlar, ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları ile bölgesel 

işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olur,  

 Kurumun görev alanına giren yabancı ülkelerin mevzuatı ile uluslararası anlaşmaları izler, 

inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür.  

Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı 

 Sınai mülkiyet haklarından ülke ekonomisi için değer üretmek amacıyla gerçek ve tüzel 

kişilerin sınai mülkiyete konu olan ya da olabilecek varlıklarını ve kullanım şekillerini tespit 

etme, ilgili sektörleri takip etme, etüt çalışmaları yapma ve benzeri faaliyetleri yürütür,  

 Sınai mülkiyet varlıklarının değeri ve ekonomik etkileri konusunda çalışmalar yapar, 

 Yeni teknolojilerin tespiti, teknoloji transferi işlemlerine aracılık gibi ticarileştirme 

faaliyetlerini yürütür,  

 Yenilik destek faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm verileri toplar, tasnif eder ve kamunun 

kullanımına sunar,  

 Yenilik destek faaliyetleri kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti sunar, 

 Kurumun görevleri ile ilgili olarak mevzuat, başvuru kılavuzları, broşürler ve sınai mülkiyet 

hakları konularını içeren belgesel, kavram ve tanıtım filmleri ile her türlü ortamda materyal 

hazırlar, bunların yayımlanması işlemlerini yürütür,  

 Sınai mülkiyet haklarının tanıtımına ilişkin hedef ve stratejileri tespit eder, planlamasını yapar 

ve uygular, 

 Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim faaliyetleri ile seminer, konferans, sempozyum 

ve benzeri faaliyetleri düzenler, fuarlara iştirak hazırlıklarını yürütür,  
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 Kurumun bilgi ve doküman birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını 

yürütür. 

Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı 

 Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kayıt, araştırma, inceleme, değerlendirme 

ve tescil işlemlerini yapar, 

 Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının ilan ve sicil işlemlerini yapar. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 

 Sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili birimin nihai 

kararına karşı yapılan itirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini yürütür. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

 Kurum bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin 

ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür,  

 Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 

çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütür; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, 

onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapar veya yaptırır,  

 Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür,  

 Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür, 

 Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür, 

 Kütüphane hizmetlerini yürütür. 
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı    

 Bilgi teknolojilerini takip ederek Kurumun otomasyon stratejilerini belirler, bilgi güvenliğinin 

gerektirdiği önlemleri alır, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretir,  

 Kurumun bilgi işlem hizmetlerini yürütür,  

 Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik 

çalışmaları yapar,  

 Kurumun hizmetleriyle ilgili bilgileri toplar ve veri tabanları oluşturur, 

 Kurumun mevcut bilgi işlem altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve 

güncellenmesi ile ilgili işleri yürütür, haberleşme güvenliğini sağlar,  

 Kurum ile dokümantasyon merkezleri ve işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası 

kuruluşlar arasında veri aktarımını sağlar, elektronik haberleşme için gerekli olan teknik 

koordinasyonu kurar ve geliştirir, 

 Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri elektronik 

ortamda toplar, değerlendirir ve ilgili birimlerin kullanımına sunar. 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

 5018 sayılı Kanun, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ve diğer 

mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapar. 

Hukuk Müşavirliği                                                     

 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli 

İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar. 

Kurumun yapısının ve görev alanlarının belirlendiği 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 

birimlere verilen görevler dışında; 
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 5018 sayılı Kanun uyarınca Kurumun yönetim ve kontrol süreçlerinin, harcamalarının, mali 

işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının denetlenmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde 

önerilerde bulunulmasına yönelik faaliyetler İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından, 

 Patent ve marka vekillerinin sicil kayıt işlemleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

tarafından 

yürütülür. 

1.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 368’inci maddesi gereğince Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı Hizmet birimleri altında yer almıştır. 

İç kontrol sistemi, kamu mali yönetiminde kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasında yönetime destek sağlayan en etkin yönetim araçlarından biridir.  

Kurumlar iç kontrol sistemi ile ilgili görevlerin önemli bir bölümünü Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planları aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu amaçla kurumlarda belli 

uygulama sürelerini içeren İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planları hazırlanmakta, uygulanmakta 

ve izlenmektedir. 

Buna göre, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 379’uncu maddesi gereğince ve ilgili diğer 

mevzuat ve ilgili eylem planları kapsamında iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ve izlenmesine 

yönelik 2019 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

TÜRKPATENT (2017-2018) İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlere 

ilişkin olarak 2018 yılının son altı aylık dönemindeki gerçekleşme sonuçlarıyla ilgili olarak 

birimlerden gelen veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca konsolide edilerek eylem planı 

formatında Üst Yönetime sunulmuş ve e- SGB sistemine girilmiştir. 

İç kontrol sisteminin 2018 yılındaki uygulamasına ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları 

harcama yetkilileri tarafından doldurulan iç kontrol soru formlarında yer alan veriler 

değerlendirilmek suretiyle yapılmıştır. İzleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında iç ve dış 

denetim raporları, ön mali kontrole ilişkin veriler ile kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri de 

göz önünde bulundurularak TÜRKPATENT İç Kontrol Sistemi 2018 Yılı Değerlendirme Raporu 
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hazırlanmıştır. Hazırlanan Rapor, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda değerlendirildikten 

sonra Haziran ayı içerisinde Üst Yönetime sunulmuş ve e-SGB sistemine kaydedilmiştir. 

TÜRKPATENT (2019-2020) İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlere ait 

2019 yılının ilk altı aylık dönemindeki gerçekleşme sonuçlarıyla ilgili olarak birimlerden gelen 

veriler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca konsolide edilerek 2019 Yılı Temmuz ayı içerisinde 

eylem planı formatında Üst Yönetime sunulmuş ve e-SGB’ye kaydedilmiştir. 

TÜRKPATENT Risk Strateji Belgesine uygun olarak TÜRKPATENT (2019-2020) İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda belirlenen riskler, gözden geçirilerek risklerin 

gerçekleşme olasılık ve etkileri ölçülüp, analiz edilerek konsolide risk raporları oluşturulmuştur. 

Risklere karşı önleyici tedbirler belirlenmiş risklerin yeni durumuna göre kontroller 

konulmuş/kaldırılmıştır. 

Kurum iş süreçlerine ait iş akış güncellenmiştir. 

Kurum Fonksiyonel Görev Tanımları Kitapçığı hazırlanmıştır. 

TÜRKPATENT Risk Strateji Belgesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış, İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulunun uygun görüşüyle Başkanlık Makamı onayına sunulmuş ve uygulanmasına 

devam edilmiştir. 

Mevzuat güncellemeleri kapsamında; 

 TÜRKPATENT Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi, 

 TÜRKPATENT Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ve İşlemlerine İlişkin Yönerge, 

 TÜRKPATENT İç Kontrol Sistemi Yönergesi, 

 TÜRKPATENT Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 

güncellenmiştir. 
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2.1. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ  

 

STRATEJİK AMAÇ 1 

Sınai mülkiyet 

haklarına ilişkin 

hizmetleri kaliteli, 

etkin ve hızlı bir 

biçimde yürütmek 

 

Hedef 1.1: Kurumun sunduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyeti artırılacaktır. 

Hedef 1.2: Kurum kararlarının uluslararası uygulamalara ve yargı içtihatlarına 

uyumu artırılacaktır. 

Hedef 1.3: Kurumun elektronik başvuru ve bilgi erişim sistemleri 

güçlendirilecektir. 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Ülke genelinde sınai 

mülkiyet bilincini ve 

bilgi düzeyini artırmak 

 

Hedef 2.1: Toplumun her kesiminde sınai mülkiyet farkındalığı oluşturulacaktır. 

Hedef 2.2: KOBİ’lerin yenilik ve sınai mülkiyet kapasitesinin artırılmasına katkı 

sağlanacaktır. 

Hedef 2.3: Sınai mülkiyet alanında eğitim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar 

yürütülecektir. 

STRATEJİK AMAÇ 3 

Sınai mülkiyetin 

ekonomik faydaya 

dönüşmesine katkı 

sağlamak 

 

Hedef 3.1: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda milli teknolojilerin geliştirilmesi 

ve yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır. 

Hedef 3.2: Yerli firmaların markalarının ve diğer sınai mülkiyet haklarının 

uluslararası düzeyde korunmasına katkı sağlanacaktır. 

Hedef 3.3: Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kalkınmadaki etkisinin 

artırılmasına katkı sağlanacaktır. 

Hedef 3.4: Özgün tasarımların oluşturulmasına ve ekonomiye kazandırılmasına 

katkı sağlanacaktır. 

Hedef 3.4: Türkiye’nin sınai mülkiyet portföyünün ticari değere 

dönüştürülmesine katkı sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 4 

Sınai mülkiyet 

konusunda ülkemizde 

yönlendirici ve 

uluslararası alanda 

etkin olmak 

 

Hedef 4.1: Kurumun uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi olarak 

kurumsal kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır. 

Hedef 4.2: Sınai mülkiyet paydaşlarıyla işbirliği güçlendirilecektir. 

Hedef 4.3: Uluslararası alanda sınai mülkiyetle ilgili konular takip edilerek 

ülkemizin bu alandaki etkinliği artırılacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 5 

Kurumsal kapasiteyi 

güçlendirmek 

 

Hedef 5.1: Kurumun insan kaynakları alt yapısı güçlendirilecektir. 

Hedef 5.2: Kurumun teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir. 

Hedef 5.3: Kurumun fiziki alt yapısı güçlendirilecektir. 

Hedef 5.4: Kurumda planlı ve koordineli çalışma kültürü geliştirilecektir. 

 

 



20 

 

2.2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER  

2.2.1. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

 2.2.3.4. Fikri Mülkiyet Hakları 

454.3. 
Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde ilgili kesimlere modüler ve sertifikalı eğitimler verilecek, farkındalık 

ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

454.5. 
Hezarfen Projesi yaygınlaştırılacak, bu kapsamda modüler programlar geliştirilerek KOBİ’lerin sınai 

mülkiyet konusunda farkındalığı ve kapasitesi artırılacaktır. 

454.6. 
TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimleri yaygınlaştırılacak ve sınai mülkiyet paydaşlarına yönelik yapılacak 

farkındalık etkinliklerindeki rolü güçlendirilecektir. 

455.3. 

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin veri ve istatistiklerin kapsamlı olarak değerlendirildiği raporlar hazırlanacak, 

hak sahipleriyle düzenli olarak iletişim kurulacak, patent ve tasarımların satışı ve lisanslanmasıyla ilgili 

takip raporları oluşturulacak, genel ekonomik verilerle karşılaştırılmalı analizi yapılacaktır. 

456.5. 
Fikri mülkiyete ilişkin ticari sırların daha etkin korunmasına yönelik ilgili mevzuat gözden geçirilecek, fikri 

mülkiyet mevzuatı geliştirilecek ve uygulama güçlendirilecektir. 

456.6. 
Patent ve marka vekilleri meslek kurallarına ilişkin bir kılavuz hazırlanacak ve ilgili tarafların katılımıyla 

mevzuat güncellemesi yapılacaktır. 

456.7. 

Yeni teknoloji alanlarında fikri mülkiyet korumasına ve uygulamalarına ilişkin dünyadaki gelişmeler 

izlenerek araştırma faaliyetleri yapılacak ve gerekli hallerde bu alana yönelik hukuki altyapı oluşturma 

çalışmaları yürütülecektir. 

456.9. 
Sanayide dijital dönüşümle ilgili yapılan patent başvurularına ilişkin bilgilerin yer alacağı ve araştırmacılarla 

paylaşılacağı bir veri tabanı oluşturulacaktır. 

456.10. 
TÜRKPATENT’in uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi olarak kurumsal kapasitesi ve etkinliği 

artırılacaktır. 

456.11. 
Çalışan buluşlarına ilişkin mevzuatın etkin şekilde uygulanması, uygulamalara yön verilmesi ve bu alanda 

standart yöntemler geliştirilmesi sağlanacaktır. 

458.3. 

Üniversiteler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına ait patent, faydalı model, tasarım vb. fikri hakların 

envanteri çıkarılarak özel sektörün bu envanterden faydalanabilmesi için bilgilendirme çalışmaları 

yapılacak ve özel sektörün bu hakları talebi halinde ticarileştirmeye yönelik teşviklerde öncelik verilecektir. 

458.4 
KOBİ’lerin ve sanayicilerin patentli teknolojiye erişimine yönelik bilgi sağlayan bir web portali 

hazırlanacaktır. 

459.1 
Fikri mülkiyet varlıklarının değerleme kapasitesi artırılacak, bankacılık ve muhasebe sisteminde kullanımı 

sağlanacaktır. 

459.2. 
Sınai mülkiyet varlıklarının ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik olarak değerleme ve danışmanlık 

hizmetleri geliştirilecektir. 

461.1. 
Coğrafi işaretler alanında yönetişim süreçleri geliştirilecek, ticaretine yönelik yeni platformlar 

oluşturulacak, denetim faaliyetleri etkinleştirilecektir. 

461.2. 
İhracat potansiyeli bulunan tescilli coğrafi işaretli ürünler seçilerek, bu coğrafi işaretlerin yurt dışında tescil 

edilmesi sağlanacak ve tanıtımı yapılacaktır. 

363.5. 
Başta üniversitelerdeki araştırmacılara yönelik olmak üzere ilgililere ticarileşme sürecinin hızlandırılması 

için teşvik ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda bilgilendirme programları düzenlenecektir. 
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2.2.2. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi 

Fikri Mülkiyet Hakları Kullanımı ve Alt Yapısı 

Açık inovasyon ve açık kaynak yazılımları inisiyatifinin program yönetimi süresince etkin yönetilebilmesi için 

fikri mülkiyet alanında gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

Ülkemiz için stratejik görülen ve kamu fonlarıyla desteklenen girişimlerin fikri sınai haklarının Türkiye’de kalması 

için önlemler geliştirilecektir. Bu önlemlere örnek olarak, kamunun altın hisse ile stratejik girişimlere ortak 

olması, özel mevzuat düzenlemeleri ile ortaklık veya yönetim yapısına bazı sınırlamalar getirilmesi gibi 

alternatifler değerlendirilmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait patent, faydalı model vb. hakların envanteri çıkarılacak, özel sektörün bu 

envanterden faydalanması için düzenlemeler yapılacaktır. 

Üniversitelerin fikri mülkiyet yönetim kapasitelerini artırmak ve sahip oldukları fikri mülkiyet varlıklarını devir 

veya lisans sözleşmeleriyle kullandırabilmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılacak, 

uygulamalar etkin hale getirilecektir. 

Çalışan buluşlarına ilişkin hukuki düzenlemeler paydaşlarla ve uzmanlarla değerlendirilerek uygulamaya 

alınacaktır 

Yazılım ve bilişim ürünlerinin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve markalaşmasını desteklemek için fikri 

mülkiyet ve patent hakları konusunda çalışmalar yürütülecektir. 

Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Markalaşma 

Türkiye’nin yerel ve bölgesel değerlerinin markalaşmasını sağlayan bölgesel coğrafi işaretler ve geleneksel 

ürün adlarında yapılan marka tescilleri artırılacaktır. 

 

2.2.3. Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)  

B. Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar 

2019-2021 döneminde, kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen 

politika öncelikleri dikkate alınarak ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda 

yürütülmesi esas olacaktır. 

 

2.2.4. Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) 

İşletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve 

merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurulacaktır. 

Türk Tasarım Danışma Konseyi daha etkin hale getirilecektir. 

Tasarım süreçlerinin etkin yönetimi konusunda eğitici ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecektir. 

Türk Dünyası Tasarım Şurası düzenlenecektir. 

Tasarım müzesi kurulacaktır. 

Ülkemizdeki tasarım faaliyetlerinin sektörel analizi yapılacaktır. 
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2.2.5. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı  

Tedbir 295 

KOBİ'lerin ve sanayicilerin patentli teknolojiye erişimini kolaylaştıracak ve 

ticarileştirilmemiş/sanayiye aktarılmamış patentlerin kullanılmasına imkân sağlayacak web 

portalı hazırlanacaktır. 

Tedbir 296 Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 

 

2.2.6. 2023 Türkiye İhracat Stratejisi (2016-2019)  

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanması izlenecek ve şirketlerin tasarım faaliyetleri etkin bir 

şekilde desteklenecektir. 

 

2.2.7. Türkiye Fikri Mülkiyet Stratejisi (2019-2023) 

 

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında “Beş yıllık dönemi kapsayan Türkiye’nin 

Fikri Mülkiyet Stratejisinin hazırlanması” planlanmıştır. Ülkemiz devlet teşkilat yapısı incelendiğinde, fikri 

mülkiyet sisteminin sınai mülkiyet ayağında yetki ve sorumluluğun Türk Patent ve Marka Kurumunda; telif 

hakları alanında ise Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, her yönüyle kapsayıcı 

ve etkin bir strateji oluşturulması amacıyla bu iki kurum etkin bir işbirliği içerisinde Türkiye’nin fikri mülkiyet 

stratejisinin hazırlanması amacıyla çalışma yürütmüştür. 

 

Stratejinin oluşturulması aşamasında, sistemin işleyişine ilişkin sorunların belirlenmesine ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu kapsamda, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve yargı 

mensuplarının katılımıyla biri telif hakları ve diğeri sınai haklar özelinde olmak üzere iki ayrı çalıştay yapılmış, 

sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalıştay öncesinde ilgili 

paydaşlara bir öneri talep formu gönderilerek önemli sorunların ve çözüm önerilerinin bildirilmesi istenmiş 

ve çalıştay bu çerçevede yapılmış, müzakereler sonrasında olgunlaştırılan öneriler, sorumlu kuruluşların, 

sürelerin ve performans göstergelerinin belirlenmesiyle eylemlere dönüştürülmüştür. Bu çalışmalar 

neticesinde Türkiye’nin Fikri Mülkiyet Stratejisi hazırlanmıştır. 
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3.1. MALİ BİLGİLER  

3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

Türk Patent ve Marka Kurumu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun II sayılı 

cetvelinde yer alan özel bütçeli kuruluşlar arasında yer almaktadır.        

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Türk Patent ve Marka Kurumuna tahsis edilen ödenek 

ve harcamaların dağılımlarına ilişkin tablolar aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 4. Harcamalarının Ekonomik Dağılımı 

 
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU ÖDENEĞİ 

BÜTÇE 

GİDERLERİ* 

01-PERSONEL GİDERLERİ 45.094.000 45.032.000 43.819.456 

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 
6.421.000 6.483.000 6.116.984 

03-MAL VE HİZMET ALIMLARI 21.000.000 21.377.500 16.804.723 

05-CARİ TRANSFERLER 16.047.000 33.577.000 33.249.851 

06-SERMAYE GİDERLERİ 6.043.000 6.043.000 5.967.951 

TOPLAM 94.605.000 112.512.500 105.958.964 

*Bütçe gider rakamları kesin hesap çalışmaları henüz tamamlanmadığından kesin değildir. 
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Tablo 5. Bütçe Giderleri Ekonomik İkinci Düzey Gerçekleşme İcmal Tablosu 

 

YIL :2019

KURUM

K.B.Ö YIL SONU HARCAMA K.B.Ö YIL SONU HARCAMA KBÖ TOPLAM ARALIK

KOD AÇIKLAMA ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA

01.1 MEMURLAR 21.407.000 23.133.000 23.090.550 26.708.000 27.485.000 27.428.471 32.961.000 34.043.000 33.515.999

01.2 SÖZLEŞMELİ  PERSONEL 5.748.000 5.229.000 5.157.767 5.706.000 5.696.000 4.973.888 6.256.000 5.270.000 5.101.242

01.3 İŞÇİLER 0 0 0 0 3.589.000 3.587.490 5.533.000 5.375.000 5.046.523

01.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR 40.000 40.000 35.617 102.000 102.000 57.200 101.000 101.000 34.200

01.5 DİĞER PERSONEL 173.000 173.000 147.544 142.000 180.000 179.470 243.000 243.000 121.492

01 PERSONEL GİDERLERİ 27.368.000 28.575.000 28.431.478 32.658.000 37.052.000 36.226.519 45.094.000 45.032.000 43.819.456

02.1 MEMURLAR 2.725.000 2.948.000 2.909.264 3.334.000 3.967.000 3.466.955 4.171.000 4.411.300 4.232.280

02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 874.000 810.000 765.919 873.000 958.000 786.146 1.024.000 876.700 815.811

02.3 İŞÇİLER 0 0 0 0 865.000 769.374 1.216.000 1.185.000 1.068.892

02.4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR 4.000 4.000 0 5.000 5.000 0 10.000 10.000 0

02.5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ
3.603.000 3.762.000 3.675.183 4.212.000 5.795.000 5.022.475 6.421.000 6.483.000 6.116.984

03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.010.000 2.885.600 2.346.157 2.938.000 2.938.000 1.861.485 3.376.000 3.417.500 2.540.395

03.3 YOLLUKLAR 522.000 915.000 621.556 487.000 535.700 503.107 414.000 414.000 299.350

03.4 GÖREV GİDERLERİ 1.551.000 1.346.000 1.132.404 1.500.000 1.966.350 1.278.078 2.061.000 2.413.600 1.848.854

03.5 HİZMET ALIMLARI 18.239.000 15.067.200 13.674.816 18.253.000 14.341.000 9.362.681 13.866.000 14.099.400 11.432.703

03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 959.000 2.276.000 2.113.720 941.000 1.033.000 938.013 753.000 503.000 373.634

03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ385.000 478.000 270.856 374.000 374.000 128.749 318.000 318.000 179.422

03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 234.000 330.000 320.573 250.000 250.000 149.179 212.000 212.000 130.366

03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 24.900.000 23.297.800 20.480.081 24.743.000 21.438.050 14.221.293 21.000.000 21.377.500 16.804.723

04 FAİZ  GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.1 GÖREV ZARARLARI 1.000.000 1.850.000 1.808.806 1.257.000 2.107.000 2.025.655 1.773.000 2.423.000 2.421.247

05.2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER233.000 233.000 217.682 250.000 250.000 233.867 291.000 291.000 289.314

05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 4.688.000 23.038.000 22.862.517 12.235.000 26.579.000 25.253.470 13.983.000 30.863.000 30.539.289

05.8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0

05 CARİ TRANSFERLER 5.921.000 25.121.000 24.889.006 13.742.000 178.936.000 177.512.992 16.047.000 33.577.000 33.249.851

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 900.000 1.500.000 1.165.905 3.000.000 3.800.000 3.066.150 5.740.000 5.740.000 5.733.705

06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.430.000 2.825.300 817.164 650.000 2.765.000 2.386.310 293.000 293.000 234.246

06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.900.000 1.300.000 565.075 1.580.000 9.901.000 5.186.999 10.000 10.000 0

06.8 STOK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 SERMAYE GİDERLERİ 5.230.000 5.625.300 2.548.144 5.230.000 16.466.000 10.639.458 6.043.000 6.043.000 5.967.951

07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08.1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 380.380.000 380.380.000 0 0 0

08.2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 BORÇ VERME 0 0 0 0 380.380.000 380.380.000 0 0 0

09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.971.000 32.337.000 32.106.660 36.870.000 42.847.000 41.248.993 51.515.000 51.515.000 49.936.439

30.821.000 48.418.800 45.369.087 38.485.000 200.374.050 191.734.285 37.047.000 54.954.500 50.054.574

61.792.000 80.755.800 77.475.748 75.355.000 243.221.050 232.983.278 88.562.000 106.469.500 99.991.013

5.230.000 5.625.300 2.548.144 5.230.000 16.466.000 10.639.458 6.043.000 6.043.000 5.967.951

0 0 0 0 380.380.000 380.380.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.022.000 86.381.100 80.023.892 80.585.000 640.067.050 624.002.737 94.605.000 112.512.500 105.958.964

2019 BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU

(EKONOMİK II.DÜZEY)

EKONOMİK KODLAR

:40.24 - TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

2018 20192017

TOPLAM CARİ

DİĞER CARİ (03 + 04 + 05)

PERSONEL (01 + 02)

TOPLAM SERMAYE (06 + 07)

KURUM TOPLAMI

BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER
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Tablo 6. Ekonomik Birinci Düzey Bütçe Giderleri Gerçekleşme İcmal Tablosu 

 

 

3.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2019 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına ilişkin tablolarda görüleceği üzere; bütçe 

ödenek ve harcamalarına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

Personel giderleri için 2019 yılında Kurum bütçesine 45.094.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl 

içerisinde yapılan aktarma ve eklemelerle 45.032.000.-TL olan söz konusu ödeneğin 43.819.456.-

TL’si harcanmıştır. Personel giderlerinin yılsonu ödeneğine göre harcama oranı %97’dir.  

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için Kurum bütçesine 6.421.000.-TL ödenek 

tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan aktarma ve eklemelerle 6.483.000.-TL olan söz konusu 

ödeneğin 6.116.984.-TL’si harcanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 

yılsonu ödeneğine göre harcama oranı %94’dür.  

Mal ve hizmet alım giderleri için Kurum bütçesine 21.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl 

içerisinde yapılan aktarmalarla 21.377.500.-TL olan söz konusu ödeneğin 16.804.723.-TL’si 

harcanmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu ödeneğine göre harcama oranı %79’dur. 

Cari transfer giderleri için Kurum bütçesine 16.047.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 

yapılan aktarmalarla 33.577.000.-TL olan söz konusu ödeneğin 33.249.851.-TL’si harcanmıştır. 

Cari transfer giderlerinin yılsonu ödeneğine göre harcama oranı %99’dur.  

Sermaye giderleri için Kurum bütçesine 6.043.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu 

ödeneğin 5.967.951.-TL’si harcanmıştır. Sermaye giderlerinin, yılsonu ödeneğine göre harcama 

oranı %99’dur.   

KBÖ
YIL SONU 

ÖDENEK
 HARCAMA KBÖ

YIL SONU 

ÖDENEK
HARCAMA KBÖ

TOPLAM 

ÖDENEK

ARALIK 

HARCAMA

27.368.000 28.575.000 28.431.478 32.658.000 37.052.000 36.226.519 45.094.000 45.032.000 43.819.456

3.603.000 3.762.000 3.675.183 4.212.000 5.795.000 5.022.475 6.421.000 6.483.000 6.116.984

24.900.000 23.297.800 20.480.081 24.743.000 21.438.050 14.221.293 21.000.000 21.377.500 16.804.723

5.921.000 25.121.000 24.889.006 13.742.000 178.936.000 177.512.992 16.047.000 33.577.000 33.249.851

5.230.000 5.625.300 2.548.144 5.230.000 16.466.000 10.639.458 6.043.000 6.043.000 5.967.951

380.380.000 380.380.000

67.022.000 86.381.100 80.023.892 80.585.000 640.067.050 624.002.737 94.605.000 112.512.500 105.958.964

BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU

2018

KODU ÖDENEK TÜRÜ

2017

: 2019

: 40.24 - TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

YIL

KURUM

2019

01 PERSONEL GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

04 FAİZ  GİDERLERİ

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

GENEL TOPLAM

09 YEDEK ÖDENEKLER

08 BORÇ VERME

(EKONOMİK I.DÜZEY)

06 SERMAYE GİDERLERİ

07 SERMAYE TRANSFERLERİ
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2019 yılında Kurum bütçesine toplamda 94.605.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan 

aktarma ve eklemelerle yılsonunda 112.512.500.-TL olan söz konusu ödeneğin 105.958.964.-TL’si 

harcanmıştır. Kurum bütçe giderlerinin, yılsonu ödeneğine göre harcama oranı %94’dür.    

Tablo 8’de 2017-2019 yılları arasında Kuruma tahsis edilen toplam ödenek ve toplam harcama 

miktarları yer almaktadır. 

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kurum gelirleri; verdiği hizmetler karşılığında aldığı 

ücretler, genel bütçeden alınabilecek yardımlar, diğer her türlü yardım ve bağışlar, Kuruma ait 

taşınmazların gelirlerinden oluşmaktadır. Kurum, Hazineden herhangi bir yardım almadan 

giderlerini gelirleriyle finanse etmektedir. Giderlerini verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirlerden 

karşılarken aynı zamanda verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerden tahsil ettiği KDV ve 

harçları Hazine ve Maliye Bakanlığına aktararak Genel Bütçeye de katkı sağlamaktadır. 

 

 

79.80754.645

4.768
12.283

11.008

Patent /Faydalı Model Gelirleri Marka Gelirleri Tasarım Gelirleri

Diğer Gelirler Mevduat Faiz Gelirleri
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Şekil 4- Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı (x1000) 

Gelirlerin türlerine göre dağılımı Şekil 4’da görülmektedir. Kurum gelirleri içerisinde en büyük pay 

%49’luk oranla patent/faydalı modellerle ilgili işlemlerden elde edilen gelirler, ikinci sırada 

%33’lük oranla markalarla ilgili işlemlerden elde edilen gelirler yer almaktadır.  

3.1.3. Mali Denetim Sonuçları  

3.1.3.1. İç Denetim                 

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından, iç denetim birimine verilen görevler çerçevesinde; 

danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. 

3.1.3.2. Dış Denetim     

Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, 

sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, 

denetleme ve hükme bağlama görevlerini yerine getiren Sayıştay Başkanlığının denetimine 

tabidir. Sayıştay Başkanlığı 2019 yılı içerisinde, Kurum faaliyetleriyle ilgili olarak 2018 Yılı 

Düzenlilik Denetim Raporu hazırlamıştır. Söz konusu Raporda herhangi bir denetim bulgusu 

bulunmamaktadır. 
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3.1.4. Diğer Hususlar  

Kurumun 2017-2019 yıllarına ilişkin toplam elektrik, doğalgaz ve su tüketimine ilişkin veriler Tablo 

8’de belirtilmiştir.  

Tablo 7. Tüketim Harcamaları 

  2017 2018 2019 

Elektrik Tüketimi Miktarı (kw/h) 1.829.234 1.729.600 1.981.252 

Elektrik Harcaması (TL) 743.901 732.494 1.506.976 

Kişi Başına Elektrik Tüketimi Miktarı (kw/h) 3.132 3.100 2.642 

Kişi Başına Elektrik Harcaması (TL)  1.274 1.283 2.009 

Doğalgaz Tüketimi Miktarı (m3) 258.000 234.000 289.000 

Doğalgaz Harcaması (TL) 356.746 351.000 511.000 

Kişi Başına Doğalgaz Tüketimi Miktarı (m3) 443 409 385 

Kişi Başına Doğalgaz Harcaması (TL)  611 614 681 

Su Tüketimi Miktarı (m3) 14.350 10.000 15.050 

Su Harcaması (TL) 185.000 110.000 225.750 

Kişi Başına Su Tüketimi Miktarı (m3) 25 17 20 

Kişi Başına Su Harcaması (TL)  317 192 301 

İçme Suyu Gideri (TL)    38.300 50.281 59.170 

Kişi Başına İçme Suyu Gideri (TL)  65 86 78 

 

Tablo 8. Haberleşme Harcamaları 

 

  2017 2018 2019 

Haberleşme (Telefon) Gideri (TL) 86.040 75.836 78.492 

Haberleşme (Kablo TV) Gideri) (TL) 2.249 3.494 3.600 

Posta (Fiziki+Elektronik) Gideri (TL) 1.146.771 1.800.000 1.650.000 
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3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ  

3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Mevzuat 

“Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli 

Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” 29.09.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

yönetmelik kapsamındaki uygulamalara yön vermek ve standart yöntemler geliştirmek amacıyla 

11 Ocak 2018’de Kurumumuzda geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay 

sonucunda alınan karar doğrultusunda, çalışan buluşları mevzuatı kapsamındaki uygulamalara 

yön vermek ve bu alanda standart yöntemler geliştirmek amacıyla bir kılavuz hazırlanmasına 

karar verilmiştir. Bu kapsamda üniversite buluşları ve çalışan buluşları olmak üzere Mayıs ayında 

iki çalışma grubu oluşturulmuştur. Her iki çalışma grubu tarafından ön çalışma dokümanları 

hazırlanmış ve Kurumumuza iletilmiştir. Ön çalışma dokümanları değerlendirilmiş, üzerlerinde 

gerekli revizyonlar yapılmış ve Kurumumuzun görüş ve önerileri ön çalışma dokümanlarına 

işlenerek hazırlanan üniversite buluşları ve çalışan buluşları kılavuz taslakları çalışma grubu 

koordinatörleriyle paylaşılmıştır.  2019 yılında söz konusu kılavuz taslaklarına ilişkin örneklerin 

artırılması çalışmaları ile kılavuz çalışmalarına devam edilmiştir. 

Tasarım faaliyetleriyle ilgili koruma sisteminin daha etkin işlemesi, mevzuat konusunda 

uluslararası standartlara ve AB müktesebatına tam uyumun sağlanması ve tasarımcılığın meslek 

statüsü olarak tanınması ülkemizdeki tasarım faaliyetlerinin geleceği açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu sayede daha nitelikli ve özgün tasarımların korunması, uygulamada karşılaşılan 

sorunlara çözüm getirilmesi, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile taraf olduğumuz uluslararası 

anlaşmalara tam uyumun sağlanması, işlemlerin hızlı sonuçlandırılması ve mevzuatın sistematik, 

açık ve anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısının 22 Aralık 2016 

tarihinde Meclis Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşmasının ardından 10 Ocak 2017 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayımlandı. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ise 24 

Nisan 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 sayılı 

Resmi Gazetede ise “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. 
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Yasa ile birlikte başvuru sahiplerine kolaylık sağlamak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla bazı 

tedbirler alınmış olup bu kapsamdaki bazı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

  Tasarımların bültende yayınlanma süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştür. 

 Tasarımlar için tarifname verme zorunluluğu kaldırılmıştır.  

 Çoklu tasarım başvurularının aynı alt sınıf değil, aynı sınıf bazında yapılması sağlanarak 

kapsam genişletilmiş, bir başvuruda 100 tasarıma kadar sunulmasına olanak verilmiş ve 

başvuru sahiplerine kolaylık sağlamıştır. 

  Tasarımlara “yenilik” incelemesi getirilerek, daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil 

edilmesi sağlanmıştır. 

  Tasarımlar tescil edilmeden de tescilsiz tasarım koruması ile Türkiye de piyasaya 

sunulduğu andan itibaren 3 yıl boyunca otomatik koruma hakkına sahip olacaktır. 1 yıl 

içerisinde başvuru yapılır ise tescilli tasarım olarak korunmaya başlayıp toplam 25 yıllık 

koruma elde edilebilecektir. 

 Bunun yanı sıra Tasarım İnceleme Kılavuzu 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş 

olup, tasarım mevzuatıyla ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: 

  Görünmeyen tasarımların koruma dışı bırakılması uygulamasına başlanmış ve Tasarım 

programı altyapısı buna uygun olarak düzenlenmiştir. 

  Çoklu başvuruda yer alan bazı tasarımlarda şekli eksiklik olması durumunda, başvuru 

sahibi süresi içerisinde eksiklikleri gidermez ise Kurumun sadece şekli eksikliği 

giderilmeyen tasarımları iptal etmesi sağlanarak başvurunun sürdürülmesine imkan 

sağlanmıştır. 

Coğrafi işaretlerin gıda ve tarım mevzuatı ile uyumuna yönelik çalışmalar kapsamında GTHB Alt 

Komisyon toplantıları çerçevesinde Aromatize Şaraplar, Zeytin ve Zeytinyağı vb. tebliğlere yönelik 

toplantılara katılım sağlanmış, hazırlanan tebliğlerdeki coğrafi işaretlerle ilgili konularda görüş 

bildirilmiştir. 

3.2.1.1. Patent ve Faydalı Model    

Ülkemizde patent ve faydalı model tescil işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu kuruluş Türk 

Patent ve Marka Kurumudur. Ülkemizde patent başvuruları; doğrudan TÜRKPATENT’e yapılan 

başvurular, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) aracılığıyla yapılan başvurular ve Avrupa Patent 

Sözleşmesi (EPC) aracılığıyla türkçe istemleri ve fasikülleri, TÜRKPATENT’e sunulan Avrupa Patenti 
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başvuru ve patentleri olmak üzere üç grupta değerlendirilebilir. Ayrıca, ülkemizde buluşlar için 

faydalı model başvurusunda bulunmak da mümkündür. 

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi 

Olarak Yürütülen Faaliyetler 

06.10.2016 tarihinde gerçekleştirilen Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) 56’ncı Genel Kurul 

Toplantısında Kurumumuzun WIPO nezdinde Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında 

Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi (ISA/IPEA) olarak atanmasına karar verilmiştir. 

Kurumumuzun PCT kapsamında Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak faaliyet 

göstermesine yönelik WIPO ve Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile Kurumumuz arasında anlaşmalar 

imzalanarak, 08.03.2017 tarihi itibariyle Kurumumuz Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi 

olarak faaliyete başlamıştır. 31 Aralık 2019 itibariyle Kabul Ofisi olarak Kurumumuza 1.374 adet 

başvuru yapılmış olup bunlardan 1.225 tanesinde Uluslararası Araştırma Otoritesi (ISA) ve 33 

tanesinde Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi (IPEA) olarak Kurumumuz seçilmiştir. 2019 yılında 

Kurumumuz tarafından 940 adet uluslararası araştırma raporu ve ön inceleme raporu 

düzenlenmiştir.  

Araştırma ve İnceleme Faaliyetleri 

Kurumumuz açısından araştırma otoritesi olma yolunda önemli bir yer tutan araştırma ve 

inceleme raporu düzenlenmesine 2005 yılında başlanmış ve yıllar itibariyle araştırma- inceleme 

kapasitesi artırılmıştır. Ancak Kurumun yeterli kapasiteye sahip olmaması nedeniyle Avusturya, 

Rusya, Danimarka ve İsveç Sınai Mülkiyet Ofisleriyle yapılan protokoller kapsamında 

araştırma/inceleme raporlarının büyük bir kısmı bu ülkelerde yapılmaktaydı. 2016 yılı sonu 

itibarıyla bu protokoller sonlandırılmış, yapılan patent başvurularının araştırma ve inceleme 

raporlarının tamamının Kurum bünyesinde düzenlenmesine başlanmıştır. Bu kapsamda 2010 

yılında Birimimiz tarafından 162 araştırma ve inceleme raporu düzenlenirken, bu sayı 2019 yılında 

yaklaşık 50 kat artarak 7.986’e ulaşmıştır. Bu kapsamda rapor kapasitesinin artırılmasına ilişkin 

çalışmalar 2019 yılında da sürdürülmüştür. 
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Patent Teşvik Sistemi  

Türk Patent ve Marka Kurumu ile TÜBİTAK işbirliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe 

giren 1602 Patent Destek Programı, yerli ulusal ve uluslararası (PCT) patent başvuru sayısının 

arttırılmasını, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesini ve ülkemizdeki 

patent sayısının arttırılmasını amaçlamaktadır. 1602 Patent Destek Programı Kurumumuz ve 

TÜBİTAK arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 01.01.2019 tarihi itibariyle 

güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; 

Daha önceki patent destek programı olan TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış Patent 

İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yapılan uluslararası patent başvurularına verilmektedir.  

PCT kapsamında WIPO’ ya yapılan uluslararası patent başvurularına Uluslararası Patent Başvuru 

Desteği sağlanmış patent başvuruları için; TÜRKPATENT, EPO, JPO, SIPO, KIPO, USPTO tarafından 

düzenlenecek inceleme raporu ücretlerine istinaden destek verilmektedir. 

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı kapsamında 2014 yılında 2.398, 2015 yılında 3.720, 2016 

yılında 3.852, 2017 yılında 4.665 talep ve 2018 yılında 6246 araştırma ve inceleme talebi 

yapılmıştır. 2019 yılında ise 1255 uluslararası araştırma ve inceleme talebi TÜBİTAK 1602 Patent 

Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. 

II. Ulusal Üniversitelerarası Patent Yarışması 

Üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin 

profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle 

donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş 

faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır. İlki 2018 yılında tamamlanan yarışmanın ikincisi 

için 2019 yılında başvurular alınmış ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Başvuruların 

değerlendirilmesi ve ödül töreni 2020 yılında tamamlanacaktır. 
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Patent ve Faydalı Modele İlişkin İstatistiki Veriler 

 

Şekil 5- Patent Başvuru Sayıları 

2019 yılında Kurumumuza 8.126 yerli, 11.790 yabancı patent başvurusu yapılmıştır. 2019 yılında 

2018 yılına göre yerli başvuru sayısı %10,6 oranında artmış; yabancı başvuru sayısı ise %5,7 

oranında artarak 11.155’ten 11.790’a yükselmiştir. Toplam patent başvuru sayısı bir önceki yıla 

göre %7.6 artarak 19.916 olmuştur. 
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Şekil 6- Farklı Sistemlerden Yapılan Patent Başvuruları   

PCT’nin uluslararası bir başvuru sistemi,  EPC’nin ise Avrupa patenti verilme sistemi olması ve 

dolayısıyla Türkiye’de doğrudan geçerli olabilecek bir Avrupa patentinin elde edilme imkanının 

bulunması nedeniyle PCT yolu yerine EPC yolu tercih edilmektedir.   

2017–2019 döneminde farklı sistemlerden yapılan patent başvurularının yer aldığı Şekil 6’da, PCT 

aracılığıyla yapılan patent başvurularına bakıldığında, 2019 yılında başvurular %27.4 artarak 274 

olduğu, EPC başvurularının ise %7.1 artarak 11.828’e yükseldiği görülmektedir. Ayrıca, 2006 

yılında yürürlüğe giren TÜBİTAK-TÜRKPATENT işbirliğindeki teşvik sisteminden yararlanılması 

nedeniyle, ulusal doğrudan patent başvurularının sayısı 2006 yılından itibaren sürekli artış 

göstermiştir. 

Toplam patent başvurularının 7.751’i yerli 63’ü yabancı olmak üzere 7.814’ü doğrudan, 120’si 

yerli 154’ü yabancı olmak üzere 274’ü Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) aracılığı ile ve 255’i yerli 

11.573’ü yabancı olmak üzere 11.828’i Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) aracılığı ile yapılmıştır.  
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Şekil 7- Yerli-Yabancı Faydalı Model Başvuru Sayıları  

Yerli faydalı model başvurularında bir önceki yıla göre yaklaşık %8 oranında artış olmuş ve 

başvuru sayısı 2.906 olarak gerçekleşmiştir. 
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 Şekil 8- Farklı Sistemlerden Yapılan Faydalı Model Başvuruları  

Buluşlar için ülkemizde mevcut bir diğer koruma türü olan faydalı model başvurularında, 2017 

yılında 3.320 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında faydalı model başvuru sayıları 2018 yılına oranla 

%7.2’lik artışla 2.971’e yükselmiştir. 

Tablo 9. Patent ve Faydalı Model Başvuru İstatistikleri 

 2017 2018 2019 

Patent Başvuruları 19.283 18.504 19.916 

-Yerli  8.625 7.349 8.126 

-Yabancı 10.658 11.155 11.790 

Faydalı Model Başvuruları 3.320 2.770 2.971 

-Yerli 3.256 2.698 2.906 

-Yabancı 64 72 65 

Yerli Patent ve Faydalı Model Başvuruları 11.881 10.047 11.032 

Yabancı Patent ve Faydalı Model Başvuruları 10.722 11.227 11.855 

PATENT VE FAYDALI MODEL BAŞVURULARI TOPLAMI 22.603 21.274 22.887 
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Patent ve faydalı model başvuruları birlikte değerlendirildiğinde 2019 yılında toplam 22.887 

başvuru yapılmıştır. Toplam başvurular içinde yerli başvuru oranı 2019 yılı için %48,2 olarak tespit 

edilmiştir. 2019 yılında 2018 yılına göre yerli patent başvuruları %10,6 oranında, faydalı model 

başvuruları ise %7 oranında artmıştır. 2019 yılında yerli patent başvurularının toplam patent 

başvuruları içindeki oranı  %40, toplam (patent + faydalı model) başvurular içindeki oranı ise 

%35,5 olmuştur.  

Tablo 10. Tescil Edilen Patent Belge İstatistikleri 

Yıl 
Yerli Yabancı Genel 

Toplam TÜRKPATENT PCT EPC Toplam TÜRKPATENT PCT EPC Toplam 

2017 1.713 44 207 1.964 47 96 10.317 10.460 12.424 

2018 2.558 39 208 2.805 197 88 10.792 11.077 13.882 

2019 1.740 16 247 2.003 151 34 11.732 11.717 13.720 

2019 yılında tescilli patent sayısı 13.720 olarak gerçekleşmiştir. Tescil edilen patentlerin 11.532’si 

EPC yoluyla ülkemizde geçerli olan Avrupa patentleridir. 2019 yılında tescil edilen patentlerin 

2.003’ü yerli, 11.717’si ise yabancıdır. Tescil edilen yerli patent sayılarında 2018 yılına göre -

%28,5’lik azalış meydana gelmiştir.  

Tablo 11. Faydalı Model Belgesi İstatistikleri 

Yıl 
Yerli Yabancı Genel 

Toplam TÜRKPATENT PCT Toplam TÜRKPATENT PCT Toplam 

2017 2.013 1 2.014 59 15 74 2.088 

2018 306 1 307 25 3 28 335 

2019 658 3 661 24 5 29 690 

2019 yılında tescil edilen faydalı model belge sayısı 690 olarak gerçekleşmiştir. Verilen belgelerin 

661’i yerli başvurulardan, 29’u ise yabancı başvurulardan oluşmaktadır.   
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Tablo 12. Tescil Edilen Patent ve Faydalı Model Belgesi İstatistikleri 

 

Yıl  

Patent Faydalı Model 
Genel Toplam 

Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam 

2016 1.964 10.460 12.424 2.014 74 2.088 14.512 

2017 2.805 11.077 13.882 307 28 335 14.217 

2018 2.003 11.717 13.720 661 29 690 14.410 

 

Faydalı model belgeleri ve patentler birlikte değerlendirildiğinde; 2019 yılında 14.410 belge 

verilmiştir. Verilen belgelerin 690’ı faydalı model başvuruları, 13.720’si patent başvurularına 

aittir.  

Tablo 13. Araştırma ve İnceleme Performansı 

 2017 2018 2019 

Yerli Başvuru (TÜRKPATENT+PCT) 11.431 9.854 10.777 

TÜRKPATENT’te Rapor Düzenlenmesi İçin Gelen 

Talep Sayısı 
11.592 12.965 13.764 

Düzenlenen Toplam Rapor Sayısı 7.056 6.168 8.059 

 

2019 yılında gerçekleştirilen araştırma ve inceleme faaliyetlerinde 2018 yılında olduğu gibi yüksek 

bir performans gösterilmiştir. 2016 yılı sonu itibarı ile yapılan başvuruların araştırma ve inceleme 

raporlarının tamamının Kurum bünyesinde düzenlenmesine başlanmıştır. Ayrıca, 2017 yılında 

yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK ile faydalı model başvuruları için araştırma raporu düzenlenmesi 

zorunlu olmuş ve başvuru talebi ile birlikte araştırma talebi yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle 

son yıllarda Kurumda rapor düzenlenmesi için gelen talep sayısında artış olmuş ve 2019 yılında 

13.764’e ulaşmıştır. Kurumumuzca düzenlenen araştırma ve inceleme rapor sayıları ise, 2017 

yılında 7.056, 2018 yılında 6.168 iken bu sayı 2019 yılında 8.059’a çıkmıştır. Ayrıca 2019 yılında 

PCT kapsamında 940 adet uluslararası patent araştırma raporu ve uluslararası ön inceleme 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 14. Kabul Ofisi Olarak TÜRKPATENT’in Seçildiği Uluslararası Başvurular (PCT/RO)  

 

 2017 2018 2019 

PCT/RO Başvuru Sayısı 895 1.092 1.374 

 

2017–2019 yılları içinde, Kurumumuzun PCT Kabul Ofisi olduğu uluslararası başvurulara ilişkin 

bilgiler Tablo 14’te verilmiştir. 2019 yılında Kurumumuzun Kabul Ofisi olduğu başvuru sayısı %26 

artmıştır. 

 

2019 yılında yapılan 1374 PCT/RO başvurusundan 1225’i Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak 

Kurumumuzu seçmiştir. Ayrıca 33 başvuru için Uluslararası İnceleme Kuruluşu olarak Kurumumuz 

seçilmiştir. 

3.2.1.2. Marka  

Kurumumuz, marka tescili ve bunlara ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesiyle birlikte, marka 

koruma sisteminin revizyonu ve geliştirilmesi, bu alanda ulusal ve uluslararası gelişmelerin takibi 

ve gerektiğinde ulusal mevzuat ve uygulamalara yansıtılması, kamuoyunda marka bilincinin 

artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmekte ve kamuoyundaki marka bilincini üst seviyelere 

taşımaya çalışmaktadır. 

Sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile bu haklara ilişkin diğer işlemlerin daha verimli ve 

herhangi bir karışıklığa meydan vermeyecek bir biçimde yürütülmesi için formlar yönlendirici ve 

açıklayıcı bilgiye sahip, anlaşılması kolay, sade ve diğer işlem formlarıyla uyumlu olarak 

geliştirilerek güncellenmiştir. 2020 yılının ilk üç ayında güncel işlem formlarının tamamı kullanıma 

sunulacaktır. Bununla birlikte başvuru kılavuzları daha anlaşılır olacak ve daha fazla örnek 

içerecek şekilde güncellenmiştir. Ayrıca Sınai Mülkiyet Kanununun getirdiği değişikliklerin gerekli 

kıldığı muvafakat formu, kullanım ispat formu vb. gibi yeni işlem formları ve şekli inceleme 

kılavuzu, kullanım ispatı kılavuzu ve Madrid işlemleri kılavuzu gibi kılavuzlar tesis edilmiştir.        

2019 yılı içinde yapılan çalışmalar neticesinde menşe ofis işlemlerinin tamamına ilişkin taleplerin 

çevrimiçi olarak sunulması sağlanmıştır. İşlem süreçlerinin kısaltılmasına ilişkin olarak bültenlerin 

ayda iki kez yayımlanmasına devam edilmektedir. Ayrıca Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte 

başvurunun bülten ilan süresi üç aydan iki aya indirilerek marka tescil süresinin kısaltılması 
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gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte iş ve işlemlerin standart sürelerde gerçekleştirilmesine ilişkin 

kontrol mekanizması kurulmuştur. 

Kararların niteliğinin artırılması amacıyla karar kalite sistemi tarafından tespit edilebilen hatalı 

kararlara, hata yapılan bentlere ve Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından 

bozulan kararlara ilişkin 24 aylık bir istatistik çalışması gerçekleştirilmiştir. Bahsedilen istatistiki 

veriler 2020 yılında yapılacak çalışmalarında kullanılacaktır. 

Marka başvuruları ve yayıma itirazlar için verilen kararlarda standardizasyonun ve yeknesaklığın 

sağlanması amacıyla oluşturulan marka karar kriterlerinin tamamının Sınai Mülkiyet Kanunu ve 

mahkeme kararları çerçevesinde revize edilmeye devam edilmekte olup 2019 yılında 5. Madde 

incelemesine ilişkin kriter çalışması tamamlanarak yayımlanmıştır. Çalışmaları devam eden 6. 

Madde incelemesine ilişkin kriter 2020 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 

Marka konusunda verilmiş uluslararası ofis ve mahkeme kararlarını incelemeye yardımcı olması 

bakımından, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını ve 

çeşitli sınai mülkiyet ofislerinin kararlarını içeren veri tabanlarına üyeliği devam etmektedir. 

Bununla birlikte, mahkemeler tarafından verilen kararlara erişimi sağlayan ve 2012 yılında 

kullanılmaya başlanan yazılıma mahkeme kararlarının konularına göre tasnif edilerek dâhil 

edilmesi çalışması tamamlanmıştır. Bu kapsamda, geçmiş tarihli markalara ilişkin mahkeme 

kararları uzmanlarca incelenip sınıflandırılarak sisteme aktarılmıştır. Bahsi geçen uygulamanın 

kullanımına dair kurum çalışanlarına eğitimler verilmiş olup uygulamanın bilgisayarlara 

yüklenmesi gerçekleştirilerek kullanıma sunulmuştur. 

EUIPO ile imzalanan ikili protokol kapsamında dört sınai mülkiyet uzmanı geçici süreyle EUIPO’da 

istihdam edilmiştir. Ayrıca EUIPO ve WIPO tarafından düzenlenen marka ilgili çeşitli etkinliklere 

katılım sağlanmıştır.  
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Markalara İlişkin İstatistiki Veriler   

 

Şekil 9- Marka Başvuru Sayıları  

Toplam başvuru sayısı 2017 yılında 121.108 olmuş, 2018 yılında küçük bir düşüşle 120.008 olarak 

gerçekleşmiştir. 2019 yılı boyunca 134.350 adet marka başvurusu yapılmıştır. 2019 yılında yerli 

marka başvurularında önceki yıla göre %13 artış göstermiştir. 
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Şekil 10- Marka Tescil Sayıları 

Son üç yıllık döneme bakıldığında 2017, 2018 ve 2019 yıllarında tescil edilen marka sayıları 

sırasıyla 85.573, 105.996 ve 83.410 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında yabancı marka tescil 

sayılarında yaşanan %200’e yakın artış ile toplam tescil sayıları %23,87 oranında artmıştır. Bu 

büyük artış nedeniyle 2019 yılında toplam tescil sayısında %21,3 lük düşüş meydana gelmiştir. 
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Şekil 11- Yerli Marka Başvurularının Sınıfsal Bazda Dağılımı   

2019 yılı içerisinde yapılan yerli marka başvurularının sınıfsal bazda dağılımını yansıtmaktadır. Bu 

veriler ışığında, en çok başvurunun %18’lik oranla 35. sınıfta yapıldığı görülmektedir.  Gıda 

ürünlerinin yer aldığı 29. ve 30. sınıflarda yapılan başvurular ise, bütün başvuruların yaklaşık 

%9’luk bölümünü oluşturmaktadır. Giyim eşyalarının yer aldığı 25. sınıf için yapılan başvuruların 

ise toplam marka başvurularının %5’ünü oluşturduğu görülmektedir. 41. sınıfta yer alan 

hizmetlerde yapılan marka tescil başvuruları da toplam marka başvurularının yaklaşık %6’lık 

kısmına tekabül etmektedir. 

3.2.1.3. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı 

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı; coğrafi kaynak belirtmek, geleneksel bilgi ve kültürel 

değerlerle de şekillenebilen üretim metodunu ve kalitesini garanti etmek, pazarda ürünleri ayırt 

ederek pazarlama aracı olmak, ürün taklitçiliği ile mücadele etmek gibi işlevlere sahiptir. 

Bu nedenle diğer sınai mülkiyet haklarından farklı olarak, bireylere sağladığı hakların yanı sıra 

yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklemesinde önemli rol edinebilecek bu ürünlere yönelik 

başvuru sahiplerinin bilgilenmesinde ve başvuru tescil süreçlerinin sonuçlandırılmasında 2018 

yılında olduğu gibi 2019 yılında da yüksek performans gösterilmiştir.  
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Uluslararası Mevzuat ve Serbest Ticaret Anlaşmalarına Yönelik Çalışmalar 

2014 yılı itibariyle Ticaret Bakanlığı tarafından müzakereleri yürütülen Türkiye-Japonya Ekonomik 

Ortaklık Anlaşması (EOA) görüşmelerine 2019 yılında Kurumumuz tarafından katılım sağlamıştır. 

Türkiye-Japonya EOA müzakerelerinin 19-21 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 15. turu 

itibariyle fikri mülkiyet haklan metni üzerinde Japon muhataplarımız ile uzlaşı sağlanmış ve bahse 

konu metne ilişkin müzakereler tamamlanmıştır.  

Fikri mülkiyet hakları metnine ilişkin olarak gerçekleştirilen müzakere turları, video-konferanslar 

ve e-posta yazışmaları kapsamındaki istişareler neticesinde, tarafların coğrafi işaretlerinin 

karşılıklı tanınmasına yönelik olarak ülkemiz adına 99 adet; Japonya adına ise 91 adet coğrafi 

işareti içeren listeler üzerinde mutabık kalınmıştır. Bu kapsamda Japon tarafına gönderilecek olan 

99 adet Türk coğrafi işaretlerinin özetlerinin İngilizceye çevrilme işlemleri 2019 yılında 

tamamlanmıştır. 

TÜRKPATENT ile AB Komisyonu arasında "Ülkemize ait 20+15 coğrafi işaret ile AB’nin 33+2 coğrafi 

işaretinin karşılıklı başvurularının yapılması ve tarafların bu başvuruları kendi yasal 

düzenlemelerinin dışına çıkmadan hızlandırılmış bir usulle tescil sürecinin tamamlanması” 

konusunda işbirliği gerçekleştirilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Coğrafi 

Göstergelerin Yönetilmesi ve Desteklenmesi İçin İdari Sistemin Güçlendirilmesi” başlıklı proje 

kapsamında beş coğrafi işaret belirlenerek; kamu ve özel paydaşlar arasında coğrafi işaretli 

ürünlerin spesifik özellikleri konusunda farkındalık yaratarak; kontrol prosedürlerini iyileştirmek 

için kontrol planları geliştirerek ve ticarileşmenin iyileştirilmesi için pazarlama stratejileri 

geliştirilerek değer zincirlerinin güçlendirilmesine destek sağlanması amaçlanmaktadır. 

Eğitim Faaliyetleri ve Projeler 

Farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde coğrafi işaretler ile ilgili bilinç düzeyi artırılması 

amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirilmiş, çalıştay ve seminer faaliyetlerine katılım sağlanmıştır. 

2019 yılında Türkiye’de 22 farklı ilde olmak üzere toplam 40 etkinliğe, yurtdışında ise Duşanbe, 

Budapeşte ve Brüksel’de gerçekleştirilen 3 farklı etkinliğe katılım sağlanmıştır. 24 tanesi çalıştay 

düzeyinde olan etkinliklerde pek çok ile gidilerek, üreticiler, yerel yönetimler, sivil toplum 

örgütleri, ilgili kurumlar ve üniversiteleri coğrafi işaretler konusunda bilgilendirilmiş ve coğrafi 
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işaret tescili için başvurabilecek nitelikte olan potansiyel coğrafi işaretlerin belirlenmesine yönelik 

istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda gidilen iller Aksaray, Adana, Ankara, 

Antalya, Ayvalık, Bartın, Bingöl, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, 

Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Yozgat’tır. Düzenlenen ve 

Katılım sağlanan bazı etkinlikler; 

 09 Nisan 2019 tarihinde Duşanbe’de gerçekleştirilen “Coğrafi İşaretleme Konferansı”na 

katılım sağlanmış olup Türkiye coğrafi işaret sistemi ve el sanatları alanında coğrafi 

işaretlemenin uygulanmasına dair sunum yapılmıştır. Orta Asya ve Avrupa'dan gelen 

yaklaşık 200 kişi konferansa katılım sağlamıştır.   

 17 Nisan 2019 tarihinde TÜRKPATENT’te gerçekleştirilen seminerde kamu kurumlarında 

çalışan 210 personele farkındalık oluşturulması adına coğrafi işaret eğitimi verilmiştir.  

 4 Eylül 2019 tarihinde Fikri Mülkiyet Akademisi Eğitim çalışmaları kapsamında Milli Eğitim 

Bakanlığı müfettişlerine MEB Şura Salonunda coğrafi işaret eğitimi verilmiştir. 

 19 Eylül 2019 tarihinde TÜRKPATENT’te AB Komisyonu ile “Ülkemize ait 20 coğrafi işaret 

ile AB’nin 20 coğrafi işaretinin karşılıklı başvurularının yapılması ve tarafların bu 

başvuruları kendi yasal düzenlemelerinin dışına çıkmadan hızlandırılmış bir usulle tescil 

sürecinin tamamlanması” konusunda işbirliği üzerine toplantı gerçekleştirilmiştir.  

 19-21 Eylül 2019 tarihinde ATO tarafından düzenlenen II. Uluslararası Coğrafi İşaretli 

Ürünler Zirvesine katılım sağlanmış olup zirve kapsamında coğrafi işaretlere ilişkin 

eğitimler verilmiş, panellere katılım sağlanmıştır.  

 23-27 Ekim 2019’da Antalya'da 10’uncusu düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na 

katılım sağlanmış olup fuarda sınai mülkiyet hakları konusunda ziyaretçilere bilgilendirme 

yapılmıştır. 

 28-29 Kasım 2019’da FAO tarafından Budapeşte’de düzenlenen coğrafi işaretler teknik 

istişare toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 8-29 Kasım 2019 tarihlerinde Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin Tarım 

ve Balıkçılık Alt Komitesi 14’üncü toplantısına katılım sağlanmıştır.  Toplantıda Coğrafi 

işaret ile ilgili devam eden işbirliği konuları ele alınmıştır. 

 4 Aralık 2019’da Kurumumuz ve FAO ortaklığı ile gerçekleştirilen proje açılış toplantısı 

150’den fazla katılımcı ile düzenlenmiştir. 

 Kurumumuz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO-Food and 

Agriculture Organization) arasında “Sürdürülebilir Coğrafi İşaretleri Yönetmek ve 
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Desteklemek için İdari Sistemlerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamda 04 Aralık 2019 

tarihinde Kurumumuzda bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 12- Coğrafi İşaret Başvuru ve Tescil Sayıları  

2017-2019 yılları arasında gerçekleşen coğrafi işaret başvuru ve tescil istatistiklerinin verildiği 

Şekil 12 incelendiğinde, 2019 yılı sonunda tescilli coğrafi işaret sayısı 468’e ulaşmıştır. 2019 yılında 

202 adet de yeni başvurunun Kuruma ulaştığı görülmektedir. 

Ülkemizde en fazla coğrafi işaret başvurusu ve tescili bulunan illerimizin başında Gaziantep, 

Şanlıurfa, İzmir ve Kastamonu gelmektedir. Coğrafi işaret tescil ettiren tüzel kişilikler içerisinde 

en büyük payı, ticaret ve sanayi odaları almaktadır. Belediyeler, şirketler, ticaret borsaları ve 

valilikler en fazla tescili bulunan kurumlar olarak ticaret ve sanayi odalarını takip etmektedir. 

2019 yılı sonu itibariyle ulusal coğrafi işaret tescillerinin toplam sayısı 468 olup, AB Komisyonu 

nezdinde tescilli 3 adet coğrafi işaretlerimiz ise “Antep Baklavası”, “Aydın İnciri” ve “Malatya 

Kayısısı”dır.  AB nezdinde incelemesi devam eden başvurularımızın sayısı ise 2019 yılı içerisinde 1 

yeni başvurunun (Antakya Künefesi) yapılması ile 15’e yükselmiştir. 6769 sayılı Kanun kapsamında 

mevzuata eklenmiş olan geleneksel ürün adı koruması kapsamında 2019 yılında Samsun Ticaret 

111

87

70

242
228

202

2017 2018 2019

Tescil Başvuru
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Borsası tarafından Çakallı Menemeni, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından Yoğurt, Yakup CİVELEK 

tarafından Zipek başvuruları yapılmıştır. 

 

Şekil 13. Coğrafi İşaret Tescillerinin Türü 

Coğrafi işaret tescil türlerinin dağılımını gösteren Şekil 13 incelendiğinde, mahreç işareti 

tescillerinin menşe adı tescillerinden daha çok olduğu görülmektedir.  

3.2.1.4. Tasarım                    

Türk Tasarım Danışma Konseyi Çalışmaları 

İnsana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların yaratılmasını ve korunmasını, 

ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünyayla rekabet edebilir hale 

getirilmesini, “Türk Tasarımı” kimliğinin yaygınlaşmasını, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının 

dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu'nun 

2009/15355 sayılı Kararı ile 2009 yılında Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulmuştur. Konsey 

Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında yılda iki kez toplanmakta ve sekretaryası 

TÜRKPATENT tarafından yürütülmektedir. 

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen Türk Tasarım Danışma Konseyi çalışmaları aşağıda 

sıralanmıştır: 

 Türk Tasarım Danışma Konseyinin 18. Toplantısı 11 Şubat 2019 tarihinde Kurumumuzda 

177

294

Menşe Adı

Mahreç İşareti
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gerçekleşmiştir. 

 25 Temmuz 2019 tarihinde Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı Komitesinin 13. Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

 Tasarım Strateji Belgesi Eylem Planı (2014-2016) kapsamında yer alan eylemlerden “Tasarım 

yarışmalarında dereceye giren tasarımların ‘Türk Tasarımı’ imajına sağlayacakları katkı 

açısından değerlendirilerek ödüllendirilmesi” faaliyeti kapsamında, Türk Tasarım Danışma 

Konseyi 4. Onur Ödülü Endüstriyel Tasarımcı Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN’a verilmiştir. 

Grafik tasarım dünyasının önemli isimlerinden Türk Tasarım Danışma Konseyi 2016 Onur 

Ödülü sahibi Prof. Dr. Yurdaer ALTINTAŞ ise 25 Temmuz 2019’da vefat etmiştir. 

 Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) kapsamında kültür coğrafyamızdaki Türk 

tasarımının değerlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla TÜRKPATENT’ in sorumlu 

olduğu eylem olan “Türk Dünyası Tasarım Şurası düzenlenecektir” eylemine ilişkin olarak 

“Bölgesel Gelişim Stratejilerinde Tasarım Ekosistemleri Konferansı” Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Vadisi ve 

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliğiyle 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul 

Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Konferansta başta Dünya Tasarım Organizasyonun 

mevcut başkanı ile gelecek dönem başkanı olmak üzere tasarım alanında uzman, 30’a yakın 

yerli ve yabancı konuşmacı yer almıştır. Konferansta tasarım ve kültür deneyimleri, tasarımcı 

ve kullanıcı deneyiminin yenilikçi düşünceye etkileri, yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye 

katkıları gibi pek çok önemli konuyu tartışılmıştır.  

 Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) uygulama dönemi devam etmektedir. 

Kurumumuzun sorumlu olduğu 4 eylem 2020 yılında tamamlanacak olup, 4 eylem ise 

süreklidir. 
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Tasarımlara İlişkin İstatistiki Veriler 

 

Şekil 14. Tasarım Bazlı Başvuru Sayıları 

Tasarım bazlı başvuru sayılarının verildiği Şekil 14 incelendiğinde, 2017 yılında toplam başvuru 

sayısı 40.238, 2018 yılında düşüş göstererek 36.600, 2019 yılında ise 2018 yılına göre artış 

göstererek 40.320 olmuştur. 

 

Şekil 15. Dosya Bazlı Başvuru Sayıları 

2017 2018 2019

39.172

35.354

39.181

1.066 1.246 1.139

40.238

36.600

40.320

Yerli Yabancı Toplam

2017 2018 2019

8.533
7.630

8.529

476 422 451

9.009

8.052

8.980

Yerli Yabancı Toplam
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Dosya bazlı başvuru sayılarının verildiği Şekil 15 incelendiğinde, 2019 yılında başvuru sayısı 2018 

yılına göre artışla 8.980 olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 16. Tasarım Bazlı Tescil Sayıları 

Tasarım bazlı tescil sayılarının verildiği Şekil 16 incelendiğinde, 2019 yılında toplam tescil sayısının 

2018 yılına göre ufak bir artışla 34.869 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

2017

2018

2019

37.131

33.621
33.126

1.228
1.248

1.216

38.359

34.869
34.342

Yerli Yabancı Toplam



52 

 

 

Şekil 17. Dosya Bazlı Tescil Sayıları 

Dosya bazlı tescil sayılarının verildiği Şekil 17 incelendiğinde, 2019 yılında tescil sayısının 2018 

yılına göre yaklaşık %3 oranında artarak 7.685 olmuştur.  

 

YILLAR 
Türkiye’nin seçen taraf olduğu 

durumda tescil sayısı 
Türkiye’nin seçilen taraf olduğu 

durumda tescil sayısı 

2017 358 6.692 

2018 480 5.734 

2019 388 5.871 

Tablo 15. Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Veriler 

Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması kapsamındaki tescil verilerinin yer 

aldığı Tablo 15’de 2017-2019 yılları arasında gerçekleşen tescil sayıları verilmiştir. 

 

2017 2018 2019

8.072

6.996 7.190

551 452 495

8.623

7.448 7.685

Yerli Yabancı Toplam
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Şekil 18. Başvuruların LOCARNO Sınıflarına Göre Dağılımı 

Tasarım başvurularının Locarno sınıflarına ilişkin dağılımını gösteren Şekil 18 incelendiğinde, 2019 

yılı içerisinde yapılan tasarım tescil başvurularında en büyük payın %24 ile grafik semboller ve 

logolar, yüzey desenleri - süslemeler (32. Sınıf), %22 ile mefruşat (06. sınıf) ve %9 ile giyim ve 

tuhafiye eşyaları (02. sınıf) olduğu görülmektedir. 

  

24%

22%

10%

7%
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5%Diğer
28%

Grafik Semboller Ve Logolar, Yüzey Desenleri, Süslemeler

Mefruşat

Giyim Ve Tuhafiye Esyaları

Baska Bir Yerde Belirtilmemis Olan Ev Esyaları

Yapı Birimleri Ve Insaat Elemanları
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Şekil 19. Başvuruların Sektörlere Göre Dağılımı 

Sektörel açıdan yapılan incelemede; toplam başvuruların %29’unu mobilya ve ev eşyaları sektörü, 

%25’ini reklamcılık sektörü oluşturmaktadır. En az ise %1 lik dilimi oluşturan sağlık, ilaç, kozmetik 

ile tarımsal ürünler ve gıda hazırlama sektörleridir. 

Tasarım tescil sistemini etkin olarak kullanan ve sanayileşme alanında hızla gelişim göstermekte 

olan illerimizin başında İstanbul gelmektedir. 2019 yılına ait başvuruların dağılım tablosundan 

anlaşılacağı üzere Bursa, Ankara, Kayseri ve Konya’nın İstanbul’u takip eden en fazla başvuru 

gelen diğer illerimizden olduğu görülmektedir. 

3.2.1.5. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Yeniden inceleme ve değerlendirme;  marka, patent, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün 

adlarına ilişkin ilgili idarenin tüm kararlarına karşı yapılan itirazlar ile tasarım, coğrafi işaret, 

geleneksel ürün adları ve patentlerde üçüncü kişilerce yapılan yayıma itirazların incelenmesi 

faaliyetlerini içerir.  

25%
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18%

7%6%
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Reklamcılık Mobilya ve ev eşyaları Tekstil ve aksesuarlar

İnşaat Aletler ve makineler Tarımsal ürünler ve gıda hazırlama

Ambalaj Elektrik ve aydınlatma Ulaşım

Diğer Sağlık, ilaç ve kozmetik
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Markalar için; 2017 yılında 11.103 olan karar itiraz sayısı 2018 yılında 12.575’e ulaşmış iken 2019 

yılında ise 11.442 olmuştur.  

Patentlere ilişkin olarak 2017 yılında 11, 2018 yılında 17, 2019 yılında da ise 29 karara itiraz 

yapılmıştır.  

Tasarımlara ilişkin olarak; 2017 yılında yayıma ve karara itiraz sayısı toplam 934 iken bu rakam 

2018 yılında artış göstererek 967 toplam itiraz olarak gerçekleşmiştir.2019 yılında ise hem yayıma 

itirazlarda hem de karara itirazlarda artış olmuş ve toplam itiraz 1.038 olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılında Kuruma 97 tasarım tescil kararına itiraz yapılmış, 2018 yılında 133, 2019 yılında ise 

176 karara itiraz yapılmıştır. 

Coğrafi işaretlere ilişkin itiraz sayısında 2019 yılında azalma olmuş, toplam 14 itiraz yapılmış ve 

18 itiraz incelenmiştir.  

3.2.1.6. Uluslararası İlişkiler                  

TÜRKPATENT gerek diğer sınai mülkiyet ofisleriyle gerekse fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında 

üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini sürekli geliştirerek güçlendirmektedir.  

Sınai mülkiyet hakları alanındaki güncel uluslararası anlaşmalara ilişkin gelişmeler izlenmekte, 

katılımı uygun ve yararlı görülen anlaşmalar açısından gerekli süreçler tamamlanarak, ülkemizin 

sınaî mülkiyet alanında bölgesinde lider kuruluş haline getirilmesi hedeflenmektedir. 

Başta Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), EPO, EUIPO gibi 

uluslararası kuruluşlarla ülkemizde ve bölgemizde sınai mülkiyet korumasının ve bilincinin 

gelişmesi için çaba gösterilmiş ve bölge ülkelerine yönelik olarak sempozyum, çalıştay ve 

konferanslar olmak üzere pek çok etkinlik 2019 yılında da düzenlemiş ve ortak projeler 

yürütülmüştür.  

Uluslararası Kuruluşlar ve Anlaşmalar Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) İşbirliği 

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili birçok uluslararası anlaşmayı 

yönetmekte, uluslararası işbirliklerini oluşturmakta ve üyesi olan ülkeler arasında görüş 

alışverişlerinde bulunulmasına zemin sağlamaktadır. Günümüzde fikri ve sınai hakların ülkelerin 
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ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine etkilerinin önemli düzeyde olduğu bilinmektedir ve 

önümüzde dönemlerde hızla gelişen teknoloji ve değişen ekonomik ve sosyal yapıların 

şekillenmesinde etkilerinin daha da artacağı düşünülmektedir.   

6-10 Mayıs ve 8-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenen WIPO Plan ve Bütçe 

Komitesi’nin (PBC) 29 ve 30. Oturumlarına katılım sağlanmıştır. Gündemde yer alan WIPO’nun 

2020-2021 yılı bütçesi ana konusuna ek olarak, DTÖ Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz yaptığımız 

görüşmelere konu olmuş olan WIPO Harici Ofisler ile ilgili olarak ülke politikasının netleştirilmesi, 

ayrıca WIPO’da ülkemiz vatandaşlarının istihdamı yönünde çalışmalara katkı sağlanmış ve 

beyanatlar yapılmıştır.  

20-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen 95 üye ülke ve 29 gözlemcinin 

katıldığı WIPO Gelişim Gündemi ve Fikri Mülkiyet Komitesi (CDIP) 23. Oturumuna katılım 

sağlanmıştır. 2018-2019 döneminde WIPO’nun bütçesinin yaklaşık %21’lik kısmının gelişim odaklı 

aktivitelere ayrıldığı ifade edilmiş ve üye ülkeler tarafından Komiteye proje önerisi yapılması 

ihtiyacından bahsetmiştir. Bu kısımda ülkemiz adına söz alınarak WIPO Akademi ve Ankara 

Üniversitesi işbirliğinde başlatılan Yüksek Lisans Programı ile ilgili bir konuşma yapılmıştır. 

Kurumumuz ile WIPO arasında yürütülen işbirliği faaliyetleri çerçevesinde, söz konusu ofiste 

geçici süreli olarak (1 yıl) uzman görevlendirmesine bu dönemde de devam edilmiş, WIPO’da 

görev süresi dolan uzmanın yerine yeni bir Sınai Mülkiyet Uzmanı görevlendirilmiştir. Ayrıca, 

WIPO’nun PCT bölümünde çalışmak üzere bir sınai mülkiyet uzmanı görevlendirilmiştir. 

TÜRKPATENT, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile açmış olduğumuz 

Fikri Mülkiyet Yüksek Lisans Programı 2016-2017 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerine 

devam etmekte olup, yurtdışından yabancı öğrencilerin de geniş katılımıyla sürdürülmektedir. 

Fikri Mülkiyet Yüksek Lisans Programının eğitimci kadrosunda, ülkemizde fikri mülkiyet 

çalışmalarına ve doktrinine önemli katkılarda bulunmuş akademisyenlerin yanı sıra, konunun yerli 

ve yabancı uzmanları ve uygulayıcıları da bulunmaktadır. İngilizce dilinde gerçekleştirilen 

programa öğrenci olarak profesyonel yaşamlarında marka, patent, endüstriyel tasarım, telif 

hakları konularında uzmanlaşmış kişiler ve yurt dışından öğrenciler katılmaktadır. Türk Patent ve 

Marka Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve işbirliğinde yürütülen 

Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın 2018-2019 akademik yılı kapanışı 13 Haziran 

2019’da Ankara’da düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirilmiştir. Fikri Mülkiyet ve Yatırım Arayüzü 
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başlığını taşıyan kapanış konferansında, anahtar konuşmacı olarak Cambridge Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğretim üyesi Prof. Henning Grosse Ruse-Khan, “Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarında 

Fikri Mülkiyet Hakları” başlıklı tebliğini sunmuştur. Yüksek Lisans Programının gelecek dönem 

hedeflerin belirlenmesi, akademik programların hazırlanması, öğrenci seçimlerinin yapılması vb 

konuların görüşüldüğü Yüksek Lisans Programı İzleme Komitesi toplantısı 02 Ekim 2019 tarihinde 

WIPO’da gerçekleştirilmiştir. 

WIPO Genel Kurulu’nun 59’uncu oturumu 30 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin 

Cenevre kentinde WIPO Genel merkezinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul çalışmalarına, Teşkilat 

üyesi 192 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra, fikri ve sınai mülkiyet alanında çalışmalarda bulunan 

hükümetler arası veya bölgesel kuruluşlar, Avrupa Birliği, sivil toplum kuruluşları temsilcileri 

katılım sağlamıştır. Toplantıya Kurumumuzu temsilen Kurum Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN katılım 

sağlamıştır. Genel Kurul çalışmalarına paralel olarak, Kurumumuz çeşitli ülkelerin Sınai Mülkiyet 

Ofis Başkanları ya da üst düzey temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş olup, bu kapsamda 

Japonya, İspanya, Singapur, Gürcistan ve Azerbaycan ile toplantılar yapılmıştır.  WIPO Focal Point 

ve WIPO’da çalışan olarak temsil edilmeyen ülkeler toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca 

ülkemizde Ankara Üniversitesi ile WIPO işbirliğinde yürütülmekte olan Fikri Mülkiyet Yüksek 

Lisans Programının İzleme Komite (Steering Committee) toplantısı da bu kapsamda 

gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca EPO üyesi ülkelerden teşkil edilen Grup B Plenary toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

Avrupa Patent Ofisi (EPO) İşbirliği 

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Habip ASAN, Avrupa Patent Organizasyonu (EPO) idari konsey 

organlarından Teknik ve Operasyonel Destek Komitesi (TOSC) başkanlığına Ekim ayında yapılan 

seçimde (2019) ikinci kez seçilmiş ve 3 yıl devam edecek bu başkanlık görevini İdari Konsey 

Yönetim Kurulu Üyeliği ile beraber yürütecektir. TOSC, Avrupa Patent Ofisi bünyesinde yürütülen 

işlemlere ilişkin tüm teknik altyapının sağlanmasını ve yönetimini üstlenmektedir. Üye ülkelerin 

patent ofislerinin yanı sıra diğer uluslararası patent ofisleriyle iş birliği çalışmalarını yürüten 

komite, ayrıca patent süreçlerinin kalitesine yönelik teknik proje ve destek sunmaktadır.  

EPO tarafından üye ülke ofisleri ile işbirliği kapsamında EPO’nun yeni dönemde IT alanında 

yapmayı planladığı projeler ile kurumların IT altyapılarının ihtiyaç ve kapasitelerinin 

belirlenmesine yönelik 12 Eylül 2019 tarihinde Kurumumuza alan ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
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EPO ile TÜRKPATENT işbirliği ile 06 Kasım 2019 tarihinde Kurumumuzda “Patenting Procedures 

Relating to Information and Communication Technologies (ICT)” konusunda çalıştay 

gerçekleştirilmiştir. 

TÜRKPATENT’in kurumsal kapasitesinin arttırılması ve patent inceleme ve araştırma alanındaki 

yeniliklerin ve gelişmelerin takibi açısından çok önemli olan EPO Akademi tarafından düzenlenen 

eğitimlere Kurumumuz uzman ve uzman yardımcılarının katılımları sağlanmıştır. 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İşbirliği 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Avrupa Birliği’nin topluluk marka ve tasarımlarını tescil 

etmekle sorumlu olan uzman kuruluşudur. TÜRKPATENT ve EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet 

Ofisi) arasında imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde TÜRKPATENT uzmanlarının EUIPO’da 

Görevlendirilmiş Ulusal Uzman (SNE) statüsünde 1 (bir) yıl süreyle çalışmasına olanak sağlayan 

program 2013 yılından bu yana devam etmektedir. 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ile Kurumumuz arasında 2019 yılında yürütülen işbirliği 

faaliyetleri aşağıda sıralanmaktadır: 

 SNE Programı genellikle AB’ye üye ülkelerin yanı sıra AB’ye aday ülkelerin ulusal ofislerinden 

uzmanların veya Avrupa kıtası dışından ulusal ofislerin uzmanların EUIPO’da ulusal sınai 

mülkiyet kurumlarından uzmanların EUIPO’da görev yapabilmesine imkan sağlayan bir 

programdır. SNE Programı, sınai mülkiyet uzmanlarının mesleki bilgi ve birikimlerinin 

artırılması ve uluslararası deneyim elde etmelerinin sağlanması açısından önemli faydalar 

sağlamaktadır. EUIPO’da farklı ülkelerden gelen uzmanlar SNE statüsünde geçici olarak 

istihdam edilmekte ve Ofisin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili daire ve birimlerde görev 

almaktadırlar. Bu sayede, farklı ülkelerden gelen uzmanlar ile fikir alışverişinde bulunulmakta, 

farklı ulusal ofis uygulamaları arasında karşılaştırma yapma imkanı da mümkün olabilmektedir. 

Bu kapsamda 2019 yılında 4 sınai mülkiyet uzmanı 1 (bir)  yıl süreyle EUIPO’ da 

görevlendirilmiştir. 

 30 Eylül-09 Ekim 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde WIPO Genel merkezinde 

gerçekleştirilen WIPO Genel Kurul toplantıları kapsamında, EUIPO ile yıllık olağan toplantısı 

gerçekleştirilmiş olup, Kurum Başkanı tarafından son dönemde Türkiye’de IP alanında yaşanan 

gelişmeler ile Kurumumuz bünyesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı bir sunum yapılmıştır.  
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 EUIPO ile TÜRKPATENT arasında mutabakata varılmış olan 2019 yılı iş planı değerlendirilmiş ve 

iş planı kapsamında EUIPO tarafından Kurumuza sağlanan eğitimler, destekler ve SNE 

programından memnuniyet dile getirilmiştir. EUIPO Direktörü tarafından karşılıklı yapılan 

çalışmalardan dolayı duyulan memnuniyet ifade edilmiş olup, ortak çalışmaların devam 

ettirilmesinin önemi vurgulanmıştır. EUIPO ile TÜRKPATENT arasında 2020 yılı için taslak bir iş 

planının hazırlanarak ortak çalışma ile nihai hale getirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu iş 

planı kapsamında EUIPO ile ortak çalışmalar yürütülmekte ve ortak projeler yapılmaktadır. 

Ülkelerarası İkili İşbirliği 

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Rusya Federal Fikri Mülkiyet Servisi-ROSPATENT arasında 

Hızlandırılmış Patent İncelemesi (Patent Prosecution Highway-PPH)sisteminin kurulmasına ilişkin 

Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin Başkanlıklarında gerçekleştirilen 8 Nisan 2019 tarihli Üst Düzey İşbirliği Konseyi 

(ÜDİK) toplantısı sırasında imzalanmıştır. 

Şubat ayında, Kosova Sınai Mülkiyet Ajansı (Agjencia për Pronësi Industriale) Başkanı Nezir GASHİ 

ve beraberindekilerden oluşan Heyet, Kurum Başkanımızı ziyarette bulunmuş, ziyaret 

çerçevesinde iki ofis arasındaki işbirliği faaliyetlerinin artırılması yönünde görüş alışverişinde 

bulunularak, iki ofis arasında yakın dönemde bir işbirliği protokolü imzalanması ve somut 

eylemler tespit edilerek işbirliğinin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 

STA çalışmaları sırasında, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda olmak üzere, gerek görev ve 

yetki alanına giren konularda yazılı ve sözlü görüşlerin sunulması, gerekse toplantılara aktif 

şekilde katılım sağlanması gibi katkılarda bulunulmaktadır. Fikri ve Sınai Haklar konusunda 

Kurumumuz dışında diğer ilgili Kurumlar olarak Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı 

da anılan çalışmalarda etkin bir şekilde görev almaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında 

gerçekleştirilen STA çalışmaları aşağıda özetlenmiştir. 

 7 Ocak 2014 tarihinde başlayan Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) 

müzakerelerinde Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) ile ilgili bölüm üzerinde en çok görüşülen 

bölümlerden birisi olmuştur. Toplan 15 tur ve turlar arasında spesifik teknik konularda video 

konferanslar aracılığıyla müzakerelere Türk Patent ve Marka Kurumu aktif olarak katılım 
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sağlamıştır.  Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) müzakerelerinin 19-21 

Haziran 2019 tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirilen 15. Turu kapsamında, fikri mülkiyet 

hakları (FMH) faslına ilişkin müzakereler tamamlanmıştır. Taraflar arasında uzlaşı sağlanan 

nihai metin ile ilgili Kurumumuz tarafından da esasen değerlendirmesi yapılmıştır.  

 Öte yandan tercüme ve yürürlüğe giriş aşamaları öncesinde, müzakeresi tamamlanan 

fasıllara ilişkin olarak hukuki gözden çalışması başlatılmıştır. Söz konusu çalışma ile EOA 

metninde bütünlük ve tutarlık oluşturulması, yazım ve ifade yanlışlarının giderilmesi 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda, FMH müzakere metninin hukuki gözden geçirme 

çalışmasına ilişkin ilk taslak Japon muhataplarımızca tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu taslak 

tarafımızca incelenmiş olup, Japon tarafınca önerilen bazı değişikliklere ilişkin görüş ve 

değerlendirmeler yapılmıştır ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır.  

 Yine Japonya ile Türkiye arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşması kapsamında Ticaret 

Bakanlığı’na ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Elektronik Ticaret bölümü altında yer alan 

“Kaynak kodu” ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantılara katılım sağlanmıştır ve 

hem sözlü hem de yazılı olarak Kurum görüşlerimiz aktarılmıştır. 

 Ayrıca; Japon Fikri Mülkiyet Birliği (JIPA)’den gelen bir heyet ile patent ve uygulamaları 

konularında 24 Ekim 2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa Birliği ile İlişkiler 

Avrupa Birliği Komisyonu ile coğrafi işaretlerin karşılıklı olarak tescilini hızlandırmak için “20+15” 

Projesi başlatılmıştır. Bu proje ile AB ve Türkiye’ye ait başvuru sürecinde olan ve yeni, toplam 35 

adet coğrafi işarete ait başvuruların Avrupa Komisyonu ve Kurumumuza yapılması ve her iki 

tarafın yasal düzenlemelerinin dışına çıkmadan hızlandırılmış bir usulle karşılıklı teknik destek 

vererek tescil edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda ülkemizin AB nezdinde devam eden 15 

başvurusu ile 20 yeni coğrafi işaret başvurusu ve AB tarafının da ülkemiz nezdinde başvuruları 

devam eden AB üyesi ülkelere ait iki coğrafi işaret başvurusu (Cognac ve Gorgonzola) ve 33 yeni 

coğrafi işaret başvurusundan oluşması söz konusu olacaktır. Kurumuzca, başvuru sahipleri ve 

paydaş kurumların görüşleri doğrultusunda oluşturulan liste AB Komisyonuna 25.06.2019 

tarihinde iletilmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan nihai listenin kısa bir süre içinde 

Kurumumuza iletilmesi beklenmektedir. 
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Diğer Faaliyetler 

4 Ekim 2019’da Türk Patent ve Marka Kurumu ile Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma 

Derneği işbirliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanının katılımlarıyla TÜRKPATENT'te 

"Savunma Sanayisinde Fikri Mülkiyet Hakları Konferansı" düzenlenmiştir.  

Kurumumuz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO-Food and Agriculture 

Organization) arasında “Sürdürülebilir Coğrafi İşaretleri Yönetmek ve Desteklemek için İdari 

Sistemlerin Güçlendirilmesi Projesi” (Strengthening The Administrative System To Manage And 

Support Sustainable Geographical Indications.) imzalanmış ve bu kapsamda 04 Aralık 2019 

tarihinde proje başlangıç toplantısı kurumumuzda gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı genel 

olarak; coğrafi işaretlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere ilgili tüm yapıların güçlendirilmesidir.  

Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan) ile Kurumumuz arasında sınai 

mülkiyet alanında sürdürülmekte olan çalışmalara yönelik eylem planı Cumhurbaşkanlığımız 

tarafından Türkiye- Pakistan Stratejik Ekonomik Çerçevesi anlaşması kapsamına alınmış ve söz 

konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasında IP alanında bir dizi eylem oluşturulmuş ve 

çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. 

Belt and Road (Kuşak Yol Projesi) kapsamında söz konusu girişime üye olan ülkeler arasında sınai 

mülkiyet ve ticaretin güçlendirilmesine yönelik bir dizi eylem ve çalışmanın yapılmasına karar 

verilmiştir. Bu kapsamda Çin ' in Chengdu Şehrinde gerçekleştirilen Kuşak ve Yol (Belt & 

Road)Konferansına katılım sağlanmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu Avrupa Patent Ofisi, Dünya 

Fikri Mülkiyet Örgütü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi 

işbirliğiyle düzenlenen “Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı” bu yıl  “Fikri 

Mülkiyetin Ticarileşmesi: İzlenecek Yollar” temasıyla yerli ve yabancı birçok konuğun katılımıyla 

17.10.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. 

Ayrıca Kurumumuz uluslararası daimi toplantılara, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve ulusal 

ofislerle işbirliği içinde düzenlenen etkinliklere katılım sağlamıştır. 
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3.2.1.7. Yenilik ve Tanıtım Faaliyetleri 

Türk Patent ve Marka Kurumu, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine verilen önem nedeniyle yurt 

içinde seminer, sempozyum, fuarlara katılım gibi farkındalığı artırıcı faaliyetlerini 2019 yılında da 

yoğun bir şekilde sürdürmüştür.  

2019 yılı içerisinde TÜRKPATENT bünyesinde ve dışında seminer, sempozyum, yarışma, eğitim ve 

fuarlara katılım şeklinde toplam 214 etkinlik düzenlenmiştir.  

Medyanın Tanıtımda Kullanımı 

2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu hakkında ulusal gazete ve dergilerde 750 adet, 

bölgesel gazete ve dergilerde 441, yerel gazete ve dergilerde 2.544 adet içerik yer almıştır. Ulusal, 

bölgesel, yerel çeşitli televizyonlarda Kurum ve faaliyetleri hakkında 476 adet yayın 

gerçekleşmiştir.  

Ayrıca Kurum faaliyetleri ve sınai mülkiyet kavramları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak 

amacıyla sosyal medya hesapları (facebook, instagram, twitter, youtube, linkedin) aktif olarak 

kullanılmıştır. Twitter takipçi sayısı 14.387’dir. Facebook 973, İnstagram 1.127, linkedin 8.900, 

YouTube 1.035 takipçi sayısına ulaşmıştır. 

Doğrudan Bilgilendirme Faaliyetleri 

Sınai mülkiyet sisteminin kullanıcılarına, bölgesel olarak bilgi ve doküman desteği sağlamak 

amacıyla yurt çapında birimler kurulmaktadır.  2018 yılında 135 olan Bilgi ve Doküman Birimi 

sayısı 2019’da 166’ya yükselmiş ve böylece ülke genelinde Bilgi ve Doküman Birimi kurulmayan il 

kalmamıştır. Bu birimlerin 43’ü ticaret ve sanayi odalarında, 100’ü üniversitelerde, 21’i Kalkınma 

Ajanslarında, 1 tanesi Vakıf (HAVELSAN) ve 1 tanesi de Teknoloji Geliştirme Bölgesinde /Bilişim 

Vadisi) de yer almakta olup, Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitim 

Semineri” 20-21 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
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Üniversitelere Yönelik Faaliyetler 

Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi:  

Proje kapsamında Üniversitelere yönelik olarak 2019 yılında eğitim, çalıştay ve seminer adı 

altında toplam 34 “Farkındalık Etkinliği” düzenlenerek çok sayıda akademisyen, öğrenci ve TTO 

personeli bilgilendirilmiştir.  

Üniversitelere Yönelik Patent Randevu Sistemi: 

Bir patent uzmanının belirlenen randevu saatlerinde akademisyenlerle birebir görüşme yaptığı 

Patent Randevu Sistemi 2019 yılında 2 kere uygulanmıştır. Bunların ilki Uludağ Üniversitesi’nde; 

ikincisi İskenderun Üniversitesi’nde yapılmış olup; 2020 yılında Patent Randevu Sisteminin 

öncelikli olarak video konferans sistemi ile yapılması ve bu doğrultuda daha fazla akademisyene 

bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) ve Sanayiye Yönelik Faaliyetler 

Kurumumuz, KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak 2006 yılında 

Hezarfen Projesi’ni geliştirip uygulamaya koymuştur. Anılan projeden, bu güne kadar pek çok 

yenilikçi KOBİ faydalanmıştır. Bu bağlamda 2019 yılı içerisinde; 

Adana, Mersin, Manisa ve İstanbul illerimizde Ar-Ge ve/veya Tasarım Merkezi olan KOBİ’lerimize 

yönelik olarak Kurumumu Bilgi ve Doküman Birimler temsilcilerinin de katılımı ile Adana’da 30, 

Mersin’de 30, Manisa’da 33 ve İstanbul’da 19 firmaya, toplamda 112 firmaya yönelik olarak 

Danışmanlık safhası yürütülmüştür. 

Milli Eğitime Yönelik Faaliyetler 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının idareci, öğretmen ve 

öğrencilerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler 

sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında 

korunmasını sağlamak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında işbirliği yapılmış olup bu kapsamda işbirliği protokolü 

öncesinde ve sonrasında toplamda 1574 kişiye eğitim verilmiştir.  
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Patent Atölyesi, orta öğretim ve üniversite öğrencilerine belirli programlar kapsamında interaktif 

patent araştırma ve uygulama eğitimleri vermek amacıyla Kurumumuz bünyesinde kurulmuştur. 

Patent Atölyesinde uygulanacak olan eğitim modülleri ile öğrencilerin günlük hayatın her 

alanında buluş yapmayı gerektirecek teknik problemlerin varlığını kavraması, bu teknik 

problemleri tespit edebilen herkesin potansiyel buluşçu olabileceğinin ve yapılan buluşların 

patent ile korunmasının önemli olduğunun aktarılması amaçlanmaktadır. Patent Atölyesi 

Projesinin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Kurumumuz arasında 

23.02.2018 tarihinde imzalanan protokolle faaliyete geçmiştir. Patent Atölyesi kapsamında ve 

Ortaöğretim 7. ve 8. Sınıflarda okutulan Teknoloji Tasarım dersi kapsamında 2019 yılı içerisinde 

Kurumumuzu toplam 150 adet öğrenci ziyaret etmiştir. 

Her yıl olduğu gibi bu sene de orta öğretim ile lise öğrencilerinin Kurumumuzu ziyaret etmeleri 

sağlanmıştır. Öğrencilere Kurumumuz uzman personeli tarafından sınai haklar ile ilgili 

bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda; yıl içerisinde toplam 1.050 öğrenci Kurumumuzu ziyaret 

etmiştir. 

Düzenlenen ve Katılım Sağlanan Fuarlar  

 ISIF'19 – Uluslararası  Buluş Fuarı ve Teknoloji Festivali Teknofest (17 – 22 Eylül 2019) 2016 

yılından bu yana ülkemizde İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) adı ile uluslararası düzeyde 

bir buluş fuarı gerçekleştirilmektedir. ISIF’in bu yıl, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve 

teknoloji festivali Teknofest ile birlikte gerçekleştirilmiş olması ise ülkemizin “Milli Teknoloji 

Hamlesi” hareketine büyük katkı sağlamıştır. Sınai mülkiyet alanında kurumsal kapasitesi 

büyük gelişme kaydetmiş ve yasal zemini güçlenmiş bir Türkiye'nin tüm dünya buluşçularının 

hizmetine sunduğu uluslararası bir etkinlik olan ISIF, bu yıl 22 ülkeden 384 buluşa ev sahipliği 

yapmıştır. Fuar boyunca sergilenen buluşlar; 15 kişilik Jüri Kurulu tarafından belirlenen 

kriterlere göre değerlendirilerek ödül almaya layık olanlar tespit edildi. 4. İstanbul Uluslararası 

Buluş Fuarı ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih KACIR ile Türk Patent ve Marka 

Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN tarafından sahiplerine takdim edildi. İstanbul 

Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF'19 Büyük Ödülü ise gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından "Aviyonik Bilgisayar Mimarisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 

AŞ. (TUSAŞ)"ye verildi. 
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 10-13 Nisan 2019 – MAKTEK Takım Tezgahları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici 

Takımlar, Kalite Kontrol - Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri 

Fuarı, Konya 

 17-19 Nisan 2019 -  Pharmanext İlaç Endüstrisi, Teknolojileri ve Bileşenleri Fuarı, İstanbul 

 25-26 Nisan 2019 – Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, İstanbul 

 30 Nisan - 03 Mayıs 2019 – IDEF 2019 14.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul 

 05-07 2019 Eylül 2019 – Kapadokya Uluslararası IP Günleri 

 06-15 Eylül 2019 – 88. İzmir Uluslararası Fuarı, İzmir 

 19-21 Eylül 2019 – Çoğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Ankara 

 23-27 Ekim 2019 – Yöresel Ürünler Fuarı, Antalya 

 28-30 Kasım 2019 – Marka Festivali, Ankara  

katılım sağlanmıştır. 

3.2.1.8. Diğer Faaliyetler 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu (FSMHKK)  

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu’nun 21. Toplantısı; 14 Şubat 2019 günü Sanayi 

ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir 

ALPASLAN eş başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleştirilen toplantıya Koordinasyon Kuruluna üye 

kurumların üst düzey yetkilileri katılım sağlamıştır. Toplantı gündemi kapsamında 2018 yılının 

ikinci yarısında fikri ve sınai mülkiyet alanında yaşanan gelişmeler, 2015-2018 dönemini kapsayan 

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmalar, 

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 günlük İcraat Programında verilen görev kapsamında hazırlanmış 

olan 2019-2023 Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Stratejisi ile Geleneksel Bilgi, Genetik Kaynaklar ve 

Geleneksel Kültürel İfadeler alanında ülkemizin faaliyetleri ve uluslararası gelişmeler konuları ele 

alınmıştır. 

2019-2023 Türkiye’nin Fikri Mülkiyet Strateji  

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında “Beş yıllık dönemi kapsayan 

Türkiye’nin Fikri Mülkiyet Stratejisinin hazırlanması” planlanmıştır. Ülkemiz devlet teşkilat yapısı 
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incelendiğinde, fikri mülkiyet sisteminin sınai mülkiyet ayağında yetki ve sorumluluğun Türk 

Patent ve Marka Kurumunda; telif hakları alanında ise Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, her yönüyle kapsayıcı ve etkin bir strateji oluşturulması amacıyla bu 

iki kurum etkin bir işbirliği içerisinde Türkiye’nin fikri mülkiyet stratejisinin hazırlanması amacıyla 

çalışma yürütmüştür. 

Stratejinin oluşturulması aşamasında, sistemin işleyişine ilişkin sorunların belirlenmesine ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu kapsamda, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve 

yargı mensuplarının katılımıyla biri telif hakları ve diğeri sınai haklar özelinde olmak üzere iki ayrı 

çalıştay yapılmış, sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalıştay öncesinde ilgili paydaşlara bir öneri talep formu gönderilerek önemli sorunların ve çözüm 

önerilerinin bildirilmesi istenmiş ve çalıştay bu çerçevede yapılmış, müzakereler sonrasında 

olgunlaştırılan öneriler, sorumlu kuruluşların, sürelerin ve performans göstergelerinin 

belirlenmesiyle eylemlere dönüştürülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde 2019-2023 Türkiye’nin 

Fikri Mülkiyet Stratejisi hazırlanmıştır. 

Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu Faaliyetleri  

10/01/2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunuyla 5000 sayılı Kanuna eklenen 30/A 

maddesiyle Kurum nezdinde başvuru sahiplerini temsil eden patent ve marka vekillerine yönelik 

disiplin hükümleri getirilmiş, disiplin işlemlerini yürütecek olan Patent ve Marka Vekilleri Disiplin 

Kurulunun yapısı belirlenmiştir. 

18/05/2017 tarihli Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek 

Kuralları ve Disiplin Yönetmeliğiyle meslek kuralları belirlenmiş, anılan Disiplin Kurulu ve disiplin 

süreciyle ilgili usul ve esaslar hükme bağlanmıştır. 

Patent ve marka vekillerini temsilen 3 üyenin, Kurumu temsilen 3 üyenin ve Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığını temsilen 1 üyenin yer aldığı Disiplin Kurulu 2019 yılı içinde 15 toplantı 

yapmış, bu toplantılarda toplam 71 şikayeti değerlendirmiştir. 

TÜRKPATENT Danışma Kurulu Faaliyetleri  

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 364’üncü maddesi uyarınca; yılda en az bir kez, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanması öngörülen 
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Danışma Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bakanlık ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk 

Eczacıları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi ve 

işveren sendikaları konfederasyonlarından birer üye ve Yükseköğretim Kurulunca 

üniversitelerden belirlenecek beş üyeden oluşur. Danışma Kurulunda hangi kamu kurum ve 

kuruluşlarının temsilcilerinin yer alacağı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/12/2018 tarihinde 

belirlenmiştir. 

Danışma Kurulunun görevi, Kurumun faaliyetleri çerçevesinde ve Kuruma yardımcı olmak 

amacıyla, Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde 

korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet 

raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır. 

Kurumun 24. Danışma Kurulu Toplantısı 30 Aralık 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Sayın Fatih KACIR’ın başkanlığında yapılmış, anılan toplantıda; 

 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun üç yıllık uygulama dönemine ilişkin Değerlendirme 

Raporu hazırlanması 

 TÜRKPATENT ve TÜRKSMD tarafından sınai mülkiyet değerleme faaliyetleri konusunda 

TÜBİTAK ile işbirliği yapılması 

 Havalimanlarının dış hatlar terminallerinde coğrafi işaretli ürünlerin yer almasına yönelik 

çalışmalar yapılması 

şeklinde tavsiye kararları alınmıştır. 

Uluslararası Yüksek Lisans Programıyla İlgili Faaliyetler  

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Ankara Üniversitesi 

arasında 13 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokole istinaden ilk program 2016-2017 akademik 

yılı içerisinde başlatılmıştır. 2019-2020 akademik dönemi kapsamında 10 yabancı öğrenci katılım 

sağlamış olup, bu öğrencilerin burs işlemleri Yurtdışı Türkler Başkanlığı ile Kurumumuz arasındaki 

protokol ve yine WIPO ile Kurumumuz arasındaki protokole istinaden gerçekleştirilmiştir.  

Yüksek Lisans Programı’nın kapanışı bu yıl 13 Haziran 2019’da Ankara Üniversitesi'nde 

düzenlenen "Fikri Mülkiyet ve Yatırım Arayüzü" başlığını taşıyan kapanış konferansı ile yapılmıştır. 
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Konferansta, anahtar konuşmacı olarak Cambridge Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 

Prof. Henning Grosse Ruse-Khan, “Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarında Fikri Mülkiyet Hakları” 

başlıklı tebliğini sunmuştur. Daha sonra düzenlenen mezuniyet törenini takiben Bangladeş, 

Nikaragua ve Türkiye'den birer öğrenci araştırma konularına ilişkin sunum yapmıştır.  

Programın 2019-2020 Akademik yılı hazırlıkları 30 Ağustos 2019 itibariyle tamamlanmış ve 

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde burs verilmesi düşünülen beş yabancı öğrenci 

(Brezilya, Eritre, Hindistan, Uganda, Yemen) belirlenerek program ortaklarına bilgi verilmiştir. 23 

Eylül 2019 tarihinde başlayan Uzaktan Eğitim Modülü 20 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmış olup, 

öğrencilerin 10 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olan örgün eğitim öncesinde Türkiye’ye 

yapacakları seyahat için vize, ulaşım ve diğer prosedürlerinin yürütülmesine Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar Başkanlığı ile koordineli biçimde devam edilmektedir. 

Fikri Mülkiyet Akademisiyle İlgili Faaliyetler  

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde yeniden tesis edilen Fikri 

Mülkiyet Akademisi altında oluşturulan Yürütme Kurulunun 2 Mayıs 2019 tarihinde, Türk Patent 

ve Marka Kurumu ev sahipliğinde, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. H. Ziya Taşkent başkanlığında 

ve Türk Patent ve Marka Kurumu  Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar’ın katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Yürütme Kurulu Üyeleri; Yargıtay Üyesi Dr. İhsan Baştürk, Prof. Dr. Mustafa 

Ateş, Prof. Dr. Arzu Oğuz,  Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi  Hakimi İlker Yılmaz ve 

sektör temsilcisi Tayfur Esen’in katılım sağladığı toplantıda Eğitim Merkezlerince yürütülen 

çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında sunumlar yapılmış ve Fikri Mülkiyet Akademisi’nin 

işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede Akademi için bir web sitesi 

hazırlanması için çalışmalara başlanması, elektronik ortamda bir dergi için çalışma yürütülmesi, 

Akademinin yıllık çalışma planının hazırlanması ve Kurul üyelerine görev dağılımı yapılması, 

Akademi Yönetmeliği çalışmalarının mevcut durumu ele alınmıştır.  

Alınan kararlar doğrultusunda Sınai Mülkiyet Eğitim Merkezi web sitesinin hazırlanması için 

hizmet alımı Kurumumuzca 2018 Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Web sitesinin temel 

altyapısı hazırlanmış olup, yeterli içerik oluşturulduktan sonra hizmete açılması planlanmaktadır.  
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Fikri Mülkiyet Akademisinin işleyişi ve bütçesine ilişkin hususların tespit edildiği yönetmelik 14 

Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.   

2019 yılı çalışma planı ve eğitim programı kapsamında Kurumumuz uzmanlarının WIPO uzaktan 

eğitim modüllerine katılımı sağlanmış, Sınai Mülkiyet Eğitim Merkezince verilebilecek ihtisas 

eğitimlerinin konu başlıkları tespit edilerek ileride uygulanabilecek müfredatın temeli 

oluşturulmuştur. Ayrıca 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında yer alan "Fikri Mülkiyet 

Akademisi bünyesinde düzenli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir." konulu 297 sayılı tedbir 

kapsamında 13 Şubat 2019 tarihinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik genel içerikli 

eğitimlerin verilmesini teminen resmi yazışma yapılarak eğitim taleplerinin toplanması 

sağlanmıştır. Bu çerçevede Kurumumuzca hazırlanan ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile birlikte 

uygulanan eğitim programı kapsamında kamu kurumlarına yönelik eğitim programları 

gerçekleştirilmiştir.  

Uygulanan eğitim programı kapsamında Temel Fikri Mülkiyet, İleri Düzey Fikri Mülkiyet, 

Arabuluculuk'ta Patent Marka Vekillerinin Rolü Telif Hakları ile Kesişen Sınai Mülkiyet Hakları 

Uluslararası Patent Sınıflandırma Sisteminin Temelleri, Tasarımlarda Görünmeyen Unsurlar ve 

Fonksiyonellik ile Patentin Kullanılmaması ile Zorunlu Lisans konularında Çarşamba seminerleri 

verilmiş olup bu seminerlerden toplam beş seminer kamuya açık olarak düzenlenmiştir. 

"Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından çevrimiçi eğitim şeklinde verilmekte olan "DL-101 

Genel Fikri Mülkiyet Eğitimi" konulu uzaktan eğitim programının Türkçe dilinde erişime 

açılabilmesini teminen WIPO ile sağlanan mutabakat çerçevesinde söz konusu eğitim modülünün 

Türkçe tercüme çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu çevirilerin içerik kontrolünün 

Kurumumuzca yapılmasını teminen Türkçe modül WIPO web sitesinde 2020 yılı içerisinde erişime 

açılacaktır. 

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavlarıyla İlgili Faaliyetler 

Vekillik sisteminin kurulmasına yönelik yasal altyapının oluşmasıyla birlikte ilk yeterlik sınavları 

1996 yılında yapılmış, sisteme yeni dahil olacakların niteliksel olarak güçlendirilmesi amacıyla 

Kurum önemli çalışmalar yapmış; 2015 yılında Yönetmelik değişikliğine gidilerek sınavlar genel 

yeterlik ve mesleki yeterlik olmak üzere iki aşamadan oluşturulmuş, patent vekilliği ve marka 

vekilliği yeterlik sınavlarında adayların bilgi düzeyinin ölçme ve değerlendirme ilke ve tekniklerine 



70 

 

uygun olarak Kurum tarafından hazırlanan sorularla belirlenmesi sağlanmıştır. Türk Patent ve 

Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelikte 

05/05/2017 tarihinde değişiklik yapılarak sınai mülkiyetle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve 

uygulamaların genel yeterlik sınavı içindeki ağırlığı %70’ten % 80’e çıkartılmıştır. 

5000 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Patent Vekilliği ve Marka 

Vekilliği Yeterlik Sınavları iki yılda bir patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı yapılmaktadır. 

Bu hüküm uyarınca 16 Kasım 2019 tarihinde Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik 

Sınavları yapılmıştır. Anılan sınavlarda başarılı olan adayların katılacakları mesleki yeterlik 

sınavlarının tarihi 25 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemiyle İlgili Faaliyetler  

4-8 Mart tarihlerinde tüm birimlerde iç tetkik yapılmıştır. Bu tetkikler sırasında bulunan 

uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla birim amirlerinin de mutabakatıyla düzeltici faaliyetler 

belirlenmiş ve takibi yapılmıştır. 

21 Mart 2019 tarihinde üst yönetimin, birim yöneticilerinin ve Kalite Yönetim Sistemi 

Koordinatörlüğünün katılımıyla Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılmıştır. 

17-19 Nisan 2019 tarihlerinde Türk Standardları Enstitüsü tetkikçileri tarafından Kurumda 

Yenileme Tetkiki yapılmış ve Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin yenilenmesine karar verilmiştir. 

2019-2023 Stratejik Planı Çalışmaları 

10/01/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunuyla, sınai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra Kurumumuzun 

organizasyon yapısında değişiklikler olmuştur. Bu nedenle, 5 yıllık dönem için hazırlanan 

Kurumumuz 2017-2021 Stratejik Planının yenilenmesine karar verilmiş ve Kurumumuzun 2018-

2022 Stratejik Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Uygulama yılı olan 2018 yılı içerisinde 

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı gereğince Kurumumuzun 2019-2023 Dönemi 

Stratejik Planı hazırlanmıştır.  

Diğer taraftan, 23/07/2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 

On Birinci Kalkınma Planı stratejik planlarda güncelleme yapılması zorunluluğunu 

doğurmuştur. Bu doğrultuda Kurumumuz 2019-2023 Stratejik Planı On Birinci Kalkınma 
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Planına uygun hale getirilmek suretiyle 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji de dikkate alınarak 

güncellenmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık Makamı tarafından onaylanmıştır. 

2019-2023 Stratejik Planında Kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun olarak 5 amaç, 

18 hedef ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmeye yönelik olarak toplam 42 performans 

göstergesi belirlenmiştir.  
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3.2.2. Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirmesi 

 
AMAÇ 1: SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN HİZMETLERİ KALİTELİ, ETKİN VE HIZLI BİR BİÇİMDE 
YÜRÜTMEK  

 

Hedef 1.1 Kurumun sunduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyeti artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Vatandaş memnuniyet oranı Yüzde 70 75 100 

Açıklama 

 
 
 
Vatandaş memnuniyet oranı performans göstergesinde hedeflenen seviyenin biraz 
üzerinde bir gerçekleşme olmuştur. 
 
 
 
 

Hedef 1.2 Kurum kararlarının uluslararası uygulamalara ve yargı içtihatlarına uyumu artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 1.2.1: Kurum kararlarının kesinleşmiş yargı 
kararlarıyla karşılaştırıldığı rapor sayısı 
(kümülatif) 

Adet 1 1 100 

PG 1.2.2: Yargı mensuplarının da katıldığı 
çalıştay sayısı (kümülatif) 

Adet 1 1 100 

 
Açıklama 

 

 
 
 
 
 
 
Kurum kararlarının kesinleşmiş yargı kararlarıyla karşılaştırıldığı rapor sayısı ile yargı 
mensuplarının da katıldığı çalıştay sayısı performans göstergelerinde hedeflenen 
seviyeye ulaşılmıştır. 
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Hedef 1.3  Kurumun elektronik başvuru ve bilgi erişim sistemleri güçlendirilecektir. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 1.3.1:   Entegre edilmesi mümkün olan 
hizmetlerin e-devlete tam entegrasyon oranı 

Yüzde 10 10 100 

PG 1.3.3:     Başvuru süreçlerini anlatan dijital 
materyal sayısı (kümülatif) 

Adet 4 4 100 

Açıklama 

 
 
Entegre edilmesi mümkün olan hizmetlerin e-devlete tam entegrasyon oranı ile 
başvuru süreçlerini anlatan dijital materyal sayısı performans göstergelerinde hedefe 
ulaşılmıştır. 
 
 

AMAÇ 2: ÜLKE GENELİNDE SINAİ MÜLKİYET BİLİNCİNİ VE BİLGİ DÜZEYİNİ ARTIRMAK  

 

Hedef  2.1 Toplumun her kesiminde sınai mülkiyet farkındalığı oluşturulacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 2.1.1: Sınai mülkiyet bilincini artırmaya 
yönelik düzenlenen etkinlik sayısı (kümülatif) 

Adet 256 409 100 

PG 2.1.2: Sınai mülkiyet bilgilendirme 
materyali sayısı (kümülatif) 
 

Adet 13 14 100 

Açıklama 

 
 
 
 
Sınai mülkiyet farkındalığının ülke genelinde yaygınlaşmış olması ve bu sebeple etkinlik 
talebinin çok gelmesi, bilgi ve doküman birimlerinin çoğalması sonucunda taleplerinde 
artması, paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılan efektif çalışmalar ve işbirliği 
protokolleriyle birlikte etkinlik sayısında hedeflenenden daha fazla bir artış 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Sınai mülkiyet bilgilendirme materyali sayısı olan performans göstergesinde hedefe 
ulaşılmıştır.  
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Hedef  2.2 KOBİ’lerin yenilik ve sınai mülkiyet kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 2.2.1: KOBİ’lerin yenilik kapasitesini 
artırmaya yönelik proje sayısı (kümülatif) 

Adet 6 7 100 

PG 2.2.2:    KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik 
hazırlanan bilgilendirme materyali sayısı 
(kümülatif) 

Adet 1 1 100 

Açıklama 

 
KOBİ’lerin yenilik kapasitesini artırmaya yönelik proje sayısı ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarına 
yönelik hazırlanan bilgilendirme materyali sayısı performans göstergelerinde hedef 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 

Hedef  2.3 Sınai mülkiyet alanında eğitim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütülecektir. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 2.3.1: Patent Atölyesi bünyesinde eğitim 
verilen öğrenci sayısı (kümülatif) 

Adet 240 240 100 

PG 2.3.2: Fikri Mülkiyet Akademisi/Sınai 
Mülkiyet Eğitim Merkezi bünyesinde verilen 
eğitimlere katılımcı sayısı (kümülatif) 

Adet 1.750 3.672 100 

PG 2.3.3: Hazırlanacak sınai mülkiyet 
bibliyografya sayısı   (kümülatif) 

Adet 2 2 100 

Açıklama 

 
 
 
 
Patent Atölyesi bünyesinde eğitim verilen öğrenci sayısı ile hazırlanacak sınai mülkiyet 
bibliyografya sayısı göstergelerinde hedeflenen seviyeye ulaşılmıştır. 
 
Fikri Mülkiyet Akademisi/Sınai Mülkiyet Eğitim Merkezi bünyesinde verilen eğitimlere 
katılımcı sayısı; Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde 2019 yılında 3.172, 2018 yılında 
500 kişi olmak üzere toplamda 3.672 kişiye akademi bünyesinde eğitim verilmiş olup,  
gösterge özellikle MEB Mesleki ve Teknik okullarındaki öğretmenlere verilen 
eğitimlerdeki katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle hedeflenen seviyenin üzerinde 
gerçekleşme olmuştur. 
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AMAÇ 3: SINAİ MÜLKİYETİN EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK  

  

Hedef 3.1 Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda milli teknolojilerin geliştirilmesi ve yerlileştirme 
çalışmalarına katkı sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 3.1.1: Patentli teknolojiye erişimi 
kolaylaştıran web portalının hazırlanması 

Yıl  Yıl Sonu 2019 100 

PG 3.1.3: Teknoloji transfer ofisleri, 
teknoparklar, Ar-Ge merkezleri vb. yapıların 
fikri mülkiyet yönetimi kapasitelerini 
artırmaya yönelik verilen eğitim sayısı 
(kümülatif) 

Adet 12 12 100 

Açıklama 

 
Sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla patentli 
teknolojiye erişimi kolaylaştıran web portalı hazırlanması ve teknoloji transfer ofisleri, 
teknoparklar, Ar-Ge merkezleri vb. yapıların fikri mülkiyet yönetimi kapasitelerini 
artırmaya yönelik verilen eğitim sayısı performans göstergelerinde hedeflenen 
seviyeye ulaşılmıştır. 
 
 

Hedef 3.2 Yerli firmaların markalarının ve diğer sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde 
korunmasına katkı sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 3.2.1: Markaların ve diğer sınai mülkiyet 
haklarının uluslararası düzeyde korunması 
konusunda düzenlenen seminer sayısı 
(kümülatif) 

Adet 8 8 100 

Açıklama 

 
 
 
 
 
 
Markaların ve diğer sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde korunması 
konusunda düzenlenen seminer sayısı performans göstergesinde hedefe ulaşılmıştır. 
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Hedef 3.3 Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kalkınmadaki etkisinin artırılmasına 
katkı sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 3.3.1: Coğrafi işaretlere ve geleneksel ürün 
adlarına ilişkin başarı hikayelerini içeren 
materyal sayısı (kümülatif) 

Adet 3 3 100 

PG 3.3.2: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün 
adları konusunda yerel paydaşların katılımıyla 
düzenlenen çalıştay sayısı   (kümülatif) 

Adet 24 24 100 

Açıklama 

 
 
 
 
Coğrafi işaretlere ve geleneksel ürün adlarına ilişkin başarı hikayelerini içeren materyal 
sayısı ile coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları konusunda yerel paydaşların 
katılımıyla düzenlenen çalıştay sayısı performans göstergelerinde hedeflenen seviyeye 
ulaşılmıştır. 
 
 
 
 
 
 

Hedef 3.4 Özgün tasarımların oluşturulmasına ve ekonomiye kazandırılmasına katkı 
sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 3.4.2: Tasarımcıları ve sanayicileri bir araya 
getirecek faaliyet sayısı (kümülatif) 

Adet 6 7 100 

Açıklama 

 
 
 
 
 
 
 
Tasarımcıları ve sanayicileri bir araya getirecek faaliyet sayısı göstergesinde hedeflenen 
seviyenin üzerinde bir başarı sağlanmıştır. 
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AMAÇ 4: SINAİ MÜLKİYET KONUSUNDA ÜLKEMİZDE YÖNLENDİRİCİ VE ULUSLARARASI ALANDA 
ETKİN OLMAK  

  

Hedef 4.1 Kurumun uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi olarak kurumsal 
kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 4.1.2:  Araştırma-inceleme konusundaki 
kalite yönetim sisteminin gözden 
geçirilmesine yönelik hazırlanan rapor sayısı 
(kümülatif) 

Adet 2 2 100 

PG 4.1.3: Araştırma-inceleme konusunda 
işbirliği yapılan ülke sayısı (kümülatif) 

Adet 1 1 100 

Açıklama 

 
Araştırma-inceleme konusundaki kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesine 
yönelik rapor sayısı ile araştırma-inceleme konusunda işbirliği yapılan ülke sayısı 
performans göstergelerinde hedefe %100 ulaşılmıştır. 
 
 

Hedef 4.2 Sınai mülkiyet paydaşlarıyla işbirliği güçlendirilecektir. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 4.2.1: Türkiye’nin yeni fikri mülkiyet 
stratejisinin hazırlanması 

Yıl Yıl Sonu 2019 100 

PG 4.2.2: Vekillere yönelik düzenlenen 
toplantı ve eğitim sayısı (kümülatif) 

Adet 11 11 100 

Açıklama 

 
 
 
 
 
 
Türkiye’nin yeni fikri mülkiyet stratejisinin hazırlanması ile vekillere yönelik düzenlenen 
toplantı ve eğitim sayısı performans göstergelerinde hedeflenen seviyeye ulaşılmıştır.  
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Hedef 4.3 Uluslararası alanda sınai mülkiyetle ilgili konular takip edilerek ülkemizin bu alandaki 
etkinliği artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 4.3.1:  Uluslararası ve bölgesel 
kuruluşlarla ve ulusal ofislerle işbirliği içinde 
düzenlenen etkinlik sayısı (kümülatif) 

Adet 17 18 100 

PG 4.3.2:   Katılım sağlanan uluslararası daimi 
toplantı sayısı (kümülatif) 

Adet 55 60 100 

Açıklama 

Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve ulusal ofislerle işbirliği içinde düzenlenen 
etkinlik sayısı ile katılım sağlanan uluslararası daimi toplantı sayısı performans 
göstergelerinde hedeflenen seviyeler gerçekleştirilmiştir. 
 
 

  

 AMAÇ 5: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK 

  

Hedef 5.1 Kurumun insan kaynakları alt yapısı güçlendirilecektir. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 5.1.1:   Personelin katılım sağladığı kişisel 
ve mesleki gelişime yönelik eğitim sayısı 
(kümülatif) 

Adet 90 90 76 

PG 5.1.2:  Kişisel ve mesleki gelişime yönelik 
eğitimlere katılan personel sayısı  (kümülatif) 

Adet 470 1.140 100 

PG 5.1.3: Personelin memnuniyetini ölçen ve 
çalışan görüşlerini alan anket yapılması 
(kümülatif) 

Yıl Yıl Sonu 2019 100 

Açıklama 

 
Personelin kişisel ve mesleki gelişime yönelik katılım sağladığı eğitim sayısı ile 
personelin memnuniyetini ölçen ve çalışan görüşlerini alan anket yapılması 
göstergelerine ilişkin hedeflenen seviyelere ulaşılmıştır. 
 
Kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimlere katılan personel sayısına ilişkin 
performans göstergesinde hedeflenen seviyenin çok üzerinde gerçekleşme olmasının 
nedeni, söz konusu eğitimlere öngörülenden daha fazla personelin katılım sağlamış 
olmasıdır. 
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Hedef 5.2 Kurumun teknolojik alt yapısı güçlendirilecektir. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 5.2.1: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Belgesi alınarak gözetim tetkiklerinin 
yaptırılması 

Yıl Yıl Sonu 0 0 

PG 5.2.2: Felaket Kurtarma Merkezinin 
kurulması 

Yıl Yıl Sonu 1 0 

Açıklama 

 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınarak gözetim tetkiklerinin 
yaptırılması performans göstergesi; entegre yönetim uygulamasının yazılımı nedeniyle 
belge alımı süreci uzamıştır. 2020 yılı sonuna kadar ISO 27001 Belgesi alınması ve 
gözetim tetkiklerinin yaptırılması planlanmaktadır. 
 
Felaket Kurtarma Merkezinin kurulması göstergesine ilişkin hedef gerçekleşmiştir. 
 

Hedef 5.3 Kurumun fiziki alt yapısı güçlendirilecektir. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 5.3.2: Çalışanların çalışma alanlarına ilişkin 
memnuniyet oranı 

Yüzde 70 68.51 98 

Açıklama 

Kurum çalışanlarına yönelik olarak memnuniyet düzeyini ölçen anket düzenlenmiş 
olup, anket sonuçlarında yer alan öneriler değerlendirilerek koşulları iyileştirilmesi 
çalışmalarına devam edilecektir. 

 

Hedef 5.4 Kurumda planlı ve koordineli çalışma kültürü geliştirilecektir. 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 
Hedef Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

PG 5.4.1:  Birim bilgilendirme toplantı sayısı 
(kümülatif) 

Adet 12 12 100 

PG 5.4.2:   Kurumsal hafızaya ait tüm 
dokümantasyonun intranette yayımlanarak 
güncellenmesi 

Yıl Yılsonu 2019 100 

Açıklama 

 
Birim bilgilendirme toplantı sayısı ile Kurumsal hafızaya ait tüm dokümantasyonun 
intranette yayımlanarak güncellenmesi performans göstergelerinde hedeflenen 
seviyeye ulaşılmıştır. 
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4.1 ÜSTÜNLÜKLER    

 Genç, dinamik ve konusunda uzman bir çalışan profiline sahip olması 

 Günün koşullarına uygun, güncel bir mevzuata sahip olması  

 Paydaşlarıyla işbirliği kültürünün gelişmiş olması 

 Uluslararası platformlarda ülkemizi etkin temsil etme kapasitesine sahip olması 

 Kendini geliştirme hızının ve değişime uyum kabiliyetinin yüksek olması 

 Patent Araştırma ve inceleme konusunda uluslararası yetkinliğe sahip olması 

 Bürokrasiyi azaltan yönetim anlayışı 

 Standartları yüksek fiziki altyapı 

 Ülke çapına yayılmış TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimleri 

 Ülkemizde sınai mülkiyet konusunda artan farkındalık 

 Kurum iştiraki TÜRKSMD bünyesinde sınai mülkiyet alanında değerleme kapasitesinin 

oluşması 

 Tüm Kurum hizmetlerinin dijital ortamda sunulması 

4.2 ZAYIFLIKLAR   

 Birimler arası koordinasyonun istenilen düzeyde olmaması 

 Yürütülen işlerde kişiye bağımlılığı azaltma konusunda istenilen seviye ulaşılamamış olması  

 Personelin motivasyonun artırılması, kurum kültürünün geliştirilmesi yönünde eksiklikler 

bulunması 

 Kurumun bilgi işlem altyapısını geliştirilmeye dönük yatırımlarının henüz istenilen düzeye 

ulaşılamaması 

 Artan iş yükünü dengeleyecek insan kaynağının yetersiz olması 

 Sistematik bir eğitim planlamasının olmaması 
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4.3 DEĞERLENDİRME    

Güçlü ekonomi için güçlü bir sınai mülkiyet sisteminin gerekli olduğu ve ülkemizin 2023 

hedeflerine ulaşmasında sınai mülkiyet haklarının kritik bir öneme sahip olduğu bilinciyle 

Kurumumuz çalışmalarını 2019 yılında da yürüterek ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar 

elde etmiştir.  

Patent başvurularının araştırma ve inceleme raporlarının tamamının Kurum bünyesinde 

düzenlenmesine 2016 yılı itibariyle başlanmıştır. 2010 yılında Kurumumuz tarafından 162 

araştırma ve inceleme raporu düzenlenirken, bu sayı 2019 yılında yaklaşık 50 kat artarak 7.986’ya 

ulaşmıştır. 

Kurumumuzun sınai mülkiyet alanında yapmış olduğu etkin çalışmalar, başvuru ve tescil sayılarına 

da yansımıştır. Başvuru sayılarındaki düzenli artışlarla birlikte bugün itibariyle Dünya Fikri 

Mülkiyet Teşkilatı verilerine göre Türkiye, yerli patent başvurularında dünyada 14 üncü, marka 

başvurularında 8 inci ve tasarım başvurularında ise 5 inci sırada yer almayı başarmıştır. 

Kurumumuza 2019 yılında 8.126 yerli, 11.790 yabancı olmak üzere toplam 19.916 patent 

başvurusu yapılmıştır. Böylece, 2019 yılında bir önceki yıla göre yerli patent başvuru sayısı 

yaklaşık %11 oranında, yabancı başvuru sayısı ise yaklaşık %6 oranında artış göstermiştir. 2019 

yılında Kuruma 2.906 faydalı model başvuru yapılmış olup, bir önceki yıla göre yaklaşık %8 

oranında artış meydana gelmiştir.  

Benze şekilde, marka başvuru sayıları 2019 yılında bir önceki yıla göre %12 artış oranıyla 

134.353’e yükselmiştir. Toplam tasarım başvuru sayısı ise bir önceki yıla göre yaklaşık %9.1 

oranında artış göstererek 46.188’e yükselmiştir. 

Coğrafi işaret başvurularında ve tescillerinde son 3 yılda büyük artış olmuştur. 2016 yılı sonunda 

197 olan toplam tescilli coğrafi işaret sayısı 2019 yılı sonunda 468’e ulaşmıştır. 

Son yıllarda artan başvurularla birlikte Kurumumuz, Avrupa'nın en fazla sınai mülkiyet başvurusu 

yapılan kurumları arasında yer almıştır.  

Kurumumuz farklı seviyelerde farklı kesimlere yönelik farkındalığı artırma, bilgi paylaşımı, eğitim 

ve benzeri amaçlarla pek çok etkinlik düzenlemekte veya düzenlenen etkinliklere katılım 
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sağlamaktadır. 2019 yılı içerisinde düzenlenen veya katılım sağlanan seminer, eğitim, stant, sergi, 

çalıştay, eğitim, panel, toplantı, fuar gibi etkinlik sayısı 214 olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılında 135 olan Bilgi ve Doküman Birimi sayısı 2019’da 166’ya yükselmiş ve böylece ülke 

genelinde Bilgi ve Doküman Birimi kurulmayan İl kalmamıştır. Bu birimlerin 43’ü ticaret ve sanayi 

odalarında, 100’ü üniversitelerde, 21’i Kalkınma Ajanslarında, 1 tanesi Vakıf (HAVELSAN) ve 1 

tanesi de Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (Bilişim Vadisi) yer almaktadır. 

Kurumumuz ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ortaöğretim ve 

üniversite öğrencilerine interaktif patent araştırma ve uygulama eğitimleri vermek amacıyla 

oluşturulan Patent Atölyesi kapsamında ve ortaöğretim 7 ve 8. sınıflarda okutulan teknoloji 

tasarım dersi kapsamında 2019 yılı içerisinde Kurumumuzu toplam 150 adet öğrenci ziyaret 

etmiştir. 

2016 yılından bu yana ülkemizde İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) adı ile uluslararası 

düzeyde bir buluş fuarı gerçekleştirilmektedir. ISIF’in bu yıl, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve 

teknoloji festivali TEKNOFEST ile birlikte gerçekleştirilmiş olması ise ülkemizin “Milli Teknoloji 

Hamlesi” hareketine büyük katkı sağlamıştır. Sınai mülkiyet alanında kurumsal kapasitesi büyük 

gelişme kaydetmiş ve yasal zemini güçlenmiştir. Tüm dünya buluşçularına açık olan ve uluslararası 

bir etkinlik olan ISIF, bu yıl 22 ülkeden 384 buluşa ev sahipliği yapmıştır. 

Sınai mülkiyet sisteminin en önemli aşamalarından biri olan değerleme faaliyetleri konusunda, 

ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinden etkin bir şekilde yararlanmak ve firmalarımızın sınai 

mülkiyet portföylerinin ticarileşmesine katkı sağlamak amacıyla, 2018 yılında kurulan Türk Sınai 

Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (TÜRKSMD) 

çalışmalarını 2019 yılında başarılı bir şekilde yürüterek değerleme faaliyetlerine başlamıştır. 

Kurumumuz “Türkiye’nin fikri sermayesinin ve yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan, 

sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren bir kurum olmak.” vizyonuyla 

sınai mülkiyet sisteminin gelişmesi için çalışmalarına devam edecektir. 
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Kurumumuz 2019 yılında sınai mülkiyet alanında önemli çalışmalara imza atmış olup, bu 

çalışmaların sonuçları sınai mülkiyetle ilgili başvuru ve tescil sayılarına güçlü bir şekilde 

yansımıştır. 

2017 yılından bu yana Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde uluslararası otorite olarak da 

hizmet veren Kurumumuz, patent araştırması konusunda kapasitesini güçlendirmeye devam 

etmektedir. Kurumumuzun düzenlediği uluslararası rapor sayısı bir önceki yıla göre 7,5 kat artış 

göstermiş olup, bugün dünyada 23 uluslararası patent araştırma ve inceleme otoritesi içinde yer 

alan TÜRKPATENT, 2019 yılında rapor sayısını en hızlı artıran sınai mülkiyet kurumu olmuştur. 

2023 yılında Kurumumuzun dünyadaki ilk 10 otorite kurum arasında yer alması için çalışmalarımız 

devam etmektedir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin, sınai mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde 

korunması hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle, uluslararası sınai mülkiyet 

başvurusu yapacak olan başvuru sahipleri veya firmalar, başvuru yapacakları ülkelerin mevzuatı 

ve sürecin işleyişine yönelik olarak bilgilendirmeye ve yönlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu 

kapsamda, firmalarımızın uluslararası başvuru süreçlerini kolaylaştırmak için Kurum olarak 

çalışmalara devam edilecektir. 

Kurum bünyesinde düzenlenmeye başlayan patent başvurularının araştırma inceleme 

raporlarının kapasitesini ve kalitesini sürekli olarak artırarak, özellikle rapor sürelerini kısaltmak 

önümüzdeki dönemde en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.  

Kurumumuz, KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak 2006 yılında 

Hezarfen Projesi’ni geliştirip uygulamaya koymuştur. Anılan projeden, bu güne kadar pek çok 

yenilikçi KOBİ faydalanmıştır. Bu bağlamda 2019 yılı içerisinde; Adana, Mersin, Manisa ve İstanbul 

ilinde KOBİ’lere yönelik olarak Hezarfen Projesi kapsamında firmalara danışmanlık ve eğitim 

hizmeti verilmiş olup, önümüzdeki yıllarda da farklı illerde Projenin uygulanmasına devam 

edilecektir.  

Sanayinin rekabet gücüne doğrudan ve hızlı bir şekilde etki edecek bir araç olan tasarımlara 

yönelik olarak hazırlanan ve 2018-2020 yıllarını kapsayan Türkiye’nin yeni Tasarım Stratejisi ve 

Eylem Planının yürürlüğe konulması ve etkin bir şekilde uygulanması sınai mülkiyet sisteminin 

güçlendirilmesi çalışmalarında ilgili kesimlere yol göstermede önemli bir rehber olacaktır. Söz 
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konusu strateji belgesindeki eylemlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak izlenmesine devam 

edilecektir. 

2019 yılı içerisinde ülkemizin fikri sermayesinin ve yenilik kapasitesinin artırılmasına yönelik farklı 

türde toplam 214 proje ve etkinlik gerçekleştirilmiş olup etkinliklere devam edilecektir. 

Kurumumuz, ülkemizde üretilen yerli buluşların tanıtımına ve ticarileştirilmesine katkı sağlamak 

amacıyla çeşitli uluslararası fuarlara yerli buluşçularımızla birlikte katılım sağlamakta ve bundan 

sonraki dönemlerde de uluslararası fuarlara katılım sağlayacaktır. 

Sınai mülkiyet sisteminin tüm kullanıcılarının uluslararası standartlarda çalışabilmesi için gerekli 

temel ve uzmanlık eğitimlerini bilimsel yollarla almalarını sağlayacak bir sınai mülkiyet eğitim 

sisteminin hayata geçirilmesi, sisteme çok büyük katkılar sağlayacaktır. Fikri Mülkiyet 

Akademisi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Kurum 

bünyesinde Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi kurulmuştur. Fikri Mülkiyet Akademisi 

bünyesinde son bir yılda 3 binin üzerinde kamu ve özel sektör çalışanına kapsamlı eğitimler 

verilmiş olup, Kurum bünyesinde verilen eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. 

Kurum ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında, milli eğitimde sınai 

mülkiyet farkındalığını artırmaya yönelik seferberlik başlatılmıştır. Bu Protokol ile 

öğrencilerimizin ilkokuldan itibaren fikri ürünler üretme becerisini ve alışkanlığını kazanmaya 

yönelik çalışmalarımıza hız verilecektir. Ayrıca, üniversite öğrencilerimizi buluş yapmaya, icat 

çıkarmaya yönlendirmek amacıyla  “Patentle Türkiye” sloganıyla 2019 yılında yapılan “Ulusal 

Üniversiteler Patent Yarışması”nı, söz konusu Protokol kapsamında liselere yönelik olarak 2020 

yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

TÜRKPATENT, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile başlatılmış olan 

Fikri Mülkiyet Yüksek Lisans Programı 2016-2017 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerine 

devam etmekte olup, yurtdışından yabancı öğrencilerin de geniş katılımıyla sürdürülmektedir. 

Söz konusu Yüksek Lisans Programı 2019-2020 eğitim döneminde de devam edecektir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji 

Stratejisinde fikri mülkiyet alanının güçlendirilmesi kapsamında 6 adet eylem ortaya 

konulmuştur. Söz konusu eylemler;  
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 Ülkemizde açık inovasyon ve açık kaynak yazılımları konusunun etkin yönetilebilmesi için 

fikri mülkiyet alanında gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirilmesi, 

 Ülkemiz için stratejik görülen kamu fonlarıyla desteklenen girişimlerin fikri sınai haklarının 

Türkiye’de kalması için gerekli çalışmaların yapılması, 

 Kamuya ait patent ve faydalı model gibi fikri hakların envanterini çıkararak, özel sektörün 

bu envanterden faydalanması için düzenlemelerin yapılması, 

 Üniversitelerin fikri mülkiyet yönetim kapasitelerini artırmak ve sahip oldukları fikri 

mülkiyet varlıklarını devir veya ve lisans sözleşmeleriyle kullandırabilmelerine imkan 

sağlamak amacıyla, gerekli düzenlemeleri yaparak bu alandaki uygulamaların etkin hale 

getirilmesi, 

 Çalışan buluşlarına ilişkin hukuki düzenlemeler paydaşlarla ve uzmanlarla 

değerlendirilerek uygulamaya alınması, 

 Yazılım ve bilişim ürünlerinin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve markalaşmasını 

desteklemek için fikri mülkiyet hakları konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi 

Yukarıda verilen eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde “Standartlar, 

Fikri Mülkiyet Hakları ve Uluslararası İlişkiler Komitesi” kurulmuştur. Söz konusu komite 

çalışmalarına Kurumumuzca üst düzeyde katılım sağlanmakta olup eylemlerin gerçekleştirilmesi 

için çalışmalara devam edilecektir. 

Türk Patent ve Marka Kurumu, yürüttüğü faaliyetler bakımından güçlü bir teknolojik altyapının 

öneminin bilinciyle bu alanda önemli çalışmalar yapmış olup, 2008 yılında %33 olan çevrimiçi 

başvuru oranı 2019 yılında %99,95’e ulaşmıştır. Çevrimiçi başvuru sisteminin daha da 

güçlendirilerek, e-devlet üzerinden kimlik doğrulamayla verilen hizmetlerin e-devlete tam 

entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir. 

Kurumun vermiş olduğu hizmetlerin daha etkin ve verimli olması amacıyla Kurum bünyesinde bir 

“Dijital Dönüşüm Ofisi” kurulmuştur. Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından, Kurumun mevcut durumu 

analiz edilmiş, gerekli eylem adımları çıkartılarak kısa ve orta vadeli çalışma planı hazırlanmış 

olup,  Kurumun veri kalitesi ve hizmetlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 

Ülkemizin sınai mülkiyet haklarından etkin bir şekilde yararlanması için üretilen sınai mülkiyet 

ürünlerini sanayiye ve ekonomiye katma değer olarak yansıtacak güçlü mekanizmalara sahip 

olması gerekmektedir. Bu doğrultuda Kurumun bundan sonraki en önemli adımı buluşlar, 
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markalar ve tasarımları hızlı bir şekilde ülkemizin rekabet gücünü artıracak araçlara 

dönüştürülmesini sağlamak yönünde olacaktır. Bu kapsamda, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili olarak 

kurulan TÜRKSMD A.Ş Değerleme ve Danışmanlık Şirketi değerleme faaliyetlerine başlamış olup, 

bu alandaki faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürerek sınai mülkiyet haklarının ekonomiye 

kazandırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. 
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Ek-1: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı  
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Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


