
IP (Patent Hakkı) 

Fikri Mülkiyet Hakları(1) 

Fikri Mülkiyet(Fikir Hakları), yeniliğe ve yaratıcılığa dayalı ürünlerin resmi olarak tanınmasını sağlayan 
haklar grubudur. İçerdiği konuların farklılığına göre birbirinden ayrılan bu haklar da aynen mülk gibi 
alınıp satılabilir veya ticari bir ürün olarak kullanılabilir. Belli başlı fikri mülkiyet hakları şunlardır: 

  

1)Patentler                                                                             

2)Tescilli(Ticari) Markalar                                                        

3)Ticari Sırlar 

4)Telif Hakkı 

5)Bitki Yetiştirme Hakkı 

6)Coğrafi İşaretler 

  

            Fikri Mülkiyet Hakları beraberinde karmaşık kurallar ve politikalar getirir. Avantajları olduğu 
kadar dezavantajları da bulunur. Bu haklar yeniliği ve gelişimi cesaretlendirebilir ve ödüllendirebilir. 
Uluslararası ticareti geliştirebilir. Yabancı yatırımın ve teknoloji transferinin gerçekleşmesini 
sağlayabilir. Ancak bu hakların kullanımı aynı zamanda uluslar arası şirketlerin tekel olarak çok 
güçlenmesini sağlayabilir veya gelişmekte olan ülkelerin yeni teknolojiye ulaşmasını engelleyebilir. 
Önemli ve faydalı bilgilere sahip olmayı güçleştirebilir. Batı tarzı ticareti ve teknolojik gelişimi diğer ülke 
ve bölgelerdeki geleneksel yöntemlerin üstünde tutarak bazı kitlelere dezavantajlar sağlayabilir. 

  

Patent Nedir? (1) 

  

Patentler yeni keşfedilmiş ve topluma sunulmuş bir teknolojik buluşu koruyan haklardır. 
Patentler soyut fikir veya teorilerin haklarını korumak için değil; seçilebilir ve elverişli, pratik çözümler 
getiren veya uygulamaları olan bilimsel icatlar içindir. Patentler, yeni ürünleri içerebildiği gibi, eski veya 
yeni ürünleri üretmek için kullanılan yeni yöntemleri de içerebilir.  

Her araştırmanın sonucu veya her ortaya çıkan yeni bir ürün patent alabilecek özelliğe sahip 
değildir. Patentleşebilir olabilmesi için bu keşiflerin belirli geçerli testleri geçebilir olması gerekmektedir. 
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’na göre bu özellikler açıkça belirtilmiştir ve 3 
tanedir: 

  

            1)Yeni 

            2)Yaratıcı bir aşama içeren(Besbelli olmayan) 

            3)Fayda getiren 



  

            Bu üç özellik de Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nda daha detaylıca 
açıklanmıştır. Ancak özellikle üçüncü maddenin limitlerini belirlemekte sıkıntılar yaşanmaktadır. Kime 
göre nasıl faydalığı olduğu konusunda hüküm vermek bazen güç olmaktadır.  

            Patentler patent sahibine belirli haklar getirir. Patentlenmiş ürünün başkaları tarafından 
özellikle ticari amaçlarla kullanılmasını yasaklar. Ancak patentlenmiş ürünler her zaman eğitim ve 
araştırmalar için, hükümet veya kamu yararına veya milli olağanüstü durumlarda kullanılabilir. Ayrıca, 
bir ürünün patentlenmiş olması başkalarının o ürünü ticari olarak kullanmasını yasaklasa da patent 
sahibine de o ürünü satma hakkını direk vermez. Patent sahibi de olsa patentli ürünün satılabilmesi 
için başka yasal uygulamalardan geçmesi gerekmektedir. Örneğin genetiği değiştirilmiş bir tohumun 
patentine sahip olan bir kişinin bu tohumu ekip ürünlerini satma hakkı olmayabilir. Çevre, sağlık ve 
tüketici koruma kanunlarının da bu tohumun ürün vermesi ve satılmasına izin vermesi gerekmektedir.  

            Patent hakları aynı zamanda bölgeseldir ve milli merciler tarafından verilir. “Dünya patenti” diye 
bir kavram yoktur. Amerika’da tanınmış bir patentin Türkiye’de etkisi yoktur. Bu durumda Amerika’da 
patenti satın alınmış bir ürünle ilgili Türkiye’de bir patent geçerli değilse Türkiye’de bir üretici bu ürünü 
istediği gibi pazarlayabilir. Ancak buluşunu birden fazla ülkede korumak isteyenler için Patent İşbirliği 
Anlaşması(PCT) yapılmıştır. PCT sayesinde patent başvuruları aynı anda birden fazla ülke için 
yapılabilir. 14 Mart 2006 tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti’ni de bulunduran 129 ülke PCT üyesi olmuştur. 
Uluslar arası patent başvurusu yaparak patent haklarına bütün PCT ülkelerinde veya seçilen bir 
kısmında sahip olmak mümkündür.  

Ayrıca patent hakları belirli süreler için geçerlidir. Bu süre normal şartlar altında 20 senedir. Bu 
süre zarfında icadı türeten kimse bu keşifle ilgili bütün detayları vermeli ve bu sayede patentin süresi 
dolduktan sonra kamu bu icattan faydalana bilmelidir.  

  

Ticari Sırlar(1) 

  

Ticari sırlar kazanç sağlayan ve gizli tutulan mesleki veya teknik bilgilerdir. Gizli işlemler, 
malzeme karışımları, formül veya tarifler, veya değerli ve gizli tutulması gerekilen herhangi bir bilgi 
ticari sır olarak değerlendirilebilir. Hukuk devletlerinde ticari sırrı bulan ve geliştiren kişi onu gizli tutma 
hakkına sahiptir. Patentlerde olduğundan farklı olarak ticari sırların belirli bir geçerlilik süresi yoktur.  

  

Ticari Markalar(1) 

  

Marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden 
ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler şekiller, harfler, sayılar,malların 
biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla 
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Bir markanın veya ürünün tescillenmesi o 
markanın veya ürünün aynısının veya benzerlerinin piyasada hakka sahip kişiden veya şirketten 
başkaları tarafından satılmasını engeller. Ticari marka hakları yenileninceye kadar minimum 7 sene 
için geçerlidir. Türk Patent Enstitüsü’ne göre Türkiye’de bu süre 10 senedir. Ticari marka hakkına 
sahip olan şirket veya kişi üretimi devam ettirdiği sürece bu hakkını yeniletebilir.  

  

Biyoteknoloji ve Fikri Mülkiyet(1) 



  

Biyoteknoloji ortaya çıktığından beri beraberinde fikir hakları yani fikri mülkiyet hakları 
konusunu getirmiştir. Biyoteknolojik ürünlerin ve genetik yöntemlerin üzerinde patent uygulamaları 
başlatılmıştır.  

Frances Crick ve James Watson’ın 1953’te genlerden oluşan çift zincirli DNA molekülünün 
şifresini çözmesiyle biyoteknolojide büyük ilerlemeler meydana geldi. DNA’nın işleyişi hakkında bilim 
adamları daha çok bilgiye sahip oldukça DNA’nın üzerindeki genlerin değiştirilmesi de mümkün hale 
geldi. Bu sayede faydalı özelliklere sahip genler kopyalanarak başka DNA’lara aktarıldı. 
Biyoteknolojideki bu aşamalarla beraber patent işlemleri de hız kazandı. 

Gen teknolojisinin tarım, eczacılık, tekstil v.b bir çok sektörde uygulaması vardır. Örneğin 
tarım sektörü için zararlı böceklere ve hastalıklara karşı dayanıklı bitkiler üretmektedir. Ayrıca ürünlerin 
kalitesini arttırarak hasılatı arttırmaktadır. Bu sayede çiftçinin de hem masrafları azalmakta hem de 
ürün verimi artmaktadır. Ancak bu genetiği değiştirilmiş organizmaları üretip geliştirmek uzun yıllar 
gerektiren masraflı araştırmalar gerektirmektedir. Bu yüzden bu araştırmaları yürüten bilim adamları ve 
şirketler de kendi geliştirdikleri ürünlerin patent haklarını korumak istemektedirler.  

Önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi her yeni teknolojik ilerleme veya buluş patent sahibi 
olma hakkına sahip değildir. Her ülkenim bu konuyla ilgili özel karar ve yasaları vardır. Ancak bazı 
evrensel geçerliliği olan özellikler de vardır. Biyolojik herhangi bir ürünün patent alabilmesi için 
geçmesi gereken belli başlı testler vardır. Örneğin Frances Crick ve James Watson çift zincirli DNA 
molekülünü keşfetmişlerdir. DNA’nın keşfi bilimdeki en önemli buluşlardan biri de olsa patent alma 
hakkına sahip bir “icat” olarak değerlendirilmemektedir. Bir patent değerlendirilmesi yaparken sorular 
başlı başına şunlardır:  

1)İcat tanımına uyuyor mu? 

2)İcat genel yapısıyla ve özellikleriyle patent alma hakkına sahip kategoride mi? 

3) İcat bir ilk ve yenilik getiriyor mu? 

4)Yaratıcı bir aşaması var mı veya aşikar değil mi? 

5)Endüstriyel uygulaması var mı veya faydalı mı? 

6)Patent talebi yeterli derecede destekli mi? 

  

Bu sorulara cevap verirken daha önceki bölümlerde bahsedilen üç özelliğin nasıl değerlendirildiğini 
inceleyelim: 

  

<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->Yeniliğe nasıl karar veriliyor? (1) 

  

Patenti için başvurulan ürün veya fikir başvuru tanımlarına uyduktan sonra ilk sağlaması gereken 
özelliği “yeni” olmasıdır. Daha önceden yayımlanmış veya kullanılmış bir ürünün patent alması 
mümkün değildir. Daha önceden yayımlayan olan ürünün patentli olup olmamasının bir önemi yoktur. 
Önemli olan başvuruda bekleyen ürünün bir ilk olmasıdır. Patent başvurusunu henüz yapmamış veya 
başvurusu henüz kabul edilmemiş bir kişinin bile kendi ürününün tanıtımını yapması o ürünün 
patentinin geçerliliğini kaybetmesine neden olabilir.  



Bu konuda farklı ülkelerde farklı yasalar vardır. Bazı ülkeler “yenilik” özelliğini incelerken kendi 
ülke sınırları içinde bu ürünün veya fikrin bir ilk olmasına özen gösterirler. Ancak çoğu ülke patent için 
başvurusu yapılan ürünün evrensel olarak bir ilk olmasına özen gösterirler ve yabancı bir ülkede bu 
ürünün veya benzerinin bulunmuş olması o ürünün patent başvuru hakkını kaybetmesine neden 
olabilir. 

  

2) Yaratıcılığa nasıl karar veriliyor? (1) 

  

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’na göre patent başvurusu yapılan ürünün 
yaratıcılık içeren bir özelliğinin olması yani diğer bir deyişle apaçık zaten herkesin bildiği bir fikir veya 
ürün olmamalıdır. Basit herkesin düşünebileceği teknik çözümler veya belli problem veya sorunlara 
bulunan çareler genelde patent alma haklarını kaybederler. Bu konuda hüküm vermek genelde zor 
olduğu için belli başlı kriterler getirilmiştir: 

1)Beklenmedik sonuçlar doğuran: Eğer buluş normal beklentilerin veya o dönemin teknolojik 
bilgisinin aksine bir sonuç getiriyorsa bu buluşta yaratıcılık özelliği olma ihtimali daha yüksektir.  

2)Uzun süredir süren bir probleme çözüm getiren: Eğer bir icat uzun zamandır süregelen bir 
soruna çare buluyorsa bu buluşun “yaratıcılık” özelliğini gösterme ihtimali yüksektir. Bahsedilen 
problemin çözümü aşikar olsaydı, bu problem uzun süre varlık göstermezdi. Örneğin uzun yıllardır 
birçok insanın ölümüne sebep olan bir hastalığın tedavisi her ne kadar basit formüllü bir ilaçla da olsa 
“yaratıcılık” özelliği gösterme ihtimali yüksektir.  

3)Yeni bir problemi tespit eden: Bazen sorunlar ve çözümleri aynı süreç içinde ortaya çıkarlar. 
Böyle bir durumda da çözüm getiren ürünün yaratıcılık özelliği kazanma şansı daha yüksektir. 

4)Daha önceden tanınmayan bir probleme çözüm getiren: Bir fikir veya icat, daha önceden tespit 
edilememiş bir probleme çözüm getiriyorsa patent alma ihtimali çok yükselir. 

5)Daha önceki bir çözümü değiştiren: Eğer bir buluş daha evvelki patentli veya patentsiz başka bir 
çözüm yolunun eksikliğini veya gereksiz fazlalığını ispatlıyorsa bu fikrin patent alma ihtimali de 
yüksektir. 

6) Devrin teknolojisi: Patent başvurusu yapılan ürünün ilgili olduğu konudaki bilgi birikimi seviyesi 
de ürünün ne kadar yaratıcı ve icat özelliği gösterdiği hakkında da etkilidir. Yeni gelişen branşlarda 
patent almak daha kolay olabilir. 

  

Biyoteknoloji gibi hızla gelişen branşlarda “yaratıcılık” konusunda karar vermek oldukça zordur. 
Her gün yeni bir ilerlemeye açık olan bu alanda bir gün “yaratıcı” veya “apaçık olmayan” bir bilgi veya 
buluş kısa zaman içinde genel geçer bilgi duruma gelebilir. Bu yüzden patent alacağı beklenen bir 
ürün bir anda aşikar ortada olan bir bilgi durumuna düşebilir. Bu alanda başvuru incelemelerini yapan 
insanlar laboratuar ortamından çok başvuru değerlendirmesi yaptıklarından teknolojik gelişimin son 
noktasından haberdar olamayabilirler. Bu da artık genel geçer hale gelmiş olan bilgilerin bile patent 
alabilmesiyle sonuçlanabilir. Bunu engellemek için patent ofisleri her alana o konunun uzmanını 
yerleştirmeye çalışmaktadır. Ancak yine de biyoteknolojideki bu çok hızlı gelişim bazı değerlendirme 
hatalarına sonuç verebilmektedir.   

Bu alanda patent başvurusu yapıp olumsuz cevap alanlar genelde ürünlerinin “aşikar olmadığını” 
çünkü uzun süre süren araştırma ve masrafın sonucunda ortaya çıktığını ileri sürebilirler. Ancak 
yüksek masraflar veya yıllar süren araştırmalar bir bilginin “yaratıcı” özellikler göstermesine kanıt 
olamaz. 



  

3)Faydalı veya kullanışlı olmasına nasıl karar veriliyor? (1) 

  

      Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın diğer bir kuralına göre patent 
başvurusu yapılan ürünün kullanışlı yani endüstriyel uygulaması olması gerektiği vurgulanıyor. 
Endüstriyi en genel kapsamda kabul eden anlaşma herhangi bir insanlığa fayda getiren ürünü veya 
yarar sağlayan fikir veya işlemi bu kapsam altına alabiliyor.  

      Biyolojik patent başvurularında ise durum biraz değişebiliyor. Bu konuda en çok yaşanan 
tartışmalardan biri doğada kendiliğinden varolan ve sadece varlığı keşfedilen canlıların patentleşebilir 
veya patentleşemez olduğu konusunda. Örneğin 20. yüzyılın başında keşfedilen ve patentleşen 
adrenalin hormonu gibi. Adrenalin hormonun keşfedilmeden önce asırlardır varolduğu biliniyordu; 
ancak, Takamine, adrenalin hormonunu insan vücudundan izole edip başka canlılarda tedavi amaçlı 
kullanma yöntemini geliştirdi. Bu pratik çözümün insanlığa ve biyolojiye faydalı olduğu tartışılmazdı. 
1911 yılında Takamine’in yaptığı patent başvurusu değerlendirildikten sonra bütün kriterleri karşıladığı 
için adrenalin hormonu patentleşmiş oldu. 

Sonuç olarak bir canlı formunun patentleşebilmesi için doğadaki formundan farklı bir şekilde 
olması gereklidir. Bu yüzden örneğin bir dağcının dağda rastladığı ilk defa görülen bir bitki türü 
patentleşemezken insani yöntemlerle üretilmiş bir bitki türü patentleşebilirdir. Başka bir örnek vermek 
gerekirse DNA üzerinde keşfedilen yeni bir gen sadece keşfedildi diye patentleşemezken, eğer bu gen 
izole edilip faydalı amaçlar için kullanılabiliyorsa patentleşebilirdir.  

Bu üç kriter sağlandıktan sonra(yeni, yaratıcı ve faydalı) patent başvurusu için son gerekli kriter 
patenti alınacak ürün, işlem ya da fikrin tam bir tanımı ve tarifi yapılmalıdır. Her ülkenin kriterleri bu 
konuda farklı olmakla beraber genel anlamda benzemektedir. Örneğin Avustralya’da biyolojiyle ilgili 
patent başvurularında başvuranların patentini istediği ürünün morfolojik, biyokimyasal ve 
sınıflandırılmaya tabi tutulmuş bir tarifinin verilmesi şart koşulmuştur. Çiçek gibi bitkilerde ise ürünün 
resimlerinin verilmesi gerekmektedir.  

Son olarak ise biyolojik buluşların patentleşebilmesi için tekrarlanabilir olması gerekmektedir. 
Biyolojik buluşlar uzun süren melez ırk yetiştirme veya komplike eleminasyon gerektiren işlemler 
olabileceğinden başvuru yapan kişinin ürünü oluşturmasını pratik bir yönteme dökmesi gerekebilir. 
Örneğin tesadüfen yüz milyonda bir görülen bir mutasyon sonucu ortaya çıkan özel bir bitkinin patenti 
tekrar aynı bitki elde edilemiyorsa alınamamaktadır.   

  

            Bitki Yetiştirme Hakkı (Islahçı Hakkı) (1) 

  

Bitki Yetiştirme Nedir ve Nasıl Olur? 

  

Ana çiçekten yeni nesillere genetik uygulamalarla istenen karakterleri aktararak yeni çeşit 
bitkiler geliştirmeye bitki yetiştirme denir. Bitkiler asırlardır eşeyli üreme veya mutasyonlar sonucu 
oluşan kalıtsal varyasyon sayesinde evrim geçirdiler. Bitki yetiştirmenin amacı ise bu evrimi istenen 
şekilde hızlandırıp yine istenen bir tür tespit edildiğinde onun sürekliliğini sağlamaktır.Bitki 
yetiştirmenin 4 değişik yolu vardır: 

1)İstenen özelliklere sahip bitkilerin seçilip çaprazlaması 



2)Farklı ama istenen karakterlere sahip iki bitkinin çaprazlanması 

3)Genetik mühendisliği yardımıyla gen transferi yaparak 

4)Radyasyon veya kimyasal maddeler yardımıyla mutasyonların oluşmasını sağlayarak 

  

            Geçmişten beri yapılan bitki yetiştirme günümüz tarımındaki başlıca dayanak ürünlerinin 
oluşumunu sağladı. Örneğin yediğimiz buğday veya mısır doğada günümüzde bulunduğu gibi 
bulunmuyordu. Nesiller sonucu yetiştirmenin sonunda günümüzdeki en verimli haline geldi.(pres) 

            Bitki yetiştirmenin tarım için faydaları vardır. Birçok değişik sebep için farklı bitki türleri 
yetiştirilmektedir: 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Üretkenlik 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Kalite ve tutarlılık 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Farklı çevre koşullarına adaptasyon 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Tat ve besin değeri 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Hastalık ve böceklere dayanıklılık 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Ulaşımında, saklanmasında ve işlenmesinde 
yarar sağlayan özellikler 

  

Bu faydaları ve imkanları toplumuna kazandırmak isteyen her devlet öncelikle bu besinleri 
nasıl üretebileceğini ve hazırda bulundurabileceğini düşünür. Ayrıca yeni ve topluma faydalı çeşitler 
üretildikten sonra bunların devamlılığını nasıl sağlayacağı önem kazanır. Bu yüzden birçok ülke “Bitki 
Yetiştirme Hakkı” adı verilen ve Fikri Mülkiyet Haklarının bir parçası olan bu hakkı kullanmaktadır.  

Bitki Yetiştirme Hakkı, bitki yetiştirenlere yeni çeşit bitkilerin konuma hakkını verir. Bu hak, 
patentlerden farklı olarak daha çok bitkilerin üretilme ve yetiştirilme metodları üzerinde durur. Bu 
koruma hakkı sadece belirli bir türdeki bitkinin belirli farklı varyasyonlarını korumak için kullanılır.  

Bir bitkinin bu haktan faydalanabilmesi için üç özelliğe sahip olması gerekir. Öncelikle aynı 
bitki türünün tüm varyasyonlarından farklı olmalıdır. İkinci olarak bu hakkı almış bitki çeşidinin hepsinin 
aynı karakteristik özelliklere sahip olması gereklidir. Son olarak ise bu varyasyon grubunun 
tohumlarından gelişen ürünlerin de aynı özelliklerde olması gerekmekte, diğer bir deyişle tür çeşidinin 
kalıcı olması gerekmektedir.  

Aynen patent alır gibi, bitki yetiştirme hakkı almak isteyen kişi de hakkını alacağı bitkinin 
kendine has özelliklerini iyice belirlemeli ve renkli fotoğraflar çekerek bunları belirgin hale getirmelidir. 
Patent hakları gibi genellikle bitki yetiştirme hakları da 20 yıl süreyle geçerlidir.  

                         

Bitki Yetiştirme Hakkı ve Patentlerin Karşılaştırılması(1) 

  



            Yeni bitki çeşitlerinin hakları Bitki Yetiştirme Hakkıyla da patentlerle de korunabilir. Böyle 
durumlarda fikir hakları konusundaki bir uzmana danışıp korunması istenen ürün için en faydalı hakkın 
hangisi olacağına karar verilmelidir. Bu konuda her ülkenin farklı bir tutumu söz konusudur. Çin Halk 
Cumhuriyeti, Tayland, Filipinler gibi ülkelerde bitki çeşitleri için patent yasaklanmış, sadece bitki 
yetiştirme haklarından faydalanma hakkı verilmiştir. Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, 
Avustralya ve Japonya gibi ülkelerde ise aynı ürün için her iki haktan da faydalanma verilmiştir.  

            İki koruma sistemi başvuruları incelerken aşağıdaki konulara odaklanırlar: 

  

• Bitkinin yetiştirilme metodu ve başvurunun her koruma türün yasal testlerini geçip geçmediği  

• İki farklı fikri mülkiyet hakkı tarafından sunulan imkanlar  

• Değerlendirme işlemleri ve ücretleri 

  

Bitki yetiştirme hakları da patentler de ticari amaçlar için kullanılır. Temel olarak aynı amaç için 
varolsalar da aralarında belirli farklar vardır. Örneğin Bitki Yetiştirme Hakkına sahip bir ürün 
araştırmalar için herhangi biri tarafından herhangi bir şekilde kullanılabilirken patentleştirilmiş bir 
ürünün hakları daha geniş olup bu özelliğe imkan vermeyebilir. Ayrıca patenler bitki yetiştirme 
metodunu gizleme hakkına sahip olabilirken bitki yetiştirme hakkına sahip olan bir kimse metodunu 
kamudan gizleyemez.  

Bitki yetiştirme hakkı başvuru açısından daha az zahmetli olmakla beraber aynı zamanda daha az 
masraflıdır. Aşağıdaki tablo bu iki fikri mülkiyet hakkını karşılaştırmasını yapar. 

  

Bitki Yetiştirme Hakkı ve Patentlerin Karşılaştırılması(1) 

  Bitki Yetiştirme Hakkı Patent 

Gerekli Özellikler Yenilik, Farklılık, Devamlılık Yenilik, yaratıcı aşama, 
faydalı(endüstriyel uygulama) 

  

Hakkı Sahip 
Olacak Ürün 

Bitki Çeşitleri Bitki Çeşitlerini de kapsayabilecek 
herhangi bir ürün 

  

(Bazı ülkelerde bitki çeşitleri patent 
kapsamına girmez) 

  

Hakkın Kapsamı 

Ticaret dışı amaçlara özellikle 
araştırma veya yetiştirmek için 
olan kullanımlara ayrıcalıkta 

bulunur.  

  

Amaç ticaret dışı da olsa patentli 
ürünün hakları herhangi bir 

kullanıma karşı korunuyor olabilir.  

  

  

  

  



Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Üzerinde Patent ve Haklar: (2) 

  

Türkiye, Patent İşbirliği Anlaşması’nı imzalamış ülkelerden biri olmasına karşın bazı durumlarda 
kanun ve yasalarına göre hareket etmek zorundadır. Türkiye’de kanunlar gereğince canlı türlerinin 
patentleştirilmesi yasal değildir. Patent Ofisleri’nde günümüze kadar hiçbir canlı türünün 
patentleştirilmesi yapılmamıştır.(4) 

Türkiye’de bu konuda tek geçerli olan mülkiyet hakkı Islahçı Hakkı(Bitki Yetiştirme Hakkı)’dır. 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tescil 
işlemlerinin amacı bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı hakların 
korunmasını sağlamaktır. Bu aynı zamanda ilgili kanunun birinci maddesi olup 8/1/2004 tarihinde 
Avrupa Birliği uyum sürecinin bir parçası olarak mecliste kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, yeni, farklı, 
yeknesak ve durulmuş olduğu tespit edilen tüm bitki çeşitlerinin ıslahçı hakkı edinme hakkı vardır.  

  

Yeni: 

  

MADDE 5. - Bir çeşidin çoğaltım veya hasat edilmiş materyali; ıslahçı hakkı için başvurunun 
yapıldığı tarihten geriye doğru yurt içinde bir yıl, yurt dışında dört yıl, ağaç ve asmalarda altı yıl 
öncesine kadar kullanım amacıyla hak sahibi tarafından veya onun rızasıyla satılmamış veya umuma 
sunulmamış ise çeşit yeni kabul edilir. 

  

Farklı: 

MADDE 6. - Başvuru veya rüçhan hakkı tarihinde, herkesçe bilinen çeşitlerden açıkça ayırt 
edilebilen çeşit, farklı sayılır. 

Yeknesak: 

MADDE 7. - Kullanılan çoğaltım metoduna bağlı olan muhtemel değişiklikler dışında, ilgili özellikler 
bakımından bir örneklik gösteren çeşit, yeknesak kabul edilir. 

Durulmuşluk: 

MADDE 8. - Birbirini izleyen çoğaltımlar sırasında veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili 
özellikleri değişmeksizin aynı kalan çeşit, durulmuş kabul edilir. 

Bu hakkın tanımış olduğu koruma süresi 25 yıldır. Bu süre ağaçlar, asmalar ve patates için 30 
yıldır. 

Islahçı hak sahibine aşağıdaki yetkileri verir: 

  

a) Üretmek veya çoğaltmak. 

b) Çoğaltım amacıyla hazırlamak. 

c) Satışa arz etmek. 



d) Satmak veya diğer şekillerde piyasaya sürmek. 

e) İhraç veya ithal etmek. 

f) Depolamak. 

            Çiftçiyle İlgili Durumlar: 

            Lisansı alınmış ürünleri kullanan ve kullanmayan çiftçiler arasında bazen problemler 
yaşanabilmektedir. Örneğin komşu iki tarlada üretim yapan, biri GDO’lu diğeri ise GDO kullanmadan 
üretim yapan iki komşu çiftçiyi ele alalım. GDO’lu ürünlerin polenleri de aynen doğal bitkilerin polenleri 
gibi havada uçuşmakta ve yan tarlaya geçip GDO’suz  ürünlerle birleşmektedir. GDO’suz tarlada ikinci 
nesil türeyen bitkiler de bu durumda genetiği değiştirilmiş duruma gelmektedir. Böyle bir durumda 
komşu tarladaki çiftçi lisansını almadan GDO’lu ürün yetiştirmeye başlamış olur. Ancak aynı zamanda 
da hiçbir suçu yokken kendi doğal ürününün genetiğini değiştirmiş olmaktadır. Özellikle organik bitki 
yetiştiren tarlaları düşündüğümüzde GDO’lu tarlalara komşu olmak pek istenen bir durum olmasa 
gerektir 

GDO’lara patent haklarının verilip GDO’ların geniş üretiminin yapıldığı Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yasalara göre böyle durumlarda lisans hakkını satın almayan kişi sorumlu tutulur. 
GDO’suz ürün yetiştiren herhangi bir çiftçi, kendi tarlasının temizlik ve saflığını korumaktan 
sorumludur. Bu yasaya çeşitli kitleler tarafından itirazlar gelmekte ve GDO’lu ürün yetiştiren çiftçinin 
gerekirse tampon bölgeler kurarak etrafa polenlerini saçmasının engellenmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Sonuç olarak GDO’lu ürün yetiştirmek yetiştiren çiftçinin kararında ve 
sorumluluğundadır; GDO kullanmak istemeyen birine zahmet çıkarmaya hakkı yoktur diye 
düşünülebilir. (http://www.macalester.edu/~montgomery/GMOs.htm) 

Türkiye’de de çiftçiye ilişkin yasalar vardır. Örneğin ücretini ödeyip tescilli bir ürünü kullanan çiftçi bir 
dahaki sene de elinde olan tohumlardan herhangi bir ekstra ücret ödemeksizin faydalanabilir. Ancak 
bu kapsama sadece küçük çiftçi denilen yani 92 tondan daha az üretim yapan çiftçiler dahildir. Daha 
yüksek miktarda ürün yapan çiftçiler hak sahibiyle aralarında olan anlaşmaya göre belirli bir bedel 
ödemekle hükümlüdür. (2) 
 
 
Referanslar: 
 
http://www.inovasyondunyasi.com 
http://webb.deu.edu.tr/inoviz/ 


