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 Intellectual Property Law

 
INDUSTRIAL PROPERTY CODE  

The Industrial Property Code numbered 6769, was published in the 

Official Gazette numbered 29944 on January 10, 2017, entering into 

effect on the same day.  The significant regulations are summarized in 

the following list;  

 The changing updates and significant developments in 
industrial property has increased necessity of the 
Industrial Property Code. The Industrial Property Code, 
which has been published in 10th January 2017, 
purposes to gather delegated regulations numbered 
551,554,555,556 in order to constitute a much more 
effective legislation on industrial property. The main 
purpose is to protect all the rights regarding trademarks, 
patents, geographical indications, utility model, 
traditional goods. 

 By entering into force of the Code Turkish Patent 
Institute’s old name changes as Turkish Patent and 
Trademark Council. In addition, it regulates the Academy 
of Intellectual Property to be constituted, which will 
execute consultancy, education and researches 
regarding intellectual and industrial properties.  

 Registration of Traditional Goods gains possibility with 
the Code. The audit frequency has been increased to 1 
year.  

 One of the most functional innovation that the Code 
provides is the shortening of registration and objection 
processes. Thus, it is easy to say that the 
commercialization and industrialization will pick up 
momentum. For instance, while the objections against 
an application of trademark registry shall be done in 3 
months according to old regulation, now it shall be 
completed just in 2 months. Through the same reason 
the objections against to registration of geographical 
indications decreased to 2 months from 6. 
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 There is one benefit in trademarks as a possibility of being located together, 
which means the trademark may be registered on any other person with the 
approval of the person who has the registry. Also in case of objection to 
trademark, the burden of proof does belong to the owner of objection. If it is not 
proven objection will be denied. 

 The most important change in patents is registration without an examination is 
abolished. From now on all the application will be registered after the 
examination. Within 6 months from publishing of the registration objection right 
will be used. Therefore, without suiting, objections and denying objections will 
be possible.  

 The innovation research becomes compulsory for utility models and industrial 
designs. Just as patents, objections will be evaluated by the institute. 

 The inventions of academicians will be scoped in the term of “invention of 
worker” and the ownership of the right will belong to universities. 

 Another benefit is called “disuse defense”. Disuse defense cannot be used for 
the registration lasts less than 5 years.  

 The duly authorized courts are defined as Intellectual and Industrial Property 
Courts and Intellectual Industrial Criminal Courts. 

As a result the Code, which has been conducted through the important developments in 
the area of intellectual property, will clearly contribute to economy and law In addition, in a 
near future, The Application Regulation regarding Industrial Property Code is expected to 
enter into force.  
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     Fikri Mülkiyet Hukuku 
 

 

SINAİ MÜLKİYET KANUNU 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik 

Yönetmeliği ile getirilen önemli değişlikler ve düzenlenen hususlar 

aşağıda özetlenmiştir;  

 

 Sınai Mülkiyet Kanunu 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameleri bir anlamda birleştirererek daha 
fonksiyonel bir düzenleme sağlama amacı taşıyor. Bu 
kanun ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı 
model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların 
korunması sağlanıyor. Sınai mülkiyet hakları daha önce 
yalnızca KHK lar ile korunmaya çalışıldığından yetersiz 
kalmıştır. Kanun ile patent, marka, endüstriyel tasarım ve 
coğrafi işaretler için ayrı ayrı olan kanun metinleri tek bir 
çatıda toplanarak daha sade bir hal alması hedeflenmiştir. 
Böylece daha etkili bir yasal düzenleme karşımıza çıkıyor. 

 Yeni kanun ile birlikte artık Türk Patent Enstitüsü’nün adı 
Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değişiyor.  Bunun 
yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, 
danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini yürütecek bir Fikri 
Mülkiyet Akademisi kurulmasını da düzenliyor. 

 Geleneksel ürün adının tescili artık kanunla yapılacak.  

 Coğrafi işaretli ürünlerin denetimine ilişkin rapor sunma 
aralığında ise 10 yıldan 1 yıla indirilerek enstitü denetimi 
getiriliyor. 

 Kanunla gelen en önemli yeniliklerden biri de tescil ve 
itiraz sürelerinin kısalması. Bu şekilde işlevsel olarak 
ticarileşmenin ve ekonomiye etkisi daha hızlı olacaktır. 
Mesela marka tescil başvurusuna karşı itirazlar KHK 
uyarınca başvuru yayınından itibaren 3 ay içinde 
yapılması gerekirken kanun düzenlemesinde 2 ay 
içerisinde yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde coğrafi 
işaretlerle ilgili tescil talebinin geçersizliğine yönelik 
itirazlar KHK uyarınca 6 ay iken, kanun ile 2 aya 
indirilmiştir. 
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 Marka sahibinden yazılı muvaffakat alınması ile aynı marka, aynı mal ve 
hizmetler için bir başkası adına da tescil edilebilecek. Markaya itiraz eden o 
markanın kullanıldığını ispatlayamazsa itirazın reddi sebebi teşkil edecek. 

 Bir diğer önemli değişiklik Patent konusunda, bu kanunla birlikte incelemesiz 
patent sisteminin kalkıyor olması. Artık tüm patent başvuruları incelemeli patent 
şeklinde olacaktır. Patent tescili sonrası belge yayınından itibaren 6 ay 
içerisinde menfaati olanların tescile itiraz hakkı olacak. Böylece mahkemeye 
gitmeden TPE nezdinde itirazlar olacak ve iptal edilebilecek. 

 Endüstriyel tasarımlar ve faydalı modeller açısından ise yenilik araştırması 
yapma zorunluluğu geliyor. Faydalı model ve endüstriyel tasarımlar da TPE 
tarafından değerlendirilerek gerekli hallerde reddedilebilecek. 

 Bir diğer kavram olan Çalışan buluşu kavramı ile akademisyenlerin buluşları 
açısından hak sahipliği Üniversitelerin olacak. 

 Başka  bir yenilik ise “Kullanmama Savunması” kavramıdır. İtiraz konusu 
başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru olan süre esas alındığında, itiraz 
gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescil ise kullanmama savunması ileri 
sürülemeyecektir. Kullanmama savunması 5 yıldan uzun süreli tesciller için ileri 
sürülebilir. 

 Sınai Mülkiyet Kanununda yer alan davalarda görevli mahkeme Fikri ve Sınai 
Haklar Hukuk Mahkemeleri ile Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri olarak 
düzenlenmekte. 

Tüm bu yenilikleri değerlendirdiğimizde, Sınai mülkiyet hakları alanında yaşanan önemli 
gelişmeler doğrultusunda düzenlenen bu kanunun yürürlüğe girmesi ile gerek hukuki gerek 
ticari anlamda katkı sağlayacağı açıktır. Bununla beraber kanunun uygulanmasına ilişkin 
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Taslağı da kısa bir süre sonra 
yayınlanması beklenmektedir. 
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Here at KILIÇ and Partners, we pride ourselves on being commercially 

minded and client focused. We are a full service corporate law firm, 

who provide professional legal services, consultation and 

representation to International and Turkish companies who operate 

cross border business within and outside of Turkey from our base in 

Istanbul. Our multi national and international clients operate in many 

different sectors of commerce, including Banking, Energy, Steel, 

Technology and Telecoms to name only a few.  

Our country specific international legal desks and lawyers 

have substantial knowledge of cross border transactions, in all major 

industries. They are experts in cross cultural and multilingual business 

representation and are always available, to provide consultation advice, 

and assistance in: 

Dutch, English, French, German, Italian, Kazak, Portuguese, Russian, 

Spanish, Ukrainian, and Turkish – this sets us apart from many other 

law firms in Turkey. 
 

Our international law firm in Istanbul brings together a multicultural 

and multilingual team dedicated to each region. Our teams include 

lawyers focused on Arbitration, Corporate, Mergers and Acquisitions, 

Securities, Banking and Finance, Antitrust and Competition, Dispute 

Resolution and Litigation, and Legal Risk Management with decades of 

legal experience and knowledge between them. 
 

We offer legal services, which are client focused and designed for the 

needs of our International clients and business partners. We have 

extensive knowledge and experience of doing worldwide business, the 

culture differences and legal processes. Our law firm’s strengths lie 

with our highly qualified legal professionals. KILIÇ & Partners, also work 

in partnership, with a global network of legal professionals, which 

places us in a strong legal position to assist our clients, whenever and 

wherever they require our services. 
 

For further information we kindly invite you to visit our website 

http://www.kilicandpartners.com/ or download and go through our 

corporate e-brochure.  
 

DISCLAIMER: This Law Bulletin has been prepared by KILIÇ & Partners 

for information purposes only.                                    

KILIÇ & Partners exerts maximum effort to ensure that the information 

published in this report is obtained from reliable sources, is up-to-date 

and accurate. Information, comments and recommendations should 

not be construed as legal advice. KILIÇ & Partners does not accept any 

responsibility for any losses or damages. 

 

 

 

 

 

 

Kılıç ve Ortakları olarak, ticari tecrübemiz ve müvekkil odaklı çalışmamız 

ile gurur duyuyoruz. Türkiye içinde ya da dışında sınırlar ötesi ticari 

faaliyet gösteren Türk ve uluslararası şirketlere profesyonel hukuki 

hizmet, danışmanlık ve temsil sağlayan tam donanımlı İstanbul merkezli 

kurumsal bir firmayız. Çok uluslu ve uluslararası müvekkillerimiz 

bankacılık, enerji, çelik, teknoloji ve telekomünikasyon gibi farklı ticari 

sektörlerde faaliyet göstermektedir.  
 

Farklı ülkelerin hukukunda uzman bölümlerimiz ve hukukçularımız tüm 

ana sanayi dallarındaki uluslararası işlemlerde üstün bilgi donanımına 

sahiptirler. Bunun yanısıra, kültürler arası ve birden çok dilde ticari 

temsil alanında uzman çalışanlarımız herzaman Flemenkçe, İngilizce, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca, Kazakça, Portekizce, Rusça, İspanyolca, 

Ukraynaca ve Türkçe danışmanlık, tavsiye ve destek sağlamaya 

hazrıdırlar. Bu da bizi Türkiye’de bulunan diğer hukuk şirketlerinden 

ayırt eden özelliğimizdir. 
 

İstanbul’da bulunan uluslararası hukuk şirketimiz bölge odaklı çalışan, 

çok kültürlü ve çok dilli uzmanlardan oluşan takımı bir çatı altında 

birleştirmektedir. Takımımız, tahkim, şirketler, birleşme ve devralmalar, 

menkul kıymetler/tahviller, bankacılık ve finans, rekabet hukuku, 

anlaşmazlık çözümü ile dava takibi, ve hukuki risk yönetimine yılların 

hukuki deneyimi ve bilgisi ile odaklanan hukukçulardan oluşmaktadır. 
 

Yabancı müvekkillerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını ön planda 

tutan müvekkil odaklı hukuki hizmet sunmaktayız. Kültürel farklılıklar ve 

hukuki süreçlerle ilgili uluslararası düzeyde geniş çaplı bilgi ve 

deneyime sahibiz. Şirketimiz gücünü üstün nitelikli hukuk 

uzmanlarından almaktadır. Kılıç ve Ortakları’nın bir başka özelliği de 

müvekkillerine diledikleri zaman ve yerde talep ettikleri yardımda 

bulunabilmelerinde ve onları yönlendirmelerinde önemli bir yere 

getiren uluslararası iş ağına sahip hukuku uzmanları ile ortak 

çalışmasıdır. 
 

Ayrıntılı bilgi için sizleri web sitemizi ziyaret etmeniz için davet 

etmekteyiz http://www.kilicandpartners.com/  veya kurumsal e-

broşürümüzü indirebilirsiniz. 

 

UYARı: Bu hukuk bülteni Kılıç ve Ortaklarıı tarafından bilgilendirme 

amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kılıç ve Ortaklarıı sunulan bilgilerin 

güvenilir ve güncel kaynaklara dayanmakla birlikte yayımı tarihinden 

sonra gerçekleşecek değişiklikler hakkında garanti verememektedir. 

Bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler, yasal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. 

Kılıç ve Ortaklarıı verilen bilgilerin yorumlanmasından doğabilecek 

herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul 

etmemektedir.. 
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