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Fikri Mülkiyet alanındaki yetkinliğimizi endüstri ve sektör bilgisi ve dava tecrübemiz ile 

birleştirerek, başta tescil işlemleri, dava ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere patent ve faydalı 

model ile ilgili tüm konularda, ayrıca patent haklarının rekabet hukuku, düzenleyici işlemler 

ve idari alandaki veri koruması disiplinlerini ilgilendiren yönlerinde müvekkillerimize hizmet 

sunmaktayız.

Müvekkillerimize, farmakolojik ürünler, kimyasallar, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, tekstil, 

aydınlatma, optik teknolojiler, elektrikli aletler, makineler, lazer teknolojisi, otomotiv ve yazılım 

gibi birçok endüstri dalındaki buluşsal faaliyetleri ve patent haklarına dayanan davalar ile 

ilgili stratejilerinin oluşturulmasında, patent tecavüzü, tecavüzün vaki olmadığının tespiti 

ve hükümsüzlük davalarında ve haksız rekabet davalarında danışmanlık ve temsil hizmetleri 

vermekteyiz.

Ayrıca tekniğin bilinen durumunun tespiti, fikri mülkiyet hakları ön incelemesi (IP due 

diligence), ürünlerin fikri hakları ve özellikle patent haklarını ihlal etmemesi için (freedom to 

operate) ön araştırma ve mütalaa verilmesi ve genel olarak patent ve faydalı model haklarına 

ve yasalarına uygunluk ve uyumluluk konularında araştırma, dava ve savunma hizmetleri 

vermekteyiz.

Ulusal ve uluslararası patent başvurularını ilgili patent ofisleri önünde takip etmekte, ulusal 

patent enstitüleri nezdinde itirazlar yapmakta, üçüncü kişilerce yapılmış olan itirazlara karşı 

cevap ve savunma sunmakta ve temyiz başvuruları yapmaktayız. Aynı zamanda Türk Patent 

Enstitüsü nezdindeki işlemlerde, Enstitü’nün nihai kararına karşı ihtisas mahkemeleri nezdinde 

davaları müvekkillerimiz adına takip etmekteyiz.

Ayrıca bu alandaki tecrübelerimiz, innovasyon, patent ve faydalı model konularındaki her türlü 

işlem ile ilgili, işbirliği, ortak AR-GE anlaşmaları, işçi buluş planları ve lisans anlaşmaları dâhil 

olmak üzere her türlü anlaşmanın yazımını ve müzakeresini de içermektedir.

PATENT VE FAYDALI MODELLER
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Çeşitli fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesine ilişkin farklı KHK’ları bir araya getiren Sınaî Mülkiyet 

Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesinin üzerinden beş yılı aşkın zaman geçti. SMK’nın dördüncü 

kitabı ise Türk patent sistemine ilişkin ulusal hukuk ile Avrupa Patent Konvansiyonu’nu bir ölçüde 

uyumlu hale getirdiği gibi göreceli olarak yeni hükümler de içermektedir.
     

SMK’nın orta ve uzun vadeli etkileri henüz görülmemişken, sınaî mülkiyet hukuku uygulamacıları, en 

tartışmalı noktanın, SMK’nın uygulanması hususunda olduğuna hemfikirdir. Türkiye’de sadece fikri 

ve sınaî haklar alanında uzmanlaşmış sekizi İstanbul’da, beşi Ankara’da ve biri İzmir’de olmak üzere 

toplam 14 adet hukuk mahkemesi bulunmaktadır. Hâkim atamaları ile yapılan değişiklikler sonucu, 

mevcut davaların büyük çoğunluğu, sınaî mülkiyet alanında sınırlı tecrübesi olan hâkimler tarafından 

idare edilmektedir. Hâkimler teknik altyapıya sahip olmadığından, kararlar ağırlıkla mahkeme 

tarafından atanan bilirkişilerin görüşlerine dayanmaktadır. Diğer taraftan, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nda düzenlenen iki aşamalı temyiz süreci sayesinde mahkemelerin iş yükünün azalması ve 

karar kalitesinin artması beklenirken; istinaf değerlendirme sürecinin gittikçe daha uzun sürdüğü, 

temyiz aşamasında da sürecin kısalmadığı ve karar içeriklerinin geçmişe göre fazla değişmediği 

gözlenmektedir. Bunun yanında; geçtiğimiz yılda da aşı adaletsizliği, zorunlu lisans bedelinin 

belirlenmesi, yurt dışından temin edilen ilaçlarda patent koruması, patentin dolaylı kullanımının 

önlenmesi, Bolar istisnasının sınırları, delil tespiti ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin değerlendirmeler 

ile Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz veya temyiz süreçlerinin ulusal mahkemeler önünde görülen 

tecavüz ve hükümsüzlük davalarına etkisi patent davaları alanında en çok tartışılan konular olmuştur.    

Bu belge ile Türkiye’deki patent davalarının kilit yönleri ile SMK’nın en önemli ve uygulamada en çok 

tartışma yaratan konularını ana hatlarıyla ele almaktan memnuniyet duyuyoruz. 

Bu belgede aşağıdaki konu başlıkları ele alınmıştır: 

• Aşı Adaletsizliği için bir Günah Keçisi Patent Hakları

• Kullanım Beyanı ve Zorunlu Lisans

• Zorunlu Lisans Bedelinin Belirlenmesi

• Yurt Dışından İlaç Temini ve Patent Hakları 

• Patentin Dolaylı Kullanımının Önlenmesi Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı 

• Klinik Araştırmalar Patent Koruma Kapsamından Çıkarıldı mı?

• Delil Tespiti Talepleri ve Bolar İstisnasının Kapsamı - İhtiyati Tedbir Değerlendirmeleri Hakkında 
Bölge İdare Mahkemesi Kararı

• Avrupa Patent Ofisi Süreçlerinin ve Avrupa Patent Konvansiyonu Hükümlerinin Ulusal Patent 
Davalarına Etkisi

Türkiye’de Patent Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler
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kapsamlı çok taraflı anlaşmadır. Bu bağlamda, 

TRIPS üye ülkeleri diğer yükümlülüklerinin 

yanı sıra, patent hakları dâhil Fikri Mülkiyet 

haklarını gözetmeyi ve korumayı taahhüt 

ederler.

TRIPS’i imzalayan bir üye ülke, kendi ülkesinde 

fikri mülkiyet haklarını korumaz ise ve örneğin, 

patentli teknolojileri ilgili hak sahibinin rızası 

olmadan kullanır veya bu teknolojilerden 

faydalanır ise TRIPS’ten doğan yükümlülükleri 

nedeniyle ihlal suçlamasıyla karşılaşabilir. 

Ancak fikri mülkiyet haklarının üye ülkelerde 

korunması yükümlülüğünün geçici olarak 

kaldırılmasına yani askıya alınmasına karar 

verilir ise, fikrî mülkiyet üzerindeki hakları 

geçici olarak askıya alan ülkelerin TRIPS 

hükümlerini ihlal ettiği iddia edilemeyecektir.

Üye ülkelerin aşıya erişimde yaşanan soruna 

çözüm önerileri dikkate alınarak ve aşıya 

erişimde yaşanan adaletsizliğin giderilmesi 

amacıyla Avrupa Parlamentosu, Avrupa 

Komisyonu tarafından DTÖ bünyesinde 

COVID-19 aşıları ve diğer tıbbî ürünler 

üzerindeki fikri mülkiyet haklarının geçici 

olarak kaldırılmasına ilişkin müzakerelere 

başlanmasını teklif etti. Ancak patent 

haklarının askıya alınmasının aşıya adil erişim 

sorununa gerçek bir çözüm olup olmayacağı 

günümüzde halen tartışmalı bir konudur.

Her şeyden önce, COVID-19 virüsü hızlı 

bir şekilde mutasyona uğramaya devam 

Tüm insanlığın sağlığını tehdit eden küresel 

salgını atlatmak için bir aşı ve tedavinin 

bulunması son iki yıldır tüm insanlığın birincil 

ve ortak hedefi haline geldi. Bu hedefe 

ulaşmak için oldukça kısa bir süre içerisinde, 

bilim insanları bilinenin ötesine geçmeyi 

başardılar ve birden fazla COVID-19 aşısı bilim 

insanları tarafından geliştirildi.

Bu noktada, aşıya adil ve eşit bir şekilde erişim 

sağlanamaması, bu salgından küresel ölçekte 

kurtuluşu engelleyen hayati bir sorun olarak 

gün yüzüne çıktı. Gelişmiş ülkelerden bazıları 

çoklu dozaj uygulamalarını karşılayacak 

miktarda aşıyı stoklama şansına sahip 

olurken, daha az gelişmiş veya gelişmekte 

olan yüzlerce ülke aşılara erişim sağlama 

fırsatı bile bulamadı. 11 Ocak 2022 itibariyle 

“Our World in Data” verilerine göre; dünya 

nüfusunun %59,3’üne en az bir doz COVID-19 

aşısı uygulanmışken, düşük gelirli ülkelerdeki 

nüfusun yalnızca %8,9’una en az bir doz aşı 

uygulandı.

Bu istenmeyen durumun sebepleri tartışılırken; 

bilhassa aşılar üzerindeki patent hakları ve bu 

hakların aşıya erişimde adaletsizliğin nedeni 

olup olmadığı oldukça önemli bir tartışma 

konusu haline geldi. Patent hakları ise şu ana 

dek yaşanan aşı adaletsizliği açısından bir 

“günah keçisi” yapıldı. 

DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet 

Anlaşması (TRIPS) fikri mülkiyete ilişkin en 

Aşı Adaletsizliği için Bir Günah Keçisi: Patent Hakları
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etmektedir ve bu aşıların uzun vadede 

ne ölçüde koruma sağlayacağı ve hangi 

mutasyonlara karşı koruma sağlayacağı 

bilinmemektedir. Virüsün mutasyona 

uğramaya devam ettiği bu dönemde bilimin 

ve inovasyonun teşvik edilmesi veya en 

azından mevcut teşviklerin orantısız biçimde 

bozulmaması uzun vadede salgınla başarılı 

ve etkili bir mücadele yürütülmesi için çok 

önemlidir. 

Meseleyi doğru bir biçimde ele almak 

için, aşıya erişimdeki adaletsizliğe ilişkin 

başlıca sorunların, ham madde kıtlığı, 

üretim kapasitesi sıkıntıları ve ilaç üretiminin 

son derece karmaşık olan doğasından 

kaynaklandığı unutulmamalıdır. İlaç Üreticileri 

Birliği Uluslararası Federasyonu’ndan alınan 

verilere göre; tipik bir aşı üretim tesisinde 

bile 30 farklı ülkeden ve 300 civarında 

tedarikçiden alınan yaklaşık 9.000 farklı 

materyal kullanılmaktadır. Bu bakımdan; 

esaslı engellerin patent haklarından ziyade 

fiziksel engeller olduğu açıktır. Dolayısıyla 

patent haklarının askıya alınmasının daha 

fazla COVID-19 aşısı tedarikiyle sonuçlanacağı 

oldukça şüphelidir.

Patent hakları bakımından; patent haklarının 

askıya alınmasının kapsamı da tartışmalı bir 

diğer konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Zira mevcut patentler açısından söz konusu 

askıya alma COVID-19 ile ilintili haklarla 

sınırlı olmayacaktır. BioNTech/Pfizer aşısında 

kullanılan mRNA teknolojisi, hali hazırda 

verilmiş olan patentler ile korunmaktadır ve 

bu teknolojinin kanser tedavisinde de faydalı 

kullanım alanları bulunmaktadır. Aşılara 

ilişkin patentler askıya alındığında, yalnızca 

COVID-19 ile bağlantılı teknolojiler üzerindeki 

patent hakları kaldırılmayacaktır.

Bununla birlikte bir patent hakkının 

aşıya erişime engel olması için, patent 

sahiplerinin bu haklarını kullandırmaması 

veya makul olmayan şartlar talep etmesi 

gerektiği unutulmamalıdır. Bununla birlikte, 

toplum sağlığını tehdit eden salgına ilişkin 

buluşlarda, talep edilmesi durumunda, bir 

patent sahibinin lisans vermekten imtina 

etmesi olasılığı oldukça düşüktür. Kaldı ki her 

durumda, bu engeli aşmak için kullanılacak 

yasal hükümler hem ulusal hukukta zorunlu 

lisans hükümleri altında hem de TRIPS madde 

30, 31 ve 31bis’te mevcuttur.

Bütüne bakıldığında görülmektedir ki, patent 

koruması aşıya erişimin önündeki gerçek engel 

değildir. Tüm patent haklarının askıya alınması 

durumunda dahi, aşıya erişimdeki adaletsizlik 

ortadan kalkmayacaktır. Patent sahiplerinin 

iş birliği yapmaları ve birbirlerine akdi ilişki 

çerçevesinde gerekli lisansları sağlamaları 

çok daha etkili olacaktır. Bilhassa, COVAX gibi 

uluslararası ittifaklar desteklenmeli, mevcut 

aşı stoklarının hızlı gönderimi kolaylaştırılmalı 

ve gerekirse yeni uluslararası sözleşmeler 

imzalanmalıdır.
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sebep olmaksızın üç yıldan uzun süreyle ara 

verildiğinde de aynı durum geçerlidir.

Patent sahiplerinden TÜRKPATENT 

önünde patente ilişkin bir kullanım 

beyanında bulunmaları istenmektedir. 

SMK’nın  Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

uyarınca bir patentin kullanımına ilişkin 

beyan, kullanımın gerçekleştirilmesi için 

öngörülen aynı yasal sürelere tabi olarak 

TÜRKPATENT’e ibraz edilmelidir. 2020 yılında 

TÜRKPATENT çevrimiçi sisteminde patentin 

kullanıldığı veya kullanılmadığı butonunun 

işaretlenmesini sağlayarak söz konusu bildirimi 

basitleştirmiştir. Bu süre zarfında kullanımlarına 

ilişkin bildirimde bulunulmayan patentler 

Bülten’de yayımlanmaktadır. Ancak patentin 

yayımlanması doğrudan herhangi bir yarar 

veya olumsuz sonuç doğurmaz. Bir patent, 

kullanılmayan patentler listesinde yer almasa 

dahi üçüncü bir taraf patentin kullanılmadığı 

veya patentli buluşun kullanılmasına yönelik 

ciddi ve gerçek tedbirlerin alınmadığı veyahut 

mevcut kullanımın ulusal pazar ihtiyacını 

karşılayacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle 

zorunlu lisans verilmesini talep edebilir. Patent 

listede yer alması, tek başına zorunlu lisansın 

verileceği anlamına gelmemektedir.

Zorunlu lisans verilmesi talep edilirken izlenmesi 

gereken bir mahkeme süreci mevcuttur ve 

TÜRKPATENT nezdinde sunulacak olan patent 

kullanım beyanı yalnızca patentinkullanım 

niyetini belirtmek için kullanılabilir. Söz konusu 

beyanda bulunulmamış olması, mahkemedeki 

süreci etkilemeyecektir zira kullanım yargılama 

sürecinde de kanıtlanabilecektir.

6769 sayılı yeni SMK ile birlikte; 551 sayılı 

Patent Haklarının Korunması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’nin patentler 

bakımından getirdiği “kullanma zorunluluğu” 

ve “kullanımın ispatına” ilişkin hükümleri 

mülga edilmiştir. Şimdiki haliyle SMK, patentler 

için getirilen kullanım gerekliliklerine Zorunlu 

Lisans hükmü kapsamında odaklanmaktadır.

Buna göre; patent sahibinin patentin 

verilmesi kararının Resmi Bülten’de (“Bülten”) 

yayımlanmasından itibaren üç yıl veya patent 

başvurusu tarihinden itibaren dört yıl içinde, 

hangisi daha geç sona eriyorsa, patentli buluşu 

kullanması zorunludur. SMK’nın Uygulamasına 

Dair Yönetmelik madde 117/(8) uyarınca 

SMK’da belirtilen süre içinde hakkında 

kullanıldığına ilişkin beyan sunulmayan 

patentler Bültende yayımlanır. Bülten bir bir 

patentin ne zaman kullanılmadığını gösteren 

bir duyurudur. Üçüncü taraflar buna göre ilgili 

patent üzerinde lisans isteminde bulunabilirler.

Fiili ‘kullanım’ değerlendirilirken; pazar 

şartları ve ruhsatlandırma, standartlara 

uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların 

yapılmasına ihtiyaç duyma gibi patent 

sahibinin kontrolü dışında bulunan koşullar 

göz önünde bulundurulur. Öngörülen 

sürelerin sonunda, ilgili herhangi bir kimse 

patentli buluşun kullanılmadığı veya patentli 

buluşun kullanılmasına yönelik ciddi ve 

gerçek girişimlerde bulunulmadığı veya 

mevcut kullanımın ulusal pazar ihtiyacını 

karşılayacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle 

zorunlu lisans verilmesini talep edebilir. Bir 

patentin kullanımına herhangi bir makul 

 Kullanım Beyanı ve Zorunlu Lisans 
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hesap edilecek bir bedel ödenmesi koşulu 

ile işletilebilir. Ne var ki SMK madde 133/1 

hükmünde bahsi geçen “patentin ekonomik 

değeri göz önüne alınarak belirlenecek 

bedelin” ne olacağı ve nasıl hesap edileceği 

ise daha büyük bir muammadır.

Ne TRIPS madde 31(h) ne de SMK madde 133 

“ekonomik değer gözetilerek belirlenecek 

bedelin” nasıl hesap edileceği hakkında 

bir metot göstermemektedir. Bu konudaki 

yaklaşımlara geçmeden önce değinilmesi 

gereken bir diğer husus TRIPS madde 

31(h)’deki düzenlemenin “iznin ekonomik 

değeri” (economic value of the authorisation) 

kavramından bahsederken SMK 133. 

maddenin “patentin ekonomik değeri” 

kavramından bahsediyor olmasıdır. TRIPS 31/h 

maddesinde geçen “authorisation” ifadesi 

maddenin içinde yer alan bölümün “other 

use without authorisation of the right holder” 

(hak sahibinin izni olmayan diğer kullanımlar) 

şeklindeki başlığında ifade edildiği üzere 

patent sahibinin patentin kullanımı için iznini/

rızasını, patent için rızaen verilen kullanım 

hakkını yani lisansı ifade etmektedir. SMK 

133. maddede yer alan “patentin ekonomik 

değeri” ifadesinin de benzer şekilde patent 

üzerinde rıza ile verilen bir lisans durumunda 

ortaya çıkacak değer olarak yorumlanması 

isabetli olacaktır. Zira öncelikle SMK madde 

133’ün TRIPS ile alt limitleri çizilenden daha az 

bir koruma sağlamaması prensibi esastır. Öte 

yandan “patentin ekonomik değeri” ifadesi, 

TRIPS madde 31’in bir yansıması olarak önce 

mülga 551 Sayılı KHK madde 99’da sonra 

yürürlükteki Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) 

madde 129 ve devamında düzenlenen 

“zorunlu lisans” kurumu ülkemizde uzun yıllar 

uygulama alanı bulmamıştır.
 

Ancak, zorunlu lisans, Covid-19 pandemisinin 

ortaya çıkmasıyla, aşıya ve tedaviye erişimin 

önünde neredeyse tek engel olarak görülen 

patent haklarının ortadan kaldırılması için 

“elverişli” bir araç olarak görülmesiyle bir 

anda popülerlik kazandı.

Fiilen hiç uygulanmasa da sadece COVID-19 

pandemisi ile mücadele için gerekli aşı 

veya önleyici ilaçların pazara sunulmasında 

değil; pahalı olduğu için bütçeye yük 

olacağı düşünülen bazı hayati ilaçların fiyat 

pazarlığında da “zorunlu lisans” bir pazarlık/

çözüm aracı olarak dile getirildi ve tartışıldı. 

Bütün popülerliğine ve sık sık çözüm olarak 

dile getirilmesine rağmen, uygulamasının hiç 

olmaması ve SMK’nın lafzının kesin olmayan 

yuvarlak hatlara sahip olması nedeniyle 

koşulları ve sonuçları tam olarak anlaşılamadı.

Tüm bu tartışma ve pazarlık içinde adeta 

zorunlu lisans kurumunun “bedelsiz” veya 

“esas lisans değerinin çok altında bedellerle” 

işletileceği yönünde hatalı bir algı yatmaktadır. 

Oysa SMK’da düzenlenen tüm zorunlu lisans 

halleri, kamu yararı için zorunlu lisans da dâhil 

olmak üzere, ancak patent sahibine “patentin 

ekonomik değeri göz önüne alınarak” 

Patentin Zorunlu Lisansa Konu Edilmesi Durumunda
Patent Sahibine Ödenecek Bedelin Tespiti
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(UNDP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından hazırlanan “Tıbbî Teknolojilere 

İlişkin Bir Patentin Zorunlu Kullanımına 

İlişkin Ücretlendirme Kılavuzu”  (“Kılavuz”) 

adlı kılavuzda bahsedilen “Kademeli Lisans 

Yöntemine” (Tiered Royalty Method) Dünya 

Ticaret Örgütü (“DTÖ”) tarafından da sıklıkla 

atıfta bulunulduğu görülmektedir. 

Tıbbî Teknolojilere İlişkin Bir Patentin Zorunlu 

Kullanımına İlişkin Ücretlendirme Kılavuzu ilaç, 

tıbbi cihaz ve her türlü tıbbi teknolojiye ilişkin 

patentler üzerinde verilecek bir zorunlu lisans 

durumunda lisans bedelinin hesaplanmasını 

ele almak amacıyla 2005 yılında hazırlanmış 

bir dokümandır. Söz konusu kılavuz, özel 

sektörde sıkça görülen sözleşmesel lisans 

deneyimlerini ele almakta ve zorunlu lisans 

bedelinin bu deneyimlere dayalı olarak 

hesaplanması gerektiğinin altını çizmektedir. 

Kılavuzun bir diğer tespiti ise, her ne kadar 

farklı endüstriler arasında ortalama lisans 

bedelleri bakımından çok farklı rakamlar 

ortaya çıkabilse de söz konusu ilaç endüstrisi 

olduğunda lisans ücretlerinin %4-5 oranlarında 

toplandığı yönündedir. Bu sonuca varırken 

Kılavuz içeriğinde hem Kademeli Lisans 

Yöntemi metodolojisine hem de zorunlu lisans 

hallerinde patent sahibine ödenecek bedelin 

tespiti bakımından izlenen diğer örneklere yer 

verilmiştir. 

Mesela 2001 tarihli UNDP Kılavuzu’nda ilgili 

ürünün terapötik değeri ve ürünle ilgili AR-GE 

harcamalarına hükümetin katkısına bağlı olarak 

söz konusu patentin sözleşmeye dayalı bir 

lisansa konu olması halinde hak sahibine 

ödenecek bedeli ifade eder.  Dolayısıyla, 

umulduğunun aksine, zorunlu lisans halinde 

patent sahibine ödenecek bedel, normal 

şartlarda ve rekabetçi piyasa koşullarında 

patent sahibi lisans verse idi hak kazanacağı 

“ticari” nitelikteki lisans bedelinden aşağıda 

olmamalıdır.

Bu durumun tek istisnası ise TRIPS madde 31(f) 

altında ve onun yansıması olan SMK madde 

129/1(ç)’de düzenlenen insani yardım amaçlı 

olarak başka ülkelerdeki kamu sağlığı sorunları 

sebebiyle verilen zorunlu lisans durumudur. 

Yasa koyucu bu halde verilecek zorunlu 

lisanslarda bedel belirlenirken, “ticari olmayan 

ve insani amaçlar göz önüne alınarak” bu tür 

kullanımın (lisansın) ithalatçı ülke açısından 

ekonomik değerinin dikkate alınacağını açıkça 

ifade etmiştir. Bu açık ifade de diğer zorunlu 

lisans hallerinde patent sahibine ödenecek 

bedelin “ticari” yani “kazanç amaçlı” nitelikte 

olacağının göstergesidir. 

Türk Hukukunda bahsi geçen “patentin 

ekonomik değeri gözetilerek belirlenecek” 

bedelin nasıl hesap edileceğine dair bir 

yol gösterici düzenleme bulunmamakla 

beraber; uluslararası hukukta, üye ülkelerin 

TRIPS madde 31(h) uyarınca tahsis edilecek 

zorunlu lisans durumunda ödenmesi gereken 

bedeli nasıl belirleyebileceği yönünde bazı 

çerçeveler çizilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 

ilk defa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
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esas alınır. Taban lisans bedeli; yüksek gelirli 

ülkedeki fiyatın %4’ü olup sonrasında bu oran 

kişi başına düşen nispî gelir veya hastalıktan 

daha fazla etkilenen ülkeler için, hasta başına 

düşen nispî gelir göz önünde bulundurularak 

ayarlanır. Bu metodun kapsamlı veriler veya 

analitik kaynaklara ihtiyaç duyulmadan 

uygulanabildiği düşünülmektedir. Bu yüzden 

de yönetimsel açıdan elverişli görülmektedir. 

Şüphesiz ülkelerin zorunlu lisans verilmesine 

ilişkin ücretlendirme kılavuzları oluşturma 

ve bunları uygulamaya koyma ihtiyacının 

altında temelde zorunlu lisans bedelinin 

belirlenmesinde şeffaflık, öngörülebilirlik ve 

uygulama kolaylığı sağlamak yatmaktadır.  

Kademeli Lisans Metodu her ne kadar 

belli bir ölçüye kadar bu ihtiyacı karşılamak 

üzere bir denge kurabilmişse de hem 

TRIPS madde 31(h) hem de SMK madde 

133’de zorunlu lisans bedelinin belirlenmesi 

bakımından telaffuz edilen tek “yasal” kriter 

olan “patentin ekonomik değeri” kriterini 

tümüyle görmezden gelen bir bedel hesabı 

öngörmektedir. Bu suretle bu metoda göre 

yapılan bir hesap gerek TRIPS’e gerekse SMK 

kriterlerine uygun olmayan bedelleri ortaya 

çıkarma riski taşımaktadır.

Sonuç olarak, Türk Hukuku bakımından 

mevcut yasal düzenlemeler ışığında bir 

zorunlu lisans ihtisas edilmesi halinde, 

patent sahibine ödenecek bedelin tespitinde 

gözetilecek temel kriter patentin ekonomik 

değeridir. Doktrindeki ortak görüşe göre 

değişiklik gösterebilecek %2 oranında bir 

sapma payı ile standart %4’lük bir lisans bedeli 

ödenmesi önerilmektedir. Kamu Patentlerinin   

lisansları bakımından, 1998 tarihli JPO Lisans 

Bedeli Kılavuzu’nda ise oranlar %0 ve %6 

arasında belirlenmiştir. Bu modelde oranlar 

lisanslı üründen elde edilmesi beklenen kâra, 

patentli buluşun nihaî ürün bakımından önemi, 

buluşun piyasaya sürülmesi için ihtiyaç duyulan 

ek araştırma miktarı, patentin kullanılmasında 

kamu menfaati bulunması, ürünün yeniliği ve 

diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 

Bu modelin ilaçlar için uygulanması; ilgili 

buluşun kamu tarafından finanse edilen 

araştırmadan ne ölçüde faydalandığı, 

buluşun terapötik değeri ve kamu sağlığını 

ilgilendiren gerekliliklerin karşılanması 

ihtiyacı gibi faktörlerin ele alınması anlamına 

gelmektedir. Kanada İlaç İhracatı Kılavuzu 

(2005) ise TRIPS madde 31(f)’deki düzenleme 

kapsamında, lisans bedellerinin üst limitini 

%4 olarak belirlemiştir ve ardından, ithal eden 

ülkenin Birleşmiş Milletler İnsanî Gelişmişlik 

Endeksi’ndeki konumuna bağlı olarak bu oranı 

düşürmüştür. Bu yaklaşımların tamamı önemli 

bir kısıtlamayı beraberinde getirmektedir o 

da lisans bedellerinin, jenerik ürünün bedelini 

baz alarak belirlenmesidir.

Kademeli Lisans Yöntemi ise 2001/UNDP, 

1998/JPO ve 2005/Kanada yöntemlerinden şu 

açıdan farklıdır; burada lisans bedeli jenerik 

ürünün ücreti baz alınarak belirlenmemektedir. 

Bunun yerine, lisans bedeli için yüksek gelir 

seviyesine sahip ülkedeki patentli ürünün fiyatı 
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patentin ekonomik değerinin tespitinde temel 

gösterge patentin sözleşmesel bir lisansa 

konu olması kaydıyla pazar değerine göre 

tespit edilecek lisans bedelidir.  Ne var ki bu 

makalede değindiğimiz hesap yöntemlerinin 

hiçbirisi bu kriteri gözetmemektedir. Nitekim 

bu hesap yöntemleri ya jenerik ürünün ya 

da patentli ürünün ekonomik değerini esas 

almaktadır. Oysa patentin ekonomik değeri 

(yani lisans) kavramı ile patentli ürünün 

ekonomik değeri kavramı eşit kavramlar 

değildir ve eşit figürleri işaret etmezler. Bu 

suretle yasaya ve hakkaniyete uygun bir bedel 

hesabı için patent sahibinin sözleşme ile bir 

lisans verecek olması halinde elde edeceği 

bedelden yola çıkılarak, zorunlu lisansı 

gerekli kılan koşullar ışığında her durumun 

kendi özelliklerine göre bir “zorunlu lisans 

bedeli” tespit edilmelidir. Nihai amaç buluş 

sahibinin buluştan ekonomik avantaj elde 

etme hakkı ve böyle bir ekonomik avantajı 

ortaya çıkaracak yeni ürünleri araştırma ve 

geliştirmeye teşviki ile toplumun buluşa daha 

kısa sürede erişmesindeki fayda arasında bir 

denge bulmak olmalıdır.  Bu amaca en doğru 

hizmet edecek mekanizma patent sahibinin 

sözleşmesel bir lisans ilişkisi içine girmesi 

durumunda elde edeceği lisans bedelinin 

zorunlu lisans bedeli olarak belirlenmesidir. 

Bu amaç için benzer ürünler bakımından 

yapılmış önceki lisans sözleşmeleri veya 

elde edilen gelir veya aynı patent için farklı 

pazarlarda elde edilen lisans bedelleri esas 

alınmalıdır.

1  (551 Sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi, Arslan Kaya, 
sayfa 361); (Dr. Ayşegül SEZGİN HUYSAL, Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, İlaç Patenti, Vedat Kitapçılık, İstanbul 
2010, sayfa 238-239)
2 Remuneration Guidelines for Non-Voluntary Use of a Patent on Medical Technologies
3 Government-owned patents exist on inventions that have come from government-funded research. 
4 (551 Sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi, Arslan Kaya, 
sayfa 361); (Dr. Ayşegül SEZGİN HUYSAL, Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, İlaç Patenti, Vedat Kitapçılık, İstanbul 
2010, sayfa 238-239)
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Patent ihlalinin varlığının şüpheli ya da 

kaçınılmaz olduğu durumlarda patent sahibi, 

yasal haklarını kullanmak istemekte ancak 

kamuyla açık olarak paylaşılmayan tedarikçi 

bilgisine erişememektedir. Patent sahibinin 

haberdar olduğu tek muhatap, ihlale yol 

açan ürünlerin ithalatçısı konumundaki 

TEB veya SGK olmaktadır. Yargıtay’ın bir 

kararında; mütecaviz ürünün yurt dışından 

ilaç temini yoluyla tedarik edilmesi halinde 

ürünün ithalatçısı olan Türkiye’deki alıcının, 

ilgili olay özelinde TEB’in, patent tecavüzü 

davasının potansiyel taraflarından biri 

olabileceğine işaret edilmektedir. Ancak 

ilgili kurumlar, hâlihazırda ürün tedarik eden 

patent sahibinin çözüm ortakları olması 

sebebiyle kurumlar aleyhine dava açılması 

tercih edilmeyebilmektedir. Uygulamada 

TİTCK, TEB ve SGK; ihlal tehlikesi yaratan 

ürününün tedarikçisinin kim olduğu bilgisini 

paylaşmamaktadır. Patent haklarının bu 

alanda etkin olarak kullanılmasının sağlanması 

için yurt dışı ilaç tedariki ve geri ödeme 

süreçlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi 

gerekmektedir. 

Bu konuda geçtiğimiz yıl karara bağlanan bir 

davaya örnek vermek gerekirse, olayda Yurt 

Dışı İlaç Listesi’ne dâhil edilmiş olan bir ilaç 

şirketinin molekül patentleri ile korunmakta 

olan etken maddeleri içeren ürünlerin 

patentlere tecavüz ettiğinin tespiti, men’i ve 

ref’i talepli ihtiyati tedbir talepli  dava açılmıştır. 

Dosya üzerinden yapılan ihtiyati tedbir 

incelemesi neticesinde mahkeme Yurtdışı 

İlaçların yurt dışından ilaç temini programı 

yoluyla tedarik edilmesi, ilaçlar için öngörülen 

istisnai ithalat rejimlerinden biridir. Bir ilacın 

Türkiye’de ruhsatlandırılmamış olduğu 

yahut ruhsatlı olmakla birlikte piyasada 

bulunamadığı ancak hastaların söz konusu 

ilaca ihtiyaç duyduğu durumlarda, hekim talebi 

ile ilacın bu özel yöntemle tedarik edilmesi 

mümkün olmaktadır. Yurt dışından ilaç temini 

kapsamında ilaçların ithal edilmesi hususunda 

yetkili olan kurumlar Uluslararası Sağlık 

Hizmetleri A.Ş. (“USHAŞ”), Türk Eczacıları 

Birliği İktisadi İşletmesi (“TEB”) veya Sosyal 

Güvenlik Kurumu (“SGK”) bünyesindeki İbn-i 

Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezidir.
 

Ürünün yurt dışından ilaç temini programı için 

onaylanması halinde, ürünler Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumunun (“TİTCK”) Yurt Dışı 

İlaç Listesi’ne eklenmekte ve günümüzde 

çoğunlukla TEB ile SGK tarafından 

yurtdışından ilaç temini esasına dayanılarak 

ithal edilmektedir. SGK, ilgili ürünün geri 

ödenmesine karar verirse, ürün SGK’nın 

Sağlık Uygulama Tebliği’nin EK-4/C listesinde 

yayınlanır.

Bu eşsiz tedarik yöntemi, Türkiye’de patent 

haklarının korunması ve kullanılması hususunda 

birtakım sorunlara neden olmaktadır. Kendisi 

de yurt dışından ilaç temini programı 

kapsamında patentli ürününü tedarik eden 

patent sahibi, patenti ihlal edebilecek olan 

rakip ürünün varlığından, ürünün Yurt Dışı 

İlaç Listesi’ne dâhil edilmesiyle haberdar 

olmaktadır. 

Yurt Dışından İlaç Temini ve Patent Hakları 
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İlaç Listesi’ne dâhil edilen ürünlerin her iki 

patenti de ihlal ettiğini tespit ederek teminat 

karşılığında ihtiyati tedbir kararı vermiş, bu 

kapsamda diğer tedbirlerin yanında, ürünlerin 

tedarikinin önlenmesine karar vermiştir.

Yapılan yargılamanın ardından, mahkeme 

tarafından davanın kabulü ile birlikte, patent 

tecavüzü tespitine ve bu kapsamda tecavüzün 

önlenmesi amacıyla mütecaviz ürünlerin 

Yurt Dışı İlaç Listesi’nden çıkarılmasına karar 

verilmiştir. Bununla beraber, Mahkeme, 

patent koruma süresi boyunca, hangi ad 

altında olursa olsun patentler ile korunan 

etken maddeye sahip ürünlerin, Yurt Dışı İlaç 

Listesi’ne eklenmesinin önlenmesinin de karar 

vermiştir.

Kural olarak sadece dava konusu ürünlere 

ilişkin hüküm vermek esastır. Ancak mütecaviz 

ürünlerin adının değiştirilmesi suretiyle 

Yurtdışı İlaç Listesi’ne dâhil edilmesi ihtimaline 

karşı davacının talepleri kabul görmüş ve 

mahkeme tarafından aynı etken maddeye 

sahip ürünlerin herhangi bir isim veya marka 

altında anılan listeye dâhil edilmesi hükümle 

engellenmiştir.
  

Bu olayda bu özel ilaç temini usulünün 

özellikleri dikkate alınarak hüküm kurulduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla verilen bu karar, 

patent haklarının mahkeme aracılığıyla 

durumun koşullarına göre etkin bir şekilde 

korunmasını sağlayan, son derece önemli bir 

karardır.
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veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent 

konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan 

kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu 

hükmün uygulanabilmesi için söz konusu 

üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların 

buluşu uygulamaya yeterli olduğunu bilmeleri 

ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu 

durumun yeterince açık olması gerekir.”

Bilindiği kadarıyla madde 86 ilaç sektöründe; 

patent sahibinin, (X) ve (Y) etken maddelerinin 

bir kombinasyonunu açıklayan ve koruma 

kapsamı, söz konusu kombinasyon 

partnerlerinin aynı farmasötik form içinde ve/

veya bir arada bulunmasını gerektirmeyen 

veya başka herhangi bir benzer sınırlama 

içermeyen bir patentin dolaylı kullanımının 

tespiti ve önlenmesini talep ettiği davada 

ilk defa uygulanmıştır. Patent sahibi, devam 

eden kullanımı ve artan zararları da göz önüne 

alarak, ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştur.

Davanın temelini, davalının pratikte (X) etken 

maddesinin (Y) etken maddesi ile birlikte 

reçete edileceğini, kullanılacağını ve ticari 

faaliyetlere konu edileceğini kesin bir şekilde 

bildiği ve buna güvendiği için yalnızca (X) 

etken maddesini içeren bir ilaç üretmesi ve 

pazarlaması olguları oluşturmaktadır. Bu 

suretle davalı, tüm pazarın %95’ini oluşturan 

kombinasyon pazarını hedeflemektedir. Yani, 

davalı, ilgili hasta popülasyonu bakımından 

yalnızca (X) etken maddesinin kullanıldığı bir 

tedavinin uygulanmadığını ve hatta (X) etken 

maddesini kullanan hasta popülasyonunun 

Son yılların en dikkat çeken gelişmelerinden bir 

tanesi, SMK’nın 86.maddesinde düzenlenen 

“Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi” 

hükmünün uygulanması ile verilen ihtiyati 

tedbir kararıdır.

Her ne kadar “Buluşun Dolaylı Kullanımı” 

ifadesi, sıklıkla “Patente Dolaylı Tecavüz” 

kavramı ile karıştırılsa da esasen hukukumuzda 

dolaylı patent tecavüzü net olarak 

düzenlenmemiştir. Zira bilindiği üzere SMK’nın 

141. maddesi patent tecavüzü teşkil eden fiilleri 

sınırlı sayma usulüne göre sıralamaktadır. Bir 

patentin “dolaylı” tecavüzünü oluşturan veya 

teşvik etme, yardım etme, tecavüze katkıda 

bulunma fiilleri, madde 141’de belirtilenler 

arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte, 

SMK’nın 86. maddesinde, 1977 tarihli İngiliz 

Patent Kanunu’nun (The Patents Act 1977) 60 

(2) bölümünde düzenlenen “dolaylı tecavüz” 

hükmüne ve Alman Patent Kanunu’nun (PatG) 

10. bölümünde düzenlenen “patentin dolaylı 

kullanımının önlenmesi” hükmüne benzer bir 

hüküm bulunmaktadır.

Farklı ülkelerin hukuklarında “contributory 
infringement” veya “indirect infringement” 
olarak tanımlanabilen bu husus, SMK’da 
“Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi” 
başlıklı madde 86’da, aşağıdaki şekilde 

düzenlenmektedir:

“Patent sahibinin, patent konusu buluşun 

uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun 

esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların 

Patentin Dolaylı Kullanımının Önlenmesi Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı 
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reçete edildiğini ve 113’üne davalının (X) 

etken maddeli ilacının (Y) etken maddesi ile 

birlikte reçete edildiğini vurgulamıştır.

SGK ve hastanelerden gelen cevaplar 

neticesinde; patent sahibi, davalının söz 

konusu hüküm kapsamında üçüncü bir kişi 

olarak kombinasyon patentinin esaslı unsurunu 

oluşturan (X) etken maddesini içeren jenerik 

ürünü yetkisiz/izinsiz taraflara sattığı/ticarete 

konu ettiği/sağladığı ve patentin eczacılar, 

ilaç depoları gibi yetkisiz kişiler tarafından 

uygulanmasına yol açtığı gerekçesiyle 

86. maddenin tüm gerekliliklerinin yerine 

getirildiğini ileri sürmüştür. Sonuç olarak, 

patent sahibi, mahkemeden, davalının 

ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte reçete 

edildiği durumlarda SGK tarafından geri 

ödenmesini önlemek için bir ihtiyati tedbir 

kararı vermesini talep etmiştir. Patent sahibi; 

davalının ilacının (Y) etken maddesi ile 

birlikte reçete edilmediği, kullanılmadığı veya 

pazarlanmadığı durumlarda geri ödenmesini 

(veya herhangi bir şekilde kullanılmasını, 

pazarlanmasını vb.) engelleyen bir tedbir 

talep edilmediğini açıkça ifade etmiştir.

Davalının bu duruma karşı savunması ise 

SMK’nın 86. maddesinin 2. fıkrasında, 

birinci fıkrada sözü edilen unsurlar veya 

araçların piyasada her zaman bulunabilen 

ürünler olması halinde, üçüncü kişilerin söz 

konusu yetkili olmayan kişileri belirtilen 

fiilleri yapmaya teşvik etmediği takdirde, 

birinci fıkra hükmünün uygulanmayacağının 

sadece %5 civarında olduğunu bilmektedir. 

Dolayısıyla; yalnızca (X) etken maddesini 

içeren bir ilacın üretimi ve pazarlanması için 

yeterli ticari motivasyonu sağlayan faktör, söz 

konusu ilacın (Y) etken maddesi ile birlikte 

kullanılacak olmasıdır. Açılan davada davalı, 

yalnızca (X) etken maddesini içeren bir ilaç 

ürettiği ve pazarladığı için, (X) ve (Y) etken 

maddelerinin kombinasyonunu koruyan 

patenti dolaylı olarak kullanmadığı ve patent 

sahibi, (X) etken maddesini koruyan molekül 

patentinin sona ermesinden sonra davayı 

açtığı için patent haklarını kötüye kullandığı 

gibi iddialar ile davanın reddini talep etmiştir.  

Mahkeme, davanın konusunun koruma 

süresi sona eren etken madde patenti değil, 

kombinasyon patenti olduğunu yerinde bir 

şekilde tespit ederek toplanması gereken 

delillere patent sahibinin erişmesinin başka 

bir yolu olmaması sebebiyle delilleri toplamayı 

kabul etmiştir. Bu bağlamda mahkeme; 

SGK ve Türkiye’nin en büyük üç hastanesine 

davalının yalnızca (X) etken maddesini içeren 

ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte kullanılıp 

kullanılmadığını, reçete edilip edilmediğini ve/

veya geri ödenip ödenmediğini mahkemeye 

bildirmelerini talep eden müzekkereler 

göndermiştir.
 

SGK ve hastanelerden gelen tüm cevaplar, 

davalının ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte 

kullanıldığı/reçete edildiği/geri ödendiğini 

teyit etmiştir. Özellikle SGK; 234 hasta arasında 

sadece 43’üne yalnızca (X) etken maddesinin 
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anlamına da gelecek şekilde “temel ticari 

ürünler” adı altında değerlendirmektedir. 

Dolayısıyla, İngiliz Hukuku doktrini ve içtihatları 

uyarınca farmasötik bir bileşiğin temel ticari 

ürün olarak düşünülmesi mümkün değildir.

Patent sahibi, bu içtihatlara atıfta bulunarak, 

somut olayda yalnızca reçete edilmesi 

durumunda eczanelerden temin edilebilen 

ve spesifik hastalıkların iyileştirilmesi için 

kullanılan (X) etken maddeli ürünlerin, 

piyasada her zaman bulunabilen temel 

ürünlerden olamayacağını iddia etmiştir.

Mahkeme, dosya üzerinden yaptığı hukuki 

değerlendirme sonucunda dosyayı bilirkişi 

incelemesine göndermeksizin ve teminat talep 

etmeksizin ihtiyati tedbir kararı vermiştir. Söz 

konusu ihtiyati tedbir kararı, davalının ilacının 

(Y) etken maddesi ile birlikte reçete edildiği 

durumlarda geri ödemesinin önlenmesini 

kapsamaktadır.

Esasa ilişkin tecavüz davası hâlihazırda devam 

etmekte olup, sonuçlandırıldığında SMK’nın 

86. maddesine ışık tutması açısından önemli 

bir katkı sağlayacaktır.

düzenlendiği olmuştur. Buna göre, davalı, 

(X) etken maddesinin her zaman piyasada 

bulunabilecek bir buluş unsuru olduğunu ve 

davalının (X) etken maddesini kullanarak buluşu 

uygulamak için kimseyi teşvik etmediğini ileri 

sürmüştür. Ne yazık ki Türkiye’de, bir patentin 

hangi unsurlarının, her zaman piyasada 

bulunabilecek unsur olarak kabul edileceğini 

yorumlayan bir içtihat bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, patent sahibi, Alman ve 

İngiliz içtihatlar hukukuna dayanmıştır. Alman 

Hukukunda “piyasada her zaman bulunabilen 

ürün” kavramından anlaşılması gerekenin 

genellikle stokta tutulan, günlük kullanımı haiz 

her çeşitten temel ihtiyaç malzemeleri olduğu 

içtihat edilmektedir. Yine Alman Hukuku 

kapsamında bir müşterinin; kişisel veya ticari, 

daimi temel ihtiyaçlarının bir parçası olan ve 

birçok farklı şekilde kullanılabilen başka bir 

deyişle özel bir amaç ile tanımlanmayan ve 

herhangi bir müşteriyle ilişkilendirilmeksizin 

büyük miktarda üretilen toplu, günlük ve çok 

sayıda malın da söz konusu ürünlerden olduğu 

kabul edilmektedir.

Bunun yanında İngiliz Hukukunda da “piyasada 

her zaman bulunabilen ürün” kavramından 

anlaşılması gerekenin “her gün ihtiyaç 

duyulabilecek ve genellikle elde edilebilecek 

ürünler” olduğu, ayrıca “genellikle ticari 

olarak çeşitli kullanımlar için tedarik edilen bir 

ürün” olması gerektiği kabul edilmektedir. Bu 

kapsamda, İngiliz mahkemeleri “piyasada her 

zaman bulunabilen ürünleri “hammaddeler” 
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istisnası kapsamına giren eylemlerin öyle 

olmadığı yönündedir.

Dolayısıyla; ruhsat başvurusunda bulunmak 

için gerçekleştirilen klinik çalışmalar söz 

konusu olduğunda, ruhsat başvurusunun 

Türkiye’de gerçekleştirilmesinin gerekli olup 

olmadığını veya ruhsat başvurusu Türkiye’de 

yapılmamış olsa bile klinik çalışmanın yine 

de patent koruması kapsamında tutulup 

tutulmayacağını değerlendirmek önemlidir.

Türkiye’de yürürlükte bulunan Sınaî Mülkiyet 

Kanunu’nun gerekçesini yukarıdaki soruyu 

cevaplayabilmek için incelemek faydalı 

olacaktır. Madde 85/3(b) hükmünde 

düzenlenen deneme amaçlı kullanım 

istisnasının altında yatan gerekçe şu şekilde 

okunmaktadır: “patent konusu buluşlarla ilgili 

deneme amaçlı fiiller, teknolojik gelişmelere 

katkıda bulunabileceği gerekçesiyle, patentle 

sağlanan hakkın kapsamı dışında bırakılmıştır”.

Türk Hukukuna deneme amaçlı kullanım 

istisnasını getiren ilgili maddenin gerekçesine 

ilişkin olarak; kanun koyucu “teknolojik 

gelişime katkıya” odaklanmış ve ruhsat 

başvurusunda bulunulmasına yönelik bir 

ihtiyaçtan bahsetmemiştir. Dolayısıyla bu, 

Türkiye’de gerçekleştirilen klinik çalışmaların 

teknolojik gelişmelere katkıda bulunduğunu 

ve söz konusu çalışmaların ticarî amaç 

taşıdığını göstermektedir. 

 

6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, patent 

hakkına tecavüz teşkil eden fiiller ile 

patent hakkı koruması dışında bırakılan 

fiilleri düzenlemektedir. Türkiye’de klinik 

çalışmaların patent haklarının kapsamı 

dışında bırakılmasının gerekli olup 

olmadığı değerlendirilirken, madde 85/3(b) 

kapsamındaki patent konusu buluşu 

içeren deneme amaçlı kullanım istisnası 

ile madde 85/3(c)’de düzenlenen ilaçların 

ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test 

ve deneyler de dâhil, deneme amaçlı fiiller 

istisnaları (“Bolar istisnası”) göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ne yazık ki bu iki istisnanın, 

klinik çalışmalar açısından değerlendirilmesi 

son derece sorunludur. Zira Türk Hukukundaki 

hiçbir içtihat hangi eylemlerin deneme amaçlı 

kullanım istisnası kapsamına girdiğini açıklığa 

kavuşturamamıştır.
 

Bolar istisnası bakımından, mevcut içtihatlar 

ruhsatlandırma faaliyetlerine odaklanmıştır 

ve fiyat onayı, satış izni ve ürünün geri ödeme 

listesine dâhil edilmesi için Sosyal Güvenlik 

Kurumuna (SGK) başvuruda bulunulması 

gibi ruhsatlandırmayla ilgili her türlü eylemin 

bu kurallar çerçevesinde yorumlanması 

gerektiğini söylemektedir.

Türk hukukundaki hiçbir içtihat deneme amaçlı 

kullanım istisnası ile Bolar istisnası arasındaki 

farkları analiz etmese de, doktrindeki 

görüşler genellikle Bolar istisnası kapsamında 

düzenlenen deneysel eylemlerin ticarî amaç 

taşıdığı, buna karşılık, deneme amaçlı kullanım 

Klinik Çalışmalar Türkiye’de Patent Koruması Kapsamı Dışında mı Bırakıldı?
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madde 85/3(b) hükümlerinde bahsi geçen 

deneysel kullanım istisnası ile Bolar istisnası 

kapsamında, Türkiye’de gerçekleştirilen klinik 

çalışmaların da patent haklarının koruma 

kapsamının dışında bırakılması gerekmektedir.

Bolar istisnasının altında yatan hukukî gerekçe 

şu şekildedir:

“Ruhsatlandırma için gerekli olanın dışındaki 

seri üretimin yapılmaması, depolanmaması 

ve satışa sunulmaması şartıyla, jenerik ilaçların 

ruhsat işlemleri için gerekli test ve deneylerde 

patentli ilaçların kullanılabileceği hükmü 

getirilmiştir. Böylece, patentin koruma süresi 

sonunda, ruhsatlandırma işlemleri önceden 

sonuçlanmış olan jenerik ilaçların piyasaya çıkış 

süresinin kısaltılması mümkün olacaktır. Ayrıca, 

bu bent kapsamındaki buluşlarla ilgili deneme 

amaçlı fiiller de teknolojik gelişmelere katkıda 

bulunabileceği gerekçesiyle patentle sağlanan 

hakkın kapsamı dışında bırakılmıştır”.

Türkiye’de Bolar istisnasının uygulanmasının 

hukuki gerekçesi, piyasaya daha uygun fiyatlı 

jenerik ilaçların sağlanması, ülkedeki AR-GE 

faaliyetleri ile teknolojinin geliştirilmesi ve 

klinik çalışmalar ile elde edilen bilgi birikimi 

ve deneyimden faydalanılmasıdır. Unutmamak 

gerekir ki, Bolar istisnası bakımından 

ruhsat başvuruları ile klinik çalışmalar 

arasındaki bağlantı oldukça güçlüdür zira 

85/3(c) maddesinin lafzında açıkça ilaçların 

ruhsatlandırılmasından bahsedilmektedir. 

Bu bakımdan; Türkiye ruhsat almak amacıyla 

klinik çalışma gerçekleştirildiğinde, 

söz konusu çalışma deneysel kullanım 

istisnasından ve Bolar istisnası olarak bilinen 

istisnadan faydalanmalıdır. Değerlendirmenin 

vaka bazında yapılması gerekli olsa da 
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sınırlarını oldukça geniş yorumlamakta adeta 

jenerik ürün piyasaya sürülene kadar söz 

konusu istisnanın devam ettiğine ve bu süre 

içinde patent sahibinin herhangi bir dava 

açamayacağına hükmedebilmektedir. Bununla 

birlikte; delillerin tespiti, esasa ilişkin bir dava 

olmadığı için Bolar istisnası kapsamında 

değerlendirilmemekle, patent sahibinin 

tecavüze ilişkin delillere önceden erişmesine 

yardımcı olmaktadır. Hatta şartları var ise 

mahkemeler, HMK madde 403 kapsamında 

patent sahibinin talebi üzerine gıyapta delil 

tespit taleplerini de kabul edebilmektedir. 

Delil tespiti esasa ilişkin bir dava 

olmadığından, buna ilişkin karara karşı temyiz 

imkânı bulunmamaktadır. Ancak, aleyhinde 

tespit talebinde bulunulan taraf, madde 400 

uyarınca koşulların oluşmadığı gerekçesiyle, 

delil tespiti kararına itiraz edebilmektedir. Bu 

itiraz, delil tespitini gerçekleştiren mahkeme 

tarafından olayın koşullarına göre incelenip 

karara bağlanmaktadır. 

Bolar istinası ve delil tespiti kurumlarından 

bahsetmişken bu konuları da ilgilendiren 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. 

HD’nin ihtiyati tedbir taleplerinin nasıl 

değerlendirilmesi noktasında yakın zamanda 

verdiği karara değinmek faydalı olacaktır. 

İhtiyati tedbir kararları, Fikri ve Sınai Haklar 

Hukuk Mahkemeleri (“FSHHM”) tarafından 

görülen fikri haklara ilişkin davalar ve özellikle 

de patent uyuşmazlıkları bakımından, konunun 

oldukça teknik olması, ticari nedenler, zaman 

baskısı vb. sebeplerle kilit rol oynamaktadır. 

Delil tespiti talepleri, 6100 Sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) kapsamında 

özel olarak düzenlenmiştir. Delil tespiti, 

görülmekte olan bir davada henüz inceleme 

sırası gelmemiş yahut ileride açılacak davada 

ileri sürülecek bir vakıanın belirlenmesini 

sağlar.
 

Bu noktada Türk medeni hukuk sisteminde, 

ABD ve İngiltere sistemlerinden farklı olarak, 

tam ve açık bir ifşa prosedürü olmadığını 

belirtmekte fayda bulunmaktadır. Başka bir 

deyişle, taraflar hangi belgeleri mahkemeye 

sunacakları veya sunmayacakları konusunda 

takdiren karar verebilecek olup, tüm bilgileri 

ifşa etme yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, mahkeme aracılığıyla, üçüncü 

kişilerin elindeki delillerin tespit edilmesi son 

derece önemlidir. HMK madde 400, delillerin 

tespitini isteyen tarafın hukuki yararı bulunması 

gerektiğini ve HMK’da açıkça öngörülen hâller 

dışında delillerin kaybolması ya da hemen 

tespit edilmediği takdirde daha sonra o delilin 

ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşması 

ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yararın 

var sayılacağını düzenlemektedir.  

Özellikle ilaç patentlerinden doğan hakların 

kullanılmasında, SMK madde 85/(3)/c’de 

düzenlenen ve uluslararası literatürde Bolar 

istisnası olarak tanımlanan istisna gerekçe 

gösterilerek dava açması engellenen patent 

sahibi, delil tespiti aracını yasada öngörülen 

amaçla kullanabilmelidir. Ancak bazı 

mahkemeler kanaatimizce Bolar istisnasının 

 Delil Tespiti Talepleri ve Bolar İstisnasının Kapsamı 
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Unutulmamalıdır ki, gerek ihtiyati tedbir 

başvurusunda bulunulduğu, gerekse ihtiyati 

tedbir ile birlikte esas dava açıldığı durumlarda, 

her iki şekilde de mahkemenin bu talebe 

ilişkin kararını vermek üzere bilirkişi raporu 

alması gerekeceğinden, değerlendirme 

açısından bir fark bulunmamaktadır. Zira bu tür 

patent hukuku taleplerinde, teknik inceleme 

kaçınılmaz olarak gereklidir. FSHHM tarafından 

verilen ret kararı, yakın zamanda bu gerekçeyle 

Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) nezdinde 

istinaf edildi. BAM “SMK 159. madde ve HMK 

389 ve devamı maddelerince ihtiyati tedbir 

koşullarının değerlendirilmesi gerekirken 

talebin yargılamayı gerektirdiği gerekçesi ile 

reddine karar verilmesi” gerekçesini yerinde 

görmeyerek kararın kaldırılmasına ve dosyanın 

bilirkişi raporu alındıktan sonra tedbir talebinin 

değerlendirilmesi için ilk derece mahkemesine 

geri gönderilmesine karar verilmiştir.

Kanaatimizce de BAM’ın bu kararı son derece 

isabetli olup, ilk derece mahkemelerinin benzer 

kararları karşısında emsal gösterilebilecek 

niteliktedir. Nitekim yukarıda da değinildiği 

üzere ihtiyati tedbir, HMK 389 vd. uyarınca 

geçici hukuki koruma yollarından biri olup, 

kanun koyucu tarafından kesin hükme kadar 

devam eden yargılama boyunca, davacı veya 

davalının dava konusu ile ilgili olarak hukuki 

durumunda meydana gelebilecek zararlara 

karşı öngörülmüştür. 

Dolayısıyla davanın ikame edilmesiyle birlikte 

talep edilen ihtiyati tedbir hakkında hiçbir 

Bilindiği üzere, kesin korumanın yeterli 

olmadığı ve geçici bir hukuki korumaya 

ihtiyaç duyulan durumlarda başvurulan bir 

yol olarak karşımıza çıkan ihtiyati tedbir, HMK 

madde 390 uyarınca dava açılmadan önce 

istenebileceği gibi, dava açıldıktan sonra 

da istenebilmektedir. Bu kapsamda ihtiyati 

tedbir, kesin hükme kadar devam eden 

yargılama boyunca, davacı veya davalının 

hukuki durumunda meydana gelebilecek 

zararlara karşı öngörülmüş, geçici nitelikte, 

geniş veya sınırlı olabilen hukuki koruma  

olarak tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte 

son dönemlerde İstanbul FSHHM nezdinde 

yapılan ihtiyati tedbir taleplerinin, kanuni 

düzenlemelere, tanımlamalara ve amacına 

aykırı olarak hiçbir inceleme yapılmaksızın 

reddedilmesi şeklinde bir uygulamanın 

olduğu dikkat çekmektedir. Oysa bilindiği 

üzere özellikle de teknik inceleme ve 

değerlendirmenin oldukça önemli olduğu ve 

pek çok bilginin kamuya açılmamış olduğu 

patent ve daha da özel olarak ilaç patenti 

uyuşmazlıklarında, davanın ikame edilip 

edilmeyeceği hususunda karar vermek 

için dahi delil tespiti yapılmasına ihtiyaç 

bulunduğu aşikârdır. Yine bu yönde, kanunun 

açık düzenlemesi ile ihtiyati tedbirin dava 

açılmadan önce verilebileceği hüküm altına 

alınmışken, sanki böyle bir hüküm yokmuş ve 

dava açılmadan ihtiyati tedbir kararı vermek 

mümkün değilmiş gibi, hiçbir değerlendirme 

yapmaksızın dava açılması gerektiği 

belirtilerek ret kararı vermek, hukuka uygun 

olmamaktadır. 
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inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın, bu 

hususa ilişkin kararın yargılamanın sonucunda 

verileceğini belirterek talebin reddine karar 

verilmesi, Anayasa ile garanti altına alınan 

gayri maddi mülkiyet hakkı olan patent 

koruması ve ihtiyati tedbir korumasının amaç 

ve niteliği ile hiçbir suretle bağdaşmayan bir 

uygulama niteliğindedir. Öte yandan SMK’da 

bu yönde “Bu Kanun uyarınca dava açma 

hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, 

ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına 

tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte 

olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi 

ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek 

şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin 

etmek üzere, ihtiyati tedbire hükmedilmesini 

mahkemeden talep edebilir.” şeklinde 

özel bir düzenleme içermektedir. Tüm bu 

kanun hükümleri kapsamında, davasını 

somutlaştırabilmek için karşı tarafın uhdesinde 

bulunan delillere ihtiyaç duyan ve ihtiyati 

tedbir talebine dayanak delilleri toplayıp ibraz 

eden talep sahibinin, delillerinin ve talebinin 

hiçbir surette dikkate alınmayarak ilgili kanun 

hükümlerinin hiçe sayılması, kabul edilebilir 

bir tutum teşkil etmemektedir.

5 Pekcanıtez/ Atalay/ Özekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2015, s. 619
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Patent Ofisi nezdindeki itiraz süreçleri 

sırasında değişikliğe uğrasalar da doğrudan 

hükümsüzlük davalarına konu edilebilirler ve 

söz konusu değişiklik de, otomatik olarak, 

Türkiye’de valide edilmiş haline yansıtılır. Bu 

patentler, itiraz süreci beklenmeden doğrudan 

hükümsüzlük davalarına konu edilebilmekte 

hatta patent sahibine istem değişikliği hakkı 

tanınmadan karara bağlanabilmektedir. 

Avrupa Patenti sahiplerine, mahkemeden 

Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz 

süreçlerinin sonucuna kadar beklemesini 

talep etmeleri tavsiye edilmektedir. Avrupa 

Patent Ofisi nezdindeki sürecin uzun 

sürmesi gerekçesiyle söz konusu talepler her 

zaman kabul edilmemekle birlikte, kanun 

hükmündeki Avrupa Patent Konvansiyonu’nun 

patent sahibine patenti yaşatma yönünde 

verdiği haklar gözetilmelidir.

Avrupa Patent Konvansiyonu madde 138/3, 

Türkiye’deki hükümsüzlük davası sırasında 

Avrupa Patenti sahibinin değişiklik yapmak 

suretiyle patenti sınırlandırmasına imkân 

tanımakta ve sınırlanan istem setinin 

hükümsüzlük davasının konusu olacağını 

düzenlemektedir. Bu hüküm kapsamındaki 

istem sınırlama prosedürü mahkemeler ve 

TÜRKPATENT yönünden net bir süreç olmasa 

da mahkemeler, söz konusu talepleri inceleme 

ve TÜRKPATENT’e patentin sınırlandırılması 

yönünde karar vermesi için talimat verme 

eğilimindedir.

Türkiye, Avrupa Patent Konvansiyonu’na 

(“EPC”) taraf olduğundan bu yana 

Avrupa Patentlerinin Avrupa Patent Ofisi 

nezdindeki itiraz/temyiz işlemleri henüz 

sonuçlandırılmamışken, söz konusu 

patentlerin Türkiye validasyonlarından doğan 

hakların ileri sürülmesi veya mahkemelerce 

hükümsüz kılınabilmesi sıkça tartışılan bir konu 

olmuştur.

Bir Avrupa Patenti Türkiye’de valide 

edildiğinde, ulusal bir patent haline gelir. 

Avrupa Patentleri bakımından TÜRKPATENT 

yetki ve görevlerini Avrupa Patent Ofisi’ne 

devretmiş gibi görünmekte, bu nedenle 

yalnızca birtakım usuli işlemleri yürüten bir 

kurum gibi görev almaktadır. TÜRKPATENT 

hiçbir aşamada, Avrupa Patentlerine ilişkin bir 

inceleme gerçekleştirmediği gibi, patentlerin 

verilmesi sonrasındaki itirazlarda da inceleme 

ve karar mercii değildir. 

SMK’da, Avrupa Patentleri ile ulusal 

patentler arasında çelişkiler hatta ayrımcı 

olarak nitelendirebileceğimiz hususlar söz 

konusudur. Bunlardan biri, mahkemelerin, 

TÜRKPATENT nezdindeki ulusal itiraz süreçleri 

sonuçlanana kadar herhangi bir hükümsüzlük 

davasını karara bağlaması mümkün değilken; 

Avrupa Patentleri bakımından bu tür bir 

dokunulmazlığın söz konusu olmamasıdır. 

Diğer bir husus ise,  patentin verilmesi 

sonrasında patent istemlerinde değişiklik 

yapılmasına yönelik bir talepte bulunulmasına 

izin verilmeyeceğine ilişkindir. Türkiye’de 

valide edilen Avrupa Patentleri, Avrupa 

Avrupa Patent Ofisi Süreçlerinin ve Avrupa Patent Konvansiyonu Hükümlerinin 
Ulusal Patent Davalarına Etkisi
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MEHMET GÜN
ORTAK AVUKAT
Patent ve Faydalı Modeller
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
Fikri Mülkiyet
Uyuşmazlık Yönetimi
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar

mehmet.gun@gun.av.tr

ÖZGE ATILGAN
KARAKULAK
ORTAK AVUKAT
Patent ve Faydalı Modeller
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
Fikri Mülkiyet

ozge.atilgan@gun.av.tr

SELİN SİNEM ERCİYAS
ORTAK AVUKAT
Patent ve Faydalı Modeller
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
Fikri Mülkiyet

selin.erciyas@gun.av.tr

AYSEL KORKMAZ
YATKIN
ORTAK AVUKAT
Patent ve Faydalı Modeller
Fikri Mülkiyet

aysel.korkmaz@gun.av.tr

FATMA SEVDE TAN MARAL SAYAN
KIDEMLİ AVUKAT KIDEMLİ AVUKAT
Patent ve Faydalı Modeller
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
Fikri Mülkiyet

Patent ve Faydalı Modeller
Fikri Mülkiyet

fatmasevde.tan@gun.av.tr maral.sayan@gun.av.tr

PINAR ARIKANZEYNEP ÇAĞLA ÜSTÜN
DİREKTÖRKIDEMLİ AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Patent, Marka, Tasarım ve

Patent ve Faydalı Modeller
Fikri Mülkiyet
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
Markalar ve Tasarımlar

pinar.arikan@gun.av.trzeynep.ozcebe@gun.av.tr

BURCU SUCUKA
KIDEMLİ VEKİL
Fikri Mülkiyet
Patent ve Faydalı Modeller
Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri

burcu.sucuka@gun.av.tr

İLETİŞİM

FM Tescilleri

https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/mehmet-gun
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/ozge-at%C4%B1lgan-karakulak
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/selin-sinem-erciyas
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/aysel-korkmaz-yatk%C4%B1n
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/maral-buyukkurkcu
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/p%C4%B1nar-ar%C4%B1kan
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/zeynep-cagla-ustun
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/burcu-sucuka
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/fatma-sevde-tan
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Büromuz, uluslararası alanda, ülkemizin önde gelen avukatlık bürolarından 

birisi olarak tanınmaktadır.

Merkezimiz İstanbul’da olup Ankara, İzmir ve Türkiye’nin diğer önemli ticari 

merkezlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktayız.

Büromuz, temelde Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermekte olup, Almanca, 

ve Fransızca dillerinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.

Müvekkillerimize, ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık, enerji, inşaat ve gayrimenkul, 

lojistik, teknoloji, medya ve telekomünikasyon, otomotiv, hızlı tüketim ürünleri, 

kimyasal ve savunma sektörleri başta gelmek üzere değişik iş ve ticaret 

sektörlerinde hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizin başarısını, kendi başarımızdan önde görürüz. 

Müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin bir şekilde cevap 

verebilmek için onların faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından 

takip eder, bu sektörlerde sadece hukuki değil ticari bilgileri de edinerek 

bilgilerimizi derinleştiririz. Bu amaçlarla ulusal ve uluslararası mesleki ve ticari 

dernek ve kuruluşların çalışmalarına etkin olarak katılır, bilgi ve tecrübelerimizi 

paylaşarak katkıda bulunuruz.

Büromuz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak 

geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıdır.

GÜN + PARTNERS HAKKINDA

Bu içerikte kamuoyu ile paylaştığımız bilgi ve görüşler hukuki mütalaa veya tavsiye değildir ve bu amaçla 
paylaşılmamaktadır. İçerik, avukatlık veya danışmanlık hizmeti teklifi değildir. İçerikte yer alan tüm eserler ve sair 
fikri ve sınai mülkiyet hakkına tabii ürünler, Gün + Partners Avukatlık Bürosu’na ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altındadır. İçeriğin, kaynak gösterilmeksizin 
izinsiz kullanımı başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve sair mevzuat kapsamında hukuki ve/veya cezai 
yaptırımlara tabiidir.
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