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Prof. Dr. Habip ASAN
Başkan
Türk Patent Enstitüsü
Ankara

İstanbul, 18 Kasım 2013
Ref: ZAY/shk/13-2176
Sayın ASAN,
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından gönderilen 01.11.2013 tarihli ve 33106256-267
sayılı yazı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan “Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Belgesi
2014-2019 Stratejik Amaçlar Taslağı”na ilişkin görüş ve öneriler talep edilmiştir. Söz
konusu yazıya istinaden TÜSİAD Şirket İşleri Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren
Fikri Haklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Strateji Taslağı’na ilişkin değişiklik
önerileri ile 2014 yılı eylem planı önerileri ekte dikkatinize sunulmaktadır.
Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında öncelikli gelişme alanlarının
belirlenmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Belgesi’nin fikri
ve sınai mülkiyet hakları sistemini daha güçlü bir yapıya kavuşturarak ülkemiz yatırım
ortamının iyileştirilmesi ve rekabet gücünü artıracaktır. Bu süreçte, Türkiye’de özellikle
fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı ve uygulamasının iyileştirilmesi adına somut çözümler
sunan yeni eylem maddesi önerilerimizin katkı sağlamasını ümit ediyoruz.
Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Belgesi’nin hazırlanması sürecinde izlenen katılımcı
yaklaşım, reformların tüm paydaşların tarafından sahiplenmesini sağlayacak ve
devamlılığını beraberinde getirecektir. Bu kapsamda, TÜSİAD olarak Ulusal Fikri ve Sınai
Mülkiyet Strateji Belgesi’nin hayata geçirilmesi sürecinde yapılacak tüm çalışmalara katkı
sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek ister, saygılar sunarım.

(Orijinali imzalıdır.)
Cansen Başaran SYMES
Yönetim Kurulu Üyesi
EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi
EK – 2: TÜSİAD- Eylem Planı Öneri Formu 2014

ULUSAL FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET STRATEJİ BELGESİ
2014-2019 STRATEJİK AMAÇLAR TASLAĞI
(Ekim 2013)
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Stratejik)Amaç)1:)Fikri)ve)Sınai)Mülkiyet)Mevzuatı)ve)Uygulamasının)
İyileştirilmesi)
Amaç 1.1: Patent başvurusu inceleme süresinin kısaltılması
1.1.1 Tüm patent başvurularının araştırma-inceleme işlemlerinin yurt dışındaki anlaşmalı
ofislere bağımlı olmaksızın Türk Patent Enstitüsünce düzenlenmesi için gerekli
altyapının oluşturulması ve uzman yetiştirilmesi
1.1.2 Patent uzmanlarının bir kısmının sanayiden gelme veya akademik çalışma yapmış
olma gibi kriterlerle istihdam edilmesi
1.1.3 Diğer ülkelerin patent başvurusu sistemlerinin incelenerek görece daha kısa süren
uygulamaların belirlenmesi ve ülkemize uyarlanması
Amaç 1.2: Vekillik sisteminin doğru ve etkin çalışmasının sağlanması
1.2.1 Vekillik sınavlarının uygulamaya yönelik şekilde ve mevcut soru sistemine kıyasla
zorlaştırılmış biçimde hazırlanması
1.2.2 Vekillik yapmaya hak kazananların belirli periyotlarla yetkinliklerinin ölçülmesi
1.2.3 Vekillere belirli periyotlarla teorik ve pratik eğitim verilmesi
1.2.4 Vekillik sisteminin disiplin altına alınarak bağımsız bir kurum çatısı altında
profesyonel çalışma koşullarını ve etik kuralları belirleyen yasal düzenlemenin
yapılması,
Amaç 1.3: Meslek Birlikleri ile ilgili yapısal ve kurumsal sorunların giderilmesi
1.3.1 Meslek Birliklerinin sektörel alanlar göz önüne alınarak Telif Hakları Genel
Müdürlüğü öncülüğünde tek bir çatı altında ve sağlam bir şekilde yeniden
yapılanmasını sağlayacak hukuki ve idari tedbirlerin alınması,
1.3.2 Meslek Birliklerinin federasyon ve konfederasyon çatısı altında örgütlenmesi ve
meslek birlikleri arasında iletişimin güçlendirilmesi,
1.3.3 Meslek Birlikleri bünyesinde hak ihlallerini sistemli bir şekilde takip eden alt
birimlerin oluşturulması,
1.3.4 Meslek birliklerinin bilinçlendirilmesini sağlamak üzere idari kurumların katkısı ile
toplantı ve seminerler düzenlenmesi,
1.3.5 Meslek birliklerinin yürütmekte oldukları toplu hak takibi hakkında toplumu
bilinçlendirmeleri ve kendi tanıtımlarını yapması,
1.3.6 Meslek birliklerinin sektördeki fikri ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili
çalışmalar yürütmesi,
1.3.7 Aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulması dünya örneklerine aykırılık teşkil
etmekte olup tek elden lisanslama yapılmasının gerekliliğine uygun şekilde yeniden
düzenleme yapılması,
1.3.8 Meslek Birliklerinin idari ve mali bakımdan Bakanlıkça etkin denetiminin sağlanması
1.3.9 Meslek Birliklerinin tarife tespitinde yaşanan adaletsizliği giderecek yapılar
geliştirilmesi,
1.3.10 Tarifelerde arabuluculuk mekanizmasına yönelik olarak bir Telif Hakları Kurulu
oluşturulması.
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Amaç 1.4: Coğrafi işaretlerin denetiminin iyileştirilmesi
1.4.1 Denetimlerin akredite kurumlar tarafından yapılması
1.4.2 Yapılacak coğrafi işaret tescillerinde denetime uygunluğun dikkate alınması
1.4.3 5996 sayılı Kanun uyarınca yapılan denetim hakkındaki Gıda Kodeksi Yönetmeliği
yerine bağımsız bir yönetmelik çıkarılması
1.4.4 Coğrafi işaret koruması hususunun öncelikli alan olarak belirlenmesi ve ilgililerin
bilgilendirilmesi
1.4.5 Coğrafi işaret konusunda bir ülke politikası belirlenmesi
1.4.6 Coğrafi işarete konu ürünün spesifikasyonları belirlenirken ölçülebilir ve kontrol
edilebilir kriterler belirlenmesi
Amaç 1.5: Mevzuat düzenlemelerinde STK’ların etkin yer alması
1.5.1 Kanun yapma çalışmalarında STK’ların temsiline olanak sağlayan STK-özel sektörkamu koordinasyonunun özel bir komisyon eliyle sağlanması
1.5.2 Yapılacak düzenlemelerin taslaklarının farklı aşamalarda yayınlanarak tüm kullanıcı
ve ilgililerin görüş vermesine imkan veren sistem kurulması (internet portali)
1.5.3 Etki analizlerinin STK görüşleri de dikkate alınarak hazırlanması
Amaç 1.6: Mevzuatın uygulanmasında uygulama birliğinin tesis edilmesi
1.6.1 Hem ihtisas mahkemeleri hem diğer mahkemelerdeki hakim ve savcı eğitimlerinin
HSYK ile koordinasyon içerisinde periyodik olarak yapılması
1.6.2 Yargı personeli ve ilgili diğer kurum personelinin bir arada eğitilerek kurumlar arası
yanlış uygulamaların ve mevzuatın uygulanmasındaki yorum farklılıklarının tespit
edilmesi
1.6.3 Yargıtay kararlarının sistematik şekilde organize edilerek erişilebilirliğinin sağlanması
1.6.4 Hakimlerin sürekliliğinin sağlanması
1.6.5 Yargıtay, ilk derece mahkemeler, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve TPE kararlarının
tartışıldığı düzenli toplantılar ve geri bildirimi içeren bir mekanizma oluşturulması
1.6.6 TPE inceleme kılavuzlarının belirli aralıklarla gözden geçirilerek ihtiyaca ve
gelişmelere göre güncellenmesi ve genişletilmesi
1.6.7 İhtisas mahkemesi olmayan yerlerde görev yapan hakimler için düzenli ve sistematik
eğitim programları oluşturulması
Amaç 1.7 Gereksiz Özek teknik ve bilgi gerektiren konular dışında bilirkişiye
başvurulması uygulamasının ortadan kaldırılması ve bilirkişiye başvurulmasının
kullanımının azaltılması
1.7.1 Hakimin kendi bilgisi ile çözümleyebileceği davalarda bilirkişiye başvurma
zorunluluğunu ortadan kaldıran Yargıtay içtihatlarının geliştirilmesi
1.7.2 Çözümü özel teknik ve bilgi gerektiren konuların kapsamını açan açıklayıcı bilgi
kitapçıkları hazırlanması
1.7.3 Bilirkişiler için uzmanlık şartı aranması ve atama için kriterler belirlenmesi
1.7.4 Bilirkişiye başvurulması kullanımı konusunda Yargıtay hakimlerinin de katılımıyla
uluslararası çalıştaylar düzenlenmesi
1.7.5 Bilirkişi tayininde emniyet mensuplarının marka temsilcilerinden aldıkları eğitimlerin
göz önünde bulundurması
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1.7.6 Özellikle ilaç gibi halk sağlığına doğrudan etki ederek kamu maliyesine önemli yük
oluşturan ve patent sistemini yoğun kullanan sektörlere yönelik uzman (akademik)
hakimlerin yetiştirilmesi
Amaç 1.8 Hak sahiplerine mevzuatla sağlanan korumanın Mevzuatın etkin ve doğru
uygulanmasının sağlanması
1.8.1 Yargılama sürelerinin kısaltılması
1.8.2 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi nedeniyle cezaların
uygulanmaması gibi mevzuattan kaynaklanan diğer engellerin giderilmesi
1.8.3 Arama ve el koyma sürecindeki sorunların giderilmesi, özellikle Savcılık ve Hakimler
nezdindeki farklı uygulamaların ortadan kaldırılması, uygulamanın yeknesak hale
getirilmesi
1.8.4 Marka temsilcileri tarafından emniyet birimlerine verilen uzmanlık eğitimlerinin
sistematik bir mekanizma çerçevesinde sıklaştırılması
1.8.5 Yargının iş yoğunluğunun azaltılması bakımından, önleyici bir tedbir olarak
danışmanlık şeklindeki avukatlık hizmetlerinin yaygınlaşmasının ve bu alanda
donanımlı avukat sayısının artırılmasının desteklenmesi
Amaç 1.9 Mevzuatta iyileştirmeler yapılması
1.9.1 Haklara getirilen istisnaların ve sınırlarının sektörel ve kamusal ihtiyaçlar da
gözetilerek açık ve net bir şekilde belirlenmesi amacıyla öğreti ve içtihatların
geliştirilmesi,
1.9.2 Meslek Birliklerinin kuruluş tarihinden, yetki belgesi düzenlenmesi tarihinden ve
Bakanlığın faaliyet izni vermesinden önce gerçekleşen eylemlerle ilgili, Meslek
Birliklerinin dava açamayacağı yönünde verilen Yargıtay kararlarının aksine bu
konuda Meslek Birliklerinin dava açabilmesinin düzenlenmesi,
1.9.3 FSEK md. 68’de yer alan düzenlemenin anlaşılır ve hakime taktir hakkı tanıyacak
şekilde yeniden düzenlenmesi,
1.9.4 Tazminat tutarının hesaplanmasında ortak bir yöntem belirlenmesi,
1.9.5 Hak sahiplerinin meslek birliklerine verdikleri yetkinin hukuki mahiyetinin açıklığa
kavuşturulması. (tasarruf yetkisi olup olmadığı)
1.9.6 Meslek Birliklerine yetki devrederken, toplu hak yönetiminin gerektirdikleri hariç
hangi hakların devredileceğinin hak sahibine bırakılması, matbu sözleşmeler ile tüm
hakların devrinin mecburi tutulmamasının sağlanması
1.9.7 FSEK kapsamındaki cezai yaptırımların ekonomik suça ekonomik yaptırım ilkesi
çerçevesinde yeniden düzenlenmesi
1.9.8 Korsanla mücadele kapsamında, arama ve el koyma kararı alırken yaşanan zorluklara
çözüm bulunması, arama ve el koyma kararlarını sulh ceza mahkemelerinin veriyor
olmasının yarattığı sıkıntıların yeni düzenlemeyle aşılması,
1.9.9 Toplu hak yönetimine ilişkin uygulanabilir bir düzenleme yapılması,
1.9.10 Uluslararası anlaşmalarda yer alan istisna kapsamlarının analiz edilerek ülke
ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikteki istisnaların kanunda düzenleme altına
alınması,
1.9.11 Eser, icra, yapım ve yayınların kullanımına ilişkin tarifelerin belirlenmesi ve
sözleşmelerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasların tüm toplu lisanslama
türlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi,
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1.9.12 Öksüz eserlerin yayınlanması prosedürünün kolaylaştırılması ve zaman kaybetmeden
uygulamaya konulması.
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Stratejik)Amaç)2:)Fikri)ve)Sınai)Mülkiyet)Eğitimi)ve)Farkındalığının)
Arttırılması)
Amaç 2.1: Uzmanlık seviyesinin yükseltilmesi
2.1.1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Akademisinin kurulması
2.1.2 Fikri ve sınai mülkiyet alanında uzmanlık kapasitesini artırmaya yönelik eğitim,
toplantı vs. düzenlenmesi,
2.1.3 Her kamu kurumunun kendi yetki ve görev alanı kapsamında diğer kurumlarla
koordinasyon içinde fikri mülkiyet politikası oluşturması ve sadece bu alanda görev
yapan kendi uzmanlarını yetiştirmesi,
2.1.4 Meslek Birlikleri ile alanda çalışan tüzel kişilere, fikri mülkiyet alanında uzman
kişileri istihdam etme zorunluluğu getirilmesi,
2.1.5 Fikri mülkiyet alanının ekonomik olarak tercih edilirliğini artıracak uygulamalar
yaratılması; bu alanda çalışacak kişilerin toplumsal saygınlığının artırılması,
Amaç 2.2: Bilirkişilerin eğitilmesi
2.2.1 Bilirkişiye kendisinden ne beklendiği konusunda eğitim verilmesi, hakimlerce
yönlendirilmesi,
2.2.2 Uzmanlığın teşvik edilebilmesi için bilirkişilik ücretlerinin arttırılması
2.2.3 Sistematik bilirkişi eğitimleri düzenlenmesi
Amaç 2.3: Sınai hak sahiplerinin tescil belgesinin niteliği ve sağladığı haklar konusunda
bilgilendirilmesi
2.3.1 Vekillerin başvuru sahiplerine tescil neticesinde sağlanacak haklar hakkında ayrıntılı
bilgi vermesinin sağlanması
2.3.2 Tescil belgelerinin arkasında belgenin sağladığı haklar, iptal edilebilirliği, süresi gibi
konularda temel bilgilerin yazılması
2.3.3 Hak sahiplerine yönelik periyodik seminerlerle belgenin sağladığı haklar ve bu
hakların iptal edilme koşullarına ilişkin bilgi verilmesi
2.3.4 Kısa bilgilendirme broşürleri hazırlanması ve dağıtılması
2.3.5 Konuyla ilgili temel yargı kararlarının özet şekilde ilgililere duyurulmasının
sağlanması
Amaç 2.4: Sınai mülkiyet başvuru ve edinme süreçlerinde farkındalık oluşturulması
2.4.1 Türk Patent Enstitüsü web sitesindeki bilgilerin sade ve çabuk okunur şekilde
düzenlenmesi ve bu bilgilere sanayi ve ticaret odaları web sitelerinde link verilmesi
2.4.2 Sanayi ve ticaret odalarında sınai mülkiyet hakları ve başvuruları konusunda bilgi
verecek uzman istihdam edilmesi
2.4.3 Sınai mülkiyet başvuru kılavuzlarının yalınlaştırılması ve basitleştirilmesi
2.4.4 Hak sahiplerinin vekil aracılığıyla başvuru yapmalarının teşvik edilmesi
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Amaç 2.5: Sınai mülkiyet haklarının stratejik varlık yönetimi ile idaresinin teşvik
edilmesi
2.5.1 Sınai mülkiyet korumasından yararlanan ürünlerin teşebbüslere maddi ve manevi
getirisi konusunda bilgi düzeyini arttıracak sektör toplantıları, konferanslar, kamu
spotları, başarı örneklerine özel TV programları, basılı yayınlar düzenlenmesi
2.5.2 Ar-Ge personeline sağlanan destek benzeri desteklerin sınai mülkiyet varlık
yönetiminde çalışacak uzmanlara da verilerek sınai mülkiyet departmanı kurulmasının
özendirilmesi
Amaç 2.6: Fikri ve sınai haklar kavramına ilişkin toplumsal bilinç oluşturulması
2.6.1 Çocuklara yönelik bilgisayar oyunları içinde konuya ilişkin bilgi verilmesi
2.6.2 Çocuklara yönelik yapılan yayınlarda (örn. TRT Çocuk) fikri haklar konusunun
işlenmesi
2.6.3 Konuya ilişkin kamu spotlarının arttırılması
2.6.4 Sosyal medyada konunun görünürlüğünün arttırılması
2.6.5 Dizilerde senaryo içerisinde fikri haklar konusunun işlenmesi
2.6.6 Fikri ve sınai hak ihlallerinin ülke ekonomisine etkilerini gösteren raporların
hazırlanması
2.6.7 Medyanın bu alanda hazırladığı haberlerde doğru kavramların kullanılmasının
sağlanması
2.6.8 Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile toplumsal bilinçlendirme kampanyalarında kilit
konumda bulunan kuruluşlarda telif hakları etkinlikleri düzenlenmesi
2.6.9 Fikri ve sınai hakların, milli geliri, istihdamı ve dış ticaret gelirini doğrudan olumlu
yönde etkileyen bir hak olduğu, telif hakkı ihlalinin ‘hırsızlık’la eşdeğer olduğu
bilincinin tüm topluma aşılanması
Amaç 2.7: Fikri
yaygınlaştırılması

ve

sınai

mülkiyet

konusunun

eğitim

öğretim

sisteminde

2.7.1 İlk ve orta öğretimde fikri çabaya saygı ve fikri hak kavramlarının öğretilmesi
2.7.2 Hukuk fakülteleri bünyesinde fikri mülkiyet haklarına yönelik lisans ve lisansüstü
programların yaygınlaştırılması
2.7.3 Hukuk fakültelerinin yanı sıra diğer fakültelerde de fikri mülkiyete ilişkin dersler/yan
dalların oluşturulması
2.7.4 Fikri mülkiyet eğitimi konusunda yurtdışı örneklerin incelenmesi
2.7.5 Tüm eğitim öğretim kademelerinde öğrencilere yönelik buluş yarışmaları, taklitle
mücadele konulu kısa film yarışmaları vb. özendirici etkinliklerin düzenlenmesi
2.7.6 Örgün eğitimin her seviyesinde “Telif Hakkı” kulüplerinin (kütüphane, spor kulübü
gibi) oluşturulması

7"

Stratejik)Amaç)3:)Kurumsal)ve)Yapısal)İyileştirmelerin)Yapılması)
Amaç 3.1: Türk Patent Enstitüsü kurumsal yapısının geliştirilmesi
3.1.1 Başvuru ön inceleme ve ilana çıkış süresinin kısaltılması
3.1.2 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda çalışan hukukçu sayısının arttırılması
3.1.3 Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan davalara ilişkin kesinleşmiş mahkeme
kararlarının hukuk müşavirliği ile ilgili daire uzmanları arasında paylaşımını sağlayan
sistem oluşturulması
3.1.4 Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının kurulması düşünülen Fikri
Mülkiyet Akademisine devredilerek Türk Patent Enstitüsünün tescil işlemlerine
odaklanması
3.1.5 Coğrafi işaretlerin tescili aşamasında ilgili kamu kuruluşları ile koordinasyon
içerisinde teknik konularda destek alınması ve/veya Türk Patent Enstitüsünde coğrafi
işaret ile ilgili teknik uzmanların tescil aşamasında görev yapması
3.1.6 Coğrafi işaretlerin tanıtımı ve hakların etkin kullanımı için TPE ve/veya GTH
Bakanlığı nezdinde ayrı bir daire başkanlığı kurulması
Amaç 3.2: Yeni kurumsal yapıların tesis edilmesi
3.2.1 Patent Değerleme Ajansının kurulması
3.2.2 Umuma Açık Mahal Kullanımları için “Tarife Belirleme Kurulu”nun oluşturulması
Amaç 3.3: İhtisas mahkemelerinin etkinliğinin arttırılması
3.3.1 Belirli sayının üzerinde ihtilafın olduğu illerde bölgesel fikri ve sınai haklar ihtisas
mahkemeleri kurularak, yakın çevredeki adliyelerin ilgili uyuşmazlıkları bölge
mahkemesine göndermesi
3.3.2 İhtisas mahkemesi olmayan illerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yerine Ticaret
Mahkemelerinin fikri ve sınai haklara ilişkin davalara bakmaya yetkili kılınması
3.3.3 İhtisas mahkemelerinin yurt çapında yaygınlaştırılması veya mevcut ihtisas
mahkemelerinin yargı yetkisinin tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi
3.3.4 İstinaf sürecine geçilirken, fikri mülkiyet davalarına bakacak istinaf mahkemelerinin
tüm bölgelerde değil ihtisaslaşmayı sağlayacak şekilde belirli yerlerde kurulması.
3.3.5 Bazı uyuşmazlıklar bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve arabulucuk
sisteminin teşvik edilmesi
Amaç 3.6: Yargıtay’ın iş yükünün azaltılarak daha etkin çalışmasının etkinliğinin
arttırılması sağlanması
3.6.1 Yargıtay’da bir hukuk ve bir ceza dairesinin münhasıran fikri ve sınai haklarla ilgili
uyuşmazlıklarla ilgilenmek üzere görevlendirilmesi, hatta alt ihtisas dairelerinin (telif,
marka, patent gibi) oluşturulması
3.6.2 Yargıtay hakimlerinin fikri mülkiyet hakları ve özellikle patent hakkının konusu olan
buluşlar konusunda ile ilgili olarak teknik konularda da bilgi sahibi olmalarını
sağlayacak şekilde bilgi düzeylerinin teknik olarak kapasitelerinin arttırılmasına
yönelik çalışmalar yapılması
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Stratejik)Amaç)4:)Sınai)mülkiyet)piyasa)algısı)ve)değere)dönüştürme)
altyapısının)iyileştirilmesi)
Amaç 4.1 Telif Hakları Alanında Yapılan Değerlendirme ve Düzenlemelerde Toplumun
Sosyo-Ekonomik Durumunun Göz Önünde Bulundurulması
!

4.1.1 Ülkenin sosyo-ekonomik yapısının telif haklarına ilişkin düzenlemelere zemin
oluşturacak verilere ulaşmak amacıyla incelenmesi, edinilen verilerin ilgili taraflara
ulaştırılması,
4.1.2 Bölgelerin farklı sosyo-ekonomik durumları göz önünde bulundurularak,
sübvansiyonlar aracılığıyla fikir ve sanat eserlerinde fiyat farklılaşmasına gidilmesi,
4.1.3 Kalkınma ajanslarının kültürel ürünlere yaygın erişim sağlanması amacıyla yeni
program öncelikleri gündeme alması,
4.1.4 Fikir ve sanat eserlerine erişim sağlanmasının devlet politikası haline getirilmesi ve
devletçe sağlanan maddi teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilip geliştirilmesi,
4.1.5 Toplumun fikir ve sanat eserlerini paylaşabilecekleri mekanizmaların (elektronik
kütüphane vb.) geliştirilmesi ve halen var olan mekanizmalara toplumsal erişimin
artırılmasının sağlanması,
4.1.6 Fikir ve sanat eserlerine uygulanan vergi oranının düşürülmesinin sağlanması,

Amaç 4.2 Fikir ve Sanat Eserleri Üretiminin Teşvik Edilmesi ve Bu Alanın
Ölçümlendirilmesi
"

4.2.1 Eser sahiplerinin artırılması için ilk-orta-lise ve üniversite eğitiminde sanat eğitimine
ağırlık verilerek öğrencilerin üretici kapasitelerini geliştirmelerinin sağlanması,
4.2.2 Fikir ve sanat eserleri üretimine devletin maddi desteğinin çeşitlendirilip artırılması,
bu alanda devlet ve özel sektörün işbirliğinin artırılması,
4.2.3 Eser sahiplerinin maddi olduğu kadar manevi yönden de desteklenmesi; bu amaçla
ödül törenleri vb. düzenlenerek eser sahipliğinin toplumsal saygınlığının artırılması,
4.2.4 Yerli yazılım sektörü için koruma tedbirlerinin alınması ve uluslararası rekabette etkin
hale gelebilmesi için net destekler sağlanması,
4.2.5 Fikir ve sanat eserleri üretimine ilişkin istatistiki verilere kaynak oluşturacak
ekonomik göstergelerin belirlenmesi,
4.2.6 İlgili kurum ve kuruluşlar bünyesinde düzenli olarak verileri toplayacak ve raporlama
yapacak birimler kurulması, bu işi icra edebilecek uygun personel istihdam edilmesi.
Takip edilen telif haklarına ilişkin göstergelerin nihai olarak TÜİK tarafından
raporlanması.

Amaç 4.3 Fikir ve Sanat Eserlerinin Fiyatlandırılması, Değerlenmesi ve Finansmanında
Yaşanan Sorunların Giderilmesi
"

4.3.1 Fikir ve sanat eserlerinin fiyatlandırılmasında bu alanda ileri ülkelerde halen
yürütülmekte olan uygulamaların incelenmesi ve ülkemizin özgün koşullarına uygun
olanların uygulanması,
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4.3.2 Fikir ve sanat eserlerinin üretiminde maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar ve
korsanla etkin mücadele aracılığıyla satılan ürün adedinin artırılması aracılığıyla nihai
satış fiyatlarının düşürülmesi,
4.3.3 Yurt dışı menşeili eserlerde nihai satış fiyatının tüketici bakımından makul düzeylerde
tutulmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması,
4.3.4 Belli bir satış-tüketim oranına ulaşan ürünlerde tavan fiyat uygulamasına gidilmesi,
4.3.5 Fikir ve sanat eserlerinin piyasa değerlerini ölçen yabancı ülke örnekleri incelenerek
telif haklarının değerlerini belirlemek için göstergeler oluşturulması, fikri mülkiyet
değerlemesi yapabilecek mekanizmaların/kurumların oluşturulması,
Amaç 4.4: Sınai mülkiyet ile koruma altına alınan buluşların ticarileşmesinin
kolaylaştırılması
4.4.1 Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) konusunda farkındalık yaratılması
4.4.2 Sınai mülkiyet ile koruma altına alınmış buluşa sahip KOBİ’lere vergi teşviklerinin
sağlanması
4.4.3 Proje pazarı etkinliklerine benzer ortamlarda buluşçu+yatırımcı+özel sektör
görüşmelerinin sağlanması
4.4.4 Proje yarışmaları (patent yarışmaları) düzenlenmesi ve yarışmada dereceye giren proje
sahiplerine fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda destekler verilmesi
4.4.5 TÜBİTAK 1513 desteklerinin genişletilmesi ve uzman TTO çalışanlarının sayısının
arttırılması
4.4.6 Buluşçulara iş planı modeli oluşturma, yatırımcılarla networking konularında eğitim
verilmesi
4.4.7 Teknogirişim sermayesi gibi desteklerin arttırılması
4.4.8 Melek yatırımcılara vergi kolaylığı sağlanması
Amaç 4.5: Hızlandırıcı ve inkübatörlerde fikri mülkiyete verilen önemin arttırılması
4.5.1 Hızlandırıcı ve inkübatörlerde yer alan firmalara özel fikri mülkiyet eğitimlerinin
düzenlenmesi
4.5.2 Hızlandırıcı ve inkübatörlerin kendi sektör/teknoloji alanlarında uzmanlaşmaları ve bu
alanlarda kendi uzman ağlarını oluşturmalarının sağlanması
4.5.3 Üniversitelerde kuluçka merkezlerinin kurulması ile girişimci projelerinden fikri
mülkiyet çıkması için çalışmalar yapılması
4.5.4 İnkübatörlerde patent değerleme ve lisans sözleşmeleri konusunda bilgili fikri
mülkiyet uzmanlarının yer alması
4.5.5 Fon desteği alan girişimcilerin fon desteği veren kurumdan fikri mülkiyet eğitimi
alması
4.5.6 Sınai mülkiyet korumasının göz ardı edilmesinin doğuracağı somut örnekleri içeren
başarı ve başarısızlık hikayelerin paylaşımının sağlanması
4.5.7 Teknoloji tabanlı girişimlere verilen TÜBİTAK 1512 gibi desteklerde sınai mülkiyet
hakları temeline oturtulmuş iş modellerinin istenmesi ve destekleme kararının
bağımsız uzmanlarca verilmesi
Amaç 4.6: Sınai mülkiyet algısının oluşturulması ve teknoloji yönetimi yetkinliğinin
arttırılması
4.6.1 Teknoloji yönetimine ilişkin eğitim programları tasarlanması
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4.6.2 Üniversitelerin farklı tematik alanlarda stratejik buluş gerçekleştirmeleri için özel
olarak desteklenmesi ve buluş yönetim sisteminin entegre edilmesi
4.6.3 Stratejik amaçlara hizmet eden nitelikli patentlerin teşvik edilmesi ve kullanılan
istatistiklerde düz patent sayısı yerine değere dönüşebilen patent sayılarının
kullanılması
4.6.4 KOBİ’lere destek veren kuruluşlar tarafından patentin getirilerine yönelik tanıtım
yapılması
Amaç 4.7: Özel sektör ve kamu kurumları arasındaki işbirliğinin arttırılması
4.7.1 Ulusal öncelikler ve potansiyel yetkinliklerin birleştiği alanlarda ilk etapta kamu
destekli, daha sonra özel sektörce sürdürülecek sektörel Araştırma Enstitüleri
kurulması
4.7.2 Özel sektörün ar-ge ihtiyaçlarının ve yönetim alanlarının belirlenmesi ve
üniversitelerin yüksek lisans-doktora tezlerinin bu alanlara kaydırılması
Amaç 4.8: KOBİ ve girişimcilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanımına
özendirilmesi
4.8.1 Görsel ve yazılı medyada sınai mülkiyet haklarına ilişkin destek veren kurumların ve
desteklerin reklam yoluyla duyurulması
4.8.2 Fikri mülkiyet lisanslamaları hakkında ücretsiz veya düşük ücretli danışmanlık
verecek kamusal yapıların oluşturulması ve bu kurumlarda çalışacak fikri mülkiyet
uzmanlarının yetiştirilmesi
4.8.3 KOBİ ve girişimciler özelinde mevcut destekler hakkında eğitim ve tanıtım faaliyetleri
düzenlenmesi, başarılı KOBİ patentlerinin ödüllendirilmesi
4.8.4 Başarı ve başarısızlık hikayelerinin KOBİ’lerle paylaşılması
4.8.5 Destek değerlendirme sürecinde patent haritaları ve teknolojinin durumu araştırılarak
KOBİ’lerin katma değeri yüksek yeni teknoloji alanlarında üretime teşvik edilmesi
Amaç 4.9: Akademisyenlerin fikri ve sınai mülkiyet alanında çalışmalarının teşvik
edilmesi
4.9.1 Üniversiteler için buluş yönetim sistemi oluşturulması ve bu süreci etkin yönetecek
sınai mülkiyet uzmanlarının Avrupa Patent Ofisi ve Türk Patent Enstitüsü tarafından
sistematik olarak eğitilmesi
4.9.2 Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku” doçentlik alanı
oluşturulması ve ayrıca bu alanın anabilim dalı olarak kabul edilmesi için Kültür
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve YÖK arasında kurumsal işbirliği
sağlanması
4.9.3 Buluş yapan akademisyenlerin ödüllendirilmesi ve akademik yükselme kriterleri
arasında önemli etkiye sahip olmasının sağlanması
4.9.4 Teknoloji transfer ofislerince akademisyenlere sınai mülkiyet ve inovasyon konusunda
eğitim verilmesi
4.9.5 Üniversiteler ile sanayi odaları arasında staj ve benzeri alanlarda işbirliği tesis
edilmesi
4.9.6 Akademisyenlerin üniversitelerde sözleşmeli/anlaşmalı olarak çalışması, ortaya çıkan
patentin sözleşme/anlaşmaya bir koşul olarak eklenmesi
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Stratejik)Amaç)5:)Taklit)ve)Korsanla)Mücadele)Altyapısının)Geliştirilmesi)
Amaç 5.1: Taklit ve korsan endüstrisinin hacmine ilişkin çalışma yapılması
5.1.1 Sınai mülkiyet ihlallerinin tutulduğu ulusal bir veri tabanı hazırlanması
5.1.2 Çalışma konularına göre ihlal yapıldığı düşünülen ve hukuki süreci tamamlanan
olayların kamu/özel sektör tarafından duyurulması
5.1.3 Öne çıkan taklit endüstrilerinin belirlenmesi ve sektörel önlemlerin belirlenmesi
Amaç 5.2: Transit geçişlerde taklit mallara uygulanan gümrük uygulamasının
değiştirilmesi
5.2.1 Transit geçiş konusunda Gümrük Kanunu ve Markalar KHK’sının birlikte
değerlendirilerek ortak bir politika belirlenmesi
5.2.2 Transit düzenlemeleri sırasında patent ve marka konularının ayrı ele alınması ve sahte
tanımlamasının marka ihlalini konu aldığı hususunun uygulayıcılarca benimsenmesi
5.2.3 Gümrükte uygulamayı kolaylaştırıcı sistem geliştirilmesi
5.2.4 Hak sahiplerine bilgi verilmesine yönelik altyapı oluşturulması
Amaç 5.3: Güvenlik Birimleri ve İl Denetim Komisyonlarının Etkinliğinin Arttırılması

5.3.1 Yargı, gümrük ve kolluk birimlerinin işbirliği ve eşgüdümünü artırmak amacıyla
bileşenleri bir araya getiren teorik, uygulamalı ve koordinasyon ağırlıklı eğitimler
düzenlenmesi,
5.3.2 Güvenlik birimlerine, mevzuat hakkında düzenli bilgi akışının sağlanması amacıyla
mekanizmaların (seminerler, mevzuat ve içtihatlara güncel erişimin sağlanması, vb.)
hayat geçirilmesi,
5.3.3 Korsanla mücadele alanında görev yapan uzman personelin tayin sisteminin,
düzenlenerek sık görev yeri değişikliğinin önüne geçilmesi,
5.3.4 Güvenlik birimlerinin etkin ve anında denetim yapabilmesi ve suçun delillendirilmesi
amacıyla gerekli teknik cihaz ve araçların temin edilmesi, bu amaca yönelik Ar-Ge
çalışmalarına ağırlık verilmesi,
5.3.5 İl denetim komisyonlarının çalışma usul ve esaslarına yönelik daha geniş bir yasal
düzenleme yapılması, komisyonlara jandarmanın da katılımının sağlanması ve"
jandarmanın eğitim programlarına dahil edilmesi,
5.3.6 İl denetim komisyonlarının etkin bir hale getirilmesi amacıyla bütçelerinin artırılması,
harcamalarına ilişkin bürokratik işlemlerin kısaltılması ve avans ödeme imkanı
getirilmesi; ayrıca il denetim komisyonu üyesi olmayan fakat fiilen denetim ve
baskınlara katılan kolluk personeline de ikramiye verilmesi,
5.3.7 Ele geçirilen materyalin depolanması ve imhasına ilişkin sorunların çözülmesine
yönelik çalışma yapılması,
5.3.8 Bandrol sorgulama sisteminin kolaylaştırılması ve tüketiciler de dahil olmak üzere
tüm ilgililerin akıllı telefonlar vb. yöntemlerle bandrol sorgusu yapabilmesinin
sağlanması,
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5.3.9 İl denetim komisyonu üyelerinin görev tanımı ve görev alanlarına ilişkin
belirsizliklerin detaylı düzenlemelerle giderilmesi ve gerekli görülmesi halinde
yapısının değiştirilmesi.
Amaç 5.4 Korsanla Mücadelede Maliye Bakanlığının Etkin Rol Alması
5.4.1 İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında akdedilen 25.02.2010 tarihli
işbirliği protokolünün revize edilerek il denetim komisyonlarında Maliye Bakanlığı
temsilcilerinin katılmasının zorunlu tutulması, MB’nin denetimlerde etkin rol
oynamasının sağlanması,
5.4.2 Fikri mülkiyet ihlallerinin vergi zıyaı ve vergi kaçakçılığı gibi mali suçlar yönünden
incelenmesi ve ihlaller sonucu elde edilen gelire el konulmasını sağlayacak yasal
düzenlemelerin yapılması,
5.4.3 Korsan üretimin yarattığı kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonominin vergi kaybı
boyutunun belirlenmesi,
5.4.4 Korsan ürünlerin yakalanması durumunda eyleme karşı yaptırım öngören birden fazla
yasanın bulunması halinde tüm yaptırımların uygulanması,
5.4.5 Telif hakları alanında düzenlenen tüm eğitim çalışması ve seminerlere Maliye
Bakanlığı temsilcilerinin de katılımının sağlanması.

Amaç 5.5 Teknoloji yoluyla kolaylaşan Telif Hakkı İhlallerinin azaltılması
"

5.5.1 Telif hakkı ihlallerine yönelik teknolojik tedbirlerin düzenlenmesi sırasında teknolojik
gelişmenin genel eğiliminin ve ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesinin göz önünde
bulundurulması,
5.5.2 Dijital içerik paylaşımına ilişkin etkin adli ve idari mekanizmalarının geliştirilmesi,
5.5.3 Teknolojik araçların geniş kullanıcı kitlesini oluşturan genç nüfusun fikri mülkiyet ve
ihlal durumunda karşılaşabilecekleri yaptırımlar konusunda bilgilendirilmesi,
5.5.4 Dijital korsanlıkla mücadele alanında uzman birim kurulması,
5.5.5 Dijital alanda fikri mülkiyet ihlallerine zemin sunan elektronik rezervler konusunda
üniversiteler başta olmak üzere bilgilendirme çalışması yapılması,
5.5.6 Dijital korsanlıkla mücadele kapsamında içerik sağlayıcının ya da servis sağlayıcının
tebligat adresinin yurt dışı olması durumunda işlevsiz kalan mevcut tebligat sisteminin
yeniden düzenlenmesi
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