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sayılı yazı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm yeni
konularda standart önerilerine ilişkin görüş ve önerileri talep edilmiştir. TÜSĐAD Şirket
Đşleri Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Fikri Haklar Çalışma Grubu olarak
ülkemizde fikri haklar sisteminin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığımız yeni
standart önerisini aşağıda dikkatinize sunarız.
Hali hazırdaki düzenlemeler ve mekanizmalar içerisinde, fikri haklar (patent,
faydalı model, marka, endüstriyel tasarım) sahibi olan şirketlerin ve üniversitelerin (hak
sahipleri) fikri haklarını yönetme konusundaki yetkinlik durumunu ortaya koyacak bir
mekanizma bulunmamaktadır. Bu çerçevede, başvuru yapan ve gerekli nitelikleri yerine
getiren hak sahiplerine Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek bir "Fikri ve Sınai
Mülkiyet Hakları Yönetim Standartlarına Uygunluk Belgesi" mekanizması sayesinde hak
sahipleri; yatırımcılarına, kamu kurumlarına, rakiplerine ve topluma fikri haklarını
layıkıyla yönettiğini gösterebilme imkanı bulacaktır.
Kamu kurumlarının, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda teşvik verdikleri
hak sahiplerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetimi konusundaki yetkinliğinden emin
olması gerekmektedir. Aynı doğrultuda, yatırımcılar ve hissedarlar ise yatırım yaptıkları
hak sahiplerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarından azami biçimde yararlandığından ve
bunlardan değer yaratmak için üzerine düşeni hakkıyla yaptığından emin olmak
istemektedirler. Toplum ve diğer hak sahipleri, özellikle teşvik verilen hak sahiplerinin,
diğer hak sahiplerine karşı saygılı ve dürüst olmasını beklerken; hak sahipleri ise fikri ve
sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi konusundaki yetkinliğini ve dürüst yaklaşımını
toplum, devlet ve yatırımcılar ile paylaşma ihtiyacı içerisindedirler. Tüm tarafların
ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Yönetim Standartlarına Uygunluk Belgesinin, aynı zamanda, fikri ve sınai mülkiyet

hakları alanında teşvik verilecek hak sahipleri için bir ön koşul olarak da
değerlendirilmesi mümkündür.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Standartlarına Uygunluk Belgesinde yer
alabilecek ve fikir vermek üzere hazırlanmış olan “basitleştirilmiş” standart örneği ekte
dikkatinize sunulmuştur. Bu standardın, daha fazla ana ve alt kırılım ve açıklamalar
eklenerek geliştirilmesi ve farklı hak sahipleri için (şirketler ve üniversiteler gibi)
farklılaştırılması pekala mümkündür. Standardın nihai haline ulaştırılması çalışmasında,
TÜSĐAD Fikri Haklar Çalışma Grubu olarak sorumluluk almaya hazır olduğumuzu,
eksiksiz bir altyapı ve bilgi birikimine sahip olduğumuzu paylaşmak isteriz.
TSE bünyesinde ele alınan bu standart önerilerinin ülkemizdeki yatırım ortamını
iyileştirmeye yönelik önemli birer adım olduğuna inanmaktayız. Ayrıca, standardın
oluşturulması durumunda, fikri haklarını yönetme hedefi olan hak sahipleri, bu konun
nasıl ele alınması gerektiği konusunda ilk kez bir referansa sahip olacaktır. Halihazırda
fikri haklarını yönetmek isteyen bir hak sahibinin başvurabileceği bir referans veya
rehber bulunmamaktadır. Talep edildiği takdirde, TÜSĐAD olarak, söz konusu standart
önerimize ilişkin yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek
isteriz.
Hak sahipleri arasında rekabeti sağlayacak ve hak sahiplerini fikri ve sınai
mülkiyet haklarını gerçek anlamda yönetmeye teşvik ederek Türkiye'de bu alandaki
ekosistemin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığımız standart önerimizi görüş ve
değerlendirmelerinize sunarız.
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EK - 1: Fikri Haklar Yönetim Standardı Örneği

FİKRİ HAKLAR YÖNETİM STANDARDI ÖRNEĞİ

Marka
Şirketin yazılı olan fikri haklar yönetim süreçleri vardır.
Şirket çalışanlarının ve şirket üst yönetiminin fikri haklar ile ilgili tabi olacağı bir
eğitim programı vardır.
Fikri haklar yönetimindeki stratejik kararları hangi birimlerin alacağı
tanımlanmıştır.
Fikri ürünlerin tecil aşamaları ve bu aşamalardaki görev ve sorumluluk dağılımı
bellidir.
Yaratıcı çalışanların ve şirketin hak ve sorumlulukları bellidir.
Yaratıcı çalışanlara verilecek ödüller ve teşvik mekanizmaları bellidir.
Fikri ürünlerin şirket hak kaybına uğramadan koruma altına alınması için tedbirler
tanımlanmıştır.
Üçüncü kişilerin haklarının çiğnenmemesi yönünde önlemler alınmıştır.

Fikri haklar ile ilgili ihtilafların (ihlal etme, ihlal edilme, davalar) nasıl ele alınacağı
bellidir.
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