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PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA  

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 

Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca  
24/06 /1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 
 BİRİNCİ KISIM 

 
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 
 BİRİNCİ BÖLÜM 

 
AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER VE TANIMLAR  

 
Amaç ve Kapsam 
 
Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye 
uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya 
faydalı model belgesi vererek korumaktır. 
 
 Bu Kanun Hükmünde Kararname, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi 
verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar.  
 
 
 

ONUNCU KISIM 
 PATENTTEN DOĞAN HAKKA TECAVÜZ VE 

TECAVÜZ HALİNDE HUKUK VE CEZA DAVALARI 
 

 BİRİNCİ BÖLÜM 
 TECAVÜZ DURUMLARI 

 
 Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller 
 
 Madde 136 - Aşağıda yazılı fiiller patentten doğan hakka tecavüz sayılır: 
 
 a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;  
 
b - Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla 
üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya 
ticari amaçla elde bulundurmakveya uygulamaya koymaksuretiyle kullanmak; 
 
 c - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya 
elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek 
veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; 
 
 d - Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek 
veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek; 
 
 e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi 
şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;  
 
 f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl 
sağlandığını bildirmekten kaçınmak. 
 
Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre 
yapılmış sayılır. Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür. 
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 Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, 
buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından 
haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme 
tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. 
 

 İKİNCİ BÖLÜM 
HUKUK DAVALARI 

 
 Patent Sahibinin Talepleri ve Hukuk Davalarında Yetkili Mahkeme 
 
 Madde 137 - Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde 
bulunabilir: 
 
 a - Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi; 
 
 b - Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi; 
 
 c - Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların  
 üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması 
talebi; 
 
 d - Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet 
hakkının tanınması talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul 
edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.  
 
 e - Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü 
bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün 
önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi; 
 
 f - Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından 
karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi. 
 
 Patent sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının 
olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. 
 
 Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı patent vekilinin iş yerinin bulunduğu 
yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki  
 mahkemedir. 
 
 Üçüncü kişiler tarafından patent başvurusu veya patent sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili  
 mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Patent başvurusu veya patent sahibinin Türkiye'de 
ikamet etmemesi halinde, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. 
 
 Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir. 
 
 
 Tazminat 
 
 Madde 138 - Patent sahibinin izni olmaksızın, patentle korunan ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir 
şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran veya patentli 
bir usulü kullanan kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olur. 
 
 Patentle korunan buluşu herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, patent sahibinin patentin varlığından ve tecavüzden 
kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil 
etmesi halinde,sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 
  
 Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler 
 



 3 

 Madde 139 - Patent sahibi, patent konusu buluşun kendi izni olmaksızın kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar 
miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden buluşun kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir. 
 
Yoksun Kalınan Kazanç 
 
 Madde 140 - Patent sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca patent hakkına tecavüz 
dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar. 
 
Yoksun kalınan kazanç, zarar gören patent sahibininseçiminebağlıolarak,aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine 
göre hesap edilir:  
 
 a- Patentten doğan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, patent sahibinin patenti kullanması ile elde edebileceği 
muhtemel gelire göre;  
 
 b- Patentten doğan hakka tecavüz edenin, patent konusu buluşu kullanmakla elde ettiği kazanca göre; 
 
 c- Patentten doğan hakka tecavüz edenin, buluşu bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde 
ödemesi gereken lisans bedeline göre. 
 
 Yoksunkalınankazancınhesaplanmasında, özellikle buluşun ekonomik önemi, patent hakkına tecavüz edildiği anda 
geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında patente ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur. 
 
 Mahkeme, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine 
getirmemiş olduğu kanaatına varırsa, yoksun kalınan kazanç, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanır.  
 
 Yoksun Kalınan Kazancın Artırımı 
 
 Madde 141 - Patent üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 140 ıncı maddenin 
ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün 
üretilmesi veya usulün kullanılmasında patent konusu buluşun ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu 
kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir. 
 
 Patentin, ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan 
talebin oluşmasında patent konusu buluşun belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir. 
 
 Buluşun İtibarı 
 
Madde 142 - Patentten doğan haklara tecavüz eden tarafından, patent konusu buluşun kötü şekilde üretimi veya uygun 
olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, patent konusu buluşun itibarı zarara uğrarsa, patent sahibi, bu 
nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir. 
 
Tazminatın İndirilmesi 
 
 Madde 143 - Patent sahibine ödenecek tazminat, patent sahibinin diğer kişilerden buluşunun başka bir şekilde 
kullanılmasından dolayı aldığı bedelden daha fazla ise, tazminat bu bedel dikkate alınarak ve bu bedele uygun olarak 
tesbit edilerek bedelden indirilir. 
 
 Tazminat İstenmeyecek Kişiler 
 
 Madde 144 - Patent sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı, patent sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından, 
piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları 
açamaz. 
 
 Zamanaşımı 
 
 Madde 145 - Patentten doğan haklara tecavüzden doğan, özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar 
Kanunu'nun, zaman aşımına ilişkin hükümleri uygulanır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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 İHTİSAS MAHKEMELERİ 
 

 Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
 Madde 146 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen bütün davalarda, görevli mahkeme, Adalet Bakanlığı'nca 
kurulacak İhtisas Mahkemeleri'dir. 
 
 Asliye Ticaret ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nden hangilerinin İhtisas Mahkemesi olarak görevlendirileceğini ve bu 
mahkemelerin yargı çevresini Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. 
 
 Enstitü'nün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve 
Enstitü'nün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli mahkeme, bu 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen İhtisas Mahkemeleri'dir. 
 
 Hükmün İlanı 
 
 Madde 147 - Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması halinde, masrafları karşı 
tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan 
edilmesini talep etmek hakkına sahiptir. 
 
 İlanın şekli ve kapsamı kararda tesbit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse 
düşer. 
 

 BEŞİNCİ BÖLÜM 
 ÖZEL HÜKÜMLER  

 
 Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları 
 
 Madde 148 - Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından patent 
sahibinin patentten doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisar olmayan lisans sahibi olanların, dava açma hakları yoktur. 
 
 Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre, patente tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, 
noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını patent sahibinden isteyebilir. 
 
Patent sahibinin, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen talebi, kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten 
itibaren, üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava 
açabilir. 
 
 Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar 
verilmesini mahkemeden talep edebilir. 
 
 Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre, dava açan lisans alanın, dava açtığını patent sahibine  
 bildirmesi gerekir. 
 
 
 
 Patente Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava ve Şartları 
 
 Madde 149 - Menfaatı olan herkes, patent sahibine karşı dava açarak, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil 
etmediğine karar verilmesini talep edebilir. 
 
 Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye'de giriştiği veya girişeceği 
sınai faaliyeti veya bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin patentten doğan haklara tecavüz teşkil edip 
etmediği hakkında, patent sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep edebilir. 
 
 Bu talebin patent sahibine tebliği itibaren bir ay içinde patent sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat 
sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi bu maddenin birinci fıkrasına göre dava açabilir. 
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 Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dava, patentten doğan haklara tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış 
bir kişi tarafından açılamaz. 
 
 Dava, patent üzerinde hak sahibi bulunan ve Patent Sicili'ne kayıt edilmiş olan, bütün hak  
 sahiplerine tebliğ edilir. 
 
 Bu maddede belirtilen dava, patentin hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir. 
 
 Delillerin Tesbiti Davası 
 
 Madde 150 - Patentle sağlanan hakları ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara tecavüz sayılabilecekolaylarıntesbitini 
mahkemeden isteyebilir. 
 
 İhtiyati Tedbir Talebi 
 
 Madde 151 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, dava 
konusu patentin Türkiye'de kullanılmakta olduğunun veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar 
yapıldığının ispat edilmesi şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep 
edebilir. 
 
 İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, 
davadan ayrı olarak incelenir. 
 
 İhtiyati Tedbirin Niteliği 
 
 Madde 152- İhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda 
belirtilen tedbirleri kapsamalıdır: 
 
 a - Davacının patentten doğan haklarına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması; 
 
 b - Patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında 
kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları 
her yerde el konulması ve bunların saklanması; 
 
 c - Her hangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. 


