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Patent ve marka vekilliği; 
buluşlar, endüstriyel ta-
sarımlar, ticaret ve hizmet 

markaları, coğrafi işaretler, internet 
alan adları gibi sınai haklara ait 
alanlarda, münhasır hakların ko-
runması konusunda danışmanlık ve 
vekillik yapan uzmanların mesleği 
olan bir hizmet sektörüdür.

Hukuk işlerinde bir avukat, vergi 
konularında bir muhasebeci, teknik 
konularda bir mühendis, gümrük 
işlerinde bir gümrük komisyon-
cusu, emlak işlerinde bir emlak 
komisyoncusu, turizm alanında bir 
turist rehberinin, sanayi ve ticaret 
alanında bir patent ve marka ve-
kilinin Türkiye ekonomisine katkısı 
yadsınamaz. 

Çok özel bilgi ve deneyim gerek-
tiren patent ve marka vekilliği bir 
meslek olarak, buluşların ticarileşti-
rilerek ürüne dönüşmesi, üretilen ve 
satılan ürünlerin veya hizmetlerin 
tüketiciye sunulmasında oluşturu-
lan endüstriyel tasarımlar ve işlet-
melerin parmak izi niteliğinde olan 
markalar, ekonominin vazgeçilemez 
ana unsurlarındadır.  

Türkiye’nin fikri haklar alanın-
daki genel nitelikli uluslararası 
ve bölgesel sözleşmelere üye 

olması ve özellikle Avrupa Patenti 
Sözleşmesi’ne 2000 yılında ka-
tılması meslek uzmanı ihtiyacını 
tetiklemiştir. 1960 lı yıllarda sayısal 
açıdan bir elin parmakları kadar 
bile olmayan Türkiye’deki patent ve 
marka vekili sayısının günümüzde, 
yeterlilik sınavını kazanmış 5000 
den fazla kişi olması, Türkiye eko-
nomisindeki gelişime paralel olarak 
bu meslekteki gelişimi de göster-
mektedir.

      
AB pazarının Türkiye iş dünyası 

açısından önemi, yararı
Avrupa Birliği fikri haklar 

alanında üye ülkelerinin ulusal 
yasalarına ek olarak topluluk kap-
samında Avrupa Birliği mevzuatını 
da düzenlemiştir. Türk İş Dünyası, 
Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılan 
ticaret sırasında, herhangi bir ayırım 
olmaksızın, patent, tasarım, marka, 
coğrafi işaret, vb. fikir ürünlerinin 
koruması için tüm olanaklardan 
yararlanmaktadır.

Özellikle Avrupa Patenti Söz-
leşmesi kapsamında alınan Avrupa 
Patenti ile bu sözleşmeye üye 38 
ülkede buluşların korunmasından 
yararlanılmaktadır. Ayrıca Avrupa 
Birliği Markası Tescili, Topluluk Ta-

                                                             PATENT-MARKA

İlişkilerin 
seyrinde 
bazı aksamalar 
olmasına 
rağmen 
fikri haklar alanında 
işbirliği ve 
rekabet 
olanakları 
aksamamıştır

A vrupa Birliği ve diğer 
ülkelerle ilişkilerin 

geliştirilmesi bir an-
lamda Türkiye’nin uluslararası 

rekabet gücü kazanması ile 
mümkün olabilir. Özellikle fen 

bilimleri eğitimi olmak üzere 
eğitimin düzeyinin geliştirilmesi, 
üniversite – sanayi işbirliklerinin 
bir gereksinim olarak benimse-

nerek etkinliğinin sağlanması, 
teknoparkların ve üniversite 
teknoloji transfer ofislerinin 

yapılarının ve etkinliğinin güç-
lendirilmesi, haklarının koruna-
cağı garantisi verilerek yabancı 

sermayenin özendirilmesi, 
yapılması gerekenler arasında 

sayılabilir. 

                                 Kaan	Dericioğlu  TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclisi Başkanı
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sarım Tescili, Avrupa Birliği Coğrafi 
İşaret Tescili olanağı, Türk gerçek 
ve tüzel kişileri için de geçerlidir.

Avrupa Birliği’ne üye olunma-
sının ön koşullarından biri olan 
Avrupa Patenti Sözleşmesi’ne katı-
lımın ötesinde, önümüzdeki aylarda 
yürürlüğe girmesi beklenen Avrupa 
Birliği Patenti ve Avrupa Birliği 
Patent Mahkemesi (Üniter Patent 
ve Birleşik Patent Mahkemesi)  Türk 
gerçek ve tüzel kişileri için önemli-
dir ve önemli yaralar sağlayacaktır.

Türkiye iş dünyasının gelişimine 
katkısı

Türkiye’de verilen patent ile 
marka ve tasarım tescillerinin 
sayısal gelişimine bakıldığında Türk 
iş dünyasının gelişimine katkısı 
gözlenebilir. Türk Patent ve Marka 
Kurumu istatistiklerine göre,  1995 
ila 2006 yılları arasında Türkiye’de 
verilen yıllık yerli patent sayısı iki 
rakamlı iken, sürekli artarak 2016 
yılında 1790 olmuştur. Marka ve 
tasarım tescillerinde ise Avrupa 
ülkeleri ile rekabet edecek düzeye 
gelinmiştir.   (Marka 1995 – 8500 
/ 2016 – 97085 ve tasarım 1996 
– 3043 / 2016 – 42745)  

      
AB ile işbirliği ve rekabet imkan-

ları, ilişkilerin seyri,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

katılım süreci 1995 Ortaklık Konseyi 
Kararı ile ivme kazanmıştır. İşbirliği 
ve rekabet olanakları bakımından 
bazı yasal düzenlemelerin kabulü 
ilişkileri belirli bir düzeye getirmişti. 
Avrupa Komisyonu tarafından her 
yıl düzenlenen İlerleme Raporları 
ile yapılan eleştiriler önemli rol 
oynamıştır. Türkiye’den en çok 
ihracat yapılan ülkelerin Avrupa 
Birliği ülkeleri olması işbirliğini 
gündemde tutmaktadır. İlişkilerin 
seyrinde, başta terörle mücadele 
olmak üzere bazı aksamalar olma-
sına rağmen fikri haklar alanında 
işbirliği ve rekabet olanakları aksa-
mamıştır. Özellikle patent konu-
sunu da kapsayan Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun 2016 yılında kabul 
edilmesi, Türkiye’nin WIPO – Dün-
ya Fikri Haklar Örgütü, Araştırma 
ve İnceleme Yetkili olması,  eser 
korumasına ilişkin yasal düzenleme 

çalışmalarının yapıldığı bilgisi, gibi 
haberler ilişkilerin seyrine olumlu 
katkı sağlayacaktır.      

Varsa ticari ve ekonomik anlam-
da eksikler, engeller, tehditler…

Fikri haklar alanı ile Ar-Ge fa-
aliyetleri arasında sıkı bağ bulun-
maktadır. Bir ülkede Ar-Ge için ne 
kadar kaynak aktarılırsa, ticari ve 
ekonomik anlamda gelişmeye katkı 
da oluşacaktır. Türkiye’nin hede-
fi olan %3 lük Ar-Ge harcaması, 
yaklaşık  %1 düzeyinde kalmıştır. 
Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde 
bu oran %3 ve daha yukarıda oldu-
ğu için, bunun sonuçları Türkiye’nin 
ticari ve ekonomik gelişmesi için 
bir engeldir. Son aylarda yaşanan 
döviz kurlarındaki değişim ise tehdit 
olarak ortaya çıkmıştır. 

   
Varsa ilişkilerin daha da gelişti-

rilmesi için yapılması gerekenler 
Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle 

ilişkilerin geliştirilmesi bir anlamda 
Türkiye’nin uluslararası rekabet 
gücü kazanması ile mümkün ola-
bilir. Özellikle fen bilimleri eğitimi 
olmak üzere eğitimin düzeyinin 
geliştirilmesi, üniversite – sanayi 
işbirliklerinin bir gereksinim olarak 
benimsenerek etkinliğinin sağlan-
ması, teknoparkların ve üniversite 
teknoloji transfer ofislerinin yapıla-
rının ve etkinliğinin güçlendirilmesi, 
haklarının korunacağı garantisi 
verilerek yabancı sermayenin 
özendirilmesi, yapılması gereken-
ler arasında sayılabilir. Türkiye’nin 
ihracattaki kilogram/ birim $  fiyatı, 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
yayınlarında 1.4 $ olarak açıklan-
mıştır. Bu fiyat patent başvurusu 
olan bir konuda Kg/3 $ ve ileri 
teknoloji ürünlerinde  Kg/11.7 $ dır. 
2011 yılında ihracat yapan şirketle-
rin yalnız %7.4 kadarı Ar-Ge veya 
tasarım faaliyetleri ile ilintilidir. Ar-
Ge ve tasarım faaliyetinin özendi-
rilmesi daha gerçekçi yaklaşımlarla 
yapılmalıdır.   

AB ve AB dışı pazarların iş dün-
yası açısından mukayeseli değer-
lendirilmesi

Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği 
dışı pazarlar mukayese edildiğinde 
Avrupa Birliğine yaptığımız ihraca-

tın toplam ihracatın %48’ine denk 
geldiğini görmekteyiz. Bu gösterge 
Avrupa Birliği pazarının ülkemiz 
için ne kadar önemli olduğunun 
kanıtıdır ancak son zamanlarda 
İngiltere’nin Birlikten ayrılma kararı 
ve Fransa cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde adayların Birlikten ayrılmayı 
iç politika vaadi olarak sunmaları 
Birliğin geleceği konusunda şüphe-
leri de artırmıştır. 

 

KAAN DERİCİOĞLU

Patent ve Marka Vekili
Avrupa Patent Vekili
Ankara Patent Bürosu Limited 

Şirketi Kurucu Ortağı ve Yönetim 
Kurulu Başkanı

TOBB Türkiye Patent ve Marka 
Vekilleri Meclisi Başkanı

ODTÜ Mimarlık Fakültesi En-
düstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
Öğretim Görevlisi

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Görevlisi

Ankara Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Görevlisi

Patent ve Marka vekili ile Avrupa 
Patent Vekili olan Mehmet Kaan 
Dericioğlu Ankara Atatürk Lisesi Fen 
Bölümü ve Ankara Üniversitesi me-
zunudur. Ankara Patent Bürosu’nun 
kurucu ortaklarındandır. Tüm fikri 
haklara ilişkin vekillik, danışman-
lık, alt yapı oluşturulması, eğitim 
hizmetleri alanlarında çalışmaları 
vardır. Fikri haklar alanında pek çok 
makale ve kitap yazmış, 50 yılı aşkın 
tecrübesi ile sektöre her zaman yön 
vermiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı bün-
yesinde hazırlanan Kalkınma Plan-
ları Özel İhtisas Komisyonları’nda 
raportörlük ve başkanlık yapmıştır. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhti-
sas Komisyonu, Sınai Mülkiyet Alt 
Komisyonu raportörlüğünü yapmış 
ve bu raporda Sınai Haklar alanında 
Türkiye’nin yol haritasının hazırlan-
masına katkı sağlamıştır. Plandaki 
önerilere göre kurulan Türk Pa-

       ÖZGEÇMİŞ



�� AB VİZYON

İKV’den

tent Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve 
Patent Kanunu Hazırlık Özel İhtisas 
Komisyonu raportörlüğü ve başkan 
vekilliğini yapmıştır. Günümüzde 
yürürlükte olan Kanun Hükmünde 
Kararname metinleri bu çalışmalar 
sonucunda  oluşturulmuştur. 

Patent sayılarında ilk sıralarda 
yer alan Türkiye’nin büyük holding-
leri ve şirketleri ile üniversitelerinde 
fikri haklar alt yapısının oluşturul-
ması için çalışmalar ve danışman-
lık yapmıştır. 1950’lerden sonra 
kurulan ve günümüzde yaşamlarını 
sürdüren birçok büyük şirketin ilk 
marka tescil organizasyonlarını 
yapmıştır. 

Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde fikri haklar ve 
patent sistemi konusunda lisans 
ve yüksek lisans dersleri vermiş-
tir.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü,  TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde fikri haklar, 
patent ve faydalı model dersleri 
vermektedir. Ankara Üniversitesi, 
Boğaziçi ve Bilkent Üniversitele-
rinde fikri haklar, buluşlar, patent 
sistemi ve bilgisayar programları-
nın korunması konularında seminer 
programları vardır. 

Fikri Mülkiyet Hakları Koruma 
Derneği (AIPPI Türkiye), Araştır-
ma ve Geliştirme Mühendisleri ve 
Yöneticileri Derneği kurucu üyesi;  
Ankara Üniversitesi Fikri Haklar 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(FİSAUM) Yönetim Kurulu ve Merkez 
Kurulu üyesi; TOBB Türkiye Patent 
ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı; 
Patent ve Marka Vekilleri Derneği 
(PEM), Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC), İstanbul Sanayi Odası Kalite 
Teknoloji İhtisas Kurulu (İSO KATEK), 
Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG), 
İnovasyon Derneği üyesidir.  Türk 
Patent Enstitüsü, Ege Üniversitesi 
EBİLTEM ve Ankara Üniversitesi 
TTO Danışma Kurulu üyesidir. 

        KAĞIT

Kağıdın alt grupları olan 
gazete kağıdı, sargılık 
kağıtlar, ambalaj kağıt-

ları, kartonlar, temizlik kağıtları 
ve sigara ve ince, özel kağıtların 
tüketimleri ekonomimizin ve 
refah seviyemizin artmasına pa-
ralel olarak gelişmektedir. Çünkü 
kağıdın ekonominin ve yaşamın 
içindeki yeri olmazsa olmaz ko-
numundadır.

İhracatımız ve özellikle kağıt 
bazlı ambalaj kutuları olarak 
dolaylı ihracatımız açısından AB 
pazarı ekonomimiz açısından 
önemli bir pazardır. 

İhracata dayalı olan ülke eko-
nomimizde, kağıt bazlı ambalaj-
ların önemi küçümsenmeyecek 
derecededir ve çevre bilinçli 
uluslararası yönetmelik ve stan-
dartlarda, bu olguyu her geçen 
gün artarak desteklemektedir.

AB ile rekabet konusunda, 
enerji yoğun kağıt sektörü için 
enerji fiyatları ve navlun teşvik-
leri sektörün gelişimine önemli 
katkı sağlar.

Hammaddesinin geri dö-
nüşüm atık (hurda) kağıtlar ve 
selüloz olduğu dikkate alınarak, 

Kağıt sektöründe 
enerji fiyatları 

ve navlun teşvikleri 
sektörün gelişimine 
önemli katkı sağlar

    Erdal	Sükan TOBB Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektör Mec. Bşk.


