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SHP TBMM GRUBUNDA SİVAS MİLLETVEKİLİ 
TBMM SANAYİ, TİCARET VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONU BAŞKANI 
AZİMET KÖYLUOGLU'NUN 

KONUŞMASI 

Sayın Başkan, 

Sayın Genel Başkanvekili, 
Değerli Parti Meclisi Üyeleri, 
Saygıdeğer Milletvekilleri, 

GATf Uruguay Round'u Anlaşmasının Patent Yasa Tasarısına etkileri konusun· 

da gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Gündem dışı söz: verdiği için S3yın Başkana çok teşekkür ediyorum. 
Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli Milletvekilleri, 

Genel Gümrük ve Ticaret Anlaşması olan GATT 1947 yılında 23 ülke tarafın· 

dan kuruldu. 

Merkezi Cenevre'de bulunuyor. Bugün GATT'ın 100 üzerinde üyesi vardır. 

Dünya ticaretinin polisi olarak adlandırılan GATT'a; 

Uluslararası ·bir ticari anlaşma olan GATT'a Türkiye 1953 yılından beri üyedir. 

Değerli Milletvekilleri, 

Bu imzalanmış ve elimizde olan GATT Uruguay Round'u 14 müzakere Grubun· 
dan toplanmış 40 anlaşmayı içeren 500 sa:hifelik bir kitaptır. 27 000 sahife eki bulun· 

ma ktadır. 

GATT 1995 yılında yerini Dünya Ticaret örgütü (DTÖ) WTO bıra:kacaktır? 

2000'li yıllara girerken Türkiye en önemti sorunu Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 

ile ilişkiler olduğunu düşünüyorum. 

1986 yılında Uruguay'ın Pwıta Del Este Kentinde başlayan dünya tarihinin en 

•kapsamlı ticaret anlaşması, 7 yıllık görüşmeler sonunda 126 ülkenin taraf olduğu an· 
laşma 15.12.1993 tarihinde bitti 15.4.1994 Cuma günü Fas'ın Marakeş kentinde imza· 

!andı . 

.NBD Başkan Yrd. 750 :kişi, 
Japonya Başbakan 600 kişi, 

Türkiye Gilınıilk Müsteşarı + 4 kişi ile katıldı. 
15.12.1993"te bitti. 
15.4.1994'te imzalandı. 

15.7.1994 Anlaşmaya imza koyan ülkelerin 
İle 15, 7. I 995 parlamentolarında onaylanacalc 

-5-

TBMM KUTUPHANESI



15.7.1995 Sonra bir toplanacak olan ı konferans ile anlaşmanın yürürlük tarihi 

tesbi t edilecektir. (Tahminen I.J.J995) 

Patent ile telif hakları ile tekstil, ta rım ve hizmet sektöründe ilk kez GATI şçm

siyesinin altına alan Uruguay Round 'u sonuç o larak gdişmiş ülkele rin, ba~ta ABD 

ile AB'nin (Avrupa B i rl iği)'nin çok sık ı paza rlıklar sonunda son biçiminı a lı rken , ge

lişmekte olan ülkelerin ç ı karla rı ikinci planda 'kald ı. 

Uruguay Round'u sonunda 7.6 tril yon $ düzeyinde olan dün ya ticareti 2005 y ı lı · 

na kadar % 10 oranında genişleyecek. 

Bu süreçte asıl payı geli şmiş ülkeler alacak . 

Türkiye'nin dünya tica reti iÇinde pa yı 2- 3 düzeyinde. Örneğin 10 yıllık (1995-2005) 

bir dönem içinde ihraca t gelirlerimiz 1 - 2 milyar dolar artması ülkemizin hedefleri

nin çok gerisindedir? 

O ECD uzmanla rının hesaplarına gö re GATT Anbşmas ı dü nya tica retine ortala

ma 213 mil yar dolar ek bir katkıda bulunacak. Ne va rki ge l iş mi ş ülkeler bu ek ticaret· 

ten faydalanırken en yo ksul Afrika ülkeleri y ılda orta lama 2.6 milyar dol ar kaybedc

cekler. 

GA n · Anlaşmas ı güçlüden yana, yoksul ülkeler yine yoks ul kalacaklardır. 

GA TT Anlaşması ile zengin ül'keler daha zengi n olu rken fak-i r ül keler daha faki r-

leşeccklerdir. 

GATI' Anlaşmasıyla dünya ticaretine yıl lı k katkının dağılımı : 

Avrupa Topluluğu 61 mil yar dolar, 

Eski Sovyet Bloku 37 milya r dolar, 

ABD 36 m ilyar dolar, 

Japonya 27 milyar dolar, 

üçüncü Dünya ülkeleri 16 m ilyar dolar, 

Tarım ürünl eri ihraç eden ülkeler 12 milyar dola r, 

Eski Doğu Avrupa ülkeleri 8 ınilya r dolar. 

Tarım ürünleri ithal eden ülkeler 7 mil yar dolar, 

Kanada 4 milyar dolıu-, 

Avusturalya ve Yeni Zelanda 2 milyar dola r. 

Değerli M illetvekille ri . 

Bu WTO Dünya Ticaret örgütü ile. GATT'ın yavaş çalı~n mekanizması hız

fandırılıyor. 

Uruguay'da çerçevesi belirlenen; Dünya Tica ret Örgütü. 

Dünya Bankas ı ve Uluslararası Para Fonunun yanı sıra GATT'ın yerini a lacak, 

a raştırmala rı , denetimi ve kamuoyunun o l uştu ru lmasında güçlü bir kuruluş olarak kü

reselleşmeye hizmet edeceği 'behrti!me)<.tedir. 

Tarihin en uzun süren, en çok ülkenin (1 26 ülkenin) katıldığı en çok naz, kavga 

ve dövüşterin yapıldığı ve tarihin en kapsamlı Ulu'la raras ı Anlaşmas ı olan Dü.nya Ti

caret örgütü (WTO) el i kolu bağlı GATT'ın yerini alaca k dünyanın en büyük eko

nomik örgütüdür. 
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Dünya ekonomisi emperyalist bir üçgene oturdu ... Bu şeytan üçgeninin; 

üçgenin bir ucu AB, 

tkinci ucu Nafta, 

Üçüncü ucu Apec'dir. 

Avrupa Birliği en eski ekonomik ve siyasi birlik olan AB'nin 'bugünkü en büyük 

sorunu işsizliktir. 17 ülke ve 380 milyonluk nüfusla serbest bicaret bölgesi yaratmayı 

hedefleyen Batı Avrupa, GATI'la kendini dünya rekabetine aç ılmış buldu. 18 milyon 

işsiz var. 

Nafta : ABD, Kanada ve Meksika'nın imzaladığı Anlaşma 360 milyonluk ve 

7 trilyon dolarlık bir pazar yarat ıl dı. Latin Amerika ülkeleri Nafta'ya katılmak içın ça'ba 

gösteri yor. 

Apec : Hızla gelişen uzakdoğu ülkeleri nin çıkış yolu olarak görülüyor. Şu anda 

Asya ile birlikte dünyantn en önemli pazarı olarak niteliyor. Ancak, bir l iği n Japonya, 

iflas i şsizlik gibi ekonomik yıkunlarla karş ı karşıya. 

Değerli Milletvekilleri. 

- Dünya ilk Patent K:anunu 19 Mnrt 1474 tarihinde ltalyn'da, Venedik'te yü-

rürlüj\e konmuştur. 

- tDünyanın ikinci en eski Patent Kanunu 1623 tarihli Ingiliz Patent Kanunudur 

-- Fransa'da patent yasası ilk kez 1791 yılında , 

- ABD'de ilk Patent Kanunu I 790 yılında 1787 tarihli ABD Anayasasına daya-

narak çıkarılmıştır. 

- Türkiye' ele ilk Patent K anunu 1844 yılında ç ı karken FransıL Pa tent Kanunu 

aynen tercümesiyle 23 Mart 1879 yılında çıkarılan ihtiva beratı 'Kanunudur. 

Değerli Milletveki lleri; 

Dünyada : 

Ilaçla palenli kabul etmeyen ülokelcr; 

ı . Pakistan, 

2. Hindistan, 

3. Türkiye, 

4. Brezilya (•) 

5. Arjantin {*) 

Dünyada en son ilaçla patenli kabul eden ülkeler : 

ı. Güney Kore, 

2. Tayland, 

3. Tayvan, 

4 . Çin Halk Cumhuriyeti (•) 

5. 'Meksika, 

6. 'Bulgaristan (*) 

7. Çekoslavakya (•) 

8. Rusya Federasyonu. 

(*) Kabul aşamasında. 
(*) Dünyanın en liberal 'ilaçtıa patent yasalarını kabul ettiler. 
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Dünyadaki ülkeler patent vermede üç yol izlemektedirler. 

1. Maddeye patent veren , 
2. Usule patent veren, 
3. Hem maddeye, hem de usule patent veren ülkeler, 

Dünyada patent 20 yıl , eser ömür boyu ve ölümürrden sonra 70 yıl için bir ko · 
ruma getiriiir. 

Dünyada 'bir (1989) yılında : 

ABD 77 000, 
Japonya 55 000, 
Orta Avrupa da 30 000 patent veriliyor. 

Türkiye'de 1879'dan beri 115 yılda 3 000 patent, 

ABD 1790'dan bu yana 204 yılda 5 500 000 patent verildi. 
Değerli Milletvekilleııi : 

6.1.1993 tarihinde TBMM'ne sunulan ve 3.2. 1993 tarihinde Adalet Komisyonun
da görüşütüp Komisyonumun gündeminde bulunan patent yasa tasarısı. : Iki lobinin 
yoğun faaliyetleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

1 Lobi : ABD + AT lobisi patent hakları uygul amasına hemen geçi-lmesir.i, 
ll Lobi : Yerli 'ilaç 1otf~ide 1 O ·y ı l lık b'ir .geçiş süresi i.stemek1XıcJıi.r. 

Sayın Mil letvekilleri ; 

'Pa ııent K•a,nunu çok uzun deniıliyor. Dün ya pallent kanuniarına •baktığımızdla 

Uzun bir yasa 183 + 7 geçici madde = 190 madde, 

Belçika yasası 78 madde, 

Almanya yasası 146 madde, 

tspanya yasas ı 162 madde 

italya yasası 145 madde 

Sayın 'MiUelvekilleri , 

Dünya Ticaret örgülü (WTO) Uruguay Rau nd 'unda yapılan anlaşmanın 65. mad-

desindeki geçiş süreleri şöyle düzenlenmiştir. 

WTO'nun madde 65 sı. 

Gelişmiş ülkeler (!) yıl, 

Gelişmekte olan ülkeler 1 + 4 = (5) yıl, 
Az gelişmiş ülkeler (10) yıl, 

1.1.1985 tarihinden sonra patent veriyorum dense (Ruhsal ile emniyete alıyoruz) 

1.1.1995 tarihinden sonra patent vermiyorum dersek o zaman GATT Uruguay 

Arılaşmas ı 'bizi bağlıyor. 

GA TT' ın Türkiye'ye karşı uygulayacağı yaptırırrılar : 

- Telafi edici vergi koyarak, Türk ihraç malla rı ihracını kısıtlar. 

- Kota koyarak Türk~ ye ihracatının önüne set çeker. 
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Tarife dışı engeller uygular. Türk malları diğer ülke sınırlarını geçemez. 

Usul patenti başka, 

Madde (Ürün) patenli 'başka , 

Patent baş..:a, 

Ruhsat başkadır. 

Portekiz yal nız usule patent veriyor. 

Malezya ikisine hem usule hem ürüne patent veriyor. 

Meksika 1975'tc usule, 1991'de ürüne patent verdi. 

- ilaçların ortalama ömrü 15 - 20 )l ıl , 

Nadirarı 50 - 60 yıl, 

- Her yıl 50 - 70 adet yeni ilaç piyasaya veriliyor. ljr SO'si 15 - 20 yıl kullanı 

lı yor. % 50'si zararlı çıkıyor. Kullandırılmıyor. 

- llaç yurt dışından gelse bile reçeteyi Sağl ık Bakanlığı onaylamadan ilaç ala

mıyorsunuz. 

Sağlık 'Bakanlığı, 

-- Ruhsat veriyor, 

- Fiyat veriyor, 

- Jzin (Tasdik) veriyor, 

- Ilaç ruhsalı almak için patent gerekli değildir. 

-- Türkiye'de bir ilacın bulunup piyasaya sürülme şansı yoktur. Bir i lacın bulu-

nup piyasaya sürütmesi için 10 y ıllık süre gereklidir. 

200 - 300 milyon dolar gerekli , bunu Türkiye'de kimse veremez. 

- Türkiye'de hiçbir firmanın ınolekül (Ilaç) 'bulma şansı yoktur. 

Ruhsat için bekleme 

incelome 

Analiz ve 

Ruhsat alma 

iki yıl süre 

Bugün 30 grup ilaç var. 

Tali gruplarla beraber 100 ilaç var. 

Değerli Milletvekilleri, kısaca: 

A) ı. Patent Yasa Tasarısı, 

2. Tüketicinin korunması, 

3. Rekabetin korunması, 

4. Türk Patent Enstitüsü, 

Yasalarının bu yıl çıkarılınası gerekmektedir. 

B) ı ı 5 yıl önce ı 50 yıl önce yazılmış alan bir Fransız Kanunu kullanmak T. C. 

için kader değildir . 
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Bu Patent Yasas ı çıkarsa Türkiye çok şey kazanabilir. 

Türkiye'n in uluslararası arenada yıpranmas ı korsanhkla, hırsızlıkla suçlanmaması 

için bu yasa çıkmalıdır. 

C) Türkiye insa nının deney hayvanı (Kobay) olarak kullanılmamas ı için bu pa

tent yasasının çıkması gerekmektedir. 

- U ruguay Round'u öncesi , 

- Uruguay Round'u sonras ı. 

-- WTO (DTö), 

- Yerli ilaç sanayi gelişmes i, 

- T. C. Ulusal çıkarları gözetilerek. 

KANUNUN, Part irnce Grubıımca. 

Ele al ınmasında yarar. 

Biz bu tarihi sorumluluğu sizlerle pay laşma k isti yoruz. 

Dünyada 126 Ül ke iç inde patent k oruması olmayan üç ül·kcdcn biri o lmak (Hin 

distan, Pakistan , Türkiye), 

1000 yıll ık bir devlet gel en eği olan T. C. ya kışmıyor . 

K orsa n lı k , k opyac ı l ı k T. C. D evletine yakı5mıyor. 

Bu duygularla ulusal ve evrensel sorunl a rını aşmış. 

Iç ve dış barış ını korumuş , 

Sanayileşmiş. demokratikleşmiş, çağdaş. laik bir Türki ye. 

Sağlıklı , va rlıklı , onurlu ve .1yd ınlık bir Türkiye dileği ile beni d i nl ediğ i niz içiı:ı 

lı epinıze teşekkür ediyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu Ba.oıkaııı 

Azimet KöYLüOGLU'nun 

DüNYA GAZETESiNDEKi DEMECi 

«PATENT YASASI HAZIRAN AYlNA KADAR ÇlKARlLMALI » 

ANKARA (DÜNYA) 

Azimet Köylüoğlu . GA TT Aniaşınasının en geç 15 Temmuz 1 99'-1- tarihine kadar 

ulusal parlamentolarda onaylanacağını belirterek, GATI yürürlüğe girmeden önce 

kendi ulusal yasasını çıkartan Türki ye'nin uluslararas ı ticaretıc «önemli hak ve imti

yazl :m> elde edebileceğini söyledi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi , Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Da.şka.nı 

Azimct Köylüoğlu, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu (AT) ilc gümrük bi •rliğine giLmekte 

otomatikınan «geli şmiş ülke» slatüsüne gireceğini , a ltında Türkiye'nin de imzası bulu

nan OA TT anlaşmas ının ise gelişmiş ülkcler<le sınai mülkiyet i haklarının bir yıl için

de mutl ak koruma all ı na al ınmasın ı öngördüğünü belirtti. Köylüoğ lu. GA lT anla.~

ması yürürlüğe girmeden patent yasasını ç ıkartabilen Türkiye'n in uluslararası ticarelle 

önemli hak ve imtiyazla r elde edebileceğini söyledi . 

TBMM Sanayi , Teknoloji ve Tiça•ret Komis yonu Başkanı, SHP Sivas Milletvekili 

Azimct Köylüoğlu, komisyon gündeminde bulunan ve uzun süredir sürüncemede kalan 

patent yasa tasarısının bir an önce hem kendi komisyonunda hem de TBMM Genel 

KtJmlt.nda görüşülerek yasalaşması için ha rekete geçti. Konuyla ilgili olarak DüN

-YA'ya bilgi veren Azimel Köylüoğlu, 15 Aralık'ta Uruguay'da Türkiye'nin de araJa

rında bulunduğu 1 17 ülke tarafından imzalanan GA Tf anlaşmasının «dün ya ülkeleri

ni» gelişmiş, gelişmekle olan ve gelişmemiş şeklinde üç gruba ayırd ı ğını vurguladı. 

Anlaşmanın. «sınai mülkiyet haklarının koruma altına alınması » konusunda geliş

miş ülkelere bir y ıl , gelişmekte olan üLkelere 5 yı l ve gelişmemiş ülkelere de 10 yıllık 

intibak süresi tanıdığını kaydeden Azimet Köylüoğlu, bu geçiş sürelerinden sonra sı

nai mülki yet halelarının ihlallerinde yaptırımların gündeme geleceğini ifade etti. GA TT 

anlaşmasının 15 Temmuz 1994 tarihine 'kadar ulusal parlamentolarda onaylanması ge

rek tiğini vurgulayan Köylüoğlu , Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile gümrük bir l iği ne 

gitmekle de otomatikman «gelişmiş ülke» slatüsüne gi receğine dikkat çekerek şu gö

rüşleri dile getirdi : 

«Bu haJiyl<ı artık patent yasasının <kamuoyu nda laıılış ıl a.n maddelerini, bu anlaş 

ma çü rütmüş durumda, GATT anla~masına bağlı olarak patent hakları da otomatik

man koruma altına giriyor. Aksi takdirde ticari yöndeki yaptırımlarla Türkiye'yi wr
larlar. Ticari yaptırım olmasaydı Türkiye d.irenebi lirdi .» 
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« TİCARETrE öNEMLt HAK VE tMTtY AZLAR ALABİLtRtZ» 

Azimet K!öylüoğlu , GATT anlaşmasının .15 Temmuz 1994 . tarihinde, anlaşmaya 
taraf ülkelerin ulusal parlamentolarında onaylanıp işler]'(k kazanacağını •tekrarlayarak, 

.:patent yasasının bu anlaşmadan sonra çrkarılmasının Türkiye'ye prestij kaybettirece
ğine:. dikkat çekti. Köylüoğlu şunları söyledi : 

«Biz patent yasasını çıkarsak da çı'karmas~k da, eğer gelişmiş ülke statüsündey

sek Türkiye'nin kazanaca.ğı bir şey ydk. Çün'kü anlaşma zaten yaptırımlar getirebil~

cek. Paıtent yasasını, anlaşma işlerlik kazanmadan önce Meclisren geçiırirsek Türkiye' 
nin en büyük kazanımı bana göre, anlaşmaya taraf diğer iliketeri zamanında bilgi· 

tendirerek uluslararası ticarette çok önemli haldar ve imüyazlar elde etmemiz olur. 

Bu da ancak bizim ulusal yas:amızı patent yasasını anlaşmadan önce yürürlüğe kaya
bilmemizle sağlanabilir . O takdinde çok önemli hak ve imtiyazlar elde edilebilir. Abi 

takdirde bugünkünden daha kötü durumlara düş~bileceğimizi düşünüyorum.» 

Başta ·basın yayın organları olmaık üzere kamuoyunun bu konuya sahip çıkması 

gereğıni dile getiren Azimet Köylüoğlu, patent tasarısında ilaçla 'koruma için 5 yıUı'k 

ge<,ı iş süresi uygulanmasına ilişkin tatrışrna1arın da artık bir anlamının blmadığını 
söyledi. Azimet Köylüoğlu, «Türkiye'nin 1979'dan beri, ilaçta kabul etmediği koru· 
mayı, bu uluslararası anlaşma otomatikman getiriyor. Bu konuda treni ·kaçrrdık, Eğer 

bizim yerli ilaç sanayicilerinin veya ecııacı odalarının anlattığı gibli, patente geçiş ilaç 
fiyatlarını 3 . 4 misli paha.landımca:ksa, Türkiye şu anda o noktaya zaten girmiş du

rumda. Istese de istemese de girmiş durumda:. şeklinde konuştu. 

Azimet Köylüoğlu, GA TT anlaşmasındaki 'hü'kümlerin Patent Yasasına uyar

lanmasına çalıştıklarını ifade etti. Şu anda üç kişilik bir uzman beyetinin 500 sayfa
lık anlaşma metoini komisyon için tercüme etmekte olduğunu 'kaydeden Köylüoğlu, 

bu tercüme işlemi tamamlandıktan sonra tasanda ne gibi değişiklikler yapılması ge· 
rektiğinin daha net bir şekilde mtaya çıkacağını söyledi. Köylüoğlu, bu ayın sonuna 

kadar tasarırun Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Alt Komisyonunda görüşülmesinin ta

mamlanacağını bildirdi. 

-tı-

TBMM KUTUPHANESI



PATENT, !LAÇTA PATENT VE SORUNLARI 

Azilnet KÖYLüO(;LU 
Sivas Mill elve'kili 

T.B.M.M. Sanayi, Ticaret ve Teknoloji 

Komisyo nu Başkanı 

·- · 13 ·-

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



PATENT, İLAÇTA PATENT VE SORUNLARI 

Soru ı. Buluş nedir? 

Buluş doğada mevcut olan teknik bir kuralın bulunmasıdır. Doğada mevcut teknik 

bir kuralın bulunması buluş olayı için yeterli değildir. Patent hukuku açısında n önemli 

olan, o buluşun korunabilir nitelikte olmasıdır. 

Soru 2. Korunabilir nitelikteki bir bul~ta aranan kriterler ııelerdir'! 

Korunabilir nitelik'teki bir buluş için üç ana kritcrin va rlığı aranma ktadır 

Birinci Kriter Buluş yeni olmalıdrr, ya ni daha ö nce bir başka k iş i ta rafından 

bulunmamış ve buluşun konusu toplumca eri ş ilebilir bir biçimde açıklanmamı ş o lma· 

!ıdır . 

ikinci Kriter : Bulu ş konusunun ta rını da hil sanayin in herh angi bır dalında t.ire

tileb iFir veya kullanılabilir ni telikte olmalı. yani San3yiye uygula nabi lir olma lıdır . 

Sanayiye uygulanabilir olmayan bulu~ l a r patent vcril orc:k k o runınamaktadı r. Bir 

b aşk.J ifade ile söylenecek olursa, buluş ko nusu ürü nün tekra rlanabı lir nitelik te olınası 

gerekmektedir. 

Üçüncü Kriter : Buluş basamağ ı (invcntiyc s tep) ola rak da adl a ndırıl a n tekn iğin 

bilinen durumunun aşılmas ı (Statc o f th e Art) gcrçokl cşmelidir . 

Soru 3. Buluşuıı unsurlan nelerdir? 

Bulu5 kural olarak iki unsuru içerir. 

Birinci Unsur : Buluş, teknik bir problemi ortaya koyar. 

tkinci Unsur Ortaya konul an p robl enıi n belirli tekn ik araçla rla n as ıl çözülece

~ini göste~iı-. 

Soru 4. Buluş üzerindeki tmsarruf yetki.,i kime a ittir ve bu hakkını nasıl kullanır? 

Buluş üzerindeki tasarruf yct k i;i, doğa l ve yasa l olarak yalnı z o bulu.5n ya pan 

kf.<)iye aittir. Bu k işi ken di bul uşu üzeri ndek i bu doğa l h akkını dil ed iğ i gib i ku ll a n ı r, 

bu onun ki ş i sel h akk ı dır . Bu ki~ i scl h ak kını . pa tent başvu rusu ya pmamak yolu yla da 

kullana:bilir veya pa tent a l d ık tan sonra fe ragat ederek patent in iptalini ta lep edebil i'r 

veya yıllık ücreti yasa l süresi iç inde iidenıcz Bülli n bu duruml arda patent ko rumasın 

dan yararlanmat. Bu hak kını k u ll a nı p kull anmayacağ ı konusundJ zo rl ama da söl 

konusu değildir. 

Soru !!. Patent nedir? 

Patent sanayinin herhangi bir dal ında üreti lebilir veya kull anıl a-bi li r nitelikte hor 

çeşit yeni buluşa verilen ve bulu ş konusunu helirl iı bir süre ko ruyan resmi bir belgedi r. 
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Soru 6. Oriin patenti (Product Patent) ve Usul Patenli (Process Patent) ne de

mektir? 
Yeni bir ürüne veırilen patente ü rün Patenli (Product Patent) ve ürün yeni olmasa 

dahi bir ürünün yeni bir üre~im usulü için verilen patente Usul Patenti (Process Patent) 

denilmektedir. 

Soru 7. ürün Patenti ile Usul Patenli arasındaki fark nedir? 

Yeni bir ürüne verilen patent ile yeni bir usule ve~ilen patent arasında teknik. açı

dan faJrk \'ardır. Eğer patent yaln ı z yeni 1!1ir ürün ile ilgili ise, b u ürün patentte tarif 

edilıon tüm özellikleri ile korunur . Burada ürünün nasıl veya hangi usule göre üreti l

diği önemli değildir . 

Eğer patent yalnız yeni bir usul ile ilgili ise, patentle yalnız bu usul konınur. Başka 

bir usul ile 'benzeri ürünün üretil mesi ıbu konımanın dışındadır. 

Soru 8. Ürün Patenti (Product Patent) ile Usul Patent! (Process Patent) arala

nndaki fark neden önemlidir? 

Birbi.ı1inden farklı ola n bu ik i patent türü aras ındaki farkın önemi, aynı ürünün 

·birbirinden farklı kimyasal veya diğer usullerle üreti l"ebi lmesidir. Ürü n çeşitlemes ine 

yol açan bu olay pek çok ülkede teşvik edilmiş, anca'k brr maddenin hangi usulle üre

tildiğinin ispatlanmasın ın çoğu zaman mümkün olmaması nedeni ilc pek çok ülke ürün 

patenti ile buluşun korunmasını bilhassa ilaçta daha geçerl i bir yol olara!k: kabul etmiş 

ve ürün patentine yönelmiştir. 

Soru 9. Patent ilc sağlanan korumanın kapsanu nedir? 

Patent ile ·sağlanan koruma, buluşun aç ı kla ndığı tarifnarnede yazılı konuyu kap

sar ve genel nitelik li değildir. Sir başka araştırmacının bir başka çözüm yolu ile ve 

aynı veya benzeri sonuca ulaşması mümkündü•r. Dolayısıyla bi~birinden farklı teknik 

çözüm yolları ile elde edilen sonuçların her biri ayrı ayrı patent verilerek korunur. 

Patentler arasında yapılacak basit bir araştırmada. konusu aynı ve sahi pleri farklı kişl

ler olan pek çok patent tesbit edilebi l iır. 

Soru 10. Patent niçin verilir"/ 

Patent verilmesinin esas amacı. buluş faaliyetleri ni ören.dirmek, buluşlarla elde 

edilen tekni.k çözümlerin aç ık lanarak sanayiye intikalin i ve uygulanmasını sağlama:lc 

ve eliğer araştırıcıların bu bulllşları temel a larak yeni buluşlar yapmasını kolaylaştır

maktır. 

Verilen patentler ve bunl a rın sanaY'iye intikali ile teknik, ekonomik ve sosyal iler

lemenin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Sanay i alanında gel işmiş ülkelerde verilen 

pat~nt sayıları nın yüıkseldiği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır. 

Soru ll . Patent verilmesi ile ilgili nıerci neresidir? 

Patent verilmesi organizasyonu, yasal olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gö

revidır. G örevli alt bi.ı1im Sınai Mülkiyet Da.iresi Başkanlığıdır. 

Soru U. Patent sistemi için bir teşvik aracıdır denilebilir mi? 

Etkin bir paıtent sistemi. yaratıcı yetenekli buluş yapma ya; iş adamların ı da yapı

lan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik ede r. 

- 16-
TBMM KUTUPHANESI



Patentler, tarım dabil tüm sanayi alanlarında teknolojik ilerleme geLirecek araş

tırma ve geliştirme faali yetinin oluşmasını teşvik eder. 

Patwt sistemi teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etken

lerden olup, sağladığı koruma itlibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve 

etkin bir rol üstlenmiştir, 

Soru 13. Patent konımn~ının devrum için hangi kurallar vardır? 

Birinci Ktıral : Uygulama zorunluluğudur. Patent alındıktan sonra belirl'i bir süre 

içinde buluş konusunun, patent sahibi veya yetkili kıldığı k'işi (JiSialls alan) tarafından 

sanayide uygulaması gerclçir. 

Jkinci Kural : Patent alıodıktan sonra başvuru tarihi vade kabul edilerek her yıl 

belirli bir ücretin ödonmesidir. Bazı ülkelordc patent başvuruları için de yıllık ücret 

uygulaması vardır. 

YıUık ücretin zamanında ödenmemesi patcntin hükümsüz kalmasına neden olmak

tad ır . Bo.l irli bir süre içinde (lhtira Beratı Kanunun :t göre iki •yıl. yen•i ta.sar ı ya göre 

üç yıl) ' bulıış konusunun haklı fiili ve hukllki nedenler dışında uygulanmaması veya 

uygulamaya ara verilmesi halinde ise, paten.t verilen buluş konusunu uygulamak iste

yen herkes zorunlu lisans tıılep cdebilmektcdir. 

Soru 14. Patent sb1eminin hedefi olan, teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin 

sıı.ğ lunnı ıısı için gcfckli çerçeve koşullar nclc.rdir? 

Modern Patent Kanunu ile birlikte. 

Patent Ofisi Organizasyonu, 

Ihtisas Mahkemeleri kurulması, 

Patent Vekilleri, 

Büyük Sanayi Kuruluşlarında Patent Bölümleri , 

Patent Koruması ile ilgili özel Dernekler, 

Eğitim (ürlivcrsitel er). 

Araştırma Enstitüleri, 

Konu il e ilgili Yayın Organizasyonu gibi ana konular çerçeve koşulları belirler. 

Soru ıs, İlk koruma ,i,1cnı l cri ne zaman gerçekl~miştir? 

Buluş sahibinin bultı.şu üzerinde yasal hakk ı olduğunu kabul eden dünyanın ilk 

Patent Kanunu 1474 y ılınua çıkarılmış olan Vcncd ik Patent Kanunu olarak bilinmek

tedir. 

Yeni ve uygulanabilir buluşla-ra patent verilmesini amaç la ya n bu kanun, kamu 

yararı için buluş faaliyetleri t~ik etmeyi ve buluş yapanların şerefini korumayı he

deflemekteyrli. 

1624 İngiliz , 1790 Amerikan. 1 791 Fransız, 1877 Alman ve 1879 Türk Patent Ka 

nunları da ilkler arasında sayılabilir . 

Soru 16. Türk Patent Kanununun tarihi nedir? 

Patentlerle ilgili mevcut kanun, 23 Mart 1879 taı-ih h lhtira Beratı Kanunudur. 

Fransızların 1844 ytlına ait kanunundan alınan ve 115 yıldır yürürlükte olan bu kanun , 

-17-

TBMM KUTUPHANESI



gend hükümleri itibariyle dünyanın ilk patent ka nunlarından biri olup, bu kadar uzun 

bir süre değiştirilmeden kalan ilginç bir kanundur. 

Soru 17. Pstent koruınasııun ~ınırları nedir? 

Korumanın sınırı patent verilen ülkenin sınırlarıd ır . Bir başka ifade ile. patent 

yalnız patent alınan ülkenin milli sınırları içinde geçerlidir. 

Soru 18. Dünya Ps tenti veya Uluslar:ır~ı Patent var mıdır? 

Dünya Patenli veya Uluslara•rası Patent olarak bi r patent korumas ı hen üz yoktur? 

Soru 19. Avnıp:ı Patenli nedir'! 

Avrupa patenti, Avrupa Paıtent Anla.~masını (Münih An l aşması) imza eden ülke

ler tarafında n kabul edi len bir paten t sistemidir. Avrupa PatenVi. başvuru yapılmasın · 

dan patentin verilmesine kada ı olan sa fhaları birl~liren. ancak patent verildikten son· 

ra her ülkenın milli patenli ola•rak korunan bir palenttir. 

Avrupa Patent .Sistemi Avrupa Topluluğuna üye olmayan ülkelere de aç ıktır. Bu 

anlaşmaya üye olmayan ülkelerin vatandaşları da Avrupa Patenli almak için b~vu

nı va patıilir . Avrupa Patenli a lan Türk vata ndaşları vardır. 

Sonı 20. Ortakpazar pa tenti nedir? 

Ortakpaza r Patenti. Avrupa Topluluğu ülkderi için geçe rli o lan ve bütün AT 

ülkelerinde otomatik koruma sağlayan hir patent sistemidir? 

Soru 21. Paris Anlaşması niçin kabul edilmiştir? 

Paris Anlaşması Sınai Haklarla il gili genel kuralları belirleyen bir uluslararası 

anl aşmar.lır. Ana kuralı. üye ülkelerin vatandaşlarına eşit i şlem yap ı lmasıdır. 

Pa•ris Anlaşması 1883 yılında Paris'de kabul edilmiştir. Türkiye. Paris Anlaşma 

sına 1925 yılından beri üyedir. Bu anlaşmaya gö re her Türk vatandaşı. anlaşmaya üye 

herhangi bir ülkeden ve anl~maya li ye ülkelerin vatandaşları da Türk iye'den patent 

talep edebilir. Her ülke kendi vaıanda\ ın a lanıdığı hakları üye ülkelerin vatandaşlarına 

aynen ta nımak zorundad ır. 

Soru 22. Rüçhan Hakkı nedir'! 

Rüçhan Hakkı. Paris Anlaşması ile kabul edilen bır kuraldır . Rüçhan Hakkı , üye 

ülkelerden birıne yapılan başvuru tarihinden itibaren diğer ülkelere oniki ay içinde 

başvuru yapılması halinde, her iki tarih arasında aynı buluşa patent verilmesi için baş· 

kaları tarafından yapılacak başvuruların geçersizliğini sağlar. 

Soru 23. Rüçhan Hakkı süresinin geçmesinin sonuçlan nedir? 

Bulu5un sahibi. kendi ülkesine başvurduğu tarihten itibaren oniki ay geçtikten 

sonra. e~er buluş konusu ürün veya usul yayınlanmış veya uygulanmış ise. di~er ülke· 

lerden artık patent alamaz. Çünkü o buluş konusu yeni olma niteli~ini kaybetmiştir. 

Soru 24. Lisans nedir? 

Patentten do~an hakların . patent sahibi tarafından üçüncü kişilere kiralanması 

olayı için lisans terimi kullanılmaktadır . 

Soru 25. Royalty nedir? 

Lisans anlaşmalarında patent sahibine ödenen bedel için Royalty terimi kullanıl· 
maktadır . 
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Soru 26. Zorunlu Lisans nedir? 

Patentin veriliş tarihinden itibaren üç yıl içinde patent konusu buluşun uygulan 

ması gerekmektedir. Bu süre içinde, patent sahibi tarafından veya sözleşme lisansı yo

luyla ve lıaklı bir neden olmaksızın uygulanmayan buluşlar için Bakanlar Kurulu Ka 

rarı veya Mahkeme Kararı 'le, uygulamak isteyen herkese lisans verilmesi Zorunlu 

Lisans olarak tanımlanmaktadır. 

Soru 27. llaçta Patent ilişkisi açısından toplumun doğru ve yeterli bilgilcndiril· 

diği söylenebilir mi? 

Ilaç ve Patent konusunda yazılan çeşitli raporlar ve bugüne kadar çeşitli neden 

lerle süregelen çalışmalarda elde edilen deneyimler, Ilaç - Patent ilişkisinde Türk top

lumunun c!oğrıı ve tam bilgilcndirilmediğini ortaya koymaktadır. 

Son birkaç yıl içinde yapılan panel ve sem pozyumlarda konu tartışılmı ş ise de. 

Türk tophıınunun büyük kesimi ve bas ının konu yla yeterince ilgilcnmcmcsi nedeniyle 

gerçek anlamda bir bilgilendirme m aa lesef sağlanamamıştır. 

Soru 28. «ilaçlara patent verilirse ilaç fiyatları aşırı derecede artar» şeklindeki 

lıeyanlar için ymılış bir varsayım denilcbilir ıııi? 

<< Patent u ygulama s ı ba5ladığı za nıan. ıııevcut ilaçların tamamı patent koruması 

kapsamına girecek ve sonuçta bütün ilaçların fiyatları aşırı derecede artacaktır>> şek

lindeki önyargıya toplum tarafından genel olarak vanldığı gözleomektc ve teknik bir 

konu olan patent için daha fazla bilgi ihtiyacı hissedilmemektedir. 

Bazı ilaç sanayicileri tarafından ileri sü rülen ve baz ı öğretim üyeleri ve eczacılar 

tarafından da desteklenen. «ilaçlara patent verildiği za man ilaç fiyatlarının aşırı dere· 

cede artacağı>> ifadeleri. patent sistemini iyi bilmemckten kaynaklanan. ya nlış ve ya

nıltıcı bir varsayımdır. 

Patent uygulaması ba5landığı 1.aman Tı.irkiye'de mevcut ilaçların hiç biri için pa

tent kanunu geçe rli ve etkili olmayaca ktır. Bıı yüzden patentin bu ilaçların fiyatlarını 

artırıcı veya düşürücü etkisi yoktur. Yeni ilaçlar ise o andaki kurallara göre değer 

lendiril cc~k ler ve fiyalları Diin va ve Türkiye'deki şa rtlara göre belirlenecektir. Bu du 

rumda da patentin fiyat!ara etkisi önemli hir unsur olmayacaktır. 

Soru 29. Bazı çevrelcrcc yapılan yayınlarda Türkiye'de mevcut bazı patentli 

ilaçlarla kopynl:ırı arasında büyük fiyat farklılıkları misalleri verilerek bu misallerin 

genişletilmesi yolu ile pntentin fiyatları artıraca~ı iddiaları ileri sürülıııektedir. Acaba 

hakiki durum nedir? 

Belirtilen yay ınlarda göste rilen il açların fiyatlarındaki farklılıklar muhtelif neden 

lerledir. llLıniardan hazılan ithal ilaçlarl a yerli ilaçların fiyatlarının nıukayeseleridir . 

Pek tabii ithal ilaçlar Türkiye'deki fiyatlardan daha yüksek olan ithal memleket fi

yatlarının üzerine kar konularak satıld ı ğ ından fi yat farklılıkları meydana gelmiştir. 

Ayrıca. verilen misallerden birinde düşük fiyatla gösterilen ilaç senelerdir piyasa 

ya verilmeyen bir ilaçtır. Bu bakımdan nıukayesesi mümkün değildir. Ayrıca , her mal 

da olduğu gi bi ilaçta da fiyat farklılıkları va rdır . Bu farklılık kopy:ı ilaçlar arasında 
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da mevcuttur. Mesela aşağıda belirtilen tüm ilaçlar kopya plduk.lan halde 1992 pera

kende satış fiyatları birbirinden tamamen farklıdır. 

Hammadde : CIPROFLOXACIN 

Kopya No. 

Kopya No. 2 

Kopya No. 3 

Kopya No. 4 

Kopya No. 5 

Hammadde : RANITIDINE 

Kppya No. 1 

Kopya No. 2 

Kopya No. 3 

1992 Perakende 

Fiyatı 

94.000 

100.000 

117.000 

141.000 

150.000 

1992 Perakende 

Fiyatı 

38.000 

83.600 

90.000 

Adı geçen yayınlarda misal olarak verilen ilaçlar ve diğer misaller piyasanın tü 

münü etkileyebilecek oranda olmayıp piyasa düzeyinde etkileri birkaç yüzde rakkarnı 

ile ifade edilebilecek seviyededir. 

Soru 30. Ilaçlam patent verilmemesi olayının kaynağı nedir? 
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin ilk patent kanunlarının 

örnek alındığı, 1844 yılına ait Fransız Patent Kanunu , bu varsayımın kaynağıdır. 

Bu kaynak hakkındaki bilgiler, M. de Haas'ın; 

«Tıbbi ürünlerin Fransız ve Avrupa Kanunlarınca Patentlenebilirliği » 

Adlı olan ve Mart 1984'de WJPO Tndustrı a l Property Dergisi'nde yayınlanan ma 

kalesinde 31 inci soruda belirtildiği üzere ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Soru 31. 1844 Fransız yasasında yer alan varsay ımın gerekçesi nedir? 
Bu gerekçe, 1844 yılına ait Fransız Patent Kanunu Raportörü Dupin'e tarafın-

dan; 
«Pattntler inceleme olmadan verilirse, kanun bu patentlerin sahibinin değerine ön 

yargılı yaklaşım ı kabul etmese dahi, çok sayıda insan bu patentlerde bir çeşit garanti 

ve tavsiye bulur ve bu yanlış algılamadan pek çok şarlatan yarar sağlar. Bu nedenle 

toplum s~. ğlığ ı konusunda , bir patentin yeterlili ği hakkında , gerçekte yetersiz ve hatta 

tehlikeli olan bir ilacın iyileştirme gücü için. güvence ve rmenin riskinden saf kişiler 

korunmalıdır». 

Şeklinde ifade edilmiştir. 

«Dupin'in görüşü , yetersiz ve toksik ilaçlar için kabul edilmiş bir patentin o ilaç

ta güven uyandıracağı ve halkın onu kullanmasına neden olacağı korkusu nedeniyle 

1844 Fransız Parlamento'sunda haklı bulunmuştur>>. 
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Soru 32. 1844 yılından sonra Fransa'da tıaç - Patent olayı nasıl gelişın iştir? 

M. de Haas'ın açıklaınalarına göre, bu görüş günümüzde eski ağırlığını yitirmiş

tir. Patent, koruduğu ilaç üzerinde bir onay mührü niteliği taşımaz, toplum sağlıj!ı yet

kilileri piyasaya çıkmasına izin vermeden önce. il acın yeterlilil!i ve güvenilirliğini onay

lama yetkisine sahiptir. 

Frans:z Mahkemeleri 1844 Kanununun 3 üncü maddesindeki «farmasötik bileşik

ler ve her türlü ilaç» ifadesinin, usul patentini kapsamadığına ve bunlara patent veri

lebileceğin~ karar vermiş ve 27.7.19-14 tarihli kanun, mahkemeler tarafından kabul 

edilen yorumu kabul ederek , ilaçlara patent verilmemesi ilc ilgili hükümterin usullere 

u ygulanmayacağını kanu nlaştırmışt ı r. 

Fransa'da 4.2.1959 tarihinde kabul edilen kanun il e ilaçlar gerçek anlamıyla pa

tent verilcbilir hale gelmiştir . 

Bu anda patentin verilmesi varsayıını ise hem buluşlann açıklanarak sınai geliş

menin ve yatırımın sağlanması ve hem de yüksek masraflar ve uzun süreli gayretlerle 

buluş yapan kimsenin belirli bir süre korunmasıd.ır. 

Soru 33. İtalya'da durum nedir? 
Jtalyan Patent Kanunu da Fransa'da olduğu gihi ilaçlara patent ve rilmesini ya

saklamakla idi. )talyan Anayasa Mahkemesi; 

«Hiçbir sanayi sektörüne ayrıcalık tanınamaz». 

Gerekçesi il<- ilaçlara patent verilmemesi hakk ındaki hükümleri , Anayasa'ya ay

kırı bularak 1978 yılında iptal etmiştir. 

Soru 34. Bazı ilaç sanayicilerinin «İtalya Avrupa Topluluğu'na girerken ilaçlam 
patent uygulamasını 1982 yılına kadar erteleıniştir» şeklindeki ifadeleri için ne söylene

bilir? 
!talya. Avrupa Topluluğu'nun kurucu üyesidir. Bu topluluğa, Ispanya ve Portekiz 

gibi sonradan katılmamıştır . Bu ülkenin Avrupa Tppluluğu'na giriş sırasında intibak 

etmek için uygulayacağı bir erteleme söz konusu değildir. Bu konuda yapılmak istenen 

spekülasyonlar tamamen gerçek dışıdır . 

Soru 35. ttalya'da ilaç sanayiinin gelişmesi ne zaman başlamıştır? 
İtalya'da ilaç sanayiinin gelişmesinin ilaçlara patent verildikten sonra başlandığı 

bilinmektedir. ltalya örneği ile ilgili yayınlar ve İtalyan Menarini şirketi sahibi Dr. 

Alberto Aleotti'nin konuştuğu Ankara'da yapılan 17 Mayıs 1992 tarihli panelde yap

tığı açıklamalar bu konudaki görüşleri doğrulamaktadır. 

Soru 36. İtalya'da 1991'1ere kadar ilaçlam üriin patenli verilmesinin ertelendiği 

ve bunun da erteleme için iyi bir örnek olduğunu belirten yayınlar var. Bu konudaki 
gerçek nedir? 

Bu tarz yayınların !talya ile ilgili verdiği bilgilerin gerçek ile ilgisi yoktur. !talya 

Avrupa Topluluğu'nun kurucu üyesidir ve bir geçiş süresi söz konusu değildir . ltalya' 

da patent kanunu 1978'dt kabul edilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. 

Bu tarz yayınların tamamen tersi olan gerçek, bu varsayımları ileri sürenlerin ne 

kadar yaıııldıklarını göstermektedir. 
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Bu yanılgının !talya açısından ortaya çıkardığı bir başka gerçek de, «ilaçla ürün 

patentini hemen kabul etmeme" iddiasıdır. Patente karşı olanları desteklemek için ya

pılan bu yorum olayların gerçek dışı boyutunu göstermektedir. 

Sonı 37. Japonya'da durum nedir'! 
Japonya 1885 yılında (108 yıl önce) ilaçlara usul patenli olarak (Process Patent) 

patent verilmesini kabul etmiş, ürün patenli (Product Patent) verilmesi ise 1975 yılında 

gerçekleşmiştir . 

Soru 38. Yeni ilaçların fiyatı nasıl belirlenir? 
Yeni bir ilaç ruhsat aşamasına geldi ği ve tedavi veya koruma amaçlı kullarulabi

leceği kesinleştiili zaman. bütün ilaçlarda oldu!\u gibi, bilinen kurallara göre fiyatı be

lirlenecektir. Bir başka ifade ilc bu il ac ın fiyat ı , diğer benzeri ilaçlardan bağımsız ola

rak , Ilk Kez belirlenecektir. 

Soru :\9. Piyasad:ı satılan ve sayıları yaklaşık olarak 3.500 adet olan yerli, ilaç

ların , patent koruınıısı karşısında durumu ne olacaktır? 
Patent verilmesi sırasında aranılan kriterlerden biri olan Yenilik Kriteri bu işi çok 

net bir şekilde açıklamaktadır. Yeni olmayan hiç bir buluş iddiası patent konusu ola

maz. Bunun anlam ı şu anda piyasada satı lan ilaçların tamamının artık yeni olmadığı

dır. Kanunun kabul tarihinden sonra bulunan yeni ilaçlar, kriteriere uygun ise patent 

ile korunabileccktir. Konunun mevcut ilaçlarla hiçbir ilgisi yoktur. Piyasada satılan 

ve sayıları yaklaşık olarak 3.500 adet olan ilaçların tamamının ve patent kanunu ka

bul edildikten sonra piyasaya yeni sürülecek i laçların büyük çoğunluğunun patent ko

ması ile ilgisi olmayacaktır. 
Soru 40. Avrupa Topluluğu ülkelerinde üye ülkelere tanınan geçiş süresi nedir? 

Avrupa Patent Anlaşmasınm 167 nci maddesi yönetim kuruluna verdiği bir yetki 

ile ilaçla patent uygulamasının 5 Ekim 1992 tarihine kadar mutlaka başlaması konu

sunda 'karar almıştır. Bu tarihten sonra ister yeni ülkeler için isterse üye ülkeler için 

başka bir alternatif kalmamıştır. 

Soru 4J. ürün ve Usul Patentleri uygulamasında ülkelerin son durumunu gös

terir bir liste var mıdır? 

ürün Patenli (Product Patent) ve Usul Patenli (Process Patent) uygulamasının bazı 

ülkelerdeki son ve gerçek durumunu gösterir liste ektc sunulmaktadır. 

Bu liste, ürün Patenli ile usul Patenli ayırımının baz ı ülkelerdeki durumunu ver

mektedir. Patent kavramına karşı görüş ileri sürenler tarafından beyan edilen ve bazı 

ülkelerin ilaçlara patent vermedileleri şeklindeki varsayımlar bu listedeki gerçek tarihler 
ile açıklığa kavuşmaktadır. 

Soru 42. Patent ile konınan bir kimyasal ürünün ilaç ruhsatı alınmadan halka 
sunulması mümkün müdür? 

Yeni olan, sanay iye uygulanabilen ve bir buluş basamağını ihtiva eden liuluşlara 

patent verilmesi sırasında, Patent Ofislerinde uzmanlar tarafından yalnız bu kriterler 

incelenir ve bu kriterlerin varlığı tespit edilirse patent verilir. Yapılan bütün inceleme

ler buluş konusunun tanımlandığı ve belirli bir standarda göre yazılması gereken pa

tent tarifnamesi ve istemlerine gö re yapıl ır . Bu incelemede buluş konusunun teknik 

ola rak uygulanması, denemesi veya gerçekleştirilmesi söz konusu de~ldir. 
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Bir kimyasal ürünün ilaç olarak kullanılabilmesi için ise Sağlık Bakanlığı 'ndan 

ruhsat alınmas ı gerekir. Ruhsat verilmesi sırasında yapılan inceleme ve değerlendirme

ler s ırasında, değerlendirilen m:ıddenin · patentli bir ürün olup olmadığı gerekli ve önem

li deği ldir . 

Soru 4J. Uaç • l'atent Olayının Türkiye'deki gelişınesi nasıldır? 

23 Mart ı H79 tarihli lhtira Seratı Kanunu'nun 3 üncü maddesi hükmü; 

«Terkibatı saydalaniye ve her nevi edviye ve mualecata berat i tas ı caiz değil-

dir.» 
şek l i ndedir . 184-' Frans ı z Patent Kanunu'ndan alınan bu hüküm ; 

«<nsa 11 ve hayvan s:ığlığı ilc ilgili eczacı lık bileşimlerine ve her çeşit ilaç ve ilaç 

yapımına patent verilmez.» 

şeklinde yorumlanmaktad ır. 

Bu yorum 8 Mayıs 1901 tarihli Kurucu Meclis Tefsir Kararı'na kadar, Fransa'da 

olduğu gibi. ürün patentleri için uygulan mış , insan ve hayvan sağlı ğı ile ilgili ilaçlara 

ürün patenli verilmez iken usul patenli verilmiştir . 

S Mayı s 196 1 tarihli Kurucu Meclis Kararı ile ihtir:ı Seratı Kanunu'nun 2 nci ve 

3 üncü maddesinin Anayasaya aykı rı olduğu hakkındaki davalar 28 Aralık 1967 ta

rihli Anaya~a Mahkemesi Kararı ile noktalanmış ve Türkiye'de insan ve hayvan sağ 

lığı ile ilgi li ilaç lar için ürü n ve usul patenli veri lmemesi kesinleşmiştir. 

23 Mart 1 R79 ta rihli lhtira Seratı Kanunu yerine yeni bir kanunun yürürlüğe gir

mesi 11 4 yıldır mümkiin olamadığı için bu uygulama maa lesef günümüzde de devam 

etmektedir. 

Soru 44. lhtira lkratı Kanunu 3 üncü maddesindeki yasaklamanın tarım ilaçları 

karşısında durumu nedir~ 

lhtira Heratı Kanununun 3 üncü maddesi yalnız «tnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili 

ilaçlar için patent verilmesini yasaklamakta , tarım ilaçlarını kapsamamaktadı r. Türki 

ye'de ta rım ılaçlarına patent veri lmekted ir. Bu patentlerin sayısı yaklaşık olarak 1.200 

adettir . Ayrıca tarım ilaçlannda patent do l ayıs ı ilc bir fiyat a rt ı şı o l mad ı ğ ı da dikkatle 

incelenmesi gereken bir konudur. 

Soru 45. Patent Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Adaleet Komis

yonundan geçen hali ilc ilaçta ne zaman ve hangi ilaçlar için yürürlük kazanacaktır? 

Patent Kanunu tasa nsının 7 nci geçici maddesi 42 nci ve 49 uncu maddeleri bera 

berce incelendiğinde ilaçlar için 5 yı l lık bir geçiş süresi tanıdığı ve ancak dünyada bu 

tarihten sonra keşfedilecek ilaçlar için geçerli olacağın ı anlamak mümkündür. Başka 

bir deyiş l e, ilaçta patent koruması ancak kanunun kabulünden 5 yı l sonra keşfedilecek 

ilaçlar için mümkün olacaktır. 

Soru 46. Kanunun S yıl sonra kc~fedilccck ilaçlar için geçerli olmasııun pratik ne• 

ticeleri ned,ir? 

Bir ilac ın k e~ findcn il aç haline gelmesine kadar uzun ça lı şmalar gerekmektedir. Bun

lar formülasyon. 'loksiste., terr:ı rojcn; t.e, cenin üzerindeki etki'!er . .l aıbo raıuva r çal ı şma

ları , hayvan la r üzer:ndoki çalı şm alar, sağlıklı ve hasta insanlar üzerind eki çalışmalar. 

yurt dışındaki ruhsa t dosyasının ha tırla nıp sağlık otorite lerince tasd': k.i ve Türk iye'de 

ruhsat ça lı şmaları ve ruhsat verilmc;i aşamalarıdır. Bu aşamalar bir il acın k eş finden 
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Türkiye'de tıp hizmetine sunulmasına kadar ortalama 12-14 yıl sürmektedir. Bu du

rumda Tasarı bu andak!i lıaıti i·le Haç iç·n 5 'YL'Iı•k ıbir ·ı:ıeçiş süresi tanımakta ayrıca an

cak bir geçiş süresinden sonra bulunan ilaçlar için uygulanabil eceğin·den ilaçta pa

tenti ayrıca bir 12-14 yıl daha ertelemektedir. 
Soru 47. Bu durwnda Tasarı ilııçtııı patcnti pmtiktc 'kaç yıl sonmya ertelemck

tedir? 
Tasarı 5 yıllık geçiş süresi nden sonra ayrıca ilaçla patenti 12-14 yıl daha ertele

mokle ve toplam olarak ilaçlardaıki patent korumasının yürürlüğe gimıcsi 17-19 yıl er

t elcmiş olmaktadır. 

Soru 48. Tasarının ilaçla patenti 17-19 yıl ertelemesinin Türkiye'deki ekonomik 

etkisi ne olabilir? 
Böl e 'bir çift ve uzun enteleme karşısında ·llaçta patentlerı :bekleneb ilecek tüm 

fayda:ar ortadan kalkmış olacaktır. Hiç bir yerli ve yabancı ilaç firması patent koru 

mas ı dolayısı ile düşünebilecek l er i yatı rımları yapmayaoaıkl'ar ve dı ş ya tırım la r ve tek

notoj'i .ba-'lka ülkelere akacaktır. 

Soru 49. Bütün bu olwnsuz duruma ımsı! çare bulunula bilir? 

Bll anda tasanda çif•te er:eleme mevcultllr. Bllna mani olm•ak ve ı ill açta patenti 

bir an evvel geçerli kılmaık için geç i ş sü resini kısaltnıak veya kaldırmak ve ilaçla pa

lenlin , kanunun il aç için yürürlüğe g irdiği tarihte Tünkiye'de pi yasada mevcut ilaçlar 

dJ.$ında kalan biitün ·ilaçı l ar iç in geçeri'i olmasın ı sağilama k •gerekl id:·r. Bunu ırnümk,ün 

kı'lm•aik için Tasanda yap ı .:•acak 'bir değişiklik veya konulacak bir geçici madde ile ka

nunun yürürlüğe g irdiği tarihte Türkiye'de mevcut ilaçlar dı şı nda kalan ve dünyada 

geçenl'i paJenri ola n tüm il açl•a:r 'için Tüı •k i ye',d;ı veri lecek ıbir ek süre i ı le patent ~ahi p

lerinin rüçhan halkıları nı kumanııp patenlıler:ni Türk•iye'dc almala rına rfı rısıat verilmesi 

en doğru çözüm olacaktır. Bu surelle araştırma pipelin e'ından gelen buluşlar, gerekli 

ruhsa~ları alıp 'ilaç haıline gel-d iık l eti nde onijı 'n ü lkc :lek.i u1UıSLaırara:s ı patent sü relerinin 

sonuna kadar korunmuş olacaklardır. Buna ulu slararası alanda pipeline korunması den

mektedir. Ayrıca, Tünkiye'dc ilaçta patent korunmas ı bu ilaç sahipleri için ruhsat a l

maı:arı i-le birlikıle münılkıün o:ta.cağından 17-19 yıllık ertole.mele r de azaıl:t.ıll.mı ş olacakıt ır. 

Soru SO. Dünyada araştımıa sürecinde olan ilaçlardaki patent lkorunlliSJ (pipe

Une korunması) rıc durumdadır'! 

Son yl'llarda ilaçla pa:lenti kabul et.mmı: i ş üLkelerin çoğunda bu duırumun düzet

ti tmesi ·i·le i!l·gi Ui çıail ış.maılar yapılm ış ve ardarda ilaıçta patent ka'bul edilmişt ir. Eskiden 

beri ilaçla patenli kabul etmiş ülkelerde pipelinc korunmasına gerek olmadığı açık

tır. Son yıllarda kabul edı"'en •)l •aıç parenroi i~e iılgı 'ıL i kanunıların çoğunda P'ipeline korun

ması mevcuttur. Bunlarıdan Meksika, Kore, Ç in Halk Cumhuriyeti, Bulg>l.r'istan ve 

Tayland kanunlannın heps nde pipeline korımma•s ı 'kıaibu.l edi:.I.miştir. 

Soru SL Patent kanıınuııda geçiş süresi nedir? 

Geçiş süresi yeni bir hukuki düzenin kabulünün 'bir süre ertelenmesi demektir. 

Bu ertelenme •geneuı; kle idaıri meıkan iımanın yenıi dlizen•!e uıtgili haztriıkQann· ı tamam

lamas ı için lanınan bir ısüred.ir. Ayrıca, yeni. düzenden etk il enen kliŞilerin hazıPlık yap

ması için de kısa bir süre tanınaraik geçişin düzen içinde bazı şartlarda yapılması ka

nun yapıcı tarafından istenebilir. 

-24-

TBMM KUTUPHANESI



Soru 52. Tasarıdaki 5 yıl lık crtclcmcn:ıı s:muçlan ne olacaktı r? 

i laçUa patenli n 5 yıl crtd,nm2si i!'e patentten bck':cncn ekonom ik fayda' (yatırım 

ve yemi tekncıloji.Je.rin Türkiyc'yç gc:me9:) a•yn ı süre i•!e ertelenecckti r. A )'rıca kanunla 

uzaklaşılmak istenen kopyacılık ve haklara uymamak gibi uygulamalar bir 5 yıl daha 

devam edecektir. 

Bu anda benzer ilaç yapmay ı adet cdiıımi; firmala r bu faaliye tl erini artt ırarak 

ilerdeki p:an\ama!arını ya pac~kl'& rı :ç in •kanuııdan bc·kknen fayJa bu firmıtlara tanınan 

sürenin d~ üstünde ertelenmiş olacaktır. Patentin kabul edilmes indeki maksat, ilaç 

sanayiinin uygulama.larını iLaçla patent olm ası kura' ! ı ı;. : •e uzun vadelt yaıkolaşım: •arla dü

zenli :arak yürJtnıeleridir. Halbuki 5 yıl gibi çoık uzun bir süre için bugün yaşa nan 

düzensiz:·ik ve sağ;IJk makamiannın üzerine yük getirc-n •kopya :.:aç ruh sat alma yarı1ı 

daha da artarak d evanı cdxekotir. 

Soru 53. llıı çta Geç~ Süresi olmalı mıdır? 
Ilaçla p1 tcn~ : n ka bu!Ci g0tiriıc;:ek do:s ipl in, düzen ve (sk azJilı!ması yo:•u ilc yerli 

ve yabancı yatırımların arttırılması için yap ıldı ğına göre, bu değişiklikten bekl enen 

faydanın bir an evvel osağlannns ı için ya geç iş sür"sinin ka i J ırılnı ası veya son derece 

kısıtlanması uygu n ohcakur. 

Soru 54. Gcçi~ Süresi ilc ilgili dünyu tat b[katı nedı!r? 

BJz ı idd.i·a-ların ak,: ne m ~da italya'da illç patenlic ı-i nde herhaow> 'bir gc-ç:iş sü

resi uygulanmamış ve Jtalyan Patent Kanunu ilaç ta I 978'-de kabul edilmiş ve aynı 

tarihte yürürt;üğ~ girmişt i r. G eçen yıl kabul od:len Bu:gar istan, Çin Halk Cumhuriyeti 

ve Meksika kanunlarında da geçiş süresi yoktur. Ispanya ve Portekiz Ortak Pazar 

kurucu üyesi olmad ıklarından kanunlarını Ortak Pazar normlarına uydurmaları için 

kandilertine 5 Ekim 1992'yc süre tanınmı ştı. Ancak Ortak P~zar makamları bundan 

sorıra Ortak Paza ra ginx:ek her ülk en in patent ·kanun larını Ortak Pazaır illkol~rine pe

şinen uydurması gereğini prensip olarak kabul etmiştir. Nitekim, Bulgaristan hiç bir 

geçiş süresi olmadan ilaçla patenti kabul etmesinin altında bu istek de yatnıakta ve bu 

bakımdan Bulg:ı.ristan'a. b:r avantaj sağlamaktadır . Ayrıc.: Türkiye )le EITA arasın

daki Ticaret Anlaşmasında da Türkiye'nin patent kurallarını bir an evvel EFTA stan

dartlarına getirmesi prensibi mevcuttur. 

Soru 55_ Zorunlu Lisans nedir? Ne işe yarar? 

Z o run Lu LL5ans kanunla komnnıu~ parent hak.Jarı olan kiş :•lerin bu hakilaırın.ı köli.i 

n iyetle kuLi an.ıp ıtoplunıu ZJa.rara sokmas ı ru önlemek için ço k li.mli·tll'i olay.la.rda hıı!Janıl

masının kabul cdildi~ i . toplumu ve tüketici yi koruma mekanizmasıdır. 

Patent sahibinin kasten patenlle korunmuş olan buluşunu yurt içinde !k.ullandır

nıayarak patent hakkını kötüye kullanması halinde mahkemelerin alacakları bir karar

la patent sahibinin buluşunun başkaları tarafından kullanılmasına zorunlu izin verilmesi 

olayına zorun•! u 1isans denı:r. Diğer illikclerin hu'lcuklannda geneiiikle bu!.u.~un ekono

mik faoyda,larından buduı; sahcbin:ıı 'toplumu faıydalrundtrmamlik kastının 'bulunmaıs ı ha

linde mahkemeler işe müdahale ederek buluşun başkalarınca kullanılmasına izin ver

mek.tcdirler. 
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Soru 56. Zorunlu Lisansın geniş bir ~ilde kullanılmasıımı ne gibi zararlan 

vardır? 

Zorunlu ılisansın verilme kural:•arı kanundan Lstenen faydanın sağlanmaısı için sıkı 

lutulma : ı <e ancak kötü n :yer:e bll'h}un top:.um hizmetine k ·a~ten s u nulmaması hal

leriyle sınıriandıniması gerekmeiktedir. Aksi takdirde her isteyenin mahkemelere nıüra 

caauta her · i ·sleıd' ig; bıılu.ş ·için zor.un!;u -lisans alarak pate nti praıti1kte onva.dan k1a ldı nma5 ı 

imk a nı yaratılmış olacaktır. Bu suretle patent kanunu bir anlamda delinerek kullanıl 

maz haı!e g lee ktir. Me ela K·anada'<la eskiden mevcut patent kanunun:laık i gevşek 

kurallar nc.deni ile bu ülkede patent haklarının kullanılması büyük ölçüde engclleıı 

mişlir . 1992'de yürürlüğe gire n yeni pa:ten'l kı:ınunu ·::e zorunlu J" sans vc ri:m esi sukı 

kurallara bağlanaraık Kanada'da patent kanununun tanıdığı haklar pekişiiriimiş ve lcö

tü niyetle konunun etrafından dolaşılması önlenmiştir. 

Soru 57. Patent Kanunu Tasımsında Ounını nedir? 

Tasarının 99 ve ta:bbeden maddelerinde zorunlu lisans düzenlenmiştir . Ancak 

tsarıdaki düzenleme ile çok çeşitli nedenlerle zorunlu lisans istenmesine olanak ver

m ekte ve bu ha:k.kın ıkötüye k.u•l:•anı• !maısı olanağını yaratmak.~aıdır. 

Scnı 58. Zorunlu lisaıısL'l ilgoli tasr.ındak.i genel ·kural nedir'! 

Tasarıda•k' i genel! kural pate ruc hruk!kı o:L1 n b:ır kişiıı!'n 'bu ha:k ·içi·n yaptı ğı b:ışvunı · 

dan itibaren 3 yıl içinde buluşunu yurdumuzda uygulamaya başlamaması halinde diğer 

kişderin mah:kemeye 'başvum.rak Icenetil-erine zoruni.u • Iı: •sans veri•lmesinı i is t'C>ye!Y:·Imeleri

d ir. Yani paıtent &ruh·i-t:li 3 yıl içinde . bul:u~unu Türk )ye'de uyguJıamazısa bu ıhaicJtan baş

k!a!ları da yar·arlanabilm6k tedir ı l e r . 

Soru 59. Zorunlu tisaru.la ilgili tasarıdaki genel kural ilaca uygulanabilir ıtti? 

Daha önce belirtildiği gi'bi Buluşun dünyadaki patent müracaatı, ilaç molekülü 

nün bulunması anında yaı)l'lnıaktadır. Bu müracaat, ilacı bulan k.ıimseye ·t>ir yıl içinde 

cl ' ğe r üJke:~ rde de ilgili ırnakam:ıara müraca~t ederek 'bul·u~unu bu üo:lkeı:er<le pa l'ent ko

ruması altına alması hakkını sağlar . Bu hakka rüçlıan hakıkı denir. Patent sahibi tasa 

n ya göre rüçhan hak•kını kulland ı ğı tarihten itibaren 3 y ~l içind·e 'buJiu.şunu Türkiye'de 

uygu:amaltdır. Ak.si takdirde herkes mahkemeye müraca ll~la zorun'lu Jıisaıns \,steyeb:~ir. 

Halbuki , bilindiği gibi ilacın molekül'ünün bulunmasından tüm dünyada ve Türkiye'de 

ilaç oruhsaJtı a:Da.raJk yurdumuzda tıp h :zıneb:ne verilmesi 12-14 yı'l sürmektedi-r. Bu ba

kımdan 'kanunun aradığı rüçhan hakkının kullanılmasından itibaren 3 yıl içinde ilacııı 

Tüıık:iye'de mevcut olması mümkün <leğ'(d;. Yani k!anun mümkün olmayanı istemek

te ve zorunn:u lisansı her olayda ·işletme imikanını herkese vermekıtedir. 

Soru 60. Bu inlkfuısız durum nıısıJ düzeltilebilir? 

Aynı problem ilaçla birlikte geliştirilmesi 3 yıldan fazla süren her buluş için de 

geçerli olacaktır. Bu balkımdan tasanda yapı ! acak lü degiŞJkfıkle zorunlu lisans veril

mesi Iiçin .gere ld i sürenin başlangıç ta.ritıin'in veya süresinin <leg:~tiriJmeGi ve zorunlu 

lisansı düzenleyen kurala patent sahibinin kasıt ve kötü niyetinin zorunlu lisans veril 

mesine •ge.reldi şa~ı olarak konulmas ı .gerekmektedir 'kamsında•yız. 
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Soru 61. Dünya hukuk kı;ra!lım :ıçısıııdıın t.ıısarının zorunlu lisans hükünıleri ne 

durumdadır? 

Tasarıdaki zorunlu ·lisans hükürnl:ri konuya pek çok isr:snayı bera·berind<! get·i~

ınektedir. Tasarının 1 Ol 'inci maddesindeki pa tenller arasındaki bağımlılık dolayısı ile 

önceki ·bu!u.5 için veri l n 1>3lentin l<sans' a onu gel'.5t•' ren ·ik :nc i pate nt sah ';t<:ne veri•:

ıncsi ı 02'nci maddesinde ihracat imka nla rının ge li ştiri lmesi için zorunlu li sans veril 

ınesi imkanının tanınmas ı 103'linciJ maddede kamuya yara rlı olması nedeniyle zoru nlu 

hsans verdmes i imka nının tanınması i st isn a ların kötüy~ kul~an .. lması ' mkanını arltır

makl:ı d ır. Tasanda g·erek ihl'lcat in{kfrn,:arının 'kısıllanması gerekse kanıcı yara rının ta

riflerini yapma mıştır. Ayrıca kopyac ılığa yu rt içinde engel o lma ya çalışan bir siste

min kopyalan yurt dışına ihraç etmesi de izahı güç bir durum ya ratacaktır. Bu neden

Ic de :•steyen •k-i şiye gorek.l! i makamlara münac aaLla patent hükümlerine uymamaık im 

kanını sağ:amıştır. Ulu.slara rlSı a nla~ma!M ve hukuk açı"ndan ta s1r ı r·üyük güçlük 

!c: ·i 1-eraberinde ge.tirmektedir. 

Soru 62. Tası:ırının zorıınltı ti,·mıs ile ilgili kımılları bu rıııd:ı:ki şekli ile kabul 

edilirse iler:dc GA TT anlaşmasıGın kabulü halinde ve Ortak Pazar açı~,ndan durum 

ne olacılkhr? 

Tasarı bugünkü haliyle zorunlu lisans açısından GATT prensiplerine ve Ortak 

Pazar kurallarına uymayan bazı kuralları içermektedir. GATrın kabulü veya Orta'k 

Pazar'a uyum için kanunun kısa zamanda tadil edilmesi gibi bir durum ortaya çı·kacak

tı.r. Oeğişiklik•lerin şimd id en ya pıl-arak zorunıl u lisan s açı.sından tasa:rın ın GATT ve Or

tak Pırar kura-llarım uyduru~ ması geı ·c kmekted i r . 

Som 63. Ilaçla pateııtiıı kahıı!ü ilc ne gihi faydalar sağlanl]ca'ktır? 

Evvelemi-rde ~lacın bi!l inm e>ycn ve önced~n görülmeyen bir '6amanda kopya edi!- , 

m a;i önlenecf1k ve güvenli b 'r yat ırım ortaını sağlanacaktır. llaca yerli ve yabanc ı ya

tırım artacak ve yeni teıkııolojiler Türkiye'ye gelecektir. 

Bu a nda pi yasada olan ilaçlar kanundan etki l enmeyeceği için f iyatlarda herhangi 

ı-.:r deği~i k i i'k olmayacakt ır. l•leride de yeni <·laçların f:•yatlar ı dün;ya p': ya~asındaki ~rl

lar ve kurallarına göre saplanacağ ı için patent' in bu ilaç f i yatlarına da etkisi olmaya

ca ktır . 

Yeni il·açlar pi yasaya veri ld .k1(n sonra 6-8 yıl süre i•te paten.tle korunacıaktır . Bu 

süreni n geçmesi il e önceden bilinen bir tarihle bu ilaçların benzerleri isteyen kişilerce 

serbestçe üretilebilecek ve satılabileecktir. 

Patent kanununun ka,bulü ile yerbi ı:ıaç sanayiıi rı! i n dünya p iyasa5ı ile entegre olma

s ı bcldcnmelidir. Yerli "'" yabancı scrmaye!i f irmalar arasında co-marke:ti!llg ve lisans 

anlaşmaları artacaktır. ltalya'daki gibi yerli firmalar arasında birleşmeler o l abileceği 

gibi yerli f i rmaların piyasa h ·ssefc.rin 'n de artması heklenmehdir. 

Ilaç araştımıa ve geliştirme faaliyetler i ve Endüstri - üniversite işbirliğinin de art

ması beklenmekted ir. Yeni tcknolojilerin yurdumuza girmesi ile yerli ve yabancı sana

yi imizi n ihraç • im kanl a rı ve dış p iyasalara g'i.nne olanıakları artacaktır. 
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Soru 64. Türköye'de llaçta araştımuı ve geliştirme yapılabilir ml? Yeni ilaç keş

fedilebilir mi? 

Yen•i b:.r ilacın •tüm <!ünya sağ' ı k otoriteleri taııafından kabul e.dile!J;Jecek stan· 

dartlarda araştırılır geliştirilmesi ortalama 230 milyon dolara mal olmaktadır. Bu 

o randa bir masraf ı ve r:.sk'i araşt ırma faa.~ iyeL:e rin :n başında herhangi b;.r Türk itaç 

şi rket i göze alamayabil ir. Nitekim , !talya. Ja ponya. Ispanya, Kore ve Yugoslavya'da 

'başlangıçta sad~ce n~'sbetcn ucuza mal olan : • lacı n a ra.\'tır:mas ı yap11lm ı ş ve bu araştı•r

ma ürünü ilaçlar lisans anl aşmaları ile ba.~ka firmalara verilerek o firmalarca geli şti

ril melcri sağlanmı ştır. Mesela Sefalosporin tipi anüibiot:k ler( n h ı:men hep~: Ja.pon şi r 

ketlerince araştırılmış ve fakat esas masrafı teşk il eden geli şt irme fazları diğer ülke 

.~irketreni Larafından Japon l i samları •al tında gen;ok.leşür'r:ını :·şhr. Türkiye'de d e işe araş

tırma ile 'ba.~lamaık mümkü ndü.r. 

Soru 65. İtalya'da dunı.ııı nas ıl olmuştur? 

l.ıatlya'da patent kabul] eci:J cl :ğ ' n<le ya ni .1978'de i1!aç piyasas ı J.5 mul•yar dolar ci 

varında idi. Bu anda Türk ilaç piyasası 1.2 milyar dolarlık. bir sat ı ş hacm ine sahiptir. 

!ta lya gittikçe a rta n bi r şek ilde hem yeni moleküller a raştırmış ve hem de eski mole

küllere il aveler ya parak daha etk ili yeni ilaçlar bulmuşt ur. Mesela, tamamen ltalyan 

sermayeli Mena;riıti ş irke ~i I978'dc i•laç kopye.s[ ile uğraşan 12 anaştırmacı i1e çaılışır

ken bugün tamamen yen i ilaç 'keşfi ile meşgul olan 4.000'den fazla araşt ırmac ı ile sağ

lık hizmetinde dün yadaki >tk !CO ilaç fi rması arasına giımi~tir. 

Soru 66. 1961 yılında process patent'leo-inin 'kaldırılmaı.ından sonra yabruıcı ser

mayenin yatırınılan nasıl gcl:işmiştir? 

'Bu anda Türki•ye'd<ı faari yeu •gösteren yabancı sermaye'n in saltip 'bulunduğu ;ıaç 

fabrikalarının hemen heps i 1961 'den evvel kurulmuştur . O ta rihten beri iki yaban~ı 

sermayehi ş i rke<in faibri ka·s ı :kapanm ış ve bir yaıba nc ı Ş ı rket Ti.1nbye'de s ınai yatırım 

yapmı ş ve bir başka şirket de yerli bir şirketin yarı hissesini almıştır. Bundan ba5ka 

yabancı sermaye'r~ :n kuııduğu yenı; •bir yattrım mevout değıldir. Bu anda Dünya'da:id 

20 en büyük şirketten ancak ?'sinin Türkiye'de fabrikası mevcuttu r. 

Soru 67. lürkiye, 1966 yı.IJnda Ortak Pazar'la güınriik b'lrliğine gitmeyi hedef

lenıektedir. Patent Kanunu kabul edilıne'ksizin 'I'ürltiye'nin böyle bir gümrük birliğine 

girmesi nıüınkün müdür? 

Btı kes:·n~i kıle mümkün değ(~{i'i·r. 
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üLKELERIN PATENT KONUSUNDAKI DURUMLARI 

ti'açta ilaçta 

Memleket Proscs K oruması Mevcut ürün Koruması Mevcut 

---------- ---.--- ------- ------
Amerika Birleşik 

Devletleri 1790 Kanunu 1790 Kanunu 

Avustralya 1952 Kanunu 1952 Kanunu 

Avusturya 1970 Kanunu 1984 Tadilatı 

Bulgaristan 1992 Kanunu 1992 Kanunu 

Brezilya Koru ma yok Koruma yok 

Karıada 1984 Kanunu 1991 sonu Tadilatı 

Şi'ri 1991 Kanunu 1991 Kanunu 

Çin Halk Cumhuriyeti 1984 Kanunu 1992 Tadilatı 

Çekoslovakya 1990 Kanunu 1990 Kanunu 

Danimarka 1936 Kanunu 1967 Kanunu 

Mısır 1949 Kanunu Koruma yok 

Finlandiya 1943 Kanunu 1967 Kanunu 

Fransa 1944 Kanunu 1959 Tadilatnanı esi 

Alimanya 1936 Kanunu 1968 Kanunu 

Yunanistan 1920 Kanunu 1992 Kanunu 

isviçre Kan unu 1954 Kanunu 1976 Kanunu 

l taıl'ya 1978 Kanunu 1978 Kanunu 

Japonya 1885 Kanunu 1975 Tadila t ı 

Kore 1986 Kanunu 1986 Kanunu 

Malezya 1983 Kanunu ı 983 Kanunu 

Meksika Kanu nu 1975 Kanunu 199 1 Kanunu 

Norveç 19 10 Kanunu 1967 Kanunu 

PorLekiz 1940 Kanunu 1992 Kanunu 

R usya Fedeyasyonu 1973 Kanunu 1991 Kanunu 

1 n'giltcrc 1907 Kanunu 1949 Kanunu 

Tayland 1991 Kanunu 199 1 Kanunu 

Tayvan 1991 Kanunu 199 1 Kanunu 
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İLAÇTA PATENT 

Azi nıct KÖYLÜOCLU 
Sivas Mil lctvc!k il i 

T.B.M .M . Sanayi. T ica ret ve T ek noloji 

K omisyonu El a!ikanı 
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iLAÇTA PATENT SORUNU 

I. OLAY NEDiR? 

Yeni bir ilacın kcşfi için yapılan araştırmaların maliyeti, elimizdeki istatistiksel 

bilgilere gö re, gü nümüzde ortalama 300 milyon dola r civarındadır. Dünyada ileri gelen 

ilaç üreticileri, yeni ilaçlar bulmayı sürdürebilm"k için yılda 600 milyon dolar gibi çok 

büyük kaynakları harcamak zorundalar. (Fi nancial Times, Ocak 1991) 

Bu düzeyde bir parayı her yıl yatı rarak yeni moleküller keşfine yönelik temel 

araştırmaları sürdürebilmek ancak 4 miiyar dolarlık satış hacmine ulaşmış ve tüm dün

yaya yayılmı~ global bir pazarlama te~kilatına sahip olan kuruluşlar için mümkün ola

bilmektedir. 

Bu düzeye gelmiş kuruluşlara sahip olan ülkelerin sayıs ı çok azd ır. Dünyada mev

cut 175 ülkeden ancak 15 kadarı bu harcamaları yapabilmekted ir. Kalan 160 ülke 

i>e, bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan ürünleri. patent hakkı ödeyerek kullaıanak 

durumundadır. 

Bir hastalığı·n tedavisini erte:emek. ya da daha iyis i varken ledavide etkinliği tar

tışılan eski bir ilacı kullanmak kabul ed ; ıemez. Bu nedenle sağl ık otoriteleri en yen·i , 

en eLkin ilaçları mümkün olan en kısa zamanda ülkelerinde bulundurarak sağlık hiz

metine sunmak çabasındadırlar. 

Gelişmekte olan ve ekonomik so runlar içindeki ülkeler bu ihtiyaçlarını mümkün 

oldukça patent hakkı ödemeden. dolayısıyla en ucuz şekilde karşılamaya çalışmakla

dırl ar. 

Diğer taraftan, araştırma için bu çok büyük yatırımları yapan kuruluşlarda bul

dukları yeni ilaçları üretim maliyetlerinin üzerine, araştırma giderlerini de ekleyerek 

satmak durumundadır. Fiyatlan da. doğal olarak ayııı ilac ı patentsiz olarak üretenlere 

oranla daha pahalıdır. 

Ik inci Cihan Harbini takip eden yıllarda pek çuk ülke, halkına ucuz ilaç sağla

yabi!mek için, ilaçla patent korumasını kabul etmeyeceklerini ilan ettiler ve ellerindeki 

teknoloji ile üret;;n ini başarabildikleri ilaçları patent hak~ı ödemeden üretip piyasa

ladılar . 

Bu uygulamada başı lıalya çektı. Uzun yıllar , <ince kendi ülkelerinde, sonra da 

patent dı~ında kalan diğer ülkelerde bu şekilde ucuz ilaç ve ilaç hammaddesi piyasala

dılar. 1953 yılında Roma Anlaşmasının imzalanması ile Avrupa Topluluğunun kurucu 

üyesi olduklannda, diğer üye ülkelerin jlaçta patenLi kabul etmeleri için yaptıkları bü

yük baskılara 1978 yı lına kadar 25 yıl direndiler. 

ltalya'nın patenli kabul etmesinden sonra yerini Ispanya aldı. Fakat Avrupa Top

luluğuna üyelik için başvurduğunda, Toplulukça ön koşul olarak ileri sürülen patent 

korumasını kabul etmek zorunda kaldı. Ancak yerli ilaç endüstrilerinin yeni koşullara 
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uyum sağlamasını temin için uygttla nı a nın dcrhal d eği l , uygun bir geçiş sü resinden 

sonra b~lamasını istediler ve bunu Topluluğa kab ul ctıirıneyi başa rdıla r. 

Portekiz ve Yunan istan da Topluluğa üye olurken ilaçla patenli benzer koşullar 

ilc kabul ettiler. 

2. IJ~AÇTA PATENT KONUSUNDA DüNYADAKI SON GELIŞMELER 

Gelişmiş ülkeler son y ılla rd a artan AR · G E gi dt>rler in i karşılay~bilmek için ge

lişmekte o lan ülkel ere. il açla patent korumasını olduğu kadar kı sa sürede kabul eltir

mek . genelde 15 y ıl olan patent sü resini ek süreler ala ra k uza lal:> i lnıek. ka rı şım iarı 

ve bunların üretim yönlemierini de koru maya alarak patent kapsamını genişletmek , 

zorunlu li sans verme koşullarını kıs ıtl amak anıacı ile çabalarını yoğunlaşlırmı şlardır . 

G e lişmok ıc olan ülkelerde patent koruma" dı ş ınd a ka lmak tan büyük okonomik 

ya ra rlar sağ ladık la rınd a n. patentin kabulünü geci kürmeyc çalışma ktadı r la r . 

G e li şm iş ülkeler son iki yılda bu baskılarının sonuçlarını almaya başlamışlardır. 

En ilgi nç örnek Çin'dek i son gelişmelerdir. Çi n. son o n y ı l içi nde ilaç etkin mad 

deleri a lanmda dünyanın sayılı ürelici lerinden biri durumun a gelm iş ve enerji, işçi l ik 

v.b. gi bi üreti m girdilerinin liberal ülkele rd ekilere ora nl a çok düşük olmasında n ya

rarlanarak p iyasadan büyük pay lar almaya başlamıştı. 

1990 yılında ilaç etkin maddesi dış sat ımı 622. 1 milyo n USD'a ulaşmıştı. Bu du 

rum özell-i kle ABD'i ra hats ı z ettiğinden ('in'e t an ıdığı «!ica rette» en çok kayrılan ülk e» 

statüsünden çıkarmak kozu nu oynamı ş lı. ('i n. kayrıtmanın devamı iç in kendisine tanı

nan sürenin bitmesine çok az bir süre bla bazı koşullar ilc de o lsa 199 1 yılından it-i

baren ilaçla ürün patentini kabul etliğiııi aç ı klam ı şt ı. 

Meksika'da benzer koşullar altında geçen y ıl ürün patent ini kabul ederek Kuzey 

Amerika ortak pazarı na gi rmi ştir. 

Diğer Güney Amer ika ülk eleri de· benzer uygulanıaya yöne:miş l erdir. Andean 

Pact ülkeler i (Peru. Ve nezuella , Bol ivya. Ekvator ve Kolombiya) ürün patentini pren

si p o larak kabul edeceklerini açıklamışlardır. Ancak ko~ullar henü z be l i rlenmemi~tir. 

Geçiş süreleri tartı şılmaktadı r. 

Iki bü yük Güney Amerika ülkesi o lan Arjantin ve Brezi lya'da da patcntin kabulü 

koşulları tartışılnıaktadır . 

Brezilya'da çok u luslu kuruluşları temsil eden «i nıı:rfa rnıa». yöntem patenti nin 

1993 . ürün patentinin de 1994'ten it ibaren baş l amas ı ~ekl ind eki tasarısının sü ratl e kabul 

edilmemesinden duydukl a rı rahatsız lı ğı bel-irtirken yerl i endüstr iyi temsi l eden Abfina 

(The Brezilian Fine Chemical fndustry Association) yöntem patentinin 2000 yılında, 

ürün patentinin ise 2005 yılında uygulanınaya ba5lanınasnu öngören bir kanun tektif'

n t desteklemektedir. 
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Şu sıralar bu konuda en çok direnen ülk eleri n baş ında Hindi sta n gelmektedir. 

Hind istan'da sadece yöntem patent inin kabul edilip. ürün r ate nl in in kabul ed ' lmemiş 

olması nedeni ile ilaç sanayii çok gel:)mi)tir . Ru sya pazarın da Türki ye'n in en büyük 

ra kipler inden biri durumundadır. 

1991 yılı cl ış sa tım ları 250 m ilyon USD'ı.lı r . Pateni konusunu ineekmek aına<: ı ilc 

1 98~ y ılında «The In ciian Na t iona l Working Grou p en Paten t Laws>> komitesi kurul

ınu~tıı . Bu komite so nuçta paten li n ka bulüne karş ı olduğunu aç ı klad ı. Neden olarak da : 

i laç fiyatla rının büyü k olçüdc artarak faki r ha!k ın sağ lığına olumsuL etki ya

pacağın ı. 

Kanunun kabulünden sonra 10 - 15 yıl ıçınde patcntlı ürünlerin H indi stan ilaç 

pı yasası nın % 50'sin i ele gcç ircceği n i. 

Kanunun kabu ~(i ile pa tent li ılaçlar Mo norol ha line gdcceğindcn ratıonl sa h ibi 

f i rma l a rı n H ind is tan ·a yatırım yarnıay~ y:ı na ~nıdyacaklarını ö ne sürmü)tiır. 

I.D.M.A. (l ndian Orug Ma nufadurcr t\s.,ociation ) da uniıı p:ıtcnt ini.n kabulüne 

karı ı ç ı kmakta ve 1970 yılın cil sa d cc~ yöntem pate n lini n kabul ed i lmi ş o l masının ül 

keye sağladığı ya rarları belirtmektedir. 

ll i ndi::ılan ilaç entlü::.trisi büyük gd i) mc go~tcrnıı1tir. 

Olkedc ilaç ab nında rekabe t dnğınu1 ve nlu ııı:u sonuçiM verm iıt ir . 

Çok uluslu kuruluşların «monopo:i st ie» fiyati a ndırma yöntemlerine iLi n veril 

memi şti r . 

ülkede ilaç fi yat l a rı dün ya clı.i Leyi n ın <;•>k alıında tııtulabılnı iş tir . 

Yeni ke ıfcd i lcn ilaç lar ül k«k i- ısa >Üccdc ve nıakul fiyatlarla ~ret.lcbilnı:ştir. 

Bu görüşlerc karşılık 1-1 i nd istan·ın en büyük yerl i ila ç ku ıul uıu ola n Ra nbax y 

fırmasının yönetic ileri <<lnJ.a n Eco nonı i~ T imes» da yayınlanon hı r ya7ıl~ırında ürün 

paten li n in el e kabulü nün k2çınılınu old uğunu ve eğer H ind isl•ln ulu,!ara rası ticarete 

de'!anı ed<cek ise bu nu kabul etm esi gerekt i ği ni ancak ma kul bir geçiı ' üres i t;ının

nn 'lnııı gercğin e d e ina nd ıkla rını bclirtıniılcrdir. 

3. BENZER üLK ELERDE l>URUM : 

lkon;ımik koşullar ve uluslarar"" ili~kı:u bakımından bi7c yakı n ülkeler olan 

ispan ya, Po rtekiz ve Yunan ista n da ilaçla pa .cnt uygulamas ı ATa üye olmaları neden i 

ile gündt:ıne gelm işti . 

. tspan ya Bu ülke, üyelik k o~ullarıııJan bi ri ol.ırak ürun patentını kobul et nıek 

durumııncla kalm ı ş fa kat 8 y ıllık bT geçiş süre,; dla hilııı i şt i. Yönte m patenli ile ürün 

ratentin in kabulleri arasında uwn hir sü re bulunmosı neden i ile Jspanyol firmaları 

AR - G E çalıımalarıııo yönelebi ld i ve :ıldıkldl' ı yöntem patentleri ilc ö nemli geliınıe l er 

sağladılar. Anlaşmaları uyarınca a!dık l a rı bu patentler ürün patentinin yürürlüğe gire

ceği Ekim 1992 tarihinden sonra da geçerl i olacakt ır . 
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Sağladığı tüm bu gel işmelere karşın Ispanya geçenlerde A T'a başvurarak gcçi~ sü

resi nin uzatılınasını istemiştiL Neden olarak endüstrisinin çok uluslu şi rkellerle reka

bet edebilecek düzeye ulaşamadığını ileri sürmüştür. AT, süreyi uzatmamış ancak 

«yön tem patcntine» sahip oldukları etkin maddeleri. üretip satınaları na müsaade et

miştir. 

Portekiz ilaç endüstrisi l spanyanınki kadar gelişnıemiştir. Fakat gelişm i ş ül-

keler inin ucuz jenerik ilaç sağlama politika larından yararlanara k buralara ilaç ihraç 

edebi lmektedir. 

Partekiz de ürün patentini kabul ettikten sonra 8 y ıllık geçiş süresi almıştır. 

- Yunan istan Bu ülkeye de AT'a kabulü nde bwzer bir uygulama ile 10 yıllık 

bir geçiş süresi tanınmıştır. 

3. TüRKtYE'DEKt DURUM 

Türk,iye. 1962 yılında kurucu meclisin aldığı bi r klrarla , ilaçla patent korumasını 

tantmayan ülkeler arasında yer alm ı şt ı. Böylece kendi ürettiği ilaç hammaddeleri için 

patent hakkı ödememekte, ithal ettiklerini de patent dı5ı ülkelerden ucuz fi ya.t larla al

maktadır. Bu uygulamanın sonucu olarak Türkiye'de ilaç fiyat l arı balı standarliarına 

göre çok daha ucuzdur. 

1 Jaç endüstrimiz 1950 başlarında henü z ufak laboratuvar durumunda idi . Ancak 

bazı basit ilaçlar üretilebil iyo r, i htiyacımızın çok büyü k bir kısmı ithalat ile karşıla

nı yordu. Arada n geçen 40 yıl içinde endüstrim iz teknolojik a5amasın ı tamamlayarak 

her türlü ilaç ve ilaç etken maddesini balı standarlia rında üretebilecek düzeye et•iş

mi şti r. Hammadde ihtiyacım ı zın üçte biri mamııl ilaç ihtiyacım ı zın da % 95 kadarı 

yani hemen lı emen tümü yerli üretimle karşılanmaktadıı-. 

Ayrıca birçok ülkeye mamul ilaç, hammadde ve teknoloji ihraç etmektedir. 

Patent ka nununun kabul edildiği ülkelerde, yerli endüstri nin za rar görmesi kaçı 

nılmazd ır. örneğin ltalya'da uygulamanın başlaması ile ilaç üretici lerini n üçte biri ka

panmak zo runda kal mıştı. Türkiye'de de küçük, ha tta orta boy üretici lerin bir kısm ı 

nın patent uygulamasının ba şlamasından sonra kapanmak durumunda kalacağ ı tah

min edilmektedir. 

Makul düzeyde geçiş sürelerinin ka bulü ile bu firmaların da ha büyük bir bölü

münün yen i duruma ayak uydurabilınele r i mümkün olacaktır. 

4. IMZALADIGIMIZ ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAKi BU KONU 

ILE ILGILI A YRINTILAR : 

- Türk ı ye'nin EFTA ülkelerı ıle 10 Aralık 1991 tarihinde imzaladı~ı anlaşman ın 

ı 5. maddesinde fikri mülk iyet (lntellectuel property) konusunda «korunması için adım 

adım gidilerek yumuşa k bi9imde i~letilmesi» önerisi bulunmaktadır. 

- Geçen yıl şubat ayında yapılan «Giatt - Trips» görüşmelerinde gelişmekte olan 

ülkelere, ürün patentinin kabulünden önce en az on yıllık bir geçiş süresi tanınması 
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önerisi tasiak la ye r almıştı. Eğer Türkiye halen «gel işmek te ola n ülke!er» kategorisin

de ise bu ön eriden yararlanmak istem esi mümkündür. 

5. SONUÇ: 

ülkemizde hiila yürürlük te ola n 1879 tarihli «i ht ira beralı» kanununun yerine mo

dern , gü nümüzün ihtiyaçların ı karııla yabilecc k yeni bi r pat~nt kanununun hazırl a n 

mas ı ş-:i phcsiz her bakımdarı çok ya rarl ı olacaktı r . Ancak yen i kan un kabul edi lirken 

ilaç ilc ilgil i bölümünün yukarıd a bclinilen gerekçc!er ve benzer ül kelerdeki uygulana n 

koşullar dikkate a lına rak düzenl enmesi ülke çıkarları aç ı sından ya ra rlı o lacaktı r . 

Bu koşulla rı şöyle özetleyebiliriz : 

A) Process (yöntem) Patenli : 

En aL beş yıllık bi r geçiş süresi tanınması özcll ikk yerli üreticileri yeni sentez yön 

lemleri bulup patentini alm a k üzere araıtırmalara başlamaya yö n cileceği ·için çok ya

rarlı olacaktır. 

Türkiye'nin, d iğer pek çok ül ke gibi, yıl da 500 m ilyon dolar harcayarak yen i bir 

ilaç etken maddesi keşfine yönelik araşt ırm a yapm a k ola n ağ ı yo ktur. Ancak bir etken 

maddenin , pa tenl i alınmış se ntez yön tc-mind en farklı , yeni bir üreti m yöntemi bulmak 

içi n a raşt ırma yarm ak olanoğı vardır. Endüstrimiz teknoloj ik yönden bu düzeye eriş

mi ştir. 

Bu koşu l , u ygulandığı tüm ülkelerde örnrğin H ind ista n, Ispa nya v.b. yerl i en

düstri yi araştırmaya yö n eltm iı. ye ni sc.nteL yön temleri bulup kendileri adına patl'ntini 

alarak ilaçla uluslarara s ı alana gi rm eleri ni sağlam ı ~tır. 

U) (PROOUCr) üRüN PATENT! 

Yerli endüstrinin yeni koştıllara uyum ~ağlayabilmesi iç in m a kul bir geçiş süresi 

tanınmalıdır . Mutlaka yönt em patenl ind en daha uzu .ı olmalıdır. Yoksa yöntem pa· 

tenlin e süre tanımanın aınla mı ka lmaz. Dünyada bu süren.in kısa ya da çok uzun ol

duğu uygulama örnekleri vardır. Mesela Ispanya ve Portekiz'de 8 yıl, italya'da ise 25 

y ıllık geç iş süreleri uygulanmıştır. Türk iye için de Yuna nistan örneğinde olduğu g1bi 

10 yıl o l ması beklenir. Ancak yöntem pate ntinin önce, ürün patentinin de m:ıkul bir 

süre sonra yürürlüğe gimı esi çok yara rlı olacakt ır. 

C) ZORUNLU LtSANS (COMPULSORY LICENCE) 

Ye ni bir i l acın patent sahibi tarafından belirli bir süre içinde ülkemizde bulun

durulmaması durumunda yerli üreticilerin o ilacı üretmeye hak kazanmaları gerekir. 

Bu süre Pa r is Aınlaşmasında 3 yıl ola rak önerilmektedir. 

So nuç olarak, Türkiye'nin. eko nom ik çıkarlarını kaybetse bile, ilaçla patent k o ru

masını kabul etmek durumund a olduğu görül mektedir. H alen ilaçla patenti kabul et

memiş o lan d iğer ülkelerin de. çeşitli eko nom ik ve polit ik baskılar karş ı sında. bu nu 

kabul etmek zoru nda kalacakları belli olmaktad ı r. Şimdi ülkemiz için önemli olan 
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yöntem ve ürün patenti için, bu iki konun un birbirleri ile ilişkilerinin de dikkate alın· 

dığı makul geçiş süreleri tan ınmasıdır. 

il açla patent konusunda ad ı geçen yabancı deyimler EK - l'de tarif edilmiştir. 

TARiFLER : 

- Pateııt : Başkaların ı. belirl i bir malın kullanımı ve sal ı şında n veya ima l yön

teminden faydalanmasını, belli bir sü re il c men edebilmek içi n sahiplerine ya da hak

Iarım buluş sahipleri nden alan k imse lere hükümetler t a rafından verilen hukuki bir 

imtiyazdır. 

Patent hakkı verilccek buluşun yaratıc ı bir fikirden oluşması. bir ye nil ik getirmesi 

ve sanayide kullanılmaya uygun olma" gerekmektedir. 

- Yöntem Patenli : (Proccı.s Patent ) Bir etken maddenin üretilmesi için başvuru 

dosyasında belirti len sentez yöntemine verilen patent hakk ı dır. 

Aynı etken maddeyi başka bir sentez yö ntemi ile üretebilcn kişi ya da kuruluşlar 

adiarına patent ala rak bu maddeyi kendi yöntemleri ile lırctebilirlcr. 

- Ürün Patenli (Product Patent) : Bir etken maddeye üretim yöntemine bakıl

maksızın verilen patenttir. Patenli bu wkilde alınm ı ş bir maddeyi farklı bir yöntemle 

de olsa başkaları izinsiz üretemezler. 

ürü n patenti. yöntem patentini de kapsa r. 

Zorunlu Li>ans (Compulsory Lıcencc) : Bir patent tesci l edildiği ülkede belirli 

bir süre içinde uygulamaya konmazsa patent sahibi nin , isteği dışında , üretimi için li 

sans vermeye mecbur olması durumudur. Bu süre Paris Sözleşmesinde üç yıl olarak 

sapta n mışt ır. 

- GcçiJı Sürc~i (Grace Perıod - Transıtıoıı Pcrıod) : Geli~mekle olan ülkelere 

endüstrilerinin. patent korumasının kabulü ile doğacak yeni koşullara uyabilmesi için 

tanınan adaptasyon süresidir. 
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GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN 

PATENT YASA TASARISI 

Azi ınci KÖYLüOC LU 
Sivas Milletvekili 
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PATENT KANUNU TASARlSI VE ILAÇ 

Osmanlı devrinden kalan ı 876 lhlira Seratı Niza nınarnesi bu anda yürürlükteki 

patent mevzuatının temelini meydana getirmektedir. 

Bu nizanıname 1844 Fransız patent kanunundan alınmış olduğuna göre I 50 sene 

evvelki bir hukuk·i düzeni yansıtmaktadır. Nizamnamede ilaçlar için patent verilenıe

yeceği yazılıdır . I 844 Fransız kanunu gerekçesi incelendiğinde ilaca neden patent ve

rilmediği ortaya çıkar. ı844 yı llarında ilaç için Fransa'da ve dünyanın diğer yerlerinde 

ilaç konusunda bir kontrol ve sağlık makamlarından ruhsat verilmesi zorunluğu bu

lunmadığından Frans ı z kanun yapıcısı bazı şarlata·nların ilaçlara patent alıp bu patenli 

kullanarak ilaçla rın hastalıklara karş ı etkili olduğunu iddia etmelerinden ve halkın ya 

nılgıya düşmesinden çekinmiş bu nedenle ilaçla patentsizlik sistemin·i kabul etmişti. 

Türkiye ı 844 Fransız kanununu aynen aldığından aynı sistem otomatik o larak ülke

mi7.de de geçerli kılınmıştır. Halbuki o tarihten beri hem ilaçlar sağlık makamlarından 

ayrıca ruhsat alarak etkin liklerini kanıılamak zorunda kılınmışla r ve hem de Fransa 

dahil dünyanın pek çok ülkesi ilaçla putenli kabul etmi~lerdir. 

Gerçekten son yıll arda Türkiye, Pakistan. Hindistan, Arjantin ve Brezilya dışında 

dünyanın belli başlı birçok ülkelerinden ilaçla patenl i kabul etmemiş çok az ülke kal 

mıştır. Son birkaç yıldır 

- Güney Kore 

- Tayland 

- Tayvan 

- Çin Halk Cumhuriyeti 

- Meksika 

- Bulgaristan 

· - Çekoslovakya 

- Rusya Cumhuriyeti 

Gibi ülkelerin de ilaçla palenLi ardarda kabul elmeleri bu konuda dünyadaki 

olumlu eğilimin açık ifadesidir. 

ilaç 'oldukça yeni bir sanayi dalıdır. Ikinci D ünya Savaşından sonra araştırma ürü

nü ilaçlar hayat kurtaran ve -insan ömrünü uzatan en önemli bir faktör olarak sağlık 

dünyasındaki yerlerini alm ı şlardır. Yeni ve etkili ilaçlar sayesinde son 50 yılda insan 

ömrü her geçen y ılda üç ay uzamıştır. 

1Iaç, uzun araştırma ve geliştirmelerin ürünüdür. Bir molekülün bulunması ile yur

dumuzda ruhsallı ilaç olarak tıp hizmetine sunulması a rasında ı2 - ı4 yıl geçmekte

dir. Her ilacın geliştirilmesi için ortalama 230 milyon dolar harcanmaktadır. 

Bu araştırma yıllarının ve masrafının çoğu ilacın geliştirilmesi, tanımlanması, et

kilerinin ve yan etkilerinin saptanması ve kanıtlanması için yapılmaktadı r. Ilacın kiın 

yevi formülü ve fiziki olarak gördüğümüz tablet , kapsül, enjeksiyon şekillerinin değeri, 
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~sas maliyetinin ancak bir kısmıdır. Araştımıa ve geliştimıe masrafları tüm ilaç mali 

yetinde önemli bir yer tutmaktadır. Emin, değeri kanıtlanmış ve en iyi şekilde nerede 

kullanılacağı belirlenmiş bir ilac ı kullanmak isteyen tıp camias ı için bu masrafların 

yapılması kaçınılmazdır. ı 970'1erde kolsuz bacaksız çocukların doğuşuna sebep ola n 

Talidomid isimli ilacın yarattığ ı felaketten son ra bu araşt ırmala r tüm sağlık otorite

leri tarafından zorunlu kılınmı~t ır. 

Araştırma ve geliştiome masraflarının ilacın satışları ile karşılanı-p karşılanama

yacağ ı da baştan belli değild i r . ABD'de 1992 yılında yap ıl an bir çalışmada yeni ilaç

lardan 3 tanesinden ancak birinin satışları ilc araştırma masraflarını karş ılayabildiği 

gösteribniştir. 

Böyle riskli bir ortamda ilaç araştırmaların ın d~va mı için hemen bütün ülkeler 

ilacı patent sistemi ile korumuşlardır. 

Patent in iki görevi va rdır . Birinc isi, yeni buluşları n ilan edi lerek diğer araştırıcı 

l a rın bu buluşlardan faydalanmaları ve başka buluş l ar gcliştimıeleri ne fırsat vermek 

yani, buluşları yayınlayarak yeni buluşlara neden olmaktıı. 

ikinc isi ise, bulucunun bir süre p iyasada kopyacılard a n korunmasını sağlamaktır . 

Burada çok karı ştırılan bir kavram ı dikkatierinize getirmek isteriz. Patent kesin

likle bir tekel değildir. Çünkü yeni bir buluş piyasadaki diğer buluşlarla rekabet et

mek zorundadır . Burada patentle sağ l a nmaya çalışılan sadece bir süre kopyacılığa mani 

olmaktır yoksa rekabet değil. 

Ilaçla geçerli patent sürec i i lacın sağl ı k makamlarından ruhsat alması zorunluluğu 

karşısında son derece kısıtlıdır. 

Ilaç patent müracaat ı ilaç için nam zet olarak ka bul edilen formülün bulunduğu 

anda yapılır. Bu anda ilaç bir formülden ibarettir ve henüz nıhsa t a lma ya kesinl~kle 

hazır değ ildir . Ancak bu tarihten 12 - ı 4 y ıl sonra yu rdumuzda ruhsat a lacak hale 

gelecektir. Bu nedenle bugün Türkiye'de piyasaya verilen herha,ngi bir yeni ilacın ori

jinal patent müracaatının bundan ortalama ı 2 - 14 yıl eyvel yapılmış olduğunu söy

leyebiliriz. Yani yeni bir •ilaç Türkiye'de piyasaya verildiğinde uluslararası patent öm

rünün ı2 - 14 yıl geçmiş ve geriye ancak 6 - 8 yıllık bir kOruma sü reci kalmış ola

caktır. 

Bu koruma süresinin sona ermesi ile her isteyen kişi ilac ın kopyasını yapabilir 

ve başka bir ticari isimle satabilir. Dünyadaki patenli kabul etmiş tüm ülkelerde sis

tem budur. T ekrar etmek isteriz ki , ilaçta patentin tekel yarattığ ı iddialan ise tama

men yanlıştır. Patentli olsun olmasın her yeni ilaç piyasada mevcut veya piyasaya 

girecek birçok ilaç ve bulu şla rekabet etmek zorundad ır. Mesela bugün Türkiye'de 

antibiyotikler konusund a rekabet eden uluslararas ı patentli ilaç sayısı 20'ruin üzerin

dedir. 

Kalp ilaçlarında da bu say ı 15'i n altında değildir. Bu bakımdan ilaçta patentin 

tekel ya ratacağı iddiaları ya nlı şt ır . Patent Türkiye'de fi ilen ortalama 6 - 8 yıl boyunca 

kopyacılığı önleyecek ve fakat patentli yeni buluş diğer buluşlarla rekabet etme zo-
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runluluğundan kesinlikle uzak la 5mayacak ıır . Bu. piyasa ekonomisinin bir gereğidir ve 

şartıdır. 

Patent süresinin sonunda ise muhtel if benzer ilaçlar dün yanın her yerinde olduğu 

gib i farklı fiyatlarla sa tılınaya başlayacaktır. 

Pa ıcntin ilaçıa fi yat yükse lıncierin e sebep olacağı nı iddia edip ta raftar toplamak 

isteyen bir çevre ve bu çevrenin yayınları mev~uttur. 

Bu yay ın larda paten t fi ya t ili şki si ilc ilg ili çeş itli iddialar bulunmaktadır. Bu id

diaları ayrı ayrı cevarılandırınak isteri L: 

1. Patcntiıı kabulü ile mevcut ilaç fi ya tları 5 - 10 misli artar. Dünyada hiçbir 

hukuk sisteminde piyasada mevcut il açların yeni çıkaın bir rıat enı kanununa tabi ola 

cağı ilkesi yer almamışt ı r. Türk patent kanunu tasarısında da mevcut ilaç la r patent 

kanunu karısaını dı ş ında tutulmu şla rdır. Bu bakımdan patent kanununun mevcut ilaç 

ların fi yat ını etki lernesi mümk ün dcğıl d i r. Mevcut ilaçla rın fiyatlar ı patent dola y ısı y l a 

kesinlikle ctki lenmeyccckti r ve arlmayacakıır. 

Patent kanumı do l ayısı ile Türki ye'deki ilaç fiyatları Avrupa ve Aınerika 'dakı 

yüksek fiyat seviyelerine ulaşacak tır . 

Bu iddiayı cevap l andırmak için evvelemirde neden Türkiye'deki fiyat larl a Avrupa 

ve Amerika fiya~ları arasında fark olduğunun irdelcnmesi gerekir. Bir ilacın fiyatında 

hammadde. işçilik , amba laj maddeleri. satış masrafları ve kar gibi faktörler mevcuttur. 

Yeni bir ilac ı Türkiye'ye get irmek isteyen ilaç firması en başta getireceği hammadde

nin dünyada diğer ülkelerden u~uz o lduğunu resmi belgeleric sağlık bakanlığına ka 

nıtlamak zorundadır. Bu bak ını dan hammaddede Türkiye le hine fark vardır. Işçilik. 

ambalaj malzemesi ve satış masrafları da Türkiye'de daha ucuzdur. Ayrıca ö nem li bir 

faktör olarak imalatçı depo ve cczac ı ka r hadleri yurt dışı ile muka yese edilemeyecek 

ölçüde azd ı r. 

Bütün bu sebeplerle Türkiye'de ilaç Avrupa ve ABD'den daha ucuzdur. Bu ucu z

Juğun patenlle yakından ve uzaktan h içbir ilişkisi yoktur ve patentin kabulü ile ilaç 

fiyatı nın tespiti mekanizması değişmeyeceğinden yeni ilaçların fiyat düzeyleri de aynı 

kalacaktır. 

3. Bir ba~a iddiaya göre kopya ilaçlar bugün illçta b ir fiyat indirme görevi 

görmektedirler patentin koruma süresi boyunca bu görev ya pılamayacaktır. 

Bu iddiay ı incelemek için Türkiye ilaç piyasasının araştırılmas ı gerekmektedi r. 

Dünyaca bilinen ı MS firması ve Türkiye Ilaç v~ Kimya Işverenler Sendikası ka 

yıtlarında yaptığımı z birbirini kanıliayan araştırmalar sonucunda Türkiye'de ilaç pi 

yasası kopya ilaçlar açısından aşağıdaki o raniara sahiptir. 

- Türki ye ilaç piyasas ı 1992 salışı 1.200 milyon dolar. 

- Türkiye'de satılan dünyada patent süresi geçmi~ ilaçlar 876 milyon dolar. 
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- Türkiye'de araştırmacılar veya Jisansörleri tarafında.n satılan uluslararası pa

tentli ilaçlar 240 milyon dolar. 

- Uluslararası patenlc sahip ilaçların kopyalan s..ı milyon dolar. 

Bu durumu basitleştirmeye aşağıdaki şekil yardımcı olacaktır. 

1992 TüRKIYE iLAÇ PIYASASI 

Kopya ilaçlar % 7 

Türkiye'de satılan dünyada patentli ilaçlar % 20 

D ünyada patent süresi geçmiş ilaçlar % 73 

Görüldüğü gibi kopya ilaçlar tüm ilaç piyasasının ,,ncak % 7'sine sahiptir. Sadece 

bu orana bakılarak bu ilaçların genel piyasadaki etkinliklerinin olamayacağı ve her

hangi bir fiyat denetleme görevi göremeyecekleri anlaşılabi lir. 

Olayı bıı aşamada bır;,kmadan daha derinliğine incelediğimizde bazı yayınlarda 

verjlen rakamların yanıltıcı olduğu anlaş ı lmaktadır. Türkiye'de mevcut ve dozaj form

Jarı ile 3.500 civarında olan ve fakat aslında I .500 ilaçtan meydana gelen ilaç piya

sasmda bugün uluslararaa·s ı patente sahip ilaç sayısı 60 civanndad ır. Bu ilaçlardan 20 

kadarı kopya edilmektedir. Bu 20 ilacın kopyalan tüm piyasa satışın ın % 7'sine sa

hiptir. Tüm kopyalarıo 1992'deki yıllık adet satışların ın 'ilk önce orijinal ilaç fiyatları 

ile sonra da kopya fiyatları ile teker teker çarpıp gei1el toplamlarını birbirlerinden çı

kardığımızda kopyalarıo ne kadar fiyat düşürme eğiliminde oldukları ortaya çıkacak

tır. Piyasada 1992'de ayda 150 milyon liranın üstünde satış yapan tüm kopya ilaçlarla 

yaptığımız bu ara.ştı rma sonucunda bu farkın senelik 29 milyon dolar civarında olduğu 

orta ya çıkmıştır. Bu oranın 1.200 milyon dolarlık tüm ilaç piyasasında % 2 civarında 

ihmal edilebilir bir rakam oluşturduğunu burada behrtmek jsteriz. 

Ilaçla patentin kabulü sürecin·i uzatıp benzer ilaç üretimine bir süre daha devam 

etmek isteyen çevrelerin yayınlarında yerl i ve ya banc ı ilaç piyasala rından bazı örnek

ler verilmektedir. 

Yabancı örnekler için script isi mli derginin No. 396 14.5.1984 tarihli (sayfa 14) 

ve No. 872 22.2. 1984 tarihli (sayfa 4) say ılarında bazı rakamlar belirtilmiştir. 

Script'in belirtilen sayılarını incelediğimizde olayın patentle ilgisi bulunmadığını 

anlıyoruz. 

Bu sayılarda Script patentli değil tam tersine patent süresi geçmiş ilaçlarda dün

yada mevcut olması ' pek tabii olan fiyat farkları ndan bahsetmekte ve ticari markasından 
dolayı tanınmamı ş ma·rkaların sahibi olan firmaların fiyatları ile ticari markaı;ı tanın

mış ilaç sahibi firmaların fiyatlarını mukayese etmektedir. Yoksa bu Script'in bu sa

yısında sayıda patentı.i ilaçlarla patentsiz ilaçların mukayeseleri kesinlikle yapılmarnak· 

tadır. Nitekim Script'in bu sayısında sadece ticari markalarından bahsedilmektedir. 

Bu sayfanın tercümesi sırasında her nedense branded name yani tescilli marka ifadesi 

patentli ilaç şeklinde tercüme edilmiş ve yarı!Jş bir imaj yaratılmıştır. 

Yukarıda belirtilen Script dergisindeki yazının , iddianın aksine, doğru manası ile, 

patent sisteminin tekel yaratamadığını ve patent sürecinin geçmesi ile esasen piyasada 
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muhtelif patentli ilaçlar arasınd a ki mevcut rekabete ilaveten patenl i geçmiş ilaçlarla 

benzerleri a rasında da rek abetin başlad ığını be l irttiği anlaş ılmakt adır . 

Daha evvel de ifade etmeye çalışt ı ğımı z gibi patent sadece kopyacılıl\ ı 6 - 8 yıl 

önleyecektir yoksa rekabeti değil. 

Ayrıca pat enli geciktirmek isteye n çevrelerin bir iddiası da patent gelirse tarım 

i laçl a rındaki ~iyat art ı şla rı nedeni ile büyük üretim problemlerin in doğacağıdır. Halbuki 

bugün yürürlükte olan ilıtira bcratı nizaınnaıncsinde tarım ilaçları patentlc korunınuştur. 

ll O senedir korunan tarım ilaçlarına ait 1.200 patent mevcuttur ve patenli i olmaları 

dolayı sıyla bu ilaçların fiyatları artmamışt ır ve herk es tarafından kolaylıkla satın alı 

nabilmektedir. Bu durum başlıba şına patent gel irse ilaç fiyatları a rtar i dd iasını çürüt· 

m ektedir. 

Pa tent uygulamasını geciktirmek isteye nl erin bir b;;şka savı da patent gelirse yerli 

serma ye yok olur iddiasıdır. Bu anda mevcut tüm ilaçların patent dışı kalaca!lı ve ser

bestçe herkes tarafından imal edi lerek satılacağ ı bir endüstriele yerli sanayi nin zarar 

göreceği n i savunmak ne dcreec de doğrudur. takdirterin ize bırakıyoruz . A y rıca bugü n 

ko pya il açla rın % 85'i ülkemizde 7 firma tarafından inı a l ed ilmekted ir. Bu firmalar 

ayrıca lisa nsla pek çok orijina·l ilacı da imal edip satmaktadırlar. Buna ek o larak kop · 

ya il aç l a rın bu firmaların cirolarındaki yeri bir iki misal hariç tüm sa tışlarının % 10' 

undan fazla değildir. Bu nedenle patent gelirse yok oluruz idd ia ları geçerli değildir. 

i talya:da pa tentsizliğin getird i ği avantajl arı n Türki ye'de de kullanılmas ı gerektiği 

iddiaları ise ltalya gerçekleri ile bağda~mama ktad ır. 

Gerçekten 1978 yılında hiçbir geçiş süresi şart k oşulmadan ilaçla yürürlüğe giren 

patent kanu nunun sonrasında !ta lya ·i laç sanayii. tarihinin en büyük ilerlemesini yaşa-

mıştır. 

1978'de 1.5 milyar dolar ya ni bugünkü 1.2 milyar do larlık Türk ilaç sa nayiine ya

kın o lan lı a l ya n ilaç sanayiinde o sı ra·larda sadece bazı hammaddelerin kopya ları imal 

ctmekteydi. Araştırma ve geliştirme faali yetleri yine ~opyacılığa dönük o la rak yü rü

ınckk olup çok ktsıtlı yd ı. 1978 y ılında patenti n k abııtü ile ita lya ilaç sanayii hızlı bir 

gelişme içine girdi . Yerl i sa nayi i piyasa hisscsi bü yüd ü. Hakiki ına nada araştırma ge

li ~ti rnıc başladı. Dünyadaki en büyük 100 ilaç ku·ruluşu a rasında 1978'de ancak 1 !ta l

yan yerl i firması varken 1992'de bu sayı S'e yükseld i. öte ya ndan iddi a ların aksine 

ilaç fiyatlarının patentle birlikte a rtmadı ğı ve son . 15 yıld a geçim endek.~i artışlarının 

gerisinde kaldığı gözlend i. 

Bu ko nudaki rakamla rı aşağıda arz ediyo ruz. 

Yabanct serm~yc pazar pay ı 

Yerli sermaye pazar pay ı 

Müsta hzar fi ya tları artışt 

Ilaç dı~ ı fiyatlardaki artış 

15 Yıll ık !talya Deneyinin 
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Aynı müspet olaylar patentin kabul edi l diği diğer ülkelerin pek çoğunda yaşan

mıştır . Güney Kore. Tayland, Meksika ve Kanada gibi ü lkelerde patentin kabulü veya 

gelişt ir ilmesi ile ilaç araştırması ve imali ile ilgi li yatırımların büyük o ra nda arttığı 

gözlenmiştir. Buna karş ın ilaç sanayimiz geneJJ.iklc kendi yağı ilc kavrul an bir görü 

nüm arz etmektedir. Yerli ve yabancı . ilaç firmaları eskiden beri ilaca yatı rım yapmış 

şi rketlerin kalite ve kapasite düzenlemeleri ve bi r iki istisna dışında yen-i yatırımlar 

yapmamı şlard ır . Türkiye'de imalat ya pan yabancı sermayeli şirket say ı s ı 12'den iba 

rett ir. Başka ülkel erde bu say ı 3C'un Ü7.crindedir. Görülüyor ki Türk•iye yatırım yapa

bilecek firma sayısı bakımından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Tek bir ilaç fabri- , 

k as ının bugün kü maliyeti 50 - 70 milyon dolardır. Bu nedenle patent kanunu ile teş

vik edilecek büytik bir yatı rım potansiye li mevcuttur. Aynı şekilde yerli sermaye de 

patent kanumı ile de ri sk aLaltılması yolu ile teşvik edilm i ş o laca ktır . 

Bu anda Türkiye'de tariışılan konu patent kımununun ilaca tatbik edilip edilme

yeceği değildir. Bu konu ilc ilgili hemen herkes, her ürün gibi ilaçla da patcntin gele

ceğine inanmaktndır. 

Bugü n tartışma ilaçta patent ne zaman u ygulanmalıdır konusu üzerindedir. 

Bizim bu konuda kanınıız şudu r. 

ilaçla patent derhal tatbik edilmeli ve kanun Türkiye'de mevcut ilaçlar dışı nda 

kala n dü,nyadaki patent müracaat ı yapılm ı ş tüm yeni ılaçlar için yürürlüğe girmelidir. 

Ayrıca patent mevzuatı iileride kanunun uygulamasını önleyecek yorumlara gerek bı

rakmayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Pa tent Kanunu Tasarısı eski duruma göre bi r gelişmedir. Ancak düzeltilmesi ge 

reken birkaç yönü vardır kanısındayız. 

1. Geçiş süresi 

Tasarının geçici 7 nci madde~'nde ilaca 5 yıllık :ıir geçiş süreci tanınmıştır. Daha 

ile ride arı. edeceğim i z gib i tasarının 49 uncu maddesinde yer ala n ikinci bir engelle de 

bu süre 17 - 19 yı la ç ıkarılmıştır. 

Kanımızca bu geçi~ süresi Tür·kiyc'de kopya ilaç imalinin geçiş yıl l arı boyunca 

büyük oranda artmasından başka bir netice doğurmayacaktır. Birçok ülke patent ka

nununu kabul ederken herhangi bir geçiş süresi öngöıınemiştir. Meksika, Bulgaristan 

ve Çin H alk ·cumhuriyeU kanunları ve i talya bu kanııniara benzer örnekt·i'L 

ispanya ve Portekiz Ortük Pazarın kmucu üyesi olf"'ad ık ları için kendilerine 5 Ekim 

1992'ye kada r süre veri.lmiştir. Ancak Ortak Paza r Sağlık Komisyonu Ba şkanı Mr. 

Bangeman'un 1992 yılı nda Türkiye'yi ziyareti sı rasında da ya ptığı konuşmalarda belirt

tiği gibi patenli kabul etmek artık bir pazarlık konusu değil. ortaklığa müraca.atııı ön 

şartı haline gelmiştir. 

Türk iye'nin imzalamış olduğu EFT A ticaret anlaşmasında da aynı hüküm yer a.l

maktad ır . 

Bütün bu nedenlerle ilaçta geçiş dönemin.in kaldırılması görüşünde olduğumuzu 

arz etmek isteriz. 
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2. Esasen tasanya göre ilaç için geçi~ süreci 5 yıl d<.-ğil J7 • 19 yıldır. 

Tasarı nın 49 uncu maddesine gö re yu rt dışında patent içi n müracaat eden kişiler 

12 ay (1 y ıl) içinde Türkiye'de bu müracaattan doğan rüçh:tn haklarını kull anmazlarsa 

patent haklarını Türkiye için kaybederler. Bu suretle kanunun yürür lüğe girdikten so nra 

bulunacak ilaçlar için uygulanacağı daha evvel bulu nm uş ilaçla r ic;ıi n ise uygulanmaya

cağı bu madde ifadesi ilc aç ıkça bel-irlenmiştir. 

Yeni bir ilacın Türkiye'de tıp hizmetine sunulmas ı patent müracaatının ilk yap ı l

dığ ı tarihten 1 2 - 14 y ıl sonr'l gerçekleşecektir. l lac ı n a rıışt ırı lnıas ı ve gel i şti rilm esi 

yurt dı ş ında ve so nra yurt içinde ruhsat almas ı a ncak bu kadarlık bir süre içinde müm

kün olmaktadır. Tasanda ilk önce 5 y ı llık geçiş sü resi ve sonra da 12 - 1-1 y ıllık araş 

tırına süresinin geçmesi bekle necek ve çift engclli geçiş süreleri nedeni i lc ilaçla patent 

ancak bu nd an 1 7 - ı 9 yıl sonra gerçekleşecektir. 

17 - 19 y ıl sonra gcrçekle~ccek bir olayın hiçb ir ~konomik fayda sağlamayacağ ı 

ve sadece göstermelik o l acağı aç ıktır . 19 yıl sonra ı~erçc kl c~mcsi düşünülen bir olay 

için yurdumuzda yat ırım y"pabil eceği ni beklemenin ;ıcrçckçi olmadığ ı kanı sındayı z. 

Yukarıda arz ettiğimiz gibi. tasarının -19 uncu m:.ddcsindc yurt dış ı patent mü

racatından sonraki 12 ay içinde bu müracaatın Türkive'de tekrar edilmesi gerek mek

tedir. H albuki kan un yürürlükte olmadığ ı için ilaç ve ilaç dışında birçok patent için 

bu süre geçmiş olmaktad ı r. Kanunun y ürürlüğe girdiği'nde verilccek ek bir sü re ilc 

Türkiye'de bulunmayan ve dünyada patent le koruma altında bulunan buluşlar ın oriji

nal patent süreleri sonu na kadar korunmasının sağlanmas ı tüm yukarıda arz ettiğimiz 

problemleri hallcdecektir. Bu konu muhtelif patent kanuniarında halledilmiş bir ko

nudur. Gü ney Kore, Tayland, Bulgaristan, Meksika , ('in Halk Cumhuriyeti ve !talya' 

da gelişme sürecinde olan yeni bulu~lar bu kanunl·a ra konulan özel hükümler veya ka 

nunun kendisi tarafından orijinal patent süreleri boyunca korunmuştur. Aynı durumun 

Türk Patent Kanununda da bulunmas ı ancak hakkaniyel gereğ i olacaktır. 

3. Tasarının zoru nlu lisans bölümünü düzenleyen maddelerinde de bu luşun ilk 

patent müracaatından itibaren 3 yıl içinde Türkiye'de ku ll anılınaması halinde aksine 

geçerli hukuki ve fiili nedenler yoksa başka kişilerin m·ahkemeye müracaatla zorunlu 

lisans isteme haklannın doğacağı kabul edilmiştir. Bilindiği gibi ilaçla araştırma ve 

gel-iştirme süreci 12 - 1-1 y ı ldır. Tasarıdaki 3 yıllık süreye uymak olanağı ilaç için fiilen 

imka n s ı zd ır . Sonradan meydaına gelebilecek çekişmeleri ön lemek üzere tasarıya bir 

ilave yapıla rak Türkiye'de buluşun uygulanamaması için geçerli nedenler arasına devlet 

tarafından ruhsat verilmemesinin de ek·lenmesi uygun o l acaktır. 

Ayrıca tasarının zorunlu lisa ns bölümünde Bakanlar Kuruluna müracaat edecek 

k·işilere ihracat nedeni ile zoru nlu lisans verilmesini t~lep etme hakkı verilmiştir. K a

nımızca tasarın ın bu hükmü ulu;lararası anlaşmalara ve Türkiye'nin de taraf olduğu 

ve gerçekleştirölmeye çalışılan GATT Anlaşması TRIPS-f metnindeki prensi piere uy

gun değildi r . Türkiye'de kopyayı kabul etmeyen bir hukuk sisteminin yurt dışındaki 

pazarlarda bu durumu onaylaması ve tc~vik etmesi uygun olmayacaktır kan ı sınday ı z. 
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Yine tasarının zorunlu lisansla ilgili bölümünde saj!lık politikası nedenleri ile zo
runlu lisans verilebileceği belirtilmiştir. Bu konuda yeterli açıklık yoktur ve madde 
hükmü kötü niyetle patent sistemini işlemez hale getirmeye açık bir kapı teşkil etmek
tedir. 

Sonuç olarak ilaçla patentin bir dünya gerçeğ i olduğundan hareketle diğer ülkeler 

gibi ülkemizin de bu gerçeği kabul etmeye hazır olduğuna i nanıyoruz. 

llaçta patent fi yat ilişkisi asgari düzeydedir. Patent bu anda piyasadaki hiçbir 

ilaca uygulanmayacağı .için bu ilaçların fiyatlarını etki lemeyecektir. Yeni ilaç {.iyatları 

ise bugün nasıl dünya piyasasına göre değedendirilip onayiamyorsa yine aynı şekilde 

onaylanacaktır. Yeni ilaçlarda ayrıca bir fiyat artış ı beklenınemelidir. 

Dünya ilişk i leri ve yurdumuzun dış pazartarla cnlegrasyomın ana konuyu teşkil 

ettiği günümüzde tasanda yapılacak birkaç değişikl i kle Türkiye'nin dünya standardında 
bir patent kanununa kavuşacağına inanıyoruz. 

Patent Kanununun ilaçta kabulü ile ilacın bilinmeyen ve önceden saptanamayan 

bir zamanda kopya edilmesi önlenecek ve güvenli bir yatırım ortanu sağlanacaktır. 

llaca yerli ve yabancı yatırım artacak ve yeni teknolojiler Türkiye'ye gelecektir. Pa
tentin kabulü ile yurdumuzdaıki rekabet düzen•i değişecektir. Firmalar başka buluşlaırı 

kopya ederek değil yeni ve faydalı teknolojileri ülkeye getirerek reka:bet etmeye çalı

şacaklardır . Patent Kanununun kabulü ile yerli ilaç ~anay;i·ioin dünya ilaç görüşü ve 

piyasası i·le entegre olması beklenmektedir. Yerli ve yabancı firmalar arasmda co - mar
keting ve lisans anlaşmalan artacaıktır. Birkaç firmanın bir araya gelerek bu anda hasta 
ve doktor tarafından gelişmiş ülkelerin çok altında ilgi gören tedavi bö'lümlerini geliş
tirme çabalarınJ artırmaları da çok mümkündür. ltalya'daki gibi yerli ~i rmalar ara
sında b i rleşmeler olabileceği gibi yerli finnaların piyas:ı hisselerinin artması da -beklen
melidir. 

Ilaç araştırma ve gcliştinne faaliyetleri ve endüstri üniversite işbirliğinin artması 

ilaçta patentin doj!al sonucu olacaktır. Yen.i teknolojilerin yurdumuza girmesi ile yerli 

ve yabancı sanayiimizin ihraç imkanları ve dış piyasalara girme olanakları artacaktır. 
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SINA! MÜLKİYET HAKLARI AÇISINDAN 

AVRUPA TOPLULUGU GÜMRÜK BlRLlGl 

Azimet KÖYLü O(;LU 
S ivas Milletveki li 

T. B.M.M. Sanayi , Ticaret ve Teknoloj i 

Komisyonu BaŞkanı 
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SlNAI MüLKIYET HAKLARI 

«Sınai MWkiyet», genel tanımı il e. sanayideki yenil ikl er in , buluşların. yeni ta

sarımların ve özgün çalı şınaların ilk uygulayıcıları adına; veya Vica ret a l anında üreti 

len ve satı l an ma ll a rın üzerl er indeki üreticisinin veya 'alıcısının ayır t edilmesini sağ· 

Jayaca'k işaretierin sahipleri adına kayıt edilmes ini ve böylece ilk u ygulay ıc ıl a rın ürünü 

üretme ve satma hak kına belirli bir süre sah ip olmalarını sağ layan gayf"i maddi bir 

h akkın tanımıdır . Sına i mülki yet hakları k ı saca; 

Patentl er. 

Faydalı modeller. 

- Ticari markalar ve hizmet markaları. 

- Sınai tasarımlar (sınai resimler ve modeller) 

- Coğrafi işaretler (menşe ve ınahreç i şa retleri) . 

i s iıni er i ile tanımlanmaktad ır . 

Bunları kısaca ta nıtmak için önce bu luş l arın ıkorunmasına yönelik o lan ve Dtin · 

ya üzerinde ilk olarak kullanılan bir sınai hak olan patentler ve faydalı model kav

ramından bahscdelim . 

Ü lkeleri n ekonomik gelişmel erinde, yenilikl er in ve yeni bulu.şların sanayiye uy

gulanmas ı büyük önem taşımaktadır. Yenilikler ve buluşların sanayiye uygul a nınas ı 

ve sonuçta ekonomiye kaUkı sağlamasında en öneml i etken, buluş sahibinin ödü llen· 

di rilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesidir. Patent sistemi. buluş sahibine, bu lu

şunu kullanma ve kullandırma konusunda belirli bir sü re ayrı ca lı k veren ve böy l~ 

buluş yapılmas ını özend irerek sa naı• i n in ge lişmesi ne yardım eden ve bugün bütü n ge· 

l işm i ş ülkelerce kabu l edilerek uygu la nan bir sistemdir. 

Faydalı model ise yeni olan. sanayiye uygu lanabilen ancak patent lerde aranan bu· 

luş basamağı , yani tekniğin bi linen Jurunıunun aşı l ması kriterine haiz olmayan bu· 

Juş lara. bir başka deyişle kuçü k buluşlara tan ın a n koruma şEkli dir . 

Markalar; sanayide ve tarımda üretilen veya ticarette satışa çıkarılan her nevi 

ma lı başkalarınınkinden ay ı rt etmek için ınal veya ambalajı üzerine konan kel ime 

ve/veya i)a rerlerd:r. Y•ani piyasada sa c ıiJn ma';lrı n , eşyaı: arın üz~·~ in ~ ko nU:Jan işlret

l.er. ke.'·1111~:Cr ve şeki ll er markadır. Buna ilav~ten turizm. otelcilik. t aş ımacılık gi'bi ça· 

lı şına l ar hizmet sektörü ola rak kabul ed ilmektedir. Bu sektörde de h izmet verenlerin 

marka ku llanma ları sözkonusudur. 

Sınai haklar arasında yer alan bir ba5ka konu da sınai tasarıml ardır. 

Sınai tasarım l ar. sınai resim ve modelleri n genel adıdır. Çizgilerle ya da renklerle 

ilgisi olsun veya olmasın herha ngi bir çizgi ya da renk bileş im i ya da üç boyutlu her· 

hangi 'b;r bl:çı 'mi bir s ını:ı.i tıaısarım olarak kabu:ı exüi'i r. Bu resim }'a da b'çim, bir sınai 

ürüne ya da el sanatı ürününe özel bir dış görünüş verebilir. Sınai resim iki boyutta. 

smai mad·et ise üç boyutta taslırı mdı r. H ~r ik 'ısi nde dı~ •tasa rııanan şey n ~ c('ursı olsun, 

ürüne kazandırılan fonksiyonel özelliıkiere bak ı lmaz. Bu tasarım ile fo nksiyonel kat

k ıl ar üretilmişse, ve bunlar yeni ve özgün ise o zaman bu yenilikl er patent veya fay-
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dalı model ile korunur. Sınai resim ve model kavramında, tasarımın ürüne getirdiği 

fonksiyonel katk ılara ve özelliklere bakılmaksızın, sadece görsel olarak , ayırt edici ola

rak getirdiği özelliklerin özgün olup olmadığına bakılır. Yan'i bir halının, Ik ilimin ve

ya bir kumaşın deseni iki boyutta tasarımdır ve sınaJi resim kavramına örnek olarak 

verilebilir. Burada, hazırlanan desenin yeni olması ve başkala rı tarafından daha önce 

tasarlanıp üretilerek satışa sunulmamı ş olması gerekir. Bir sandalyenin veya masanın 

şekli, bir kapının kolu, ibir kalemin biçimi, bir gömleğin ya da pantolonun modeli ise. 

üç boyutta yapılmış tasarımlardır ve sınai model kavramına örnek olarak gösterilebi

lir. Sınai resim ve modellerin tümüne birden «sınai tasarım» ad ı verilir. Her ikis.inde de 

objeye ya da. ürüne görsel olarak getirilen farklılık ve yenilik dikkate alınır. Fonksiyo

ırel özıa:ük kazandınlmı.ş o:.up olmad ığına ıbakj\maz. 1111k bakışta, ik1 boyutıa ya d•a üç 

boyutta görsel olarak geti rilen yeniliık. o ürüne ayırt edici 'bir özellik özgün bir nite

lik vermiş ise bu bir sınai tasarımdır. Bu ürünün tasarımcısı o ürünü, bu desen ve bi

çimi ile üretme ve satma haklarına belirli bir süre tck başına sahip olmaktadır. Böylece 

kişiler iki veya üç boyutlu olarak özgün tasarımlar yapma konusunda teşvik edilnıek

tedirler. 

Herhangi bir coğrafi yer in özell ikl eri nden, tabiatından ve insanından kaynakla

nan bir özelliğe sahip o lan ve bu özellikleri itibariyle tanınan ve satılan ürünlerin 

ayırt edilmesi için kullanılan koruma şekli menşe ad l arıd ı r. Mahrcç işaretleri ise ürü

nün üretildiği yer ile ilgili olup ürünün c insine ve özelliğine bakılma:ksızın ürünün 

üretildiği yeri belirlen lşaretlerdir. 

AVRUPA TOPLULUCUNDA SlNAI HAKLARlN KORUNMASI 

Topluluk hukukunda patentlere ilişkin mevzuat genelde Avrupa Patent Sisteminin 

oluşturulmasına yöneliktir. Avrupa Patent Sistemi Uluslararası nitelikteki üç patent 

anlaşmı3.:Sının olu vrurduğu b.i,- lbütünü 'ifade e:l•er. Bu ·a n'laşımall ar; 

Patent hukukunda maddi hakların birleştirilm~sine ili şki n Strasburg Anlaşması. 

Avrupa ölçüsünde patent veri lmesine ili şkin Avrupa Palenli Anlaşması (Mü

nih Anlaşması). ve 

- Avrupa Topluluğu Patenli Anlaşması (Lüksemburg Anlaşması)'dır. 

Bu anlaşmalara Avrupa Topluluğu ühkelerinin tümü taraftır. 

- Topluluk hukukunda markalarla ilgili bir «Topluluk Markası ~ tüzüğü tekli fi 

ve üye ülkelerin milli mevzuatının yakınlaştırı lmasına ilişkin kabul edilmiş bir direktif 

mevcuttur. 

- Sınai tasarımların korunmasına ilişkin bir tüzük önerisi de mevcullur. 

- Coğrafi işaretler konusunda da kabul cd.ilnıiş bir tüzük vardır. 

-sı- TBMM KUTUPHANESI



SINA't HAKLARLA ILGILI ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 

Sınai haklar sisteminin hem teknik hem de hukuki 'boyutu bir aradadır. Bu ko

nudaki uygulamalar tüm ülkelerde standardiaşma yolundadır. Yani .;ınai haklara iliş

kin i ~lemlerin tekni'k ve hukuki uygulamalarının tüm ülkelerde aynı 'biçime getiril

mesi için uluslararas ı alanda yoğun çalı~alar sürdürülmektedir. Sınai bakların ko

runmasının t~k biçim hale getirilmesi için imzalanan birçok uluslararası Anlaşma 

mevcuttur. Bunlar; 

- Sınai Hıkların Kanınmasına II· işkin Paris Sözleşmes i 

Birleşm : ş Milletler Dünya Fikri Haklar Örgütü Kuruluş Sözleşmes i 

Patent Işbirliği Antiaşması 

Markaların Uluslararası Tesciline Ilişkin Ma'drid Sözleşmesi 

Hizmet ve Malların Uluslararası Sınıflandırmasına Ilişkin Nis Sözleşmıos; 

Markaların Şek•ilsel Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırmasına Ilişkin Vi-

yana Sözleşmesi 

- Sınai Tasarımların Uluslar3rası Tesciline Ilişkin Lahcy Sözleşmesi 

- U~ us! ararası P•aıten t Sın ,fıa r Jırma sın a i1".5k•: n Stra s.b urg Söz'e~mcs: 

- Sınai tasarımların UIU'Slararası Sınıflandırmasına IliŞkin Locarno Sözieşmesi 

Sınai hakların k-orunması için Ulu slararası bir anayasa niteliğinde olan «Sına·i 

Hakların Korunmasına Dair Paris Sözleşmes i» I 883 yılında imzalanmıştır ve bu alan

da ilk uluslararası Sözleşmedir. Paris Sözleşmesinin bugün 103 üycs·i bulunmaktadır 

ve Türkiye I 925 yılından beri bu Sözleşmenin üyesidir. 

Birleşmiş M illellerin 16 «Uzman Kuruluşu»ndan biri olan ve sınai haklarla ilgili 

yasal ve yönetsel çalışmaların , üye ülkelerde geliştirilmes i konusunda çalışmalar ya

pan Dilnya Fikri Haklar Örgütü 1967 yılında kurulmuştur. Türkiye bu kuruluşa 1976 

yılında üye olmuştur. 

Birden fazla ülkeye yapılacak patent başvurularının yenilik incelemelerinin tek 

merkezden yapılarak inceleme raporlarının hazırlatılması ve tescil kararının ulusal 

ofis tarafından vertımesini ve böylece teknik çalışmaların her ülkede ayrı ayrı ya

pılmasını önleyerek hem para hem de zaman tasarrufu sağlayan patent Işbirliği 

Anlaşına.sı 1970 tarihinde Va.~inglon'da imzalanmıştır. Hal'en 56 üyesi bulunan 'hu an

laşmaya Türkiye üye değildir. An~ak üye olmak üzere gerekli olan çalı~malar sürdü

rülmektedir. 

Markaların Uluslararası Tesciline ili şkin Madrid Sözleşmesi 1891 yılında imzalan

mış olup 'bugün 33 üyeye sahiptir. Türkiye bu Sözleşmeye I 925 yılında katılmış an 

cak 1956 yılında üyelikten ayrılmıştır. 

Hizmet ve Malların Uluslararası Sınıflandırmasına Ili şkin Nis Sözleşmesi 1957 

yılında imzalanmıştır. Türkiye 'bu Sözleşmeye üye değildir ancak marka işlernlerinde 

bu Anlaşmada öngörülen sınıflandırma sistemini kullanmaktadır. 
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Markaların Şekilsel Elemanlarının Uluslararası Sınıflandınnasına İlişkin Viyana 

Sözleşmesi 1973 yılında imzalanmış olup bugün 5 üyeye sahiptir. Türkiye bu Sözleş

meye taraf değildir. 

Uluslararası Patent Sınıflandırmasına 11işkin Stras'burg Sözleşmesi 1971 yılında 

imzalanmış olup halen 26 üyeye sahiptir. Türkiye bu Sözleşmeye üye olmamasına 

rağmen Anlaşmada öngörülen sınıflandırma sistemini kullanmaktadır. 

Sınai tasarımtarla ilgi li . ola rak , sınai tasarımların uluslararası tescilini öngören ve 

1925 yı lında imzalanan La H aye Sözleşmesi bu•lunmaktadır. Bu Anlaşmaya Türkiye 

üye deği ldir. üye ülke say ı s ı 1 9 'dıır. Bu Sözleşmeye üye ülkelerden birinin vatandaşı 

bir tek •başvuru ile diğer ülkelerde sınai tasarım başvurusu yapabilmektedir. Başvuru 

sonrasında işlemler yi ne ulusal prosedüre uygun yü rütülmek te ve karar yine ulusal ofis 

tarafından verilmek•tedi r. 

Sı na i Tasarımların Uluslaramsı Sınıflandırılmasına ilişkin 1968 yılında imzalanan 

Lokarno Sözleşmesi vardır. Bu Anl~maya 16 ülke üyedir. Türkiye üye değildir. 
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0AlT ANLAŞMASININ FIKRI MÜLKIYET HAKLARININ TICARt YÖN

LERI ILE •!LGI[.)t OLAN VE SAHTE MAL'LARlN TtCARETINt IÇ INE ALAN 

H ü Kü MILERt (TR I'PS) 

Bugün 117 ülk,en in mutabakata vardığı ve Nisan 1994'te imzalanacak olan GA TT 

Anlaşmasının Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği ve EFPA ülkeleri ilc olan ticaret 

al}laşmasının uygulanmasından ayrı düşünülmesi mümkün değildir. GA:IT Anlaşması

nın hükümleri Avrupa Topluluğu Gümrük Bir l iği kapsamında Türkiye'nin yerine ge

tirmesi gerekli sorumlulukların tümünü kapsamak,tadır. Bu nedenle GA TT Anlaşması 

hükümlerinin ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. 

1948 yılında dünyanın gündemine gelen. uluslararası platformda yıllar süren gö

rüşmelerle şekillenen ve Aral ı k 1993 'te mutabakata varılan GATT Anlaşması bugün 

dünyada en çok konuşulan konuci ·J r. Uluslararası ticarette bir centilmerılik anlaşması 

niteliğ inde olan GA TT 1bu centilmeni ik kurallarına uymayan ülkeler açısından son de

rece etkin yaptırımla.r 'içermektedir. 

GA TT Anlaşmasına rtaraf olan 117 ülkenin herbirinin anla.~mada tanımlanan ku

rallarla ilgili yasal düzenlemeleri belirlenen süreler içinde zamanında yapması, etkin 

biçimde uygulama ya koyması ve tüm gelişmelerden diğer ülkeleri zamanında bilgilen

dirmesi GATT Anlaşmasından hem ekonomik hem de siyasi bakımdan ma,ksimum 

yarar saği'amasının temel şartıdır . Bu şekilde hareket eden ülkeler kısa zamanda ulus

larara s ı ticarette etkin roJ oynayabileceklerdir. Zira GATT Anlaşması, hükümlerini 

doğru değerlendirip zamanında uygulayan ülkeler için son derece yararlı, aksi ta'k· 

dirde za rarlı sonuçlar doğuracak özelliktedir. Bu bakımdan Türkiye'nin de, GATT 

Anlaşmasını en iyi şekilde yorumlayıp, gerekli yasal düzenlemeleri zamanında yapa

rak, uluslararası ticarette ortaya çıkacak yeni yapılanınada hak ettiği yeri alması önem

le gerekmektedir. 

GATT Anlaşmasının en önemli özelliklerinden biris i fikri mülkiyet haklarının, 

taraf ülkelerin tarnamında standard olarak ve etkin biçimde korunmasını öngörmesidir. 

Patent, faydalı model , ticari markalar, hi zmet markaları, sınai tasarımlar, coğrafi işa

retler, entegre devrelerin topoğrafyaları ve ticari sırlardan oluşan sınai telif hakları ve 

komşu haklarını kapsayan fikri mülkiyet haklarının tümünün ha,Jen ülkemizde ulus

lararas ı standardlam uygun ve etkin 'biçimde korunamadığı büinmektedir. Bu eksik· 

liğin giderilmesi sadece GATT Anlaşması hükümleri çerçevesinde gerekli olmayıp aynı 

zamanda Türkiye'nin kendi sanayi ve ticareti için de son derece gereklidir. 

Fikri mülkiyet hak'larının bir parçasını oluşturan sınai haklar; buluşların. marka

ların , sın ai tasarımların, coğrafi işaretierin korunmasını kapsamaktadır. 

GATT Anlaşmasının fikri mülkiyet ile ilgili 'kısmının birinci bölümü genel hü 

kümler ve temel kuralları açıklamaktadır. Burada temel i-lke, Anlaşmaya tamf her ül 

kenin kendi vatandaşlarına veya bir 'başkasına tanıdığL 'hakların tümünü diğer ülke 

vatandaşlarına da aynı şekilde tanıması ilkesidir. 
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lkinci 'bölüm ise fikri mülkiyet baklarının her birini ayrı ayrı tanımlama'kta ve 

tüm ülkelerin standard olarak uygulaması gereken kuralları içermektedir. 

Telif hakları alanında, mevcu t uluslararası 'kurall'ara önemli ilaveler getirilmek· 

ted ir. Özellikle telif hakları sahiplerine kendi haklarının ticari ola rak kiralanınasını 

yasaklama ve bu hakları isted ikleri gibi kullanma yetkisi vermektedir. Bu şekildeki 

münhaJSır h;ı,k, filmierin ticari kiralanması hususunda da geçerlidir. GATT Anla~ması 

ayrıca. izinsiz kayıtl'ardan ve canlı yayınların gösteriminden, icracı sanatçıları etkin 

biçimde korumalkta ve bu sanatçıların ve yapımedarın 'haklarının •koruma süresinin 

50 yıldan az ·olamayacağını öngörmektedir. 

Ticari markalar ve ·hizmet mlrkaları ile ilgili olarak; anlaşma hangi tip -işaretle

rin ticari marka veya hizmet mari.:ası olarak himaye için uygu n olduğunu be~irlemekte 

ve marka sahibine verilebilecek minimum hakları tanımlamaktadır. Anlaşmaya üye 

ülkelerde meşhur olmuş, iyi tanınmış markalara da ek 'bir himaye verilmektedir. Bun

lara ek olar;ı,k anlaşma, ticari marka ve hizmet markalarının himaycsi, devri ve lisans 

verilmesi ile il'gili bir dizi 'kuralları açıklamaktadır. 

Coğrafi işaretieric ilgili olarak OATT Anlaşması; 'bütün tarafların, herhangi bir 

ürünün menşeini tüketiciye yanlış anlatacak işaretler ve haks ız rekalbete .neden olacak 

işaretierin •kullanılmasının önlenmesini sağlamaktadır. Şaraplar ve diğer içkiler için , 

kamunun yanlış anlamasına yol açmayacak biçimde daha 6ıkı bir koruma sağlanmak· 

tadır. Bunların dışında herkesi n bildiği genel tabir olmuş isimterin her ülke tarafın· 

dan coğrafi işaret olarak tartışmay;ı, açılması •öngörülmektedir. Bunun da ötesinde, şa

raplar için coğrafi işaretierin tescili ve açık ve çok taraflı bir sistemle belirlenmes i 

için daha ileri görüşmeler yapılaibitmesi de hükme bağlanmıştır. 

Sınai d esen ve modellerden oluşan sınai tasarımların yine bu anlaşma kapsamında 

1 O yıl için h imaye öngörmesi öngörülmekte ve himaye edilen tasarımların sa;hiplerinin 

kendi tasarımlarının kopya edilmesini ve bunların· başkaları ta-rafından, ithali, satışı , 

üretilmesini engelleme hakkı getirilmektedir. 

Patentlerle ilgili olarak, 1967 yıl ında Stokholm'dc imzalanln Paris Sözleşmesin i n 

esas hükümleriıni tamamlayıcı genel kurallar geti~i·lmektedir. Buna i laveten anlaşma, 

teknolojinin her alanındaki ürün veya yöntıeın olarak tüm buluşların 20 yıl korunma

sını öngörmektedir. 

Entegre Devre Tasarımlannın da GATT Anlaşması kapsamında, en az 10 yıl ko

runmas ı öngörülmektedir. 

Ticari değer taşıyan ticari sırların ve know-how gizliliğinin korunması ve dürüst 

ticari uygulamalara aykırı hareketleri n y;ı,s;ı,klanması da GATT Anlaşmasınm diğer hü· 

kümleri arasındadır. 

GATT Anlaşması ayrıca sözleşmeye dayalı lisansda reka!beti bozan uygulamaları 

ka;psamaktadır. Anlaşma fikri mü lkiyet haklannm veya Lisans uygulamaların suiistima

line 'i l işki n sebeple~i:n ve rekabetle ters etki yapıcı faktörlerin varlığında Hükümetler 

arasındaki istişareleri öngörmektedir. 
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Anlaşmanın lif. kısmı, üye ülkelerin , diğer ülke va tandaş ı hak sa hiplerinin fikri 

mülkiyet haklarını etkin !Yir şek i lde uygulamalarını sağlamak üzere kendi milli mev

zualla rın da kendi vatandaşlarına uyguladığı kanuni tedbir ve iş lemleri aynen sağlamay ı 

öngörmektedir. 1şlemlerin; fikri mülkiyet harklarının ihlali•ne karşı etkin harekete izi n 

vermesi, çok maliyetli veya lüzumsuz karmaşık olmaması , adil ve eşitli k ilkelerini 

kapsayıcı niteli·kte olması ve makul olmayan süre veya haksız gec ikmele re sebep o l

maması; temel ilkeler olarak öngörülmektedir. 

Anla~ına, bu anlaşma hükümlerinin işletilmesini ve hükünıetl~rin anl aşmaya uy

maların ı iz lemek •içi n fikri mülkiyet haklarının ticarelle ilgili bağlantısını izlemek üzere 

bir konsey oluşturmaktadır. 

Anlaşmanın hükümlerin i cl>k.in biçimde uygulamak üzere gelişmiş ülkelere ı y ıllık 

geçiş süresi verilmektedir. Gel işme yolundak i ülkeler için 5 yıl lık , az gelişmiş ülkeler 

için ise ı 1 yıllık geçiş süresi öngörülmektedir. 

Teknolojinin bir ala ıundaki bu luşların özellik le tıbbi ve zirai ilaçların pa~ent ile 

korunmasında geli şme yolundaki ülkelerin geçiş süresinin başlangıcından iti·baren tüm 

patent <başvuruların ı kabul etmeleri zorunluluğu getirilmektedir. Bu şu anlama gel mek

ted ir; GAlT Anlaşmas ı liş l eklik kazandığı tarihten itibaren Anlaşmaya taraf olan til

kclerin hepsi, teknolojinin tüm alanlarında, ilaçlar da dahil olmak üze re tüm konu 

larda yapı taçak patent başvurularını kabul edeceklerdir. Geçiş sü rcsin.in bitimine kadar 

patcntin tescil edilmemesi durumunda bile, ·buluşun yeniliği müracaat tarihinden itiba

ren sak lı tutulacaktır. Eğer ilgili tıbbi veya zi rai kimyasa l ürü nlerin yani ilaçların pa

zara çıkış izni (ruhsat almas ı ) geçiş süresi içeris inde elde edilirs~. başvurunun yapıldığı 

gelişmekte olan ülke 5 yıl süre ile veya pate.nıin tescil edilmesine kada r başvuru sahi·

bine münhasır pazarlama hakkı tanıyacaktır. 

GA lT Anlaşmasının fikri mülkiyet hakları açısından bu kısa değerlendirmes i nden 

sonra, ülkemizde bu konudaki mevcut yasal düzenlemelere kısaca bir göz atarsak; mev

cut durumun hiç iç açıcı olmad ığını ancak öngörülmüş olan k ısa geçiş süresinde ge

rekli düzeniemelerin yapılarak Anlaşmaya üye ülkelerin zamanında bilgilendirilmesi 

ile ülkemizin uluslararası ticarelle çok önemli bir yer kazanmasının kolayca sa.ğ lana

bi l eceğini görebiliri z. 
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SINAl HAKLARlN KORUNMASI ILE iLGILI I'DARt BIRIM 

S ın ai hakların bir ülkede etk in biçimde korunabilmesi, bu işlemleri yürütecek idal'i 

birimin hem organizasyon yapısı hem de ekipm~n ve elemanları •ile her bakımdan mo

dern olanaklara sahip olmasına bağlıdır. Bugün Türk iye'de s ınai haklara il işk in işlem

ler Sanayi ve ~icaret Bakanlığ ı bünyesinde toplam 65 ·kiş 'nin görev yaptığı Sınai Mül

kiyet Da ires i Başkan l ığı tarafından yürütülme ktedir. 

ülkemizin de 1925 yılında n beri üyesi bulunduğu Paris Anlaşması, her üye ülke

n in özel bir «Sınai Mülk iyet ida res i>> kuracağı taahhüdünü kapsamaktadır. 

Sınai haklarla ilg ili tüm işlemleri yü rütmek, sa na yıye ve araştırmacılara bi·lg i ve 

dokümantasyon hizmeti vermek , sınai haklar konusundaki uluslararası gelişmeleri izle

mek ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil elmek üzere kamu kurumu niteli

ği nde tlizelkişi·liğe sahip, bütün iş l emlerinde özel huk ıı k hükümlerine tabi. mali açıdan 

özerk Türk Patent Enstit üsünün kurulmasına i l işki n K anun Tasarısı Türkiye Büyük 

M illet Mecl is in in komisyonla rında görüşli lmektedi r . 

Patent Enstitüsün ün isten ilen seviyede verimli çalı~abiJmesi içi n bina , a raç, gereç, 

personel ve dokümantasyondan oluşa n sağl ıklı bir .ı lty apı ya sahip olması gerek mek

tedir. Bu altyapının sağlanmasında bi rinci şart mali açıd ~n özerktik ola rak ortaya çık

maktadır. 

Bağımsız bir yap ı içinde sü rekli hizmet üretecek o lan Türk Pal!erıt Enstitüsünde 

Yönetim Kurulu , Danışma Kurulu , Başkan, Baş k an Yardımcıları, .Inceleme ve Değer

lendirme Kurul la rı , Ana Hizmet Birimleri , Da nışma ve Yardımcı Birimler yer almak

tadır. 

Enstitüde çalışacak elemanla rın kaynağ ını uzmanların oluşturması ve üst düzey 

yöneticilerin, liyakat sistemine göre terfi edecek , bu uzmanlar arasında n seçilmesi dü 

şünülmüştür. 

Ana Hizmet Birimlerini ; Patent Daires i, Markalar Daires i, Sınai T•asarım Dairesi , 

Enformasyon ve D okümantasyon Merkezi ve Bilgi i şlem Merkeııi oluşturmaktadır. 

Danışma ve Yardırncı Birimler ise, Hukuk Müşavirl iği, Uluslararası ll işkiler D airesi, 

Sanayi ve üniversite Ilişkileri D airesi. Personel Dairesi ile 1dari ve Mali I şl er Da iresin

den oluşmuktadır. 

Türk Patent Enstitüsünde teknolojik gelişmelere i l işkin bilginin güncel olarak sak

lanması , bu bilgilere hızlı e ri Şimin sağlanması ve talep sahipleriille istenen b ilgin in ak

tarılabiJm esi için «Enformasyon ve Dokümantasyon Merke-Li», «Sanayi ve ü niversite 

Ilişkileri Dairesi» ve «Bilgi I şlem Merkezi» de yer almaktadır. 

- 58 -

TBMM KUTUPHANESI



SfNAt HAKLAR KONUSUNDAKi ULUSAL MEVZUATlMIZ 

ülkemizde buluşlar. 1879 tarihli thtira Beratı Kanunu hükümleri çerçevesinde 

korunmaktadır . 

Markaların tescil işlemleri ise 1965 yılında yürürlüğe giren 551 sayılı Markalar 

Kanunu hükümlerine göre yapılma'ktadır. Bu yasa sadece ticari markaların korunma
sına olanak sağlamakta, hizmet markalannın korunmasını kapsamamaktawr. 

Sınai tasarımların korunması için tüm gelişmiş ülkelerde olan özel yasa ülkemiz· 

deki mevzuat kapsamında yer almamaktadır. Sınai Tasarımlar ülkemizde Türk Tica

ret Kanununun haksız rekabete ili şk in hükümleri ve telif hakları Kanunu kapsaınında 

korunmaktadır. 
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AVRUPA TOPLULUGU GüMRüK B1RL1öt KAPSAMINDA YAPILMASI 

GEREKLI MEVZUAT DüZENLEMELERİ: 

Uluslararası ticaret ve teknoloji transferinin büyük önem kazandığı günümüzde 

sadece patent değil; fa yda lı model, marka, sınai tasarım gibi tüm sınai haleların ülke 
içinde etkin biçimde korunması gerekmektedir. Bu hakların korunduğu ülkelerle olan 

ticari ilişkilerde sorunlar doğması olasıdır. Bazı ülkelerde patentli olan ve patent ko
ruması süren ürünlerin başka ülkelerde üretilip, o ürünün patentle korunduğu ülke

lere satılması mümkün değildir . Bu nedenlerle çağdaş özelliklere sahip etkin bir pa
tent siste;ninin kurulması Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bu husus Avrupa 
Topluluğu, EFfA ülkeleri ile olan ticari iliŞkilerimiz ve GATT Anlaşması açısından 

da büyük önem taşımaktadır. 

Sınaı haklar ile ilgili olarak ülkemizde bugünkü yasal düzenlemelere baktığımız
da; patent korumasının 1879 yılında yürürlüğe girmiş olan thtira Beratı Kanunu ile 
sağlandığı!ll, insan ve hayvan sağlığı ile ilgili buluşların ise patent kpruması dışında 
olduğunu; hizmet markalarının ko~unmadığını, coğrafi işaretler, ticari sırlar ve sınai 

tasarımların korunmasına ilişkin özel yasal düzenlemenin mevzuatımızda yer alma

dığını da açıkça görmekteyiz. 

ülkemizin sınai haklara ilişkin yasal düzenlemelerdeki bu eksikliklerini en çok 

bir yıl içerisinde gidermesi ve bu konudaki gelişmeler hakkında GATT Anlaşmasına 
taraf diğer ülkeleri zamanında bilgilendirmesi ile uluslararası !icarette çok önemli haı'k

lar ve imtiyazlar kazanabileceği, aksi takdirde bugünkünden daha kötü durumlara 

düşebileceği bir gerçektir. 

Yapılması f:erekli olan düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir. 

- Türk Patent Enstitüsü'nün Kurulması, 

- Faydalı modellerin de tesciline olanak tanıyan yeni Patent Kanunu Tasarısı' 

nın yürürlüğe girmesi, 

- Hizmet markalarının da korunmasını kapsayan ve hem Avrupa T,oplu!uğu tü
zülderi ht'm de GATT Anlaşmasının hükümleri ile uyumlu yeni markalar kanuı;ıunun 
hazırlanarak yürürlüğe konulması, 

- Sınai tasarımların uluslararası standardiara uygun biçimde korunması için özel 

bir yasanın hazırlanarak yürürlüğe konulması, 

Coğrafi işaretierin korunması için gerekli yasal düzeniemelerin yapılması, 

Sınai mülkiyet alanında mevcut uluslararası anlaşmalann ayrıntılı biçimde ana
liz edilerek Türkiye'nin menfaatlerine uygun olanlarına katılımın sağlanması. 
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GATT ANLAŞMASININ, TİCARİ İLİŞKİLERDE 

FİKRİ MtrLKİYET HAKLARINA ETKİN 

BİÇİMDE KORUNMASINI ÖN GÖREN 

HtrKtrMLER (SANAYİ) 
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GATI ANLAŞMASlNlN, TICARt lLtŞKİLERDE 

FtKRt MüLKİYET HAKLARININ ETKtN BtÇtMDE KORUNMASINI 

öNGöREN HüKüMLERI 

(Sanayi) 

Ülkeler arasındaki ilişkilerin sadece tekn ik ve ekonomi·k işbirliği ol madığı ilişki 

lerin yönlenznesi ve gelişmesinde ticaretin son derece önemli ol duğu bir gerçektir. 1948 

yılında dünyanın gündemine gelen, uluslara•rası platformda y ıllar sü ren görü~.rnelerle 

şekillenen ve Aralık 1993'de muıaba'kata varılan GATI Anlaşması bugün dünyanın 

gündeminde en çok konuşulan konudur. Uluslararası ticarelle bir centilmenJjk anlaş 

ması niteliğinde olan GATI bu centilmenlik •kurallarına uymayan ülkeler açısınd an 

son derece etkin yaptırımlar içermektedir. 

GATI Anlaşmasına taraf olan 126 ülk enin herbirinin anlaşmada tanımlanan ku 

rallarla ilgili yasal düzenlemeleri 'be lirlenen süreler içinde zamanında yapması , etkin 

biçimde uygulamaya koyma s ı ve tüm gelişmelerd en diğer ülkeleri zamanında bilgi 

lendirmesi GATI Anlaşmasından hem ekonomik hem de siyasi bak ı mdan maksimum 

yarar ·sağlamasının temel şartıdır. Bu şeki lde hareket eden ülkeler kısa zamanda ulus 

Jarar.ası ticarerte etk in rol oynayabilcceklerdir. Zira GATI Anlaşması, hükümlerini 

doğru odeğerlendirip Zlll!llanında uygu la ya n ülkeler için son derece yararlı, a'k~i tak

dirde zararlı sonuçlar doğuracak özelliktedir. Bu bakımdan Türkiye'nin de GATI 

Anlaşmasını en iyi şekilde yonım l ay ıp , gerekli yasa l düzenlemeleri zamanında yapa

rak, uluslararası ticarette ortaya çıkaca'k yeni yap ılannıada hakettiği yeri alması önem

le gerekmektedir. 

GATI Anlaşmasının en önemli öze lliklerinden brrisi fikri mülkiyet haklarının . 

tarat ülkelerin tamamında standart olarak ve etkin biçimde korunmasını öngörmesi 

dir. Patent. faydalı model , ticari mark ala r, hizmet markaları . sınai tasarımlar. coğ

rafi işaretler, entegre devrelerin topoğrafyaları ve ticari s ırlar'dan oluşan sınai ha'klar 

ile telif hakları . ve 'komşu haklarını kapsayan fikri mülkiyet haklarının tümünün ha 

len ülkemizde uluslararası standa rtiara uygun ve etkin biçimde korunamadığı bilinmek 

tedir. Bu eksikliğin giderilmesi sadece GATI Anlaşmas ı hükümleri çerçevesinde ge

rekli olmayıp aynı zamanda Türkiye'nin kendi sana yi ve ticareti için de son derece 

gereklidir. 

Fikri mülkiyet hakları bir parçasını oluşturan sınai hakla r; buluşların, markala 

rın, sınai tasarımların , coğrafi i ş aretierin korunmasını kapsainaktadır. «Sınai Mülki 

yet» deyimi genel tanımı ile ; sanayideki yeniliklerin, buluşların, yeni tasa rımların ve 

özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları ad ın a; veya tica ret alanında üretilen ve saLılan 

malların üzerlerindeki üreticisi nin veya sat ı cısının ayı rtledi lmesi ni sağlayacak işaret

lerio sahipleri adına, •k,ayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve 

satma hakkına belirli bir süre sahip olmala rını sağlayan gayri maddi bir hak'kın tanı 

mıdır. Sınai mülkiyet kısaca ; 
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Patent! er, 

Faydalı modeller, 

- Ticarı markaJar, 

- Hizmet markaları, 

- Sınai tasa.rımlar, 

- Ooğrafi işaretler, 

himleri ile tanımlanmaktadırlar. 

Buluşların korunması patent veya faydalı model belgesi verilerek sağlanır. Fay

dalı model yeni olan , sanayiye uygul•ana'bilen ancak patentlerde aranan buluş basa
mağı yani tekniğin 'bilinen durumunun aşılması krit<!rine haiz olmayan buluşlara, bir 

b~ka deyişle küçük bul\lşlara tanınan koruma şeklidir. 

Markalar, sanayide ve ta'flmda üretilen veya ticarelle satışa çıkarılan her nevi 

malı baŞicalarınınkinden ayır•t etmek için mal veya ambalajı üzerine konan kelime 

veiveya işaretlerdir. Yani piyasada satılan maHarın, eşyaların üzerine konulan işar.:ıt

ler, kelimeler ve şekiller, markadır. Buna ilaveten turizm, otelcilik gibi çaJışmıaJar hi z

met sektörü olarak kabul edilmektedir. Bu seMörde de hizmet verenlerin marka kul 
laomaları söz ' konusudur. Mar'kalar, ülkemizde 1965 yıl ında yürürlüğe giren Marka
lar Kanunu ·ile :toorunmaktadırlar . Ancak bu Kanun lüzmet markalarının korunmasını 

öngörmemektedir. 

Herhangi bir coğrafi yerin özell-iklerinden, trubiatından ve insanından 'kaynakla

nan bir özell(ğe sahip olan V<! bu özellikleri itibariyle tanınan ve sat ı lıın ürünlerin ayırd 
edilmesi için 'kullanılan llcoruma şekli menşe adlarıd ır. Mahreç işaretleri ise ürünün 

üretildiği yer ile ilgili olup ürünün cinsine ve özelliğine bakılmaksızın ürünün üretil 

diği yeri belirten işaretlerd'ir. 

Sınai haklar arasında yer alan bir başka konu da sınai resim ve modellerdir. 
Bunlar 'kısaca sına·i tasarım adıyla anılırlar. Sınai tasarımlar tüm dünyada öze! yasa 

ile korunurlar. ülkem'izde sınai tasarımların korunması için özel bir yasa mevcut de 
ğildir . 

.Sınai resim ve mddel kavramının kısa bir tanımını yapmak gerekir. Çizgilerle ya 

da reo'klerle ilgisi olsun veya olmasın herhanıgi bir çizgi ya da renk bileş-imi ya da üç 

•boyırtlu henhangi 'bir biçim bir sınai tasarım olarak kabul edili r. Bu resim ya da biçim, 

'bir sınai ürüne ya da el 5arı<aıtı ürününe özel bir dış gdrünüş verebilir. Sınai res·im iki 
boyutta, sınai model iseüç boıyutta taSarımdır. Her ikisinde de taSarlanan şey ne olur

sa olsu.n., ürüne kazandırılan fonksiyonel özelliklere bakılmaz. Bu tasarım ile fonksi 
yonel katkıla!r üretilmiş&e ve bu.n.lar yeni ve özgün ise o l.laman bu yenilikler patent 

veya faydalı model ile koru.n.u.r. Sınai resim ve model kavramında , tasarımın ürüne 
getirdiği foıiksiyel katkılara ve özelliklere bakılmaksızın, sadece görnet olarak, ayır

dedici olarak getirdiği özelliklerin özgün olup olmadığına bakılır. Yani bir halının, 

kilimin veya bir 'kumaşın J::seni iki boyutta tasanındır ve sınai resim kavramına ör

nek olarak verilebilir. -Bir sandalyenin veya masanın şekli . bir kapının kolu, bir kale-
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min 'biçimi , bir gömleğin ya da panlotonun modeli ise, üç boyutta yapılmı1 tasarım

lardır ve sınai model kavramına örnek ola'rak gösterilebilirler. Sınai resim ve model 

lerin tümüne birden csınai tasarım» adı verilir. 

GAIT Anlaşmasının fikri millkiyet ile ilgili kısmının ·birinci bölümü genel hü 

kümler ve temel 'kuralları açıklamaktadır. Burada temel ilke, Anla~maya taraf her 

ülkenin kendi vatandaşlarına veya bir baŞkasına tanıdığı halkiann tümünü diğer ülke 

-vat:urdaşlarına da ayn ı şekilde tanımrusı ilkesidir. 

İkinci bölüm ise fikri ınülk•iyet haklarının her birini ayrı ayrı tanımlamakta ve 

tüm ülkelerin standard ola•ra:k uygulaması gereken kuralları içermektedir. 

Telif hakları alanında, mevcut uluslararası kurallara önemli ilaveler .getirilmek

tedir. Özellikle telif hakları sahiplerine 'ken•d'i haklarının ticad olarak kiralanınasını 

yasaklama ve bu hakları istedikleri gibi kullanma yetkisi vermekted ir. Bu şekildeki 

münha.sı1r hak, filmierin ticari kiralanması hususunda da geçerlidir. GAIT Anl~ası 

ayrıca, izinsiz kayıtlardan ve canlı yayınların gösteriminden , icracı sanatçıları etkin 

biçimde korumak-ta ve bu sanatçıların ve yapınıcıların haklarının k:oruma süresinin 

50 yıldan az olamayacağını öngörmektedir. 

Ticari markalar ve hizmet markaları ile ilgili o larak; anl~ma hangi tip işaırel

lerin ticari mar.ka veya hizmet markası olarak himaye için uygun olduğunu belirl e

m~ktc ve marka sahibine verilebilecek minimum hakları tanımlamalktadır. Anl~ma

ya üye ülkelerde meşhur olmuş, iyi tanınmış mar:kalara da ek bir himaye verilmekte

dir, Bunlara ek olarak anlaşma, ticari marka ve hizmet markalarının himayesi, devri 

ve lisans verilmesi ile ilgili bir dizi kuralları açıklama:ktadır . 

Coğrafi işaretlerle ilgili o larale GAIT Anlaşması, bütün tarafların, •herhangi bir 

ürünün menşeini tüketiciye yanlış anlat;acak işaretler ve haksız rekabete neden olacak 

işaretierin kullanılmasının önlenmesini sağlan1a'k.taıdır. Şarapl·ar ve diğe r içkiler için, 

kamunun yanlış anlamasına yol açmayaoak 'biçimde daha sı'kı bir 'k.:oruma sağlanmak

tadır . Bunların dışında herkesin bildiği genel ta'bir olmuş isimlerio her ülke tarafından 

coğra-fi işaret olar;ık tartışmaya -açılması öngörülmektedi r. Bununda ötesinde, şamp

lar için coğrafi işaretierin tescili ve açık: ve çok taraflı bir sistemle belirlenmesi için 

daha ileri görüşmeler yapılabilmesi de hükme bağlanmıştır. 

Sınai desen ve modellerden oluşan sınai tasarımların yine bu anlaşma kapsamın

da I O yıl için himaye önıgörmesi öngörülmekte ve himaye edilen ta:sarımların sal1ip

lerinin kendi tasarımlarının 'kopya edilmesini ve bunların başkaları tarafından, ithali , 

satışı , üretilmesini engelleme hakkı getirilmektedir. 

Pa;tcrıtlerle ilgili olarak , 1967 yılında Stokholm'de imzalanan Pruris Sözleşmesinin 

esas hükümlerini tamamlayıcı genel kurallar geti.rihnelktedir. Buna ilaveten anl-aşma , 

teknolojinin her alanındaki ürün veya yöntem olarak tüm bul~ların 20 yıl l<.omnma 

sını ön:görmek~edir. 

Entegre Devre Tasarımlarının da GAIT Anlaşması kapsamında , en az 10 .yıl ko 

runması öngörülmektedir. 
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Ticari dıı~r taşıyan ticari sırların ve know-bow gizliliğinin korunması ve dürüst 

ticari u~ulamalara aYkırı hare!ketlerin yasaklanması da GAT'T Anlaşmasının diğer 

bi.lkümleri arasındadır. 

GATT Anlaşması ayrıca sözleşmeye dayalı lisansda rekabeti bozan uygulamalan 

k..ıpsama'k~ır. Anlaşma flkri mül'kiyet haklarının veya lisans uygulamaların suiisti

:m~a;lıine ihşkin sebep:ıe.rinve rekabette ters etki yapıcı faktörler'in vı.rlığında \{ükümet

ler arasındaki İstişareleri öngörmektedir. 

Anlaşmanın lll. kısmı, üy~ ülkelerin, diğer ülke vatandaşı hak saıh.iplerinin fikri 

mülkiyet haklarını etkin bir şelcilde uygul:amalarını sağlamak ÜZere kendi milli mev

zwıUarında kendi vatandaşlarına uyguladığı kanuni tedıbir ve işlemleri aynen sağla

mayı önıjörmektedir. Işlemlerin; ükri mülkiyet haklarının ihlaline karşı etkin hareke

te izin vermesi, çok maliyetli veya lüzumsuz karmaşık olmaması. adil ve eşitlik ilke

lerini !kapsayıcı nitelikte olması ve makul olmayan sii'!'e veya haksız gecikmelere se

bep olmaması; temel ilkeler olaralk öngörülmektedir. 

Anlaşma. bu anlaşma hükümlerinin işletilmesini ve Hü:kümetlerin anlaşmaya uy

malarını izlemek için fikri mülkiyet haklarının ticart!'tle ilgili bağlantısını izlemek üze

re bir Konsey oluşturmaktadır. 

GATT Anlaşmasının hükümlerini etkin biçimde uygul<ıma'k üzere gelişmiş ülk.:

lere 1 yıllık ·geçiş süresi verilmektedir. Anlaşmanın 65 inci maddesi gelişme yolundaiki 

ülkeler için ilaç üretim usulleri ve ilaç ürünleri için 5 yıl, sadece ilaç ürünlerine mah

sus olmalk üzere (usuller hariç) iıkinci 5 yıllık yani lO yıllık bir geçiş süresi tanımak

tadır. Anlaşmanın 70 inci maddesine göre gelişme yolundaki ütkelerden bu geçiş sü

releri ile ilgili haklaırını kullanmak isteyenlere geçiş süresinin başlangıcından itiba

ren tüm patent başvurularını ka.bul etmeleri zorunluluğu getirilmektedir. Bu şu anla

ma gelmektedir; GA:TT Anlaşması yürürlüğe girdiği tarih'ten lti1baren Anlaşmaya taraf 

olan ülkelerin hepsi, teknolojinin tüm alanlarında, ilaçlar da dahil olmak üzere tüm 

konularda yapılacak patent başvurularını 'işleme alacaidardır. Geçiş süresinin bitimi

ne kadar patentin tescil edilmemesi du~umunda bile. buluşun yeniliği müracaat tari

hinden ·itibaren saklı tutulacaktır. Eğer başvuruya konu ilaçlar, başka bir üllc.ede pa

tent almtş ise ve başvuru yapılan ülkede pazara çıkış izni (ruhsal) geçiş süresi içeri

sinek elde edilirse, başvurunun yapıldığı gelişmekte olan ülke 5 yıl süre ile veya pa

tentin tescil edilmesine kadar başvuru sahiıbine münhasır pazarlama hakkı tanıya

caktır. 

GATT Anlaşmasının fi·kri mülk.iyet hakları açısından bu değerlendirilmesinden 

sonra, ülkemizde bu konudaki mevcut yasal düzenlemelere kısaca bir göz atarsak; 

mevcut durumun hiç iç açısı olmadı~ını ancak öngörülmüş olan geçiş süresinde ge

rekli düzenlernelerin yapılarak Anlaşmaya üye ülkelerin zamanında bilgilenıdirilmesi 

ile iilkemizin uluslararası ticarette çok önemli bir yer kaz.aıı:ınasının kolayca sa~ana

bilecııA'ini görehiliriz. 

Sınai haıkl'ar ile ilgjli olarak ülkemizde bugünkü yasal düzenlem.:lere baktığımız

da; patent korumasının 1879 yılında yürürlüğe girmiş olan thtira Seratı Kanunu ile 
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sa~iandığını , insan ve hayvan sa~lığı ile ilgili buhı~ların ise patent koruması dışında 

olduğunu; hizmet markalarının korunmadığını. coğrafi işaretler. tica•ri sırlar ve sı nai 

tasarımların korunmasına ilişkin özel yasal düzenlemenin mevzuatımızda yer almadı 

ğını ve açıkÇia görmekteyiz. 

ülkemizin s ınai haklara ili şkin yasal düzenlemelerdeki bu eksikliklerini en çok 

bir y ıl içerisinde gidermesi ve bu k0nudaki gelişmeler hakkında GA IT Anlaşmasına 

taraf! diğer ülkeleri zamanında bilgilendirmesi ile uluslararası ticarelle çok önemli 

haklar ve imtiyazlar kazanalbileceğ i , aksi takdirde ekonomik bakımdan çok zo r du 

rumiara dü.~ebileceği bir gerçektir. 
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GATT URUGUAY ROUND'UNDAN SONRA 

TÜRK PATENT YASASI İLE DÜNYA TİCARET 

ÖRGÜTÜ (WTO) ANLAŞMASNIN İLİŞKİLERİ 

(DPT) 

Azimet KÖYLüOCLU 
Sivas Mi lletveki li 

T. B.M.M. Sanayi. T icaret ve Teknoloji 

Komisyonu Başkan ı 
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GA TT URUGUA Y RO UND 

TICARETLE BAGLANriLI FtKRi MüLKtYET ANLA~MASI 

(TRIPS) ve PATENT KANUNU TASARlSI (DPT) 

A) PATENT.UER : 

Türiye Büyük M illet Meclisi Sanayi, Teknoloji ve llicaret Komisyonunun gün 

deminde bulunan Patent Kanunu Tasarısı ile 15 Nisan 1994 tarihinde Fas'ın Marakeş 

kentinde imzalanan GA TT Uruguay Round sonucunda ortaya çıkan ve üzerinde uz

laşmaya varılan Nihai Anlaşmada (Fina! Act) yer alan Ticareıle Bağlantılı Fikri Mül 

kiyet Anlaşması (TRIIPS) hükümkri arasında ki farklılıklar aşağıda verilmektedir. 

TRIPS Anlaşmasının c Paten l Verilebilecek Konular» başlı'klı 27 nci maddesinin 

inci fıkrası aşağıda verilmektedir; 

( .. . yeni olması, buluş aşaması olması {tekniğ in bilinen durumunu aşması) ve sa 

nayiye uygulanabi lir olma6 ı koşuluyla teknolojinin bütün atanlarında, g~rek ürün ge

rekse usul olsun, her buluşa patent verilir. 65 inci maddenin 8 inci fıkrasına ve bu 

maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine tabi o lmak üzere, buluşun yapıldığı yer, tekno

loji alanı ve ürünlerin ithal edilmiş veya yerel olarak üretil'miş olması göz önüne alın

maksızın ve ayrım yapılma<k's ızın patent veri lecek ve paten'tten doğan ha'klar kullanıla

bilecek.U r.» 

Patent Kanunu Tasarısının 5 ve 6 ncı maddeleri içerik itibariyle TRJPS Anlaş

masının yulmrıdak.i 27 nci maddesiyle uyum içerisindedir. 

Anlaşmanın «Verilen Haklar» başlıklı 28 ·inci maddesi, patentten doğan hakları 

belirlemektedir. Patent Kanunu Tasarısının 73 üncü maddesi , Anlaşmanın 28 inci mad 

desi hükümlerine uygundur. 

TRIPS Anlaşmasının «Patent Başvurusu Şartları» başlıklı 29 uncu maddesi Tasa

rının 46 ve 49 uncu maddeleriyle; _.,_nla şmanın «Hükümsüzlük /'Hakkın Düşüşü:o başlık·lı 

29 uncu maddesi ise Tasarının «Patentin Hüküm'süzlüğü ve Patent Hak-kının Sona Er

mesi:o başlıklı Dokuzuncu Kısım 129. 1 30, 131 ve 132 nci maddeler karşılanrnaktadır. 

Anlaşmanın «Verilen Hakların lsuisnaları :o başlı'klı 30 uncu maddesi ise, Tasarının 

75, 76. 77, 78, 79 ve 80 inci maddelerinde getirilen sınırlarnalara U}gundur. 

TR!PS'in «H «k. Sahibinin Yetkilendirmediği Diğer 'Kullanım» başlıklı 31 inci 

maddesinde düzenlenen ve Patent Kanunu Tasarısındaki Zorunlu Lisans bölümüne 

tekabül eden kısmında, üyelerin (Devlet) hukuklannda bulunan ve hak .~abibinin yet

kilendirmedi~i diğer -kullanımları. hükümetl erin kullanımı veya hükümetlerin yetlcilen 

dirdiği . üçüncü kişilerin kullanımları konusunda düzenlemeler getirmektedir. 
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Bu düzenlemeler aşağıda veri'lmektediri; 

a) TRIPS metninde «Zorunlu l·isans» teriminin yerine «hak sahibinin yetkilendir
mediği kullanımlar» ifadesi 'kullanılmaktadır. Lisans talep eden kullanıcı makul koşul 

larda normal lisans almak için gayret gösterip başarısız olursa zorunlu 'lisans isteme 

hakkı ortaya çıkm:tktadır. 

Diğer taraftan, üye ülke hükümetlerinin , milli bir tehlike anında veya aşırı zo
runluluk koşullarında veya kıımun•ın ticaret dışı kullanım durumlarında yukarıdaki ko

şullar askıya alınabilmektedir. 

b) Patentterin birbirine 'bağımlı olduğu durumda da zorunlu lisans sistemi kul 

lanılabilmektedir. 

c) !Eğer rekabeti engelleyici özelliği varsa, üyeler (Devlet) (a) paragrafındaki 

koşullara uymadan reka'beti engelleyici durumu ortadan 'kaldırmak için zorunlu l·isans 

vere'bilme'ktedir. 

d) Zorunlu lisansın kapsamı ve süresi , zorunlu lisans veri·lme nedeni ile ve re

kabeti engelyeyici durumun ortadan kaldırılmasıyla sınırlıdır. 

e) Zorunlu lisans münhasır olarak verilemez. 

f) Zorunlu lisans ancak ~şletme ile birlikte devredilebilir. 

g) Zorunlu lisans esas olarak iç pazara dönük üretimin yapılması için verilebilir. 

h) Ha'k sahibine zorunlu lisans verilmesi işlemleri sırasında lisansın süresi, ücreti 
konusunda her zaman yargıya gitme hakkı. verilmel'idir. 

Patent Kanunu Tasarısında ise zorunlu lisans !bölümü ayrıntılı olarak düzenlen
mektedir. Tasarıya göre; 

a) Patent konusu 'buluşun, patent verildiği tarihten itibaren üç yı} içinde haklı bir 

nedene dayanmaksızın kullanılmaması durumunda {Madde 1 00), 

'b) P.ıtentlerin bi~birine bağımlılığının söz konusu olduğu durumlarda {Madde 
i Ol), 

c) IJ<.aımu yararının o!k!uğu ldurumlarda (Madde 103), 

dj llı>racat gerekçesiyle (Madde 102), 
zorunlu lisans verilebilmektedir. 

TRIPS Anlaşmasında 4'lcı;llanma zorunluluğu» 'kaıvmını bulunmamaktadır. Ancak, 

risans isteyen kullanıcının normal lisans alınalk i9in yeterli gayreti göstermes•i «zorunlu 
lisaııs:ı> verilmesi için yeterli bir neden olmaktadır. Patent Kanunu Tasarısında ise, 

hak sahibinin patentini lkendisinin kullanması veya normal lisans vermesi için bir sü>re 
tanınmaıkta ve •bu sürenin sonunda hem keııd.isi kullanmaz hem de lisans vermez ise 

zorunlu lisans sistem.i devreye •girmektedir. Bu nedenle, Patent Kanunu T~arısırun 

100 üncü maddesinin TRIPS Anlaşması ·ile hemangi bir çatışması yoktur, 
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Patentler arasında bağımlılığın olduğu dLırumJarda wmnlu lisans sisteminin uy

gulanması ·açısından TRIPS Anlaşması ik Patent Kanunu arasında uyum vardır. 

Patent Kanununda «Kamu Yararı » aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

«Kamu sağlığı veya milli savunma nedeniyle buluşun kullanılmaya başlanılması, 

kullanırnın artırılması veya genel olarak yaygınlaştırtlması veya yararlı bir kullarum 

için islah edilmesi 1büyük önem taş ı yorsa, kamu ya rarı olduğu ka'bul edilir. 

,Patent komrsu buluşun kullanılmamasının veya niteli'k veya miklar bakımından 

yetersiz kullanılmasının ülkenin ekonomik veya teknik gel·işmesi b'akımından ciddi za

rarl~ra sebep olacağı ha.lleroe de kamu yararın ın bulunduğu ka'bul edilir.» 

TRI·PS A<nlaşması . metnindeki «mi.lli tehlike». «aş ırı zorun luluk koşulları» ve 

«kamunun •ticare.t dışı kullanımı » kavramlarının genel olarak Patent Kanunundaki 

«Kamu Yararı» kavramını karşılayan bir niteliği olduğu düşünülmektedir. Çünkü, 

TRIPS metnindeki söz konusu kavramların içerikleri açıkça beli•rle<nmedi.ği için üye 

ülkelerin yorumlarına göre uygulama yapacakları sanılmaktadır. Bu nedenle, Patent 

Ka.nununda bu madde ile ilgili bir değişikliğe gidilmemesinde yarar görülmektedir. 

Patent KJanunu Tasarısındaki «ihracat Gerekçesiyle Zorunlu L'isans» vorilmesi ile 

ilgili hüküm TR IPS Anlaşmasıyla çelişmekteıdir. T'asarrda, ihracat imkanları var ise 

ve pa.tent 'k'onusu buluşun üretimi bu imkanı karşılanıada yetersiz kaldığınd-a zorun lu 

lisaııs 'Veriltıbilmdk.tey1ken, TRIPS'e göre zorunlu li sans «esas>> olarak iç pazara yöne

lik üretimin olması koşuluyla verilebilmektedir. Bu nedenle, «Ihracat Gerekçesiyle 

Zorunlu Lisans»ın düzenlendiği maddenin (Madde 102) Tasarı metninden çıkarılması 

gerdk.mektedir. 

B) GEQJŞ DöNEMI lLE ILGILI DüZENLBMELER 

TR!PS Ani3$J1asının 65 inci maddesinde. Anlaşma hükümlerinin uygulamaya ge

çiş tarlhleri belirlenmdk.tedir. 

Söz konusu maddenin 1 inci fıkrasına göre; Dünya Ticaret örgütü'nün (DTö) 

Kuruluş Anlaşmasının yürürlüğe girdiği (I Ocak 1995) tlılri'l:rinden bir yıl sonrasına 

kadar hiç bir ülke bu Anlaşmanın hükümlerini uygulamak zorunda değildir. (Uyul

ması gereken genel ilkeler ve Uluslararası Anlaşmaların belirlend:iği maddeler hariç). 

ikinci fıkra ile, gelişme yolundaki ülkeler~ ise yu'ka!rıdak.i süreye ek olarak dört 

yıl daha ek süre verilmektedir. 

65 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmüne göre, gelişme yolundaki ülkelerde 

TRIPS Anlaşmasının yürürlü~e girdiği tarihte, teknolojinin belirli bir alanmda her

hangi bir ürün patenli -koruması bulunmuyorsa , ürün patentinin korurnasınm ba~la 

ması için rbeş yıl daha ek süre mnınmaktad'ır . 
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Yukarıda anılan 65 inci madde hükmüne göre, l"ürki.ye «gelişme yolundaki ülke» 

statlisünde olduğu Icabul edilirse, Pa~nt Kanunu Tasarısırun «llaç üretim Usulleri 
ve l'laç ürün'lerinin Korunması» bruılıklı Geçici 7 nci maddesiyle düzenlenen tı1bbi ve 

veteriner ilaç üretim usulleri •ile ürünlerinin lrorumasının , Kanunun yayımı tarihinden 

b~ yıl sonra 'ba.şlayaca~ı hukmü TRIPS Anla.~ası ile uyumJudu.r. 

Anoak , Anlruımanın «Var Olan Konuların Korunması» ·bruılı1dı 70 inci maddesi 

nin 8 ve 9 uncu fıkralarıyla 65 inci maddede'ki geçiş sü.rele.ııin'in u}1gulanması baık.unın

dan ılaçlar (fanmasötikler) ~e tarımsal kimywi ürünler için belli koşullıvr getirmekte

dir. Söz kornısu 70 inci maddenin 8 ve 9 uncu fıkraları aşa~ıda verilmektedir; 

«70/8. E~er bir üye (Devlet), Dünya 'Dicaret örgütü Anlaşmasının yü.rü.rlü~ 

giriş tarihinde, 27 nci maddede yer alan yükümlülükier·i ile uyumlu olara'le ilaç (far

masotlk) Ye tarımsal kimyevi ürünler için patent 'koruması sa~lamazısa, o üye (!Devlet); 

a) VI. Kısım (65 inci maddenin yer aldığı) hükümlerine rağmen , Dünya Tica-· 

ret örgütü Anlaşmasının yürürlüğe girdi~i tarih itibariyle söz konusu buluşl•ar için 

patent bruıvurularının yapılabileceği gerekli düzeni sağlayacaktır: 

b) Bu 'başvurulara, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, bu Anlruıma

daki patentlendirme şartları, o Oyede (Devlet) başvuru tla.l'i'lı]nde veya rüÇiı·an ha:k.kı 

talep ediyorsa rüÇhan trurihinde uygulanmakta~mış g·ibi uygulayacaktı r ; 

c) Bu b~urular için, eğer (b) fıkrasındaki şartl•arı k·arşılıyorsa, Anlruımanın 

33 üncü maddesi ile llYUmlu olarak, başvuru tarihinden .t>ruılayaralk patent verildikten 

sonra kalan süre için patent koruması sağlayacaktır . 

9. Yukarıdaki 8 inci fıkranın (a) bendine göre bir ürün ·için bir üyede (Devlet) 
pat~nt bru;vurıısunda bulunulmuş ise, VI. Kısım hükümlerine rağmen, o üyede ('Dev
let) pazarlama ruhsalı aldiktan sonra beş yıUı'k veya -o ürün patcnti verilince veya 

reddedilinceye kada•r geçen süre için, hangisi kısa ise o geçerli olma:k. üzere, mün'hasır 
pazarlama hAkkı tanıyacıa'ktır, meğer ki o ürün için bir başka üyede (Dwlet) Dünya 

Ticaret Örgütü Anlaşmasının yürü.rlü~e girmesinden sonra paten.t başvurusunda bulu
nulmuş ve patent veritmiş ve o üyede ~Devlet) pazarlama nıhsat ı almış olsun.» 

llR!PS AnJa.şmasırun yu:Icarıda açıldanmaya çalışılrun llaç (f.aırma5öti'k) ürünleri 

ve tarımsal lcimyevi ürünlerin patent 'koruması •ile ilgili hukümJeri açısından Paıteiıt 

.K!anunu Tasarısının durumu incelemliğinde, tarımsal 'kimyevi ürünlerle ilgili her hangi 

bir sorunla karşılaşılmama'k.tadır. Çürrkü. Patent Kanunu Tasarısı taırımsal kimy~i 

ürünler ile ilgili her hangi bir kısıtlama getinnemelktedir. Kaldıki, yürürlükte'ki lhtira 

Berat ı Kanunu lıü1cümJerine göre ta•rımsal •kimyevi ürünler halihazırda patent koru
masından yararlanmalktadır. 

Diğer taraftan, ilaç ürünleri ile ilgili TRfl>S Anl'aşına:sı hükümlerine göre (Mad

de 65) Türkiye'nin gelişme yQlundaki ülke olduğu kabulüyle, Anlruımanın yürürlüğe 
girmesinden sonraki tüm ülkelere verilen bir yıllik geçiş süresinden sonraki dört yıllı'k 

bir s ilre zarfında da ilaçlara patent verme işlemleri yapmayaoa.!<ltır; ayrıca, eQ-er, pa-

- 74-

TBMM KUTUPHANESI



tent vaşvurusunun konusu ürün ise dört yıllık süreye ek beş yıllık bir süre de ıanın

m'a~ta:dır. 

Ancak, TRIPS Anlaşmasının 70 inci maddesinin 8 inci fıkrası hükmüne göre 

Dünya Ticaret örıgü_tü Anla.şmasının yürürlüğe giriş tarihinden başlamak üzere 

(i Ooalk 1995), yukarıda anılan süıreler zarfında ilaçlarla ilgili pat<ınt 'başvurularını 

kabul edecek ve bu başvuruları söz konusu sürelerin bitiminde değerlendirmeye ala

ca'kt ı r. Diğer taraftan, söz konusu başvurular, patent verilmiş gibi aynı haklardan 

yara rlanmalle üzere korumadan faydalanacaktı ·r . 

Ilaç patemlerin in kendisine özgü bir özelli ği nden dolay ı yu karıda a nılan süreler 
kendiliğinden ortaya çıkma'kıtadır . Bir ilaç patenli için 'başvuru yapı ldı ğından, ki bu 

baş, uru ilacın aktif maddes in in formülüne yapılmaktadır, ilaç olara1k piyasaya sürü i
me aşamasına .kadar ortalama selkiz ila on yıl arasında bir sü re geçmektedir. Bu süre, 

ilacın hayvan, insan ve klinik deneylerini. ilgi li makamlardan ruhsat almak için ge

çen zamanı kapsamaktadır. Bu nedenle Türkiye 65 inci ma'dde hükmünden yararlan

sın veya ya rarlanması n ·ilaçlarla ilgil i patent başvurularını kabul edecek ve fiili koru 
ma ortalama on yıl sonra baş layıacakt ır . 

T RLPS Anlaşmasının 65 inci maddesinin hükmüne .göre. patentleri kabul edecek 

olan ilgili ma~am (Sanayi ve T icaret Bakanlığı Sınai Mül•kiyet Dairesi) ilaç ~atentleri 

ıbaşvurularının değerlen'dirilmcsi ile olabilecek ek iş yü'künü söz konusu sürelerin sonu

na erteleyecekıtir . Sonuç olarak. söz konusu süreleri kullanmanın tek gerçek yararı bu 

olacaktır. 

Diğer taraftan , geçiş sü releri kull anılırsa, TR IPS Anlaşmasının 70 inci maddesi 

nin 9 uncu fıkırası Tü~kiye'ye ek yükümlülukler getirmektedir. Söz konusu maöde 
hükımüne göre, Tü~iye'ye ilaç ile ilgili bi r başvuru yapılır ve mhsat a lınır ise ve bi r 

başka üye ülkede patent ve ruhsat almas ı koşulu ile, başvurunun ince lenmesi sonuç
lanınca-ya kadar •geçecek olan sü re i9in (patent verilsin veya başvuru reddedilsin) veya 

beş yıl ·~hang i si daha kısa ise) münhasır pazarlama hakk ı tan ınacaktır. 

Söz konusu maddenin uygulanmasının getiıreceği yükümlülükler aşağıdak i gibi 

sorıırılar doğurabilecek·tir; 

a) Münhasır pazarlama ha'klkının elde edilmesi için Sınai Mülkiyet Dairesin•in 

patent verilel:)ilirlik şartları aç ısında n incelenmesine gerek kalmadan patent uygula
ması ile ilgili olmayan bir başka makamın (Sağlık Balka nlığı nın rllhsat işlemleri ile 

ilgili birimi) kararı yeterl•i olacakt ır. 

b) Münhasır paarlaıma hakkını elde edebilmenin şartı bir başka ülkede patent 

ve ruhsat almış olmasıdır . l'ürkiye'de milli mevzuatın uygulanması yerine bir başka 

ülkenin yapmış olduğu •incelemenin sonucu geçerli olacaktır. 

c) tnceleme sonucunda reddedilebilme olasılığı olan bir başvuru için geriye yö

nelik bir etkisi olmayan münhasır pazarlama hak'kı tanınacaktır . 
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d) Münhasır pazarlama haklkı kavramının patentten doğan haldar ve bu hak

ların kullanılması ile ilgisi bulunmamalklladır . Bu nedenle, bu tip buluşlar için Patent 

Kanunu Tasarısın'da bulunan «zorunlu li sans» ile ilgili hükümleri uygulayabilm ~ ola

nağı yoktur. 

e) •,Başka bir üye ülkede patent ve ruhsa t alması ko.ıulunu yerine geli rmek iç in 

ouluş sahiplerinin, hiç bir incelemede- bulunmayan ve çok hızlı patent ve mhsat ve

ren ülkelerin patent ve ruhsa.tlannı getirmeleri muhtemeldir. Bu üi'kelerden alınmış 

patent ve mhsatın gerçekliği her zaman tartı şmalı olacaktır. 

C) SONUÇ 

• Türkiye. TR 1 PS Anlaşmasının 65 inci maddesi hükümleri çerçevesinde geç i> 

süresinin kullanılması durumunda, 70 inci madde hükümlerini u ygı.ılamak zo runda ka

lacaktır . Söz konusu 70 inci maddenin u ygulanmas ı , yukarıda sayılan yükümlülükie

rin yanısıra , önceden lahmin edilemeyecek bir çok so runu da beraberinde gel ireb il e

cekti r. 

• Bu kapsamda , TR rPS Anlaşmasının 70 inci maddesi dik'kate al ındığında Patent 

Kanunu Tasarısının Geçici 7 nci maddesinin Tasarı metninden çıkarılması gerekmek

tedir. 

• Sonuç ola rak , Patent Kanun u Tasarısının , Anlaşmanın yürürlüğe girmes inden 

önce (1 Ocak 1995) yasalaşmasında, Türkiye'nin ileride önüne çıkabilecek külfet ve 

so runlarla karşılaşmaması açısından ya rar vardı r . 
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BASINDAN ÇIKAN YAZILAR 
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:ZS.tı.199l GöZLEM 

ABD'NİN GöZü YENI «PATENT YASASI»NOA 

DPT'nin hazırladığı yeni Patent Yasası Meclise sunulmak üzere .. ABD. « patent 

haklarının yeterince korunamama" nedeniyle y ılda 65 milyar dolar kayb ı» olduğunu 

ileri sürerek. gerekli yasal düzeniemelerin yapılmasını istiyor .. 

HABER MERKIEZl 

lOO'ün üstünde « itrtira Beratı» 'Kanununun yerini alacak olan yeni Patent Yasası 

tasarısı. son şeklini alıyor. Bu arada. Amerika~ Hükümetinin Türkiye'de çıkacak olan 

yasayla yakından ilgilendiği ve yasanın çıkarılması iQin «gi ri şi mlerde» bulunduğu öğ 

renildi .. . 

DPT'de oluşturulan ve konuyla ilgili uzmanların, bürokratların katkılarıyla hazır 

lanan taslağın . Sanayi ve Ticaret Bakanlığın c:; gözden geçi r ildi'leten sonra Meclise su

nulacağ ı bildirildi . ABD yetkilileri ise bir yandan «fikir hakları » konusunu GA TT içe

risine da h il etmeye çalışırken. diğer yandan da Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki ben

zeri yasa ların çı1<arılması 'için üst düzey temasla rını sürdürüyor. 

Yetkililer. hazırlanan taslağın en önemli özelliğiııin. patent başvurularında üniver

sitelerin inceleme yapmasını engellemesi ve daha önce ilaç sektörünü k·apsamayan ya

sanın bu sektörü de kapsar hale gelmesi olduğu 'kaydett ile r. Tasiağa göre, patent baş 

vuruları yeni oluşturulacak olan oağımsız patent ofisi tarafından incelenecek. &ki ya 

saya göre patent başvuru'larında «olumsuz» görüşe itiraz edilemezken. yeni getirilen 

sistemde. başvuru sahibinin «itiraz hakk ı ve patentinde değişiklik yapma hakkı » tanı 

nı yor. 

Ortaya çıkan anlaşmazlıkların gidcrilme~inde. konuyla ilgiti bilirkişilerden de ya

rarlanacak olan 'bir özel ihtisas mahkemesinin yetkili kılınacağı hükümleri de yeni ya 

sada yer alacak Pa tent 6atr:ıb: ne v~ r· ıen :;. ; y ı i.: ık tkui•: Jnım hak kı ise beş y ı la yük 

seltiliyor ve alınan patentler uluslararası standartlarda kodlama sistemleri ile temsil 

ediliyor. 

Yeni yasada. patent uygulamala rının kapsamı da genişletiliyor. Daha önce sanayi 

sektöründe uygulanan patent yasaları , hizmet-ler sektörüne de yaygınlaştırılarak , hizmet 

markaları kesin !kapsamına alınıyor . ıBu hükmün. oteller, bilgisayar hi-zmetleri. sigor

tacılık gibi sektörlerde önemli gelişmelere yol açtığı biliniyor. 

ABD. birÇ<'k ülkede «fikri sahiplik hakları»nın yetersiz 'korunması , nedeni yle. 

yılda 65 mil yar dolar kayıp oluştuğunu ileri sü rerek. GATT söz leşmelerinin bu konu

da özel hükümler taşıması yönünde çalışıyor ... 
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9 Mart 1993 Milliyet 

CLINTON'IN EŞi İLAÇ TEKELLERINE BAYRAK AÇTI 

Amerikalıların sağlık sorunlarına el atan Hillary Clinton. sağlık . retormunun ilk 

hedefinin ilaç fiyatlarını düşürmıık olduğunu aç ıkl adı. ABD'de ilaç fiyatları dünya

nın hiçbir yerinde görülmeyen şek'ilde artıyor. Cl'inton. çocuk aşıl~rının fiya.llarının 

son 10 yılda yüzde bin artığıru söyledi. 

Fiyatları sürekli artan ilaçlar, Amerikalıların belini büküyor. Doktorların hastalara 

tedavi için pahalı ilaç yazması, Beyaz Saray'ın gündtminde. Görevine Ocai.. ayında 

başlayan ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi Hillary Cliııton. i.laç fiyali'arını düşürmek için 

harekete geçeceklerini açıkladı. 

Arneri·kan ilaç şirketleri yılda 2 milyar dolar kar ediyor ve doktorların reçetele

re pahalı ilaç yazmalarını teşvik etmek a macıyl a hazırlanan 'kampanyalara da milyon

larca dolar harcıyorlar. Ilaç sanayiinin yı llık cirosu 75 milyar doları aşıyor. 

A'BD'de toptan ilaç fiyatları . 1980 ile 1992 y ıll a rı arasında enflasyon oranının 

altı kat üzerinde yükseldi. Oysa dünyada ilaç fiyatları sü rek li denet im altında tutuluyor. 

Mafsal ağrılarına karşı kullanılan Volta ren'i üreten Clba-G eigy, 'bu i lacın toptan 

fiyatını geçen y ıl yüzde 5 oranında art ırdı. 60 tabietlik Vol'laren 89.95 dolara satılıyor. 

Menopoz döneminde kullanılan ve Wyeth-ıAyerst ' in ürettiği Permarin 'in fiyatı 

1985 ile 1990 arasında yüzde 131 oranında arttı. Upjohn firmasının ürettiği uy'ku ilacı 

Haleinn'un fiyatı 1985 - 199! arasında yüzde 110. NcNeil ürünü Tylenol'un fiyatı yüz

de 160 oranında arttı. 

Kanser tedavisinde kullanılan ve Johnson and Johnson firmasının ürettiği Erga

misol 1.300 dolardan satılıyor. Oysa aynı etkiyi yaratan L~amisole piyasada 14 dolar

dan satılıyor. Çocuk aşıları seri olarak 10 yıl önce 23 dolara yaptırılırken, bugün bu 

işlem için 200 dolar gerek'iyor. 

Reçetedeki ilacın yüzde 75'ini kendi cebinden ödeyen Amerikalı, yüksek fiyatlara 

karşı çareyi Meksika eczanelerine giderek buluyor. Emekli Amerikalılar bu yolla bin

lerce dolar tasarruf ettiklerini anlatıyorlar. 

Ilaç şirketleri, kendilerirıi, gazetelere sayfa sayfa ilan vererek savundular. Sektö

rün öndı: gelenleri, mucize llaçların mahyetinin yü ksek olduğunu, yeni bir ilacı piya

saya çıkarmak için en az 200 mil yon dolar gerektiğini açikladılar. Jiaç şirketlerinin 

araı;tırma çalışmalarını sürdürebilmeleri için mas raflı pazarlama kampanyaların ın şart 

olduğunu da söylediler. 
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Ilaç patentlerinin 17 yıl gibi kısa sü rede b ittiğ i, bu nedenle yeni yatı rımla ra gi ril

mesinin şart olduğu ve yeni bir i l acın ancak 12 yılda geli şti ri ld 'i !i de ilaç şi rketlerinin 

savunmalarında yer aldı. 

AMERIKALI I'LACA PARA YEiT'I'ŞTIREMlYOR 

ABD'de fiyat 

ü retici artış oranı (%) 1991 fiyat ı (dolar) 

ilaç ismi firma (1987-1992) ABD'de Kanacja'da 

---- -----· - ---·-- ·------
CEC LOR 137.18 84 .1 4 

(Bakteri enfeksiyonuna karşı) Lill y + 60. 1 100 100 

kapsül kapsül 

TYLENOL 19.38 3.32 

OODEl NA 3 McNeil + 86.4 100 100 

(Ağrı giderici) tablet tablet 

XANAX 47.8 1 16.92 

(Sini r sistemi bozukluğuna karş ı ) Up john + 87.4 100 100 

ZANllAC ta·blet ta'blet 

Ulö rs Glaxo 70. 19 53.82 

(Giaxo) + 40.6 60 60 
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19 Şubat 1993 ~n 

PATENT KANUNU, ADALET KOMtSYONUNDAN GEÇTt, tLAÇ 

FİYATLARININ 3- 4 KAT ARTACACl BELtRTtLIYOR 

'ilaç Patent 'Ka nunu Kapıda 

A.DNAN öKS üZ 

Patent Kanununun , Adalet Komisyonundan geçmesiyle yabancılar da ilaç sektö 

ründa teknolojik 'buluş, pazar ve finans aç ı~ından güçlü hale gelecekler. Kanunun yerli 

ilaç sanay iine büyük bir darbe indireceği yaygın i nanış. Tasarının uygulamaya geçme

s inin ardından bi r kısım ilaç fi-yatlarında 3 ila 8 kat art ı ş olma~ı bekleniyor. Kanunu11 

hükümeti de zor durumda bı rakacağı belirtil·iyor. Adalet Komisyonu üyesi ve Kahra

manma raş Milletvekili Ahmet Dökülmez, Patent K anunu t asa-rı sının kanu ni aşmasın da 

K omisyon Başkanı SHP'Ii Cemal Şahin'in «"büyük bir gayret göstermesini » anlayama 

d ığını söyled i. 

'\NKARA (ZAMAN) Mec lis Adalet Komisyonu ndan geçen Patent Kanununun 

yerli ilaç sana yii ne 'büyük bir darbe indireceği belirtiliyor. Kanunun geçmes in in ardın 

dan 'bazı ilaç f i yat l a rının 3 i le 8 kat artması 'bekleni yor. 

Geçtiğimiz hafta muhalefeVin engellemesi sebebiyle Meclis Adalet Komisyonundan 

geçemeyen Patent Kanunu Tasarısı komisyonun önceki günkü birleşiminde ka'bul edil 

di . Patent Kanununu n. kabul edilrııesiyle birlikte ba z ı ilaç fiyatlarında büyük bir tır 

manma : mas ı bekleniyor. Kanun , yabanc ı ilaç sektö rünün Türkiye'de teknolojik bu

tuş, pazar ve koruma hükmünün 5 y ı l ile sın ıriandınim as ı da ayrıca eleş t ir i konusu 

oluyor. Pırteni Ka nununun ka'bul edilmes iyle 1879 tarihli lhtira Beratı Kanununun hü

kümleri o rtadan kalkmış oldu . 

Meclis Adalet Komisyonu üyesi ve Kahramanmaraş RP Milletvekili Ahmet Dö

külmez, kanunun yerli ilaç sanayiine 'büyük darbe,_ i ndireceği in a ncında old uğunu söy

ledi . Ahmet Elökülmez . .:Türki ye'de ilaç tüketiminin yüzde 60 - 70'i Sosyal Sigortalar 

Kurumu ve Emek-li Sandığı gibi sosyal güvenlik kuru luşl a rı tarafından tüketiüyor. 

Böyle olunca tasarı hal ka yans ıyan kısmının ö tesinde devlet de zarar görecek. Bu ku

ruluşl a r zor durumda kalaca·kıa r. Patent Kanunu yla yabancıların ilaç sektöril müze bu 

kadar girmelerinin doğru olmadığ ı nı » belirten kom isyon üyesi ve Kah ramanmaraş 

Milletveki li Ahmet Dökülrnez. Komisyon Ba~kanı ve SHP Çorum Milletvekili Cemal 

Şahin 'in kanunu komisyondan geçirmek için büyük bir gayret göste rmesini anlayarna

dıklarını sözlerine ekledi . 

Adalet Komisyonunun önceki gü n yap ılah topla n tıs ına Patent Kanununa karşı çı

kan ve bu kanunun yerli ilaç sanayiine darbe i ndireceği ni belirten ANAP Istanbul 

Milletvekili Orhan Ergüder'in katılmadığı öğren ildi. Patent Kanunu önümü7Aiek i gü n

lerde Meclis Genel Kurulunda görüşülecek . 
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17 Nisan 1993 CUMHURIYET 

Eczacı Odasının açtığı kanıpanyaya Buca Belediyesinden destek 

o: PATENTE HAYlR» IÇIN GüÇBIRLICI 

Eczacılar Odasının 't>a~latt ığı «Ilaçla Patente Hayır>> kampanyasına Buca Belediye 

Başkanı Ertan Erdek destek verdi. 

tıımir Eczacı Od~ının ilaç patenLi için ba~lattığı kanıpanyada ilk inızayı Buca 

Bel~c.liye Başkanı Ertan Brdelc attı. 

lzmir Eczacı Odası Başkanı Levent Kanıacrk pa'tent u )'gulamasının yürürlüğe 

girmesiyle Türkiye'de ilaç üretiminin tamamıyla dışa bağınılı hale geleceğini söyledi. 

lzmi r (Cumhuriyet Ege Büros u) ~- izmi r Eczacı Odasınca başiaıtıian «Uaçta Pa

tente Hayır» kampanyasına Buca Beledi yesi nden destek . Buca Belediyesi ve Eczacılar 

Odasınca ortaklaşa başlatılan imza 'kanıpanyasına ilk im7..ayı Buca Beled iye Baş'kanı 

Ertan Erdek attı. Yerli ilaç firmalarının çok uluslu ilaç te-kelleri ka•rş ısında gelişeme

yeceğini, tam tersine bazı ilaç firmalarının kapanabileceğ ini vurgulayan !zmir Ecza~ 

cılar Odası Başkanı Levent Kamacık. «Pa.tenl uygulamasının yürürlüğe girmesi ha 

linde Türkiye'de ·ilaç üretimi tamamiyle dışa bağımlı olaca•ktır» dedi. 

ilacın ikinci kalitesinin olamayacağım söyleyen Eczacılar Odası Başkanı Kama

cı\c, «Düne kadar ilacın ikinci kalitesi olmaz. Türkiye'de ilaç Avrupa kalitesinde üre

tilmektedir, diyenler şimdi patent ilacın kalitesini yükseltecektir. Kopyacılık kalka

~ktır diyorl·ar. Patent yok diye yıllardır yoksa T'ürkiye'de kalitesiz ilaç mı üretildi? 

Kaldı ki il ac ın kalitesi Sağlık Bakanlığı sorumluluğundaıdır» diye konuştu. Kamacık , 

Buca Belediye Başkanı Ertan Erdek'in başlattı'kiarı k ·ampanyayı desteklemesini olumlu 

karşıladıklarını söyledi. 

Buca Belediye Ba~kanı Ertan Eirdek de, belediyelerin amaçlarından birinin de 

yurttaşların yarariarına olan çalışmaları d€steklemek olduğunu vurgulayarak . .: Sayın 

Levent Kamacı'k'ın Başkanı olduğu Eczacıla r Odasının yurtıtaşların lehine ai<Lğı bu 

kararı içtenlikle destekliyorum, Belediye o larak Eczacılar Odasının bu konuda iste'k 

Ieri eksiksiz yerine getiorile~ektir. Bu k a nıpanyayı Belediyemiz ç-i'bi diğer kamu kuru 

luşlarının da desteklemelerini bekliyorum» ded i. 

Şirinyer Köprüsünde ço'k sayıda eczac ı araçlarıyla birlikte toplanarak, Belediye 

Başkanı Ertan Erdek'le birlikte konvay oluşturdular. Protestocular dana sonra «tl•açta 

Patçnte Hayır» afişleriyle ilçenin tüm cadde ve sokaklarını dolaşara'k, yurttaşları imza 

kampaoyasına katılmaya çağırdılar. 

18 Mart 1993 MtLI.JtYBT 

ECZıACfLARIN KAMPANYASI 

!zmir Eczacılar Odası. Bakanla r Kurulu tarafından Meclise verilen Patent Ya.sa 

Tasarısına karşı broşürlü ve afişl' i kampan ya 'başlattı. 12 sayfalık küçük bir kitapçık 

biçiminde hazırlanan broşürler. başt'a milletvekilleri, gazeteciler, hekimler. eczacılar, 

ö~retim üyeleri olmak üzere çeşitli kesimlerden 22 bin kişiye önceki gün postalandı. 
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30 Mart 1993 MiLLIYET 

JLAÇTA «PATE'NT»E KARŞI KA!MPANYA 

Hükümette tartışmalara neden olan ve Meclise sunulan Patent Yasa Tasarısına 

tepkiler büyüyor. tzmiır Bomova Beled·iyesi ile Eczacı Odası, tasarının geri çekil

mesı için kampanya başlatıyor. 

Ilaçla patentti n kabul edilmesi halinde bazı ilaçların fiyatlannın 4 · 5 misli arta

cağını belirterek 20 bin kitapçık hazırlayıp millelvekillerine, gazetecilere, öğretim üye

lerine gönderen tzmir Eczacı Odası, bu kez de TBMM Ba kanlığı ve Başbaka nlığa 

gönderilmek üzere 'bir dilekçeyi imzaya aç'lı. 

Bu kampanyada 100 bin imza toplamayı hedeflediklerini belirten Oda Başkanı 

Levent K.amacık, dilekçelerin eczaneterde imzalanabileceğini 5öyled i. Patent Yasa Ta

s<l!rısının ülke in sanları ve sağlığının geltıeeği adına kayg ı verici olduğunu vurgulayan 

K:amacık, kampanya kapsaınında «llaçta Patente Hayır» yazılı 100 bin kokart ile 

neden hay ır denilmesi gerektiğini açıklayan 100 bin broşürün halka dağıtılacağını bil

dirdi 

Kama·c ı <, «Biz hayır derken, ülke çıkarları ve babkın sağlığı adına hayır diyoruz. 
tşçi, memur, emekli, öğrenci, ev kadını, işadamı tüm ke~imleriıi, destek vereceğine 

inanıyoruz» ded·i. 

31 Mart 1993 MJlLL1YET 

PATENTE BAINDOLU HAYlR 

tzmir Eczacı Odasının, Bornova Belediyesinin desteğiyle düzenlediği «llaçta Pa· 

tentc Hayır» kampanyas ı dün başladı. Bornova'da kampanya nedeniyle düzenlenen tören 
bandanun keMeriyle başlarken, Belediye Ba~Jkanı Ali Sözer, il aç gib'i hayali bir ko

nuda uluslararası tekellerin hii.lcimiyetinin önlenmesi gerektiğini belirterek, «Eczac ı 

Odasının başlattığı kampa.nyayı destekliyoruz. Zalten pahalı olan, al·amadığımız ilacın 

fiyatının daha da artmasına hayır demek i9in buraya geld';'k» dedi. Eczacı Odası Baş

kanı Levent Kamacık da , «Düne kadar ilacın ikinci kalitesi olmaz. Türkiye'de ilaç 

A:vrupa ka lites·inde üır~tilmektedir diyenler, şimdi patent ilac ın kali•tesini yükseltecek

tir, kopyacılık kalkacaktır diyorlar. Bu nasıl mantık? Karnpanyada toplayacağımız 100 

bin imzayı Başbakan Süleyman Demirel'e sunacağız. Bu tasarı geri alınsın istiyoruz» 
di ye konuştu. 

31 Mart 1993 SA'BAH 

dLAÇI'A PA"PBNTE HAYJTR» K:NMPANYASI 

İzmir Bezacı Odasınca «.Haçta Patente Hayır» sloganıyla düzenlenen kampanya, 

Bornova'da başlatıldı. Bomova Belediyesiinin de destek verdiği kampanya süresince 

toplanacak imzaların Başbakan Süleyman Demirel'e ıgönderileceği bildirildi. 

Kampanyanın başlatılması dolayısıyla BornQ!Va Hükümet Alanında düzenlenen 
törende konuşan İzmir Eczacı Odası Başkanı Levent Kamacık, kampanyayı eczacı 
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olm.mın ötesinde to plumun çıkarı için ·b~ l attı'klarını belirterek, «Pa tent uygulama5 ı , 

ilaç fiyatlarının daha fazla artmasını ve ilaçta tümüyle dı şa bağımlı hale gelmemıze 

yol açacak» dedi . Hükümetin patent yasa tasa rı sını ge ri çekerek kam uoyunda tar

tı şmaya açmasını isteyen Kamacık, «Mega sağlık projeler ind e mega yanlışla r yapılma

mas ı gerekir» şekl i nde konuştu . 

-1 SORUDA ILAÇTA PAT ENT 

1. Il açla Pa tent Ned ir? 

21 Mart 1993 

Sabah 

llacı k eş fed en i n bu ha kkının bell i b ir süre k o runmas ı dır. Ya ni . başkaları tarafı n 

uan bu il acın belli bir süre imal ed il memesi demekti r. 

2. Pa te nt e K a rş ı Olanl a r Ne D iyo r? 

«Patent sonucu il aç fi rması f i yat ı i s ted iğ i gi bi belirleyecek. Bunun sonucund a 

fiya lla r yüzde 200-250 ora n ında a rtacak. Çok ul usl u tekeller ka rşısı nda ge l i şemeyecek 

olan yerli ilaç sektö rü za ma nl a yok o lacak.» 

3. Patenli Savunanla r Ne Divo r? 

<< Bir il aç 10- 15 y ıl da bi r bulunu yor. Bun un iç in de ilaç baş ı na 200 mi lyon doları n 

üstünde harca ma yapılı yo r . Bu nedenle pa tenll i il aç l a rın f i ya t la rı yükseli yor. Patent

si z ilaç ise, bu nun ya rı t i ya tınıJ sal ılı yor ve haık .s ı z rc>kabet doğuyo r.» 

4. Tü m Ilaçla r Pa hal a nır mı? 

Il aç i şverenl e ri Sendikas ı G enel Sekreter Yardı mcıs ı Gü ray : .:Bü tün ilaç lam zam 

gelmez. T ürki ye'deki 3 bin il açtan ancak patenli i olan 200'ünün f i yat ı artabi lir.» 

Atil'.::ı ö ZSEVER 

Eczacılar, i lac ın paıte.nt ıkapsam ına ·alınmas ı }'l a :ı:aç f i yaıtl·a rı n ın yüzde 200-250 o ra

nında art acağını öne sürerken. ilaç i şverenle ri 3 bin ilaçtan pa tentl i o lan 200'ünde an

cak 5 y ıl sonra ~ ir f iyat artı şının söz konusu o lab il eceğini iddia ett il er. 

!zmir Eczac ı Odas ı Başka nı Levent K amacık , hükü metin halen TBMM Sanayi 

Ko misyonunda bulunan pa tent yasa tasarısını geri çeıkerek , kam uoyu nca tartış ı lmas ını 

ö nerirken, Ilaç I şverenl eri Send ikas ı Genel Sekreter Yardımc ı s ı Feridun Güray ise, 

şunları söy lüyor : 

«Bir 'i lac ın keş f i , fo rmülün ün bu: u nmaıs ı ve piyasaya sürülm <'ls· . çın 23 ı m · ı yon 

dolar h a rcanıyor . 12 b 'n araş t ı rm a il . ancak bi r •: ; ıç bulcnat),!iyo r. 

S onuçta 10-15 yı l:da -bir ii'a.ç or taya çık ı yo r . Dol •a yı sıyla ıkeş ! f m1sra f.:ıa rı da j lacın 

üstüne konuyor. Bu neden-le pllon~Ji ilaç:arı n ~; yat ları yükse ı: yor. Patentsiz ilaç ise, bu

nun yan f i yatına satıl ı yo r. Tabii ki. piyasada patentl i ilaç aleyhine bir ha,ks ı z reka bet 

doğuyor. » 
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izmir Eczacı Odası Başkanı Kamacık. ise, aksi görüşü savunarak , « ilacın patent 

kapsamına alınması ~:.ı o .. ,acın tel üre t .; isi o!an f<runa i stediği· f•: yll!tla ıi•a eczacı ka rşı 

sma, çıkıyor. Bu d a fi•ya t ın 200-250 o ranın ~·.ı. an.ma ı .demektir. Bu duJ;umda )'erı:i i:laç 

firmaları çok uluslu ilaç tekelleri karşısında gelişemeyecek , zamanla yok olacaklar

dır. Böylece Türkiye'de ilaç üretimi tamamen dışa bağımlı olacaktır. » Ilaç lşverenlef1i 

Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Güray ise . «Bübün ilaçlara zam gelmez. Türki 

ye'deki 3 bin ilaçtan ancak patentli olan 200 tanesinin fiyatı artabilir. Ayrıca yasa ta 

sarısı pateni'li iLaçlar açısın:!an 5 y ıl sonra yürürlüğe •guri.yor» dli•yor. 

PATENTLE GELEN FiYAT FARKI 

Acycloir 

Diclophenac 

Ranitidine 

Tenoxicam 

Cisplatin 

(Kaynak: /zmir Ecz. Odası) 

Hammadde 

Patenti'i Fiyat 

TL. 

447.000 

42.600 

235.000 

73.400 

101.600 
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Patentsiz 

Fiyat 

TL. 

250.000 

17.300 

83.600 

33.000 

53.250 
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ÜNİVERSİTELER, KAMU KURUM VE 

KURULUŞLARINA YAZILAN YAZ! 
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Tiirkiye Biiyük Mil/el M eclisi 

Sanayi, Ticarel ve Teknoloji Komisyonu 

Sayı : 106 

1-lükümetimizcc hazırlanan Patent Kanununun ilgili maddeleri ekte sunulmuştur. 

15.4.1994 tarihjnde imzalanmış olan GA1T Anlaşması ulu~lararası anlaşmanın 

ilgili bölümü ekte sunulmuştur. 

126 ülkenin ve Tü.ııkiye'nin imzaladığı bu GATT Anlaşması çerçevesinde Türkiye' 

nin ulusal çıkarlarını koruyucu bir karar oluşturulması için Fakültenizin patent huku

ku ok uta n kürsülerinde bilimsel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Patent Kanunu Tasarısının geçici 7 nci maddesi konusunda kesin ve sağlıklı bir 

karar vermemiz için imzalanan GATT Anlaşmasının ilaç patenli hakkındaki Bölüm 6 

Madde 65 ve 70 inci maddelerindeki geçiş sürelerine göre Ulusal Yasa Tasarımızdaki 

geçici 7 nci maddede belirtilen 5 yıllık geçiş süresinin ~rtınlıp veya azaltılmasının (veya 

sıfırlanmasının) ülke çıkarlarımız açısından dağuracağı sakıncaların bilimsel olarak tes

pitinde yarar gö rülmektedir. 

C umhuriyetin güzide bir kurumu olarak bu komıda.k!i görüşlerinizi en kısa zaman

da .Komisyonumu m bi,Ldı:rilme5i haliııde çok memnun olacağ ımızı ve bu görüşme.ler

den yararlanmak arzusunda olduğumuzu belirtir, katkılarınız için teşekkür eder, say

gılar sunarım. 
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Sivas Milletvekili 

Sanayi, Ticaret ve Teknoloji 

Komisyonu Başkanı 
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lfOKüMETtMIZlN TBMM'NE SEVK ETI1C.l VE ADALET KOMISYO

NUNDAN GEÇEN PATENT YASA TASARlSI 

Geçici Hü'küml~r 

Önceki Kanun Hükümlerinin Uygulanma.1·r 

Geçici Madde 1. - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent 
başvuruları hakkında , başvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulan ır . 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih~en önce yapılmış ve sicile kaydedilmiş devir, 

intikal ve lisans işlemlerinden dolayı kazanılmış haklar saklı kal'ma:'k. üzere, bu çeşit 

işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için bu -kanun hükümleri uygulanır. 

Enstitü Teşkilatr Kurulaneaya Kadar Tekniğin Bilinen Durumu ile !lgili Araştrr

ma R~porunun Düzenlenmesi 

Geçici Madde 2. - Enstitüde gen!kli teşkilat kuruluncaya kadar, bu kanun hü
küınleri uyarınoa Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen tekniğin bilinen duru 

mu ile ilgili araştırma raporu, milletl~rarası niteliği tan.ınmış araştırma kuruluşları 

tarafından düzenlenir. 

Ihtisas Mahkemeleri Kurulaneaya Kadar Asliye Ticaret ve Asliye Ceı.a Mahke 

melerinin Göre vlendiri!eCl'ği 

Geçici Madde 3. - Bu kanunun uygulanması bakımından . lhtisıa~ Mahkemeleri 

kurulunca ya 'kadar, 150 nci maddenin birinci fıkrasın·da sözü edilen davalar için, As
liye Ticaıret ve Asliye Ceza Mahkemelerinin hangilerin·in lh'tisas Mahkemesi olarak 

gönwlend.irileceği ve bu m<th1cemelerin yargı çevresi AdaJeo,t Bakanlığının teklifi üze

rine H~kimler ve Savcılar Yük.sek Kuru.lu tarafından belirlenir. 

492 Sayılı Harçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağr 

Geçici Madde 4. - Bu kanun yürürlüğe girineeye kadar 492 sayılı Kanuna bağlı 

(8) sayılı tarifenin 1/2 ihtiııa beratlan pozisyonunda 'harca ta:bi bulunan belge ve işlem 

lerin yerine geçmek üzere bu kanunda düzenlenen belge ve işlemlerden, yukarıda be

lirtilen, 492 sayılı ](!anun ve ilgili tarife hükümleri gereğince harç tailısiline devam 

edilir. 

Yöne tmelik 

Geçici Madde 5. - Bu kanunun uygulanması için çıkarılması gereken Yönetme
lik, kanunun yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde Enstitü tarafından hazırla

nır ve ocanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe: 'konur. 
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Yıllık Ücretierin ödemnesi 

Geçici Madde 6. - Vade tarihinde yıll ık ücretleri ödenınediği için hü·kümden 

düşmüş bulunan patentlerin, vadesi geçmiş yıJi ara ait ücretleri, Enst'itünün bildirim 

tarrihınden itiıbaren a ltı ay içinde, bu kanunun uygulanması için çıkanlaoak Yönetme

likte belircilen ücret ve ay rıca bu ücretin iki katı ek ücretle birlik te ödendiği takdirde, 

patent hak'kı devam eder. Bu hük mün uygulana•bilmesi için. patentin koruma süresi 

nin bitmemiş olm ası ge reki r. 

Ilaç Üretim U.\'111/eri ve Ilaç Üriinlerinin K arunnıa.1· ı 

Geçici Madde 7. - Ilaç (tıbbi ve veteri ner) üretim usuJierine. bu kanun kapsa

mındaki patent ve faydalı model belgesi ile sağlana n koruma. bu kanunun yayım ı 

tarihinden beş yıl sonra başlarr. 

·ilaç (tıbbi ve veter iner) ürünlerine bu kanun kapsamındaki patent ve fayda lı mo

del belgesi ile sağlanan koruma. bu kanunun yayımı ta rihinden beş yıl son ra başlar . 
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GATT URUG UAY ROUNOU 

15 N ISAN 1994 ANLAŞMASI 

27. 65 ve 70 inci madde ektedir. 

ANNEX 1C 

AGREEMENT ON TRADE-RELATEO ASPECfS OF 

INTELLECfUAL PROPERTY RIGHTS 

PART GENERAL PROVISIO S AND BASIC PRINCIPLES 

PART ll STANDA RDS CONCERN ING T HE AVAILABILLTY, SCOPE AND 

USE OF lNTELLECTUAL PROPERTY RlGI-lTS 

1. Copyright and Related R ights 
2. Trademarks 

3. Geographica l lndications 
4. lndu~ rial Designs 
5. Patenis 
6. Layou t-Designs (Topographies) of lntegrMcd Circuits 
7. Protection of Undisclosed In formation 
8. Control of Anti -Competitive Practices in Contractual Licences 

PART lll ENFORCEMENT O F INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

I. General Obligat!ions 
2. C ivil and Administrative Procedures and R•emed ies 

3. Provisional Measures 
4. Special Requirements Related to Border Measures 
5. Cri mina l Procedures 

PART LV ACQU ISITION AND MAINTENANCE O F JNTELLECI' UAL 

PROPERTY RIGHTS AN D R'ELATED INTE R -PARTES 

PROCEDURES 

PART V DISPUTE PREVENTlON AND SETTLEMENT 

PART VI TRANSlTiü NAL A RR ANGEMENTS 

PART Vlf INSTITUTIO NAL ARR ANGE MENTS; FlNAL PROVISIONS 
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SECTION 5 : PATENTS 

Article 27. 

Patentab/e Subject Matter 

ı . Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 below, patents shaU be 

ava ilable for any inventions, whether products or processes, in all fields of techno

logy, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial 
application.• Sobject tp paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and 

paragraph 3 of this Article, patenis shall be available and patent rights enjoyable 

without discrimination as to the place of invantion, the field of technolpgy and 

whether products are imported or locally prpduced. 

2. Members may exclude form patentability inventions, the prevention within 
ıh ei r ıerritory of the commcrcial exploiıaıion of wh ich is necessary to protect ordre 

pt1blic or moraliıy. lincluding lo protecı human. animal or plant li fe or health or to 

avoid seripus prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made 

merely becau~e the exploitation is prohibited by doınestic law. 

3. Member, may also exeJude from patentability: 

(a) Diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of 

humans pr an imal~ · 

(bl Plants and animals other than microorganisms, and essentially biolo

gical processes for the production of plants or animals other than 
non-biologicaJ and microbiolpgical processes. However, Membrs shall 

rrovide for the protection of planı varieties either by patents or by an 
effec~ive sui generis ·system or by any combinaVion thereof. The pro

visions of this sub-paragraph shall be reviewed four years after the 
entry into forcc of the Agreement Establishing the MTO. 

' For the purposes of this Article, the terms «inventive .ı•tep» and «capab/e of 

i11dustrial application» may he deemed by a Member to be synonymous with the 

tmıs «11011-obvious» a11d «usef'!l» respectively. 
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PART VI 

TRANSlTiüNAL ARRANGEMENTS 

Article 65 

Transitional Arrangements 

1. Subject to the provis ions of parag raphs 2. 3 and 4. no Mem ber shall be o bli · 

ged lo apply th e provisions of this Agreement before the expiry of a general period 

of one year following the da te of entry into force of the WTO Agrecment. 

2. A developing cou ntry Member is entill ed to delay for a furthcr period of 

four years the date of applicaLion. as defined in paragraph 1. of the provisions of 

this Agreement other than Articl es 3. 4 and 5. 

3. Any other Memb:r which is in the process of transformatian fro m a cen· 

tra ll y· planned into a market, free·enterprise 'economy and whic lı is undertalking st ruc· 

tura l refo rm of its intellectual property system and facing special probl eıns in th e 

preparation and implemcntaLion of intell ectual property laws and reg ulations. may 

a lso benefit from a period of delay as fo reseen in parag raph 2. 

4. To the exlcnt that a developing country Mcmber is ob liged by this Agreement 

to extend product patent protection to areas of technology not so protectable in its 

territory o n th e general date of application of thi s Agreement fo r that Member. as 

defined in paragraplı 2. it ınay dela y the application of the provisions on product 

patenis of Seetion 5 of Par t ll to such areas of technology for an additicnal period 

of five years. 

5. A Member avai ling itself of a transilianal period under parag raphs [ , 2, 3 or 4 

shall cnsure that any changes in its laws, regu lations and practice made during that 

period do no t result in a lesser degree of consistency with the prov isions of this Agrec· 

men ı. 

Article 70 

Protection of Existing Subject Matter 

1. This Agrecment does not give rise to ob ligations in respect of acts which 

occurred before the date of appl ication of the Agreement for the Member in question . 

2. Exccpt as otherwise provided for in th is Agreement, this Agneement gives rise 

to obl igations in respect of all subject matter exis~i ng at the date of application of this 

Agreement for the Member in question, and which is protected in that Member on the 

said date, o r which meets or comes su bseq uently to meet the criteria for protection 

und er th e terms of this Agrcement. In respect of this p.uagraph ar;d paragraphs 3 and 

4, copyright o bligations with respect to existing works sball be sole ly determined under 

Article 18 of the Berne Convention (197 1}, and obligations with respect to the r ights 

of produccrs of phonograms and performers in existi ng phonograrns shall be deter· 

mined solely under Art icle 18 of the Berne Convention (1971) as made a pplicable 

under paragraph 6 of Article 14 of th is Agreement. 

3. There shall be no o bligation to restore protection to subject matter which on 

the datc of application of this Agreem~nt for the Meır>ber in question has fa llen into 

the public domain . 
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4. In respect of any acts in respect of specific objects ennbadying protected 

subject malter which become infr ing ing under the terms of legislation in confomıity 

with this Agreement. and which were commenced. or ın respect of which a significant 

investment wass made. before the date of acccptance of the WTO Agreement by that 

Member. any Member may prov ide for a limitation of the remedies availab le to the 

right halder as to the continued performance of such acts after the date of application 

of this Agreement for that Menıber . In such cases the Member shall. howcver. at least 

provide for the payıneni of equitable remuneration. 

5. A Menıber is not obliged lo apply the provis io ns of Artide ll and of parag

raph 4 of Article 14 wilh respcct to originals or copies purchased prior to the date of 

application of this Agreement fo r that Menıber. 

6. Members shall not be required to apply Article 31. or the requirement in 

paragraph 1 of Article 27 that patent rights shall be enjoyab le without discrimination 

as to the field of technology, to use without the auıhorization of the right halder 

where authorization for such use was granled by the governnıenl before the date this 

Agreement became known. 

7. 1 n th e case of in telleetual property righs for which protection is conditional 

upon registration. applicatıons for protcction which are pending on the date of 

application of this Agreement for the Member in question shall be permitted to be 

amended to claim any enhanced protection provided ıınd e r the provisions of this 

Agreenıcnl. Such amcndments shall not includc new maller. 

8. Where a Member does not nıakc available as of the date of entry inlo force 

of the WTO Agrccmcnt patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical 

products comnıensurate with its obligat.ions under Article 27, that Member shall 

(a) notwithstanding the provisions of Part Vf. provide as from the date of entry 

into force of the WTO Agreenıent a nıeans by which applications for patents for such 

inventions can be filed; 

(b) apply to these applications. as of the date of application of this Agreement. 

the critcria for patentability as ~aid down in this Agreenı:nt as if those criteria were 

being applied on the date of filing in that Member or. where priority is available and 

claimed. the priority date of the appl icaticrn; and 

(c) provide patent protection in accordance with this Agreemeııt as from the 

grant of the patent and for the rcnıainder of the patent ternı. counted from the filing 

date in accordance with Article 33 of this Agreenıent, for those of these applicationas 

that meet the criteria for protection referr,ed to in subparagraph (b). 

9. Where a product is the subject of a patent app!ıcation ın a Menıber in accor

dance with paragraph 8 (a), exclus ive ma rketing rights shall be granted , notw'thstanding 

the provisions of Part VI , for a period of five years after obtaining marketing approval 

in that Meınber or until a product patent is granteJ or rejccted in that Member. 

whichever period is shorter, provided that. subsequent to the entry into force of the 

WTO Agrecnı ent. a patent application has been filed and a patent granted for that 

product in anather Meınber and marketing approval obtained in such other Member. 

-95-

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



MADDE 65 ve 70 iri DPT CE TERCUMESl 
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BÖLÜM VI GEÇiŞ DüZENLEMELERI 

Madde 65 

Geçi ş Düzenlemeleri 

1. Aşağıda1 kci 2, 3 ve 4 üncü paragraf maddelerine uyg un olarak. hiçbir üye bu 

anlaşmanın şartl arını , MTO'yu Kuran Anlaşmanın yürürlüğe girme tarihinden son

raki norma l 1 yıllık sürenin bitiminden önce uygulamaya zo runlu tutulmayacakttr. 

2. Gelişmekte olan üye ülkelerin herhan gi birisi 'bu anlaşmanın , Bölüm I, Mad

de 3, 4 ve 5 dış ında kalan şartla rını uygulama tarihini yukarıdaki I inci paragrafta 

tantmlandığı gibi 4 yıl süreyle geeikt irme hakkına sahiptir. 

3. Merk ezi - planlanmış bir ekonomiden paza r, serbest teşebbüs ekonomisine 

geçme sürec inde o lan ve fikri mülki yel h akla rı sis teminde ya pın i bir yenileme yolun

da olup , fikri mülkiyet hakları ya,asının h azı rl anmas ı ve yürürlüğe k onulmasında özel 

sorunlarla karşılaşan herhangi bir başka üye de. yuk a rıdaki 2 nci paragrafta 'belirtilen 

gecikme sü resinden yararlanabilir. 

4. Gel'işmekte olan bir üye ülke. bu Anla şma ile o üye için anlaşmanın uygula 

ma tar ihinde ülkesinde koruma bulunmayan teknoloj i ala nlarına ürün patent koruma

s ı sağlamaya zorunlu o lma'kla beraber (yukarıda 2 nci paragrafta tanımlandığı gibi) 

bu Anlaşmanın H nci Bölümünün 5 inci Kısmındak i ürün patenllcr·i üzerinde'ki şar t

ların bu tür tek nolo ji alanlarına uygulanmasını il ave bir 5 y ıl daha geciktircbilir. 

5. Yukarıdaki 1, 2, 3 ve -+ üncü paragrafiara göre kendisine geçiş sü res i uyg ula

mayi jsteyen herhangi bir üye, bu süre içi nde yap ı·lan ulusal kanunlar, yasalar ve uy

gul amaların . bu Anlaşma şartl a rı ile tutarlı olmasını sağlamalıdır . 

Madde 70 

İlgili 'Kısmı 

8. Farmasötik ve tarımsa l kimyasal maddeler için MT'O (ço k - tara flı Ticaret 

Organizasyonu) patent korumlh'iı sağlayan anlaşmanın yürürlüğe gird i ği ta rihte mükel 

lefiyetierinin buna uygun olmasını temin etmez ise. bu üye : 

1. Yukarıdaki VI nc ı Bölümün şa rtlarına bakılmaksızın . MTO'yu oluşturan an

laşmanın yürürlüğe gird iği tarihten itibaren . bu tür bu luşlar için patent başvurularının 

yapılab i leceğ i bir yöntem sağlayacaktır ; 

2. •Bu başvurulara bu a nlaşmanın uygulama tarih inden itibaren, bu anlaşmada 

belirtiolen patent alınabilirlik kriterlerini , sanki bu kriterler bu üyede başvu ru tarihinde 

veya öncelik varsa ve talep edilirse, başvurunun öncelik tarihinde geçerl i i miş gi bi uy

gulayacaktır: 
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3. Bu 'başvurulardan, yukarıdaki alt - paragrafta (2) bahsedilen koruma kriter
lerine uyanlarına, 

'Bu anlaşmaya uygun olarak patentin ver·ilmesinden itlbaren ve patent ~iiresinin 
geri kal'an bölümü için (bu anlaşmanın 33 üncü maddesine göre başvuru tarihinden sa· 

yılaralc) patent koruması sa~layacaktır . 

9. Bir üycde patent başvuru konusu , yukarıdaki 8 (1) paragrafa uygun olarak, 
bir ürün ise, yukarıda!Qi VI ncı Bölümün şartlarına bakılmaks ızın, o üyede pazariama 
onayı alınmasından sonra 5 yıllık •>ir süre içiı : ya da o üyede bir ürün patenH verilin
eeye veya reddedilinceye kadar (hangi süre daha kısa• ise), ayrıcalıklı pazarlama yetkisi 

verilecektir; şu şartla ki , MTO sağlayan anlaşmanın yürürlü~e girmesinden sonra, di
~er bir üyede bu ürün için patent başvurusu yapılmış ve patent verilmiş ve bıı diğer 

üyede pazarlama onayı alınmış olmalıdır. 
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4 üncü Bölüm 

Endii!.iriycl Tasaruıılar 

25 inci Madde 

KORUMA GEREKSINIMLERI 

1. üyeler baj!ımsız olarak oluşturulmuş yeni ve orjinal endüstriyel tasarımların 

korunmasını sağlamalıdır. Üye ler bilinen lerden bariz o larak farklı değillerse tasa 

rımların yeni ve orji nal olmadığına 'karar verebilirler. Teknik ve fonksiyonel açıdan 

kabul edilmemiş taısarınılar üzerin-de kontma uygulanmayab:ıJi,r. 

2. Her üye tckst: ı tasarımların ın korunmasın ın , m aaiı iyet , denıey g:<bi huc<;uslanda, 

bu tür korumanın o luşturulmas ı o l anağını et<ilememesini saj!lamalıdırlar. Üyeler En

düstriyel Tasarım Kanunu veya Tesci l Yasası uyarınca bu zorunluluğu karş ı lamak du 

rumundadırlar . 

6 ncı Bölünı 

Madde 65 

Dcği.şi:klik Düzenlemeleri 

1. Parag~af 2, 3 ve 4'deki şarüara isti naden hiç IÜ üye WTO kararıyla başlayan 

yıllık genel süre sona ermeden önce bu kararın hükümlerini uygulamakla yükümlü 

değildir . 

2. 1 inci Paragrafta :belirt i ldiği gibi, gelişmek•te olan bir ülke üy<>Si 4 yrii ık bir 

gecikmeye hak kazanabilir. (3, 4 ve 5 inci maddelerden başka , bu anlaşmanın hüküm

ler: ne göre) 

3. Mwkezi planJaımadan , pazaro, serbest girıişim ekonom:sine geçiş süresi içi.nd•e 

olan ve mülk sisteminde yap ısa l yenil ilkler yapa n, mal-mülk yasasın ın hazırlanması ve 

uygul!anl11'asında sorunlaı;Ja karşulaşan her üye, paıraıgraf 2'de de gö~üldüğü ·g ~bi , -bu 

gecikme sürecinden 'karlı çıkabilir . 

4. Kararın uygulanması için ortaya konulan zaman, teknoloji ağ ırlıklı yörelerde 

patent •komması uygulamakla yük:ümiü o1an ·bir üye için 5 inc'i bölümün 2 nc!i ık ısının 

daki patent koruma hükümlerini uygulaması gecikeiJi lir, 5 yıl lık ek bir zaman gereke

bilir. 

5. Gcçıiş döneminde ol•an bir üye 1-2-3 ve 4 üncü paragrafiarda'ki gibi yasalarda 

ve uygulamada bu zaman içinde yapıla n değişikliklerin , istikrarsızlık sonucunu yarat

mamasını sağlamalıdır . 

70 inci Madde 

1. Anlaşmanın uygulanma zaman ından önce alınan kararlar açısından üye üze 

rinde herhangi bir yükümlülük oluştumıaz. 
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2. Anlaşmada başka bir şey öngörülmediği takdirde, söz konusu üye için Anlaş· 

manın uygulama günündekt ıkonu üzen:nd kıi taı3ihhüı1lende artış dlm. 81:>1i~lmen ,günde 
üyece korunan ya da anlaşma uyarınoa koruma kriterini karşılayan bu paragrafta ve 

3 ve 4 üncü paragra~iara göre, ~cİ'[ ıtaah:hülhıri Bem Korı~aınsiyonunun 18 ı: nci Mad
desine göre belirlenir ve fonog ram üreticileri üzerindeki taahhütl-er de aynı maddeye 

·göre ·bel'irlen ir. CKaırarın 6 ncı p:ıragrafınm 14 ünoü madidesi u.yaırınoa.) 

3. Anlaşmaya göre .başvuru tarih:ndekli husus üzerinde korumao/ı •yen~lemek için 

söııkonusu üyeye herhangi ıbi r taahhüt yüklenmeyecek tir. 

4. Konu üzerindeki hükümlere göre, Mutabakat yasası hükümlerinin ihl•al edil· 
mı:ıs i, ya da WT'O Anllaşmasınm ü•yıeoe kıabu\ edi len •tarih in:fen önce ciddi lbir giıli.ş"m' i n 

yapılması sözkonusu old uğunda , üye en azından eŞi t bir ödeme yapılmasını sağlama· 

!ıdır. 

5. Kararın uyg ulama gününden önce üye için alırran orjinal ve kopyalara istina· 

den, üye ll inoi madde:!eki 'hükÜITll:erle 4 üıncü p:ıragrafın 14 üncü m:tıddesi n i uıygula

m:ık zorunda değ'·ı:ı:fr. 

6. üyeler 31 inci maddeyi uygulamalcia yüküml ü olmadıkları gi·bi, 1 inci parag
rafın 27 nc i maddesinde yer QJ!ıan patent haık.ların.ın a;yırı.m yapı.lımada n ve 'ha'k sahi bi· 
n in yetkilendirilmedcn kullanılması Anlaşma tarihinden önce sözkonusu yetkinin hü

kümetçe garantilenmesi husus larında da taahhüte tabii değildirler . 

7. Tescil üzerinde şartlı korumalarda, mal mülk hakları hususunda , üyenin An· 
ı·aşma hüıkürrierinde yer >aılan 'koruma ihususıındl değjşi kllk •yapmasına ıiz: n verebi~ir. 

Bu değ i şi'kJi k•ler ye.nı; hUıSusları ıgündemc getirmemeD:d1ir. 

8. WTO Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihin uygularımas ı gi bi üyenin geçerli 
'k:ı!ınadığı d urumlarda, faırıına;Jcolojik ve tarınısal kimyevi üri.iııır.erin pa:tenıt korumaları · 

nın 27 nci maddedeki taahhüt I ere uyması nda, üye şunları gözönüne al malıdır . 

a) •Bölüm 6'da yer alan taahhütler dışında , WTO Anlaşmasının yürürlüğe gir

d;·ği ıta~ihten •itıiıbaren patent uygulam~la;rı tasnı;r ed' ·ı:melli . 

lb) Anl•aşmanın taıthind'en ıitiba.ren uygula.maı!ıarın o/Üiıli:düğe girmesi, Anlaşma

da yer alan patenlierne lkri terinin uygulanması. 

c) Anlaşmanın 33 üncü maddesi uyarınca, patent harcı gibi hususları gözönüne 
1Larak , Anlaşmaya göre patent korumasının sağlanmas ı (b paragrafta koruma kriter

lerinin uygulanmasına ilişkin kriter) 

9. Paragraf 8 · a)'da belirtildiği gibi bir üyenin patent uygulamasıtıda koruma 
sözkooousuysa., pazar hak'laırı. pa.mr ısö7lleşmesin in sai!;lan.ınasındian onra 5 yıl süre Be 
garanti altına alınmalıdır. Patent uygulaması belirlenmeli ve başka bi r üye <için garanti

li bir ürünün patenlierne uygulaması yapılmak ve diğer üye içinde pazar sözleşmesi 
9:tl!l)a.ııınalıdır. 
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T. C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
ECZACILIK FAKÜLTESi DEKANLIGI 

TORKIYE BüYüK MlLLET MECLISI BAŞKANLICl 

SANA YI, TICARET VE TEKNOWJt KOMJSYONU BAŞKANLICINA, 

Fikri mülkiyet haklarının tanı:ıması insana ve insanlığa saygı ile eşdeğer bir kav· 

ram , lduğu için patent hakkının tanınması zorunlulukdur. Ancak Patent Kanunu Tasa· 

rısının geçici 7 nci maddesi ilaç üretim usulleri ve ilaç ürünleri söz konusu olduğunda, 

kanunun sağlayacağ ı •korumanın kanunun yürürlüğe girmesinden. itibaren belli bir ge

çiş süresi öngörmektedir. Böyle bir geçiş sü resi özellikle yerli firmaların güçlü çok 

uluslu firmalar karşısında yok olmal arını engellemek ve yine yerli firmaların güçlen 

mesine olanak yaratmak aç ı sından gereklidi r. Bu sürenin ne kadar olmas ı konusunda 

ise patent hukukunda uzman üniversitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Selçuk Öz

tek'in görüşünü ekte bilgilerinize sunuyo rum. Yararlı olur umuduyla çalışmalarınııda 

başarılar diler, saygılar sunarım. 

Eczac ılık Fakültesi Dekanlığ ı na. 

Prof. Dr. K . Turay Yardırnet 

Deka n 

Ilgi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Sanayi, Ticaret ve Teknoloji Ko-

misyonunun 106 say ılı yazısı. 

Ilgi yazı incelenmiş ve so rul an hususa ilişkin görüşlerim aşağıda belirtilmiştir. 

Patent Kanunu Tasarısmın geçici 7 nci maddesi, ilaç üretim usulleri ve ilaç ürün

leri ~öz konusu olduğunda, vaz'ed ilecek kanunun sağlayacağı korumanın kanunun yü

rürlüğe girmesi nden itibaren 5 yıl sonra başlamasın ı öngörmektedir. 

Batı ülkelerinde de, patent mevzuatını yenileyip bu çerçevede ilaç patentinı kabul 

eden hemen hemen bü tün kanun koyucular bu şekilde geçiş süreleri öngörmüşlerdir; 

örneğin İtalya ve ispanya dahi . yerli firmaları öldürücü bir rekabetle aniden karşı kar

şıya bırakmamak iç in, ilaç patenlinin sağladığı korumayı. bu korumayı içeren kanunun . 

yürürlüğe girmesinden belli bir müddet sonraya ertelem işlerdir. 

Kanaaliınce böyle bir süre. yerli firmala rın çok güçlü mültinasyonal gruplar kar

şısında kısa sürede eriyip yok olmalarına engel olmak için elzem olduğu kadar; buna 

bağlı olarak, yerli firma ların finansal. strüktürel ve teknik ya pıla rını güçlendirmelerine, 

birleşmeler veya yabancı firmatarla ortaklıklar kurmak yoluyla sağlam temellere ka

vuşmalarına imkan vermek bakımından da lazımd ır . 

O itibarla, bir kere, bu sürenin «sıfırlanmas ı » düşünülemez . Keza GAIT Anlaşma 

sının 65/1 maddesindeki 1 yılık g"çiş süıesi de oldukça kısadır. Kanaatimce, bu açı

dan, Türkiye'nin milletlerarası taahhütlerine aykırı düşmeyecek en uzun intikal süre-

- 107 -

TBMM KUTUPHANESI



sinin benimsenmesi cihebine gitmek gerekmektedir. Böylece milli ·ilaç firmaları, karşı 

karşıya kalaca'kları güçlü rekabetin gerektirdiği ekonomik, · f·inansal, teknik ve tekno

l'ojik tedbirleri aılabi!ecek; kendi aralarında ve/ veya başka ülkelenin firmalarıyla birle

şerek ya da ortalcltlclar kuranı:k, gerekinse teknoloji transferi yaparak , bu güçlü re.ka

bcte rağmen yeni patent düzen'ine asgari zayiatla intibak edebileceklerdir. 

GATI Anlaşmasının 65/4 maddesi hükümleri, bu Anlaşma alanındaki ürün 

patent korumasının Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihe (65/ l 'de 'belirlenen genel yü

rürlük tanihine) kadar Tünkiye'de patent ('ihtira bera:tı) koruması sağlanmamış olan 

teknolojik alanlara (bu meyanda, ilaçlara) leşmil edilmesi söz konusu olduğunda ve 

Türkiye bir «developing countl')'» olarak mütalaa edildiği ta•k'dir<Je ve ölçüde, ona, bu 

intibak süresini , Anlaşmanın 65/ 1 maddesindeki 1 y ıl ve 65(2. maddesindeki ilave :'1 yıla 
ek olarak 5 yıl daha, yani 'böylece (65 / 1, 65 / 2 ve 65/4 birlikte mütalaa edildiğinde) 

toplam 10 yrla kadar uzatma imkanını verm~·ktedir. Tü~kiye 'nin, sonuçta gei'işmiş ül

kelerin de katkılarıyla hazırlanmış ve dolayısıyla bu ülkeler tarafından da kabul edilmiş 

olup kendisi için aynı zamanda bir 'hak teşkil eden bu 10 yıllık intikal süresinden ya

rarlanmaması için, görünürde, makul bir neden bulunmamaktadır (ancak, Anlaşma 

metninin tamamı elimizde olmadığı için, inti'kal süresini daha kısa tutan «developing 

country»lara buna mukabil !bazı avantajlar sağlanıp sağlanmadığı konusunun tahki·ki 

mümkün olamamıştır.) 

GATI Anlaşmasının 65/5 maddesi, Türkiye'nin böyle bir intikal süresinden ya

rarlanmasına kanaa:timce engel te~k!H etmemektedir. Gerçi Anlaşmanın bu maddesi, 

intikal süresinden yararianan üye devletlenin, bu süre zarfında, Anlaşma hükümlerin

den daha zayıf içeri'kte olan kanun, düzenleme ve uygulama değişi•k.likleri yapmalarına 

engel teşkil etmektedir. 'Falkat bizatihi GATI Anlaşması 1 yıl + 4 yı'! + 6 yı!lı'k in

tikal sü.releri öngördüğüne göre, hazırlayacağı yeni bir Patent Kanununda bu süreler

den yararlanmak la Tünkiye, GA 1T Antaşması hükümlerinden daha zayıf içerik te bir 

kanun, düzenleme ya da uygulama ihdas etmiş olmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederi'm. 
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Sayı 

T. C. 
. İSTANBUL üNIVERSITESI 

HUKUK FAKüLTESI 

DEKANLIC! 

B. 30.2.1ST.0.64.00.00/ 901 

Konu : Patent Kanunu Tasarısı Hk . 

TüRKiYE BüYü K MILLET MECLiSI BAŞKANLIGINA 

(SANAYI. HCARET VE TEKNOLOJI KOMISYONUNA ) 

ANKARA 

Ilgi : 106 Sayılı yazını z. 

6.6. 1994 

Patent Huku"u konusunda Faküll'eniiz l'icaret Hukuku An·ahilim Dal ı Öğretim 

Üyelerinden Prof. Dr. ü nal! TEI(IINALP ve Prof. D r. Hüsey:n üLGEN'·in hazırla 

mış oldukıları mütalaa Hişi'kte gönderilmişti r. 

Billgileri.nizi rioa eder. sa')'gılarımı sunanm. 

Ek lO Sayfa 

Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL 

ı Dek an 

Mütalaa Istanbul, 3.6. 1 99-ı 

T . C. Tü rk iye Büyük Millet Me.:l 'si 

Sana yii. T icaret v.c Teknolojo Komisyonuna .su nulmak üzere 

Istanbul Hukuk Fakültesi Dtjkanlığınıa 

T.C. Türk•iye Büyük Millot Meolisi Başkanl ığ ı Sanayi . T icaret ve T'eknoloji Ko

misyonu Başkanı s•vas MilletveUı i Sayın Aüııet K öylüoğlu. Istanbul Hıikuk Fa'kiil

tesi Dekanılı ğına 106 ~ayı, lı aşağıdak i pzı y ı yollam ı şt ır . · 

·«H ü:kü.metim izce hazırlan an patent kanıunu ek•le sunulmuştu r . 

15.-1. 1994 'tJa,rillinde imzalanmış ol•a.n GATT anlaşmas ı uluslararıası anlaşmanın il

gili bölümü ek te ısunu'Lmuştur . 

126 ·ül,keıli n ve l'ürkiye'nin imzalaıdığı 'bu GAn· anlla~as ı çerçevesinde Türk i

ye'ni n ulusal Çikarlarını •koruyucu bir karar ol uşturulmas ı için Fakültenl'zin patent hu

kuku d kutan kü.rsüıleı'inde 'bi.limsel bir değer:Jendinmeye ih·n;yıaç du)'ulmak.tadır. 

Pate nt Kanunu Tasarıs ının geçici 7 nci m1.dde.s i k onusurıda kes in ve sağilık ı lı b ir 

karar vermemiz için imzalanan GATT a nl aşmasının ilaç patenti h a kkındaki Bölüm 6 

Madde 65 ve 70 inci maddelerindeki geçiş sürelerine göre Ulusa·! Yasa Tasarı

mızdak ~ geçici 7 n.ci madde de ·belirti len 5 •y ıllık geç i ş süresin-in antırılıp veya azaltıl

masının (veya s ıfırJ.anmasının) ülke çıkarlarımız açısından ;:!oğurao;ı,ğı sakınca ların bi

•limse1 alarak tespitinde yarar •görw:mektedir. 

Cumhuri·)'CUin Güzide bir Kurumu olarak 1bu .konudaki •görüş.le!'illlizi en !kısa za

manda Kom'isyonumma bildirilmesi halin;:le çok m~mnun olaca~ımızı ve bu görü~le.r 

den yararlanmak arzusunda olduğumuzu belirtir, ıkatkılarınız 'için Ueşekikür ooer, say

gılar sunarını.» 

-lll -

TBMM KUTUPHANESI



Görev, l&lan•bul Hukuk Fakültesi: Dekanlığı tarafından , 27 Nisan 1994 ~arihli ve 

663 sayılı der kenar .:1 ; , F·a kü•jlede fikri hukuk ve 'bu d·aıl içı : ndle yer rulaıı ihtira (prutent, 

buluş) hukuku ders )ııin ok·utu~ması sonım'ıutuğunu taş·yan 'biz aşağıd•a ,imzal·arı ·bu'lu

ııan ProL Dr. ünal TeLna!p üe Prof. Dr. Hüseyin Ül·gen'e •tevdi edilmi~ti•r •(Ders ha

len Prof. Dr. Ünal Tekimlp tarafından dkuıtulmak~adır.) 

Bu görev çıerçıeves' nd~ ~ağıda ki rapor hazınlanıp taık-:Lm ed'lmiştir. 

Rapor 

Yukarıda'ki yazıda yer alan sor~0.rı cevaıplandınab:Lmek için , konuya temel .teşkil 

eden bnı ulu s.~araras ı sözleşm~ · r :.:e bunların yürürlük tar:.hler'i ve ulusat düzenl eme

lere bı~a.ktıkları imkanlar •ha·kkınd'.l açıkJamaılarda ·bUJ!unno<JJk zorun·!udm. 

ı . Sözleşmeler 

1. Uruguay Görüşmeleri d :ye amlan göri1~~1cnde, 

ilkeleri ıiçeren «Çdk tanaflı Ticar-et Örgütünün Kurulması 

Esmblis~· ng the Mul tilatıeral Trad~ Organisatio n) [MTO, 

dün•ya ticaretini kapsayan 

Antlaşmas ı » (Agre.-"1llent 

Çoktaraflı Ticaret Sözleş-

mesi] (1) 'kabul edilmiştir. Bu sözleşme 15.4.1994 tarihinde Marakeş'de imza1anmıştır. 

Bu ÇokNtraflı T icaret Sözleşmesi (MTO)'nin A, B ve C i•!e ifade edilen <ana ekieri 

bulunmakta, ana ekiler de kendi aralarında lA, IH, [C ve IA 1 :a, b ııi-bi alt'Cik.lere 'bö

lünmelkte:lir. 

~ Çok Taraflı Ticaret Sözleşmesi (MTO)'nin JC eki ise «Sahte Mallara Ili şkin 

Ticaret Dahil, Ticarete lliş'kin Sınai Mülkiyet Sözleşmesi » (Annex JC: Agreement on 

Trade-Related Aspectıs of fntellectual Property Rig'hts. fncluding Trade in Counterfeit 

Goods)'dir (lTRIPS, Sınai Mülkiyet Sözleşmesi) (2). 

Patenliere ilişkin kurallar i şte bu Sınai Mülki yet Sözleşmesi (fRlPS) içinde yer 

almaktadır. 

3. Patenliere ilişkin sürelerde hem MTO'nun hem de TRtPS'in yürürlüğe girme 

tarihleri rol oynamaktadır. 

4. Sayın Komisyon Başkanının atıfta bulunduğu 65 ve 70 inci maddeler 

TRI'PS'de yani Sınai Mülkiyet Sözleşmesinde yer almakta, ancak ulusal düzenlemelere 

bıralulan ve ilaç patenti ve münha:sır satış ha'kları hakkındaki geçiş sürel'eri hem MTO 

hem de TRtPS'in yürürlüğe girme tarihlerine yollama yapmış bulunmaktadır. 

(1) Bu sözleşme bizzat kendi metninde, basmda ve dünya literatüründe Ingilizce 

admm kısa/tdnuş şekli olan «MTO» şeklinde amlmaktadır. Bu raporda da Çoktaraflı 

Ticaret Sözleşmesi ve zaman zaman da MTO diye kullanılnuştır. Bu sözleşmenin ta

mamı GATT Publicaıion Services Centre, William Rappard, Rue de Lausamıe 154. 

CH-1211 Geneve'den temin edilebilir. 

(2) /C eki bizzat kendi metninde, basmda ve dünya 1/teraıüriinde Ingilizce admm 

kısaltılmış şekli olan .TRİPS diye anılmakladır. Bu raporda bazen TRIPS bazen de Sı

nal Mülkiyet Sözleşmesi diye kullanılmıştır. 
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II. Yürürlük Tarihleri 

1. Içinde palenle ilişkin kuralların da bulunduğu TRtPS'in, yani Sınai Mülkiyet 

Sözleşmesinin yürürlüğe girebilmesi için önce Çok Taraflı T icaret Sözlcşmesinin, yani 

MTO'nun yürürlüğe girmesi gere~lidir. MTO, 15.4. 1994'te Marakeş 'de imzalanmıştır. 

Ancak bugün yürürlükte değildir. Yürürlüğe girmesi, üye ülkelerin ulusal mevzuatla

rındaki ratifikasyon ve kabul kuralla rı ilc uluslararası sözleşme prosedürlin uyg ulan

masından sonra gerçekleşecektir. Nitek im GATr Sek retaryas ı tarafından yayınlanan 

MTO'nun başında yer alan «not>>da bu husus bel i rtilmiştir. 

MTO'nun yürürlük tarihinin 1995 Temmuzu olacağ ı dünya basınında yer almak

tad ı r. Mamafih bu hususta herhangi bir kesi nlik yok tur. Bu raporda MTO'nun yürür

lüğe 1995'te gireceği var'llyılarnk wıklamalar ya pılmı ş tır. 

2. MTO'nun, yani Çok Taraflı Sözlqmcsinin yürürlüğe girmesinden itibaren 

bir sene boyunca hiçbir taraf ülke. TRIPS'i. yani, Sınai Mülkiyet Sözleşmes ini uygu

lamak zo runda değildir. Diğer bir deyiıle, Sınai Mülkiyet (patent dahil) , en erken ('ok 

Taraflı Ticaret Sözle)mesinin yani MTO'nun yürürlüğe girmesinden bir sene sonra, 

ya ni ya pıla n varsayıma göre 1996'nın Tcınnıuzunda uygulanma ya başlayacaktır. (S ı 

nai Mülkiyet Sözleşmesi nin 65.1. maddesi). Çok Taraflı Ticaret Sözleşmesi daha geç 

yürürlüğe girerse, içinde patcntlerc ve ilaç palenlierine ilişkin kura lların da bulunduğu 

Sınai Mülkiyet Sözleşme.si daha sonra yürürlüğe gi recektir. 

3. Gelişmekle olan ülkelerin (Developing Country), bu bir yıllık süre geçtikten 

sonra da SLnai Mülkiyet Sözleşm esi n i (patent dahil) hemen tatb ik eLmek zorunluğu 

bulunmamaktadır. Başka bi r deyişle , söz konusu ülkelerin , Sınai Mülkiyet Sözleşme

sini daha da gec ikti rcrc k uy!]ulama hakları vardır. Gelişmiş ülkelerin ise böyle bir 

hakkı yoktur. Başka bir ifade ile, MTO'nun yürürlüğe girmesini takip eden senenin 

sonunda , münhasıran gelişmiş ülkeler TRIPS'i yani Sınai Mülkiyet Sözleşmesini uy

gu lamak zorundad ır. 

4. Gelişmiş olan ülkeler için yürürlük tarihi : MTO'nun, yani ('ok Taraflı Ti 

caret Sözleşmesi nin , 1995 Temmuzunda yü rürlüğe gireceği düşünülürse, Sınai 

Mülkiyet Sözl eşmesi, ge li şmiş ülkeler aç ı s ından en erken 1996 Temmuzuncia ve yal

nızca gel işm iş ülkeler için uygu!a.ıırken kala naca'ktır. (Buna «Gelişmiş ülke ler için 

Genel Uygulanırlık Tarihi» diyelim .) 

5. Gelişmektc olan ülkeler için yürürlük tarihi : Gelişmektc olan ülkeler, patent 

dahil Sınai ~ülkiyel Sözleşmesinin yürürlük tarihini, yukarıda açıklanan «Geli şmiş 

Ülkeler için G enel Uygulanır·lık Tarihi »ni takip eden dördüncü y ıl m sonuna ertelemek. 

yani 1 +4= 5 yıl sonra yürürlüğ~ sokmak hakkını haizdir. ( Sınai Mülkiyet Sözleşme

sini n 65.2 maddesi). (Gazetelerden öğrendiğimize göre Kom i;yon yasa taslağında ge

çi ş süresini Patent Kanununun yü rürlük tarihinden itibaren 4 yıl yapmJştır . Oysa bu 

MTO'nun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra olmalıdır.) 

TRIPS'in, yani Sınai Mülki y~t Sözleşmesinin. geli şmiş ülk.cler için 1996 T emmu

zuncia yürürlüğe gireceği düşünü lürse, gelişmektc olan ülkeler için TRIPS, yani Sınai 

Mülkiyet Sözleşmesi bundan dört sene sonra, yani 2000 yılında yürürlüğe girecektir. 

(Buna «Gelişmekte Olan Ülkeler Iç in Genel Uygulanırlık Tarihi:. diyelim.) 
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6. Gelişmekte olan bir ülkede, Gelişmektc Olan Ülkeler için Genel Uygulanır

lık tarihinde (2000 y ılı ) henüz ürün patent i ile korunmayan teknoloji alanları varsa, ve bu 

alanların TR'I'PS allında korunması gerekiyorsa. yalnızca bu tekno loji alanları için 

TRI'PS'i n uygulanması bir beş y ı l daha. ya ni 2005 y ılın a kadar erlelenebi lir . (S ınai 

Mülkiyet Sözleşmesinin 65.4. maddesi). 

Bir teknoloji alanına dahıl olarak kabul edilebilecek olan farmasötik ürünler 2000 

yılında ürün patenli ile korun:muyorlarsa. bunlara getirilecek ürün patenli koruması 

2005 y ılına ertelenebi lir. Yani Türkiye 2000 yılın a kadar bazı ürünlere, bu arada ilaca 

patent koruması get irınem'işse . yani il gili kanunu çıkarmam ışsa. koruma 2005 y ı l ına 

götürülebil ir. 

Bu ertelemeler sırasında Sınai Mülkiyet Sözleşmesinin yani TR 1 PS' in ana ilkesi 

olan, ülke vatandaşl arı ile diğer ülke vatandaşları arasında ayırım yapınama kuralları 

gözeti lmelidir. 

lll. Incelenmesi Ertclenın. ~ Patent Için Başvuru Sistemi 

S ınai Mülkiyet Sözleşmesinin 70. maddesinin R. bendi farmasalik ve kimyasal ta 

rım ürünlerine patent veri lmesi ile ilgi li özel ve istisnai bir sistem kabul etmişti r . Bu 

sisteme göre; 

Bir üye ülkede, MTO'nun. yani Çoktaraflı Ticaret Sözleşmesinin. genel olarak 

uygulandığı tarihte (tahminen 1995) farmasotik ürünler ilc kimyasal tarım ürünleni içi n 

patent koruması yoksa. o ülke (gelişmekte olan veya az ge l işmiş ülke dahi olsa) aşa 

ğıda açıklandığı şeki ld e bir patent başvuru sistemi kuracaklır. Bu sistem u yarınca pa 

terrt için ba~vuru yapılmakta. fakat inicelemc ile paıenl verilmesi beş y ıl sonraya ertc

lenmektedir. Bu sistem şöy l e iş l eyecektir 

1. MTO. yani Çoktaraflı Ticard Sözleşmesi. yürürlüğe girdiğinde (Genel Uy

gulama Tarihi) patent korumas ı olmayan bir ülke patent için başvuru nıerci:~ ni kurup 

da (Sınai Mülkiyel Sözleşmes i nin 70.8 (i) maddesi) bu ülkeye herhangi bir ilaç ile ilgili 

başvuru yapıldığında, başvuru o ülke tarafından sadece kabul edi lecek, başvu ru dos 

yas ı alınacak. fakat 2000 yılına kadar dosya aç ılmayacak ve hiçbir inceleme yapılma

yacak, p~tenl verilmeyecektir . Yani inceleme ve patent verilmesi ertclenecektir. Böyle

likle 1 +4 yıllık erteleme ile uyum sağlanmıştır. (Bkz. yukarıda 1 1 :sı. 

2. Patent incelemesi, yani o ürüne palen . verilip verilemcyeceğinin incelenmesi. 

TRIPS. yani Sınai Mülkiye l Sözleşmesi. o ülkede yi.ırürlüğc girdiğinde (mesela 2000 

yılında) yapılacaktır. Söyle ki , !995' ten itibaren yapılmış bulunan ba5vurular. incele

meye alınacak , yani başvuru dosya ları ilk defa 2000 yılında açılacaktır. Ancak incele

me sırasında «yenilik» j ncel~mesi 2000 yılına göre değil , başvuru tarihine göre yapıla

caktır. Yani 2000 yılına kadar geçen süre içinde patent başvurusu ya pılmış o farmaso

lik ürün ile ilgili yeniliği kaldırıcı hususlar nazara alınmayacaktır. Başka bir deyişle, 

başvurulara kayıt tarihindeki şartlar uygulana~ak. böylelik le başvuruların öncelik sı 

rası korunacaktır . 
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IV. lnlıisari Paza rlama Hakkı 

MTO'nun, yani Çokt~ raf lı Ticaret Sözlc şmesinin, yü rürlüğe gird iği tarihte farma

solik ürünler ilc kimyasal. tarımsal ürünlere patent verilmeyen bir ülkede 70. madde

n in 8 (i) ve 70.9 bendine göre bazı şartların ge rçekleşmesi hak nde başvurusu yap ı lan 

ürün içi n «i nh isari pazarlama hak-kıı> tanınır. Bu hakkın tanınmasının şart l arı şu nla r 

dır· 

1. 70. maddenin 8. fıkrasının (i) bendi uya rı nca patent başvuıusu MTO'ııun, yani 

Çoktaraflı Ticaret Sözleşnıesiııin, yürürlüğe girmesinden son ra yap ılmı ş ve o ürün için 

patent bahşedilmiş ve ruhsat verilmiş olmalıdır. Söz konusu ilaç için pareoıt başvurusu 

yap ı lelığına göre. söz konusu ürünün patent alabilme şartlarını haiz olması icap eder. 

G erçi. inh isari sat ı ş hakkı talep edilen ürünü n başvuru dosyas ı rafa kald ırı lacak beş 

yıl süre ile. yani 2000 yılına kadar incelenmeyecekti r ama bu başvurusu ya pılan ürü

nün; 

a) Yeni o l duğu. 

b) Ycniliğin. ıcatta bi r ad ını tc~kil edecek kalitede olduğu (invenıivc step) ve 

c) Sanayiye kab ili ta~bik olduğu 

Varsayılmaktadır . 

Bu unsurlar hem evrensel paten t al ın abili r lik şart l arıd ır . hem de bizzat T RIPS'in , 

yani Sınai Mülkiyet Söz lcşmcsin·in. 27. maddesinde öngörülmüştür. 

Bu sebeple. Tü r kiye açısından yeni olmayan bir urü n için. mesela Türkiye'de ha

len üretilen veya Türkiye'ye ithal edilen veya ruhsalı alın mı~ bir ilaç için T R IPS'e 

göre Türkiye'de patent başvurusu yapıianıau ı ğı gibi inhisa ri pazarlama hakkı da talep 

edilemez. Başvuru yap ı labilmes i için Türkiye açısından tirünün yen ', yen· : liğin de 27. 

madde kalitesinde olması gerekir. Bu husus aşağıda 2'de açıklanm ı ştı r . 

TRiPS' in. ya ni Sınai MülkiyN Sözleşnıesi n in. 70. maddesinin 8. fıkrasının (i) 

bendi hüknıline göre bir ilaç iç in yapılan parcnt başvurusunun konusunu teşkil eden 

ilacın , yani ürü nün. «yenilik ». << icatta basamak» ve «sa na yiye uygulanabil irlik» un su r 

l a rını haiL olup olm adığırtı Kentro l için Sın a i Mülkiyet Sözleşmesi bir mekanizma kur 

muştur. Bu mekanizma patent almadan ön~c 70.9. maddedeki inh isari pazarlama hak

kı alabilmek ıiçin ihdas edilmiştir. Böyle bir rnekanizmaya ihtiyaç vard ır. Çünkü, pa· 

tent ba5vurusu yapılmış ürünün patent alabilmek şartını haiz olup olmad ı ğı bilinme

mekted ir; beş y ıl da bilinnıeyecekt ir. ('ünkü. başvuru kabul edilmiş, fakat dosya in 

celemeden rafa kaldırılmıştır. Beş yıl son ra incelenecek dosyadaki ürün bi r «hiç» o la

bilir. Yani yeni olmayabilir veya yenilik 27. maddeye gö re «inventive step» kalitesinde 

olmayabilir ( lnventive steps demek o icadın yeni olduğunun aşikar ve şüphesiz olmas ı 

demektıir . Bu umur icad ııı yeniliğin i n kalitesi ile ilgili olup s ıradan yenilikleri «yeni» 

kabul etmemektedir.) Bu anlamda. yani Sınai Mülk iyet Sözleşmesi ve Patent Kanunu 

açısından «hiç» e ne patent ne de inhisari satış hakkı verilenıez. I şte bir «hiç» e veya 

patent alabilme şartları nı haiz olmayan bir ürüne inhisari satış hakkı vermemek için 

omın bir <<hiç» olmad ığının isbatı ı:;ercklid;r. TR ı· ps i)te bu is bat keyfiyet i bir meka 

nizma kurmuştur. 
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Bu mekanizma da şudur : Türkiye'de patent almak için başvurup da dosyası beş 

yıl sonra incelenecek olan ürüne (!) MTO'nun, yani Çoktaraflı Ticaret Sözleşmesinin 
üyesi olan bir ülkede, (2) MTO'nun, yani Çoktaraflı Ticaret Sözleşmesinin yürürlüğe 
girmesinden sonra patent verilmiş ve (3) o ülkede inhisari satış hakkı tanınmış olına
lıdır. Bu suretle o ürünün bir «hip olmadığı dolaylı bir tarzda isbat edilmelidir. Bu

rada dikkat ·edilmesi gerekli olan husus şudur : O ürün için diğer bir üye ülkede 

pate~t başvurusu (1) MTO'nun yürürlüğe girmesinden sonra yapılmış olmalıdır, de
mek ki, eski ilaçla•r 1ile MTO'nun yani Çoktaraflı Ticaret Sözl·eşmesinin genel uygu

lanma tarihinden önce patent ve ruhsat almış ilaçlara inhisari pazarlama ha'kkı verile
mez, (2) patent MTO'nun yürürlüğe girmesinden sonra verilmiş olmalıdır ve (3) pazar

lama hakkı MTO'nun yürürlüğe girmesinden sonra MTO'ya üye bir ülkede bahşedil
miş olmalıdır. Bu husus TR!IPS'·in, yani Sınai Mülkiyet Sözleşmesinin, 70. maddesinin 
9. fıkrasında «Subsequent to the entry into force of the Agreement Establishing the 

MTO» diye, yani «MTO'yu kuran antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra» şeklinde 
belirtilmiştir. Demek ki, MTO'nun yürürlüğe girmesinden önce patent veya ruhsat al
mış veya bilinen yani açıklanmış ilaçlar için ne patent başvurusu yapılabilir ne de in-

. hisari satış hakkı talep edilebilir ve bahşedilebilir. Sınai Mülkiyet Sözleşmesi, Çokta

raflı Ticaret Sözleşmesinin, yani MTO'nun yürürlüğe girmesinden sonraki yeni ürünleri 
esas aldığına göre, bu yeni ürüne, patent veren üye ütkenin TRIPS'in 27. maddesine 

göre (a) yenilik incelemesi yapmı~ olması ve (b) ürünün yen·iliğinin icatta bir basamak 
teşkil edecek kalitede olması, yani yeniliğinin şüphesiz (non - obvious) olması gerekir. 
Yeniiik araştırması yapılmadan ver;ıen patent (mesela başvuru veya ertelenmiş ·ince
leme sistemine göre verilen patent), inhisari pazarlama hakkı bahşetmeye yeterli ola

maz. 

tnhisan pazarlama hakkı, pazarlama onayı alınmasından itibaren beş senelik dö
nem veya ürün patenli başvurusunun kabul veya reddedilmesine kadar olan dönemler
den hangisi kısaysa, o süre boyunca tanınır (m. 7C.9) Pazarlama onayı alınmasından 
sonraki beş sene, patent başvurusuna cevap verilmesinden önce sona ererse, patent baş
vurusuna cevap verilene kadar geçecek süre için de bu inhisari pazarlama hakkının 

devam edip etmeyeceği belli değildir. 
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SONUÇ 

Türk Huku'kunda, 

1. Geçiş süresi muhakkak tanınmalıdır. 

2. Bu süre MTO'nun. yani Çoktarafl ı Ticaret Sözleşmesinin, (yoksa Türk Patent 

Kanununun değil) yürürlüğe girmesinden sonra (1 + 4=) 5 yıl olmalıdır. 

3. lnhisari Satış Hakh münhasıran; 
a) Çoktaraflı Ticaret Sözleşmesinin yürü rlüğe girmesinden sonra bir üye ülkeden 

yeni bir ilaç için patent alınmışsa ve buna ilaveten, 

b) Bir üye ülkeden ru'hsat alınmışsa , 

c) Ilaç, l'RIPS'in 27. maddesi anlamında yenilik unsurunu içeriyorsa. bu yenilik 

icatta basamak kalitesinde ve düzeyindeyse, 

d) Bütün bu hususlar ulusal mabm önünde delilleriyle ispat edilmişse 

Verilmelidir. 
Yoksa Patent Kanununun yürürlüğe girmesi ile hiçbir şa rt aranmadan inhisari 

satış hakkı otomatik olarak bahşedilemez . Sınai Mülkiyet Sözleşmesinin sistemi budur. 

Mevcut geçici 7. madde bu ilkelerle bağdaşmanıaktadır. 

Diğer hususlarda bilgi arzına amadeyiz. 
Saygılarımızla . 

Prof. Dr. Ona/ Tekinalp 

Istanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ticaret Hukuku ve Fi:kri Hukuk 

öğretim üy~i 

Prof. Dr. Hüseyin O/gen 

İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ticaret Hukuku ve Fikri Hukuk 
öğretim üyesi 
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YERLİ İLAÇ SANAYİCİLERİ DERNEGİ 

Patenli n ilaçla da bbul ed ilmesi. ha lkım ızın sağlığı ve milli ilaç sanayiimizin ge

leceği bakımından ciddi sonuçlar doğuraca k nitel iktedir. 

Ancak. bunun kab ul edilmesinin . ülkemizi n Avrupa ve dünya ile globalleşrnek ko

nusundaki vazgeçilmez hedefi ne u laşah ilmesi içi n ön koş ul haline getirilmiş olduğunu 

da bilmekteyiz. Bu konudak i dış baskı ve zo rlamalar Başbakanlık Hazine ve Dış Ti

ca ret Müsteşarlığının resmi yaz ı şmalarında yer alacak boyu tla ra ul aşm ı ş tır. 

Bu baskı ve zorlamalar sonunda TBMM 'nin tetkikine sunulan Patent Ka nunu 

TasarıMnda bir tarafta-n ilaçla da patenli kabul etmek zorunda olduğumuz düşünce

siyle. ilaç istisnalar kapsam ının dışında bırakılmış; öte ya ndan, bunun sonucunda hal

k ımızın sağlığı açısından doğacak sakı n ca lar tamamen gözardı edittmediği için tasarıya 

eklenen geçici 7. madde ile ilaçlar içi n 5 y ı llık bir geçiş süresi konmuştur. 

Bu süre. halk ı mızın sağ lı ğ ı aç ı s ında n doğacak olumsuz so nuçların zara rlarından 

kısmen de o lsa ·korunabi lmemizi sağlayacak ted birlerin alınması için yeterli değild ir. 

A) Tasar~nın geçic i 7. maddesindeki beş y ıllık geç i ş süresinin 10 yıla çıkarılması 

gerekmektedir. 

Imzalanacak GATT Anlaşmasının (General AgrC'ement on Tari.ffs and Trade) 

sınai mülk iyet hakları ile ilgili bölümünde gelişmekte olan ülkeler için 5 yı llık (1 +4) 

bir geçiş süresi tanınmıştı r. 

Ayrı ca, henüz patent koruması a ltında olmayan alanlarda bi r beş yıllık süre daha 

öngörü lmüştür . 

Böylece imzalanacak GATT anlaşması hükümlerine göre Türk iye, toplam 10 yıl lık 

bir geçiş süresi kullanmak imkiinına sahipti r. 

B) Patentle ilgi li olarak geçiş süresi kada r önemii iki konu daha bulunmaktadır. 

ı. Halen Türkiye dışlnda tescil i yaptırı l mış , araştırma çalışmaları devam eden 

ve dolayısıyla piyasaya çıkarılmamış ilaçların ülkemizde geçiş süresi nin sonunda, ilaç 

patenünin yürürlüğe gi rd iği tarihte patent kapsamı içinde korunmasına imkan veri•l

memeli<lir. 

Bu nedenle, tasanda 1. K ısım, 2. Bölümde patent verilebili·rlik şartları içinde yer 

a lan yerıilikle ilgil i madde aynen korunmalı ve herha ngi bir değişikliğe imk!i.n veril

memelidir. 

2. Tasarıda zorunlu lisanslar (compulsory lieencing) ilgil i 7. Kısım, 1. Bölümde 

yer alan 99 - 120. maddeler de aynen muhafaza edilmelidir. 

Yukarıda belirtilen konularda ödün verilmesi ülkemizin çıkarları açısından son 

derece sakıncalıdır ve telafisi mümkün o lmayacak menfi sonuçlar doğuracaktır. 

SaygılarımlZia. 
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HACEITEPE ü NiVERSITESI ECZACJLIK FAKÜLTESI DEKANUCI 

Pntent Yasrısı Hııkkınılııı Komiı;yon Raporu 

TU.rkiye'deki 'ılaç cn•düstr isin.- n yap ısal özeUik\eri ve bugünkü düzeyi gözönün" 

aıl ın d ığ ın:da, üreı;m süresi (usul, proses) için beş yıll ı k geç i ş dönem··n ! n -akı!c ı ·kullanı l

mas ı k oşuluyla ancak yeterli olabi l eceği düşünü l mektedir. Il aç endüstris in in (özellikle. 

yerli ilaç f irma ların ın ) orta:k\aşa gcrçe kl<:şt;rccck ıer i «Süreç A-r-Ge Emtitüsil» biçim in

deki yapıl·anmalat'\a. anıla n siiren ·n son.uııda. uluslararas ı uyumla nd ı rma ça! ışnı a\a.r ı 

nın ge rekt i rdiğ i düzey sağ l anabi l ecektir. Böylece. bc l ir l cn nı iş önce lik li sü reç ler açısın 

dan ulus l a ra ras ı rekabet gücüne ula5 ılabilecck ti r . 

T ürkiye'deki ilaç cııdüstrisiniıı hııgün gclmi~ olduğu düzeyi ve yakııı gelecekteki 

altyapısı, ürün pa tenli bakımıııdan u l ııslar:ıırası ölçekte söz sahihi o la bilmesine olanak 

tanımamaktıul ır. Bu nedenle, ürün patentinin heş yı llık geçiı; dönemi sonunda doğru

dan kabul eı:(!:mcs i durunııınd"-, Türkiye'deki ilaç cndfu.trisiJıin bugünden kestirilemc

ye<.-ek yapısal sarsıntı lıı r geçirebilcceğinden cmd-iŞe edilmektedir. Bunadan lı areke~:e. 

ürün patcnti ndc . beş y ıl l ı k geç i ş süreci nin sonunda «kadcmcli uyum l a nd ı rma» yo luna 

g'd i lnıcsi doğru o!aoaıkt ır. Bu kad~me: endiı me. a nı la n sürenin sonunda . ya~.n ı zca 1 •inoi 

fas ı l (;:a~ gel"ştirııı~ süres'n;n i!k kli n i:k apnıası n da) geçmenıi5 olan ilaçlarla s ın ınlan

dır ılmı~ bir ürün patentinin tanı n mas ı esasına dayand ı rı l malıdı r . Bu yapıl mayacak olur

sa. sistem «geçm i şe dönük - makab iine şami l » biç imde de ça \ışabileccktir. Şöyle ki. 

Türk ilaç pazarında yerli fan nasötik ~'ll,eğerleri Ue rekabet etmekte olan bir ilaç. yıl

lardır dJş ü lkelerde pıutcnt konunw.1 albııda olrluğu gerekçesiyle, yerli rakipleriıli bir and-ı 

pazardan silebilecektir. Görüldüğü gibi. ürü n patenti nin ka bul ünde kademe!i bir ya k

l aş ım sergilenmeyecek o lursa, farmako!ojik grup a lt - paza rla rında ülkemi:~de zaman 

içiııde oluşnıu~ bulıman kritik pazar dengeleri birdenbire ve önemli boyutta bozulabi

lccektiı· . Ürü n paıenti ni n . geçiş süresi sonunda yal nı zca ! inci fazda buluna n ilaçlarla 

s ın ı rl a nd ı rı l mas ı . sisteme yum uşak geçiş şa n s ı yarata'bi lecektir. Böyle bir ya:kJ aşım , yer

!i -ya:banc ı firma i laç'annın paza r payla·rı nda an::den "e kökJü fark\ı•lık+ann :geli~nıesi 

riskini ortadan k ald ı rac~kt ı r . Da has ı , önerilen yumuşak geçiş. ilaç fiyatları nda ve ka

mınun ·ilaç lıarcarnalar ında Ol'taya çı kab')lecek hızl ı tırman ıŞla rı da b~l i rgin biçimde 

tamponJa ya ıı.:ı!ecek rir. 
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Sonuç : Patent Kanunu Tasarısının geçici 7. maddesinde belirtilen; 
a) llaç üretim usullerine sağlanan koruma için tanınan 5 yıllık geçiş süresi uygun 

bulunmuştur. 

b) tlaç ürünlerine sağlanan koruma için tanınan 5 yıllık geçiş süresi, «Koruma
nın, anılan sürenin sonunda ilaç geliştinne aşamalarıoda ı. fazı geçmemiş olanlarla 
sınıriandıniması koşuluyla~ uygun bulunmuştur. 17.5.1994 

Prof. Dr. Murat Şumou 

Ba.5kan 
Farmasötik Teknoloji A.B.D. Bşk . 

Prof. Dr. İsmail üste! 
Ecz. tşletmeciliği A.B.D. Bşk. 

Doç. Dr. A. Yekta özer 
Radyofarma&i A.B.D. Bşk. 

Prof. Dr. Hakkı Erdoğan 
Farmasötik Kimya A.B.D. Bşk. 

Doç. Dr. FiJjz öner 
Farmasötik Biyoteknoloji A.B.D. Bşk . 

Fakülte görüşü olarak arz edilmiştir . 

25 Mayıs 1994 
Prof. Dr. A. Atilla Hıncal 

De kan 
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Sayın Azimet Köylüoğlu 
TBMM Sanayi, Ticaret ve Teknolpji 

Komisyonu Başkanı 

Bugün aniden çıkan üniversite içi bir toplantı nedeniyle toplantınıza katılamadı

ğım için özür dilerim. 

3 Mayıs 1994 gün ve 01-1006 Sayılı yazımızla Patent Kanun Tasarısı hakkında 
Fakültemizde kurulan Komisyon çalışmasını tamamlamış ve raporu fakültemiz görüşü 

olarak ilişikte arz edilmiştir. 

Bugün yapılmakta olan değerli kpmisyonunuzun toplantısında görüşmelere katkı 

da bulunabilir düşünces i ile faks olarak sunulmaktadır, ayrıca arz edilecektir. 

Bilgilerinize ve gereğini müsaadelerinize arz ederim. Saygılarımla . 

-Ul-

Prof. Dr. A. Atilla HJNCAL 

Hacettepe üniversitesi 
Bezacılık Fakültesi Dekanı 
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TÜRK ECZACILARI BİRLİGİ 

MERKEZ HEYETİ'NİN GÖRÜŞÜ 

- U3 -

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



27. ı 977.B.02 19.5. ı 993 

Sayın 

Azimet Köylüoğlu 

TBMM Sanayi Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 

18 Mart 1993 ta rih A.GJ.l.STK No. lu davet yazınızla katılmış olduğum Komis

yonunuzun 15 Nisan 1993 tarihinde yapılan toplantısında Sayın Komisyon üyelerine 

sunduğum Türk Eczacılar Birliğ i nin «Patent Yasa Tasarısı» hakkındaki görüşü ekte 

arz edilmiştir. 

Saygılarımla . 
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Merkez Heyeti üyesi 
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Ecz. Ihrahim Güven 

1949 yılında Safranbolu 'da doğdum. 

tıköğrenimimi Ankara Turgut Reis llk.okulunda, o;taöğrenimimi Ankara Gazi Li

sesinde tamamladım . 

Ankara üniversitesi Eczacılık Fal<ültesinden 1970 yılında mezun oldum. 1972 yı

finda Zonguldak lli Çatalağzı Köyünde Çatalağzı Eczane;;.inu açtım. 

5 Ocak 1992 ila 6 Şubat 1993 tarihleri arasında Türk Eczacılar Birliği Genel Sek

reterliği görevinde bulundLım . Halen Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti üyesi olup, 

evli ve iki çocuk babasıyım . 
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«ILAÇ» PATENT YASA TASAR lSl NDAN ÇlKARl LMALlDIR 

1 LAÇ nedir? Ne gibi özelliklere sahiptir? 

I'LAÇ : Fizyolojik sistemleri veya hastalık hallerini canlının (özellikle insanın) 

yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılması hckimce öngörülen özel bir 

madde veya üründür. önerilen doz ve kullanım alanları dışında al ınd ığında hastada 

istenmeyen ve geri dönüşü olmayan önemli olumsuz etkiler oluşturab i lir. 

ilacın kullanım değeri ile değişim değeri birbirinden çok farklıdır. 

tlaca olan kullanıcı ihtiyacının esnekliği sıfırdı r. 

Ilaçla kalile tartı şılmaz. «Birinci Kalite» veya «lkinci Kalite» ilaç olmaz. l.iaçsa o 

hep «Birinc i Kal·ile» dir, ya da ilaç değ ildir . 

Ilaç k esi ıtliklc toplumsal bir üründür. Kamu ya rarı için üretilip kullanılır . Bu çok 

önemli vasfı dolayısiyle de özellikle ülkemizde f i ya tı ~ ;ınlro l altında tutulmahdır. Hiç 

şüphesiz ilaç BULUNABILIR ve kullanı c ı ta rafından ALINABlLlR olmalıdır. 

Ilaç stratejik bir üründür. Bu konuda dışa bağınılı olmanın yarattığı s ıkıntıları 

komşu ülke IRAK halen ağır biçimde çekmektedir. 

lik üretildiği yıllarda kes inlikle sadeec reçete ilc kullanı l ması önerilen ilaçların. 

ilaç sanayii nin dün ya üzerinde ııltra tekel aşamas ına geçiş sürecindek·i yapısal deği 

şi'kliğe bağlı olarak birdenbire tüın risk ve tehlikelerden arınarak sanayinin ürettiğ i 

sıradan herhangi bir ürün gibi algılanıp reklamla sunulmaya çalışılmas ı ülkemizin 

şartlarında asla kabul edi lemez. 

PATENT Nedir? 

PATENT : Belirli bir ürünün eldesi. kulla nımı ve sa lışından veya elde ediliş usu

lünden yararlanmayı belirli bir süre men edebilmek için o ürünün (sanayie uygulana

bilir buluşun) sahiplerine hükümetler ta rafından verilen uluslararas ı bir ayrıcalıktır. 

Bir buluşunuz varsa , veya buluş yapabilecek düzeyde araştırma - geliştirme çalışması 

yapabilecek eleman, labora;tuvar. finans gücüne sahipseniz o zaman patent korumasına 

gereksiniminiz var demektir. 

ülkemizde 23 Mart 1879 tarihinde çıkartılan bir yasa ile 1844 Fransız Patent 

Kanunu hemen hemen aynen alınarak liıt ira Beratı Kanunu ad ı yla yürürlüğe komıl

mu~tur . Bu yasanın 3. maddesi «Insan ve Hayvan Sağlığında Kullanılan Ilaç ve Ben

zeri ürünleri Patent Kapsamı Dışınd a Tutmuştur. » 

Kısaca önce « Bııluş, sahibi olunmalıdır . 

119 yıldan bu yana da ülkemizde «<laçla Pa tent» in kabul edilmemiş olmasın 

dan dolay ı insanımız, sağlığı yönünden asla bir zarar görmemiştir. Ancak bu uygu

lamadan zarar gören birileri olmu ştur. Gel işmel eri dikk atl e izieyecek olursak bundan 

zarar görenler çok uluslu yabancı ilaç tekelleri Qlup, dün olduğu gibi bugün de her 

fırsatta ilacı patent kapsamına aldımıaya büyük çaba harcamaktad ırl'ar. 
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Ülkemizde 191 0 yılında n itibaren günümüz ölçülerinde olmasa da sanayi ölçeğinde 

ilaç imaline başlanmışt ır. 

Cumhuri yeti n ilanından son ra çıkarılan «Türk Kodeksi Kanunu» (1926) ve 1262 

say ı l ı <dspenç iya ri ve Tıbbi Müstahzarla r Kanunu » (1928) ile ülkemizde ilaç itha l, 

üretim ve satışı di·siplin a ltına a lınmı şt ır. Bu yasal düzenlemeler ülkemizde ilaç sana

yiin in kurulmasına yardımcı olmuşsa da yerli sermaye ve teknolojinin yetersizl·i ği, ya

bancı sermaye konusundaki sını rlamala r yüzünden ülkemi zin il aç konusunda dışa ba

ğımlıliğı devam etm iştir. Yerli ilaç sanayiinin gelişmem iş olması özellikle 2. Dünya 

Savaşında Türki ye')'1i oldukça zorlamış lır. 

2. Dünya Savaş ı sonrası ülkem iz yabancı ilaç firmala rının ilgi si ni çekm iş ve bu 

firmalar kurdukları küçük fabrikalarda farmasö ti k şeki'lleri ih tiva eden ilaç üretim 

teknoloj isin i ülkemize getirerek birçok teknik elemanın yetişmesine sebep olmuşlardı r . 

T eknolojinin ülkeye gelmesi, bu konuda eleman ydişmiş olması yerli sanayimizin 

ilaç üretimjoe yönelmesini sağlam ı ş, yurt dı şından ilaç etken maddesi •ithal edi lerek 

bunlardan çeş itli farınasotik şek illerde ilaç üreten yer li ilaç firmaları kurulmaya baş

lanmışt ır . Bu konuda 23 Mart I 879 tarihli lhtira Bcratı Kanunumuzun 3. maddesi 

«Bil umum Tıbbi Müstahzarlar ve Jlaç Niteliği Taşıya n Bütün Maddelerin ve Bunların 

Imal Usulüne tli şkin Buluş ların Berata Bağlanmasını Yasaklad ığından~ dolay ı yerli 

ilaç sanayicileri ne yasa l güvence sağlam ı ş tır . 

özellik le 1950'Ii yıllarda Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Türkiye'ye gelen 

yabancı firmalar ülkelerinden a ldıkları «ll aç imal Usulü» patentlerine dayanarak ül 

kemizde Sanayi Bakanlığı, Sınai Mülk iyet Dairesinden aynı içeriktc «Ulusal Beratları» 

elde ederek bu beralların ilaçların imal usulü hakkınd.a kendilerine imti yaz sağladığın ı 

öne sürmüşler ve yerl i ilaç sanayicilerinin başka ülkelerden ithal ederek . kullandıklan 

etken maddelerin üçüncü ülkele rde berata bağlı imal eci: Idiklerini öne sürerek Türk 

ilaç sanayicileri a leyhine dava açmışlardır. 

Bu su retle Türk Ilaç Sanayiinin başka ülkelerden ucuz etken madde ithal ini engel

leyereik , bu maddeleri çok daha yüksek ·fiya t la kendilerinden almaya mecbur etmeyi ve 

ülkemiz ilaç piyasasını egemenl ikleri altına almayı amaçlamışlard ı r. Ancak , bu yanlış 

yoruma daya lı u ygu(am.ı gere k lht' ra Berat ı K•anunu ve gerekse 1961 y ı'lın~a o gün 

yürürlükte olan 1924 Anayasas ının 36 ncı maddesine dayanılarak TBMM'nde alınan 

bir Meclis kararı ile önlenmi şt ir. 

Böylece yanlış tefs ir yüzünden fiyatlarını yükseltm i5 yabancı sermayeli ilaç tekcl

lerine ait bir ·kısım ilaçla rı n fiya t'a n en az ü9~e ı::··rine !ı<atta on~h 'b:rine !kadar ucuz1a

mıştır. 

Keza Anayasa Mahkememiz 23 Aralık I 967 ta r ih inde Sanayi Bakanlıj!ı aleyhine 

bir l sv:çrel in ıi n a-;t ıj!ı ba konudakı i davad.ı 'bu kez llıt ira Beratı K•lnu.nunda 1961 Ana

yasasına ayimılık görmeyerele tlacın Patent Kapsamına alınmasırta izin vermeıniştir. 

Dikıkat edilecek olursa bu kez de dava bir yabancı ş ı rket temsilcisi tarafından açıl

mıştır. 

Patent konusunun 500 yıllık bir geçmişi olmasına mukabil i laçta Patent son otuz

yılın konusudur. Yabancı üılkelerin •il-aç saıray~aer:ine yaptı kl ·arı yatınmları !korumak 

- 128-

TBMM KUTUPHANESI



için ilaçla Patenti savunmaları doğa l karşılanabilir. Yeni bir ilacın keşfi ve tedaviye 

sunulması ı'çin yak:laşık 250 m'l'yon dolara ve 1 O yrbl ı'k bir süreye ihtiyaç bulun:mk.ta

dır. ülkemizde ·ilaç pazarı yıllık ı milyar dolar olduğuna göre finansal açıdan ilaç sa

nayiinin böyle bir ha-rca,ma yapabi ·Jme~i o:ıa;naksızdır. Haç sana,y:/eri b'ze -göre daha 

gel işmiş ülkeler dahi Ilaçla Patent i; (Fransa 1960'da, Almanya, Hollanda 1968'de, !tal 

ya 1982'de. Yunanistan , Ispanya ve Portekiz 1992'de) ilaç sanayilerine yaptı'kiarı yat ı

rırnların ~onuçl:arını aldı •ktan ve bulduk l·arı ila9ların ha k. :arını koruma durumuna gel

·d' ' kıleri nıden sonra lk abul etm4erd ir. 

Şu anda ülkemizde patent koruması altına alınacı" lkcşfedilmiş tck bir ilacımız 

•yok'tm. Anca;k, yürür•lükteki yasam ızın .sağladığı m uaL•yetle mu:ıdll ilaçbr üre.ti!mekte 

ve dış pazarlara ihraç edilmektedir. Bu olanak sürdüğünde ve yelerli sermaye biriki

m-ne ı:mkan 'lan ındığır.:la , bugüne kadar yt:.,crl i ölçüde reşv;!k sağ:ımmamış olan Araş

tırma-Geliştirme faaliyetl erine yoğun biçimde yönelimnesi sağlanabilirse ülkemiz de 

ilaçla Buluş yapabilecek düzeye gclebilecektir. 

Dünya'daki siyasi ekonomik gclişnıeler çerçevesinde 1982 'de ltal ya'da n Ispanya 'ya 

gitm '~ b u:unan «Yöntem Çözme Tdnolojisi» ne s1h ip gir•:.şimcilerin g"derek ekono

misi istikrar kazanan ve gelişimini olumlu o larak sürdüren üllkemizi teknolojilerini sa

tabilecek uygun bir ülke olarak belirlemeleri ve bu yönde temaslarına başlamış olma

ları da ülkemiz ilaç sanayii açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bu konunun ülkemizdeki bir kısım girişimciler i bir araştırma faali yetine yakınlaş

t ı ra;b',:eceğ i de düşünülıııelıidi r. 

özellikle Bal'kanbra, R usya ve Türk CumhuPiyeLierrnde, oon yı•:ı:ıaooıa m~ydana 

gelen değiŞ' kJıikıh::r: n yaratt ığı çok t:üy"k ihracaıt potansiyelinin önemine d :kkat ed il 

mel(dir. i ~açla tntent in kabulü ha·linde Türk iy~ bu •:tımcat potansiy l ind ~n yararla na

mayacakt ır. Zira patent sahibi firmaların ilaçlarının yilksek ücret dola yısı ile de yerli 

firmaılarc-a ihra<:M alanında rekabet şansı ortadan ka1ıkacaktır. 

Halen üCk c.m ; zd~ il açta p:ı.tent uygulanmamasına rağmen yunt dışında patentli fir

ması tarafından ülkemizde üretilen ilaçların f iyatları ·aynı etken maddeyi içeren mua

dilierinden % 150-600 oranında daha yüksektir. 

« Ilaçla Patenl»in kabulü ile şu anda piyasada bulunan ilaçl arın fiyatlarının birden

bire arımayacağı doğrudur. Ancak, bu rada «IJ:·açla Pateıll » yanda,şla rınca göz:erd~n ka

çırılmak istenen iki husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Ilacın Patent kapsamına 

alınması ile örneğin; Ranilidin gru bunda patentli ilaç dış ında diğerler i üretilomeyeccği 

.ı ç i n tu grupda tük"likn Ylkılaşık 6- 7 çeş't : ıaç ycr:-n ~ ~adece patentli ol anı tük~thc.."ik

ıir. Onun •fyatı da bugün•kü lkoşU'!Jarda. benzer:erinden ·ik i kal ·fazla oı:duğuna gö re ül

kemiz ekonomisi içinde gdece bu gruba ödenecek pay bir anda iki kat artmış olacak

tır. 

ikinci husus ise Patent Ya sasının yürürlüğe girmesiyle patent sahibi ilaç firma la

rının şu anda piyasada ve.rdikı!eri bir kısım ıiJaçl •arın yerin-dl.'l parentl'i ilaçlarının tanı

tım ve pazarlama•ına ağırlık vererek bu ilaçlarıru pazara sürecek. 

-129-

TBMM KUTUPHANESI



l :•aç~a pa.~entin <bu yasaya dah;•l oo:dmesi halinde Türk::ye IJıJlÇta dışa .blğımlı hale 

gelecek ve yeniden bir Kapitülasyon dönemine girect•<.tir. Içinde bulunulan koşullarda 

(Ara~tırmacı sayımız onbinde üç kişi. AR -GE Harcamalarının yurt içi GSMH iÇindeki 

payı onbinde otuzüç, kiş i başına düş~n AR -G E harcaması bizde 18 dolar. OECD ül 

kelerinde 382 dolar. TüBITAK'ın son onbeş yıl içinde alabildiği patent sayısı yedi, 

·1983-1990 yıt•:•a.rı arasm:la AR-GE .ha.rcamaların.ın yıi lık •art ış hızı - % 24 yani .nega

tif) Türkiye ilaç etken madde leri açısından çok uluslu firmalara daha da bağımlı hale 

gdlecelkıtir . Coğrafi :konumu -dola•yısı ·: ~e smı.tej ik özelliğe sahi p üilkem'z açısından 'bu 

kQnu çok iyıi değerlendin;·!ımelidi·r. 
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SONUÇ: 

1. 'Dünıyadak!i çok ulus! u •)!aç Ş ~~k·eoleri~ in Wmüne yakını mkem:iz<fe bulunduğu

na göre llaçta Patent'in kabulü yeni ya:b~ncı sermaye ve ~eknoloji n in ülkemize gelme

sini sağlamayacaktır. Z im Yab'ancı Serrr:ayey' T'eşvt:k Yasası zaten bcı amaçla çııkar.t ı•l

mı ş olup haı!en yü~ürlükte huluııma'ktaıdır. 

ıBu ·konuda tekeller çalışma·Iarını az ge'işmiş ülkelerdeki nüfus yoğun:luğun:t bağ

lamışlardır. Ülkemizde koruyucu sağ lık hizmeti olmadığından yiyecek .kadar önem ta

şıyan ·ilaç, tek.ıJJ !er iiÇ' n oldukça ilgi ç~ ken kar.lı lbir aJ!andır. M'.wcut düzende 'bu alanı 

büyü1k ölçüde fazla bir yatırım yapmadan kullanmaktadırlar. 
2. Kendi imkiinlarımız ile Araştırma -Geliştinme çalışmalarımızı arttıramıyorsak, 

Ilaçla Patent 'in kabulü çok uluslu firmaların ana ülkeleri dışında bizim ülkemizde de 

lllyrıca tı:•r AR -GE La!bomtuvarı k:unnaı' arı ;çin 'bi r sebep değ ' Id:r . 

Esa.sen <fünyl:da uzay ~ekno!oj '~: n ct e n ;::ınra · ·'k"rr~i s ı rad:ı y~ralan 'üç teknol-ojisi 

için gereken' pahalı yatı rımları çok uluslu yabancı tı:kellerin ülkemizde a y rıca yapma

l arını beklemek aşırı iyimserl'ikten başka birşey değildir. 

3. özej!iıkle ıilaçla ilgili ikonulaıxb Araştırma-Gelişt'imıe ça:lışmaJ!arı mu•tl!ıa ka dev
letçe :teşv:ıi< kapsamına •alınmal.ıdır. Böylece gerek Eczacıl lk Fakültelerinde, gerekse 

i!•aç .-ıanayi inde daha ıazla araştınmacımızın buı'ıuşa yönelmesır sağı\ı,nmış olalbi!eceikti.r. 

Ayrıca llaçta Patent'den önce ilaç finmalarının bünyelerinde bir AR-GE fonu 

oluşturmaları ve bunun i~evsel hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

4. Ilaçla Patent'in kabulü , akılcılıktan uzak , herhangi bir sisteme oturtulamamış 

şeld'Me · i•lacı K!ul.lanarı değ ' ! 1üketen toplumumuzdıa ı'.kı.ç Kyaıtl arını üç-dört kal ar.ttıra

caktır. 

Bu artış •h'ç şüphesiz patentli olamik piyasaya yeni verillecek o1an ;:[açlardan kay

naklanacaktır. 

5. Plaıten'~li il~ların piyasa}'a - ver i llme~:yı;e muadilieri o: ı~a :lan .kalkacağı ilaç ~ i 

yatlarındaki anormal artış, tüketimin yaklaşık % 60'ını karşılayan ülkemiz Sosyal Gü
venl'ik J<,uruluşl•arı nı ı:şl.evlerini yapamaz h•lle g~t:ırecelc, 'kişile ri n bu kururrilara ve do 

•tayı sı ' le de~C1eiı:mize güvertle~ini orvıdıa n k~~<fıracaktır. 

Zira özellikle ya:bancı firmalar pazar payı yü'ksek olan ilaçlarına daha sık ve yıl 

bazında daha yüksek oranda fiyat alırlarken, üretimini durdurdukları veya çok az üret

tikleri ilaçlara çok düşük oranda fiyat talep etmekte ve kamuoyuna yanlış olarak or

talama ilaç fiyat art ı şını sanki enflasyon oranı civarında imiş gibi yansıtmaktadırlar. 

Bu anormal artış nedeniyle Sosyal Güven!i·k Kurumları, mensupları için aldıkları 

ilaç bedellerini ödeyemez duruma gelmişlerdir. 

6. 'Bugüne kadar ülkemiide üretilen ilacın kalitesi yönünde ortaya konulmuş 

somut bir kalite düşüklüğü belirti~ i olmad ığına göre ILAÇfA PATENT'in kabulü ka

lite yönünden ilaçta olumlu bir farklılık getirmeyecektir. ülkemiz dünyada mevcut 

172 ülkeden GMP= (iYi imalat) kuraHarını uygulayan 36'sı arasındadı r. 
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Sağlık Bakanlığınca sürekli olarak yapılan kontrollerde ilaçla tespit edilen · kalite 

düşüklüğü oran ı ülkemizde dünya standartlarının altında bulunmaktadır. 

7. IUAÇTA PATENT'in ürünü ve teknolojiyi koruduğu iddiası doğrüdur. An

cak, insanın koruyacak bir şeyi bulunduğu zaman saklamayı düşünmesi gerekir. Tür

kiye'nin henüz keşfedilmiş ve koruma altına alınacak bir ilacı yoktur. tLAÇfA PA

TENT'i kabulümüz halinde koruyacağıınız, Araştırma - Geliştirmeı.ini dışanda yap

mış ve Türkiye'ye ilaç satan çok uluslu yabancı firmaların, tekellerin haklan olacaktır. 

3. lLAÇTA ı PA·TENT'in kabulü Avrupa Topluluğuna girmemizi kolaylaştıracak 

bir ödün olarak d~ünülemez. Zir~ 1957 yılında AT'ye katıl'an Fransa 4 yıl, Almanya 

ve Hollanda 12 yıl ltalya 26 yıl sonra ILAÇTA PATENT korumasını kabul etmişler

dir. Bugüne kadar henüz Türkiye'ye serbest dolaşım hakkı dahi tanınmamış olan AT'ye 

üyeliğimizin fiilen çok uzun süreccği ve entegrasyon uğruna bizden daha çok ve çeşitli 

ödünler isteneceği görülmektedir. 

9. 1LAÇTA PA'T'ENT'in kabulü çok uluslu ilaç tekelleri karşısında Yerli İlaç 

San~yiini çökeetecek ve ülkemiz ilaç konusunda kesinlikle dışa bağımlı bir hale ge

lecektir. 

10. Halen yürürlükte !bulunan 1982 Anayasasının 35 inci maddesi : 

«lııERK'ES MüL'KlYET VE MIRAS HAKLARINA SAHIPTIR. 
BU HAlKLAR ANCAK KAMU YARARI A'MACI'YLA KANUNLA SINJR

UANA'BI'LtR. 

'MOIJJOYET HAK'KININ KULLANILMASI TOPLUM YARARINA AYKIRI 

OLAMAZ.» demektedir. 
Gerek fertlerin ve dolayısıyla toplumun sağlığı açısından lLAÇ: OLMAZSA OL

MAZ BIR üRüNDüR. Toplum yararı açısından büyük önem taşır. Yerine başka bir 

şey konulamaz. Kısaca «vazgeçilmez» bir üründür. 

ILAÇ: K:AMU YARARINA TOPLUM SACL!Cl IÇIN üRETiLEN BIR 

üRüNDü R. 

Toplum yararına aykırı kullanılacak bir mülkiyet hakkından 1924, 1961, 1982 

Anayasalarında açıkça bahsedilerek Türk insanının -korunmuş olmasına rağmen, bu

gün görüşülmektc olan PATENT YASA TASARISINA ilacın dahil edilmesi Cum

huriyet döneminin bütün Anayasalarına ve tabii günümüz Anayasasına da açıkça ay

kırıdır. 

•Bu nedenlerden dolayı , hükümetimizden üllkemizin çıkarları , toplumumuzun saj!

lığı , sosyal güvenlik kurumlarımızın gelecej!i ve halkımızın devletimize olan güveninin 

devamı için PA11ENT YASA TASARISI'ndan 1l.JAÇTA PATENT ile ilgili maddenin 

çikartılmasını ülkesini seven insanlar ve üyemiz bulunan onyedi bin Türk Eczacısı adı 

na saygılarımla arz ve talep ediyorum. 
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Türkiye'de üretilen ilaç kalite <kontrolü açısından Sa~Jık Bakanlı~ı denetim'inde 

olup, liırrıalat h•aJta oranı Dünya Sa~l'ık örgütü (Wl-'!O)'nun beliırUed' '.~i <S'Inı~la:nn altın

dadır. 

iıla.c ın ll nci kaıl'it.esi olmayacağı gibi, bugün llürlkrye'den ila_ç ihracı dıa TürJCiye'de 

üret~cn il •acın k'alitooi ikenusunda ı bir ~orun olmaıdı~ım göstemıekıtcdir. 

Bu bile ilacın patent kapsamına alınması ile ilacın kalitesini artıraca~ı savlarını 

geçeıısiz kı1maktJaıdır. 

Kaıld ı ki ytllardı·r ilaç Türkiyıe'de pa~ent kapsamı dışında ~k:en « ka'liıtcsi;ız:. mi üre

~ildi? Toplum sa~lığı ·aıdıll!a. bugün 'ilacın kalitesııli gündeme getirenler yıllardır neden 

sustu. görmemezlikten geldi? 
Türık.iye'de ilacın patent kapsamına alınmasıyla yabancı sermaye yatırımlarının 

artacağı öne sürülmektedir. 
Ancak Türkiye'de Yabancı Sermayeyi- Teşvik Kanunuyla ilaç konusunda geien 

bazı yabancı firmaların üretim amaçlı önemli boyutlarda yatırımlar yaptığı bilinmek 

tedir. Roohe, Bayer. Pfizer, Sandoz bu konuda ilk akla gelen örneklerdir. 

Öte yarıdan <bazı yaha nct fi.r:ına'l·ar 1965'H yrll:ıar.OO aynı y.aıs:aya dayanarak Tür

k!tye'de faaıhyete ıgeçtik!leri -hailde • yıhlar boyunca Yaibancı Sermayeyi Thşvilk Kanunu'nun 

öngördüğü yatırımları yapmamışlar. ana firmadan ithal ettikleri hammaddeyle fason 

üretim yol unu seçmişlerdir. 

Görüldüğü ürere Tıü:ııkıirye'de ya'bancı lii-rmalaırın ryattrm1 ya'Pmasının ik:oşuılwru ula

cın patent kıaıpsamına allınınası be~irlememekte, ~irımanın llürlki·ye •Jl'aç pazarına olan 

ilgisi ve •yasa uygulayıcı~arm ıuavn bel'inlemektedir. 

tlacm pate nt lcap~aımına .aJınması}'la Türkiye'den ilaç lhracının- artıacalb öne sürül

mdk.tedir. 

Ancak .iJaç .ihra.cıyla ilgili Uaç Endüstriisi lşveren Sendik:ıa.sı'nın veri·i'cıl'ine baıkııl

d ıtıında ihracat rakamlarının « ilacın patent kapsamı» dışında değişik kriteriere bağımlı 

olduğu görülmektedir. (Eximbank kredi v.b.) 
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iLAÇ ENDüSTRIStNDE tHRACAT 

Hammadde Mamül tlaç Toplam 

Yıllar $ ·$ $ 

•1987 26. 190.613 4.742.257 30.932.870 

1988 39.778.518 22.·851 .482 62.630.000 

1989 26.242.655 11 4.966.23 ı 141.208.887 

1990 23.029. 150 66.815,337 89.844.487 

1991 33.695.732 46.255.369 79.891.101 

1992 1'7.208.341 47.637.720 64.846.06 1 

Jlacın patent kapsamına al ınımas ı yla o ulacın •tek üreticisi cıla~ruk pa.tent sahib!i ya

bancı f ı rma ilacın pazarının tamamımıı egemen olacıaıkltır . Ömeğin .bugün liki yerl•i· ben

zerıyle iiç fırma tarafından üretilen bir ilacın patent kapsamına alınmasıyla yu rt içi 

!üketiminde pazarın tamamı yabancı firma tarafından alınar~k. benzeri ilaçların üre

ıilme şans ı kalmayacaktır. 

J.iacın patent kapsamııla aı: ınmasında halen ruhsa~~ ı dlan rl<l-91'arın patent dışı ıka

Jnrağ ı söylenmekte<b. Anc~k unutulma.ması g0relken •Ilaçların :ticari ömü~lerirı!in kısa 

olmıası neden:iy;le bugün ,;çi'•n zaten 'bu ilaçla rın pamr paıy;l•arının her geçen gün 'biııaz 

daha aızruldığ ı , yerlerini yeni çık'an llaçlara -brraktığıdır. 

] ılaç 'Eıı.düstri.S:nde yatırımı!ar her geçen yl'l •artıa•mk devam etımelde ıbu yatmnli'arın 

i.Jacın patent ikJapsamına bağılı dlmadığı görıü!'.m ktıed ir. lllruç Endüstrisi Jşveren sendika· 

s ı 'nın •açı'kladığı kri1ıeı1l eııde bu konu açık1ık~a izlenelbi:lmekredir . 
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İLAÇ ENDOS"nR'lSJ NDE YA TIR 1 M LAR 
lNVESrMENT IN 1'HE PHARMACEUTfCAL INDUSTRY 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

- --- ~-- - · - - - - --
Iyi üretim Uyıgulamaları 

Good La'boratory Prac. (GLP) 7.275.512 5. ı 87.491 22.127.356 48.028.761 68.337.37 1 13 8.593.036 

İ }'li Laboratuvar U ygulıamaları 

.... Good Laboratory Prac. (GLP) 1.809.7 18 1.792.555 5.637.952 15.8 77.318 6.173 .514 22.716.165 

~ KapaSite GeJ!iştimıe 
Capacity 'Eıcteıı.sion 7.988.471 9.340.916 "19.395.804 130.383.727 :!8.704.533 57.797.879 

IDiğer Y atırnıılıar 

Other In vestments 1.647.077 7.902.152 13 .785 .756 29.006.4 11 294.979.630 260.820.667 

H-ammadde üretimi 
Production of Raw Materraıls 8.675.683 3.923.807 15 .975.284 40.329..+18 53 .470.663 8.597.946 

TOPLAM 

TOTAL 27.3%.461 28.146.921 76.922. ı 52 263.{,25.635 451.665.7 ı ı 488.519.693 
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YERLİ İLAÇ SANAY1C1LER1 DERNEGİNİN 

GÖRÜŞÜ (YİSAD) 
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T.B.M.M. DE BULUNAN PATENT YASA TASARISI, 
PATENT KORUMASI VE ULUSAL İLAÇ SANAYİSİNE 

ETKİLERİ HAKKINDA GöRUŞLER 

'' Prof. Dr. Mükerrem HiÇ 

~ Prof. Dr. tlker BiRDAL 

* Türkiye ilaç Sanayi Derneği 

* Yerli ilaç Sanayicileri Derneği 
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GtRtŞ 

PATENT KORUMASI VE MtLLl iLAÇ SANAYıt 

Prof. Dr. Mükerrem HiÇ 

Istanbul üniversitesi, Iktisat Fakültesi 

Prof. Dr. Oker BiRDAL 
Yıldız üniversitesi, Rektör Yardımcısı 

Son zamanlarda ilaç sanayii'nin patent koruması kapsamı içine alınacağı konusu 

basında, •iyasi çevrelerde ve ilgili kuruluşlarda çok sık konuşolmaya başlannu~1ır. 

Milll ilaç sanayii'nin geleceği açısından son derece önemli olduğuna inandığımız pa
tent sorunu her yönü ile ve ayrıntılı olarak tartışılmaksızın, bu konuda herhangi bir 
karar üretmenir ülkemiz açısından sakıncalı olacağı kanaatindeyiz. Raporumuz bu 
gerçeği ortaya koymak ve ilgililere bu konuda ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Rapor üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, milli ilaç sanayii'nin geliş

mesi ve bu gelişmede ilaç sanayii'nin patent koruması kapsamı dışında tutulmasının 

müspet rolü anlatılmaktadır. tkinci bölümde ilaç sanayii'nin patent koruması kapsamı 
içine alınmasının başlıca sakıncalan belirtilmektedir. Üçüncü bölümde ise ilaç sana
yii'nin patent koruması kapsamı içine alınması konusunda, ülkemiz çıkarları gözetil

rnek suretiyle alternatif politi!kalar önerilmektedir. 

A- MiLLI İLAÇ SANAYıt'NiN GELtŞMESt 
1. Tıırihçe : 1926 ve 1928 Kıınunlanyla tlııç imal, ttbal ve Satışına Disiplin 

Getirilmiştir. 

Türkiye'de müstahzar ilaç yapımına ilk olarak eczaneterde başlanmıştır. tlaç ta
lebinin artması üzerine, 1910 yılından itibaren bngiinkü laboratıııırlar niteliğine sahip 

fabrikıılarda seri ilııç üretimine geçilmiştir. Eldeki verilere göre, yurdumuzda 1915 
yılında bazı kocteks ampulleri. kuvvet ilaçları ve damlalar gibi, sınırlı çeşide sahip 30 
kadar miistahzar üretiliyordu. Bu dönemde ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer ilaçlar ithal 

edilmiş; kalite ve fiyat kontrolü yapılmadan ve ruhsata tabi tutulmadan satılmıştır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra, 1926 yılında «Türk Kodeksi Kanunıu ve 1928 yı

lında «1262 sayılı lspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu» çıkarılmıştır. Bu ya

salar ülkemizde ilaç ithal, üretim ve satışını ilk defa disiplin altına almıştır. Yine bu 
dönemde yerli ilaçlara ithal ilaçlar karşısında rekabet imkanı sağlanmıştır. Bu yasal 
düzenlemeler, Türkiye'de ilaç sanayii'nin kurulması ve gelişmesine yardımcı olmuştur. 

Ancak, yerli sermaye ve teknolojinin yetersizliği, yabancı sermaye konusundaki sınır

lamalar gibi sebeplerden ötürü ilaç sanayii yeterince gelişmemiş, ülkemizin ilaç konu
sunda dışa bağımlılığı devam etmiştir. Millı tıaç Sanayii'nin gelişmemiş plması nede
niyle, Tü~iye II. Dünya Savaşı boyunca ilaç talebini karşılama konusunda hayli güç
lükle karşılaşmışbr. Buna rağmen, sınırlı da olsa yerli ilaç üretimi sayesinde diğer az 

gelişmiş ülkelere oranla Türkiye daha az sıkıntı çekmiştir. 
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:ı. 1950 Sonrası Yabancı tlaç Şirketleri Türkiye'ye Gelmeye Başlamıştır. 
II. Dünya Savaşının yokluk ve sıkıntılı dönemi, ilacın yurt içinde üretilmesi gere

ğinin hükümet ve iş çevrelerince aniaşılmasına yardımcı olmuştur. Diğer taraftan, bu 

döneme kadar Türkiye'yi pazar olarak dahi ilginç bulmayan yabancı ilaç firmaları 

için ülkemiz ilgi odağı haline gelmiştir. Bu gelişmeler sonunda yabancı ilaç firmaları 

Türkiye'ye gelmeye ve fabrikalar kurmaya başlamışlardır. Bu ilk kurulan fabrikalar 

küçük ce>amette ve adeta sahra fabrikaları niteliğinde olup sadece iç piyasada tüke

tilmesi mümkün farmasötik şekilleri ihtiva eden üretim faaliyetlerinde bulunmakta 

idiler. 

Yabancı firmaların Türkiye'de ilaç üretmeye başlamaları, farmasötik şekilleri ih

tiva eden ilaç üretim teknolojisinin ülkemize getirilmesine olanak sağlamış, bu üretim 

.teknolojisini bilen pek çok teknik elemanın yetişmesine sebep olmuştur. 

3. Müteakiben MIUi İlaç Sanayii, Pstent Koruması Dışınd& Tutulımtsı Sayeslndıe, 

Süratle <dlişıniştir. 
Farmasötik şekilleri tkapsayan ilaç üretim teknolojisinin Tı.irkiye'yc gelmiş olması. 

bu konuda yeüşmiş elemanların mcvcudiyeti. yeri'i müteşebbislerin ilaç üretimine yö

nelınesini sağlamış. yurt dışından ilaç aktif maddesini ithal ederek bunlardan çeşitli 

farmasötik şekilleri havi ilaç üreten yerli firmalar kurulmaya başlamıştır. Yerli müte

şebbisler, ilaç üretimini gerçekleşiirirken halen yürürlükte bulunan 23 Mart i 879 ta

rihli dhtira Beratn> Kanununun 3 üncü maddesinin yasal güvencesine sığınmışlar

dır. Sözkonusu madde l-liluınum tıbbi miistahzarlar w ila.; niteliği ta~ıyan bütün mad

delerin ve bunların imal usulüne ilişkin buluşların berata bağlanmasını yasaklamıştır. 

4, Bunun üzerine Yabancı tlaç Fabrikalıırı Türldye'de ltacı Patent Konınıası 

Altına Alın»ya Çalışmışlardır. 

Bunun üzerine. uluslararası büyük ilaç şirketleri lhtira Beratı Kanununun 3 üncü 

maddesi hi.ikmünün yerli ilaç sanayii ve halkımız için teşkil ettiği koruma zırhını yık

maya yönc!mişler, ü~lke:er:nde.n aUık':~rı «l'<:ı.ç Imal Usulü» ratent:erine dayanarak ül

kemizdeki şu'bc ve ajansları vasıtasıyla Sanayi Bakanlığı, Sınai Mülkiyet Dairesinden 

aynı mahiyette «Usul Bcratları» elde etmeyi başarmışlardır. Bunu izleyerek, bu be

ratların belirli ilaçların ·imal usulü hakkında kendilerine bir imtiyaz sağladığı nokta· 

sından hareket:ıe ve yer!L i·laç sana{;;iler:n•.n ·l·l~ka ülke:erden ith«l sureliyle f.armasöt:k 

preparat olar~k Tü~k piyasasına sundukları aynı ham maddelerin üçüncü ülkelerdeki 

satıcı firmalar tarafından sözkonusu heratlara bağlanmış olan usuller ile imal edildiğini 

idıd:a ederek, Türlk sanaj/ci':cri a:·eyhinc dava::·~r ·a.çmıŞlardır. Böy:ece, i·laç sanayii'n;n 

başka ülkelerden ucuz aktif madde ithalini yasaklamak. kullanacağı aktif maddeleri 

birkaç misli fiyatlarla kendilerinden almaya mecbur etmek ve neticede Türk ilaç piya

sasını hakimiyetleri altına almak amacını gütmüşlerdir. Ne var ki, adli kaza merciieri 

I 961 yılında Kurucu Meclis'in almış olduğu bir tefsir kararına dayanarak ve özellikle 

Anayasa Mahkememiz 23.12.1907 tarihli kararı ile yabancı ilaç firmalarının bu leşeb

büslerini hüsrana uğratmıştır. 

llaç üretimi konusunda patent sorununun yasal açıdan çözümlenmesinden sonra 

kayda değer bir gelişme gösteren milli ilaç sanayii, bugün artık farmasötik açıdan ül-
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kemizin tüm ihtiyacını karşılayabilecek düzeye gelmiş bulunmaktadır. Milli ilaç sana

yiimiz halen Dünya Sağlık örgütü tarafından belirlenen ve öngörülen GMP (Iyi ima

lat Tekniği) ve GLP (iyi Laboratuvar Tekniği) standartlarına uygun üretim yapabilmek

tedir. Burada önemle 'belirtmek gerek ir ki, dünyada mevcut I 72 ülkeden ancak 36's ı 

bu standa rliara uygun ür ~tim -yapab··'ımektedi r. Bu düzeye w:aşmış ·bulunan m·ıcli i·laç 

sanayiimiz ilaç aktif maddesi, veteri ner ve beşeri ilaç olmak üzere yılda toplam yakla 

şık 4,5 tril yon lira! ılk üretim yapmaktadır. 

5. Mil!i Uaç Sımayii Patent Koruması Dışında Kalması Sayesinde Yurt IQinde 

Akt!f Madde üretimine ve tharacnta Yönclebilmiştir. 

Bugün llürkiye'de i!aç csan.ayiii, her tür:ü ':ı)ac ı üreteibilecek b'ır kapasiteye ve tek

nolojiye sahiptir. Sadece tüketim düzeyi nin yetersiz li ği veya Sağlık Bakanlığının ge

rek görmemesi nedeni ile. bazı ilaçlar üretilmemektedir. Yerli o larak üreti len ilaç sa

yısı 2.1 60, ithal edi len ~laç sayısı ise 150 ddayındad ır . 

ül•keım(zde halen 1 6'sı ya:ba ncı s~rmıa:yel'i olmak ü~ere, toplam 105 f:rma ilaç ürel

mektedir. 16 yabancı ilaç firmasından sadece 7'si fabrika kurmuştur ve fii len imalat 

yapmaktad ır 9'u i l açlarını başka tesislerde faso n olarak üretmektedir. 89 yerli fi rma

dan ise 60'ının tesisi vard ı r . Bunlardan 15 kadarı yak l aşık % 35'i yabancı sermayeli 

fi rmalar ve % 65'i yerli fi rmalarca gerçek l eştiri lmektedir. 

Farmasötik açıdan gelişmesini tamamlamış_ bulunan milli ilaç sanayii. aktif mad

de üretimi ile entegrasyon aşamasına girmiş bul unmaktadır. Türkiye'de yerli fi rmaların 

kurduğu 7 ak·tif madde tesisi vardır. Bunlar Türk ilaç sanayii'nin ham madde ihti ya

cının yaklaşık % 30'unu karşıladığı gibi ABD, Belçika, Cezayir, Almanya, Hollanda, 

Irak , Iran , tsviçre, Japonya, Mısır, PaJkistan, Romanya, Rusya, Sudan, Suriye, Suudi 

Arabistan, ürdün, Yugoslavya ve Yunanistan'a .da ihracat yapmaktadırlar. 

Türk ilaç sanayiinin varmı ş olduğu bu düzey hu sektörü sadece ülke ihtiyacını 

karş ılayan bir sanayii kolu olmaktan çıka rınakla ve hızla ihracata yönelik bir konu

ma getirmektedir. Nitekim. sektörün ih racat ı her geçen yı l artarak halen 60 milyon 

doları aşmıştır. Böylece , bu sanayi kblunda ihracatın ithalatı ka rş ılama oranı da 1984 

yılında % 8 civarında iken 'bugün % 25 dolayiarına ulaşmışt ır . 

6. Bugün Milli Ilaç ·sanayiinin Balkaniara ve Orta Asya Türk ü lkelerine Ihracat 

Olanaklarına Kavuştuğu Bir Dönemde Sanayiin Patent Korumasına Alınmasının Gün

deme Gelmesi Tesadüf Değildir. 

Bugün, Rusya ve Do~u Avrupa ülkeleri ile Orladoğu ve Asya ülkelerinin hiçbi

rinde 1ürlciye'deki kalile ve kapasiteye sahip ilaç sanayiinin bulunmaması, Türk ilaç 

sanayiinin ihracal olanakların ı daha da art ı rmıştır . Bu konuda , son çün lerde söz ko

nusu ülkelerle çok .olumlu ilişkiler kurulmuştur 

Milli ilaç sanayiimiz bu ülkelere aynı kalite ilacı , rakip ya'bancı firmalara kıyasla 

daha ucuza sağlayabilmektedir. Işte tam bu aşamada iken 1ürkiye'de ilaç sanayiinin 

patent koruması altına alınması konusunun yeniden ale\'lend:ir ilmesi ve bu yöndeki 

baskılar bir tesadüf olmasa gerekir. 
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B) tLAÇ SANAYiiNIN PAl'ENT KAPSAMINA ALINMAS ININ SAKIN

CALARI 

Türkiye'de ilaç sanayiinde patent korumasının kabulünün çeşitlı sakıncaları ola

cağı kanaatindeyiz. Başlıca sakın cai-a r aşağıda özet olarak takdim edilmektedir. 

1. Yerli tlı.ç Sanayiinin Yok Olması Sonucunu Yaratacaktır. 

Patent korumasının ilaç sanayiine uygulanması hal·inde yerli ilaç fırmaları mev

cut ilaçlarını bir sü re daha üreteoileceklerdir. A~cak, her mamul gibi ilaçların da be

lirli bir ömrü olduğu düşünülürse yerli firmalar, patent almadıkları sürece piyasaya 

yeni ilaç arz edcmeyecekler ve dolayısiyle 5 - 1 O yıl sonra ya kapanacaKlar veya sa

dece fason üretim yapan kuruluşlar haline gclecdklerdir. Bu noktada yerli ilaç firma

l arın ın yeni patent satın almak suretiyle üretimlerin i devam ettirebilecekleri öne sü

rülebilir. Ne var ki , dünyada 'buluş_ sahibi ·ilaç firması az sayıda olup, bunların önemli 

bir kısmı esasen ülkemizde faaliyette bulunmaktadır. Dolayısiyle diğer yerli firmalar 

bugün artık böyle ·bir şansa sahip · bulunmamaktadır ve yU'karıdaki iddianın hiçbir ge

çerliliği yoktur. Kısaca, patent koruması gelmes'i ile birlikte tekele benzer bir durum 

ortaya çıkacaktır. Daha önceki yıllarda patentleri toplam ı ş fi rmalar imtiyazlı duruma 

geçecek, sanayi in büyük çoğunluğu •ise 'batacaktır. Batacak olan firmalar ise daha ön
ceki ekonomi stratejileri çerçevesinde halka ucuz ilaç sağlamak hedefine yönelmiş olan 

yerli ilaç firmaları olacaktır. 

2. Yerli Ilaç Sanayiinin Gelişmesi Duracaktır. 

Patent koruması kabu l edi ldiği ta'kdirde, bir an için yerli ilaç sanayiinin faaliye

tine devam edebileceğini varsayalım. Bu takdirde en azından Türk ilaç sanayiinin ge

l işmesinin duracağı şüp'hesindeyiz. Başlangıçta patent ·korumasını kabul etmemiş ve 

bundan yararlanarak ilaç sanayiilerini geliştirmiş ol-an !talya, İ5panya ve Portekiz gibi 

Lilkeler incelendiğinde idd'iamı zın ne kadar gerçekçi olduğu kolaylıkla anlaşılır. 'Be

lirtilen ülkelerde ilaç sanayii üç aşamalı bir gelişme göstermiştir. Bunlar: 

1. Farmasötik şekil·lerin üretimi . 

2. Aktif maddelerin formüllerini çözmek veya çözülmüş formülleri satın almak 
suretiyle alctif madde üretimi , 

3. Yeni ilaçlar bulmak ve formül geliştirmek aşamalarıdır. 

Türk milli ·ilaç sanayii farmasötik şek illeri üretmek aşamasını başarı ile tamamla

yarak, aktif maddeyi üretme aşamasına henüz yeni geçmiştir. Önc~ki bölümde bel·irt

tiğimiz gibi, ülkemizde tüketilen ilaç aktif maddesinin % 30'u, buluş sahibi firma· 

ların fiyaNarının çok altında ve fakat aynı kalitede üretilmekte, hatta ihraç edilmek· 

tedir. Diğer ülkelerdeki gelişme trendi esas alınacak olursa, Türk ilaç sanayii daha 

10 - 12 yıl patent lroruması kapsamı dışmda tutulur ve yeterli sermaye biriki

mine olanak sağlanırsa, belirtilen süre sonunda 3 üncü aşamaya geçebilecektir. Dün · 

ya standartlarına göre, bir mole'külün keşfi ve ilaç haline gelmesi için harcanan meb· 

!ağın 100 - 150 milyon dalar olduğu düşünülürse, sermaye birikiminin ilaç sanayii için 

ne kadar önemli olduğu kolay1ıkla anlaşılabilir. 
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'Burada belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise, dünyadaki siyasi ekono

mik: gelişmelerin Türk ·Haç sanayii için çok: müsait bir ortam yaratmış olduğudur. İtal

ya patent korumasını 1982 yılında uygulamaya başlamıştı. Bu nedenle ltalya'dak:i proses 

çözme .teknolojisi artık:! talya'da iş yapamaz hale gelmiş ve tspanya'ya gitmiş~ir. Böylece 

tspanya 1982 - 1992 yılları ara·sında ilaç aktif mad1desi üreriminde çok: önemli bir aşa

ma yapmıştır. Nitekim, halen Türkiye'de patent dı~ ı üretilen ilaç aktif maddelerinin 

büyük ·bir kısmı çok: düşük fiyatlarla Ispanya'dan ithal edilmektedir. Ispanya da 1992 

yılından ·itibaren patent koruması kapsamına girmektedir. Bu gelişme üzerine proses 
çözme teknolojisine sahip müteşebbisler. önce Latin Amerika ülkelerine gitmeyi dü
şünmüşlerdir. Fakat bu ülkelerde ekonomik durumun çok kötü olması, bu ülkelerin 
borçlu oldukları AIB'D tarafından ekonomik am'bargo tehdidi altında patent koruma

sını kabule zorlanmal•arı gibi sebeplerden dolayı başarılı olamadılar . Neticede tekno
lojilerini satabilecek-leri en uygun ülke olara'k Türkiye'yi seçtiler. Nitekim, bu konuda 

temaslar ve yatırımlar başlamıştır. Türkiye'nin ilaç patent korumasını kabul etmesi 

yolunda bugün karşılaştığımız yoğun baskılarda bu gelişmeni n öneml i rolü olduğu ka

nısındayız . 

3. tlaç Sanayiinin İhracat Olanaklan Ortadan Kalkacaktır. 

Türkiye'nin ilaç aktif maddesi ve ilaç ihracatı katlanarak artmaktadır. örneğin , 

1984 yılında, 9,6 milyon dolarlık: ıhracat yapılmış iken. 'bu rakam 1988 yılında 63 milyon 
dolara yükselmiştir. Bahis konusu yılda, ihracat yap ılan ül•keler ABD, Belçi.Jm, Cezayir, 

Almanya, Hollanda, Irak , Iran, italya, tsviçre, Japonya , Mıstr, Pakistan. Romanya, 

Sovyetler Birliği, Sudan. Suriye, Suudi Arabistan , ürdün, Yugoslavya ve Yunanis
tan'dır. Eski demirperde gerisi üllcelerdeki son gelişmeler Türk ilaç sanayiine yeni im
kanlar açmış ·bulunmaktadır. Ilaç sanayiinin gelişmemiş olduğu bu ülkeler Türkiye'den 

ilaç ithal etmek: üzere temasa geçmişler ve pek: çok Türk ilac ına ruhsat verilmiştir. 

Türkiye'de ilacın patent korumas ı kapsamı içine alınması hususunda yapılan baskı 

ların bir başka nedeninin de ihracattaki bu geli şmeler olduğuna daha önce de işaret 

edilmiştir. 

llaçta patent koruması kabul edildiği takdirde ise Türkiye bu ihracat potansiye
linden yararlanamayacaktır. Zira. yabancı firmalar diğer ülkelerde olduğu gibi, pa
tentini verdikleri ilaçların da i sadece Türki-ye'de satış hakkını verecekler. Türkiye'den 
ihracat yapılmasına müsaade etmeyeceklerdİr. KaMı ki patent için ödenecek ücretin 
yüksekliği, buluş sahibi firmalar ile ihracat alanında reka:bet olanakl•a rını da olumsuz 
yönde etkileyecektir. 

4. İlaç Maliyet ve Fiyatlan Yükselecektir. 

Türkiye'de paterrt ile üretilen ilaçlar ile patentsiz üretilen ilaçlaı ;n fiyat bakımın
dan mukayesesİ yapılacak olursa, patent korumasının kabulü halinde fiyatların en az 
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2 - 3 mis li yükse lece~in i sö ylemek kehanet o lmaz. Aşa~ıda verilen baz ı misaller bu 

gerçeği açıkça ortaya koymaktadı r. 

Hammadde Adı 

Tiınolol Maleate 

Tinıolol Maleate 

Captopril 

Ranitldine HCl 

Acyclovir 

Sulfamethoxazolc 

Triınethopriın 

Omeprazole 

Ciprofloıuıcin -

Patentli Üretim TL. 

43.200.

T imoptic % 0 .25 Damla 

FAKO - MOS 

57.10.0.

T cmop.tic % 05. 'Damlıa 

tfA'KO - MOS 

96.600.-

Lopril 30/25mg Taıt.ot 

\SQUIBB 

178.400.-

Zıantac 60/ 1 50mg Tab~ ~l 

GLAXO 
344.000.-

•Zo.-irax 25/200mg Taıb1et 

W ELLCOM E 

47.500.-

Bactr'im Forte 20 Ta b : eı 

'ROOfE 
ı 15.000.-

Losec 1 4/2C mg K,ap . 

ECZACIBAŞI - ASTRA 

59.000,• 

Oiproxin 14/ 250mg F. T a'b. 

BAY ER Tü'RK 

• Bu ilaç haz ı r o la rak ithal edi lmektedi r. 

Bu misa ll er daha da çoğaltılabi l ir. 

Patentsiz üret.iın TL. 

8.000.-

T·i.nwsol % 0.25 Daımla 

BILIM 

14.000.

T imosol % 0.5 ID amıla 

BILIM 

28.800.· 
Ka p.r.il 48/25 mg Tab. 

MUSTAFA NEVZAT 

50.000.-

Ranl iıtaib 60/ 150mg Tab. 

'DEVA 

139.000.

-"'klovi'l' 25/ 200mg Tab. 

! LSAıN- lLTAŞ 

14.400.

Baıkt~:s·[d-'0520 Thb. 

F AKO 

62.000.
Demeprazol 14/20mg Kıap. 

D EV Al 
36.800.-

Gi~losin 14/250rng. F. T a'b. 

DEV Al 

Aynı formü le göre, aynı mikta rda ve ayn ı hasta lı~ın tedavi sinde kull a nılan patent

li ilaç ile patentsiz üretilen ilaçla r a rasın daki bu fiyat farkı patent do layı s i yl e maliyete 

ek'.e nen m ~bl ağdan kayna'k-::anmık tadır. Pat·en~! i ;:.acın üretim ind·e ıkır:·lanıla n a kt:f mad

denin fiyatının yülksek l i~i ve patent ücreti bu sonucu doğurmaktad ır . 

Türk ilaç sanayicilerin in yaptık l arı tahm inl ere göre, il ac ın patent koruması altına 

a lınması , ilaç piyasasının k ısa sürede çoku luslu firmaların tekeli ne g irmesi sonucun u 

yaratacak , ilaç fiyatl arı 2-3 misli artı ~ gösterecekt ir. 

S. Türkiye Dışa Bağımlı Hale Gelecektir. 
Yukarıda ifade etVik.ler imizden de açıkça anl aşılacağı gibi, ilacın patent koruması 

altın'a alınm@sı , llürk iye'yi dışa bağıml ı hale getirecektı'c 1 inci Dünıya Savaş ı , II ndi 

D ünya Savaşı ve en ~l)n Iran-Irak Savaşı m illi ilaç sanayileri n i kuramamış olan ülke

lerin ilaç yok l uğu nedeni yle sav~ güçler ini önemli ölçüde yiti rd ikler ini herkesi n göz-
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leri önü ne ~rm iş 'bu,lunnıakıta{! ır . Bu nede n(e . 'aç, ü•lke güven.ı. i ~i açısından silah k-ad-a·r 

öneml i s:ra•:cflk l:f r mal o:·arak kabul l-d.' lnı ,,~ tej 'r. Bu ka<br önemli bir malın üret•: 

nıinde d ışa bağınılı ha le gelmek, Türkiye' nin güvenliği aç ı sından sakıncalıdır. 

C) PATENT KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN İZLEM!ESİ GEREKLt POLİ

TıKALAR 

1. l t.açl::ı.ra P::ıtent Koruması Getiritmesinin Sanayiin Gelişmeı.i ve AT Üyeliğj 

İçin Gerektiği Yolundı J<i İddiai:>r Yanlıştır. 

e-:ı.z ı çe\oıre·:~.r. :naçta pa.~~nıt korurn36 ın.ın kabu~ ejJ'ı'ın ı es!; ha:·:n de, Türkiye'nin ya

bancı sermaye açısında n kara listeye al ı nacağını ve yabanc ı ş irket l erin Türki ye'ye tek

no loji itha l etmeyeceği ni, ülkemizde il aç sanayi i'nin geli şmeyeceği ve güctük ka l acağını 

vurguı: a.mak t1::Jır. H xl b~rki pat;:.nt korunı•l •s ı olma'sı na rağnı ; n , dü nya .i,Jaç p•:yas:asını 

elinde tuta n belli•baş lı fi rm ala r . ü lkem izde kurdukları tesislerde ilaç üretmekted irler. 

Ancak. patent •korunıası nın olmaması on l arı yerli üretic ilcrle rekabete zorlamakta . 

ilaç piyasasının tamamını ele geçi rmelerin e engel olmak tadır. Bu firmala r ayrıca. Tür

kiye'de d ünya ortalamasın ı n çok a ltında fiyatlarla i ı : aç satmak zorunda kaı'maktadır

lar . 

Yeni bu: u.~lar:n ülk.:>m·ze 1lhal i !konusu nda d•.ı bu ç: vre:er biT ya nıl,g ı i çı : ndedirler. 

Zira, Türk iye 'deki yerl i ilaç fir:naları, yukarıda da ifade e ttiğimiz g ibi, korumanı n 

olmaması s~::>C'b iı :e, bl11 tış s•ah•'bi f i rmaJ:arın d ı ş ı nda k ai an ku.ruıluş:ardan fQJ'm ül ve a•k

u·r m:ııdde tojar1k onmek suıret:y le ül!kenJ: n .i <ht i yacmı karş ı ılayab ilüi k ı' .e ri gı:bi, ih racaıt 

da yapmakladırı: ar. 

Jiaçta patent korumasın ın •bir an önce geçerl i kılınmas ı içi n bugüne kadar çok 

sık. öne sürülmüş bir başka gerekçe ise, patent kabulünu n Türikiye'nin Avrupa Top

luluğuna (AT'yc) girebilmesi için şar t olduğu yolu n daydı. Fakat. halen AT'n·in içinde 

bul-urJduğu konjonktür çok d ~ği~m 'ş ve Tüı•·,ı · ·ye' nin tam üyetiğe ka:b~·ıü AT günde

mind·~ çok g~r·:'ı:re atı:mış hu,'ıunmak ~a.d ı r. B~ şarı-:w ·~ : ı t ınja, Türki ye'n in AT ile ·lam 

ü)'elik an laşmas ı na oturmasını n , müzake relerin sonuç landırılmasının ve bi r geçiş dö

nemi tanın masını müteakip taın üye o l masın ın fiil en (belki 10-15 y ıl gibi) çok uzun 

b' r süre o'at-· ıec~ği açıktır. O h-ı·lje, AT tam üye: iğ' .o;i n g~rek·>yor d'iye, hemen bu

gün ::! ~n yarı n a ilaçta patent korumas ı ist i snasının kaldırı l ması isabet li olmayacakt ır. 

Çünk ü. yu:ca rıda da izah ettiğimiz gibi. bu aşamada patent koruması istisnasının ka l

dırılması ilaç sanayiini, a1klif madde ü retimini ve •ihracatı gel i şti rm cyecek . aksine kös

teldeyecek, h.:ıı:ta ,;·amlımen çök~rt eh'ı' •ecekti:r. 

Kaldı 'k ·, Türk.iye AT'ye Llm üye olarak hemen bugün. ya rın kabul ed!'loeek o: 

saydı dahi. bu konuda başla ng ıçta üye ülkelere tanınan hak la rın Türk iye'ye de ta nın 

ması gerekecektir. 

Nitekim, Ortak Pazara 1957 yılı nda katılan ülkelerden : 

Fransa 4 y ıl sonra 

Almanya 12 yıl sonra 

Hollanda 12 y ı l sonra 

!talya 26 yıl sonra 

ilaçta patent korumasını kabul etmişlerdir. 
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2. Tiirkiye Için En Uygun Pofit ::.,, tıaçta Patent Korı.ıması l ~tisnasının Devn

mırhr. 

Bütün bu ge rçekler karşı s ında Türkiye için 'bugün en uygun politika ilaçla patent 

korumas ı i st i snas ının devam etmesidir. Türkiy<: yabanc ı baskı lara karşı kayabildiği 

;ürcce bu po: itikada direneb' lmeli ve i .:açtı paıt~nl kortLill'a~ ıııı k aib ı.ııl dm~meiidi r. 

3. Alternatif, i'kinci Dereceli (Second Best) Yol Uzun Süreli Blr Geçiş Dönemi 

Kabulüdür. 

Şayet ilaçla patent konam:ıısm ı , il·aç ~kllıörü · iıJc 'i•:.gili cıkonomı: k gerçek•!ere rağ

men , daha ziyade siyasi ve genel ekonomik 'baskılar sonucu kabul zorunlu luğu varsa, o 

takdir<le •yasayı çık :umak!:•a .beııaıber uyg.ul•a,mayı •l:f::ıF.rli ve ye terli ·bir s üre iç,:n crt21lemek 

en isabetli yoldur; <laha doğrusu ikinc i derecel i (second best) diyebilce<!ğinıiz bir ÇÖ· 

züm yoldur. Geçiş dönemi süresi hiçbir zaman 10-15 y ı ldan aşağ ı olmama lıd ır. Bahis 

konı,~u ~üre milli ilaç sanayii 'n in gel i şmesi ne yarayabilecek kada r uzun olmakla be

rabe r Türkiye'nin fiilen AT tam üyesi o labılmesi nden daha kısadır. 

4. Süre Içinde Hem Proses (Usül) Hcrm de Mamul Patenli Muaflığı Sürdürül

ınelidir. 

Bah·iskonasu ·sü re içı ' n.de her ·tür: ) aç hem p.ro:;es (u:;ül) hem de mamul patcnd:n

ckn mu•Jf tutll:m:ıılıdır. 

Ou konuda bazı çevreler önce ve kısa süre içinde proses (usül) patentinin kabu

lünü, daha son ra da mamul patentinin getirilebilcceğini önenmcktedirler. Fakat böyle 

hir ö nerin in k•ab u:ü h;ı;:ind ~. bu çc.vr~ı: er•:.n iddl:•a•larının ak-'l ·n e, .illaç sz,nay".inin ge.lişmc· 

si sorunu çözümlenmiş cılnıayacaık,tı r . Tanı ters ·nc , bugün pa.ten'tle ça! ı şmayan yahut 

yLlcı :i ~JyıJı palcnıt:c ça lı ~nıayan y.-rl i f, : r.m a~ar proses palenli yolu yl'a p: k ç k ya

aol ya ptırımları:a karş ı lca .rş ı ya bı rakıb.bih:ı.:ek:Ndi r. 

10-. 15 yı· · : ı k sli re . içoı "ıs i nd~ <· e ·yeni i:aç ü,-et'c i kırinin çoğu sürat( ~ keooi;ıerin i kıl'i· 

ya ve Ispanya düzeyine getireb ilir ler. Bu imkan ı e lde odcnıeyenler ise yok olmak, bal· 

mak , iflas etmek yerine. bilgi birikimlerinden yararlanmak su retiyle, kimya sanayiinin 

diğer <J.allanndo:ı faai':•yeıt göst~rrr:.~k o!ar.:ı.ğın ı c'de ooeb:•l'irl·cr. Böykce b<ı miOi kur:u

luşlar , yeni ş:::ıb!ıle nınıeler ,;ayesinde ıh:ıyati yell>crif]i devanı otı :,-.;,rek y ınt "kononıis:ne 

katkıda bulunmaya devanı inı<an ını elde edebi leceklerdir. Bunun da milli ekonomi 

için önemi aş ikard ır. 

ILACIN VE/ VEYA ILAÇ YAPIM YöNTEMLERINiN PATENT KAPSAMI 
ALTINA ALINMASI TüRKIYE'NiN YARARINA D EGILDIR 

ILAÇ FIYATLARI ÇOK YüKSELECEKTtR. 
Patentli ilaç l arın fiyatları patentle korunmayan ilaçlara göre yok daha yüksektir. 

li acı ya da yapını yöntemini patent kapsamına almak ayn ı kalitedeki ilaç hammadde

lerin in en ucuz kaynaktan sağlanmas ı yeri ne patent sahibi firmanın fiyat ı yla alınmas ı 

zorunlul uğanu getirecek; bu da ilaç fiyatlarını şimdi olduğundan yok daha yüksel te· 

cek tir. 

ILAÇ lHTlYAÇ SAHIBININ ALIM GüCüN üN DIŞINA ÇlKACAKTlR. 

Nüfusun yırlclaşık % 50'sinin sosyal güvenlik kapsamı dışında kaldığı ülkemizde 

ilaç fiyatlarının daha da yükselmesiyle halkımızın büyük bir çoğunluğu i lacını alamaz 

duruma gelecektir. 
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TARIM VE HAYVANCJLIKTA VERIMIN DüŞMESINE NEDEN OLACAK · 

TIR. 

Türkiye'de şu anda veteriner ve zirai mücadele ilaçlarının yeteri kadar kullanrl· 

madığı bir gerçektir. Patent rredeniyle ilaç tiyatlarının daha da pahah-Iaşarak Türk 
çiftçisinin alım gücünün dı şına çıkması tarımsal üretimimizi olumsuz etkileyecek ve bu 
ürürılerin ihracatını· azaltacak niteliktedir. 

TÜRKIYE'DE tLAClN PATENT KORUMASI ALTINDA OLMAMASI NE· 

DENtYLE MlLLl ILAÇ SANAYII 30 YfL GIBI KISA SAYILABILECEK BlR SO· 
REDEBUGüNKü YüKSEK DüZEYINE ERIŞMIŞTIR. 

ülkemiz bütün farmasötik şeki'lleri GMP'ye (Güncel tyi üretim Uygulaması) göre 
üretecek yeterli kapasiteye sahiptir. . 

172 ülke içinde Dünya Sağlık örgütü'nün öngördüğü standartıara uygun ilaç üre

tebilen 36 ülkeden biriyiz. 

Birçok ülkeye ilaç ve ilaç hammaddesi ihraç edilmektedir. 

tLACIN PATENT KORUMASI ALTINDA BULUNDUCU üLKELERDE PATENT 
SüRESINiN BITtMlNDE PATENTLt ILAÇLARA EŞDE(;ER ILAÇLAR 

ARASINDAKI FIYAT FARKLARI 

Amerika Birleşik Devletleri : 

Ilaç (100'lük ambalaj) 

Tolbutamide 

M ep robama te 
Spironolactone + hydrochlorothiazide 

Hydrochlorothiazide 

Patentli 

Ilaç fiyatı 

$ 14.63 

11.33 
22.57 

7.47 

Kaynak : SCRLP No.: 396 14.05.1984, s. 14 

İngiltere 

tl aç 

Propranolol 40 mg (1000 Tablet) 

Nitrazepaın 5 mg (500 Tablet) 
Indometacin 25 mg (500 Kapsül) 

Amitriptyline 25 mg (500 Tablet) 
Methyldopa. 500 mg (500 Tablet) 

Kaynak : SCRrP No. : 872 

Patentli 
ilaç fiyatı 

{ 19.70 

22.02.1984, s. 4 

-ıso-

12.02 

22.36 
11.44 
53.60 

Patentsiz 
ilaç fiyatı Fark. 

$ 4.18 % 250 
3.63 212 

8.19 176 

2.82 165 

Patentsiz 
ilaç fi.yatı Fark 

{ 5.57 % 618 
2.20 446 

5.66 295 

3.40 236 

21.14 154 
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TüRKiYE'DE DURUM 
EN ÇOK KULLANILAN 140 tLAÇ tÇtNDEN SEÇtLMtŞ 

FtY AT MUKA YESELERt 

Patentli veya Lisanslı llaç 

1.1 SULFAMETHOXAZOL
TRIMETHOPRIM 
(Hammadde Adı) 

BACTR!M FORTE 

(Tab. 20) 

ROCHE 

47.500.- TL. 

1.2 TIMOLOL MALEATE 
(Hammadde Adı) 

TIMOPTIC % 0.25 

(Dam. 5 ml/2.5 mg/ml) 

FAKO-MSD 

43.200.- TL. 
1.3 ACYCLOVIR 
(Hammadde Adı) 

ZOVIRAX TABLET 

(Tab. 25/200 mg) 

WELLCOME 

344.000.- TL. 

Patent iz Ilaçlar 

BAKTRISID DS 

(Tab. 20) 

FAK. O 

14.400.- TL. 

Tl M ISOL % 0.25 

(Dam. 5·10 ml /2.5 mg/ml) 

BILIM 

8.000.· TL. 

AKLOVIR TABLET 

(Tab. 25 /200 mg) 

ILSAN - ILTAŞ 

139.000.- TL. 

- ısı -

Patentl i veya Lisanslı 

Fiyatın Yerli Muadili 

Fiyata Oranı 

% 330 

% 540 

% 247 
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TüRKiYE'DE DURUM 
EN ÇOK KULLANILAN 140 tLAÇ İÇINDEN SEÇtLMlŞ 

FİYAT MUKAYESELERi 

Patentli veya Lisanslı llaç 

1.4 OMEPRAZOLE 
(Hammadde Adı) 

LOS EC 
(Kap. 14/20 mg) 

ECZACIBAŞI/ASTRA 

115.000.- TL. 
1.5 INDOMETHACIN 

(Hammadde Adı) 
INDOCID R 

(mpel 10/75 mg) 

FAKO-MSD 
15.000. - TL. 

1.6 TRIAMCINOLONE 
ACETONIDE 

(Hammadde Adı) 

KENACORT RETARD 

(lxl ml/40 mg/ml) 
SQUIBB 

27.600.- TL. 

Patentsiz Ilaçlar 

DEMEPRAZOL 
(Kap. 14/20 mg) 

DEVA 
62.000.- TL. 

EN DOSETiN 
(Kap. 10/75 mg) 

NOBEL 
8.400.- TL. 

SINACORTA 

( lx1 ml/40 mg/ml) 

lE 
18.300.- TL. 
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Patentli veya Lisanslı 

Fiyatın Yerli Muadili 

Fiyata Oranı 

% 185 

% 179 

% 151 

TBMM KUTUPHANESI



'fÖRKlYE'DE DURUM 
EN ÇOK KULLANILAN 140 iLAÇ tÇtNDEN SEÇiLMiŞ 

FiYAT MUKA YESELERt 

Patentli veya Lisanslı tıaç 

1.7 NAPROXEN 
(Hammadde Adı) 

APPRANAX FORT 

(Tab. 20/500 mg) 
Al/SYNTEX 
68.000.- TL. 

1.8 CAPTOPRIL 
(Hammadde Adı) 

LOPRIL 
(Tab. 30/5 mg) 

SQUIBB 
96.600.- TL. 

1.9 RANITIDINE HCl 
(Hammadde Adı) 

ZANTAC 
(Tab. 60/150 mg) 

GLAXO 

178.400.- TL 

1.10 CIPROFLOXACINE 
(Hammadde Adı) 

CIPROXIN 250 
(F. Tab. 14/250 mg) 

BAYER-TORK 

59.000.- TL. 

Patensiz tıaçlar 

AP ROL 
(Tab. 20/550 mg) 

BILIM 
41.400.- TL. 

KAPRIL 
(Tab. 48/25 mg) 

MN 
25.800.· TL. 

RANlTAB 
(Tab. 60/150 mg) 

DEVA 
50.00.- TL. 

CIFLOSIN 
(F. Tab. 14/250 mg) 

DEVA 
36.800.- TL. 

Patentli veya Lisanslı 

Fiyatın Yerli Muadili 
Fiyata Oranı 

%164 

% 374 

% 357 

%160 

NOT : Fiyat mukayeseleri 5.6.1992 tarihli fiyatlar üzerinden yapılmıştır. 

llaçta Patent genellikle gelişmiş ülkelerde kabul edilmiştir. Bu ülkelerin çoğu araş
tırma ve geliştirme çalışmalannın ürünlerini almaya başladıklan ve başka ülkelere ve

rebilecek birşeyleri olduğu zaman llaçta patenli tanıınışlardır. 

FRANSA 1960 
ALMANYA 1968 
HOLLANDA 1968 

JAPONYA 1967 
AVUSTURYA 1987 
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llaçta Patentin kabulu AET'ye girişin bir ön koşulu olarak kabul edUemez. 

AET'ye 1957 de katılan ülkelerde 

FRANS.A; 1960 
ALMANYA 1968 
HOLLANDA 1968 

lTALYA' 1982 

yılında ilaçla patenti kabul etmiştir. 
Son zamanlara kadar Danimarka'da yalnız ilaç yapım yöntemleri patent !kapsa

mına alınmıştı . 

Topluluğa 1981'de giren Yunanistan ile 1986'da katılan İspanya ve Portekiz'de 

ilaç maddesl1992 sonuna kadar patent konınıası altmda değildir. 

İlaçta patent ilaç sanayiinin gelişmesine yönelik değildir. Ancak kendi ilaç sana

yilerini geliştirdikten sonra ilaçta patenti kabul eden ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri 
ilaçta patenti lkabule zorlamaları bir «Çifte Standard» örneğidir ve monopol sağlama 

amacı gütmektedir. 

ÇEŞlTLt üLKELERDE 

K.tŞl BAŞINA DüŞEN MİLLI GELİR 

1990 

tsviçre $ 33,549 

tsveç $ 26,441 

Japonya $ 23,810 

A'BD $ 1JI ,446 
A;yw;turya $ 20,656 

Belçika $ 19,3'14 

İtalya $ 18,857 

Hollanda $ ·18,609 

ispanya $ 12,621 

irianda $ 12,361 

Yunanistan $ 6,578 

Portek'iz $ 5,747 

Türkiye $ ı ,g77 
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ILAÇ SANA YllNDE 3 ÖNEMLİ AŞAMA 

Bitmiş İlaç (fonnasötik şekil) üretimi 

Milli llaç Sanayii bu ~mayı başarıyla tamamlamıştır. 

Aktif Madde üretimi 

Milli tlaç Sanayii ıbu aşamaya geçmiştir. 

Yeni ilaç molekülü bulunması 
Milli llaç Sana yii bu aşamaya gelmemiştir. Gerekli bilgi görgü. deneyim vardır. 

Sermaye birikimi yetersizdir. 

ülkeler yeni ilaç molekülü bulma aşaması n ı tamamladıktan sonra ila"ta paJLenli 

Ilabul etmiştir. 

Görüldüğü üzere patentli ve patentsiz ilaçlar wrasındaki fiyat farkları büyük oran

larda olmakta ve gelişmiş ülkeler dahi ıxıtent uygulamasını belli geçiş sürelerinden 

sonra kabu l etmiş bulunmaktadır. 

T'ü~kiye gibi gelişmekle olan ve milli geliri 2 000 Dolar seviyesinde bulunan bir 

ülkede milli ekonominin ilaçta patent uygulaması ile gelecek yükleri kaldırması müm

kün değild'i r. 

PATENT KANUNUNUN TORK TIBBINI VE MILLI SANAYIM.lZt 

ILGILENDIREN YöNLERİ ILE öNEMLI NOKTALARINI 
DtKKATLERINIZE SUNMAVI GöREV SAYMAKTAVIZ 

Türkiye'de ilaç .ve hammaddelerinin patent korumasına tabi tutulamayaca.ğı, 1961 

" olwi' Kurucu Meclisin biır iefsir kararı ile tescil edilmiş ve ancak bu tarihten sonra 

ülkemizde yerli ilaç sanayiiitin gdişmesi mümkün olıub ilmiştir. 

Yerli ilaç sanayiinin gelişmesi ve yabancı firmaJarJa rekaıbet edebilecek güce eriş

ınesi karşısında çok uluslu ilaç ürııticileri ve bunların ülkemizxfeki temsilcileri , yeni 

bir Patent Kanunu çıkıartılmas ı gereği ni gündeme getirm'işlerdir . Aynı 'kişiler yürür

lükteki !kanunun istisna:J:ar bölümünde zikredilen «insan, hayvan ve bitk'i sağlığı ile 

ilgili her türlü ilaç ve ilaç hammaddesi» ibaresini metinden çıkartarak bunların pa

tent kapsamına alınmasını hedeflemişlerdir. 

Halen başta ABD olmak üzere AT ve diğer gelişmiş ülkeler, çıkarlarının daha 

iyi korunabilmesi için son zamanlarda ilaçta patenti 'kabul etmemiş olan ülkeler üze

rine yaptıklan baskıyı arttırmış bulunmaktadırlar. Nitekim Meksika, Şili ve Çin Halk 

Cumhuriyeti ambargo tehditieri altında bu baskılara boyun eğerek, ilaçta patenti ka

bul etmişlerdir. Diğer Güney Amerika ' ülkelcırinden Arjantin , Brezilya ve farmasötilc 

sanayiini önemli ölçüde geliştirmiş olan Hind'istan bu konudaki mücadele.lerine devam 

etmektedir. 
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Gelişmiş ülkeler 'kendi ilaç endüstrilerini geliştirdi!Qten ve ekonomilerini AT için· 

de en'tegre et't'ikten sonra patenli .kabul etmiş lerdir. 

AT' ye 'Patenti 

ülke Adı ·gir iş tarihi Ilcabul tarihi 

------
Almanya 1957 1%8 
Hollanda 1957 .1968 
İtalya 1957 J982 
Yunanistan 198·1 1992 
tspanya 1986 1992 
Portele iz 1986 1992 

Görüleceği gi.bi bütün gelişmiş ülkeler ilaçta patenli belli bir süreç sonunda kabul 
etm işlerdi r. 

Avrupa Topluluğuna gi•rmemizin gereklerinden biri o larak gösterilmek istenen 

ilaçta patent korumasının .kabulü, ülkemize hiçbi r ya rar sağlamayacak, aksine ilaçla
rın belli yabancı gruplar elinde teX.e lloeşmesi ve fiyatlarının birkaç misli artmasına ne

den olacaktır. Yerli ilaç sanayiinin rııkabet edıımez ha.le d'üşürülmesi ile ilaçta yabancı 
firma hakimiyeti kesinleşıecektir, 

llaç fiyatlan çok yüksele<.-ektir. 
Patentli ilaçların fiyatlan patentle korunmayan i"laçlara göre çok daha yüksektir. 

llacı ya da yapım yöntemini patent kapsamına almak, aynı katiledeki ilaç hammad
delerinin en ucuz •kaynaktan sağlanması yerine patent sahibi firmanın fiyatıyla alın 

masını zorunlu .kılacaktır. Bu da ilaç fiyatlarını şimdi olduğundan çdk daha yükselte
cektir. 

• 'Diğer tarafran ilaç stratejik ve ıemel bir ihtiyaç maddesidir. Patentin kabulü halinde 
en ufak 'bir politik krizde bu tip ihtiyaçların karşılanması ya'bancıların takdirine kala

~. 
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PATENTLI ve PATENTSiZ ü RETiLEN tLAÇ FlYAT 
FARKLlLlKLARINA BlRKAÇ öRNEK (Temmuz 1992 itibariyle) 

Hammadde adı Patentli üretim TL. 

Timolo'l Maleate 43.200.-
TIMOPT!C % 0.25 damlo. 

Fako- MSD 

Captopril 96.600.-
lJOPR·~L 30X25 mg tablet 

Squiljb 

Ranitidine HCl ı 78.400.-

Acyclovir 

ZANTAC 60X ı50 mg tablet 

Glaxo 

344.000.-
• ZJOVIRAX 25X200 mg tablet 

W elleome 

Sulfamethoxazole 

Trimethoprim -17.500.· 

BACTRIM FOR TE 20 tablet 

Roc'he 

Omcpraw le ı 15.000. -
lJOSEC 14X250 mg F. tabJet 

•Eczacıbaş ı - Astra 
Ciprofloxacin 59.000.-

C IPROX!lN ı 4X250 mg F. tablel 

Bayer Türk 
Bu misaller daha da çok artırılabilir. 

• Bu ilaç hazır olarak ithal edilmektedir. 

Patentsiz üretim TL. Fiyat farkı 

8.000.- 5.4 katı 

TLMOSOL ı% 0.25 damla 

Bilim 
25.800.- 3.74 katı 

KAPR'IL 48X25 mg tabJet 

Mustafa Nevzat 
50.000.-

RANlTAB 60Xı50mg tablet 

Deva 

ı ı 7.500.-
ASIVIRAL 25X200 mg tablet 

Yurtoğlu 

ı4.400 .-

BAKTRISI'DoDS 20 tablet 
Fak o 

3.57 katı 

2.93 katı 

3.30 kat• 

62.000.· ı .85 katı 

üEMEPRAWL ı4X20 mg kapsül 

Deva 
36.800.· 1.6 katı 

C l FLOSIN ı 4X250 ıng F. tablet 

Deva 
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ILAÇ FlYATLARI tH111YAÇ SAHtBtNIN AUM GüCONO AŞACAKTIR . 

Nüfusun yaklaşık % 50'sinin sosyal güvenlik kapsamı dışında kaldı~ı ülkemizde, 

ilaç fiyatlarının daha da yükselme;iyle halkımızın büyük 1bir çoğunluğu ilacını alamaz 

duruma gelecektir. Kaldı ki , sosyal güvenl ik kurum l a rı bugünkü fiyatlarla dahi aldık

ları ilaçların bedelini ödeyememektedir. 

TARIM VE HAYVANC !L!KTA VERIMi N DüŞMESINE NEDEN OLACAK

TfR . 

Türkiye'd e ş u anda veter iner ve zira i mücadele ilaçlarının yeteri •kadar kullanıl 

mad ığı bi r gerçektir. Patent nede;ıiyle ilaç fiyatlarının daha da pahalılaşarak Türk çift

çi~inin alım gücünü n dışına çıkması. ta rımsal üretimimizi olumsuz etkileyecek ve bu 

ürünlerin ihracatını azaltacaktır . 

Ilaçla patentin kabulü , bu alanda kurulu modern Türk ilaç fabrikalarını başlangıç 

ta yaba n cı kuruluş ların fasoııyeri durumuna düşürece k.t i r. Bu kuruluşlar ikinci merha

lede, özellikle yeni ilaçl a rını. bi tm iş şeki lde itha le yönelecekler ve böylece dışa bağım 

lılık a rtacaktır . Nitekim. son yıll a rd a bitmiş ilaç it.hali giderek çoğalm aktad ır. 

l laçta patentin kab ulü ile yabancı sermayenin Türkiye'ye akacağı sav ı geçersizd ir. 

Türkiye'de patent olmamasına rağmen yaban c ı sermaye Türkiye 'ye gelm iş ve Patent li 

ilaçların ı da pazara sürmüş bulunmaktadır. 

Avrupa Topluluğuna girişinden itibaren beş yıllık geçiş süre~ini kullanmakta bu

lunan tspanya'da patentli yeni ilaçların üretimi 1992 sonundan it ibaren mümkün olma

yacaktır. Bu ülkede birikmiş bulunan teknolojik bilgi, ilaçla Patent Kanununun ge 

çerli olmadığı başka ülkelere transfe r edi lmek durumunda dır. Bu teknolojinin ülkemize 

gelmesi şan sı her geçen gü n artmaktadır . Nitek·im son za manlarda bir kısım Türk 

firmaları ile İspanyol firmal a rı arasında özell ikle yeni •buluşlara dayalı ilaç hammad

deleri üretimi ile il gi li Know -H ow a nlaşma ları yapılmak tadır. 

Son o lara k Avrupa Topluluğu üyesi 'bulunan Ispanya ve Portekiz. ilaç sanayiile

r inin adaptasyonu içi n kulla nmış hulu n dukları 5 yıllık geçiş süresin in sonunda, Avru

pa Topluluğuna müracaat ederek kendil erine ikinci bir beş yıllık süre t anınmasını ta

lep etmişlerdir. Türkiye'nin bu gerçekleri göz önünde bulundurmadan ilaçla patenli 

ka bul etmesi· büyük bir hata o lacak ve bu kararı verenleri vebal altında bırakacaktır. 

Türk Ilaç Sanayii. eski Sovyetler Birliği'nin d ağılmas ı ile yeni kurulan Türk Cum

huriyetlerinde ve Doğu Av rupa ülkelerinde yoğun şeki lde ilaç pazarlama ve yatırım ola

nakları konusunda işbirliği aşaması~da iken patenli kabu l etmemiz hususundaki dış bas

kıların ayn ı zamanda yo~u nlaşt ırılması , tesadüfi değildir. 

Patent kanunlarını günün koşul larına uydurarak değiştiren bütün ülkeler bu işlemi 

yaparken özelliği sebebi ile .: İlaçla Patent» konusunu ayrı mütalaa etmişler ve bu ko 

nuyu ülkel ~rin in çıkarları doğrultusunda belirli geçiş süreleri sağlayara k kabul etmiş

lerdir. 

Bu açıdan , en son teknoloji seviyesine ulaşa n yeni yatırımlarını tamamlamakta 

olan ve dışa açılma gayretlerini !ıenüz başlatmış bulunan Türk Ilaç Sanayiinin, bir 

dizi ekonomik tedbirlerle birlikte yeterli bir süre pa tent kapsam ı dı ş ında tutularak ko-

- 158 -

TBMM KUTUPHANESI



runması gerekrne~tedir (en az 15 yıl gibi). Aksi taktirde bu genç fidan kuruyacaktır. 

Böyle bir geçiş süresi tanındığı takdirde ise, bu sanayi gelişecek ve ülke ekonomisine 

önemli katkılar sa~ayacaktır. 

üLKEMIZ Ç[KARLARLNL HERŞEY'IN üSTüNDE GöREBILEN TOM KIŞI 

VE KURULUŞLARIN BU KON!JDA GEREKLI DUYARULI(';I GÖSTERECEK 
LERINE "INANIYORUZ. 

Saygılarımızla . 

TORKIYE YERLI 

ILAÇ SANAYlİ DERNEGI ILA( SANAYICILERI DERNECi 
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YERLİ İLAÇ SANAYİCİLERt DERNEGİ 

(YİSAD) 

16.5.1994 

Sayın 

Azimet KöYLüOCLU 

Sivas Milletvekıli 

T.B.M.M. Ticaret Sanayi ve Teknolo ji 

Komisyonu Başkanı ANKARA 

Patent ' in ilaçıa da kabul edilmesi, halkımızın sağlığı ve milli ilaç sanayimizin ge

leceği baıkımındm o'ıddı; son uçL.ı,r <l oğuraca!k nı ::tel i kil:eıd'ir. 

Ancak bunl!n .ka:bul ıxMmesinin, ii')k{<m!'ziın Avru(J'a ve Dünıya ~je gllobaı!ICşme.k 

konl!Sund.<k.'i' v.ızgeçi.:mez hectı~f-i'n-e ulaşaıtı :ı:mcs' iıçin ö n koşu l •tıaır :ne ga~i ri'lm'.ş o ld uğu

n ~~ da 1/(mekır..y:z. Bu konu:laki d ış baskı vı. zo:ı' 'amalar Ba.şbak'aın~ ık H,ızi n.e ve Dış 

T c ar(.t Mi.isleş.orlığını.n. res:m!i ya:zışnnla.rırııda yer a!:'i!ICa k 'boyu.Lla.~a uh.şmıştır. 

Bu 'b:ıısk ı ve zon:·amaı:a r sonunda T.B.M.M.'nin ıc~Uk ik'ine sunu'la.n Pa tent Kanun u 

Ta~1 rısın<l•.ı. b',r - ~:ı:rafbın -~:açta da. Pa:tent'i ıkaıbLıl eı !:nıı.li< zorunda old-uğJımuz düşün-;:

s'ylc. ilaç iıst:Sn-aı!a r 1kapsaım ının -d ı ş:ınıJa •b ı ra kr' ımış; ö te ya.ndan, -bunu n sonucunda ha-1-

kırn ı zın sağlığı açısından doğacak sakıncalar tamamen göz ardı edilemedil!i için tasa 

rı ya eklenen geç'..:: i 7 nci madde ' ı •.le :ı:açlar iç' n 5 -yıllık :tf.r g;ıç' ş s üresi k-onmu~tu r. 

Bu sü•re, ·h-aılkımızın sağlığı aç ı sından <loğacaık : -u.nısu.z sonu(jlla!rın- zararl arından 

kısmen de o!.sa korun.ab)lmemizi sağ:ayıaıca!k •te:lıbi.rl-erin alırıması 'çin yeterr.:i değiilıdir. 

A) Taısarının gC(jl:d i 7 ne: maddes'ndeki beş yı~ük geçiş ısüres'inin 10 yı la çı'ka.rıl 

ması .gerekm ektedir, 

Imzalanacak GATT Anlaşmasının (General Agreement on Tariffs and Trade) 

Sın:ıi Mül:k :•yet H~lan ile .il•g i :ıi hölümün.d'e ~lişmeıkte olan ıUi keler 'için 5 yıllık (I +4) 
bir gey:ş süresi tanınmı.Ştrr. 

A•yrıca, henüz patent ko.ruma·s ı -aı:'t ınıda oi!mayan alanla rda 'l:>ir 'beş yıll ık süre da•ha 

öngörü:'müştür. 

Böylece imzalanacak GATT anlaşması !hükümlerine göre Türkiye, toplam 10 

yıılık lü .geç' ş süresi k'ul,lanmaık 'imkanına sıaılı(ptir. 
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B) Pa'tenr:e i•lgil·i olarak geçiş süresi kadar ömım~ i iki konu daha bu:lunmak tıa-

dır . 

ı. H <Uien Türk:iyı.; dışın.da. tescili yaptır ılmı ş , amştınma çalı~maı~·a rı d"'vaın eden 

ve · d a.:.ay ı ~ ı y\ı pi yasaya çıokarı l mam ış il aç l arın ülkemizde geç i ş süresinin sonunda, ilaç 

patentinin yürürlüğe gi rdiği tarihle patent kapsamı içinde korunmasına imkan verilme

melid ir. 

Bu nedenle. tasan da 1 Kısım, 2 nci Bölümde Patent Verilebilirlik şartla rı içinde 

yer alan yen''J•k•:..:> i'lg '·!'i madde a,ynen k c: unma lı ve h eııhang' t;.:, d-.:ğ ' şik ·l iğe imkan ve

ri•lm=:'d 'r. 

Tasa rıda zorunlu 'lisansla-r (compulsory ıl'cencing) il.gil'i 7 nci Kısım , 1 inci 

Bölümde yer al•an 99-120 llJCi m adde:er d ~ a ynerı muhafaza ed-~lmeli.d ir . 

Yu karıda 'bel i.rt ilen konularda ödün V;!r:.ırn esr. üı]k.ernı: z::n çıkıa.r'lt:ı·~ı aç ısından son 

d -rece ·sak ıncal ıd ı r ve telafisimümkün a:mayacak menfi wnuçl•ardoğuraca ktı r. 

Sayg ı :tır ımızl'a. 
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Bölüm VI : Geçiş Düzenlemeleri 

Madde 65 

Geçiş Düzenlemeleri 

ı. Aşağıdaki 2., 3. ve 4. paragraf maddelerine uygun olarak, hiçbir üye bu an
laşmanın şartlarını, MTO'yu kuran anlaşmanın yürürlüğe girme tarihinden sonraki 
normal 1 yıllık sürenin bitiminden önce uygulamaya zorunlu tutulmayacaktır. 

2. Gelişmekte olan üye ülkelerin herhangi birisi bu anlaşmanın, Bölüm I, Madde 
3, 4 ve 5 dışında kalan şartlarını uygulama tarihini yukarıdaki ı. paragrafta tanım· 

landığı gibi 4 yıl süreyle geeiktierne hakkına sahiptir. 

3. Merkezi · planlanmış bir ekonomiden pazar, serbest teşebbüs ekonomisine 
geçme sürecinde olan ve fikri mülkiyet hakları sisteminde yapısal bir y~nilcme yolun· 
da olup, fihi mülkiyet hakları yasasının hazırlanması ve yürürlüğe konulmasında özel 
sorunlarla karşılaşan herhangi bir başka üye de, yukarıdaki 2. paragrafta belirtilen ge

cikme süresinden yararlanabilir. 

4. Gehşmekte olan bir üye ülke, bu Anlaşma ile o üye için anlaşmanın uygula· 
ma tarihinde ülkesinde koruma bulunmayan teknoloji alanlarına ürün patent koruması 
sağlamaya zorunlu olmakla beraber (yukarıda 2. paragrafta tanımlanclıltı gibi), bu 
Anlaşmanın II. Bölümünün 5. Kısmındaki ürün patentleri üzerindeki şartıann bu tür 

teknoloji alanlarına uygulanmasını ilave bir 5 yıl daha geciktirebilir. 

5. Yukarıdaki I., 2., 3 ve 4. paragrafiara göre kendisine geçiş süresi uygulamayı 
isteyen herhangı bir üye, bu süre içinde yapılan ulusal kanunlar, yasalar ve uygulama· 
ların, bu Anlaşma şartları ile tutarlı olmasını sağlamalıdır. 

8. Farmasötik ve tarımsal kimyasal maddeler için MTO (çok ·taraflı Ticaret Or
ganizasyonu) patent koruması sağlayan anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte mükelle· 
fiyetlerinin buna uygun olmasını temin etmez ise, bu üye : 

I. Yukarıdaki VI. Bölümün şartlarına bakılmaksızın. MTO'yu oluşturan anlaş

manın yüıiirlüğe girdiği tarihten itibaren, bu tür buluşlar için patent başvurularının 
yapılabileceği bir yöntem sağlayacaktır; 

2. Bu başvurnlara bu anlaşmanın uygulama tarih'inden itibaren, bu anlaşmada 
belirtilen patent alınabilirlik kriterlerini, sanki bu kriterler bu üyede başvuru tariirinde 
veya öncelik varsa ve talep -.dilirse, başvurunun öncelik tarihinde geçerli imiş gibi 
uygulayacaktır; 

3. Bu başvurulardan, yukarıdaki alt· paragrafta (2) bahsedilen koruma kriterle· 
rine uyanlarına, bu anlaşmaya uygun olarak patentin verilmesinden itibaren ve patent 
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süresinin geri kalan bölümü için (bu anlaşmanın 33. maddesine göre) başvuru tarihin 

den sayılarak patent korumas ı sağlayacaktır. 

9. Bir üyede patent başvuru konusu, yukarıdaki 8 (1) paragrafa uygun olarak, 

bir ürün is~ . yukarıdaki VI. Bölümün şartlarına b~kılmaksızın , o üyedc pazarlama 

onayı alınmasından sonra 5 yıllık bir süre için ya da o üyede bir ürün patenli veri

lineeye veya reddedilinceye kadar (hangi süre daha kısa ise), ayrıcalıklı pazarlama yet

kisi verilecektir; şu şartla ki, MTO'yu sağlayan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 

sonra, diğer bir üyede bu ürün için patent başvurusu yapılmış ve patent verilmi~ ve bu 

diğer üyede pazarlama onayı alınmış olmalıdır. 
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YABANCI SERMAYE DERNEGİNİN GÖRÜŞLERİ 

(YASED) 
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YABANCI SERMAYE KOORDiNASYON DERNEGİ 

3.3.1994 

994/98 

Sayın Azimet .Kıöylüoğlu 
TBMM Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Başkanı 

Sayın B~arum. 

Komisyonunuzda görüşülmekte olan Patent Yasa Tasarısı ile ilgil'i düşünceleri

mizi 'bir kere d~ha ifade etme fırsatını verıJiğ'iniz için , teşekkür ederiz. 

'Malumlarınız olduğ'u üzere, patent konusu tüm sanayi lcollarını yakından il~ilen 

diren, yatırımcılaır'ın bir düzen içinde buluşlarını ortaya koyup yatırımlarının nemaJa 

rıru aldıkları bir kurumsaUa:şmayı ifade etmektedi r. Bu arada , halen patentin cari ol

madığı bazı k'onu1ar'da, örneğin beşeri ve veteriner ilaç sanayiinde, patent konusu türlü 

tartışmalara neden olmaktadır. Bu tartışmalardan , tüm tıaıra.fları ilgilendiren bir bölü
müne değinrnek isteriz. 

Paıtent, iJ.açta şu ·anda mevcut hiçbir müstahzara uygulanmayaoaktır. Bu nedenle, 

pa:tentin mevcut ilaç fiyatlarına hertıangi bir e~kisi de olmayacaktır. Yeni ilaçlar ile 

ilgih olarak ise, fiyatiandırma sistemi değişmeyeceği için, patentin bunlara da 'bir etki 

sinin olacağı söylenemez. Kaldı kıi, ilaç fiyatları hükümetçe deneitlenmekte ve sağlık 

lcurumlwrınca da, de~rine göre en ekonomik olanı seçilmektedir. Bütün bu nedenlerle, 
patentin ilaç fiyatlarında önemli bir artışa neden olacağı iddiası kanımızca yersiz ve 

geçersizdir, Ayrıca, tüm dünyada hemen her ülke patentli ka:bul etmeyi taahhüt etmiş 

bulunrnıtktadır. Böylece patent olmalı mı , olmamalı mı münakaşaları da son 'bulmuş

tur, sanırız. 

Başka bir iddia da, patentten yerli şirketleri n zamr göreceği savıdrr. Herhangi bir 

zaman içinde patentli ilaçların piyasa paylarının tüm piyasanın % 20'sini geçmeyece
ğini öngörmek:teyiz. Bu~n patent olmamasına rıağmen, uluslararası patente sahip ilaç
ların Tiirlciye'deki pazar payı budur. Böyle düşük bir paya sahip ilaçların patenNi 

olmasının, yerli finnalarıa zarar vereceğini düşünmenin ne kadar doğru olabileceğini , 

takdirterinize arz ediyoruz. 

Bütün bunların ı.şığında , paten't ıkoruması TUrkiye'de yatırımları artıracak ve ihra 
catı destekleyecek lk.aıpasiteyi yaraıtacaktır. 

Kanımızca Thıık.iye'de, ila.çta araştırırıa ve geliştirme yapmanın zamaru gelmiş ve 

geçmektedir. Patent bu konuyu da bir düzen içinde gerçekleştirmenin yollarını ılaç 

şirketlerine açaca:k.tır. 
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GATI Anlaşma:sı ile patent konusunda getirilen di.izenlemelerin , 'bu konuda'ki 

asgari şartları o~taya koydu~u duşüncesindeyiz. GATI'a ilave olaraJk, Türkiye'nin 

Avrupa Toplulu~u, EFfA ülkeleri, Acvmpa· Gümrük Birli~i ve Amerika Birleşik Decv
letleri ile süregelen , GATr'ın dışında ihşki ve anlaşmalan da mecvcu~tur. Bu anlaşma

lar ile de, patentin tam ka.psamda bir an önce kabul edilmesi gere~i ortaya çı'kmaktadır. 

Bütün bu iliŞkiler ve anlaşmalar çerçevesinde, geçiş sürelerinin kaldırılması , yurt 

dışında paıtent aldı~ı halde, henüz geliştirme sürecin<fe oldu~u için, Türkiye'de piya

saya verilerneyen ürünlerin de patent koruması kapsamına alınması ve zorunlu lisans 

ile ilgi'li hükümlerden kötü niyetli kişilerin faydalanmasına izin vermeyecek şekilde 

düzenlenmesi, patent !Jronusunda,k i görüşlerimizin temellerini teşkil etmektedir. 

<Bu v.esileyle say:gılarımızı arz eder, bize açık ve demokratik bir müzakere fırsatı 

verdi~iniz için. teşcldcürlerimizin kabulünü rica ede~iz. 

- 168 -

Dr. Abdurrahman Artman 

Y'ASED Genel Se'lmlteri 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM SANAYİ, TİCARET ve TEKNOLOJİ 

KOMİSYONU'NUN 26.5.1994 TARİHİNDEKİ 

«PATENT KANUNU TASARISI»NIN SON 

GÖRÜŞMELERİNİN TAM TUTANAGI 
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T. B. M. M. 
SANAYİ, TİCARET ve TEKNOLOJİ KOMİSYONU'NUN 

26.5·1994 TARİHİNDEKİ «PATENT KANUNU 
TASARISI»NIN SON GÖRUŞMELERİNİN 

TAM TUTANAGI 

Açılma Saati : 10.45 

BAŞKAN - Azimet KöYLüOöLU (Sivas) 

BAŞKANVEKILi--- Mehmet ÇEBI (Samsun) 

BAŞKAN - Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonumuzun 4-+ üncü toplantısını 

açıyonım. Yete~li çoğunluğumuz va:ııdtJ" . 

. ·Bugün, gündem:mizde dört önemli konu vardır : Bir'neisi Başkanlığın Kom·syo· 

na sunuşia,rı; ik•inc.i5i, Trabzon M:Uetvebli Sayın Aşık ve a•rkll>daşlarımn b:ır yasa tek

lifi; üçüncüsü, Türk Patent Kanunu; dördüncüsü de uluslararası bir anlaşma : Azer

baycan Devleti ve Türkiye Cumhur:yeVi Hükümet·i arasında· •yapı·!mış cılan .bir ik)~i a:n
:ıaşmanın. onaylanması. 

Bugünkü toplantımda ses kayıt cihazlarıyla tam tutanak rejimine geçiyoruz; o 

nedenle konuşmaya başlamadan önce ilgili arkadaşıının kendisini, adını ve soyadını 

söylemek suretiyle takdim etmesinde yarar var. 

önce, ·gündemin ik'inc'i maddcs:ne geç.:yorum : Eyüp Aşık ve arkıa.daŞ:Ilırının y&sa 

tok'l'<fi var. Bu )'aısa ıt:ek!liofi, daha önce Kom'•syonumuzda görüşüjüp, Gemı~ Kiurub. 

gönderilen ya5anın üç maddesinin aynen alınması suretiyle hazırlanmış ve bunun sonu

na iki tane ma,dde (;k;[en.rrı"ş. Birisi yürürlli!k. mll>ddesi, diğer•~ de yürüıtme maddesi ilave 

edilmek surotl)yle beş madıdıel':k :bir kanun rekl·ifi şek.Jind~ hazınianımış .. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin önümüzdeki cumartesi günü yapılacak olan 

kongrcsiooe, Genel Kuru:ıa ka:tı~acak bin 'kiş:nin, Tünkiye Odalar ve BorSoaı!ar B'ri·iği 

Bao!kanını seçmesi istikametinde. demokratikleşmeyi getiren bir teklif olmasına kar

~ın; daha önce aıynı doğmi•tuda bir Hükümet tasamı Komisyonumuzda ikaıbUI edilm~'ş 

ve Meclis Genel Kuruluna sunulmuş bulunmaktadır. Meclis Genel Kurulunda bulu

nan Hükümet :tasarısının 50 nci .maddesi, 1 inci maddö olarak; 49 uncu maıddesi 2 noi 

madde olarak; 52 nci maddesiyse 3 üncü madde olarak aynen alınmak suretiyle bir 

teklifle 25 Nisan'da Komisyonumuzun huzuruna geldi. Biz 4 Mayıs'ta burada konuyu 

gündeme ·alıp alınama 'konusunu tartıştık; Komisyonda altıya altı şeklinde eşit oy çık

tı ve bir daha}<,; perşembe günü gündeme alınması iç:n ertelecDk, l:fr dllha:ki perşem

beye-de başkan olarak hen yütkilcrim: kullandım, gündeme aldım; fakat, komisyonda 

yeter çoğunluk sağlanamadığı için, önergeyi veren beş tane komisyon üyesi arkadaşı

mız ,da kom:ısyona katılmadığı için, :bu önerge görüşü.lmedi. Bugün .bu önergeyi görüş

me konusu yapıyoruz. Geneli üzerine söz -isteyen nıilletvı:lkili arkadaşım varsa söz ve: 

receğim. 
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Buyurun Sayın Çebi . 
MEHMET ÇEBI (Samsun) - Seçimle ilgili ol mas ı nedeniyle, zaten kanun tekli

fin'n -bu yasa tasa:rısı iç'n yapı lan teldıi f- tkom isyonumuub gör~ül dü. TekH ediien üç 

madde~i k yasa teklifi aynen bizim komisyonumuzdan geçt i. Genel Kurula indi. Bura

da a~elccibk şuyd.u Cı.;marııesi günü yapılacak olan .seç(ıml ere ye6şmesi 5özlkomısuy

du ki yetişmedi, hali yle kendiliğinden güdük oldu. Oylansa da olur, oylanınasa da olur; 

çünkü , yasa zaten ayn ı mealde, •biz>m 'ke nd•i tekıili hm: ıı:c G cn eıl Kcuru:la :i ndi. ·Bana :gö

re ar tık bu güduk olmuştur. 

Say ın Başkan , isterseniz oylayın, iste rseni z olduğu gibi geçirelim. 

BAŞKAN - Ben genel gerekçeyi okutayım. usulen tart ı şmamızı ya pa lım , sonra 

Hükümet'n görüşünü al ıp , •arkad.ı.şlarımızın oyla rına ı~u narı z. Buyurun efendim. 

(Genel gerekçe ok-undu.) 

BAŞKAN -- Teşekkü r ediyor-um. Söz almak ist'0yen var mı? 'Sayın Hü.k ünwt 

temsilcisi bu konuda hükümetin görüşünü söyleyeb ilir misiniz' ... 

OSMAN ALPAN ( Dış Ticaret Genel Müdürü) - Hükümet o la rak tasa rının içe

riğine 'katılı yoruz; siz de izah ettinı;.z, bura-:Ja yer a:lan hüküm:<er halen Mx li; :gü.nde

m 'Jlde ·bulunan ık•a nu 11 ıa.sarısın da da ye r almaktad ır ; ama, komisyonun talkdi-rine bı 

~a.k ıyorum. 

BAŞKAN - Teşelckür ıederiz. 

BuyurUITl SaJyın Başol. 

HALIL BAŞOL (Tekirdağ) - Sayın Başkanı m, M ccı:s gün.d•em(nde ha len bu 

mlddelcri ay nen içeren bir kanun tasa rı s ı var. Aynı şekilde, ikinci bir teklifin ve rilme

sinin ana sebebi, seçimlerden önce öteki kanunun meclisden geçemeyeccgi ve onun içi n 

de «bunu soÇ'mlerden evvel geçioo!:::m de, seçimllende faydl:ı,~ ı o~.>u n» düşünceısiyd i. Şu 

arıda, bu düşünce tatbik kablliyeu:n i tümü )4e yvtirmişu·.r. Tat.bi<k. k a'l> :•;ıi yeti ni tümüyle 

yitirdiğine göre ayn ı mealde iki tane değişi• k lik tasarı sının -birisi •teklif. birisi tasarı ol

m3k üzere- Meoı·~ gönderi lmesin': n anl•amı kalmam ı ştır . Çünkıü, aynı maddeLer Mec

lis gündemi ndedi r. Bu sebeple. bu kanun tek li fi n in reddedilmesinin uygun olacağına 

i nan ı yorum. 

Teşelckür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim Saym Başol. 

Değerli a~kad~la r, müzakere bitti; şi-mdi oylamaya geçeceğim. 'Eğer geneli üzerin

de, maddelere geç ilmesini kabu l ederseniz kanun teklifini görüşmeye devam edeceğiz; 

reddederseniz kanun tek!Hi Kom1isyonumuzcla redded:tm: ş oluyor. Şu anda kanun tek

lificni n sahipleririden !Cmse :yok, onlara da cSÖZ vermek l'sterdik . 

O halde, Eyüp Aşık ve al t ı ark!adaşının vermi~ o!duğu 5590 sayı•lı Kanıunun üç 

maddesinde değişik~ ik içeren kooun tek!b~:n i ~Jar ınım sunuyorum : K aibu.l eden•!er .. . 

Etmeyenler .... Kanu n tekli fi reddedilmiştir. Teşekkür ederim. 

Gündem in 2 nci maddesine geçiyorum; Türk Patent Tasarısı : 

Değerli arkadaş l ar. bu Patent Kanun Tasarısı Komisyonumuza 1.5 yıl önce intikal 

etti. Biz bir a.lt •komisyon kurdu.k; daha sonra Mecl'.- o:ı.t:ıe ,lll\rdi , yeni yasama dönemli 

oluştu. Yeni yasama döneminde komisyon üyeleri deği~t i , artık alt komisyonun da bu 

görevi yapma olasılı ğ ı kalmadı. Baz ı alt komisyon üyeleri başka komisyonlara git tiler 
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v~ bllkan olan aı 'kadaış:anmız c.:du : t>~ nedenı'e yen; a't komi&yon kurduk. Alt konı'&· 

yon yedi •toplantı yıaptı. 13u topla ntılar sonunda alt komisyon , Hükümetin Parlamento

ya sunmuş olduğu 183 ana madde ve 7 gcçiı.: i maddeyi içeren tasarıyı. uzun müzakere 

lcnd::m sonra, bü 183 omadd::ı: ;ık ya~a ı.a~arısı nın 3 üncü mıukbsinin çıkarılmasın ı , ge

çici 7 nci maddede bir inli'bak süresinin üst komisyonun takdirine bıraJ< ılmasını ve 15 

Aralık 1993 tar ihinde Uruguay'da yapılmış olan 126 ülkenin imzalam ı ş olduğu uluslar

arası anlaı}manın baz ı maddelerine aykırı bir iki maddesinin de tathik imkanı olma

dığınd an ·kaldırılmasına ilişkin üst komisyona görüş bildirdi. 

Şimdi, biz komisyonumulda. bu 183 maddelik kanun tasarısını görüşeceği1.. il u

rada bir ana tasarı var. - hükümet tasarısı - ikincisi Sizin seçt i ğiniL alt komisyonun 

vermiş olduğu rapor da var. Alt komisyonun hazır l amış o lduğu raporu kabul ede r

seniz, görüşmeye esas alırsanız ; alt komisyon raporu. art ı çıkacak üç madde, art ı ka

nun tasansının can alıcı noktas ı olan geçici 7 nci maddeye ilişkin sü ren in saplanma

sını görüşeceğiz. Diğer maddeler in, alt komisyon raporunda ifade edi ldiği gibi Hükü

met tasarısına katılması şeklindeki rapo r komisyonumuza gelmiştir. Bu nedenle alt 

komisyon raporunu mu esas alalım, H ükümet tasarısını mı esas alalım : 'Ben. önce

likle siLin seçtiğiniz all komisyonun hazırlamış olduğu raporun esas alınma sını . oyla

rınıza sunmak istiyorum. Bunu kabul cderseniL; alt komisyon raporunu -"Sas almak 

suretiyle bu kanun tasarısını kısa sürede bitircbilme imkanı mevcut; aksi takdirde, 

ana komisyo n raporunu alırsanız; 183 artı 7 madde. toplam 190 maddelik kanun tasa

rısını, biz im burada 7 haftada n önce görüşebi lme imkanımız yoktur. 

15 Nisan 1994 tarihinde Fas' ta iınnlanan Dünya Ticaret Anlaşm&sı dediğimiz, 

5 ı n sayfadan oluşan ulusl a rarası anlaşma ve bunun 27 bin sayfa ekin e göre de, Tür

kiye'nin ulusal çıkarlarının. bu yasanın 1 Ocak 1995 tarihi nden önce çıkarılmasına 

ilişkin, uzman arkadaşların ve Hükümet temsilcilerinin bu doğrultuda görüşleri var

dır . Biraz sonra ayrıca 'bu görüşleri dinleyeccği z. Ben bu aşamada, alt komisyon rapo

runun dikkate alınarak görüşülmesinin. bu komisyonda bu kanun tasarıs ının daha 

fazla 'bekletilmeden. diğer komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak çalışmalarla 

1994 yılının sonunda bu kanun tasarısının çıka rılması açısından sağlıklı olarak görü

yor ve Başkan ınız olarak . Komisyonun bu doğrultuda karar almasını lavsiy~ ediyo

rum; tabii. takdir Komisyonun. O nedenle. alt komisyonun raı,orunu mu esas alalım. 

Hükümet tasarısını mı esas ala lım . Bunu oylarınıza sunacağım. 

Alt komisyon raporunun esas alınmasını isteyen milletve~ili arkadaşlarım ız işa 

ret buyursunlar .. . Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

O halde biz. 183 maddeli k Hükümct tasarısını dikkate alnıayacağ ız; alt komisyon 

raporunu dikkate alacağız. Onun için alt komisyon raporunu okutuyomm. 

(Alt komisyon raporu okundu) 

BAŞ~AN - Değerli arkadaşlar, üniversitelerden veya Ankara dışından kamu 

kurum ve kuruluşlarının temsilcisi olarak gelen arkadaşlardan söz almak isteyenler 

var mı? Yok ... 

Değerli arkadaşlar, öncelikle ben, Hükümet temsikisinc bu konuda Komisyonu 

muzun ayd ınlatılması babında söz vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Uruguay'da 
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126 ülke, 7 yıllık tbir çalışma sonunda 1947 senesinde mutabakata varılan GATI an

laşmasını, bizim uluslararası örgüt olarak d!!ğerlen'dirdiğimiz Dünya Bankası ve IM'F 

•bizim uluslararası örgüt olarak değerlendirdiğİrniz Dünya Bankası ve Dünya Para 

Fonunu da içine alacak şekilde Dünya Ticaret Antiaşması adıyla, 516 sayfayı içeren 

bir metinle 126 ülke bu anlaşmayı i mzaladı. Bu 126 ülke içerisinde Türkiye de var. Bu 

anlaşmanın imza törenine Amerika Birleş·ik Devletleri, BaŞkan Yardımcısı ile 700 tane 

uzmanını temsilci olarak bulundurdu. Japonya, Başbakanını o toplantıya gönderd i ve 

600 uzmanıyla bu toplantıda hazır bulundu. iDiğer ülkeler bu düzeyde bir katılımda 

bulunmadı. örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Gümrük Müsteşarlığının Baş

ka nlığında 5 kişilik bir heyetle katıldı. 

Bu toplantıların birinci kısmı 1990 yılında bitti. Brüksel'de imzalanacağı aşamada 

Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri tarım konusunda anlaşamadılar. Bunun üze

rine üç yıl daha toplantıları devam etti. Anlaşmanın olamayacağı veyahut da uzama

ların uzun 'bir süre. daha devam edeceği bir noktada, anlaşmanın komisyon başkanının 

değişmesi, yerine başka bir kişinin başkan o l masından sonra bi r sürprizle bu çalış

mayı bitirdiler. 516 sayfadan oluşan 27 bin sayfa ~ki olan uluslararası büyük anlaş

mayı - Dünya Ticaret Anlaşması diyebileceğimiz · IMF ile Düııya Bankası artı 

GA T'ın toplanması, içeriğinin bir araya getirilmesini içeren . büyük bir anlaşmayla, 

dünya halki'annın önüne geldi ler. 

Bana göre bu toplantılarda, bu 126 ülkenin içerisinde 117. 118 ülke kendi ulusal 

haklarını koruyamad ı . Daha çok, zengin, gelişmiş 7 ülke . ABD, Japonya, Kanada, 

Fransa, Almanya ve !talya - daha fazla söz sahi•bi oldular. Biz de Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti olarak henüz bu anlaşmayı tam tercüme etmiş, bu anlaşmanın içeriğine de 

tam vuktrfiyet peydah etmiş bir noktada da değil iz. 

Fakat bu anlaşmanın özellikle 27, 65 ve 70 inci maddelerinde, Türkiye Cumhu· 

riyeti ·bu anlaşmaya imza koyduğu için birtakım yaptırımları var ve ülkeler kendi 

ulusal meclislerinden bu anlaşmayı g~irecekler. Sa'ba'hleyin 'bir arkadaşımızın verdiği 

bilgiye göre, Amerika Birleşik Devielleri bu ay Senatosundan bu anlaşmayı geçirmek 

için programına almış. Türk iye Cumhuriyeti Hükümetinin de, bu anlaşmanın onay· 

lanması için önümüzdeki günlerde . özellikle Haziran ve Temmuz aylarında . bu an · 

!aşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceğini tahmin ediyoruz. Bu anlaşma· 

nın imzalanm ış olması halinde; 1. l.l995 tarihinde yürürlüğe girecek. Anlaşmanın yü

rürlüğe .girdiği 1bu tarihten sonra, uluslararas ı 126 ülkenin katıldığı bir konferans dü · 

zenlenecek. Bu 'konferansta dünya ülkeleri az gelişmi ş, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke· 

ler şeklinde !içe ayrılıyor . Buna göre ·bir ilaçla geçiş süresi 1 yıl , 4 yıl artı bir 5 yıl 

daha olmak üzere 1. 5 ve 10 yıllık geçiş süresi tanınmakta . Bu ise daha çok, ülkenin 

ul ustararası tanımlamada gelişm i ş ülke mi. gelişmekte olan ülke mi , az gelişmiş ülke mi 

olduğu önem kazanıyor . 

Fakat biz, bu konferans toplanmadan önce, kendi ulusal mevzuatımızı bu geliş 

melere paralel olacak bir şekilde çıkanna•k isı.iyoruz. Bu nedenle, bu kanunun, Ko

misyonumuzda daha uzun müddet kalması hem ulus için sakıncah, hem de bu sorum

luluğu biz daha fazla taşıyamayız. Bu nedenle biz bunu görüşüp, başka komisyonJara 
ve Meclisin Genel Kuruluna göndermek dururnundayız. 
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Kabul ettiğiniz önerge ile biz şimdi alt komisyon raporunu dikkate alacağız. Alt 

ltomi.syon raporunda üç - dört tane değişiklik içeren önergey·i ve geçici 7 nci · madde 

üzerindeki takdiri Komisyona bırakıyor. Bu görüşm elere geçmeden önce, Hükümet 

Temsilcisinden 15 Nisan 1994 tarih·inde Fas'ta imzalanan Uluslararası T•icaret örgütü 

Anlaşmasının içeriğine ilişkin ve bu kanun tasarısı Meclise verild ikten sonraki geliş

meleri özetleyen bir bilgi almak istiyoruz. Buyurun Sayın Uğur Yalçıner, söz siııin. 

HüKüMET TEMSILCISI UCUR YALÇlNER - T~ekkür ediyorum Sayın 

Başkan. Alt Komisyon raporuna Hükümet olarak tümüyle katılı yoruz. Ancak 14 Ni · 

san 1994 tarihinde hazırlanmış olan ve sonra 15 N isanda imzalanacak GA TT anlaş

ması ve onun arkasında da geçtiğimiz haftalarda, Komisyonumuzca kabul edilen Türk 

Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Ha·kkındaki Kanun Tasa rılarının içerikleriyle 

birlikte değerlendirildiğinde 4 tane geç:ci yeni maddeyi de katarsak, 5 tane madde üze

rinde küçük değişiklikler gerek.ı:nektedir. Bunlardan 99 ve 102 nci maddeler; zorunlu 

lisansa ilişkin maddelerdir. Ayrıca 176 ve 177 nci maddeler ise Türk Patent 5nstitüsü 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı içeris ine alındığından buradan çıka· 

rılması uygun görülmektedir. 

En son ve en önemli konumuz da geç ici 7 nci nıaddemiz. Geçici 7 nci maddeyi 

GATT Anlaşmas ı kapsamında değerlendirdiğim izde Türkiye'nin önünde i•ki seçenek 

bulunmaktıadır. Bir tanesi, geçici 7 nci maddenin tümüyle kaldırılması , yani ilaçla.ra 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ki bu yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 1995'i 

geçmemeli - 1 Ocak 1995 tarihi GATT anlaşmasının da yürürlüğe giriş tarihidir - en 
geç 31 Aralık 1994 tarihinde Türkoiıye ilaçlara patent verebilir. Seçeneklerden bir ta

nesi budur. Bu durumda GA TT anlaşması hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 1995 tari

hinden itibaren Türkiye'ye yapılacak olan, ilaç patenli başvuruları Türkiye tarafından 

değerlendirilerek normal prosedür çerçevesinde işleme konulaca•ktır. 

Tünkiye'nin ikinci seçeneği ise, geçici 7 nci madde bir değişiklik yap:ı.rak üretim 

usuller.i.ne 5 y ıl , •i·laç ürünlen:ne lO y ıl süreyle geçiş süresi taınımasıdır . Bu seçenek, 

GATT anlaşmasının 65 / 2 ve 65 / 4 üncü maddeleri hükümlerine uyumludur. Ancak bu 
durumda Türkiye, GATT a nl aşmasının 70 inci maddesinin 8 ve 9 uncu bentlerindekoi 

yükümlü lükler altına gi rmektedi r. Bu da şudur : Türkiye eğer geç ici 7 nci madde

deki il•aç üret im usullerine 5 y ıl geçiş , ilaçlara da 10 yıl geçiş tanırsa, 70 inci mad

denin 8 inci bendine göre; yapılacak olan ilaç patenti ba1vurularını işleme almak zorun

dadır. Işleme almak dediğin(zde de. kabul etmek ve değerlendirmeyi geçi ş süresi so

nuna kadar bırakmak durumundadır. Ancak 70 / 9'a göre bir başka ülkede patent al

mış ve de ruhsat almış ilaçlar, eğer geçiş süresi taoınırsa Türkiye'de, 5 y ıl süreyle mün

hasır pazarlama hakkı kazanıcaklard ı r. Bu da 1 Ocak 1995 tarihinden sonra Türkiye' 

ye yapılacak olan patent başvurularının. işleme alınması ve bu başvurular başka ül

kede patente bağlanmış ve ruhsal almışsa , Türkiye'de de 5 yıl süreyle pazarlama hale

kını kazanması aru!amındadır. Buna biz patent teriminde semi pipe - line (yarı pipe -· 

li ne) ya da üretim halindeki ilaçların - ki bir de tüm pipe - li-ne vardır - geçmiş yıl

larda başka ülkelerde alınmış ilaç patentlerine, Türkiye'de ruhsat almamışlarsa, ,Tür

kiye'de ruhsat aldrklarında; başka ülkelerdeki patent süresi dotana kadar, bu süre so

nuna kadar patentte korunmaları anlamına gelmektedir. 
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Türkiye bu iki seçenekten birini , yani geçici 7 nci maddenin tümüyle kaldırılma 

sı-nı veya geçici 7 noi maddeye yapılacak bir ek·! em e ile ilaç ürünlerine 1 O yıl geçiş 

hakkı tanıma hak•kına sahiptir. Her ikisi de Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar çer

çevesinde değerlendirild iği nde uygulayab ileceğ i iki husustur. 

Bunun dışında, i•laçlara patent süresi ni geci ktirme, 10 y ıldan 20 yıl, 30 yıl , 40 yıl 

yazılabilir , kanun hal inde çıkabil i r. Ancak GATr ~ n l dşma·sı hükümleri çerçevesinde 

usuller içi n 5 y ıl , ürünler içi n 10 yıldan fazlası geçerli olmayaca ktır. Bu konuda GATT 

Anlaşmasının, patent •kanunu tasarımız çerçevesindeki değerlendirmesini Adalet Ba

kanlığı, Devlet Planlama Teşk•i'latı, Gümrük Müsteşarlı ğı gibi tüm ko nuyla ilgili kam u 

kuruluşla rının üst yönetic ileri ve uzmanları ile birlikte yaptığımız toplantılarda değer

lend irdik ve de sonuçta biraz önce bahsettiğim 99, 102 . 176 ve 177 nci maddelerdek·i 

değiş i kJ i·kler ile geçici 7 nci maddede de bu iki seçenekten birisin i Türki·ye'nin kabul 

edebi leceğ i sonucuna vardık . Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım . 

SANAYI, TICARET VE TEKNOLOJI KO MiSYONU BAŞKAN[ AZIMET 

KöYLüOCLU - Ben 1eşekkür ederim Sayın Hükü met tem s·ilcisi. Hacettepe ü ni 

versitemizden Sayın Güven konuşmak ister mis in iz? Buyurun. 

H. ü . TEMSILCISI PROF. OLGUN G üVEN - Sayın Başkanım öncelikle 

teşekkür edi yorum. Ben H acertepe üniversitesi Kimya Bölümü Profesörlerinden Ol 

gun Güven. Şöyle !bir 'hususa d.ikkati çekmek, bu noktada 'bir yanlı ş bilgi birikimi 

varsa bunu izale etmeyi düşünerek söz aldım . Malum, hepimiz in de bildiği Patent 

Yasas ından •beklenen en büyü'k katk ı araştırmayı, ge li Şt irmeyi gelişt irmek , heveslen

dirmek , ödüllendirmek, teşvik etmek. Bu güzel bi rşey. Ancak, 'bazı sek törlerde ve bazı 

kurumlarda yeterli bir a raştırma a l tyapısına sahip olmadığ ı görüşü dikkatimi çekti . 

Bendeniz kısaca şu 'bilgileri Komisyona bildi rmek ist ~ r im ki ülkemizde a rtık ü ni ver

sitem izde olsun , diğer kuruluşlarda olsun araşt ırma a ltyapısı Bat ı ülkelerinin pekço

ğundan aşağı kalmayacak 'bir düzeyde geli şmiştir ve lbu açıdan herh angi bir sıkın t ı 

veyahutta herhangi bir ted irgi nl ik varsa. bunun kesinli'kle doğru olmad ığ ını belirtmek 

isterim. 

Bir sürü sayısa l değerlerle vakti n izi a lmak istemi yorum. Ancak hemen şun u söy

leyeyim. Ül kem iz dünyadaki bilimsel katkı s ıra lamas ın da son yıllard a 42 nci sırada n 
36 ncı sıraya gelm işler ve her sektör aç ı sında n gerek ünivers itemizdeki araştırma ko

misyonumuzdaki ki şi ve altya pı yeterli , Patent Kanununun getirebi leceği h içb ir sıkın· 

tı ya mahal vermeyece'k ve bu sıkınııyı mutlaka aşabi l ece:k ı bir ge li şmeye sah ip olduğu

nu rahatlıkla ve sevinerek ifade edebilirim. Ben burada sadece bir ü niversite temsil · 

cisi o la rak ·bulunmaktayım ve yine şunu belirtmek isterim ki, ülkemizde artık yu rt 

dışındaki çalışma lara , kuruluşlara veya hutta merkeziere mutlak yelki ler olmadan ge

liştirilen bilgilerle yurt dışına t ransferler olabilmektedir. 

Izin veri rsen iz şu küçük örneği göstereyim. Kusura bakmayın, kendimden örnek 

veriyorum, fakat ben Türkiye üniversitelerinin sadece küçük bir örneğini teşki l edi

yorum. ü lkemizdeki şartlarla doktorayı, doçentliği , profesörlüğü yaptıktan sonra ül

kemizdeki imkılnlarla , geliştirdiğim iz bilgilerle ortaya çıkan ve patenli son derece açık 

plastik sanayii konusundaki şu kitap naçizane tarafı ında n yazılıp Hollanda'da bas ıl -
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mıştır. Bunun içindeki bilgilerin tamamı Türkiye'de üretilmi~tir. Bu nedenle ben ön

celikle araştırma altyapısına yönelik kuşkuların hiçbir şekilde, hiÇbir sektör için ge

çerl i olmadığı kanısındayım. 

Bir başka örnek daha vereyim. Çünkü en çok ilaç sektö rünün konuşulduğunu 

görüyorum. Şu anda Hacettepe . üniversitesi nin Eczac ılık Fakültesiyle yaptığımız or

tak çalışmalarımızda dünyanın en gelişmiş yeni ilaç modelleri olan «kontrollü salı

nım» ilacın kontrolü tozlarda verilmesi sistemiyle yeni lalbletler gelişmiştir, bunların 

da bütün dünya literatürlerine gi rmesini sağlamış ı zdır. Eğer hertıangi bir sorunuz var

sa, bu konuda cevap vermeye memnuniyetle hazırım. Sadece belirtmek istediğim, 

ülkemizin a ra ştırma altyapısı herhangi bir batı ülkesinden artık aşağı düzeyde değil

dir. Teşekkür ediyorum efendim. 

SANAYi, TiCAR ET VE TEKNOLOJi KOMiSYONU BAŞKANI AZiMET 

KöYLüO(;LU - Biz teşekkür ediyoruz Sayın Güven. 

Değerli arkadaşlar, ben DPT temsilcisi Sayın · Balta'ya söz vermeden önce, değerli 

Komisyon üyelerine bir iki pratik bilgi vem1ek istiyorum. 

Dünyada ilk kez Patent Kanununu , ı9 Mart ı 474 yılında Venedi'k 'te çıkarılan 

bi r kanunla ıtalyanlar verdiler. ı623 yılında lngiltere Patent Kanunu verdi. Fransa, 

179ı yılında Patent Kanunu verdi. A1BD 1790 y ılın da çıkardığı Anayasaya göre Pa

tent verdi. Türkiye ise, 1844 yılınd a çıkarılan Fransız Patent Kanununu , aynen ter

cüme ettirerek 23 Mart ı879 tarihinde lhtira lBeral ı Kanunuyla Devleti Aliye-i Os

maniye döneminden kalma kanunla bugüne kadar getirdik. Fakat bu kanunumuzda 

biz ilacı korumaya aJmıyonız. Şu anda dünyada ilaçla patenli kabul etmeyen 5 ülke 

kaldı. Brezilya ve Arjantin kabul aşamasına geldi. Şu anda ulusal meclislerinde, mev

zua'tlarında. hukukunda ilaçla patenli kabul etmeyen, dünyada 3 tane ülke kaldı. 

Birisi Pakistan, birisi Hindistan, birisi de Türkiye. Yetmiş yıll ık Cumhuriyetin · yeri 

Pakistan'la Hindi stan' ın arasında olmamak gerekir diye düşünüyorum. 

Dünyada ilaçla en son patenıi kabul eden ülkeler de şunlar : Güney Kore, Tay

land , Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika. Bulgaristan , Çekoslavakya ve Rusya Fe

derasyonu. Dünyada en liberal ilaçla patent yasaların ı 'kabul eden ülkeler başında Çi n 

Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Ç~koslovakya gelmektedir. Bu hususu Komisyon ar

kadaşlarımızı n dikkatine çekiyorum. 

Değerli arkadaşlar, dünyada patent sisteminde 3 alternatif var. Birincisi; yal nız 

maddeye patent veren ülkeler, ikincisi yaln ız usule patent veren ülkeler. üçüncüsi: de 

hem maddeye hem usule patent veren ülke·ler şek l inde. Patent olayı , ilaçta, bu kate 

goriler çerçevesinde değerlendirilnıektedir. Patentin süresi genelde 20 yı l oluyor. Bu 

fikir ve düşünce eseriyse ölümüne kadar sürüyor, ölümünden sonra 70 yıllık bir sü

reyle korunuyor. 

Dünyada bir yılda Amerika Biirleşik Devletlerinde 77 bin, Japonya'da 55 bin 

'Orta Avrupa'da 30 lbin pa•tent verilirken ; Türkiye ı879'dan beri ı ıs yılda 3 bin 

patent vem1iş. ABD ı 790 yılından bugüne kadar 204 yılda 5,5 milyon patent veri yor. 

Bu nedenle Türkiye'de Patent Kanunuyla ilgiJj bizim tespitlerim iz şöyle : Bu Patent 

kanunuyla bir ulusal lobi ilgili. Bir de uluslararası lobi diye tarif edebileceğimiz bir 

ıoo i, bu pa-te nlJle ilg:.li, Türk•iyi'dc kamuoyunda ve komi,.yanumuzla değerili milletve-

- 177 -

TBMM KUTUPHANESI



khli arkadaşlarımızla görüşmeler yapmaktadır. Bu birinci lobi ABD art ı AT Lobisi; 

patent hak'la r ı ıuygulamasının 'hemen get,riJmz.s'ni, h içb ir iıt H;ıbak süresin:ın tıa.nınma

masını içeriyor. ikinci lobi ise yerli ilaç lobi si; lbu ise patentte geçiş süresini 10 yıl ola

rak değerlendi riyor. D ünya ~icaret örgüıtünün yapm ış o~duğu, b:raz önce arz ettiğ'im 

500 küsur sayfalık anlaşmada ise geli şmiş ülkelere bir yıllık, gelişmekte olan ülkelere 

artı 4 ıyıU jk, azgel işrn"ış üı:'keiJ"em de 10 y ı !ılıık 'J:f, r ~ü.re tamyo.r. IDiğer ul U&Iara.ra.s ı anl'<!Ş

maların , gereğinin yapılmanıası halinde bir yaptırım olmadığ ı için bu uluslararası an

UaşmJJia'ra ::ımza ikoyarı ülk.e:l e.rin ıb ' r srkı n tıs ı o~muyor. Fakaıt :bu GATT Oll ayırrda, dün

yıa, ticaret olayında , telafi edici vergi koyara'le Türk. ihraç mallarının ihracını kısıtlayı cı, 

Ccota k.oyarıık , Türkiye ihracalının önüne f.le t çek··c:, tani:fe dışı enıge'Jler uıygll!:ayarak 

Tü.rk. ımaı:ı:ıarının diğer üi'ke sınırlarına geçmemesini engelleyici şekilde yaptırımla r söz

konusudur. 

örneği n Po rtekiz bildiğimiz kadarıyla ya lnız usule patent veriyor, Malezya hem 

usule hem ürüne patent veriliyor, Mek~ika 1975 y ı lında usule, 1991 yılında 

ürüne patent verdi . Ilaç l arı n genel ömrü 15-20 yıl. Nadiren 50-60 yıl kullanılan ilaçlar 

d:ı dün ya,da m vcut. H~r yıl 50 ·ilc 70 ad'<! t yen i il'aç piya.sayı:ı verifJ:ıyor, yüzde 50'&i, lıe

nıen kullan ılıyor, yüzde 50'si ise zararlı çıktığı için kaldırılıyor. Yurt dışından gelse 

dahi, lf r i-lacın Tü~k-iye'de lku i Jı:ı.nı!masının, Sağl: ık Br,ııka nil ığının i!Z!n ı· ne bağlı o.Jduğunu 

b il iyorsu nuz. Uzmanlar genelde Tü~iye'nin bir ilac ı bulup, piyasaya sürme şansının 

olmad ığ ı nı söylüyon:ıar . Hir iıl acın !bulunup piya.saıyıa ~ürW ıru:&i için 10 ıy ı lhk. bl'ır SÜıre 

gerekımektedir ve bunun parasa l değer i de 200-300 milyon dolardır. Arkadaşlar Tür

ki ye'de 200-300 milyon dolarlık 'bir harcama yapara'le bir molekülün veya bir ilacın 

buluna.!J ·,ım~ şansının ııaıyıf o1duğunu söyılüyo.rlar. 

Bu bağla n,.h t•:ız ı a~ka.dlaşl ar ~u g~nel ş~yi söylüyoıılar : Bu an:taltl'i'an çerçevede 

Türkjye'de hiçbir firmanın nıo lek ül ve ilaç bulma şans ı bulunmamaktadır. Neticede 

Türkiye uygar dünrya iıısanlıarı y1 a, u,ygar dünya air.e.siyl'e ·Jji,r arada yıaşaın!a:k. zoruııda. 

Bu nedenle 115 yılılı k , D ev!et-·o M; ·ye-ıu Osmart:yeden kallma lkanunlll/ Tück.iıye'n'i·n yö
netilmesi bir kader değild ir. Bu kanunun parlamentoda değiştirilm es i gerektiğini düşü

nüyorum. Bu pa tent kanun ile Türk iye'nin çok şeyler kazaoacağına inanıyoruz. Bu ne

den-le Hükümeırim:rz 'bu kadar büyük 'bir tasarıyı ~ti,rm:i~ d umrn.da. 

11asarıımız 1 &3 maıdd:e. Gemi~d>~ dünyada patcnıt kanurtJ:arı çok uzun ol:u}'or. ~Bi·z 

Hükümet temsilcileriyle «Bu 183 maddelik kanunu parlaımentodan geçirme'.c zordur, 

bunu veremez mi.siniz?» diye görü.~tük . Ilgi lil er Patent kanununun çok büyük hacimli ol

duğunu, birlikteliğin 'bozulmaması gerektiğini , örneğin Belçika Patent Yasasının 78, 

Alman Plate rtt Yas~ının .1 46, r J spr,ı nyol Pat:eınıt Yasasınm 162 madıdeıden ve !talyan 'Pa

tent Yasasının da 145 maddeden oluştuğu nu ifade etti ler . Tü rlkiye'nin , uluslararası are

nada ıyı pranmarn.ası, 'korsanfı'k!)a 'hatta hırsııJlıkla uçlanmaıması 'için bu ya:sıa çıkımalı

dır cliye ıdüşünüyonuz. Onıun iç:n Uruguay Roundu öneas i ve Uruguay ROil.lndu sontası 

'Dünya Ticaret Örgütü, yerli il aç sanayii ndeki gelişmeler , Türkiye C umhuriyetinin ıulu 

sal çıkarlan doğrultusunda bu kanunun ele alınmasında yara r görüyoruz. Dünyada 

126 ülke içeri5inde patent !koruması olmaıyan 3 ülkeden bEı:finin Türlciye olması da ay

rıca 70 yıllık cumhuriyet için bir acı tıfb lo. Bin yıllık bir devlet geleneği olan Türkiye 

Oumhuriye~ine de bu ya!k..ışımıyor. KOf'SanJık veya lcopyııcıl.ık~a Türkiye '11iır yere gı'rd e-
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mez. Bilgi çağında en mühim konu bilgiyi üreten insanlara ve bilgileri ni •koruyamazsa

nız, bi~gi ürotırneyi teşv(ik eıdemez~iın ·z. Bu nedenle bu kanunun çıkmasının gerıe:k. Ji lı ' .ğine 

ıi nanıyoruz. 

Bu duygül:•aırla u"Ju.gal ve evrw·sel! 50ru.nlarını a~nı ı ş , ·iç ve dış bu.rışını korumuş, 

sanayileşmiş , denıok.rat ikl e~mi ş. çağdaş, laik bir Türkiye, sağlıklı , varlıklı. onurlu ve 

aydın.lık lbir Tüı lki-ye b irey i olarak bu 1asa rının k.anun,'Ja.şmM ı için değerJ i ark.adaş!arım

•dan ya rdım 'bekı:• :•yo rum. Bu Uruguay Roundund alk i anı:~nıada 27 nc'i ml<dde, 65 'inci 

maddede ve 70 inoi madde ille •il·gil<i• Türk•:ıye'n : n .uJusaıl çıkarlaırına ne -getiri.r ne götürür 

şekli nde A~kara , istanbul ve lzmir'de 3 ·eczacılık fak ülles ine, 3 h ukuk fakü ltesine ve 

2'de tıp tiaıkıüiltesine yazı yazd ık . Maai sef •kamu krurıum ve ku.rulu.j l ·a.rı ndan bu konu

da bir yanıt alamadı'k. 

Ikincisi, Dı ş Ticaret Müsteşarlı ğına, Dışişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına , 

Gümrük Müs~e.şarlığına, 'Sağtı.k B~karı!lığı n ·a da 'bu konuda G A TT An') a.şmasının 65, 70 

v~ 27 nd madDı~si n i n Türk ulusal çı'karı:a rı aç ı s end-an değer!end i rmenjzi Komisyonu

muza b~diı :n ded ik. Ma'3Jlesef bu kamu kurumlanndan da tı:·r .t:iJg i gelmedi. 

Türkiye şu anda şu ta l ihsizliğ i yaş ı yor Bana göre 1994 yılın ın veya bu dönem 

parlamentonun en önemli kanunlaırıd~m biris: patent kanunudur. Faka•t bu patent ka

nunun da n dolayı Türkiye kamuoyunda bir bil-gi il etişim i yok , basında bu konuyla il 

g:~enme yok. rad yo ve tolevizyon:ar ı.m ı z bu kon ~ıya değu venm :Oyor. Ma•llesef bakan

lıklarım ız da bu !konu ya gerek li titiz l iği göstermiyorlar. örneğin şu 516 sayfadan olu

şa n metnin şu anda Türkiye Cumhuriyetinde tercümes i yapılmış bi r kitapçığı yok ve 

açık söyleyeyim şu anda Türkiye'de bımu bilen de yok. Bazı maddelerinde kend•imizi 

üzdürmcık iç in birkaç arkadaşımız istisna, onlara da teşekkür ediyorum, bunlar çok 

büyük emek verdi . özellikle DPT ve Sanayi Bakan lığ ı temsilcisi arkadaşımız ulus

lararas ı a renada bizi müşkül durumda bırakan maddeleri özen le tercüme ederek, bi · 

z im bilgi lenmcm ize katkıda bulundular. Onun için kend iler: ne teşekkür ediyo rum. Bir 

te~akkürüm de sayın milletvekili arkadaşlarımıza, Meclisin toplanmadığı iddiasının bu

lunduğu bir dönemde Komisyonurnuza gelm~k suretiyle bu kanunun çıkmasına katkı 

verecekleri için o milletvekil·i arkadaşlarırnıza teşekkür ediyorum . Hükümelimiz de 

ilk etapta çıkartaca·ğı C.O kanun arasında Daşbakanımızm 18 Mayısta okuduğu, demok

ratikleşme ve yeniden yapılanma planına göre Patent Enstitüsü ve Patent Tasarısı 

lO unc u sırada yer al ı yor . Bu Paten t E nsti tüsü ve Patent Yasa Tasarısını Rekabetin 

Korunması ve Tüketiciyi Koruma Ya.salarryla takviye edilmesi hali nde daha dem ok

ratik bir çerçeve oluşacak. O nedenle Hükümetimiz ilk çıkaracağı 20 yasa içerisline 

- 10 uncusu Patent Enstitüsü ve Patent Yasası, ll ineisi Rekabetin Korunması , 12 ncisi 

Tüketiciyi Koruma Yasaları olarak - bizim Komisyonumuzda görüşülen bu tasarının 

alınm ı ş olması da sevindirici. Bu nedenle Devlet Planlama Teşkilatı temsilcisi olarak 

Say ın Balta, bu konuda siz Uruguay Roundundaın sonra ve önce ve ulusal ilaç sanayi

miz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarları konusunda K omisyonumuzda söz 

ister misiniz? 

Buyurun Sayın Balta. 

DPT TEMSILCISI M. ALl BALTA - Sayın Ba~kan Urugu:ıy roundu şimdiye 

kadar GATT ·için önemli bir round olmuştur. Bu roundun özell•iği dünyadaki ülkele-
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rin 1980'1i yıllardan sonra belli bir koruma içine girmeleri, gümrük duvarlarıyla iç pa

zarlarını korumaları ve bunun açılmasının gerekliliği idi. Uzun sü ren müzakereleri-n 
sonunda hizmetler dahil, tekstil olmaik üzere dünya GATI sistemi içine alınarak, 1947 
yılında oluşturulan GRETOMOVICH Sistemindeki üçlü saç ayağından UMF (Uius
l!ararası Para Fonu), Dünya Bankası ve halen geçici statüde olan Dünya Ticaret ör
gütünü kurarak üçlü bir saç ayağı oluşturuldu. 

Uruguay roundu nun sonucunda ortaya çıkan nihai senedin en büyük özelhği, 

dünyada yeni bir ekonomik sistem oluşturması. Bu ek,momik sisteme göre kabaca, az 
gel'işmiş ülkelere, geli§me yolundaki ülkelere üretim konusunda gelişmiş ülkelerin iç 

pazarlarını açarak üren;m ıer i•n in artırılması. Ancak araştırma geliştirme faaliyetlerinin 
gelişmiş ülkelerde sürdürülerek bunların az gel işmiş ülkelerde korunmasını gerektiriyor. 
Bu da şi md iye kadar hiç olmamış bir şey olan fikri hakların ticaret anlaşmasımn için
de yer alması. Şimdiye rkadar fikri baklar ve Dünya Fikri Haklar Örgütü içinde de

ğerlend i riliyordu . Ancak bu örgütün uluslararası yaptırım gücü bulunmamaktaydı. 
Siz:n de huyurduğunuz gibi GATI Anlaşmasına fikri hakların girmesi, fikri hak

lar ihla Ueriınde ticaretic karşıl ık verilmesi ve t-ica rete yaptırım uygulanmasıyd ı. Bunun 

en somut örneğini Amerika Birleşik Devletlerinin dünyaya ilan etti'ği gibi eğer 1 Ocak 

t995'o kadar üye ülkeler a nlaşma metnini meclisleninden geçi rip onaylatmazlarsa, şu 

anda Amerika'nın uyguladığı en fazla müsaadeye mazha r ülke statüsünü o ülkeler için 

uygulamayacağı. Türkiye bu kapsamda, Ameri ka'ya ya·klaşık 1,5 milyar dolarlık ih 
racat yapmaktadı-r ve bu ihracat ı kaybetmekle karşı karş ı ya kalabileceikti r. 

GATI Anlaşmasının içinde yer alan ticaretic bağlantılı , fikri mülkiyet anlaşma
sın ın patent kanunuyla ilgili olan bölümlermde, ilk göze çarpan husus bizim tasarı 

mızda yer alan ihracat nedeniyle zorunlu lisans uygulamasının , GATI Anlaşmasıyla 

bağdaşmaması. Bu maddenin tasarı metninden çıkması gerekiyor. 
lk•i nci ve en önemli olay, tasarımızdaki geçici 7 nci madde; ilaçlarla ilgili bölüm: 

GATI Anlaşmas ı ilaçlarl·a iki.li bir sistem getirmekte. Bu sistemin ilki GATI müza
kereleri yürürlükteyken gel işme yolundaki ülkelerin talepleri doğrultusunda konulmuş 

olan 65 inci maddedir. Daha sonra Brüksel Toplıratısından sonra GATT Anlaşması 
görüşmeleri kesildikten sonra gelişmiş ülkeler kendi aralarında görüşmeye başladılar 

ve 70 inci madde ·bu görüşmeler sonucunda çıktı. 65 inci madde, bütün ülkelere GATI 
uygulaması için bir yıl bir geçiş süresi vermekte. Ikinci olarak gelişmek yolundaki ül

kelere eğer o aada patent koruması bulunmayan ürünler ve usuller için bir 4 yıl ver

mük le ve ek olarak da eğer ürün patenti korunmuyorsa bir 5 yıl daha geçiş süresi ver
mekte. Bu ürün , usul patenli olarak da bir tek ilaç bu usul palenli olara:k da bir tek 

ilaçla karşımıza çıkmakta bizim. Ancak, bunun devamı ola~ak, 70 inci maddenin 
8 inci ve 9 uncu fıkralarıyla, tabiri caizse, veriten bu avantaj geri :ılınma'kta. Şoyle

sine ki, 70 inci maddenin 8 inci fıkrası , GATI, Dünya Ticaret örgütü, - 'ki, 1.1.1 995 

tarihinde kurulması öngörülüyor - anlaşmanın yürürlüğe girdiği tar ihten itibaren bü
Vün ülkeler, patent vermediği alanlarda o patentlerle ilgili başvuruları bir şekilde ka
bul etmek rorunda kalacaklar. 
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Bu patentlerin değerlendirilmesi, bu geçiş sürelerinin sonucunda yap ılacaktır. An
cak, burada önemli bir durum var : Başvuru yap ıldıktan sonra , o başvurunun içeriğıni, 

bu geçiş sü resinde de Tür-kiye korumak zorunda kalacaktır. Anca'k, değerlendirmeyi, 

incelerneyi geçiş sürecinin sonunda yapacak. Eğer, o başvuruyla ilgili Türkiye'de her

hangi bir üretim yapılma5ı 'halinde o üretimi başvuru sahiplerinin durdurma imkanı 

bulunacak. Yani, paten't verilmiş gibi, koruma fiilen yapılacak. 

Ikinci olarak, 70 inci maddenin 9 uncu fıkrasıyla başka bir ülkede patent ve ruh

sat almış ürünler içi n, geçici münhasır pazarlama hakkı tanınmaktadır. Bu patent 

kavramının dışında olan bir ola y ve bu yetk iyi tanıyacak kurum da, patent sisteminin 

dışında Sanayi Bakanlığının elinde olacaktır. Yani, şimdiye kadar ve bütün dünyada 

pa:tenlle ilgili işlemleri, patent ofisleri yürütürken, burada getirilen bir sistemle patent

le ilgili işlemleri, bir anlamda Sağlık Bakanlığı yapmaya 'başlayacak. Bu oldukça teh

likeli 'bir sonuç. Çün'kü, sağlık Bakanlığının patentle ilgili olarak ne bilgi birikimi 

var, ne deneyimi var. ne de konuyla ilgili bir kurum. 

Diğer taraftan, başka ülkede patent ve ruhsat almış olma sorunu, aklımıza şunu 

da getiriyor : Çok hızlı patent alınabilen, örneğin Afrika ülkelerinde 6 ayda, bir yıl 

içinde patent alınabilen. ruhsat alın~bilen, incelemeye tabi tutulmadan patent ruh

salı alınabilen ül'kelerdcn patent ve ruhsat getirilip, Türkiye'de 'bunların üzerine pa

zarlama hakkını talep etme durumunda kalacak ve Türk'iye, bu ülkelerin patentlerini 

değerlendirmeden karar vermek zorunda kalacaktır. Bu da halk sağlığı ve ilaç sanayi

miz için old ukça tehlikeli sorunlar getiri yor. 

Devlet Planlama Teşkilatı olarak lbizim görüşümüz, tasarıdaki geçici 7 nci mad-

denin tümden tasarı metninden çıkarılması yönündedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın 'Balta. 

Buyurun Sayın Uras . 

AHMET URAS (fürk Eczacılar Birliği Başkanı) - Cumhuriyetin kuruluşundan 

bugüne kadar, Türk Ilaç Sanayii belli bir aşama göstererek. bugünkü duruma gel

miştir. Bugün Avrupa ülkelerinin ilaç yapımında kullandığı bütün teknik imkanları 

sağlayarak ve hata nisbetleri de >Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği hata nisbetle

rinden aşağıya çekilmiştir. Şu anda yerli ilaç sanayiinin 100 milyon dolarlık bir ihra

catı da söz konusudur. 

Bu GATT anlaşmasıyla, genelde patent yasasının kabulü ülkemiz için faydal ı

dır ve ka:bul edilmel'idir. Ancak , ilaçta bir on yıllık sürenin tanınmasında bir fayda 

vardır diye düşünürüm. Çünkü, siz de bah'settiniz, 'bir ilacın, yeni 'biı maddenin keşfi 

için en aşağı 250 milyon dolarlık bir sermaye, bir yalırım yapılması gerekmektedir. 

Bugüne kadar sanayimiz, araştırma ve geliştirme yönünde bir pay ayırmamıştır 

ve Türkiye'nin ileriye dönük bu sanayi dalında da Devlet Planlama Teşkilatı. bir öneri 

getirerek, bir sanayi günleri hazırlamamıştır. 

Binaenaleyh 'birden'bire 7 nci madden'in kaldırılması halinde mevcut Türkiye'deki 

yerli ilaç sanayiinin bir çöküşü olacaktır. 

Ticari engellemel'ere man i olmadığı sürece, bu tanınan 1, 4 artı 5 yıllık sürenin 

kullanılmasıyla sanayimize bu arenada koşabilecek bir zamanı getirmiş olur ve plan-
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lama içerisinde de bu sanayi sektörü, yok olmaktan 'kurtulur. Bizim görüşüınüz, en 

azından böyle patent yasası, ülkemizin genelinde kabul edeceği bir yasadır ama, bu 

geçici 7 nci maddedeki ilaçlar için on yıllık sürenin kalmasında büyük fayda gör
mekteyiz. Ta'hmin ediyorum, Sayın DPT yetkilisin'in de anlattığı gibi, bu on yıllık 

süreyi koyma, ticari bir engellemeye mani olmayacaktır. Çünkü, GATT'da, gelişmek

te olan ülkelere, özellikle tanınmış bir haktır. 
Geçen toplantıda üniversitelerimizden cevap vermemişler. Bunun hukuki faydası, 

bu yolla Türk 'Eczacılar B'irliği olarak biz, ilaçta, usul ve madde hakkındaki bu on 

yıllık sürenin korunmasında fayda görmekteyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uras. 

Değerli arkadaşlar, patentle ilgili, özellikle ilaç dışında Türkiye kamuoyunda 

herhangi bir menfi değerlendirme yok. Herkes, patente Türkiye'nin katılmasını isti

yor. Eczacılarla, Ta!bib Odaları ve Yerli Ilaç Sanayicileri Derneğinde ilaçla ilgili ufak 

bir sıkıntı var. Onlar da patente okey diyorlar, fakat ~hemen mi geçelim», «belli bir 

süre mi koyalım» şeklinde tereddütler var. Bu 'belli süreye ilişkin, biraz önce Sayın 

Uras'ın da anlattığı gibi, yerli ilaç sanayiinin bu konuda sıkıntılarının olduğu düşün

celeri var. Fakat, bunun karşitı düşünceler de var. Örneğin, İtalya'ya bu geçiş süresi

ni tanımadığı için, dtalya'daki ilaç sanayii battı» diyenler var, buna karşılık «hayır, 

fialya'daki ilaç sanayii batmadı, ltalya'da küçük küçük firmalar birleştiler, büyüdü

ler» diye iddialar var. O konuda biz, yani kurumların veyahut demokratik kitle ör

giitlerinin veya derneklerin mensup olduğu kitleyi koruma yerine, Türkiye'nin somut 

gerçekleri, Türk halkının ulusal çıkarları açısından bakmalarında yarar görüyoruz. 

Şimdi DPT'nin görüşü şu : DPT, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının bu geçiş süre

sinin sıfır olarak ıka'bul edilmesi halinde korunacağını söylüyor. 

Sağlık Bakanlığından temsilci var mı? 

özel mektup yazdım, hem Bakana, hem Genel Müdürlüğüne. Kimse gelmemiş. 

Şu anda Eczacılık Genel Müdürünün en önemli konusu bu bence. 
Sağlık Bakanlığında ilaçta ruhsat vermek suretiyel, 'biz Türkiye'nin ulusal çrkar

larını gözetiriz şeklinde 'bir düşüncesi var. Devlet Planlama Teşkilatı da bu düşünce

ye katılmamaktadır. Biraz önce Sayın IBalta'yı dinlediniz. 
Şu anda Türkiye'nin Devlet örgütünde bu konuda oluşmuş, net bir bilgi de yok. 

Örneğin, şu anda Hükümetle, DPT'de aynı paralelde, net düşünemiyorlar. 

Hatta, izninizle Söyleyim ki, Sayın Cumhurba:ıkanı ile de 'ben bu konuyu görüş

tüm. Kendileri de 'bu konuda 'bazı tavsiyelerde bulundu. 

Ayrıca, hükümet tasarısının yerli lobiyle, yalbancı lobi arasındaki girişimler so

nunda, bir denge oluşturmak amacıyla, 5 yıllık bir barış geçiş süreciyle Pariamentoya 

sevk edilişi şeklinde harici 'bilgilerimiz de var. 'Bunları da tahkik etmiş değiliz. 

O nedenle şunu söylemek istiyorum : Türk kamuoyunda herlces patente «okeY» 

diyor. 

Özellikle sanayi kesimiyle ilgili hiÇbir sıkıntı yok. Ilaçla ilgili yerli ilaç sanayici

lerinin bu Uruguay Raundu adı altındaki anlaşmanın, 27 nci, 65 inci ve 70 inci mad-
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delerinin yorumunda bir mutabakat da yok. Onlar farklı yorumluyorlar. Tab ii bu 

uluslararası, her cümlesi, her kelimes i, her vi rgı.ilü, her n oktası titiz bir şekilde, yerli 

yerine yerleştirilmiş olan bu Uruguay Raundundaki an l aşma, - biraz önce an l att ım -

120 veya 115 ülke için bu bir may ın ta rl as ı ve dünyanın en büyük ekonomik anlaş

ması , örgütü bu. Artık , Dünya Bankas ı , lM F ve GATI yok. Dünya Ticaret örgütü 

var. ıDünya halkları için büyük bir tuzak var bunun içeri sinde. Bu tuzağ ı , içinde ne 

var, ne yok görelim di ye, ı 26 ülkenin, özelli kle 120 tanesi neye imza koyduklarını 

net olarak gön!bilmek iÇin , 15 Aralıkla, ı5 Nisan arasında 5 aylık bir süre verildi . 

Ama şu anda bunun kend is i ve 27 'bin sayfadan oluşan 40 grup tarafından, ı6 komis

yonun oluşturduğu bu melinle ilgil i net 'bir bilgi de yok . Ayrıca . teı cilme konusunda 

da bir fikir ıbirıiği de bulunma makta. 

Dış i şl e ri ve Hazine Dış Tica ret Müsteşarlığına Avrupa Topluluğu Genel Müdü r· 

lüğüne yazmış olduğumuz yazılara da olumlu bi r yan ı t alanıadık. 

Şimdi , Hükümet temsilcisi , sizin DPT temsilcisiyle görüşünüz nedir? örneği n 

ulusal çıkarlar iÇin bu geçiş süresinin sıf ır y ıl mı, 5 y ıl m ı , veya 5 a rtı ıo y ıl mı veya 

10 yıl mı olması gerektiğine ilişkin bu konuda iki kurumun bize net bir bilgi vermesi 

lazım. Bu konuda sizin hükümet olarak düşünceni z ne? 

UGUR YALÇ lNER (Sanayi ve Ticaret Baka nlığ ı Temsilcisi) - Sayın Başkan , 

ben 'k onuşmamın başında da ik i seçenek'ten 'bahsetnı işli m . ıBu iki seçeneğin sonuçla

rını değerlendird iğimiz zaman. Sayın Balta'nın görüşleri n e katı lı yorum. Sayın Ecza

cılar Birliği 'Ba şkanının be l i rtm iş olduğu bir husus var. Ben o noktayı da ifade etmek 

i'sterim. 

Yerli sanayiinin çökecek olmas ı konusunda şunu söylemek istiyorum : Şimdi, 

eğer Türkiye ı Ocak 1995 tarihinden itibaren 5 yıl usuller için, ıo y ıl da ürünler için 

patent korumasını gecik'ti r irse, yerli sanayii , ı Ocak ı 995'te patent vermekten daha 

fazla etkilenecektir. Bunun nedeni çok açıktır. 

G eçenlerde şöyle sözler de edildi geçen toplan'tılarda : «Sağlı k Bakanlığ ı ruhsat 

verecektir, ·kolayca verecektir ya da verebilir, elimizdedi r» gibi ama, GA 1T a nlaş

ması, öyle kapsamlı bir anlaşmadır ·ki . 39 uncu maddenin 2 nci bendine baktığımız 

zaman, bir ilacın patentinin alınması sonras ı , as ıl masraf da odur. Zaten uzun süren, 

200- 300 milyon Dolara gelen ruhsat a lma aşamasındaki testlerdi r ; klinik testler, 

hasta insan, sağlıklı insan testleri, hayvan testleri çok sayıda yap ılan testlerdir. 

Bu testierin sonuçl arının gizli tutulmasına ilişkin bir maddes i de, 39 uncu mad

de sadece 'buna aittir. Yan i, bir firn1anın yapm ış olduğu bir araştırma, geliştirmeye 

ait sonuçlar, bir yere sunulduğunda onlar gizli tutulacaktır. Dolayıs ı yla, konuya çok 

kapsamlı bakmak lazım . ı Ocak 1995'te ilaçlara patent ver i lmediği takdirde geçiş sü

resi ı965 'e göre Türkiye b u hakıkı taşıyor . H iç ki mse bir şey d iyebilecek du rumda 

değildir . Ancak, 70 inci maddenin S'e 9'u, 39 uncu maddenin 2 nci kısımları işlediği 

zaman yerli sanayiinin daha fazla etki lenmesi söz konusudur. Çünkü , başka bir ülke

de patent başvurusu yapmış bir ilaç, o ülkede ruhsatını almışsa, Türkiye'de 5 y ıl mün

'hasır pazarlama hakkını taşıyor demektir. 5 yıl mün'hasır paza rlama ha'kkı demek, 

bir ba ş'k·asının o ilac ı ithal etme, üretme, satma hakkını ortadan kaldırıyor demektir. 
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O zaman yerli sanayi etkileniyor. Çünkü, o zaman bugün Türkiye'de olmayan, piya

saya çıkmamış, başka ülkelerde patentli ilaçların dahi piyasaya çıkmalarında sorun 

ç ı ka:bilecektir. Ama, ı Ocak 1995'de Türkiye, ilaçlara patent vermişse, 1 Ocak !995'in 

gerisindeki bütün ilaç patentleri, başvuruları , dünyada veya Türkiye'de piyasaya çık

mış ilaçların tümü, bunun dış ında kalacaktır. Dolayısıyla 1 Ocak 1995'ten bir yıl ge

riye, dünyanın herhangi 'bir ülkesinde patent başvurusu yapmış olan ülke, - diyelim 

ki, 3 ı Aralık !993 'te yapılmış bir ·ilaç paten'ti başvurusu Almanya'da - Türkiye'de 

korunmayacaktır. Eğer, Türkiye ı Ocak 1995'te ilaca patent veriyorum derse. Çün

'kü, 'bir yıllık rüçhan 'hakkını katarak söylüyorum. 31 Aralık 1993 tar ihine kadar, 

dünyanın bütün ülkelerine yapılmış ilaç patenli b~vuruları, Türkiye'ye b~vurulama

yacaktır. Başvurulduğu zaman, Türkiye, onları inceleyerek reddetmek h·akk ı na haiz 

olacaktır. Eğer, bu ilaçlara patent vermişsc . Dolayısıyla, denetim patent enstitüsünün 

elinde olacaktır, incelemesini yapacaktır, başvuru tarihi itibariyle ve rüçhan hakkına 

istinaden yeniliğini araştırabi l ecekt ir. 

Eğer geçiş süresini kullanırsa Türkiye, 5 yıl ve 10 yılı kullanırsa, o zaman hakkı 

kullanamayacak Türkiye. Yani. yapılacak olan patent başvurusunu alacak, dosyalaya

cak, «"aldım, ıdosyalaıdım , işlemi ni ~ürdürü y:nı m» :!iyecek , geç : ş .sü r:ıs i somına :kadıa r 

incelemeyccek. ama hiçbir ·işlemde yapam~yacak, rcdclcdcmey~cek. Bütün problem, 

buradadır. Yani , bu konuda Sayın DPT temsilcisinin bahsettiği, vardığı sonuca varırk cn. 

-buı :aıd<ıı hem Ada'et Ba.kanlığından, hem müsc~ıaı ı: ık ua~. t.~;.O: Ide Ada•:et Ba'kan: ığın

dan ulu.s l ırarası hukukla i~gi~i çok dleneyi.m:i •uzrruı.n arkacla.ş~arımız var- 'bu anıl~ma 

mqtnini tane tane, kelime kelime inceleyerek bu noktaya gcldtlk. Dolayısıyl a , ben bu 

15 Nisan I 995 öncesinde yerli sanayinin savunduğu tezi. yabancı sanayi , yabanc ı sa
nayinin savunduğu teZJS de •yer li san•ay i ~avu ru~J!k di~ düşünüyon.:!- :.ıım. Bunu bi;.;:clk 

yerde de söy:· :Jim. Ya!ll'i, yaıbancı sanuyı : ürünü ::.!-açlara patcn.t v~nm<~yi n , 10 yıl, 100 

yıl gee iktirio diyecek diye bekliyordu.m. Yerli sanay iye hemen verin demesini bek li

yordum. 

Yabancı sanayinin sesi çıkmıyor. Çünkü. hangisi olursa olsun ,özellikle patent vc

rilmesin , geçiş süresi tanınsın , lehine olacakJtır. ama, yerli sanayinin lbunda hala ısrarc ı 

olmMını b::ın hiiı!a anlayıama.dım. Ç ünkü, 1 Ooa k ! 995'o~ l laç:•am pa,cent •veranediğ(. •tak

,jj·de GA TT' ın 70'e 8, 9, 39'a 2 .nci maddeierinden ddlayı yenii sanııyi d'l ha faz:a cı

henecekllir. 

Bu etıkilenimin boyutları neye varacaktır? Teık rarlı yorum, piyasada mevcut ilaç

ları hiÇbir zaman etkilemeyecektir. Piyasada mevcut bulunan •il-açların lıiçbir tanesi, 

bu ,kJan un nasıl çıkars-:ı. çıksın, e>llk ',: enmeyıecektir. An,;ak, y-enı; gi,r x~k olaın 'i.laçları:l.a, 

yeni sorunlar doğacaktır; ruhsat aşamasında, pazarlama sırasında sorunlar doğacak

tır . Bu w mnlan eğer sorun y~ayan firma, k ·;;ı· , yatı:uıc ı kuruluş, Türkiye'deki huk u& 

düzeni içerisinde çöııernem işse ki, bütün yolları deneyecek tir., !Bütün sorunu, GA TT' ın 

bJnyes·mı-e ıkuııulaca:k 'Dün·ya Ticaret ör.gütünün panel'ne gö.üreooktir. Bu pıa.rıeld •e alı

nacak karar çerçevesinde, Türkiye'ye sadece o konuda değil, tüm ticari konularda yap

orını uygullarım:ıısı s<izkoJIIU&u olaJbileo.::ktir. 'Do~ayıısıyla, GA TT Arı1a§mlS ı bütün o'ıı

rak değerlendirildiğinde, patent <halklarında doğabilecek bir sorun, Tür~iyc'nin başka 

cı!an.lardaki .ihracatını, ith.a$a,tını, herşeyin i e,kiı:ey.: :ı:ecıekti.r. <Dünya T icaret örgütünün 

bünyesi içerisinde bu anlaşmaya dayalı yaptırımlar. katı olarak uygulanabilecektir. 
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Bugün Amerika diyor ki «liaçlara rı:ıten t vermiyo rsu nuz, CSP'den çıkarırız, Spe· 

c ı al 301 Kanununu uygularız» 

Bu CS P Kan unu, Amer i ka' n ın :kend i özel k·anull>ldur. Spooh l 30t'dc özel k:anı.ı

n t>~JL Kc.nd j özal kanununa dayanıw~k. Türkiye'ye h erhan g~ t!' r yapt ırım yıa pması. 

ulu slararası anlaşmada son derece zo r. Zaten, bunu uygulamaya koya.m ı yorla r. Yine 

b:r çok )•azı ·gc):.yor ama , UY.:;ulama ya koy:ımıyor! ar. Am:ı GATT anlaşma s ı çerçeve

sinde çok rahat uygul ımaya koya bilecekler ve uygulamaya koyduğunda. sadece Anıe

rik-a dc.:;\ il, GATT'a tar::.f tünı üHm~or, bu ya•pt ı nmı u yguı:aya.cak•l a.rdır. T~hi'IJce bura

dadır. Bu neden le 'ben her zanıan söylüyorum : Tezler d<·ğişecekştir , yani yabancı sana

yirr .ın tezin i yeıli sanıl,yinı · n. y.;!r: i &Jiillly· n :n tez inı ; ylbancı sanay:·nin sav:.ınma.s ını b:!1k
li yordunı. Ne yaz ı k •JQi olm:ıdı. 1Jurada U3 sanıyorum bir bilgi e:<s ikliğ i veya benim bil 

med ·ğ:m • ba.~ ı..a düşüncc:er sözkonusu ola b:O:i r, başka mkt :•l<ıl'er sö7konusu o· Jbi:i r, ama 

DPT tems il cisi Sayın Balta'nın görüşüne ben katılı yorum. Türkiye'deki y~r!i ·sana yinin 

'kcnd.n1: p:u:cnt .korumas ı i,: : n d·~ hazıı.iaya.b:J nı c;i •'çin Türkiye. 1 Ocak 1995 'tc ilaç iJ.r'l 

patent verirse, 1 Ocak 1995'te Türki ye'ye patent ba.~vurusu yapacak olan firman:n ila 

cı. ancak piyasaya on y ıl sonra çıkacaktır. i şte geç iş burad adır. 

On yıl içinde yeri i sa nayi n in molekül bulma çalışmaları. üniversitel erin mole~ ül 

bulnıı ç:ıl ışma l a.r ı <la, pate<n:t lbJ \vunı larma. konu o:abilcı:ck )-,r Tü rk iy~ ·.:ı, On::a.r da. 

-k i. i l:ıç patentlerinde en ucuz bölüm. ila c ın molekülünü n bulunnıası dır. Bilgisayar des

ı..:;; nd c: yltpı' a n çalı;maLı.r, ham kısadır \ '.: be:l i ~-:zı:cı:e bi r moi~-'k ü•l bulun·ur. Bu mole

:tü liin iJa :c ı özell ikleri sözk onu sudur. Bu teorik o larak ispal l anır. Şimdi buras ı en ucuz· 

C.Ji v, paL!: ~ t·a~v;· Go u bu !;amada y'J pı.: ır . Patent başvuru u yıp: ldık tan sonra , pa

ı:nt i~km i t ·r-- ki y ı l sürer. GJtü n dünyada böy ledir. Bu arada yaklaşık 8- 10 y ıl süren 

ele ruh sa t için gerekli olan klinik testler ve hayvan insan üzerinde yapılan testlerdir. 

Pıh:ı:lı olan bud ur. Aır,a , Tü : k iye, bugün il açiara !'IJ:ent V(c; mezse. yerli sanayin'ın ve

ya ün iversitelerim izi n bulacakları ilaçlar. yapacak la rı çalışmaların sonu nda çıkacak tıu

luşları , Tü rki ye'ye patent başvurusu yapma hakları da ortadan !kalkmış o laca'ktır . A n· 

cak, gidip 'başka ülkelere başvuracak lardır . Nitekim. bugü n de Türkiye'de ilaç bulan bir

çok kişi bizlere başvurmaktadır. Biz, doğrudan doğruya başka ·ülkel~re başvurma zorun

da olduklarını . Tü ılbyc 'ye baş' urma h<i~>klk; nın o'madığın ı söy:üyo-.-uz. Başk a ü:.ke:~e:e bl-'f · 

v.ı.ruda çok büyük pa.ra :lır. Bugürı paıtent -b-aşvurusu, Ameri ka'da b-:.nlerce ıctoland ır, A!l· 

manya "dl;ı. çok yüksektir. Türk iye en ucuzdur. Yerli sanayicimiz in, üniversiteleri mizde ça

lışan lt:' ş i•l f:.m 'z'n, bulaoak·i arı .-ı:•açl a r için i'k taşvuru yeri Türk :ye'J ir. Bir yı lıl ı k rüç ha n 

h:ı.kkıı~ı d ·ı bura :la kazanmış olacaktır. Ondan sonra ba~ka ülkelere başvuru için daha ko

lay ka ra r vereb' le;xikti r. Do-byı.s ı y la. 't{z ·konuyu son d~rc.:-e a}lrıntll:ı anaLz ettiğ. miz için 

ve ~- k :başımıza deği~ . birçok arıkıa.d!a.şın<la de:teğ· n·· anal·iz -:. t'ğ' 'm iz (ç' n, Tü rk:ye'nin 

1 Ocak 1995'te ilaçlara patent vermesi nin yerli sa nayi için daha yararlı olacağı görü

şündeyim. 

BltnU ,ııek.rıaJr ifaoo ooi.yorum, teşeik lkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekıkür ooeliian Sa.yın Yalçın-er .. 

Buyurun Sayın Orh'an 

AU NECi PORHAN (9 'Eylül O ni verısites i Öğretim Üyesi) -

Burada ün ivens·ıem'z i tems 'len 'bL>~un muyorum, rk :~i·sd 't:fr çağrı üzerin e bu davete 

·zevk le icabet ettim. 
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Benim patentle ilgili çalışmalarım , ahdemik hayalımın aşağı yukarı hepsini teş· 

kil ediyor. Doktora tezim, doçentlik ve profesörlük tezim bu konularla ilgili oldu, 
yayı nlar yapıldı. 'Daha önceki davete de icabet ettiğim için , görüş l erim zannediyo· 

rum Komisyon üyelerinin de bilgisine sunulmuşur. 

Ben ·burada baz ı hatırlatmalar yapmak gereğini duyuyorum. 
Sayın ilaç sanayi sektörünün , eczac ılık sektörünün temsilcisi «'bir yerde patente 

evet diyoruz ama, ilaç bunun dışında kalsın» diyor. 
Burada şu meseleyi açıkça ortaya 'koymak lazım . Şiirndi patentin verilmesi, bu· 

nun kabulü 'bir lütuf deği l , zaten yürürlükteki ihtira 1Beratları Kanuna göre Osman· 
lılar bile bunun ya rarını düşünmüşler ki , patentten ya na l imiş ler. Burada tartı ş ılan pa
tenti verelim mi, vermeyelim mi değil , yapılan şey bir reform çalışması. Mevcut bir 
l ht ira Heratları Kanunu var. Biz bu kanunu, çağın gerek lerine uygun olarak, refor

muna. modernize yoluna gittik. Bunu yaparken, neleri göz ·önünde tuttuk. O zaman
lar, ben eserierirnde yazmışlım : Ki'tabımın önsözünde «GATT'ın Çanları Çalıyor» 

şeklinde vardır bu. Fakat, o zamanlar bu arka plana itilmişti. Şimdiki ad ıyla Avrupa 
Birl iği, esk i adıy l a Avrupa Topluluğu açısından biz meseleye bakıyorduk . önceleri 
Paris Anlaşması açısı ndan, daha sonra Strasbourg Anlaşmas ı , Avr·upa Patenli Anlaş

ınas ı aç ı s ından ve. daha sonra da Topluluk Patenti aç ı s ından meseleye qakınanın ge
rektiği ne i nandık ve •bu tasarıyı arkadaşla rımızla 3,5 yı llık süre içinde hazırlamaya 

çalıştık. 

Şimdi, elbetteki GA lTI''ın gelirdiğli bir ınüeyyide, lbir yaptırım var, 'Böyle bir 
yapt ırım ortaya çıkınca heyecanlandık «ne yapacağız?» diye. Ama, biraz bu aktüel 
gelişmeyi bir tarafa bıra'kıp , bizim Avrupa Birliğiy le ilişkilerimiz aç ısından meseleye 
eğildiğ imiz zaman şunu görürüz. Bugün Avrupa Patenli Anlaşmasına, Yunanistan da
hil, 17 ülkenin hangisi ilaca patent vermiyor? Hepsi veriyor. 

Şunu da belirtmek zorundayım : GATT inisiyatifi tamamıyla Amerika Birleşi·k 

Devletlerinin elindedir. Avrupa Birliği, Amerikalıların 'bu tür baskılarından pek de 

hoşnut değildir. ·Avrupa B i rliği , da'ha ılımlı lbir yöntem uygulamak istiyordu. Ama, 
neticede Amerika'nın dedikleri oldu. Yani, bir yaptırım ortaya çıktı. ÇLkmasaydı dahi, 

. benim demek istediğim · madem Avrupa Birliğiyle biz temas halindeyiz. Avrupa 

'Birliğine üye olduğumuz takdirde bunun ön şartı .Nvrupa Patenti Anlaşmasına katıl · 

maktır. Avrupa Patenli Anlaşması da ilaçlara patent verilmesi gerektiğini öngörüyor. 

Orada öngörülen 15 yıllık geçici süre 1992'de doldu . Artık , bu mahfuz hakkımız da 
yok. O halde bizim zaten böyle 'bir jesti, böyle bir adımı çok daha önce, Avrupa 

Birliği açısından görmemiz lazımdı. 

Şimdi tabii rencide edici olan, böyle bi r müeyyidenin karşımıza çıkması ve bu 

bakımdan olaylara ulusal menfaatlar açısından eğilme ihtiyacı doğuyor, hepimizde 

milli duygularım ı z, ulusal duygularımız haklı olarak bu şekilde ortaya çıkıyor ; ama, 
1950'li yıllardan beri zaten lbu konu gündemdeydi. O günden bu yana niçin bilmi· 
yorum kendilerine özel bir ayrıcalık tanıyor ilaç sektörü, niye otomotiv sanayii , teks
til sanayiinin bir temsilcisi çıkıp da, «Efendim, bizim alanımızdakile~i de patent be· 

lirlesin» demiyor da, sadece ilaç sektörü bu konuda çok ısrarlı? 1950'li yıllardan b~ri 

bu böyle. Bu 'kaçınc ı tasarı? Şimdilik, inşallah son olur, benim temennim bu son 
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tasarı olur, inşallah kanunlaşır. Sonra. ilaçla ilgili birtakım endişeler var. Efendim, 

ilaçlar gelirse, il"açlara patent verilirse, fıyatlar artar. ·Bunun halk sağlığına etkisi menfi 

olur. Bu kamu yararı bakımından çok za rarlıdır. Ben de sayılarla çıkıyorum, bu za

mana 'kadar o kadar araştırma okudum, hiçbir ülkede bir tespit yok. Yani . bu tespit 

hakikaten ·bana gösterilirse memnun olacağım. Ne zaman ilaca patent verilmiştir ki . 

onunla doğru orantılı fiyat artmı şt ır? Böyle bir şey yok. l'statistiki hiçbir rakama ben 

araştırmalarımda rastlayamadım. Tersine; ilaca patent verilmediği dönemlerde, o ülke

lerde 'belli periyotlar da ilaçların fiyatları artmıştır. 

Netice olarak; ben Sayın Hükümd temsilcisi ve Devlet Planlama Teşkilatı tem

silcisi arkadaşlarımın görüşlerine katılıyorum ve ayrıca 1 Ocak 1995'ten önce bizim 

kanunumuzun yürürlüğe girmesiyle, sayın Hükümet temsilcisinin söylediği gibi, pra

tikte zaten 10 yıllık bir sürelik Lamanı ilaç sektörü 'kazanmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hocam. 

Sayın ölçer. siz Türk Tabipleri Birliği adına mı bulunuyorsunuz? Buyurun efen-

di m. 

Dr. SELIM ÖLQER (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı) - Sa

y ın Başkan, değerli üyeler, Tünk Ta·bipleri Birli ğ i adına hepinizi saygıyla selamlıyo

ruın ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum . 

Inanıyorum ki , bu tartışmalar ülkemiz için hayırlı olsun. öncelikle ben kısa bir 

bilgi sunmak iistiyorum. Konuşmanızdan kaynaklanarak böyle bir konuşma yapma 

ihtiyacını duydum. Demin Tabip Odaları ve Eczacı Odaları Patent Yasasına karşı

lar, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri kendi meslek mensuplarını korumaktan 

vazgeçip. ülkenin çıkarları için çalışsınlar dedin•iz. Bu biraz benim ağırıma gitti . tzni 

nizle buna ilişk i n birkaç şey söylemek istiyorum. 

Biz, 'I'ürk Tabipleri Birliği olarak, Türkiye'de kendi ülkemizin yerini gelışmiş, 

uygar ülkelerin arasında gören bir meslek örgütüyüz. Bir somut kanıt vermek istiyo

rum; şu anda kendi alanında Avrupa Topluluğuna başvurup kabul edilmiş , girmiş ve 

Avrupa Topluluğunda 29 Ekim 1993'ten bu yana yer alan tek meslek örgütü Türk 

'I'abipleri Birliğidir. Ve bununla ilgili uyum çalışmalarını şu anda Türkiye'de gerçek

leŞlinneye çalışan, •bir ·hayli de mesafe alan bir meslek örgütüdür. Yani. gelişmiş , dünya 

ile entegre olma konusunda bizim tarLımız net. açık. kesin. Bu konuda hiçbir tartışma 

yok. -Bu tartışmaların içinde de Avrupa Birliğine gi ttiğimiz zaman şöyle bir tablo 

görüyoruz; orası gelişen bir süreç. Yani. tamamlanmış bir süreç değil. özellikle kendi 

meslek alanımızla ilgili söylemek istiyorum; ·bu gelişmiş sürece katıldığınız zaman, 

gittiğiniz zaman, siz •sadece kendinizi koruyup, kendinizi geliştirmekle yükümlü değil 

siniz; aynı zamanda lbu sürecin gelişmesine onlar 'kadar onurlu ve gururlu olarak ka

tılmanız lazım. Türk Tabipleri Biirliği bunu üstlenmeye çalışıyor . Bunu kimin adına 

üstlenmeye çalışıyor : 

ı. Türkiye'de yaşayan insanlar adına üstlenrneye çalışıyor. 

2. Türkiye'deki meslektaşları adına üsttenıneye çalışıyor. 

Bunun i-ki tane önemi var : 
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1. Biz buraya girmekle, eğer 1 Ocak 1 995'te başlayan ve 31 Ocak 1995 'te belki 

tamamlanacak kesinleşecek olan GA,TT Uruguay Rau nt tartışmaları sona erecekse ve 
gümrü'klerle ilgili tartışmalar başlayaca'ksa, Avrupa Topluluğuyla ilgili ili şki ler gelişe

cekse, Türkiye'dek'i herhangi bir kişinin Avupa'da tedavi olabilme hakkı çıkıyor . 

Avrupa'daki bir kişinin de Tünkiye'de tedavi olab ilme hakkı çıkıyor. Tünkiyeli ·bir 
dok torun smavı kazanmak kaydıyla gidip Almanya'ya yerleşebilme, serbest dolaşım 

hakkı olabilecek, tabii bu Hükümetin şeylerine bağl ı ; ama Avrupa'da'ki bir Alman 

doktorun , bir Fransızın , bir lırgı;ıizin , bir lsveçli , bir Norveçli hekimin de Türkiye'ye 
geleb il me şamı ç ı kacak. Şimdi bunun için i do :durmaık için ta rtışma lar yapılıyor, haim 
bu ta rtışmalarda hedefimiz şu; bir Alman doktor benim ülkeme hangri koşullarla gele
cekse ben de Almanya'ya o koşullarl a gideceğim; bunda bir taviz yok. 

Şimdi biz Patent Yasasına da böyle bakıyoruz. Bizim sorumluluğumuz Avrupa 
Birli ği nde de burada da ha lka ve insanlara karşı, bizim insanlara karş ı yü.kümlülüğü

müz var, bu mesleği bc:-irleyen şey bu. Patent Yasas ında hekimlerin direkt ilgilendik
leri bir olay yok; ancak hekimlerin hasta aç ı sında n ilgilendikleri ve sorumluluk altın

da oldukları bir olay va r. Bu olay nedir? ilaç - bence burada hiç t art ışılmayan ·konu 
bu - herhangi bir ticaret maddesi değildir. Bu konu çok önemlidir. ilaç, böyle pa ra yla 
al ıuııp sa tılan araba deği ldir , mal deği ldir , mülk degildir. Jiaç, insan için olmazsa ol
maz bir maddedi r. Bunun tartışmasını ya parıken eğer bu boyutu gözardı ederseniz, o 

zaman lütfen buyurun hepinizi davet ediyorum, gidelim hastane kapılarına ve poli
kl iniklerden dönen insanlara. 

Bugün en basit bir bademcik iltihabının tedavisi 1,5 m ii yon l >radı r. Mernurlara 

bir reçeteyi yazdığın ız zaman, memur yüzde 20'~ini vermek durumunda kaldığı zaman 

bu reçetenin 5 kalem ilacından 3'ü alınıp g-elinemiyor ve gelip sizin önünüze «Doktor 
Bey ancak bunu alabild.i m» d·iyor. Memur bu. Diğer insanlar a·lamıyor. SSK'nın sağ

ı ::< bütçesinin ilaç harcamaları yüzde 9'dan yüzde 42'ye çıktı. Sosyal Güvenlik kurum
ları çatır çatır çatırdıyor Türkiye'de. E mekli Sandığı çatırdıyor ve böyle bir ortamda 
siz göz göre göre il açl!i rın pa,halılığını gözardı ederek :nsanların ilaç alamayışını gözard ı 

ederek Patent Yasa·s ını kabul edeceksiniz. Bunun mümkünü yok. Bunu tartışalım. 

Sayın Hocam demin bir söz etti ler ve dediler ki dünyada ilaç fiyatlarının patent ya

saları uygulandıktan sonra arttığına dair bir veri yok. 

Ben şimdi ne kadar yanılıyorum bilmiyorum. Sayın Uras da 'burada. Biz, Ya

bancı Sermaye Derneğinin, Türkiye Yerli tlaç Sanayii ve Türkliye Ilaç Işverenleri Sen
drkasının ve bu aland~ki pa tentle ilgili bütün tartışma,l"arda özellik le Türkiye Eczacılar 
Birliğiyle beraber çok i·}1i aniaşan partnerleriyiz. Beraber kend i sektörümüzdeki işler 

için otu rup tartışıyoruz. Bunların toplantılarına katıldık bir gerçeklik olarak ifade edil
di. Bu gerçeklik de patent yasası çıktığı ı.aman, bizzat Yabanc ı Sermaye Derıneğinıin 

Başkanının ifadesidi r, kendilerinden sorun. Türkiye Ilaç Işverenler i Send>kası Başkanı 

Sayın Kaya1 Turgut, Sayın Sııbahattin Alpan, bunlar bizim sıkça görüştüğümüz ve bu 

görüşlerim ize katılan , değerli insanlardır , sanayinin temsilcileridir. Gurur duyduğumuz 
bir sanayinin temsilcileridir. Ama; büt ün 'bunlara karşın Türkiye'de ilaç fiyatları arta

caksa, benim meslektaşlarımın bundan bir çıkarları yok. Ama, hastam tedavi olama-
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yacak , çünkü, bu sorun sadece para sorunu değil SSK 'nın bütçesi çatırdar. zaten bi· 

tiyor. 

Emekli Sandığı çatırdar , Türkiye Cumhuri yetinin Maliye Bakanlığının bütçesi ça · 

tırdar, neden çatırdar; şu anda Türk:ye ciddi bir ekonomik kriz içindedir, ber,, Türk 

Tabibieri B irliği adına özelle şunu ifade etmek istiyorum; ilaç yal nı zca parayla alınıp 

satılan bir madde değildir, insan için gerekli olan b ir maddedir, olmazsa olmaz bir 

maddedir. Bu ntxlcnle uygar dünyayla entegrasyona evet ve zorunludur. Ancak patent 

yasasında bu fiyatların çıktığı çalkalanması ihtimali göz önüne al ınarak Türki ye'nin 

şu anda içinde bulunduğu ve inşallah geç ici olduğuna hep beraber inandığımız bu kri 

zi n allatılabileceği süreç hesap edilerek bir sürenin konulmasının yararl ı o l aca!\ı kanı

sındayım. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın ölçen. 

Sayın ölçen özel likle şunu söyleyeyim size; önce teşekkür ederim. Çünkü, Türk 

Tabibler BirLiği adına ilk. kez siz geliyorsunuz, başka bir temsilciniz gelmedi. Biz bu 

komisyonda bu konuyu ilk kez de görüşnıüyonız. Bu konu Komisyonumuzda 4 hafta 

tartı ş ıldı. Bu 4 hafta sonunda 47 - 48 bilim adamı ve demokratik k•itli örgütü söz 

aldı. Cumhuriyet döneminde anayasalar dahil, bu komisyonlarda hiçbir kanun, bu den

li tartışılamadı. Hatta biz olayın her boyutuyla tartışılması için, - sokaklan herhangi 

bi r vatandaş da gelip konuşabilir - şek linde birkaç kez de anons yaptık . Komisyonu 

mu7.a ilk kez katıldığınız için , geçm i şi bilmiyorsunuz, bütün bunlar tartı şıld ı , bunları 

bir kitapçık haline getird ik. 2 nci bir kitapçığımız da rr-aıbaada, bugün yetişmedi , ayın 

:'.'sine yetişecck. Onlardan size takdim ederiz. Komisyondaki arkadaşlar da bu olaya 

wn derece duyarlı bak ı yoruz. Ama, siz şimdi. dünyada patenii kabul etmemiş 3 tane 

ülke var, biri Türkiye, biri Hindistan , b iri Pakistaın. Sosyalist blokdaki ülkeler bile, 

en liberal patent kanun l arını kabul et mişler. Bilgi çağında. bilgi üreten beyni koruya 

mazsanız , bilgiyi de üreteınezsiniz. 

Türk iye ı 15 y ıllı k sü reç içeris inde. 11 5 yıldır ilaç korumada, daha ne kadar ko 

: umada o lacak bilem iyo rum . tal) i komisyonun takd irinde. Buradaki amacımız şudur; 

Türk ;ye'nin ulusal çık a r l arı ve h a · :( ın ç ıkarl a rı, biraz önce de ani att ı ğınız g ibi. - daha 

çok hocaınızın anlattığı g ibi - buıları. bu pa tent olayı ilaç fiyatlarını artıracak diyor. 

BaLıları zaten hammaddenin üzer ine bunun farkını koyuyorlar, siz uyuyorsunuz diyor

lar. Bu da bir gerçek ve i şin bir boyutu Hacettepe üniversitesi Bezacılık Fakültesi 

Dckanlığı , biz im t ak::ı ' m·.-; üzerine - sağ olsunlar - bir komisyon kurdurmuşlar ve bu 

kom:"syondı.~ 7 prof : ·öıü:ı ·mzl.'i ı y la çr-~ . id:l i bir ça'. ı şma yapmı.şı:•ar ve netice& •: laç 

üretimi usullerine sağlanan konıın .l içi n t a nınan 5 yıllık geçiş süresi uygun bulunmuş

tur. Biz bunu tüm k am Lı ~a . um v: ~uru ' u,ları nd•lJl ;.s.ed i•k. I J fl.kli,:•:eden ·stcd iC< ; hu

ilmk. ec2J1CıJ ık ve •t ı p , a r t ı ı :ı t akaın! .:<tan. ~tedik . Biraz önce arllaLtğını gi l:i, •:ş b : ı ı.ız 

poli t ik bazda tartış ılıyor. BiraL önce bahsett in iz beyler. çı..ğırdık biz. Bugün bunun .:.. a 

rarının ıa lınaca !\ını bL'Yorlar, k"mse g~:mod i, iut ifat eımeJ : . Onun :ç· n p nu •anı'a tmlk 

isUiyorum; biz. bu konuda yanlıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarından ya

na yanlıyım, ben başk•an olarak yanlıyım. Oyumu o isıikametıc kullanacağım . 'Bu bir. 
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'Iki : Tünkiye insanının çıkarları ndan dolayı da ben oyumu yanlı kullanacağını; 

a;ma, bi.r küme lbi.~.g i· üretmiş, o t:flgi'Yi ·takl it oo ~.r k, kopyıa çekereik, onun tak.litlerinıi 

üreterek . korsanirk yaparak, hırs ı zlık ya parak da dünya insanlık alemi içerisinde onur

·lu ve s1ğı' ı' klJ ı yaşamım ı da sürdür:mem, bu d~ ben 'm görevim. Bana ıbu !iımka nı da 

vermezler. Ikinci bir olay şudur Ilacın 1.2 mil yar dolarlık bir pazarı var. Türkiye'de 

tekstil konu~unda, bir •ambargo konusunda 1.6 mJyar dolarlık dıa 'I:Y i ı- •ka·ylb ı sözkonusu. 

>Blttün btı m cnfi ve müspet yönleri arasında Türk•iye halkının lehine !burada bir denge 

ku.ımayıa çal ı ş ı yoruz, 'kendi •:nancım; .tl•raz önce de söy·l'edim, oyumu o şelôılde kulli!a.

n acağım. 

Değerli arkadaşlar , izin verirsen iz, şöyle konuşalım; iki milletvekili arkadaşa da 

söz verdikten sonra, bumıda önergeı!er var. Bunlan he m görüşerelk, 'heıın b ir şey ürete 

rek. hem de tartışmaları sürdürerek daha çok geçici 7 nci madde üzeri nde bu konu· 

dak.i Ll.ıt ı şmalarımızı s ürdür<\ ·m. Çünkü kanunun büıt ün maddelerinide bir ul u~al uz

l aşma var, konsensüs var. Sadece geçici 7 nci maddede sıkıntı olduğu gözlcmlenmekte. 

bu s ıkıntı yı da orada bi dikte aşacağız. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, siz söz istiyorsunuz. acaba aci l bir şey mi? Kısaca s•ize 

söz verelim. 

HüKüM ET TEMSILCISI - Adalet Bakanlığı temsilcisi ne şöyle bir soru yö

rreıltmek istiyorum : 11a;ç fiyaLI•arı anracıa.k g%' bi•r görüş va.r. ı:t:czim •buradaıki tartı~ma 

mız, mevcut ilaçların fiyatları zaten artmayacak. Bu geçen y ıldan beri tartışıldı, anla 

ş ı•:d ı. GA TT An la~ m.ıs ı hüıkürn: rt çerçeve.si nde 'bunu değerl·endl: ndJ:ğimizde i:laçl-ara pa

tent vermediğimiz takdirde ortaya çıkacwk olan sorun -sorun her zaman ç ı kacak- ver

mez~ek ilaç.!arı paten,t verdiğ 'n{:zıden daha fı:ı.zıl a '~run çıkao-.ııktır tart:~;mas ı . Yani, •bu

rada belki bir bilgi eksikliği olabilir. onu çok açık ifade edeyim. çünkü birçok ki ş inin 

bir görüşünü verdikten sonra. daha ayrıntılı bilgi vendiğimliz ba.k.tii rde görüşler değ'i.şe

b~ iyor . Patent konus unda ınevcu·t ilaç:•a.n n fiya • tı1 ıl'rı k~:ı~i-nl'ik l e ar'tmayacak. Yon( ı:•hç1a.r, 

eğer Türkiye ilaçlara patent vermezse GATT Anlaşmasının 70 inci maddesi çerçeve

since p;yasa,ya girecek 5 yıJ,J ık münha.s ır paz:a.r'lama halkkını akıca!k; yan'·. fi'yJJt ı.nı da 

koyacak. Biz diyoruz ki; ilaçlara pa~ent verirsek. biz bunu 10 yı la sarkıtırız. ruhsatını 

al ıncaya kadar saı1kllLrız. O za man mevcu•t ·ilaçlar. zaten mevcut düzeyi ne iner. Diğer 

nedenlerle fiyat artışlarına uyacaktır, 10 uncu yılın sonunda pi yasaya girecektir yeni 

>:•ıçfar. Yeni i•l açı::ı.ra pMent verı:!m .: du.rumu öbü.ründlen ço k dah•a az r iskli yerli sa

r.liY:i açısından. Biz lbunu değerl endirirken , ben kendimi yerli bir firmanın ba;şına koy

dum, bütün o!anak'l~r elim:le ded'm, han-g's i l•eh 'm ed ir, hang '&; ıbenim çı'karımı daha 

fazla korur d iye düşündüm ve bu noktaya geld im. Dolayısıyla, Sayın Başkanın dediği 

gl•i, burada po:i t:ık tü sonuç değ:J •bizı 'm dediğimı >z. Biz :ım ded'ğim i;z. ; teknik değerlen

dirmelerin sonucunda ortaya çıkarltığımız ve Türkiye halkının, Türkiye'de;ci yerli sa

nayiinin çıkar l arı ijeh"ndek i 'bir göriiŞ'tü.r. Bunu söy·lemek istiyorum. 

Te~kkür ederim. 

BAŞKAN - Bu'Yu rurı Adalet Bakıınlrğı Tems'Jcisi. 

ADALET BAKANLf(;I TEMSILCUSI - Bund'an önoelk·i :toplantı lara ka-tılma 

olanağım olmadı. Yalnız daha önce yapılan müzakere melinlerini , ilk çı1.: an müzake re 

metinıJ·erin:;, dlmmuştum. Edindiğ\m 'bilgiler çerçevesinde sanırım konuyu iık\ye ruyıraı-ak 
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incelemekte yarar var: Bir tanesi ; ülkenin ilaç sektörü ile ilgi li konu. Patent Kanununun 

·IOO'ü aşkın maddeıieri )':e sadece ilaç:!a.r·la ilg:li kanun deği. L ; fa,koa't, Türk iye'de hugün 

•sadece 'Patent Kanunu d.eY: ncc akla · : ılaç go!i.yor. Bu bir yanl:'i anilama ve •t·ali hsiz bir 

yanlış anlama ve ıbunun düzeltilmesinde isabet olacakt ır derim. içerdiği ilgili sektör 

ı:ıçı.sın!doan 60run,! ar olat(lı'· r. Bunlar bu•güne kadıar tartı şılmış, ben b u açıdan girmek ~s

temiyorum. Bir başka boyutu ve dola yısıyla bu boyutla ilgili olan GATT'ın il gi li mad

deleri nin yorumu.y!a sürdürmek :G tiyorum. Bir boyut -da olayın u'ıu s \ arara.sı hukuk tı ç ı 

sından ve uluslararası ilişkiler açısından o lacak. Şimdi GATT'ın sözü edilen 27, 65 ve 

70 •: nci maddeleri ... GATT i:e :ıl gili deta)'lı aç ıkı:a malara gi~meyeceğ 'm. yal' nız değ·~ · k 

komisyonlarda Adalet Bakanlığında GATf'ın müzakere metinleri de dahil olmü üze

~o. bripsle •i, \giı \i, yani fik. ',r ve ·slll'ai ·hak>lar: ıa ilgili ol•arak dliLenılenen ö.ıc l anlaşman ın 

maddelerini , şu anda burada bulunan sayın arkadaş l arla birlikte madde madde incele

mi,ştlilc. Ormn •için rahatlı'k:\a ve BakanılığLm adına ikendıme •güvenerelk burada görüş 

arz edebileeeğim düşüncesindeyim . 

GATT siz in de if·a.de cto'·ğinıiz gib i 1947 de kur·ulmu.~ bir ku~a.!ılar bütünü ve ama

cı :l.a ticaretin serbestleştirilmesi. Bu amaç çerçevesinde bak ıl dığında •tarifelcrin giderek 

•azalt ı lına•s ı . ta6fe dış ı engellemeı:e r · n de tamamen kal-dırılmasıdır. Hemen şunu ·belirt · 

rnek istiyorum; peki patentler yüzde yüz ihtimal paza rla neden bu çok uzun zaman 

almıştır, !940'!ardan 'bugüne kadar ticaret kanunlarında . . ve tari fe! eri giderek 

azaltınayı amaçlayan bu anlaşma tarife dış ı engeller arasında farklı bir kemerde fikri 

ve sınai hakların farklı şekilde korunma!arı, hiç korunmaması. gereği gibi korunma

masını ·bir tarife dışı engel olarak görmüş. Işte 1986 yılında Uruguay'da başlayan mü

zakerelerde bu görüş hak'im olduğu içi nd ir ki fikri ve sınai haklar ki şunda patent 

sınai hakları ilgilendirdiği için patent konusu ve Uruguay müzakereleri bu şekilde bit

miştir. Ve daha sonra bakıyoruz, çok yeni bir anlayış olan 'bir kurallar bütünü olmak· 

tan çıkarılmış, belirtildiği üzere üçlü saçayağı tamamlanmış ve dünya ticaret örgütü 

de kurulmuştur. Bu karmaşık pek çok konuyu içeren anlaşmada bildiğiniz sınai hak

larda ayrı lbir metinde trips denilen ticaretic 'bağlantılı fikri ve sınai haklar sözcü1de-

rini n olu~an bir metinde toplanmıştır. Bu metne bakıyoruz; hukuki de · 

ğerlendirmesine de baktığımız için metnin başka uluslararası anlaşmalarla da bir 

mukayesesi gerekiyor. Şimdiye kadar ya pılan uluslararası anlaşmalarda konuyla ilgi! i 

detaylı düzenlemeler yapılmakta, ana hatla rı belirlenip o anlaşmaya taraf olan ülke

lere o ana hatlar çerçevesinde hareket serbestisi tanınır. Uruguay'da başlayan ve aşırı 

kıskançlık diyebileceğim iz ticaretin küresel bir şekilde standart kurallara bağlanma

sını amaçlayan bu müzakerelerde fikri ve sınai haklar geleneksel yaklaşımdan ayrıl

mıştır ve şöyle bir yaklaşım benimsenmişti r . Biz mümkün mertebe fazla serbestlik 

hakkı tanımadan hemen hemen her konuyu düzenlemekle yükümlüyüz. Patentle ilgili 

konuya 'baktığımızda ha'k sahibinin koruma süresinin ne kadar olacağına. lisansla 

il·giii hükürnlerin nasıl düzenlenmes i gerektiğine, her yönüyle son derece detaylı ola 

rak yer veriyoruz. 

27 nci madde korunacağı kuruluşlarla ilgilidir. Korunacak kuruluşlardan babse

den bu maddede birinci paragraf patentlenebi\irlik şartlarını saym ıştır . Ki bu şartlar 

bugün bizim hazırlanmış olan tasa nda da kabul edi lmiş. çağdaş ülkelerin hepsini ka -
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'bul etmış olduğu üç şarttır; yeni olmak, kuruluşta bir basamak oluşturmak veya tek

niğin bilinen durumunu aşmak ve sanayiye uygulanabil ir olmale Ondan sonra birinci 

bentte, buluşun yeri. teknolojinin ilgili olduğu alan, ürünlerin yerli veya ithal olduğu 

ayrımı yapılmadan eğer patentlenebilirlik şartları yani o üç şart gerçekleşmişse, hak 

sahi,bi yetki lerin i kullanmalı ve kendisine patent verilmelidir kuralı getirir. 

Bundan sonraki maddeler isti;nalarla ilgilidir ve bu istisnalar arasında ilaç bu

lunmamaktadır . Kamu düzeni, genel ahlak bugün pek çdk kanunumuzda bulunan ve 

pek çok kanunun da hassasiyetle üzerinde durduğu bu ·istisna nedenleri sayılmıştır. 

Patent konusu 27'den 34 üncü maddeye kadar devarn etmektedir. Patentle ilgili 

düzenlemeler tr... metni içinde bu şek ilde ayrıntılı biçimde gitmektedir ve madde 

patente koruma süresi açısından da üye ülkeler arasında seı1bestliği kaldırmış bulun

maktadır. Koruma süresi 33 üncü madde vurgulamakla başvuru tarihinden itibaren 

başlayacak olan 20 yıllık süreden az olamaz. Bunun üzerinde serbestliği hakları vardır; 

ama, alt seviye tespit edilmiş bulunmaktadır. Diğer maddeler de özellikle zorunlu 

lisansla ilgili 31 inci maddedeki zo runlu lisans ta birini kullanmamakta, madde başlığı, 

hak sahi'binin rızası dışında diğer kullanım şekilleri başlığını taşımaktadır. Çok ayrın 

tılı biçimde zorunlu lisansın hangi hallerde verilebileceğini en ufak ayrıntılarına va

rıncaya kadar düzenlemiştir. 

65 ve 70 inci madde sanırım bugünkü tartışmaların en önemli maddeleri. Fakat 

65 ve 70 inci maddeye gitmeden önce GA TT' ın yine genel 'hükümlerine dönmek isti

yorum, 65 ve 70 inci maddenin önemini vurgulamak açısından . GA1T Uruguay'da 

yapılan müzakereler sonunda, öyle bir sistem oluşturmuştur ki , dünyada ülkeler artık 

yüzde yüz egemen değildir. Belki bu tabir çok yerinde olmayacak, bundan 20- 30 y ıl 

önce bir devlet ben bu konuda istediğimi yapabilirim di yelbilirdi, bunu 'belki hiç kimse 

tartışmaya bilirdi; fakat , 'bugün uluslararası ilişk il e r ve 'bu uluslararas ı sözleşmeler 

öyle bir hukuki çerçeve yaratmıştır ki ülkeler ara.sı ilişkilerde, ülkeler ben bu konuda 

istediğimi yüzde yüz yaparım deme hakkını artık kaybetmiş bulunmaktadır. Işte Uru

guay müzakereleri sonunda GATT'ın ilgili maddeleri de 'bu görüşü teyit edici nitelik 

tedir. Uyuşmazlikların çözülmesi konusunda özel bir panel oluşturulmuştur ve bu 

panelde oyç.okluğuyla karar verme ilkesi kabul edilmiştir. Bu konuya özellikle dikkat 

çekmek istiyorum; çünkü, normal olarak devletler hukuku il 'işkilerinde uluslararas ı 

örgütlerde oybirliği esası vardır. Oysa GA TT oyçokluğu esasını getiren istisnai dü 

zenlemelerden bir tanesidir. Bu da ülkeleri hare'ketlerinde, GA TT çerçevesinde yap

mış olduğu ıtaa'h:hütlerde daha dikkatli davranmaya sevk edecek tlir, çünkü oyçoklu

ğuyla alınacaktır, 'bütün ülkele rin katılımı şart bulunmamaktadır o konuda. 

Uyuşmazlıkların çözümüne değinildi ... 

BAŞKAN - Efendim siz bu Hükümet tasannızla, altında Adalet Bakanlığının 

imzası var, bu geçici 7 nci maddedeki 5 yıllık geçiş süresiyle ilgili şu anda DPT ve 

Sanayii Bakanlığının temsilcisi aynı zamanda Hükümet temsilcisi, Hükümet tasarısın 

daki 5 yılı savunmuyorlar, siz de mi savunmuyorsunuz? 

ADALET BAKANLICI TEMStLCtSt - Evet savunmuyoruz. 
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BAŞKAN - Altında bakanınızın imzası var. Seyfi Oktay'ın, Tahir Köse'nin, 

Başbakanın imzas ı var, nas ıl savunmazsınız? 

Teşekkürler. 

Kısaca özetieyebilirsiniz buyurun . . 

ADALET BAKANLIGI TEMSILCtSt - Yalnız ben özel olarak Meclisten ça
~ırılmıştım . Bakanlık yetk i vererek göndemıemişti o zaman görüşlerimi uzman görü

şü olarak ... 
BAŞKAN - Ama ayrı konuşun, Adalet Bakanlığı temsilcisi, yani Seyfi beyi tem

sil ediyorsunuz. Seyfi beyin bu tasarının allınd a imzas ı var. Kocaman bir imza. 
ADALET BAKANUGI TEMSILCJSt - Bana iletilmedi efendim. Demek ki bir 

yanlış anlama var, ben özür diliyorum. 
BAŞKAN - Sizin bir hukukçu olarak bu konudaki görüşünüz ne? Türikiye'nin 

ulusal çıkarları , yerli ilaç sanayinin geçiş süresinin tanınmasında mı ya rar var, tanın

mamasında mı yarar var? Bu konudaki görüşünüz ne. 

ADALET BAKANLIGI TEMSILCISI - Tabii bunun için 70 inci ve 65 inci 
maddeyi de~erlendirmek gerekiyor. 65 inci madde belirli süreler koymuş , biz geliş

mekte olan bir ülkcyiz, demek ki 2 nci bcnte göre 5 yıllık bir süreden ya rarlanaca
ğız. 65 in devamı maddelerinde 4 üncü bendin de ürün patenli verilmedi~i durumda 
bir ilave 5 yıl daha söz ed iliyor. demek ki toplam 10 yıla çıkıypr. Şimdi hukukçu 
olarak ilk bakışta son derece cazip görülüyo r. Türkiye 10 yıl geçiş süresinden yarar
lanabilecek durumda. Anlaşma bize bu imkanı vemıclcte; fakat , burada 70 inci mad

deyle devam etmemiz gerekir. 70 inci madde. özellikle 8 ve 9 uncu benllerinde bu 
konuyu daha ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş ve ürün patenli vermeyen ülkeler için, 
yeni bir zorunluluk getirmiş, aslında di~er tarafta verdi~i 5'er yıllık geçiş sürelerini 
ortadan kaldıran bir düzenlemedir 70 inci madde. Neden ortadan kaldırıyor; 8 inci 
bent bir kere her şeyden önce, bu konuyla ilgili p ülkenin idari makamiarına bu ka

nunun anlaşmanın yürürlü~e girmesinden itibaren patent başvurularını kabul etme zo
runlulu~u getirmiş, yani öyle bir usul kabul edecek ki kendisine yapılan başvuruları 

kabul etmek zorunda. 9 uncu bent ise bu şekilde kabul edilen başvurular bir başka 
ülkede e~er patenti alınmışsa, aynı zamanda piyasaya sürme açısından Sa~Jık Bakan
lığından ve o ül kelerde nerelerden veriliyorı;a ruhsalı da alınmışsa piyasaya sürme hak
kı almışsa. Türkiye'de patent verilmesc bile Türkiye henüz patent kanunu çıkarmamış 
olsa bile, 5 yıl münhasır olarak piyasaya sürme hakkı vermektedir. Ş imdi hukukçu 
olarak burada, münhasır olarak piyasaya sürme ha'kkı nedir ; ona dönelim. Bu pa
tent hakkının, patent kanunu varsa size patent verildiğinde patent hakkının kapsamı 

içinde bulunan en önemli yetkilerden biridir. Sizden başka hiç kimse onu piyasaya 
süremeyecek. Şimdi bu çerçevede baktığınızda, siz kanun kpyucu olarak istediğiniz 

kadar bu süre içerisinde ben kanunu çıkarınama hakkına sahibim, ilgili sektörde pa
tentle korunma imkanı verilmeyebilir. Bu GATT'ın bize tanıdığı bir imkan dizisi, hu
kuki açıdan imkan gibi görünüyo r; fakat, fiiliyatta başka bir ülkede başvuruyu kabul 

edece~iz. başka bir ülkede patentini ve ruhsatını almışsa Türkiye'de piyasaya sürme 
hakkını elde edecek ve 5 yıl yararlanacak, Türkiye'de başka hiç kimse o ilacı piya
saya süremeyecek, başka hiç kimse paza rlayamayacak, bunu o kişinin her türlü önle-
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me davasını açma hakkı olacak, her türlü tazminat davasını açma hakkı olacak. Şim
di bu durumda ben hukukçu olarak bir tek soru sormak istiyorum. O zaman 65 inci 

maddenin ilgili bentterinde geçiş süresi tanımanın anlamı nedir? Bu telkrar müzakere 
metinlcrinı· dönersek, şöyle cevaplandırılabilir. Müzakere metinleri sırasında gelişmek
te olan ülkeler ilaca patent verilmemesini bunun insan sa~lı~ı açısından son derece 
önemli olduğu tartışmalarını yapmışlardır. Bunlar 1940'lı · 1950'li yıllarda dünyanın şu 

anda gelişmiş ülkesi sayılan, o zamanlar gelişmekte olan sayılabilecek ülkelerin önün
de yaptı~ı ve uzunca bir süre kabul ettirdi~i görüştü. Ama bugün dünya öyle bir dü
zeye gelmiş bulunmaktadır ki, artık bu tartışmalar, bir adım geriden takip eden ülke
lerin, artık biz geride kaldık bu bizim talihsizli~imiz deyip yakınmalanndan başka ya
pabilecekleri bir şeyi yok. Çünkü uluslararası ilişkilerde bugün her bir ülke özgür de· 
ğildir, bağımsız değildir, pek çok uluslararası sözleşme ve ilişkilere bağlıdır. Türkiye' 
nin AET ile olan ilişkileri vardır, EFTA ülkeleriyle olan ilişkileri vardır ve bu GATT 
çerçevesinde hepsiyle birbirine bağlıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, biz huku
ken kabul etsek, bile 5 yıl - 10 yıl GATT'ın 65 inci maddeyle ilgili benılerinin Türki
ye'ye tanıdığı imkandan 10 yıllık yararlanma süresinden faydalanalım şeklinde, 70 inci 
maddenin 8 inci ve 9 uncu bentleri bunu fiilen ortadan kaldırıypr ve hukuken ortadan 

kaldırıyor. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Hanımefendi bir soru sorabilir miyim? Siz daha önce Devlet Planlama Teşkilatı

nın koordinasyonu altında yapılan bu tasarıyı hazırlama toplantısına katılmış mıydı

nız? 

ADALET BAKANLICl TEMSILCISI - Ben fikri ve sanayi haklarla ilgili 5 yıl
lık planın genel Komisyon Başkanıyım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Başol söz istedi. Ona söz vereceğim. Son konuşan Ada

let Ba:kanlığınd<rlci uğman arkadaşımızla ilgili. Komisyonumuzda da bu patenNn ilaçla 
ilgili olmadığı, bu konuda İstanbul Teknik üniversi•tesinden, Ortadoğu Teknik üni
versitesindcn, Gazi üniversitesinden, onların mühendislik birimlerinden görüş almak 
için uzman çağırdık; kimse katılmadı. ITü'den ve Ortadoğu'dan iki arkadaş geldiler; 

2, 3 dak-ika konuşma yaptılar, Komisyonumuza bu konuda bilgi verd•iler. Tabii zor
lama hakkımızın olmadığı belli. 

Sayın Başol buyurun. 

HALIL BAŞOL (fckirdağ) --Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kısa zamanda Prof. Dr. Atilla Hıncarın 

Kc.misyonumuza gönderdiği metni okudıım. Altı imzalı bir metin. Kendisi Hacettepe 
üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı. Bu metnin bir sayfalık bölümünün bazı yer
lerinde ilginç iddialar var. Bu iddialar; Türkiye'deki ilaç sanayiinin durumuyla ilgili. 
Türkiye'deki ilaç sanayii bu süre tanınmadığı takdirde sarsıntıya uğrar deniliY.or. İlgi

mi çeken fıkrayı aynen okumak istiyorum. 

Türkiye'deki ilaç endüstrisinin bugün gelmiş olduğu düzeyi ve yakın gelecekteki 
altyapısı ürün patenli bakımından ulUslararası ölçekte söz sahibi olabilmesine olanak 
tanımamaktadır. Bu nedenle ürün patentin'n beş yıllık geçiş dönemi sonunda doğrudan 
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kabul edilmesi durumunda Türkiye'nin ilaç endüstrisini n bugünden kestirilemeyecek 

yapısal sarsıntılar geçircbileceğinden endişe edilmektedir. Şimdi burada dikkatimi çe

ken husus şu : Hacettepe ün~versitcsi Türkiye'de değer verilen bir müessese ve ora

da ki Eczacılık Fakültesi Dekanı ve arkadaşları bu be~ y ıllık süre üzerindeki görüşle

r ini belirliyor. Beli rtirken d e ilaçların pahalılanması. ucuzlanması gibi Komisyonumuz

da görüşülen konula rın hiçbjrine temas etm iyo rlar. Yalnız neye temas ediyor; Türki

ye'deki ilaç sanayiinin geçireceği sarsıntıya temas ediyor. Bu sarsıntının da ne olaca~ı 

kestirilenıez diyor. 

Öylesine bir şey var ki, bir sarsınt ı olacak ama biz Türkiye'nin hatırı sayılı kuru

nıuna bağl ı hocala r olarak, profesörler olarak , nasıl bir sarsıntı geçireceğini tahntin 

edemiyor. Bunun altında birkaç tane ilave yapmışlar. Türk ilaç pazarında yerJi far

nıosolik değerleri ile rekabet etmekte o.lan bir ilaç , yıllardı r dış ülkelerde patent ko

ruması altında olduğu gerekçesiyle yer li rakiplerini bir anda pazardan si lebilecektir. 

Buradan benim anladığını şu; eğer, direkt bir geçiş yaparsak - 5 yı lı da k<tbul etme

den bir geçiş yaparsak - ve bize müracaat eden, yerli ilaç muciller-i di yelim, ne biz 

patent verme yoluna gittiğimiz zaman. bunun patenli filan memlekeltc daha önceden 

veri lmiş diyerek, biz;i m yerli ara.~tırmac ılarım ı zı saf dışı edebilecekti r. Peki 5 sene geçiş 

olduktan sonra, aynı durum olmayacak mı? 

Yani, ben bu değerlendirmeye katılanııyorunı , üstelik bir tanesine ltiç katılamı

yorum. Türk ilaç sanayii nde. ne olacağı şimdi den kesıiri'iemeyen sarsıntı nedir? Şimdi 

ilaç sanayicilerinin görüşü yok. Sarsıntıları konuşmamız lazım. Yalnız. bunları konuş

madan evvel 65 inci ve 70 inci maddeler - Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu bom

halL anlaşmadaki - hatta bizim buradaki ilgili maddelerimiz zannediyorum, 65 inci ve 

70 inci maddelerin içi nde birtakını sü reler sağl ayan hususlar var. Bu maddelerin gö

rüşülmesini öne almadan, zannediyorum o maddelerdeki değişikliklerle ilgili, yeni de

ğ-i şiklik önergeleri va r. Bu önergeleri görüşnıeden , en sondaki geçici 7 nci madde üze

rinde karar vermenin doğru olmayacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunuyonını. 

BAŞKAN - Teşekkürler , Sayın Başol. 

Biz. genelde müzakere konusu yaptığımız için, tabii o en son konuşulacak. Sayın 

Başol'un bu düşüncesine DPT'den aldığımız bir raporun son paragrafı da şu; «Türki

ye'ni n önüne çıkabilecek külfet ve sorunlarla karşılaşmaması açıs ından yarar vardır. 

Yani. bir belirsizlik var. Sayın Adalet Bakanlığı Temsilcisine, bir ölçüde kişisel gayret

ten dolayı katı lıyoruz; ama, genelde Devletin bu konuda politikası yok. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda son sözü de Sayın Mehmet Çebi'ye veriyorum. 

Buyurun efend im. 

MEHMET ÇEBl (Samsun) - Çok saygıdeğer konuşmacı arkadaşlarım hepini:re 

ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Anladığım kadarıyla. burada aniaşılamayan bir şey var, buna açıklık getirmek isti

yorum. 

özellikle sanayici olmanı nedeniyle, bu konunun incelenmesi, burada görüşülmesi 

sı rasında edindiğim bilgiler, gerek profesör arkadaşlo.rım ızın, gerekse, hükümet ka

nadından gelen bürokrat arkadaşlarınıızın ifade ettikleri birçok düşünce tarzı ortaya 
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lronm~tur. Ortaya konulan bu düşünce tarzının altından bu şekliyle çıkılınası müm

kün gibi gözükmüyor. Aslında , burada çok enteresan bir şey var; bu·güne kadarki gö

rüşmeterimiz esnasında , üniversiteden profesörler, bizden katipler, mİUetvekillerinin bü

tü n konuşmaları nın arkas ında ortaya bi r şey ı,;ikıyor. Türkiye'de ilaç sanayiinin sana

yicileri nden hiç ses çıkmadı. Sanayicilerden hiç ses yok. Ses, eczacılardan çıkıyor, 

dok:torlardan çıkıyor; sanayiciden ses çıkmıyor . Ben kendim sanayiciy im, bizden niye 

ses çıkmıyor, biz düşünmüyor mu yuz bu sanayi ne olacak, batacak mı, çıkacak mı, ka

lacak mı? 

Oysa, dünyayla en~egre olmuş bazı şeyler vardır. Bunlar lkaç ırılamaz ve ret edile

mez. Mesella; ~ar.at, dünyanın mü~lel'ck malı , ·illaç, dünyMI!ın müşt>~rek maılıdır. Mü

z i·k, dün.yJnın müşterek malıdır . Bunlardan kaçınamazsınız. bulduğunuz yerde alırsı 

nız, ilim, bu'•juğu nuz yerde aılı rs ınız bunu, ·im ·size ~;ı, ne~ede 'bu:ıı.wsanız alırsıruz, bu

nun hadiisierde de yeri vardır. Durum böyle ·iken, biz diyemeyiz ki, b'iz çıkarsa:k da , 
çıkanmasaı!c da Avrupa'yı , Amfll ~ ktı.'y ı ezeıh. mümk!ün deği,l 'Sayın ·Başkanı n dediği 

gibi , bir dinarnit f ıçı sı dı r , biz de bunun içine g ircceğiz. Eğer spor yapacaıksak, atlet ol 

madan birinci olunmaz. 

Hiç olml:z.sil., atleUerin arasına <karış ırız d.'it 30 unou olunuz. Sonra 9 ıuncuya d~

riz, 5 inciye sonra geliriz, yani , 'buna bir yerden başlamak lazım. Buna başlamanın za. 

manı ·ge!miş, •k!aJd'ı Iki, Osmanlı lmpa.raıtorı:•uğu dönerrf nde b u eile aılınmış 'biir konudur. 

Cumhuri yet döneminde biz hala bir hafta sonra mı geçelim, bir hafta önce mi geçe

ı.im, .bin;ıs!i baıtaır mı, t:ıir'iısi çıkar mı; 'bu baıtrna V'eya çılmı:ı olacaik. N ası:! lbatacalksıa bıa.t

s ın , nas ıl ç ık acaksa çıksın. Mesele, bu yarışa ginmektir, bu yarışa gi rmeye zaten sizi 

zo~lıamışll~r. koşacaıksıruz burada di ·yorlıar . Niye diyor(ıaır ; 'bu,güno kaıd'ar s iiin :iC'm aıdam

l arınızın buluşları , araştırmaları, ta ramaları hepsi kucaklarında bebek gibi kalmış, bü

yütcmcmiş:•er. Neden; i şte -:mkanJ!ar, 1k<ıopılar açdamamı ş. a:raJayarnaml.'j. örneği n ; 'bir 

Mevlana Kanser Vakfı vardır. 

Bunlar, 7 sene evvel; yılan zehi ri !konusunda bir araştırma yaptı l ar; yılan zehi 

r:nın kan ere ]~ı i .geld iğ i ni iddJ'a ed.:yon:ıa.r. A'lmoan:Lar, Iranılıolar lbu •amştı.nmr.ının opeşin

deler. H auta, Iran'da bu zehinden yararlanmak için. yıl an çiftl iğ i kurulmuştur . Biz ha

.la ·bekliyoruz, ibi;- ·başkas ı bu1acalk. bizi· pliyon aJaıra•k k•u lı\ anacak. Bizim bi lgim'iız, düşün

cemiz küflenip, raflarda !kalacak. önce, orada hoca arkadaşımız güzel bir şey söyledi; 

4ıben ~'m}'1illge.ı i'm, aııaı§tırmaf.arın içinde \Oannu ıded i. B izı:m şimdi ülkıem(z, beyin 'bakı

mındıan y<ıtişrniş hıll:e ge:miş<tir , 'lh. ha la bunı'l1 rın önüne S<:t çelk iyoruz. Oysa, ıbiz ·bekli
yoruz ki , - inşallah önümüzdeki yıl - üniversitelerimize çok büyük rakamları araştırmak 

için vereb'lelim. 

Bizim kendi insanımız, bil,gilerini turada değerlendirerek araştırma yaps.ın , hoca

l arun ız ıgençı:erimizfn önüne düşsün , 'bıulııı§laırını dtinıyarun belli yerfferinde ~ ettire

rek yola çıksınlar . Ne kadaır geç kaılırsak o kadar zam•ın •k!r.ıybı o1u•r. Bvet, burada sıı

nayinin zorlanaca~ı <kesin; ama, bu belli bir müddet için o lacaktır. Daha sonra, atöl

yclendEiki •imalatlır va!brikaya dönüşecekilir vıeya tıerk ed':lecekti'.r, )".'tpa,n geleoeUir. Oy

sa, işe bu açıdan bakmıyoruz, d·iğer sanayi dallarından hiç kimse çıkmıyor, -işte arka 

daşım dra sanayicidJ:r- diğer dallaruan ses ç ı krn ı yar ; çünkü, o otundu, kenr.l!:ni. •kabul 

ettirdi ve kavga etmeye hazır, dünyayla kavga etmeye hazır bizim sanayicimiz. Tek-
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ıı.olo]iyi yaikaJ!amış ve teknaloj;n.in ne c.~d uğuın:u .da iy'i kavmmış. Bu .)Jaç sanayi halıi 

teknolojiyi ocavrayamamışsa , buluşları değerlendirememi~se, kazandıkları paranın bir 
kısmını arıa.ştmmaıya ayırmamışl arsa, ·kendi •güQier iD!i Avrupa'da , Asya'da , Amerika'da 

kabul ettirememişlerse, hala hazır dbise alır , satar gibi ilaç saım ı şiarsa suç milletin 
değil k•'. Biraz .da kendı'lierine •bakacaklar, onun iç'n zor.la-nacakJoa.r, gayet tıa.biid : ır ~u. 

Zorlanırken arkasında bulunan büyük bir üniversite topluluğu araştırma enstitil· 

leri , TOBLTAK'ın ortaya çıkışıyla !birçok buluşun ortada olduğu va'kıa için, şimdi 

beş sene mi yapalım, biraz daha süre mi verelim? .. Ne olacak süre verirseniz? 30 sene 
süre verilmişti 1963'te. Ne oldu? Yine aynı tas, aynı hamam ... O zaman bu süre de
ğil buradaki sı'kmtı. Buradaki sıkın tı bir menfaal sıkıntısıdır. Bu nıenfaat sıkıntısına 

ben mil-letvekili olarak katılmam , ulusumu düşünürüm, kendi çocuk!larımı düşünürüm. 

rBugün Kape Kenedy Hava üssünde 'benim yeğenim atom alimi; 37 yaşında Tür
kiye'ye geldi hiçoir yerde iş bulamadı , kimse de yüzün•e bakmadı. Şimdi halen orada 
füze atıyor havaya, nasıl olacak bu iş. Burada atacak onu nas ıl atacak; işte bu im
kanları ı.ılus olarak onlara yaratmak zorunday ı z. 50 tane üniversite kuruyoruz; peki 

bu üniversiteliler ne iş yapacaıklar. Ilaçları 10 sene daha bekleyecekler. Niye bekle· 
sinler? Bugün bulduklarını getirsinler pazara, çarşıya iddia etsinler: görelim biz de 
üniversitemiii , ne yapmış , ne yapaca!k? 

Ayrıca Türkiye'de bulunan i•laç fabrikalarının hangisi virüs ara.~ırması yapmış 

da 1ben bunu buldum, demiş de dünyaya kafa tutmuş, yok. Ya !talya bulup getirip 
burada satacak, Amerika bulup buna geti recek, bunlar pata pat mısır patiağı gibi pat
latıp ondan sonra Türkiye'deki insan ımıza bunu sataca•k. 'D<tktor yazacak, bana ne 

yazacak? Çoğunu yazmayacak 
Bir müddet bu ilaçlarda pahalanma olacaktır, doğrudur; ama buluşlar a rttıkça , 

çoğaldıkça n!ka"bete gi recek. O zaman da ucuzlayaca'ktır; ama bu geçişi yapacağız 

mutlaka. Eğer bunu yapa.maıısak seneleri boşuna harcarız. Biz başta olmak üzere bu
rada bulunan insanların tümü sorumludur, Türkiye'den sorumludur. Bu sorumluluğu 

ben şahsen milletvekili olarak fazla taşımam. Ezi lecektir, bugün aldığımız ekonomik 
kararlar ezmiyor mu? Esnafın imanı ağlıyor. Sanayici 'bitmek üzeredir. Bunlar sana

yici değil mi? 
Burada sadece ı ilaç •sanayini koruma diye bir şey yok, sanayi sanayidir; sanayinin 

hepsinin korunması lazımdır. Biz şimdi bugün sanayiciyi eziyoruz, göz göre göre ezi
yoruz hem. Bu arada bir ilaç ·sanayini bunun dışında bırakalım . Bu biraz daha bek
lesin, belki lJir şey daha bulur, biçbir şey de bulamaz. Ne zaman zorlan ırsa o zaman ... 
Benim ~nancırn o; çünkü deneyimlerimiz var. Türkiye'de çok şey yapılıyor. 

Samsun'da cerrahi aletler yapılıyor; iki tane çocuk Almanya'da işçi olarak çalı

şıyorlardı , makine mühendisi buniar. Amerika'ya göz ameliyatında kulilaımlan aletleri 
yapıp satıyor. Almanya'ya satıyor. Bu çocuklar buluşlarını nasıl değerlendirecekler. 

İşte bu patent yasasıyla. 

Osmanlı eğer meseleyi bilmeseydi 600 sene hükmetmezdi. Onlar bunu 115 sene 
evvel gündeme getirmişler, 'biz 75 seneetir uğraşıyoruz , 30 sene mehil vermişiz, hala 

diyoruz ki, bir 10 daha verelim, ne IO'u. Hiç vermeyelim, başlasınlar, 1995'in 1 inci 
ayından başlasınlar. Hodri meydan desinler onlar da .. . Hep paralar cukka yok. Para-
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lar biraz da millet için harcanmalı. Olay budur. Benim şahsi kanaa,time kalırsa bir se

ne ... Bir sene •sonra 'başlanmalıdır. Başlamayan gitsin; başlarlar hepsi başlarlar. Bizi 

bırakmaz1ar, 'bırakmazlar o tatlı kemiği. Sanayiden gelme adamız, niye bıraksın? Niye 

'bıraksın .malı? Aspirin yapar, gene de yapar hiç durmaz, mümkün değil. Şimdiye ka

dar durmadı çünkü. Bu kadar krizler gelip geçiyor. Bırakan var mı? Yok. O halde 

bem dünyayla entegrasyoou temin ederken, hem de yerli sanayimiııin dünya pazarla

rına girmesini ·sağlama:ktır. Bunu sağlayamazsak, geç kalırız. Dünyaya geç kalırız . 

Dünyaya geç kalmadan bu ya rışa girmeliyiz; ama sıkıntı çekeceğiz , terliyeceğiz, ta

bii terliyeceğiz.Kolay mı bu? .. 

Sen antreman yapmadan bu yarışa giremezsin, bayılırsın dilin dışarı çıkar. Birkaç 

antremandan sonra, bu geçiş süresi denen 10 sene sonra, biz gerçekten pazara gireriz. 

LO sene buna meyil verirseniz 30 sene sonra girersiniz; çünkü onlar çok daha ileri gi

decekler. Biz kalmışız, 3 tane garip dev•let; Hindistan , biz, Pakistan. Hadi bakalım 

buyurun. Afrikalılar bile girmiş, !talya 15 sene evvel girm iş, Yunanistan girmiş. 

Peki bunlardan bizim eksiğimi z ne? Hiç eksiğimiz yok; biz onlardan daha üstü 

nüz; ama 'bizim korkaklığım ız ... Kazı klayacaklar bizi', tabii kazıklayacaklar . Ameri 

ka'da 5 milyon patent var, senin 2 tane yok. Ben onu döverim, nas ıl döveceksin? O 

ne derse o olur, belli bu, hiç kimse inkar edemez 'bunu. Niye? O kuvvet işte erkan 

başladığ ı •için yakalam ış. 

Biz hep öyle birbirimizi idare edelim ... 30 sene öncesinin süresi olur mu? 1963'de 

verilmiş. 30 sene sonra gene diyoria r ki 10 sene, ne oldu 30 sene, yapıldı mı , ne yap

tınız, ne getirdiniz? Hiç bir şey yok. Onun için değerli arkadaşlar, ben bunu sanayide 

ilaç olarak düşünmüyorum. Türkiye'de bütün sanayi bir kol gibidir; bu da onun bir 

dilimidir. Bunu ayırarnazsınız; eğer geçilecek.se kısa bir süre bir sene, iki sene süre 

verelim, iki senede çok şey olur, çocuk doğar yürümeye başlar. iki sene az zaman de

ğildir, insan ömrü bu. 

Onun için, 10 seneleri falan 'bırakalım, ne 10 senesi, ne olacak 10 sene sonra?.. 

HiÇbir şey olmaz. Gene aynı tas aynı tarak olur, gene gelirler buraya. Biz değişiriz 

siyasi olarak, başka bir ekip gelir; der ki bir IO'da biz verelim bunlara, öbürleri ver

mi~tir. Biz yapmalıyız bunları, burada bulunan ekip, bana göre öyle. Bımun dışında 

bir şey vermem, milletime bu yararlıdır, öyle inanıyorum. Kı sa iki sene, ben ona ina

nıyorum. Bizden sonra dediğim gibi, e~ken seçim - meçim de olur. G elir buraya bir 

ekip der ki, 'bu ilaçcılar doğru haklıydı, verin bunlara bi r 20 daha. 

Bu riske biz girmeliyiz. Biz milletvekili olarak bu riske giriyoruz. Bir dü.5ünce 

oluşmuştur, toplumun yararına bir dü.şünce oluşmu.5tur. 115 senelik bir yasanın bu

rada bizim tarafımızdan gündeme gelmesi, milletime yapacağım hizmetten dolayı be

n·im için gurur vesilesi dlur. Beni'nı düşüncelerim budur, değerli arkadaşlar. Sayın hu

kukçu ankadaşımız Adalet Bakanı, hukukçular zaten, hukukta bir tabir vardır ... be

kaya mıdır? Der ki hukuk örümcek ağına benzer, eşek anları deler geçer, sinekler ta

lcılır kalır. 

Siz istediğiniz kadar hukuktan dem vurun, yaptığınız iş ne? Ortaya koyacağınız 

iş önemli. O hukuk işte, kuvvet. Kuvvete dayanmayan hukuktan da bir şey çıkmaz. 

Alır götürürler sizi. Bu adamlar niçin yazmışlar !.500 sayfa bir ön rapor, 27 bin sayfa 
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da son rapor? .. Dünya bunu okumayla meşgı.ıl olur kırk sene. Demek ki 40 sene oya

lıyacak seni belli; olay bu. 
Çok yazılanda hile vardır. Onun için burada hile vardır; ama biz bile bile geç 

kalmamızın da anlamı yoktur. Onun için bazı şeyleri söylersiniz, söyleesiniz de bunu 

bir Karadeniz fıkrasıyla bağlayayım, hem de bir sıresinizi atın. 
Karadenizli çok hastalanmış. Oğluna demiş ki «oğlum çok hastayım, beni bir dok

tora götür» demiş «baba sende hiçbir şey yok, taş gibisin» karısı da demiş «taş gibi
sin», oğlu da demiş «taş gibisim> adam o gece ölmüş. Sabahleyin cebinden eski Türk

çe bir pusula çıkmış, diyormuş ki «ben size dün, hastayım hastayım» dedim de ne 

oldu? Öldü adam. 
İşte bu da aynı onun gibi, şimdi derim derim de, sonra bu benim dediğim gibi 

olur da, sonra ne oldu derler adama. Gün gelmiştir burada bitirmelidir .. Saygılarımı 

sunuyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bayrak. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli bürokral arkadaşlar; gör
düğümüz kadarıyla geçen sene birinci ayın 6'sından beri, bu kanun komisyonumuz
da sürüncemede duruyor. Hakikaten şimdiye kadar cumhuriyet tarihinde, bu kadar 

•komisyonda 'bekleyen hiçbir kanun görülmemiştir. 
BAŞKAN- üzerinde çalışarak değil mi? .. 
ŞABAN BAYRAK (Devamla) - .. .47 profesörün, değerli bürokratların üzerinde 

tartıştığı hiçbir kanun tasarısı şimdiye kadar beklemiştir. Birçok görüşler de arz edildi 
burada. Tabii bunu burada fazla bekletmenin de bir anlamı, manası yok. 

Şimdiye kadar bu görüşülüp, genel kunıla inmesi gerekirdi. Şimdiye kadar yapı
lan görüşmelerde de bizim üzerinde durduğumuz ve bütün bürokratların, üniversiteden 
gelen arkadaşlarımızın üzerinde durduğu, ilaçla patent 5 sene mi olsun, 1 O sene mi 
olsun tartışması yapıldı. Bunun dışında da hiç bir madde görüşülmedi; eğer arkadaş
lar tensib ederlerse, görüşlerini ifade ettiler burada, bu görüşülmeye başlasın. Geçici 

7 nci madde İst' geçici 7 nci maddede görüşülsün. Bunun dışında da üniversitelerimiz
den gelen rapor var. 5 sene mi olsun, 7 sene mi olsun ifadesi var. Bunu da bize ve
rirler de bunu incelersek memnun olurum. Nedir. ne olduğunu bilemiyoruz. Eğer 5 
sene demişlerse; Sayın Çebi burada diyor ki hemen bunu 2 senede, 1 senede bunu 
kesip atalım, diyor. Şimdiye kadar da yapılan tartışmalarda 5 sene üzerinde duruldu. 
Konu 5 sene üzerinde incelendi. Tabii arkadaşlar ne teklif ettiler, burada bilemiyo
rum. Geçici 7 nci maddede de 5 sene gibi bir zaman dilimi var. Bu sırası geldiği za
man görüşülsün fikrindeyim. Bunu da üniversitenin verdiği raporda inceleyelim; ona 
da saygı duyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalar bu şekilde, fazla bekletıneden bir an 
önce Genel Kurula inip, buradan geçmesinde fayda var. Ben, arz ettim. 

Saygılar. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, Sayın Bayrak. 
ELAATI'IN ELMAS (tstanbul) -- Bizim oyumuz yetmez de, ben kararımı de

görüşülmüştü. Bizde 5 yıl olarak geçti, o zaman eczacılar da vardı, Kaya Turgut Bey 
de gelmişti. Bir sene sonra buraya gelmiş oldu, bu kanun. Burada da zaten bir yılı 

gitmiş oldu. Bu madde 4 yılla bağlansın gitsin; yani sizin oylannızla placak. 
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BAŞKAN - Sizin oylarınızia olacak. 
'ELAATTtN ELMAS (İstanbul) - Bizim oyumuz yetmez de, ben kararımı de· 

ğiştiremem. Orada benim önergerole 5 yıla bağlanmıştı, herkes de razı olmuştu, ama 
buraya neden tekrar geldi ben bunu anlayamadım. Onun için bunu bugün bağlama

mız lazım. 

BAŞKAN - Bağlayacağız efendim, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, başka söz isteyen? .. Yok. 
Soru sormak isteyen var mı? .. Yok. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, siz bu görüşmeler ışığında vereceğiniz bilgi var mı? 

HüKüMET TEMS1LC1S1 - Söyleyecek başka bir şeyimiz yok efendim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
'Değerli arkadaşlar, bu tasarı 1,5 yıldır bu Parlamentoda en demokratik bir şekil

de tartışıldı, görüşüldü. Biraz sonra birkaç önergeyi oylamak suretiyle bunu nihayete 
erdireceksiniz verdiğiniz karar gereği. O nedenle bu tasarının daha fazla uzatılmasıyla 
artık topluma verecek birşey kalmadı. Konuşan konuştu, soran sordu, kitaplar yazıldı, 
eleştiriler yapıldı. Şimdi, aldığımız karar gereğince, kanunun Hükümet teklifinin 
83 üncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin bir önerge var, okuluyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Alt Komisyonu 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Patent Kanunu Tasarısının 83 üncü maddesinin ikinci fıkra

sından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Çebi 
Samsun 

Şahatı Bayrak 

Kayseri 

Muhtar Mahramh 
Tekirdağ 

Elaattin E/mas 
İstanbul 

Patent müracaatı yapılmış olan beşeri, veteriner ve zirai ilaçların, imalat ve satış 

ruhsatlarının tasdiki için ilgili makamlarca talep edilen ve yaratılmaları ve birikimleri 
önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri tarafından umuma açıklanmamış 
olan bilgi ve test sonuçları, patent !koruması kapsamında yorum!anır. 

Bilgi ve test sonuçlarını talep eden makam, bunların haksız kullanımının önlen-· 
mesi için gerekli tedbirleri alır. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, Patent Kanunumuzun 83 üncü maddesine ya-
pılan ilavcyi okuttum. 

Müzakereye açıyorum; söz almak isteyen arkadaşım var mı? .. Yok. 
Soru sormak isteyen arkadaşım var mı? .. Yok. 
Sayın Hükümet temsilcisi, ne öneriyorsunuz? 

HüKüMET T'ElMSlLCI'sl - Bunlar GAIT Anlaşması gereğince gizli tutulur 
anlamındadır. Yani, ilgili makamlarca başkalarının bilgisine sunulmazl. Aslında ilgili 
makamın dışında kimsenin bilmemesi gereken bir husustur. 

'BAŞKAN - O zamiiJl b'r sonuca varma:k için söylüyomz : Test sonuçlan pa
tent koruması kapsamında yorumlanır yerine? .. 
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HüKÜMET TEMSI'LCtSl - Test sonuçları ilgili makamlarca gizli tutulur. 

BAŞKAN - Gizli tutulur ... 

önerge sahipleri •katılıyor musunuz? 

MEHMET ÇEBI (Samsun) - Katılıyoruz. 

·BAŞKAN - önergeye bu şekilde Hükümet temsilcisi olarak katılıyorsunuz? 

HüKüMET TEMSiLCiSI - .Şu an aslında patentle doğrudan ilişkisi olmadığ ı 

için Patent Kanununda yer almasını gerekli görmüyorum. Başka kanun içi.nde yer 

a l ması bence daha uygun olur. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bu önergeye Hükümet patentle ilişkisi olmadığı 

için katılmıyor. 

önergeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmişti r . 

99 uncu maddeyle ilgili değişiklik önergesi var, okutuyorum . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

Başkanlığına 

Patent Kanunu Tasarısının 99 uncu maddesinin (d) bendinin tasarıdan çıkarılma

sını arz ve teklif ederiz. 

Azimet Köyiiioğlu 

Si'<~as 

Celal Kiirkoğlu 

Adıyaman 

Efaaltin E/mas 

fstanbul 

Mehmet Çebi 

Samsun 

Mulıtar Malıramit 

Tekirdağ 

BAŞKAN - 99 uncu maddenin (d) bendini müzakereye açıyorum. 

Söz almak isteyen arkadaşım var mı?.. Yo'k. 

Soru Sormak isteyen var mı?.. Yok. 

Hükümet temsilcisi, siz lbu konuda bir şey söylüyor musunuz? 

HüKüMET ilEMSlLCl'Sl - Katılıyoruz. 

BAŞKıAN - Hükümet 'katılıyor. 

Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler ... Etme

yenler .. . 'Kabul edilmiştir. 

Patent Kanununun 176 ve 177 nci maddeleriyl e ilgili bir değişiklik önergesi var. 

okuluyorum : 

Türkiye Büyük Millet <Meclisi Sanayi ve Ticaret ve Teknoloji Komisyonu 

Baş'kanlığına 

Patent Kanunu Tasarısının 102 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

an ve teklif ederiz. 

Azimet Köyliioğiu 

Sivas 

Celal Kiirkoğlu 

Adıyaman 
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Ihraca t gerekçesiyle zorunlu nisap , madde 102 patent konusu 'buluşun ihraç edil· 

mcsi durumu zorunlu lisans ger~kçesi olarak 'ka!bul edilmez. 

BAŞKAN -- Değerli arkada5lar Patent Kanun Tasa rı sının 102 nci maddesinin 

a~ağıdaki şekilde değiştirilmesine i li şki n önergeyi okuttum. Müzakere konusu yap

mak istiyorum. Söz al mak isteyen var mı? .. Yo'k. Soru sormak isteyen var mı? .. Yok. 

Hükümet, sizin diyeceğiniz var mı?,. 'Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Patent Kanununun ı 76 ve ı 77 nc i maddeleriyle ilgili bir değ i ş iklik önergesi var, 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclis i Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

Baş'kanlığına 

Patent Kanun Tasarısının 176 · nc ı ve ı 77 nci maddelerinin tasarıdan çıkartılma

sını a rz ve teklif ederiz. 

ll zimet Köylüoğlu 

Sivas 

Celal Kürkoğlu 

Adıyaman 

Mehmet Çe/i 

Samsun 
Mu!ıtar Malıram/ı 

Tekirdağ 

BAŞKAN - Değerli arkadaşl arım, Patent Kanununun 176 ncı ve ı 77 nci mad

delerinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif eden önergeyle ilgili söz almak isteyen 
var mı? .. Yok. 

Hükümet, bir diyeceğiniz var mı? .. 

HüKüMET TBMSlLCtSl - Sayın Başkanım , 177 nci madde patentle ilgili !ka

nunun içerisinde yer aldığı için katı lıyoruz. 

BAŞKAN_- önergeyi bbu! edenler .. . Kabul etmeyenler .. . Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyle ilgili bir önerge var, okuluyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve T eknoloji ve Ticaret 

Komisyonu Başkanlığına 

Görüşülmektc olan Patent Kanun Tasarısının geçici hükümler bölümüne aşağıdaki 

maddell'in ilavesini arz ve teklif ederiz. 
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Oeçici Madde 8. -· Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında patentle 

korunmakta olan bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'de patentlenmesi 

kanunen mümkün olmayan, patent hakları bu kanunla lanınan ve satışı için Devlet 

maddesi gereken ürünler, bu müsaadenin verilmesinden itibaren patent süresinin so

nuna kadar, sadece bu patent haldarının sahipleri veya onların lisansörlcri tarafından 

satılır. Bu uygulama Patent Kanununun yü rürlüğe gi rd iği tarihe kadar Türkiye'de sa

tılmamış olan ürlinlerle sınırlıdır. 

BAŞKAN - Sayın Çebi'nin verdiği önergeyi okuttum. 

Söz almak isteyen var mı? .. Yok. Soru sormak isteyen var mı? .. Yok. 

Hükllmet, siz bu konuda ne diyorsunuz. 

HüKüMET TEMSILCISi - Katılmıyoru z efendim. 

BAŞKAN - Peki, Kanunun 83 üncü maddesiyle ilgili bir değişiklik önergesi var, 

okuluyorum : 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Baş·kanl ığına 

Görüşülmekle olan Patent Kanunu Tasarısının 83 üncü maddesinin ikinci fıkra

sı ndan sonra gelmek üzere aşağıdaki fık ranın ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Çebi (Samsun) ve arkadaşları. 

Patent müracaatı yap ılmış olan beşeri veteriner ve zirai ilaçların imalat ve satış 

ruhsalların ın tasdiki için ilgili makamlarca talep edilen ve yaratılmala rı ve birikimleri 

önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri tarafından unıuma açık.lanmamış 

olan bilgi ve test sonuçları patent koruması kapsanıında yorumlanır . Bilgi ve test so

nuçlarını talep eden makam bunların haksız kullanımının önlenmesi için gerekli ted

birleri alır. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, şu ana kadar kanunun geçici 7 nci maddesi dı

şındaki tüm maddeleri görüştünüz, kabul ettin<iz. Şu anda elimde iki tane önerge var. 

Birisi geçici 7 nci maddeyle ilgili, diğeri de kanuna bir geç ici madde eklenmesine iliş

kin. 

Geçici 8 inci maddeyi okuluyorum : 

Sanayi ve Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına 

Görüşülmekle olan Patent Kanunu Tasarısının geçici hükümler bölümüne aşağı

daki maddenin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Çebi (Samsun) ve arkadaşları. 

Geçici Madde 8. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında patentle 

korunmakta olan, bu kanumın yürürJüğe girmesinden önce Türkiye'de patentlendiril

mesi kanunen mümkün olmayan, patent hakları bu kanunl·a tanınan ve satışı içi n dev

let müsaadesi gereken ürünler bu müsaadenin verilmesinden itiba ren patent süresinin 

sonuna kadar sadece bu patent haklarının sahipleri veya onların lisansörleri tarafından 

satılır . Bu uygulama Patent Kanununun yü rürlüğe girdiği tarihe kadar Türkiye'de sa

tılmamış olan ürünlerle sınırlıdır. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, geçici madde 8 olarak şu anda numaraladığı

mız maddeyi say ın Çebi'n•in önergesini okuttum, müzakere konusu yapıyoruz. 

Söz almak isteyen arkadaşım var mı? .. 
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Yok. 
Sayın hükümet temsilcisi , şimdi siz, hükümet olarak 32 bakanın imzası ve Başba

kanın imzaladığı bir tasarıy ı görüşüyoruz . Başbakan ve 32 bakanın imzaladığı tasan

nın geçici 7 nci maddesinde 5 yıll ık bir süre öngörülüyor. Siz de Komisyonumuzun 

başından beri gerek DPT temsilcisi, gerekse hükümet kanadını temsilen gelen arka

daşlar hükümet tasarısının aleyhinde yan i hükümet tasarısındak i değerleri düşü rücü 

yönde göri.i.~ bel irti yorsunuz; ama, bu konuda hükümetinizin, bakanlığmızın bir gö

rüşü var mı? Sayın Bakanımızia görüştünüz mü? Bakanlar Kurulunun size bu geçici 
7 nci maddedek i sürelerle ilgili Komisyonda görüş b~lirtme yetki niz var mı efen{jim? 

HüKüMET TEMStLCIS'I - Ge'l: şme l ~r' i daha ör.ce tümüyle aktarmıştık, :ken

dileri GATT anlaşması hükümleri çerçevesinde Türkiye'nin çılkari'arı :hangi doğrultu

daysa o 'konuda görüş belirtebileoeğimi bana ilettiler en son görüşmemizde. Hükümet 

tüm bu ·kanun t aısarısının Türk•iye Büyi.ilk M' Uiet Meclis'ne sunuı!duğu ıta.rih 1 Ocak 

1993 O günden bu güne olan dünyadaki geli şmeleri dikkate alarak geçici 7 nci madde 

üzerinde ortaya çıkan son duruma göre bu görüşü belirtiyoruz. 

BAŞKAN - Yan i uzmıan görü~. H i.ilk üm :.t görüşü dcğ:ıı, Iili anda u:zınıan ala rak 

konuşuyorsunuz, Hükümet olarak görüş belirtebilecek durumda mısınız? 

HüKüMET TEMStLClSt - Bu noktada kesin görüşmediğim için bir şey ifade 

cdemeyeo~ğim. 

BAŞKAN - Değerli arlkadaşlar , bu konuyu müzakere konusu yapalım isterseniz. 

A.da let Kom isyonilinekı 5 y ılı!Jk 'b '' süre va r. Biz b ir önergre var, usule :ıhşkin konularda 
5 yıl, 'korumaya ilişkin konularda 10 y ıl olmasına ilişkin bir konu var. Geçici 7 nci 

ma.clde de tbunu ·sıfırllayan 1bir konu var. Sayın Hü:kümet 't ernıSikisi bu konuda yetık!i.J'i 

olmadığını söylü yor, isterseniz usul tart ı şması açalım. isterseniz görüşmeye devam ede

lim. 

Şimdi, arkadaş l ar 'ben s ize tJ:lgi sunmak >istiyo rum, u.:• u.slaraııa.s ı ıbir an·Jaşmanın 

arkasına kaptırdık gidiyoruz. Patent ve telif hakları tekstil ve tarım , hizmet sektörünü 

içinde aldı , GATT'la ilgili ben'im bildiğim kadarıyla Uruguay Rauntu sonunda 7,6 tril

yon dolar düzey inde olan dünya ticareti 2005 yılına kadar yüzde !O'Iuk ·bir artış ön

görüyor yanl ış bilmiyorsak. Bu süreçte aslan payını da gelişmiş 7 ülke alıyor. Geri ka

lan ülkelere de bir şey düşmüyor. 
Türikiye'nin bu dünya payı içerisindeki payı % 0,2 düzeyinde, örneği n 10 yıllık 

1995-2005 döneminde 1'ürkf•ye'nin gel: iııleri 1 ila 2 rn ~:'Yar do1ar artımaısı hedeflenıi yor, bu 
Türk iye için çok 'küçük 'bir hedef. OECD uıımanlarının hesaplarına göre GA TT an

ıla-şmaısının dünya tiçaretinde ontal•ama 213 m ilyar d CY:arlı'k ek ıbir katk ı 'bulunacağ ı 'iıd

diası var. Bu GA TT anlaşmasının 213 milyar dolarlık ek gelirin paylaşımında şöyle : 

Avrupa To!)luluğu 6.1 m'ılya r dolar, E&k'i Sovyetller Blokuna 37 m 'lya,r dda:r, ABD'ye 

36 milyar dolar, Japonya 27 milyar dolar; üçüncü dünya ülkeleri hepsi 16 milyar do-

11ar; tarım ürünleri 'ihraç eden ü'Dkeler 12 m'i.lyar dto'ar ; esb Doğu A v:rupa ül lOO!eri 8 

m ilyar dolar; tarım ürünleri ithal eden ülkeler 7 milya r dolar; Kanada 4 milyar do

lar; Avustmi·ya o/e Yeıti Zellanıda 2 milyar dolanlı k .bir pay alıyor. ş:md.i 'bu an:la.şmay

la dünya ekonomisi emperyalist bir üçgenin içine oturtmak isterriliyor !bana göre. Bu 

omperya!l'st şeytan ü9ge~in 3 oa ne 'bacağı var. BM"inoi baca'k Avrupa Bidiğ<~ l.k'incii· ucu 

- 204-

TBMM KUTUPHANESI



ve bacağı NAFTA , üçüncü ucu ve 'bacağı OPEC'd>i r. Bununba i.lg<•li değ'i~ ik şeylere gir

miyorum. Avrupa Birliğind•e. NAFTA'da ve OPEC şeytan üçgeni içine dünya ekon o

misi oıur.duğuna gör~ A!lah bu y;:·:J i;cr dı ş ındak i diğer ü;kelere ya-rdımcı olsun. Ş'md i 

bu geçici 7 noi maddeyle ilgili olarak ... 

Bu tasarının çıkması için ka~kısı olan mill etveki li arkadaşlara, bütün demokratik 

kitle örgütleri, kamu kurum ve kurulu şlarına ben teşe:< kür ed iyorum. 

l.ste rs cn:z. ben ·size sözl ü bir ön ~rge SLLn ay ım, -geçic i 7 nc i .m1ddenin Adalet Ko

misyonunda kabul edildiği , Hüküınellen geldiği şekliyle biz geçirelim. sa nayici le rden. 

toplumdan fa ıı'a n l.m~mnıtmfyeL k olursa. Bütçe K om 'syonunrda n G enel Kuru 'd:ı 

değiştiririz. Şimdi Hükümetin 5 yıl olarak bunun sorum l uluğunu üstlendiği bir lkon·u

da şu andla. Hüiküm el t ~ms '.ıcı· s·i görüş d ~ 'b"ikli rı;nediğinc göre. Hükümele rağmen b ir 

şey koymamız sıkıntı yaratabilir. .. 

MEHMET ÇEBI (Samsun) - Şimdi, bir öneri va!". I y ıl geçti. 4 y ıl kalır .. . Hü

kümete de uyar. 

\'ar. 

BAŞKAN - Hükümet tasarısını bozmayalım. 

ELAATTIN .ELMAS ( Istanbul!) - -l y ıl yapall ım, 

MEHMET Ç E Bt (Samı.un) --ı yıl yap1 : ım . : ııi f•Jıken çıks ın . 

· BAŞKAN - Sayın Ç ebi'n :n i ' aççılar !• :ı. ""g': li , Sanay:.::-:1!er Derneğ : yıe ı:Ig i! i görüşü 

MEHMET ÇEBI (Samsun) - N e di yor sanayiciler? .. 

BAŞKAN - Tasarının geçici 7 nci maddesindeki 5 yıllıık geç iş süresinin 10 yıla 

ç ıkarılmas ı gerekmektedir. 

MEHMET ÇEBJ (Samsun) - 4 yıl tanıanı 

BAŞKAN - 5 yıl yapalım ... 

Evet, tasarının geçici 8 inc i maddesine ilişkin önergeyi reddediyorsunuz ... 

MEHM ET ÇEBI (Samsun) - Etm iyo ruz. 

SAŞKA - Aymsı o:duğu iç: n ... 

MEHMET Ç'EBt (Samsun) - Aynısı olur mu? ... H iç alakası yok. 

BAŞKAN - Burada 8 yok Sayın Çebi ... 

Geçici 8 ile ilgili bir önerge var, okuluyorum : 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Başkanlığına 

Görüşülmııkte olan Pa tent Kanun Tasarısının geçici hükümler bölümüne aşal:ı

daki maddenin ilavesin i arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Çebi (Samsun) ve arkadaşları. 

Geçici Madde 8. - Bu Kanu nun yürürlüğe girJiği tarihte yurt dışında pateotle 

korunmakta olan 'bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'de patenlien

d irilmesi kanunen mümkün olmayan patent h akları bu kanunla tanınan ve satış ı için 

devlet müsaadesi gereken ürünler, bu müsaadenin verilmesinden itibaren patent silre

sinin sonuna kadar sadece bu pa ten t haklarının sahipleri veya onların Iisansörleri tara

Cından satılır. Bu uygulaın:ı Patent K anun unu n yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Tür

kiye'de satılmamış olan ürüolerle sınırlıdLr. 

BAŞKAN - Sayın (A!bi 'nin önergesini okuıtuın. Müzakere konusu yapıyoruz. Bu 

konuda söz almak isteyen var mı? .. Yok. Sonı sormak isteyen var mı? .. Yok. 
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Sayın Hükümet temsilcisi bu konuda sizin görüşünüz nedir? 

HüKüMET TEMSILCISI - Sayın Başkanım, geçici 8 inci madde eklenirse, ge

çıi ci 3 üncü maddeye süre koyınarıız ... 

MEHMET ÇEBI (Samsun) - Ne alakası var süreyle, alakası yok ki. 4 sene bu

radak·i ilaç temsi lcisi bunu satacak adam, bununla ne a lakas ı var? Süre koy

muyar ki, patentle beraber yürüyor. Patent süresi geçene kadar adam ın elindeki ilaca 

el koymuyorsunuz. Adam burada sana yici ... Bir yandan sanayiciyi koruyacağız hem 

de öldüreceğicz .. Adam ilacı satacak ... Hepten öldürürsünüz o zaman. 

BAŞKAN - Sayın DPT siz bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? 

DPT TBMSILC iSl - Geçici 8 inci maddeyle geçiş sü resi ni geriye doğru almaya 

başladık . Bu şekilde öneri kabul edilirse geriye doğru alınm ı ş oluyor. 7 nci maddede 

süre ne olursa olsun, biz 1989'lara, 1990'Iara gitmeye başladık. 

BAŞKAN - Başka görüş bildirmek isteyen va r mı? 

ADA LET BAKANLIG I TEMS ILCISI - Ben de aynı şeki lde katılıyorum, geriye 

doğru gidiyor. 

BAŞKAN - Hükümet, siz katılmıyorsunuz değil mi? 

HüKüMET TEMS ILC ISI - Sayın Başkanım , geçici 7 nci madde tümüyle çıka

rak geçici 8 ge lirse geriye dönük bir süre işlemiş oluyor. Eğer ... 

BAŞKAN - Geçici 7 nci maddeyle ilgili bir önerge var, 4 veya 5 yıllık bir süre; 

4 yıllık görüyorlar. 

HUKüMET TEMSILCISi - Geçici 7 nci maddedeki o değişiklik, 5 yı lı 4 yı l a 

indirmek, zaten GATT'a da uygundur, bir problem çıkarmayacaktır. Ama hem geçici 

7 nci maddede süre konup, hem de geçici 8'i ilgilendirmeyen ... Geçiş süresinj 4 yıllık 

süre içerisinde ... 

BAŞKAN - Evet, başka söz almak isteyen va r mı? 

H üKüMET TEMSILCISI - Ben izah edebilirim. Bütün dünyada konuşulan 

patent ve ilaç ili şk isi nde payt layn t korunması dediğimi z , bir başka ülkede patent almış 

ancak, piyasaya çıkmamış olan ürünler vardır; çünkü, i lacın piyasaya çıkması 8 · 10 

y ıl süre alır, patent başvurusundan itibaren. Bu ilaçlar bugün Almanya'da patentli olup, 
Almanya'da bile hiç piyasaya çıkmamış birçok ilaç vardır veya bir kısmı Almanya'da 

yeni çıkmıştır. Türkiye'de hiçbiri çıkmamış olan birçok ·ilaç vardır. Dolayısıyla bun 

l arın patent korumas ı o ülkede sürüyor. Ne kadar? Başvurudan itibaren 20 y ıl belki 

bugünden itibaren ll y ıl , 12 yıl süresi var. Bu patent başvurusu sahibi o ilacın, Tür· 

kiye'de pazarlama hakkını alırsa. ruhsatını alırsa, o ilaç Türkiye'de hiç pazarlanma· 

dığı takdirde, o zaman başka ülkedeki patent süres i dalana kada r, bu ilacı Türkiiye'de 

münhasır pazarlama hakkını ya da patent haklarını kazanmış oluyor. Şimdi burada 

Türkiye'de pazarlanmamış ilaçlar zaten burada kapsam içindedir, pazarianmış her· 

hangi bir ilaç varsa •kapsam dışıdır, bu geçerlidir. Ancak bu vaPken 5 yıl lık , 4 yıllık 

gibi geçiş süresi konduğu takdirde, o zaman o süre içerisinde Türk•iye'ye yerli, yabancı 

hiç kimse patent başvurusu yapamıyor. Patent başvurusu yapılmadan Türkiye'ye, b~a 

ülkeye yaptlmış patent Türkiye'de korunur hale ge~iyor ... 
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MEHM ET ÇE BI (Samsun) Geçiş sü resi içinde şu anda imalat yapa n arkadaş-

lar var. 
HüKüMET TEMSILCISI - B ilemeyeccğim efend im. Hiç etkilenmiyor ... 

BAŞKAN - Evet, konuyu demokratik şeki lde çözeceğiz. 

Sayın ('ebi' nin bu önerisi nin geçici 8 inci madde ola rak eklenmesini isteyenler. 

Kabul edenler. .. Kabul etmeyenler ... Kabul edilm iştir. 

Evet, Kanunun son maddesiyle ilgili bir önerge var, onu okuruyorum : 

Sanayi ve Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başka nlığına 

Görüşülmektc olan Pa tent Kanun Tasarısının geçici 7 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değ i ştidimesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Çebi 

S-amsun 

'vfuhtar Malıramil 

Tekirdağ 

E!aatin Elma' 
İstanbul 

11Qç tı>~Jbi ve veteriner üreu;m usu.~llerin i 'bu Kanun kapsamındaki paten.t ve fayda.lı 

model belgesiyle sağ lana n koruma, bu Kanunun yayımı ta rihinden 4 yıl sonra ba~l a r. 

Ilaç tı·bbi ve veteriner ürünıle-rine bu kanun kapslm ı nda!Gi patent ve faydalı mod eil Ibei

gesiyle sağlanan !koruma yayıını tarihinden 4 y ıl sonra başlar. 

BAŞKAN - Evet . bunu müzak ere konusu ya pı yo ru z. Söz almak i ~teyen arkada

şım var mı? ... 

Buyurun Sayın Başol. 

HALIL BAŞOL (Tekirdağ) - Bu araşt ırma meselesi genellikle Komisyonda gö

r~üldüğü •gibi sa.dece para mese1esid ir. Eğer ar-a~tı rmacı yoksa, araştı rmadan zevk ala n 

birisi yoksa, ar~tırmaların sonuc u beıllid i r. Bana ·göre ar.a.ştuıma bir yar.adılı ş mesıel~i

d ir. Sadece siz t eşvik ederseniz, bu şekilde yarad ılmış olan kimselerin daha fazlasını 

a~aşlırnıaya dönü.~me;ı ·ne çalışmasına s: t·::·,iyel vermiş Ollursunuz. 

Unutmadığım bir husus var. san ı yorum Ahmet Haşim' in Frankfurt Seyahatname

~i nde geçer. Aima.nyada Birinci Ghan Haı ·r-· nden so'nra fevkala.de •s ı kınt ı lı ıtı"r ekono

mik buhran ya~anırken. arkadaş ı y la Ahmet Haşim geze rken bi r meydan-da çok fazla 

özel araba görmüş . 1930'1•l.r:laki özeı' araba çokluğu önem taşıyor, kim in bunlar diye 

sormuş, fizik alimleriyle, kimya alimlerinin Almanya'da bir kongresi var, o kongreye 

ge1en ıb~im adarnların ın demiş , peki ben gazeteierde okuyorum hani yum urta yı bile 

sayarak yiyo r Almanya fevkalade büyük bir ekonomik sık ın t ı içerisinde bun lar nasıl 

böyle rahat oluyor demiş; biz anştırmacı bilim adamlarına özellikle çok fazla tahsi

sat veririz. 

Onlar para diye hiçbir şey d~ünmezlcr sadece yeni bir şey keşfetmeyi düşünür

Jer derniş; peki 'bunla.r bir şey ·icat eder m i? d ;ye sorduğu zaman yok ca nım •bun l arın 

çoğu hiçbir şey icat edemez; ama, içinden bir tanesi , iki tanesi bir şey ica t eder. o da 

'biz~ yeter, o masmfları karşı:ıa r . Teşviği n bu faydas ı var, ama ş imdi benim •bi r sı.ıa.ı-:m 
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var, öğrenmek istediğim : Hiçbirinizin tanımadığı özel bir araştırmacı fevkalade önem

~; b'r tıu.sus:•a tü • bt1 ! u ş ya.ptı. B LJ:uş •:çin müracaaJt ·e tti . 'Bu pcı.ten t -yasasının getirdiği 

kuruluşa müracaat ett i. Dedi ki. ben şu konuda fevkalade enteresan bir buluş yaptım, 

bana bunun patentini ver. 

Görüşmelerden anladığım kada rı y la bu müracaat kabul edi lecek; ama, 4 sene iş 

lem yapılmıyacak, bu maıddBye göre. şim:f i kabUJl eder>:k •bu maddey i, Yadıut 5 seneyi 

kabu l edersek 5 sene i şlem yapılmayaca k. 5 sene bu adaının buluşunu korumayacağız. 

Onda,n sonra . k orumayı ala:ağ ız 5 sene süre bilc:kıtt-n sonm. B~rı 'böy(e lbi r anaayı $ 'içe
risine gi rd im, benim anladığım bu husus doğru ınu? Gere'k planlama konusunda görüş 

b:ucf ,r:n ark1d•a~ımız zan.n·cdiyo:<um ıen fazla o, za nnedi yorum hanım fendli .:fe 'buna 

Ibenur :biir b::)•an·:fa •b~ lu.n:fu. Bu 1con~yu a;ydınlatır :ı.nı z sev:n>:c:m. 

BA:ŞKAN - Teşc-kkürb Sayın Başo!. 

Buyurun Hükümet tem silc isi. 

H ÜKüM ET TEMSILCISI - Bu başvuru al ınacaktır, kıabu l ed iüece'kıt ir , ~ u anla

ma gelmesin Patent verileceık tir. I ş l eme alınmas ı kabul edilecek tir. Ancak 4 y ı l veya 

5 yıl -hangisi kabul edilirse- süreyle o hiçbir şekilde incelenmeyecektir. Yani, patent 

verüıbilmes·i içi n ge.:-ek:l-i çall ı şma ya pı,'mayaoaık.tır. O süre do:d uktan sonra •ilaç için 

çalı~m:ı. başlayacaktır. 

Şimd i , tabii 'burada şu husus ortaya çık ı yor : Başvuruyu yapan kişi kendi iddia

sına •gör-e samı.yjyc uy,guı anır nitelıi k taş ıd ığını düşün ~ relk başvuruyu yıaJpar. Patent ens

üüsü bu nu i : noo'eımecfği için «•yeni değ·.:ıdir» deyi p reddedernez, « tamam, yenl' :fıi r» de

yip patent de veremez. · işlem sürer. Ama bu hak himaye, koruma· başlamıştır. O kişi 

bu ürünü başkasının yapmasını engelleyebilir, ancak daha sonra patent veril meme du 

rumunda o.ntay.ı çıkacak her türlü •t•azmi nat hakı:arını da karşı ıtıarJfın ·kullana.:ağ.ınıd•:ı. 

göze almak zorundadır. Yani burada bugünde geçe rlidir ayn ı şey, bugünde başvuru 

yap ı l ıp da pıt,;mt veri lene ka.:I•Jr geçen 1,5-2 y ı llık ~üre •içeris:n{j·e veya 6 ay neyse o 

süre içerisinde bir başkası başvuru yapıla n ürünü üretmeye ka lıktığında başvuru sahib i 

ona o ürünün. pılen t b1ŞII'ul'Usunu n yapı~dığını , ha:k l arın ırı doğa:b ·:eoeğı'n i söy leyerek 

ürünü durdur.ma halekı vardır , üretme hakkı vard ı r; ancak, ya patent verilmezse ne 

d.aoak, ıkıarşı ıta-mfı n b:.rça k hak•kın ı :ı:ooen al'mış olacağ ı için. ona ta:un' i nı1t ödern e 

durumunda doğacak, dolay ı sıyla işleme alınınama süreci içeri sinde başvuru sahibinin 

de tereddütü olacak t ır. Ya bu patent bağlanmazsa , karş ı tarafta ya :bağlanma-bSa deyip. 

o üııünün kopyasını üretme yoı: una •gidebiieoe~ti r ... 

BAŞKAN - Teşekkürler efendim. 

Buyı.ırun Sayın Balta. 

Sayın Başol dinler misiniz? Sorunuza yanıt verecekler. 

DPT TEMSILCISI - Çok karmaşık bi r durum ortaya çılkacak efendim. Eğer 

süre :madan patıen t başvurusunu yapa r ve pılen ıin i alırsa , 'buluş sah'bi ki,~i güven 

içinde üretimine başlayacak , buluşunu belki daha çok gelişti recek, diğ_er üçüncü kişiler 

p:ı.tenl t-ıa.k.kının o o:duğunu bi~k onun ıb:.ıluşuna t ~"avüz etmcyeoe:kler ve s'stem 

normal işleyecek; ama, şu andaki durumda tam bir karmaşa yaşanacak , çünkü bulıış 

sahi•bi k(ş'i gerç:Jkıten buluşunun yen1 o' up olmad ığını. patent veriı'med i ğ'i için anlaya-
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mayacak, Üçüncü kişilerde gerçekten buluşun patente bağlanıp bağlanamayacağını 

bilemediği için ona karşı bir yaptırım uygulayamayacaklar. Buluş sahibi kişinin diğer 

kişilerin üretimlerini durdurması , belki 'buluşu yeni çrkmayacağı için, reddedileceği için 

bir sürü tazminat yükü altında kalacaktır. 

'BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Balta. 

·Buyurun hocam. 

ALl NECIP OR'PAN (9 Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi) -

Efendim. 1ben izninizle bu bahsedilen 5 yıll ık süreyle ilgili sizin sorduğunuz soruyla 

G'ATT'ın mantığını ifade etmek istiyorum. 

Önemli olan patent için yapılan başvurularda, buluşun patente bağlanabilirlik 

şartlarından biri olan apsolit mutlak yeni olması şartıd ır . Şimdi , başvurunun ilgili 

mercice makamca kalbul edilmesiyle. başvuru sahibi şundan yararlanıyor, yani o anki 

tekniğin durumu iübariyle o tarihte buluşunun yeni ise yeni olma önceliğinden ya

rarlanıyor. Bu öncelik hakkı elinde tutuluyor. yani yeni olduğu. daha sonra bir baş 

kası gelip patent başvurusunda bulunduğu zaman denilecek ki , böyle bir müracaat 

vardı. Henüz işleme al ınınadı ama. o an itibariyle teknun durumu itibariyle yenilikte 

onunki öncelik geli r, yani ona bir yer de hak tanınmış oluyor; ama. bana kalırsa 

amiyane tabirle <bu büyük bir yutturmacadır. Çünkü , bu süre zarfında işleme alınma · 

dığı takdirde ne olacak ; bu buluş sahibi patent alamadığı için bunu kullanamayacak. 

O zaman ne olacak; patent aJeyhları olanların, eski milli ekonomisılerin söylediği olgu 

ortaya çıkacak, eh işte süper bir kung patent bloke etti piyasayı, başkaları bir şey 

yapamıyor halbuki ona patent verilmiş olsaydı. işlernde kalmamış olsaydı anında pa

tent istemi verilmiş olsayd ı ne olacakt ı ; eğer o kullanınazsa buluşunu zorunlu lisansla 

biz onun efinden ıbir başka kişiye verebilecektik. Halbuki, işlernde kaldığı sürece hem 

piyasayı bloke ediyor. hem de adam milli ekonomiye katkıda bulunacak şeki lde bu· 

luşu kullanamıyor. Bu aslında bir yutturmaca hükümdür. Onun _için aldanmamak 

kanısındayım. 

Teşek·kür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Profesör arkadaşımıza teşekkür ederiz. 

Değerli arkadaşlar, ben Uruguay'da yap ılan 2 tane d.evletin mayın tarlası hazır

ladığını söyledim. Siz burada istediğinizi çıkartın, onlar yine bildiklerini okuyacaklar. 

!Dünyayı onlar idare ediyorlar. Ekonomisi olanın söz hakkı olur, ekonomisi olmaya

nın söz hakkı olmaz. Ecevit'in deyi miyle ekonomik güç kimdeyse siyasal güç de onun 

elindedir. Ona göre yerinizi tespit edin. 

Değerli arkadaşlar , şimdi kanunun son geçici 7 nci maddesiyle ilgili Sayın Meh

met ÇCbi, Sayın Elaattin Elmas ve Sayın Muhtar Mahramlı'nın bir önergesi var. Bu 

üç arkadaşım, Hükümet tasarısındaki intibak süresinin 5 yıllık ~üre yerine 4 yıllık 

sürenin bu kanunun yayım tarihinden itibaren 4 yıl olmasını öneriyorlar. Hükümet 

teklifi 5 yıldır. Ben iki önerge olarak değerlendireceğim; çünkü, Hükümet tasarısı şu 

anda gündemimizde olduğu için, bir 5 yıllık önerge var Hükümet tasarısı, ikincisi 4 

yıllık önerge var, arkadaşlarımın önergesi. En aykırı olduğu için Hükümet tasarısında 

geçici 1 nci maddede 'bu inti'ba'k süresinin 5 yıl olmasını oylarınıza sunuyorum : Ka-
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bul edenler .. , Etmeyenler, .. - ben 5, yıllı'k süre için oyumu 'kullanıyorum - Kabul edil

memiştir. 

Hükümet tasarısını reddetti~in ize göre. ikinci olarak arkadaşlarımın önergesini 

oylarınıza ·sunu yorum : Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kırbul edilmiştir. I /4 o larak ka

bul edildi , ben ret oyu lmllandım . 

De~erli arkadaşlarım, bu şekilde I 83 ana madde, 7 geçici madde, 1 de sizin ila

venizle kabul etti~iniz toplam 8 geçici maddeden oluşan 191 maddelik Türk Patent 

Yasas ı Kanun Tasarısının görüşmelerini bitirdi'k. Bu nedenle son olarak, yaptı~ınız 

tüm ilave de~i şi kliklerle birlikte reda'ksiyonu da Komisyona vermek şartıyla tasarının 

tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

IBu tasarının bu şekilde çıkmasın'da , gerek kamu kuruluşlarından , gerekse üniver

sitelerimizden gelen de~erli 'bilim adamlarının , şu anda bu toplantımızda bulunan veya 

bulunmayan, da'ha önce karbsı olan demokratik kitle örgütlerinin, halk temsilcileri

nin, Barolar Birliğinden gelen. Eczac ılar Birli~inden gelen, Türk Tabipler ·Birli~inden 

gelen heı'kese teşekkür ediyorum. 

Tasarının ülkemize ve halkımıza yararlı olmasını diliyor, hepinize teşekkür edi

ırorum . 

·BAŞKAN - Sayın Hükümet temsilcisi Paten Tasarısı Komisyonumuzca kabul 

edildi. Bir diyece~iniz var mı? Va rsa söz verece~im . 

HüKüMET TBMSJLCISt - Var. 

Bl4kan; 'hükümet temsilcisine söz verdi . 

Hükümet T emsilcisi : 

Sanayi Bakanlı~ı Sınai Mülkiyet 

Dairesi •Bl4kanı 

U~r YALÇIN'ER 

J 

Sayın Komisyonumuza ve özellikle Sayın Başkana ülkemizin sanayisi ve ekono

misi için son derece önemli olan «Patent Kanunu» ile ilgil i olarak, yapmış oldukları 

özverili çalışmaları ve katkıları· neden i ile teşek'kür ediırorum. 

ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet temsilcisi teşekkür ediyorum . 

.... -·-
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