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AIPPI TÜRKİYE ULUSAL GRUBU
25 Kasım 2010 tarihindeki 3. Olağan Genel Kurul’a Sunulmak Üzere Hazırlanan ve 19.11.2009 tarihli 2.
Olağan Genel Kurul’dan İtibaren Dernek Bünyesinde Yapılan Çalışmaları İçeren Faaliyet Raporu
1/ Aşağıdaki amaçlarla hazırlanan kanun taslakları bakımından görüşler hazırlanmıştır:
1/1. Şu anda yürürlükte olan aşağıdaki Kanun Hükmünde Kararnamelerin
feshedilmesi ve değiştirilmesi:
-

Patent ve Faydalı Modellerle ilgili 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Endüstriyel Tasarımlarla ilgili 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Coğrafi İşaretlerle ilgili 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Ticaret ve Hizmet Markalarıyla ilgili 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

1/2. Entegre Devre Topografyalarıyla ilgili 5147 Sayılı Kanunun bazı hükümlerinin tadil edilmesi,
1/3. Patentler ve Faydalı Modeller hakkındaki görüş haricinde, grup tarafından hazırlanan görüşler, bunları
hazırlayan Türk Patent Enstitüsü‟nün yanı sıra çeşitli yasal merciler, üniversiteler ve mesleki dernekler ile
paylaşılmıştır.
Patentler ve Faydalı Modeller hakkındaki görüş için çalışmalar ve hazırlıklar tamamlanmış olup bunların
görüş haline getirilerek mümkün olan en kısa zamanda Türk Patent Enstitüsüne ve yukarıda belirtilen
mercilere gönderilmesi amaçlanmaktadır.
2/ 2008 ve 2009 yıllarına ait AIPPI Yönergeleri (Resolutions) Türkçe„ye çevrilmiştir ve İngilizce ve Türkçe
versiyonlar, Türk Patent Enstitüsü ve diğer ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Adı geçen Yönergelerin Türkçe çevirileri
derneğin/grubun web sitesine eklenmiştir.
3/ 2010 Paris Kongresi için Q213, Q214, Q215, Q216, Q204P Soruları hazırlanmıştır ve süresinde sunulmuştur. 1-5
Ekim tarihinde Paris‟te yapılan AIPPI Dünya Kongresinde Q216 Çalışma Komitesi (Working Commitee)
çalışmalarında tüm kongre süresince ve bu konu sorusunun yönergesinin oluşturulması sırasında Dernek
üyelerimizden Av. Esra Dündar Loiseau Sekreterlik görevini yerine getirmiştir.
4/ “Patent Başvurularında genetik kaynakların ve geleneksel bilgilerin kaynağı ve/veya menşe ülkenin belirtilmesi
şartı” (genetic resources and traditional knowledge) ile ilgili olarak Konu Sorusu Q94/Q166, Türk Patent
Enstitüsünün de katkılarıyla hazırlanmıştır ve süresinde sunulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma ülkemizde bu
konuda yapılan ilk çalışmadır.
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5/ “Zorunlu İfşaya Karşı Koruma /Müvekkil-Vekil Gizliliği” (Protection against forcible disclosure / Client
Attorney Privilege) ile ilgili Konu Sorusu Q199 hazırlanmıştır ve süresinde sunulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla bu
çalışma ülkemizde bu konuda yapılan ilk çalışmadır.
6/ Türk Futbol Federasyonunun yardım talebi üzerine, uluslararası bir şampiyonanın adaylıkları bağlamında
kendilerine yöneltilen tuzak pazarlama (ambush marketing) gibi yasal yapıdaki sorulara verilecek cevaplar
hazırlanmıştır ve Türk Futbol Federasyonu ilgililerine sunulmuştur.
7/ Mesleki Etik ve Profesyonel Davranış Kuralları Yönetmeliği, bu amaçla 22 Mart 2010 tarihinde yapılan
olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma ülkemizde bu konuda yapılan ilk
çalışmadır.
8/ İstanbul‟un 2018 yılında AIPPI Dünya Kongresine ev sahipliği yapmak üzere adaylığı hakkında devam eden
hazırlık çalışmaları bu amaçla 22 Mart 2010 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurulda oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda İstanbul‟un adaylığına karar verilmiş ve bu karara istinaden adaylıkla ilgili gerekli
soruların cevaplanması, ve tanıtım videolarının hazırlatılması işlemleri bize tanınan kısa süre içinde tamamlanmış ve
İstanbul‟un adaylar arasına girmesi sağlanmıştır. 1-5 Ekim 2010 tarihlerinde Paris‟teki AIPPI Dünya Kongresinde
(AIPPI World Congress) İstanbul‟un adaylığı oylanmış ve 4 aday arasından İstanbul 2. Olmuştur. Oylama akabinde
birçok ülke temsilcisi adaylığımızla ilgili hazırlanan sunum için bizleri tebrik ederek adaylığımızın diğer kongreler
için devam ettirilmesi yönünde dileklerini sunmuşlardır.
9/ 23 Ekim 2010 tarihinde PEM tarafından İstanbul‟da düzenlenen ve konusu mesleğimizde etik/davranış kuralları
olan toplantıya katılınmış ve derneğimizin bu kuralların hazırlanmasında geçirdiği süreci ve izlediği yolu anlatan bir
sunum Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Ömer Dündar ve Av. Önder Özden tarafından yapılmıştır.
10/a. Derneğimizin üyelik ve muhasebe işletme kayıtlarının elektronik ortamda tutulması için Dernekler Masası
tarafından kabul edilen tek program olan e-dernek bilgisayar programı dernek merkezi, dernek saymanı ve dernek
sekreteri nezdinde kurulumu yapılabilecek şekilde 3 kullanıcı itibariyle satın alınmıştır. Dernek Sekreteri ve Dernek
Saymanı bu programı kullanmaya başlamışlardır. Bu şekilde dernek bünyesinde tutulması zorunlu olan defterlerin
içerik bilgileri elektronik ortama aktarılarak resmi mercilere sunulması gereken rapor ve belgeler hızlı ve efektif
şekilde hazırlanabilecektir.
10/b. Dernek merkezindeki e-dernek programı ise henüz kurulmamış olup derneğe alınacak yani derneğin demirbaş
listesine girecek bir bilgisayar üzerine bu kurulumun yapılması planlanmaktadır. Alınması planlanan bilgisayarın
fiyat teklifleri alınmakta olup bu şekilde dernekle ilgili tüm yazışmaların ve kayıtların bu bilgisayar bünyesinde
toplanması düşünülmektedir.
11/ Yeni ve interaktif web sitesinin tasarlanması için devam eden çalışmalar tamamlanmış olup yeni sitemiz
faaliyete geçmek üzere son işlemleri yapılmaktadır.
12/ Tüzel kişilere derneğimize/grubumuza üyeliğin açılması için yapılan hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır ve
Nisan 2010 itibariyle dernek üyeliği tüzel kişilere açılmıştır.
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13/ AIPPI Kore Ulusal Grubu tarafından Mayıs 2010‟da Busan/Kore‟de yapılan kongreye katılım sağlanmıştır.
14/ İş birliği olanaklarını araştırmak amacıyla yabancı çok uluslu yerel iştiraklerin grup oluşturduğu bir Türk
derneği olan YASED ile talep üzerine toplantı yapılmıştır.
Bu toplantı vesilesiyle, YASED‟in, şu anda yürürlükte olan Kanun Hükmündeki Kararnameleri feshetmek ve
değiştirmek için hazırlanan kanun taslakları hakkında kendi görüşlerini hazırlarken büyük ölçüde bizim
görüşlerimizden faydalanıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.
15/ Müştereken eğitim/bilgi faaliyetlerinin organize edilmesi amacıyla iş birliği olanaklarını araştırmak için LES
TÜRKİYE Derneği ile talep üzerine toplantı yapılmıştır.
Bu işbirliğinin çerçevesini tanımlamak ve organize etmek amacıyla küçük bir çalışma grubu meydana getirmek için
bir prensip anlayışına varılmıştır.
16/ İstanbul‟da yer alan ICE – (Instituto Per il Commercio Estero) altında faaliyetlerini sürdüren yine İstanbul‟daki
İtalyan IPR MASASI ile temaslar sürdürülmüştür. IPR Masası bünyesindeki Av. Sevda Şensoy‟un bizim
grubumuzun coğrafi işaretler hakkındaki kanun taslağı hakkındaki görüşünün hazırlanmasında sağladığı büyük
katkılar bakımından IPR Masası yakın işbirliği geliştirilmiştir. İtalya Devletinin bir organı olarak resmi statüleri
nedeniyle, IPR Masası bizim deneğimize/grubumuza katılamıyor ancak kendileri son genel kurulumuza davet
edilmiştir ve katılım göstermişlerdir.
17/ 2. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporunda 2009 Kasım-2010 döneminde çalışma yapılması planlanan
konulardan büyük çoğunluğu tamamlanmış durumdadır. Bununla birlikte aşağıdakiler halen üzerinde çalışma
yapılmayı ve üyelerimizin verecekleri zaman ve insan kaynağı desteğiyle geliştirilmesi ve tamamlanması gereken
konular olarak beklemektedir.
a.Telif haklarına ilişkin yasa taslağı konusunda çalışma yapılması
b. Derneğin üyelik tabanının genişletilmesi ve denek üyeliğinin özellikle çeşitli iş ve sanayi kollarındaki
hükmi şahıslara genişletilmesi, dernek üyelerinin dernek faaliyetlerine aktif olarak katılımının sağlanması.
c. Dernek Çalışma Gruplarının aktif hale getirilmesi
d. Derneğimizin uluslar arası platformlarda temsili
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18/ Yukarıda (d) maddesi olarak sunulan konuyla ilgili çok önemli bir gelişmeye burada ayrıca değinme gereği
duyulmuştur. Ekte AIPPI Uluslararası Derneği Genel Sekreteri S. Freischem‟in Dernek Başkanına gönderdiği
mektup bilginize sunulmaktadır. İstanbul‟un 2018 AIPPI Kongre adaylığından itibaren yaşanan gelişmeler, üye
sayısındaki artış ve grup olarak temsil başarımız gibi nedenlerle Uluslararası Büronun Türk Grubunu desteklemek
adına Nisan 2011 içerisinde yapacağı Büro toplantısını İstanbul‟da gerçekleştirmesi düşüncesi ve bununla paralel
olarak 2 günlük bir IP semineri planı hem derneğimiz hem de ülkemiz adına çok önemli bir gelişme olarak
değerlendirilmiştir. Bu konuyla ilgili kısa süre içinde Dernek Genel Sekreterine cevap verilmesi ve aktif şekilde
çalışacak bir organizasyon ekibinin kurulması gerekmektedir. Konuyla ilgili grubun görüşleri Genel Kurul sırasında
ayrıca alınacak ve yeni Yönetim Kurulunun bu doğrultuda gerekeni yapması doğrultusunda bir görevi olacaktır.

Sayglarımızla,
Yönetim Kurulu a.
M.N. Aydın Deriş
Başkan

Kazım Dündar
Başkan Yardımcısı

