
Fikri  

Mülkiyet 



Fikri Mülkiyet Hakları:  

İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. 

buluş tasarım 

marka 

sinema eseri dizi kitap müzik eseri heykel resim 

Bilgisayar 

programı 
coğrafi işaret 



Fikri Mülkiyet Hakkı  

(Intellectual Property Right) 

 Fikri mülkiyeti kullanma hakkı fikri 

geliştiren araştırmacıya (veya 

araştırmacının çalıştığı kurum ile 

hukukuna bağlı olarak kurumuna) verilir. 

Buna araştırmacının “fikri mülkiyet hakkı” 

(Intellectual Property Right) denir. 

 



Fikri Mülkiyet Hakkı  

(Intellectual Property Right) 

 Fikri mülkiyet değişik şekillerde, formlarda ve içeriklerde 
olabilir. Dolayısıyla ile pratikte değişik gruplar altında 
“fikri mülkiyet koruma” modelleri kullanılmaktadır. Bu 
koruma modellerinde en yaygın kategoriler “patentler”, 
“ticari markalar (trademarks)”, “coğrafi isaretler 
(geographic indicators)”, “entegre devre 
topoğrafyaları” “ticari sırlar (trade secrets)” ve “telif-
hakları (copyright)”dır. 

 

 Mülkiyet hakları kendi arasında iki genel gruba ayrılır. 
Bilim, edebiyat ve sanat eserleri “Eser Sahibinin 
Hakları” veya “Telif Hakları” olarak; icatlar, tasarımlar, 
markalar ve coğrafi işaretler de “Sınai (Sanayi ile ilgili – 
Endüstriyel) Mülkiyet Hakları” olarak ayrılırlar 



FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

(INTELLECTUAL PROPERTY) 

Telif Hakları 

(Copyright) 

Bilim ve Edebiyat Eserleri 

•Müzik Eserleri 

•Güzel Sanatlar 

•Sinema Eserleri 

•Bilgisayar programları 
v.b. 

 

Sınai Mülkiyet Hakları 

(Industrial Property Rights) 
•Buluşlar (Patent) 

•Endüstriyel Tasarımlar 

•Markalar 

•Coğrafi İşaretler 

•Entegre Devrelerin Topografyası 

 

 

 



Patent 
 Patent, yeni ve faydalı ürün, makine, üretim yöntemi 

veya malzeme icat eden (veya geliştiren) kişiye (veya 
araştırmacıya) fikri mülkiyet haklarını koruma altına 
almak için verilen belgedir.  

 

 Patent belgesi icat yapan kişinin mülkiyet hakkını belirli 
bir süre boyunca koruma altına alır. 

 

 Patent, buluşçuya geliştirmiş olduğu icadı kullanma 
hakkı, diğer insanlara da patentin alınmış olduğu ülkede 
(patent kapsama alanında) bu icadı üretme, kullanma ve 
satma yasağı (izin alınmadan ya da lisans devri 
yapmadan) getirir. 



TİCARİ MARKALAR (TRADEMARKS) 

 Bir ticari marka, bir kişinin ürününü veya hizmetini diğer 
ürün ve hizmetlerden ayırt eden sayılar, harfler, 
kelimeler, deyimler, semboller, sloganlar, tasarımlar veya 
bunların bir kombinasyonudur.  

 

 Ticari anlamda markanın geçerli olması bir ürün veya 
servis ile birlikte kullanılması gerekir. 

 

 Örnek: 404, 4x4, 3M, BMW, GE, Levi’s, Coca-Cola, 
amazon.com, Gillette, “the ultimate driving machine”, 
“connecting people”. 

 

 Ticari markalar Türkiye’de 10 yıl süreyle koruma altına 
alınmaktadır. 



COĞRAFİ İŞARETLER 

(GEOGRAPHICAL INDICATORS) 

 Coğrafi işaretler, ürünün bölgesel orijinini, 

imalat kalitesini veya rekabetçi 

pozisyonunu tanıtmaya yarayan 

işaretlerdir. 

 

 Örnek: Rize’nin çayını, Amasya’nın 

elmasını, Antalya’nın portakalını, Milas’ın 

halısını sembolize eden işaretler… 



TELİF HAKLARI (COPYRIGTHS) 

 Bilim, edebiyat ve sanat eserlerinden 
kaynaklanan fikri mülkiyet hakları “telif hakları” 
(Eser Sahibinin Hakları) kategorisi altında 
koruma altına alınır.  

 

 Bilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema 
eserleri bu kategoride düşünülebilir. Bu tür 
eserleri olan eser sahipleri fikri mülkiyet hakkı 
almak için bir başvuruda bulunmak zorunda 
değildir. Bu haklar doğrudan eser sahibine aittir. 

 

 Koruma süresi de eser sahibinin hayatta olma 
süresine ek olarak 70 yıl kadardır. 



LİSANS ANLAŞMASI 

 Lisans, fikri mülkiyet sahibi birinin (ya da 

bir kurumun) mülkiyeti üzerindeki haklarını 

belirli bir süre ve belirli şartlarda başka 

birine (ya da bir kuruma) devrettiğini, onu 

kullanmasına izin verdiğini belgeleyen 

doküman veya anlaşmadır. 

 



TİCARİLEŞTİRME 

 Buluşçuların veya araştırmacıların keşfettiği, bulduğu veya 
geliştirdiği yeni çalışma modelleri (çalışma fiziği veya kimyası) 
üniversite laboratuarlarında veya benzer ortamlarda denenir ve 
çalışma şekli gözlemlenir (örneğin patent ve lisans alımından önce 
ilaçların laboratuar koşullarında ve kobaylar üzerinde denemesi, 
üretilen bir motorun atölye ortamında güç ve verim deneylerinin 
yapılması vb.) 

 

 Buluş bildirimi ve patent başvurusu bu deneme aşamasında elde 
edilen sonuçlara göre gerçekleştirilir. 

 

 Buluş olarak kaydedilen yeniliğin, teorik olarak veya laboratuar 
şartlarında çalıştığı patent başvurusu öncesi ispat edilmiş olur. 

 

 Fakat bu buluşun ticari anlamda pazara sunulabileceği anlamına 
gelmez. Buluştan sonra ticarileştirme süresi çok uzun süreler 
alabilmektedir (ör: Arçelik patentlerine ilişkin açıklama). 



TİCARİLEŞTİRME 

 Örneğin, (hidrojen) yakıt-pili tekniği kullanarak enerji 
üretme yöntemi 1839 yılında bulunmuştur, fakat hala tam 
anlamıyla ticarileşememiştir ve çalışmalar sürmektedir. 

 

 Ticarileşmenin olabilmesi için bazen ileri seviyede ek 
araştırma-geliştirme çalışmaları gerekebilir. Ticarileşme 
için, idari, hukuki, pazarlama süreçleri hariç, ek teknik 
çalışmaların da yapılması gerekir. Düşük maliyet ve 
yüksek kalite elde ederek rekabetçi olabilmek için 
geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin yapılması 
gerekebilmektedir.   

 

 Tüm bu faaliyetler buluş konusu olan teknolojiyi veya 
ürünü ticarileştirme çalışmaları kapsamında 
düşünülebilir. 



 PATENT SİSTEMİ 



Patent Nedir?  

 Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü 
belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya 
ihraç etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye 
de patent denir.  

 

 Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet 
haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent 
hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı 
olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri 
daha çok ilgilendirmektedir. 

 

 Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler 
ve üretim işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, 
patent korumasının kapsamındadır. 

http://www.avrupapatent.com/patent_tescili.htm


• İlk Patent Yasası 1474 Venedik  

• İngiltere 1624  

• 1790 ABD Patent Yasası 

• 1791 Fransız Patent Yasası 

• 1877 Alman Patent Yasası 

• 1879 Osmanlı (İhtira Beratı Kanunu)  



Patent Sisteminin Amacı 

1) Yenilikçi düşünceyi ödüllendirerek, buluş 

sahiplerini teşvik etmek  ve buluş 

faaliyetlerinin özendirilmesi (Tescil Sistemi) 

 

2) Teknik bilginin paylaşımını sağlayarak, 

teknolojik ilerlemeyi hızlandırmak (Patent 

Veritabanları)   



   PATENT 
 Bir buluşun kullanımı için sahibine 

belirli bir süre ile tanınan tekel hakkıdır 

    

   BULUŞ 
 Bir probleme yeni bir teknik çözüm 

getirilmesi veya bir işin 

gerçekleştirilmesi için önerilen yeni 

metotlar ya da yeni ürünler. 



Patentin özellikleri 

a) Teknik bir problemin çözümünü anlatır 

 

b)Devlet tarafından verilir (Türkiye’de Türk 

Patent Enstitüsü tarafından verilmektedir) 

 

c) İzinsiz üretimi engeller 

 

d) Lisans ve devir anlaşmaları ile devredilebilir 

 

e) Ulusaldır (PCT ve EPC hariç)  
  



Patentler Ulusaldır 

 Patentler ulusaldır, dünya patenti diye bir kavram yoktur.  

 

 Ancak, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT - Patent                 
Cooperation Treaty) çerçevesinde tek bir başvuru ile birden fazla 
ülkede başvuruda bulunmak mümkündür. 

 

 

 Avrupa Patent Sözleşmesi The European Patent Convention (EPC) 
kapsamında Avrupa ülkelerinde başvuruda bulunmak mümkündür. 

 

 

 Ya da uluslar arası pazarı olan bir firma buluşunu pazar payını 
düşürmemek için ihracat yaptığı ülkelerdeki patent enstitülerine 
başvurarak koruma altına alabilir (bu durumda ilgili ülkede ulusal 
koruma anlamına gelmektedir) 

 

http://www.avrupapatent.com/patent_tescili.htm


Patent Verilemeyecek Konular Nelerdir?  

 Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; 

  

 Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve 
kurallar;  

 

 Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği 
olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;  

 

 Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve 
iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller 

 

 İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve 
tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis 
usulleri.  

 



PATENT FAYDALI MODEL 
BELGESİ 

veya 

ile korunurlar. 

Buluşlar; 



Hangi  

Buluşlara  

Patent  

Verilir? 



Patentlenebilirlik kriterleri 

YENİLİK 

 

BULUŞ BASAMAĞI 

 

SANAYİDE UYGULANABİLİRLİK 



Yenilik… 

 Başvuru yapılmadan önce başkaları 

tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak 

açıklanmamış olmak anlamında mutlak 

yeniliktir.  

 

 Bilinen bir ürünün geliştirilmiş kısımları için  

patent alınabilir (Ör: 3G cep telefonu) 



Buluş basamağı 

 “Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya 

koyamayacağı” nitelik anlamındadır.  

 Patenti istenen buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir 

uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir 

şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş 

ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.  

 Teknikte uzman bir kişi tarafından, tekniğin bilinen 

durumu ile açık bir şekilde çıkartılamıyorsa, buluş 

basamağı vardır. 

 Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması 

kriteri aranmaz. 



Sanayide uygulanabilirlik 

 Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında 

üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye 

uygulanabilir olduğu kabul edilir.  

 

 Buluşların tümüyle kuramsal olması yerine pratiğe 

uygulanabilir özellik taşıması yönünde kriterler aranır. 

 

 Buluşlar, sanayide uygulanabilir, üretilebilir somut 

nesneler olmalıdır. 

 

 Üretim yöntemleri de de patentlenebilir (Ör: Değişik 

yöntemler kullanarak daha dayanımlı rüzgar türbini 

pervane göbeği üretilmesi) 



Koruma Türleri  

•KORUMA 

•FAYDALI MODEL 

•PATENT 

•ULUSAL BAŞVURU 

•EPC BAŞVURUSU 

•PCT BAŞVURUSU 



Patent koruma süreleri 

Faydalı Model (10 yıl) 

 

Patent 

* İncelemesiz (7yıl) 

Yasal Koruma (2 Tür) 

* İncelemeli (20 yıl) 



Koruma hakkının kaybı 

 Eğer patent koruması için başvurulan buluş bir 

yıldan önce yurtiçinde veya yurtdışında halkın 

ulaşabileceği yayınlarda,ürünlerde ve yerlerde 

açıklanmış veya bulunmuş ise (erken ifşa) buluş  

sahibi ya da ya da herhangi başka üçüncü kişi 

patent başvurusunda bulunamaz. 

 

 Çünkü buluş topluma mal olmuş, ve sonuç 

olarak da buluş sahibi mülkiyet hakkını 

kaybetmiştir. 



Faydalı Model  

 Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye 
uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 
yıl), buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının 
tanınmasıdır.  

 

 Faydalı model belgesi verilmesine yönelik işlemler, 
patent işlemlerine oranla, hem zaman hem de masraf 
açısından daha elverişlidir.  

 

 Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve 
ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli 
sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş 
yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını 
özendireceği düşünülmüştür.  
 
 



Faydalı Model 

 Özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen 
hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi 
mevcuttur.  

 

 Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, mütevazı de 
olsa, gerçekleştirdikleri buluşlarını faydalı model belgesi 
vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının 
idamesine hizmet edecektir.  
 

 Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz 
fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve 
seri işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.  
 
 



Faydalı Model 



Başvuru 

Araştırma 

Yayın 

İnceleme 

Tescil 

Patent Sisteminin 5 Ana Süreci  



PATENT SÜRECİ İŞLEM BASAMAKLARI 

BULUŞ 

Patent 
Başvurusu 

Şekli 
İnceleme 

Yayın 
18 Ay 

Araştırma 
Raporu 

•Rusya 
•Danimarka 

•İsveç 
•EPO 

•Türkiye 

•Rusya 
•Danimarka 
•İsveç 
•Türkiye 

İNCELEMELİ 
PATENT 
BELGESİ 
20 YIL 



Patent Başvurusu Sonrasındaki Süreçler 

 Şekli İnceleme 

 Tekniğin Bilinen Durumu hakkında araştırma 
yapılması ve araştırma raporunun 
düzenlenmesi  

 Patent sistemi tercihinin yapılması 
(incelemeli ya da incelemesiz) 

 Başvurunun yayını ve üçüncü kişilerin itirazı 

 Patentlenebilirlik incelemesinin yapılması ve 
inceleme raporunun düzenlenmesi  

 Tescil süreci ve patent belgesinin 
düzenlenmesi 

 



Patent Başvurusu Sonrasındaki Süreçler 

a. Şekli inceleme:  

 

 Patent başvurusunun alınmasından sonra ilk 

olarak TPE başvuruyu şeklen incelemeye tabii 

tutar.  

 

 Yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara 

uygunluk açısından bir eksiklik saptanması 

durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi 

için 3 (üç) aylık süre verilir.  



Patent Başvurusu Sonrasındaki Süreçler 

b. Tekniğin Bilinen Durumu hakkında araştırma 
yapılması ve araştırma raporunun düzenlenmesi:  

 

 Tekniğin bilinen durumu hakkındaki araştırma raporu, 
buluşun yeniliği, sanayiye uygulanabilirliği ve tekniğin 
bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı konularında 
inceleme yapılmasını sağlayacak olan referans 
patentlerin dökümü şeklinde hazırlanmış bir rapordur. 

 

 Başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) ay içerisinde 
Türk Patent Enstitüsünün anlaşmalı olduğu araştırma 
ofislerinden (Avrupa Patent Ofisi -EPO, İsveç Patent 
Ofisi, Danimarka Patent Ofisi ve Rusya Patent Ofisi) 
birinde yapılmasının talep edilmesi gerekmektedir.  



Araştırma Raporu 

Araştırma Raporu (Tekniğin bilinen 

durumunun belirlenmesi), patent başvuru 

konusu buluş ile dünyada benzer patent 

başvurusu/belgesi veya kamuoyunca 

erişilebilir yazılı, sözlü veya görsel her türlü 

bilginin tarandığı ve buluşa en yakın 

belgelerin listelendiği bir rapordur. 

A: Tekniğin bilinen durumu ile tam ilişkili 

olmayan doküman 

X: Tekniğin bilinen durumu ile tam ilişkili 

doküman; doküman tek başına ele 

alındığında buluşun yeni ve buluş 

basamağına sahip olduğu söylenemez 

Y:Tekniğin bilinen durumu ile ilişki 

doküman; doküman diğer dokümanlarla 

birlikte ele alındığında buluşun yeni ve 

buluş basamağına sahip olduğu 

söylenemez. 



Araştırma Raporu 

 Araştırma Raporunda sunulan tüm 
dokümanların A kategorisinde olması 
patentleme sürecinin devamı için olabilecek en 
olumlu sonuçtur.  

 Araştırma Raporunda sunulan tüm 
dokümanların X ve Y kategorisinde olması ise 
patentleme sürecinin devamı için en olumsuz 
sonuçtur.  

 Bu iki durum arasındaki koşullar ise kısmen 
olumlu sonuç olarak değerlendirilir.  

 

 



Patent Süreci İşlem Basamakları 

c. Patent sistemi tercihinin yapılması:  

 Araştırma raporunun alınmasından 

itibaren 3 (üç) ay içerisinde incelemeli ve 

incelemesiz patent sistemlerinden birinin 

tercih edilmesi ve bu tercihin TPE’ye 

bildirilmesi gerekmektedir.  



Patent Süreci İşlem Basamakları 

d) Başvurunun yayını ve üçüncü kişilerin 

itirazı:  

 Sistem tercihi ve araştırma raporu Resmi 

Patent Bülteninde yayınlanır ve bu 

yayından itibaren 6 (altı) ay içerisinde 

üçüncü kişiler itirazın dayanağı olan bilgi 

ve belgelerle itiraz edebilirler.  



Patent Süreci İşlem Basamakları 

e) Patentlenebilirlik incelemesinin yapılması ve 
inceleme raporunun düzenlenmesi:  

 

 İncelemesiz patent sistemi seçilmiş ise başvuru 
incelemeye gönderilmeden ve üçüncü kişiler tarafından 
yapılan itirazlar dikkate alınmadan tescil sürecine geçer. 
Eğer incelemeli patent sistemi seçilmiş ise sistem 
tercihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde başvuru, yayın 
sürecinde gelmiş olan itiraz belgeleri ile birlikte, 
patenlebilirliğinin incelenmesi için Enstitünün anlaşmalı 
olduğu inceleme ofislerinden birisine gönderilir. Yetkili 
ofislerden gelen inceleme raporu sonuçlarının tümüyle 
ya da bir kısmının olumsuz olması durumunda, gerekli 
değişikliklerin yapılması suretiyle 2. ve 3. inceleme 
talepleri de yapılabilir.   



İnceleme Raporu 

İnceleme raporu; patent konusu buluşun 

patentlenebilirlik kriterleri olan 

•Yenilik 

•Buluş basamağı 

•Sanayiye uygulanabilirlik 

kriterlerine göre değerlendirilmesidir. 

Patent başvurusundaki tüm 

istemlerin bu 3 kriteri sağlaması 

durumunda inceleme raporu 

olumludur ve başvuru tescile 

bağlanır. 

07/08/2007 



İnceleme Raporu 

  İnceleme raporunda patent başvurusundaki tüm 

istemlerin patentlenebilirlik kriterini sağlaması 

olabilecek en olumlu sonuçtur (tüm istemlere 

ilişkin patent tescili yapılabilir) 

 

 İnceleme raporunda patent başvurusundaki 

istemlerden en az bir istemin patentlenebilirlik 

kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye 

uygulanabilirlik) sağlaması (sadece söz konusu 

isteme ilişkin patent tescili yapılabilir) 



Patent Süreci İşlem Basamakları 

f) Tescil süreci ve patent belgesinin 
düzenlenmesi:  

 İnceleme raporunda yer alan görüşler dikkate 
alınarak TPE başvurunun kısmen veya tamamen 
tescil edilmesine veya tamamen reddedilmesine 
karar verir.  

  

 Eğer tescil kararı vermiş ise yaklaşık iki ay 
içerisinde patent belgesi düzenlenir (Başvuru ile 
tescil arasında geçen süre asgari 2-3 yıldır, 
ancak koruma başvuru ile birlikte başlar ve tescil 
yapılmazsa kaldırılır).  



Patent ve Faydalı Model 

Arasındaki Farklar 

 Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun 

aşılması kriteri aranmaz (Araştırma ve İnceleme 

Raporu süreçleri yok) 
 

 Koruma süreleri farklıdır 
 

 Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması 

nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı 

model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de 

masraf açısından daha elverişlidir. 



Ulusal Patent Teşvik Sistemi 

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının 

sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya 

teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili 

yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla  

TÜBİTAK tarafından patent teşviki verilmektedir.  
 

Ulusal patent başvuruları için;  
 

3.000 TL (tüm masraflar için TPE hesabına) geri ödemesiz 

450 TL (başvuru patent vekili aracılığıyla yapıldıysa) 
başvuru sahibinin hesabına geri ödemesiz 

 

 

 

 



Uluslar arası Patent Tescili 

 Türkiye'de alınan bir Patent veya Faydalı Model Belgesi 
ile sağlanan koruma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
geçerlidir. Söz konusu buluşun diğer ülkelerde de 
korunması için, koruma istenen ülkelerde de Patent veya 
Faydalı Model Belgesi alınması için başvuru yapılması 
gerekmektedir.  

 

 Türkiye'de yapılan başvurunun, başvuru tarihinden 
itibaren 12 ay içerisinde Paris Sözleşmesi'ne üye diğer 
ülkelere de başvuru yapılması ve bu başvuru sırasında 
RÜÇHAN HAKKI (öncelik hakkı) talep edilmesi halinde, 
Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkelere yapılan 
başvuru tarihi arasında üçüncü kişilerin aynı buluş için 
yapacakları başvurular ve alacakları patentler hükümsüz 
sayılır.  

http://www.avrupapatent.com/patent_tescili.htm


Uluslar arası Patent Tescili 

  

 Patent işbirliği anlaşması (PCT) üyesi 

ülkelerde tescil  

 

 Avrupa Patent Antlaşması (EPC) 

Avrupa Birliğinde tescil  

 

http://www.avrupapatent.com/patent_tescili_pct_uluslar.htm
http://www.avrupapatent.com/patent_tescili_pct_uluslar.htm
http://www.avrupapatent.com/patent_tescili_avrupa.htm
http://www.avrupapatent.com/patent_tescili_avrupa.htm


PCT Üyesi Ülkelerde Tescil 

 PCT Kapsamında yapılan uluslararası patent 
başvurularının organizasyonu (WIPO) Dünya Fikri Haklar 
Örgütü tarafından yürütülmektedir. PCT'nin amacı aynı 
buluşun korunması için dünya ölçüsünde yapılan patent 
başvurularının ve bu buluşların incelenmesinin ortaya 
çıkarmış oldukları zorlukları gidermektedir.  

 

 Birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak 
isteyen buluş sahipleri, Türkiye’nin 01 Ocak 1996 
tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması (PCT-
Patent Cooperation Treaty) kapsamında, Ağustos 2002 
tarihi itibariyle 115 ülkenin tamamında veya seçecekleri 
ülkelerde patentlerini koruma altına alabilirler.  

 

http://www.avrupapatent.com/patent_tescili.htm


EPC Avrupa Birliği’nde Tescil 
 Avrupa Patent Anlaşması, tek bir başvuru ile Avrupa 

Patent Anlaşmasına üye tüm ülkelerde aynı anda tescil 
alınmasını sağlamaktadır. 

 Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli 
inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve 
itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından 
yürütülmektedir  

 Başvuruya patent verilmesi kararının ilanından itibaren 
Avrupa patentinin herhangi bir üye ülkede geçerli 
olabilmesi için, patent fasikülünün o üye ülkenin resmi 
dilindeki çevirisinin üye ülkenin belirlediği süre içinde, 
üye ülkenin ilgili resmi kurumuna verilmesi gerekir.  

 Bir Avrupa patentinin 8 ülke için 10 yıl süreyle maliyeti 
yaklaşık 29.800 EUR’dur.  

 

http://www.avrupapatent.com/patent_tescili.htm
http://www.avrupapatent.com/patent_tescili.htm


Patent Başvurusu 



BAŞVURU İÇİN GEREKEN 
DOKÜMANLAR: 

FORM DİLEKÇE 

ÖZET 

TARİFNAME  

RESİMLER 

İSTEMLER 

BAŞVURU ÜCRETİ 



Başvuru Dilekçesi 

 Patent Başvurusu için TPE-P-101 nolu 

form kullanılır. 

 

 Faydalı Model Başvurusu için TPE-P-102 

nolu form kullanılır.  

 

 http://www.tpe.gov.tr 



Özet 

 

 Amacı sadece teknik bilgi vermektir. 

 Korumanın alanının belirlenmesinde ve 

tekniğin bilinen durumunun sınırlarının 

çizilmesinde kullanılamaz. 

 50-100 kelime arasında olmalıdır. 

 



Özet 

 

 



Tarifname 

 Buluş konusunun ilgili olduğu teknik 

alanda uzman olan bir kişi tarafından 

buluşun uygulanabilmesini sağlayacak 

nitelikte açık (hiçbir şey gizlenmeden)ve 

yeterli olmalıdır. 

 

 



Tarifname 

Başlıca şu kısımlardan oluşur: 

 

 Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen 
durumu 

 Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler 

 Resimlerin açıklaması(resim varsa)  

 Resimlerdeki referansların açıklaması(resim varsa)  

 Buluşun açıklaması(resim varsa referanslı anlatım) 

 Buluşun sanayiye uygulanma biçimi 

 

 

 



İstemler 

 

 Buluşun yeni olan teknik özelliklerinin maddeler halinde 
açıklandığı kısımdır. 

 Buluşun korunması istenilen ve yeni olan unsurlarını 
içerir, istemlerde yazılmayan özellikler korunamaz. 

 İstemlerin dayanağı tarifnamedir, istemlerde bahsedilen 
konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması 
gerekir. 

 İstemler tarifnamenin kapsamını aşamaz 

 Tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde 
bahsedilemez 

 



İstemler 

 

 İstemler, buluşun temel özelliklerini içeren ana 
(bağımsız) istem ve bu ana istemdeki özelliklerin 
detayını veren bağlı(bağımlı) istemler şeklinde 
düzenlenebilir. 

 Bir başvuruda en az bir tane bağımsız istem 
olmalıdır, ancak bağımlı istem olması zorunlu 
değildir.  

 Her iki tür istem de (bağımsız-bağımlı) birden 
fazla olabilir.  

 



İstemler 

Ana (Bağımsız)İstem 

 Buluşun ana özelliklerinin belirtildiği kısım 

 

Bağımlı istem 

 Bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini 
içerir 

 Korunması istenilen ilave özellikleri belirtilir 

 Başlangıcında bağımsız isteme atıf 
bulunur 

 



İstemler 

Örnek İstem Formatı: 

 

1)Buluş, ...... olup, özelliği; ........(Bağımsız istem) 

2) İstem 1’deki ...... olup, özelliği;....(Bağımlı istem)  

..)İstem ...’deki ...... olup, özelliği; ...(Bağımlı istem) 



İstemler 

 Buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç/fayda 

ile tanımlanamaz. 

 Örneğin; başvuru konusu bir şemsiye 

olsun. Yağmurdan korunmak 

sonucu/faydası istemler ile korunamaz.  

 Yağmurdan korunmayı sağlayan teknik 

parçalar / özellikler istemler ile korunur. 



İstemler 

 Buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç/fayda 

ile tanımlanamaz 

Yanlış istem: 

..)Buluş, ...... Motoru olup, özelliği; yakıt 

tasarrufu sağlamasıdır. 

Doğru istem: 

 ..)Buluş, ...... Motoru olup, özelliği; yakıt 

tasarrufu sağlayan .......... özelliklerine/ 

parçalara sahip olmasıdır. 



İstemler 



Resimler 

 Başvuruda resim sayfaları vermek zorunlu 
değildir (Buluşun daha iyi anlaşılabilmesi 
için resimlerin olması başvuru sahibi 
tarafından uygun görülüyorsa sunulabilir). 

 Teknik resim olmalıdır (çizim aletleri ya da 
bilgisayar programları ile çizilmiş) 

 Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak 
kabul edilir, ancak fotoğraflar kabul 
edilmez. 

 



Resimler 

 Yazılı kısım içermez (sadece kaçınılmaz 
durumlarda ve akış diyagramlarında yazı 
bulunabilir). 

 Resimlerde açıklanmak istenilen parçalar 
numaralandırılır. Bu numaraların neyi ifade ettiği  
tarifname içinde mutlak suretle açıklanmalıdır. 

 Tarifnamede belirtilen tüm referans işaretleri 
resimlerde gösterilmelidir. 

 Zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde 
ölçülendirme yapılmaz.  

 



Resimler 

 Detayların görülebileceği büyüklükte 

olmalıdır 

 Sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa 

dışına taşacak kadar büyük olmamalıdır 

 Renk ve gölgelendirme kullanılmaz 

 Çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır 

 



Resimler 



PHILIPS (2001 yılı verilerine göre) 

Personel Sayısı : 184.000 

Ciro : 40 Milyar $ 

Patent Sayısı : 100.000 
(3.000 patent başvurusu / yıl) 

Patent Vekili : 175 

Merkez Ofis Fikri Haklar Dept.  

Çalışan sayısı : 300 



1988 – 1998 

23    patent başvurusu 

1999 – 2005 

500+    patent başvurusu 

çelik’ten önce; 

çelik’ten sonra; 

departmanı [fikri mülkiyet] 



Patent belgesi 







ENDÜSTRİYEL  



Endüstriyel Tasarım 

Ürünlerin, ürün parçalarının 

duyularla algılanan görünümü 

 

Bu görünüm neleri kapsar; 

 Şekil, 

 Biçim, 

 Renk, 

 Malzeme, 

 Doku 

 



Endüstriyel Tasarım 

 Endüstriyel Tasarım, bir eşyanın süs veya estetik olarak 
görüntüsüdür. Tasarım bir yüzey veya şekilde olduğu 
gibi üç boyutlu özellikleri veya desen, çizgiler ve 
renklerde olduğu gibi iki boyutlu özellikleri de içerebilir.  

 

 Endüstriyel Tasarımlar; teknik ve tıbbi aletlerden saatler, 
mücevherat ve diğer lüks eşyalara ev aletlerinden 
elektrikli aletler ve mimari yapılara kadar ve tekstilden 
uygun olabilen diğer eşyalara kadar her türlü sınai ve el 
yapımı ürünlere uygulanabilir.  

 

 Endüstriyel Tasarımlarla, ürünün sadece estetik 
özellikleri (görsel nitelikleri) korunur, o ürüne ait herhangi 
bir teknik özellik korunmaz.  



Endüstriyel Tasarım 

 Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, 
kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış 
görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. 
Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı kaliteyi sunan iki ürün 
arasında, dış görünüş ürün tercihinde en etkin rolü 
üstlenmektedir. 
 

 Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan 
ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik 
niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine 
ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar 
sağlamaktadır. 
 



Endüstriyel Tasarım Tescili 

Endüstriyel Tasarımların tescil edilebilmesi için şu 

kriterleri taşımaları gerekmektedir.  

1. Yenilik (Bir tasarım, başvuru tarihinden önce 

dünyanın herhangi bir yerinde kamuya 

sunulmamışsa yeni sayılır.) 

2. Ayırt edici olma 

3. Ürün veya ürün parçası 

4. İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm 



Tasarım Tescili ile Ne Korunur 
 Endüstriyel tasarım tescili ürünün görünüm özelliklerini 

koruma altına alan bir sistemdir.  

 

 Bu sistem ile şunlar koruma altına alınamaz:  

 • üretim yöntemi, 
• ürünün kullanım amacı, 
• fonksiyonel özellikler yada teknik faydalar 

 

 Endüstriyel tasarım tescilinde ürünün işlevi koruma 
kapsamına dahil edilmemektedir.  

 

 Endüstriyel tasarım tescili ile koruma altına alınan, 
ürünün kullanıcıya sağladığı fayda yada ürünün sahip 
olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has özgün 
tasarım özellikleridir.  
 



Tasarım Tescili Süresi 

 Tasarım tescilinin koruma süresi 5 yıldır.  

 

 İlk tescil sonrası 5’er yıllık 4 kez daha 
yenileme başvurusu yapılabilir. 

 

 Bu şekilde toplam süre en fazla 25 yıla 
çıkarılabilir.  



 1995 End. Tas. Kor. 

Hakkında KHK 

1711   FRANSA 

1787   İTALYA 

1787   İNGİLTERE 

1842   ABD 
1876   ALMANYA 
1888   JAPONYA 
   ……… 
   ……… 

1995   TÜRKİYE 

ENDÜSTRİYEL 

TASARIM 



Endüstriyel Tasarım 



Tasarım: Satışta Belirleyici 
Faktör 

 Tasarım, fiyat, kalite ve 
performans olarak benzer 
ürünlerin yer aldığı pazarda, 
ürün bazında anlamlı 
farklılıklar ve katma değer 
yaratmanın en etkin 
araçlarından biridir. 





12%

11%

10%

10%

5%

5%

3%

3% 3% 2%

36%

SINIF- 6 (Mefruþat)

SINIF-9 (Ambalaj ve Konteynerler)

SINIF-7 (Ev Eþyalarý)

SINIF- 5 (Tekstil Ürünleri)

SINIF-2 (Giyim ve Tuhafiye)

SINIF-8 (Aletler ve Hýrdavat)

SINIF-25 (Yapý Birimleri, Ýnþaat Elemanlarý)

SINIF-15 (Makinalar)

SINIF-23 (Sýhhi Tesisat)

SINIF-11 (Süs Eþyalarý)

SINIF-19 (Kýrtasiye, Büro Donanýmý)



AMAÇ 

 Problem çözebilen bireyler 
yetiştirmek 

Sistematik çalışma becerisi 
Araştırma (daha önce neler yapılmış?) 

Var olan bilgiye hakim olunduktan 
sonra daha iyisini geliştirmek 


