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Fikir, korunabilirlik ölçütleri açısından değerlendirildiğinde, 
“henüz bir biçim verilerek ifade edilmemiş eylem” şeklinde 
açıklanabilir.    
 
Fikir ürünü, bir biçim verilerek ifade edilmiş ve 
somutlaşmış fikirlerdir.  

FİKİR ve FİKİR ÜRÜNÜ 
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Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır.  
 
Bir biçim kazandırılmamış, ifade edilmemiş, bir ürün şeklinde 
biçimlenmemiş fikirler için herhangi bir koruma söz konusu 
değildir.  
  
 
 
 

SONUÇ 
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Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması eki Fikri Hakların 
Ticaretle Bağlantılı Yönlerine İlişkin Anlaşma’nın (TRIPS) 9/2 
maddesinde (*) ve WIPO Eser Sahibinin Hakları 
Andlaşması’nın (WCT) İkinci maddesinde “Eser Koruması; 
fikirleri, usulleri, işletme yöntemlerini ya da buna benzer 
matematiksel kavramları değil, İFADELERİ kapsayacaktır." 
denilmektedir.  
 
(*) “2. Copyright protection shall extend to expressions and 
not to ideas, procedures, methods of operation or 
mathematical concepts as such”  
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm  

 

ULUSLARARASI YORUM 
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FİKİRLER NASIL KORUNUR? 



 
 
Fikirler yasal olarak korunmadığı için, fikirlerin korunması 
ürün oluşmadan önce açıklanmamasına bağlıdır. 
 

 “FİKİRLERİNİZİN KORUNMASINI İSTİYORSANIZ  
   KİMSEYE SÖYLEMEYİN” 
   
ifadesi en gerçekçi yaklaşımdır.   
 
   M. Kaan DERİCİOĞLU 

 
     

FİKİRLER NASIL KORUNUR? 
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Herkes fikir ürünü üretmez. Fikir ürünü üretenler ile 
üretmeyenler arasında bir denge kurulması ve üretenlerin 
özendirilmesi, fikir ürünü üretenleri korumak yoluyla 
olmuştur.  
 
Bu koruma fikir ürünleri sahiplerine fikir ürününün 
kullanımına ilişkin tanınan özel hak ve yetkiler ile 
sağlanmıştır.  
 
     

ÜRETEN/ÜRETMEYEN DENGESİ 
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Fikir ürünü üretenlerin korunması ile oluşturulan denge; 
 
elle tutulan, gözle görülen ve  
bir mülkiyet konusu MADDESEL MALLAR’a   
ek olarak,  
 
elle tutulamayan, gözle görülemeyen ve  
bir hak konusu olan MADDESEL OLMAYAN MALLAR  
 
kavramının  oluşmasını sağlamıştır.  
 
(Eski terim: Gayrı maddî mallar) 
 

MADDESEL VE MADDESEL OLMAYAN MALLAR 
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Söz konusu gelişmeler sonucunda, fikir ürünlerine 
ilişkin olarak, maddi mallara ilişkin mülkiyet 
kavramından farklı olarak  
 
MADDESEL OLMAYAN MALLAR ve  
MADDESEL OLMAYAN MALLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR  
 

kavramı oluşmuştur.    
 

MADDESEL VE MADDESEL OLMAYAN MALLAR 
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MADDESEL MAL: (TANGIBLE ASSET) 
 
KİTAP veya CD 
 
MADDESEL OLMAYAN MAL: (INTANGIBLE ASSET) 
 
KİTAP veya CD içindeki ESERLER 
 
Kitap veya CD satın alınabilir. Bu eylem kitap veya CD içindeki 
eserlerin de satın alındığı anlamına gelmez. Kitap veya CD satın 
alındığı halde, içindeki eserler izinsiz çoğaltılamaz ve 
yayınlanamaz. 

 
MADDESEL VE MADDESEL OLMAYAN MALLAR 
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Aşağıdaki tablo, sanayi işletmelerinin Pazar 

değerlerini oluşturan maddesel ve maddesel 

olmayan malların  değişimini göstermektedir. 
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Aşama Kavram Yapı  

Başlangıç Yaratıcılık  

İnsan 

Akıl 

Fikir 

 
Korunabilirlik 

 
Biçimlendirmek 
(İfade Edilmek) 

Ürün 

Sahip 

Hak 

Fikir Ürünü Sahipliğinin Temel Yapısı  

TEMEL YAPI 
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Fikirlerin ifade edilmesi ile, fikirden  fikir ürününe 

geçişte boyut değişir. Bu değişiklik manevî  ve  

ekonomik (malî) hakları kapsayan, fikir ürünleri  

üzerindeki münhasır hakların da başlangıcı  

anlamına gelir.  



TEMEL YAPI 
 

FİKİR 
---------------------------------------------------- 

FİKİR ÜRÜNÜ 
FİKİR ÜRÜNÜ SAHİBİ 

FİKİR ÜRÜNÜ SAHİBİNİN HAKLARI 
---------------------------------------------------- 
FİKİR ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLAR 

FİKRÎ HAKLAR 
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Aşağıdaki tablolar, manevî ve ekonomik (malî) 
hakları göstermektedir.  Fikir ürünü sahibine ait 

olan ve devir edilemeyen manevî haklar, fikir 

ürününün somutlaşması ile devir edilebilir malî 
haklara dönüşmektedir.  

Örnek: buluş sahibi – patent sahibi, 

    eser sahibi – yayıncı  



Fikir Ürünü Eser Buluş Tasarım Marka 

Fikir Ürünü 
Sahibi 

 

Eser Sahibi Buluş Sahibi  
(Buluşçu) 

Tasarım Sahibi 
(Tasarımcı) 

Marka Sahibi 

Fikir Ürünü 
Sahibinin 

Hakları 
 
 
 

Eser 
Sahibinin 
Hakları 

Buluş  
Sahibinin  
Hakları 

Tasarım 
Sahibinin 
Hakları 

Marka  
Sahibinin  
Hakları 

Manevî Haklar 

MANEVİ HAKLAR 
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Fikir Ürünü Eser Buluş Tasarım Marka 

İşlem Yayın Patent Tasarım Tescili Marka Tescili 

 
Hak Sahibi 

 
Yayıncı 

 
Patent 
Sahibi 

 
Tasarım 
Tescilinin Sahibi 

 
Marka Tescili 
Sahibi 

 
Haklar 

 
Yayıncının 
Hakları 

 
Patent 
Sahibinin 
Hakları 

 
Tasarım Tescili 
Sahibinin 
Hakları 

 
Marka Tescili 
Sahibinin 
Hakları 

Ekonomik (Malî) Haklar 

EKONOMİK HAKLAR 
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Fikir ürünleri, biçimlenme şekillerine göre, iki grupta 
adlandırılabilir:  
 
ESERLER;  
BULUŞLAR;  
ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR;  
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI; 
YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ; vb. 
 
“yaratılar” –creations -  ve 

FİKİR ÜRÜNÜ ÇEŞİTLERİ 
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MARKALAR; 
COĞRAFİ İŞARETLER; 
TİCARET UNVANLARI VE İŞLETME ADLARI;   
(İNTERNET) ALAN ADLARI; 
vb. işaretler  
  
“Tanıtıcı İşaretler” –distinctive signs -   
 
FİKİR ÜRÜNÜ SAHİPLİĞİNİN KORUNMASINDA ÖLÇÜTLER VE YASAL KAYNAKLARI 

 

FİKİR ÜRÜNLERİ 
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Aşağıdaki tabloda  

 

 FİKİR ÜRÜNLERİNİN 

KORUNMASINDA 

ÖLÇÜTLER VE YASAL 

KAYNAKLARI 

 

Belirtilmiştir. 
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FİKİR ÜRÜNÜ 

  

   

Korunmanın ölçütleri 

   

Yasal Düzenlemeler 

ESER Sahibinin özelliğini taşıması  

Yasada sayılan eser türleri 

kapsamında olması 

5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu (FSEK) 

BULUŞ Yeni olması 

Sanayiye uygulanabilir olması 

Bir buluş basamağını içermesi 

(tekniğin bilinen durumunu 

aşması) 

Patent Haklarının 

Korunması Hakkında KHK 

551 

ENDÜSTRİYEL 

TASARIM 

Yeni olması 

Ayırt edici nitelikte olması 

—Tasarım Haklarının 

Korunması Hakkında KHK 

554 

— FSEK [] 

— Haksız Rekabet 6762 

sayılı TTK madde 56 ve 

devamı 

—Markaların Korunması 

Hakkında KHK 556 

      FİKİR ÜRÜNLERİNİN KORUNMASINDA ÖLÇÜTLER VE YASAL KAYNAKLARI 
 

 

[[1]] FSEK Madde 2: “3. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette… endüstri, çevre ve 

sahne tasarım ve projeleri” ifadesi ile “teknik ve ilmi mahiyeti” eser koruması için ek koşul olarak 

belirlemiştir. http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/957.html   

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/957.html
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ENTEGRE DEVRE 

TOPOĞRAFYALARI 

 

 Orijinal olması (özgün – taklit olmayan 

olması) 

  

- 5147 sayılı Entegre Devre 

Topoğrafyalarının Korunması 

Hakkında Kanun 

 

MARKA Ayırt edici olması 

Çizimle görüntülenebilmesi veya   

Benzer biçimde ifade edilebilmesi  

Baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve 

çoğaltılabilmesi   

— Haksız Rekabet 6762 sayılı TTK 

madde 56 ve devamı 

—Markaların Korunması Hakkında 

KHK 556 

TİCARET UNVANI Ayırt edici olması  6762 sayılı TTK Madde 18, 19, 23 

ve 41– 55   

İNTERNET 

ALAN ADLARI 

Ayırt edici olması —İnternet Alan Adları 

Yönetmeliği 

Resmi Gazete: 07.11.2010 

HAKSIZ REKABET Başkasının eşyası, iş ürünü, faaliyeti ve 

işletmesi ile karışıklık yaratmaması (TTK 

57/5) 

— Haksız Rekabet 6762 sayılı TTK 

madde 56 ve devamı 

  

© M. Kaan DERİCOĞLU, 2011 

 

 

[[1]] http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27752_0.html   

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27752_0.html


 
Yukarıdaki listelerde  yer almayan ve bilgi toplumunun önemli 
unsurlarından olan “bilgisayar yazılımları”,  söz konusu fikir 
ürünlerinden “ESERLER” içinde yorumlanmaktadır.  
 
Bilgisayar yazılımları, teknik özellik içermedikleri ve sanayiye 
uygulanabilirlik ölçütünü taşımadıkları gerekçeleriyle “buluş ve 
patent” konusu dışında kabul edilmiştir. (*) 
(*)  WTO-TRIPS: Article 10  
Computer Programs and Compilations of Data 1. Computer 
programs, whether in source or object code, shall be protected as 
literary works under the Berne Convention (1971).  
 
 

BİLGİSAYAR YAZILIMLARI 
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Birleşik Devletlerde ve Avrupa Patenti Sistemi’nde bilgisayar 
yazılımlarına, bazı özel durumlarda, patent verildiği 
bilinmektedir.  
 
Ancak patent başvurusunun genellikle “Apparatus for ……”  
vb.,  olarak sunulduğu da görülmüştür.  
 
Bunun anlamı, “…… için cihaz” konusunda patent talep 
edilmektedir.  

BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ve PATENT 
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US 2001/0011244 A1  sayılı Birleşik Devletler patent başvurusu 
örneğinde, “Pamuk Alışveriş Forumu” başlığı ile açıklanan bir 
buluş, patent başvurusunda “Bu buluş, ham pamuk ticaretini 
kolaylaştıran yeni bir veri işleme aparatı ile ilgilidir” olarak 
sunulmuştur. (This invention relates to novel data processing 
apparatus which facilitates the trading of raw cotton)  
 
Kaynak: 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?KC=A1&date=2
0010802&NR=2001011244A1&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=U
S&FT=D 
 

BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ve PATENT 
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Eser koruması, yazılımın izinsiz çoğaltılması, yayını, topluma 
sunulması, işlenmesi, kamuya iletimi konularında münhasır bir 
hak sağlar.  
 
Yazılım sahipleri, yazılımı kullanmak isteyenlere, yazılımın 
belirlenen sayıda kullanımı için izin verir. Bu özgün ürünün izinsiz 
kullanımları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre 
önlenebilir.     

 
ESER ve PATENT KORUMASI ARASINDAKİ FARK 
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Patent ile korumada ise, patent tarifnamesinde açıklanan ve 
istemlerinde kapsamı belirlenen buluşun izinsiz 
kullanılmasında münhasır hak söz konusudur. Patent sahibi, 
patent metninde açıklanan buluşa ilişkin usul veya ürün için 
lisans (kullanım izni) verir. Burada eserlerde olduğu gibi 
üretilmiş özgün bir ürün henüz oluşmamış olabilir. Patent 
metnine göre lisans alan usulü kullanır veya ürünü üretir. 
Patent konusu buluşun izinsiz kullanımı, ilgili yasal düzenleme 
(551 sayılı KHK) hükümlerine göre önlenebilir.  

ESER ve PATENT KORUMASI ARASINDAKİ FARK 
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TİCARET SIRLARI – TRADE SECRET 

GİZLİ BİLGİLER – CONFIDENTIAL INFORMATION 

KNOW-HOW 
 



 
Bir üründen veya yöntemden en verimli ve kolay biçimde 
yararlanabilmek için oluşturulan o konudaki deneyime ve uygulamaya 
dayalı, genellikle gizli olmakla birlikte, böyle bir nitelik taşıması zorunlu 
olmayan ve bir patent ile korunmayan, teknik bilgi birikimi olarak 
açıklanabilen Ticaret Sırları önemli bir hak konusunu oluşturur. 
 
WTO-TRIPS metni bu konuyu “açıklanmamış bilgilerin korunması” 
başlığı altında Bölüm 7 de vermektedir. Madde 39’da Paris Sözleşmesi 
10bis maddedeki “Haksız Rekabetin Korunması” kaynak 
gösterilmektedir.  
 
(http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04d_e.htm#7)    

TİCARET SIRLARI  
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Patent olayında kişiler geliştirdikleri buluşu topluma 
açıklamalarının karşılığında kendilerine verilen patent ile 
korunurken, ticaret sırlarında bilgi gizli kaldığı sürece 
korunur.  
 
Uluslararası üne sahip bir içeceğin üretim yöntemi bu konuya 
örnek olarak verilebilir. 1890’lı yıllarda üretilen ve günümüze 
kadar üretim yöntemi gizli tutulabilen bu içecek, üreticisinin 
gizli tutabilmek konusundaki başarısı için, iyi bir örnektir.  

TİCARET SIRLARI VE PATENT KORUMASI ARASINDAKİ FARK 

31 
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İKİNCİ BÖLÜM  
PATENT SİSTEMİ 
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Patent sisteminin konusu buluşlardır. 
 
Buluşun tanımı genellikle yapılmaz. Buluş kavramına sınır 
getirmemek amacıyla, tanım yerine yorum tercih edilmiştir.   
 

“Buluş, teknik bir sorunu ortaya koyar ve  
   çözüm yolunu gösterir”   
 
yorumu,  anlaşılır yorum örneklerinden biri olarak verilebilir.  

BULUŞ  
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Buluşun patent verilerek korunması açısından teknik sorun, 
teknik çözüm yorumlarından şu sonuç çıkarılabilir:  
 
“Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin 
olması ön koşuldur”  
 
Teknik:  
•Bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü 
•Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve 
yapım alanında uygulamak. 
(TDK, Türkçe Sözlük)  
 
Not: Buradaki yapım, sanayi anlamındadır. 

TEKNİK ÖZELLİK 
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GB 2323033 sayılı Birleşik Krallık Patent Başvurusu,       
bir sıvı ile doldurulmuş plastik bir paket içinde bir 
metal parça içermektedir. Bu metal parça sıvı içinde 
iken büküldüğü zaman mikrodalga yaymakta ve sıvının 
katılaşması ve katılaşırken ısınarak sıcaklık vermesini 
sağlamaktadır. Yaklaşık bir-iki saat kadar sıcaklığını 
koruyan bu ürün birçok amaçla kullanılabilir. 
 
 

TEKNİK ÖZELLİK 
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(1) Plastik paket, (2) Sıvı, (3) Metal parça. 

- metal parça büküldüğü zaman mikrodalga yayması,  
- sıvının mikrodalga ile katılaşması, 
- katılaşırken ısınması ve sıcaklık vermesi,  
-katılaştıktan sonra kaynatılınca tekrar  sıvı haline gelmesi,  
birer teknik özelliktir.  
http://v3.espacenet.com/searchResults?locale=en_EP&NUM=GB2323033&ST
=number&compact=false&DB=EPODOC  
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Buluş kavramında herhangi bir sınır 
bulunmamaktadır. Sanayiye uygulanabilen her 
yenilik buluş için örnek olabilir.  US5608210 
sayılı Birleşik Devletler patentinde açıklanan 
cihaz   damarların net bir şekilde 
görülebilmesini sağlamaktadır.  

  

Kaynak: http://www.veinviewer.com                 
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© 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır. 

http://www.veinviewer.com/


 
Patent, tarım dâhil sanayinin her hangi bir alanında 
uygulanabilen YENİ BULUŞLARA verilen bir belgenin adıdır. 20 yıl 
koruma sağlar. 
 
Patent verilmesi felsefesinin temeli, buluş yapan kişiye, 
buluşunu topluma açıklaması karşılığında, buluşu üzerinde belirli 
bir süre için “kişiye özel hak” tanınmasına dayanır. Bu hak buluş 
yapana verilen Patent ile tanınır.  
 
[Uluslararası alanda bu konu için, münhasır hak anlamında  
“exclusive right” terimi kullanılmaktadır.] 

PATENT 
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Buluşun patent verilerek korunması için, gerekli ölçütlerin 
değerlendirilmesinden önce, bir buluşun varlığı gereklidir.  
 
Eğer bir buluş söz konusu ise, bu buluşun; “yeni”, “sanayiye 
uygulanabilir” ve  “bir buluş basamağı içerir” olup olmadığı 
incelenecektir.  
 
 
 

BULUŞLARA  PATENT VERİLMESİ İÇİN ARANACAK ÖLÇÜTLER  
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Patent verilmesi için aranacak ölçütlerden, her 
buluş iddiasının patent verilerek korunmayacağı, 
ancak ölçütleri karşılayan buluşların patent 
verilerek korunacağı anlaşılmalıdır. 
 

BULUŞLARA PATENT VERİLMESİ İÇİN ARANACAK ÖLÇÜTLER  
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Patent,  yalnız bir buluş için verilir.  

 

Eğer buluş;  

 

bir ürün ile ilgisi ise “ürün patenti – product patent”,  

 

bir usul ile ilgili ise “usul patenti – process patent”  

 

olarak adlandırılır. 
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Üründeki her bir teknik sorunu çözen yenilik 

buluş olarak kabul edilebilir.  

 

Bir ürünü oluşturan unsur sayısı gibi, bir üründe 

birden çok sayıda buluş bulunabilir.  

 

Bu durumda üründeki her bir buluş için ayrı 

patent başvurusu yapılması gerekecektir.  



Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş 

konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, toplumca 

erişilebilir, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir 

başka yolla açıklanan bilgilerin tümü, tekniğin bilinen 

durumunu oluşturur.  

  

Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşlar 

YENİDİR. Yenilik,  patent verilebilirlik şartlarından 

birisi, bir anlamda buluş için olmazsa olmaz bir 

kavramdır.  

 

YENİLİK 
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Aşağıdaki örnek, yeni olmayan bir buluş iddiasına 
ilişkindir. Patent Ofisi tarafından düzenlenen araştırma 
raporunda bu durum belirtilmiş ve gerekçesi 
gösterilmiştir. 
 
Buradaki örnek, buluşun başkası tarafından yapılmış 
olmasını belirtmektedir. 1994 yılında yapılan patent 
başvurusundan 12 yıl önce 1982 yılında bu buluş için 
yapılmış bir patent başvurusu vardır. Bu nedenle  
«buluşun yeni olduğu veya bir buluş basamağı 

içerdiği kabul edilemez» ile açıklanabilir. 

YENİLİK 
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YENİLİK 
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YENİLİK 
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Kategori X Özel bir ilgisi bulunan 

belge. Belge tek başına 

ele alındığında, patent 

başvurusu yapılan 

buluşun yeni olduğu 

veya bir buluş basamağı 

içerdiği kabul edilemez. 



Yenilik açısından karşı 
referans gösterilen Birleşik 
Krallık Patent Başvurusu 
 

YENİLİK 
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WO2006126974A1 
 
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?adjacent=true&KC=
A1&date=20061130&NR=2006126974A1&DB=EPODOC&locale=en_EP&
CC=WO&FT=D  

 

Bu örnekte, patent başvurusu tarihinden önce aynı konuda 
yayınlanan bir makale karşı referans olarak gösterilmiş ve 
buluşun yeni olmadığı belirtilmiştir.  
 
Not: Linkteki yayının 48 ve 49 sayfalarındaki araştırma 
raporuna bakınız. 
 

YENİLİK 
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Buluşun, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman 

tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir 

şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu 

gerçekleşmiş olması. 

 

Uluslararası araştırma raporlarında (International 

Search Report) bu konu Y kategorisi olarak 

gösterilmektedir.  

   
      

 

 

 

BİR BULUŞ BASAMAĞI İÇERMEK 
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Kategori Y Özel bir ilgisi bulunan belge. Belgenin bir veya daha çok bu gibi diğer belgeler ile 

birleştirildiği ve söz konusu birleşimin teknikte uzman bir kişi için aşikar olduğu 

durumda, patent başvurusu yapılan buluşun bir buluş basamağı içerdiği kabul 

edilemez. 
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İkinci sıradaki örnekte görülen 
silgide uçlar  değişebilmektedir.  
Patent başvuru için sorgu 
yapıldığında; Bu tür bir silgi var 
mıdır?  Bu silgi birden çok 
üretilebilir mi?  sorularının yanıtı 
“evet”  olduğu halde, birinci 
sıradaki örnekteki kurşun kalem ile 
karşılaştırıldığında, bu kalemdeki 
teknik özellik burada kolayca 
uygulanabileceği için, “buluş 
basamağı” yoktur ve patent 
verilemez niteliktedir.  
 
Ancak, “buluş basamağı” ölçütü 
Faydalı Model sisteminde olmadığı 
için Faydalı Model Belgesi 
verilebilecektir. 

BULUŞ BASAMAĞI ÖLÇÜTÜ 
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Buluşun, sanayide üretilebilir veya 

kullanılabilir (tekrar edilebilir) nitelikte olması. 

  

SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK  
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Patent isteği yalnız bir buluşu kapsayacaktır.  Bu 

ölçüt veya kural “buluşun bütünlüğü” – unity of 

invention – olarak açıklanır.   

 

EP1757914A3 

  

Bu örnekte, üç buluş olduğu gerekçesiyle buluş 

bütünlüğü olmadığı belirtiliyor. Bu durumda ikinci ve 

üçüncü buluşlar için ayrı başvurular yapılması 

gerekecektir. Yeni başvuruların tarihi ilk başvurunun 

tarihi olarak kabul edilecektir. 

BULUŞUN BÜTÜNLÜĞÜ 
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Bir buluş uygulamayı sağlayacak biçimde başvuruda 

açık ve yeterli tanımlanacaktır.  

 
KHK 511 

TARİFNAMENİN AÇIKLIĞI 

MADDE 46 - Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda 

uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini 

sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır. 

EPC Article 83 

Disclosure of the invention 

The European patent application must disclose the invention 

in a manner sufficiently clear and complete for 

it to be carried out by a person skilled in the art. 

AÇIKLIK VE YETERLİKLİK 
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Bir buluş uygulamayı sağlayacak biçimde 

başvuruda açık ve net tanımlanacaktır.  

 

WO2006041418A1 

 

Bu uluslararası patent başvurusuna ilişkin olarak 

düzenlenen uluslararası araştırma raporunun 3. 

sayfasında «is not clear» ifadesi kullanılmıştır. 

AÇIKLIK VE YETERLİKLİK 
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Bir buluş uygulamayı sağlayacak biçimde 

başvuruda açık ve yeterli tanımlanacaktır.  

 

US5527012_BUZTORBASI 

 

Bu Birleşik Devletler Patenti, plastik buz 

parçalarının doldurulduğu bir kap ile ilgilidir. 

Basit gibi algılanan bu buluş, 36 sayfada, çok 

ayrıntılı olarak anlatılmıştır.   

AÇIKLIK VE YETERLİLİK 
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http://worldwide.espacenet.com/searchResults?NUM=US552701

2&DB=EPODOC&locale=en_EP&ST=number&compact=false  
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Bir buluş uygulamayı sağlayacak biçimde 

başvuruda açık ve yeterli tanımlanacaktır.  

 

WO0046822A1  Eliptik Düğme 

 

Bu patent başvurusu bir ev cihazı panosunda 

kullanılan eliptik yapılı itme/çıkma düğme ile 

grubu ilgilidir. Ayrıntılı açıklaması açıklık ve 

yeterlilik için iyi bir örnektir. 

  

AÇIKLIK VE YETERLİLİK 
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Bir buluş uygulamayı sağlayacak biçimde başvuruda açık 

ve yeterli tanımlanacaktır.  

 

US6721987 Parmağa Takılan Diş Silici 

 

Bu Birleşik Devletler Patenti, parmağa takılan ve dişleri 

temizleyen bir silici ile ilgilidir.  Buluş, çift sütunlu 46 sayfada 

açıklanmıştır. Bu buluştaki bir başka özellik, önceki teknik ile 

ilgili referans patent sayısının çokluğudur.  

 

Yaşayan 7 milyar insanın %10 kadarı her gün diş fırçaladığı 

düşünülür ise, günlük diş fırçası gereksinimi 700 milyon 

olacaktır. Girişimcilere cazip gelen bu alan,  referans patent 

sayısının çokluğunun nedeni olabilir.  

AÇIKLIK VE YETERLİLİK 
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Patent verilmesini isteyen gerçek buluşçu 

olacaktır.  

 

Eğer başvuruyu yapan, buluşu yapan değil ise, 

buluşu yapan değilse, buluşu yapan gerçek 

buluşçunun adı belirtilecektir. Ayrıca bu hakkın 

nasıl elde edildiği açıklanacaktır. 

  

GERÇEK BULUŞÇU OLMAK 
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Patent başvurusu, bir ön araştırma yapılması ve 

tarifname, istemler, varsa resimler, özet, başvuru ücreti 

ve diğer gereklerden oluşur. 

 

Tarifnamenin yazılış biçiminde önceki teknik 

konusunda da bilgi verilmesi gerektiği için, patent veri 

tabanlarında bir ön araştırma yapılması ve önceki 

tekniğin saptanması gerekir.  

 

Ön araştırma başka amaçlarla da yapılabilir. 
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PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI 
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Patent Araştırması Niçin Yapılır? 
  
Patent Araştırması değişik amaçlarla yapılabilir:  
•Bir buluş iddiası ile karşılaştırmak amacıyla 
önceki patent başvurusu ve/veya patent 
metinlerini saptamak için  
•Yeni üretilecek bir ürünün patentle korunan bir 
buluşla çakışıp çakışmadığını saptamak için  
•Rakiplerin patent başvuruları veya aldıkları 
patentleri saptamak için 
•Patent başvurusunu hazırlamaya başlamadan 
önce buluş ile ilgili teknik alanda önceki tekniği 
öğrenmek için. 

© 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır. 



SINIF KODU 

 

IPC (Uluslararası Patent Sınıfı) 

 

ECLA (Avrupa Patent Sınıfı) 

PATENT ÖN ARAŞTIRMASI 
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IPC – International Patent Classification 

 

Strasburg Anlaşması (IPC) ile düzenlenen; 

bölümler, sınıflar, alt sınıflar, gruplar ve alt 

gruplardan oluşan ve yaklaşık 70000 grubu 

kapsayan, uluslararası patent sınıflandırma 

sistemi 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en  
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ECLA - European Classification   

  

Avrupa Patent Ofisi tarafından 

kullanılan ECLA sınıflandırma sistemi 

yaklaşık 134000 grubu kapsamaktadır. 

 
http://v3.espacenet.com/eclasrch?locale=en_EP&class

ification=ecla&ECLA=B64F3/00  
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ONLINE PATENT VERİ TABANLARI 

http://worldwide.espacenet.com                            Avrupa Patent Ofisi 
 

http://www.uspto.gov/patft/index.html     Birleşik Devletler Patent ve Marka  Ofisi 
 
http://tr.espacenet.com/                             esp@cenet'in Türkçe arayüzü  
 
http://online.tpe.gov.tr/                               Türk Patent Enstitüsü veri tabanı 

 
http://www.wipo.int/pctdb/en/                    WIPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü) 

 
http://www.google.com/patents           Online patent araştırması 
 
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html              
Kanada Fikri Haklar Ofisi veri tabanı 
 

PATENT ÖN ARAŞTIRMASI 

70 

© 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır. 

http://worldwide.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://tr.espacenet.com/
http://online.tpe.gov.tr/
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://www.google.com/patents
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html


Önceki tarihli patent başvuruları ve verilmiş patentlerin 
bilgilerine ulaşmak için yapılacak araştırmalarda; 
anahtar sözcük veya sözcükler; başvuru sahibi; buluş 
sahibi; başvuru, yayın ve rüçhan tarihi; IPC 
kullanılabilir.  Anahtar sözcüklerin seçimi konusunda bir 
standart yoktur. Buluş veya başvuru sahipleri farklı 
sözcükler kullanabilir.  IPC veya ECLA sınıflandırmaları 
birer standart niteliğinde olduğu için buluş, anahtar 
sözcüklerin farklı kullanımında da aynı sınıfa kayıt 
edilir. 
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«worldwide_espacenet»  patent veri tabanında 

«medical device» anahtar sözcükleri ile yapılan ön 

araştırmada, 100.000 (yüz bin) den fazla doküman 

olduğu saptanmıştır. Ön araştırma bunların yalnız 500 

adedini vermektedir. Dolayısıyla ön araştırmayı ek 

anahtar sözcüklerle tekrar yapmak gerekecektir. 

 

Ön araştırma IPC sınıf A61J1/00 belirlenerek tekrar 

yapıldığında 23446 sonuç bulunmuştur.  



More than 100,000  

results found in the 

Worldwide database for:  

txt = medical and txt = device* 

using Smart search 

  

Only the first 500 results are 

displayed.  

next  

•1  

Results are sorted by date of upload 

in database  
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1. MULTIPURPOSE, MODULAR PLATFORM FOR MOBILE MEDICAL INSTRUMENTATION  

Inventor: 
SALDIVAR 
ENRIQUE 
[US]  
MEHREGANY 
MEHRAN 
[US]  

Applicant: 
WEST 
WIRELESS 
HEALTH INST 
[US]  
SALDIVAR 
ENRIQUE 
[US] (+1)  

EC: 
IPC: 
G08B1/08  

Publication 
info: 
WO2011140
518 (A1)  
2011-11-10  

Priority 
date: 
2010-05-06  

2. AUSCULTATION TRAINING SYSTEM AND RELATED METHODS  

Inventor: 
LECAT PAUL 
JACQUES 
[US]  

Applicant: 
LECAT PAUL 
JACQUES 
[US]  

EC: 

IPC: 
A61B7/00 
G09B23/28 
G09B9/00  

Publication 
info: 
WO2011140
467 (A2)  
2011-11-10  

Priority 
date: 
2010-05-07  

3. MEDICAL IMPLANTS WITH INCREASED HYDROPHILICITY  

Inventor: 
GHISELLI 
GARY [US]  
WHANG 
PETER [US] 
(+3)  

Applicant: 
DIFUSION 
TECHNOLOGI
ES INC [US]  
GHISELLI 
GARY [US] 
(+4)  

EC: 

IPC: 
A61F2/44 
A61L27/10 
A61L27/14 
(+2)  

Publication 
info: 
WO2011140
416 (A2)  
2011-11-10  

Priority 
date: 
2010-05-07  

http://world

http://worldwide.espacenet.com/searchResults?page=1&DB=EPODOC&locale=en_EP&query=medical+and+device*&ST=singleline&compact=false
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20111110&CC=WO&NR=2011140518A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20111110&CC=WO&NR=2011140467A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20111110&CC=WO&NR=2011140416A2&KC=A2


Approximately 23,445 results found in the 

Worldwide database for:  

A61J1/00 as the IPC classification  

Only the first 500 results are displayed.  
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PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI 
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Ön araştırma sonuçları elde edildikten ve elde edilen sonuçlara göre 

buluşun yeniliğini olumsuz etkileyecek bir referans bulunmadığı 

zaman, patent başvurusunun hazırlanması işlemleri başlatılabilir. Bu 

iş için öncelikle buluş konusunu ayrıntılı olarak açıklayan bir 

tarifname hazırlanması, gerekli ise resimlerin çizilmesi ve tekniğe 

katılan çözüm yolları ile sınırlı olarak istemlerin yazılması 

gerekmektedir.  

  

Buluş konusunun korunması patent başvurusunda anlatılacak bilgi ile 

sınırlı olacağı için, korunması istenilen buluşun tarifnamede çok iyi 

açıklanması gerekmektedir.  Açıklanmayan hiçbir teknik çözüm için 

koruma söz konusu olmayacaktır. 

PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI 
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Her yazılan tarifname ve istemler için patent başvurusunu araştıran 

ve inceleyen incelemeci tarafından raporlar düzenleneceğini de 

unutmamak gerekiyor. Gerek şekli şartlar açısından yapılacak 

inceleme ve gerekse araştırma ile esas inceleme sonucunda 

incelemecinin raporları patent vekili için birer karne durumundadır. 

Önceki teknik iyi araştırılmış, tarifname ve istemleri iyi yazılmış bir 

patent başvurusunun raporları da tamamen veya kısmen olumlu 

olabilir. Olumsuz durumlarda, araştırma raporu eki referansların iyi 

incelenmesi ve istemlerde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra 

incelemenin istenmesi gerekecektir. 
 

TARİFNAME VE İSTEM YAZIMI 
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Tarifnamede yer alan kısımlar : 
 
•BULUŞUN İLGİLİ OLDUĞU TEKNİK ALAN 
 
•TEKNİĞİNİN BİLİNEN DURUMU 
 
•BULUŞLA ÇÖZÜMLENMESİ AMAÇLANAN TEKNİK 
  SORUNLAR 
 
•RESİMLERİN AÇIKLANMASI 
 
•BULUŞUN DETAYLI AÇIKLAMASI 
 
•BULUŞUN SANAYİYE UYGULANMASINA İLİŞKİN     
AÇIKLAMALAR 
 
•İSTEMLER   

© 2011 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır. 



Her ülkeye yapılacak  
“Ulusal Patent Başvurusu”  
sistemine ek olarak  
38 ülke için Avrupa Patenti Başvurusu,  
9 ülke için Avrasya Patenti Başvurusu ve  
144 ülke için Uluslararası Patent Başvurusu  
yapılmasını sağlayan, patent başvurusu sistemleri de 
bulunmaktadır.  
 
DÜNYA PATENTİ veya ULUSLARARASI PATENT  veya AVRUPA 
BİRLİĞİ TOPLULUK PATENTİ  
henüz oluşmamıştır. 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Her ülkeye yapılacak  
“Ulusal Patent Başvurusu”  
sistemine ek olarak  
38 ülke için Avrupa Patenti Başvurusu (EPC) 
9 ülke için Avrasya Patenti Başvurusu (EAPC)  
144 ülke için Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) 
yapılmasını sağlayan, patent başvurusu sistemleri de 
bulunmaktadır.  
 
DÜNYA PATENTİ veya ULUSLARARASI PATENT  veya AVRUPA 
BİRLİĞİ TOPLULUK PATENTİ  
henüz oluşmamıştır. 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Diğer sistemler: 

 

25  AB ülkesi  Uniter Patent Koruması (UPP) 

 (İspanya ve İtalya dışındaki Avrupa Birliği 

 Ülkeleri) 

17 Afrika ülkesi için  Afrika Bölgesel Fikri Haklar Örgütü

   (ARIPO) 

16  Afrika ülkesi için  Afrika Fikri Haklar Örgütü 

   (OAPI) 

6 Körfez ülkesi için Körfez İşbirliği Konseyi  

    Patent Ofisi  

   (GCC)  

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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ULUSAL 
BAŞVURU 
/TR VEYA  

BİR BAŞKA 
ÜLKE             

ULUSLARARASI  
BAŞVURU  

(PCT SİSTEMİ) 

Rüçhan Hakkı Süresi  
12 AY 

Patent koruması için yapılan başvuru sadece 
 ilgili ülke sınırları içinde geçerli olmaktadır. 

BÖLGESEL 
BAŞVURU / 

AVRUPA 
PATENTİ 

BAŞVURUSU 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Ulusal Başvuru 

 Bir ülkeye yapılan ve yalnız o ülkede koruma sağlanan 
başvurudur. 

 Ulusal başvurular, başvuru yapılan ülkelerin ulusal yasalarına 
tabidir. 

 İşlem yetkisi (ülke vatandaşı, patent vekili) 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Ulusal Başvuru (TR) TPE  

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 

15 ay 

Araştırma 
Raporu 

Y

A

Y

I

N

 

18  Ay  

  3 ay Sistem 
Tercihi  

Araştırma 
Raporu Yayın 

İncelemesiz Sistem 
Tercihi (7 yıl) İncelemeli Sistem  

Tercihi (20 yıl) 

Belge Kararı 

Olumlu  İnceleme  Raporu 

Başvuru 
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Uluslararası Patent Başvurusu 
PCT (Patent Corporation Treaty)   
Patent İşbirliği Andlaşması 

 1 Ocak 1996  TR 
 
 Üye 144 Ülke  

 
 WIPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü) 
 
 Yapılan tek (merkezi)başvuru ve tek işlem ile andlaşmayı 

onaylayan üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. 
 
 144 ülke içinden koruma istenilen ülkelerde ulusal aşamaya 

geçilerek, ulusal patentler alınabilmektedir.   
 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Uluslararası Başvuru 

İki aşamadan oluşur 
 

Uluslararası aşama (30 ay) 

Başvuru  

Araştırma (talep başvuru ile birlikte verilir) 

İnceleme  (Araştırma  raporunun tebliğinden 
itibaren 2 ay içinde veya rüçhandan itibaren 
22. ayda 

Yayın   

Ulusal aşama 30.ay+ 

Her ülkenin Patent Ofisinde 
patent talebi 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Uluslararası Patent Başvurusu  

  12   16 18 22 28 30 

İ 
lk 
b
a
ş
v
u
r
u 

 PCT Araştırma              
Raporu 

+ “Written 
opinion” 
Yazılı Görüş 

Y 

A 

Y 

I 

N 

İnceleme 
Raporu 

Ülke 
Aşaması 

TR 

İnceleme 
Talebi 

Tekniğin bilinen 
durumuna ilişkin 

Buluşun patentlenebilirliğine 
ilişkin 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Avrupa Patenti Başvurusu 
EPC (European Patent Convention)  
Avrupa Patenti Sözleşmesi 

 1 Kasım 2000 TR  
 Üye 38 Ülke 
 EPO (Avrupa Patent Ofisi) 
 Yapılan tek başvuru ve tek işlem ile sözleşmeye üye ülkelerde 

koruma sağlanmaktadır. 
 Avrupa Patenti düzenlendikten sonra her ülkenin ulusal 

patenti olarak giriş yapılması halinde korunmaktadır.    
 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Avrupa Patent Başvurusu 

Avantajlar:  

 Merkezileştirilir. (Tek bir başvuru) 

 Maliyet azaltılır. (Tek tek her ülkede başvuru-belge 
süreç maliyetleri azalır.) 

 

 

 

 

 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Avrupa Patent Başvurusu 

  
18 

                   

     EP 

 Başvurusu 
Araştırma              
Raporu 

Araştırma 
Raporu Yayın Patent Yayın+ 

3 ay          İtiraz 

İnceleme 

Araştırma Raporu Yayın+ 6 ay 

12 ay(+-4) 

9 ay 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Avrupa Patent Başvurusu 

Validation (Geçerlilik) 

   

  Avrupa patentinin verildiğinin ilan edilmesinden sonraki 
üç ay içerisinde, başvuru sahibi seçilen üye ülkelerde 
Avrupa patentinin geçerliliğini sağlayabilmektedir. 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Uluslararası ve  
Avrupa Patenti Başvurularının Farkları 

     Uluslararası Başvuru                  
                  PCT 
  Başvuru, araştırma 

inceleme ve yayın 
prosedürlerini kapsar. 

 
 Bir başvuru sistemidir. 

 
 Ulusal aşamada,ulusal 

ofislerin değerlendirmesine 
tabidir. 

 
 Patent belgesi verilmez. 

Avrupa Patenti Başvurusu 

                   EP 
 Başvuru---Patent verilmesi 

prosedürlerini kapsar. 
 
  Bir bölgesel patent 

sistemidir. 
 

 Ulusal 
geçerlilikte,yayınlanmış EP 
ulusal ofis sicillerine numara 
verilerek kayıt edilir. 
 

 Patent belgesi düzenlenir.  
 
 

PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ 
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Patent ile tanınan münhasır hak, buluşçunun açıkladığı 
bilgiler ile sınırlıdır. Aynı teknik alanda başka buluşçular 
tarafından açıklanacak, başka teknik çözüm yolları da 
buluş olarak kabul edilir.  
 
Burada, Türkiye’de ve bazı ülkelerde sanıldığı gibi, bir 
“tekel hakkı” söz konusu değildir.  Patent veri tabanlarında 
yapılan araştırmalarda aynı teknik alanda, farklı teknik 
çözümler için verilmiş birden çok patentin varlığı bunu 
kanıtlamaktadır.  

PATENTTEN DOĞAN HAK 
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Buluşçu kendisine patent ile tanınan hak çerçevesinde; 
  
-Buluşu kendisi kullanabilir.  
-Buluşun kullanımı için başka kişilere izin verebilir. 
-Buluşu izinsiz kullananların önlenmesi için yasal yollara 
başvurabilir 

PATENTTEN DOĞAN HAK 
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Patent koruması açısından ülkeler birbirlerinden 
bağımsızdır. Buluşu yapan hangi ülkelerde patent 
koruması istiyor ise, o ülkeye patent verilmesi için 
başvurmak zorundadır.  
 
 

ÜLKESEL KORUMA  
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Faydalı Model Belgesi, yeni buluşları korumak için verilen bir 
başka belge türüdür. Faydalı Model Belgesi ile Patent 
arasındaki başlıca farklar: belge verilebilirlik ölçütleri, koruma 
süresi, inceleme ve değerlendirme şekli olarak özetlenebilir. 
Faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma 10 yıldır. 
Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, usuller ve bu 
usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere 
uygulanmamaktadır.   

96 
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FAYDALI MODEL  BELGESİ 



İkinci sıradaki örnekte görülen 
silgide uçlar  değişebilmektedir.  
Patent başvuru için sorgu 
yapıldığında; Bu tür bir silgi var 
mıdır?  Bu silgi birden çok 
üretilebilir mi?  sorularının yanıtı 
“evet”  olduğu halde, birinci 
sıradaki örnekteki kurşun kalem ile 
karşılaştırıldığında , bu kalemdeki 
teknik özellik burada kolayca 
uygulanabileceği için, “buluş 
basamağı” yoktur ve patent 
verilemez niteliktedir.  
 
Ancak, “buluş basamağı” ölçütü 
Faydalı Model sisteminde olmadığı 
için Faydalı Model Belgesi 
verilebilecektir. 

BULUŞ BASAMAĞI ÖLÇÜTÜ 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM 

ELEMANLARININ 

BULUŞLARI 
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Üniversiteler bünyesinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan 

fikir ürünlerinden buluşların sanayide uygulanarak ticarileştirilmesi 

olayında “patentler” ve “ticaret sırları” önemli rol oynar. 

 

Buluşların korunmasını sağlayan “patent”  ve ticarileşmesini sağlayan “patent 

lisansı sözleşmeleri (anlaşmaları)” ile ticaret sırlarının korunmasını sağlayan 

“haksız rekabet hükümleri” ve ticarileşmesini sağlayan “know-how 

sözleşmeleri (anlaşmaları)” teknoloji transferinin önemli iki kaynağıdır. 

  

Gerek üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalara ilişkin harcamaların geri 

dönüşünün sağlanmasında ve gerekse bu araştırma sonuçlarında ortaya çıkan 

fikir ürünlerine yatırım yapan yatırımcıya, yatırımı için güvence verilmesinde en 

önemli kaynak, ürüne dönüştürülecek buluşları koruyacak patent 

sistemidir.  
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551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

“ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI 

MADDE 41 - 39 uncu ve 40 ıncı madde hükümlerinden farklı olarak, 

Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapmakta olan 

öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş sayılır. 

 

Bu buluşlar hakkında 31 inci, 32 nci ve 34 üncü madde hükümleri uygulanmaz. 

Öğretim elemanı sıfatı, Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenir. 

Öğretim kurumu buluşla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak belli araç 

ve gereçleri sağlamak suretiyle harcamalarda bulunmuşsa, öğretim 

elemanları öğretim kurumuna buluşun değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve 

talep halinde buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç miktarı 

hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu, kedisine yapılan yazılı 

bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir 

miktarın verilmesini talep edebilir. Ancak, talep edilecek miktar kurum 

tarafından yapılan harcamaları aşamaz.” 
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551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bu hükmüne göre, 

Üniversite Öğretim Elemanları, serbest buluşları üzerinde mutlak 

hak sahibidir.  

 

Bu haklarını kişisel olarak kullanarak kendi adına patent başvurusu 

yapabilir ve kendi adına patent alabilir.  
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Üniversite Öğretim Elemanları, önceden veya sonradan yapacakları 

sözleşmeler ile üniversiteye veya bir başka gerçek veya tüzel kişiye 

patentin alınması hakkını devir edebilir veya patenti kendi adına 

aldıktan sonra buluşun kullanımı için lisans verebilir. 

 

Patent başvurusu öncesinde yapılacak sözleşmeler ile; buluşa, buluşu 

yapan kişiden başka bir gerçek veya tüzel kişi adına patent 

başvurusu yapılması ve patent alınması sağlanabilir. Burada buluşu 

yapan kişinin adı buluşu yapan olarak patent başvurusunda ve patent 

belgesinde belirtilecektir. 
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 Ankara Patent Bürosu  

Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü 

  ODTÜ Öğretim Görevlisi 

TOBB Türkiye Patent ve Marka  

Vekilleri Meclisi Başkanı 

 

www.ankarapatent.com 

www.kaandericioglu.com 

www.patentmuzesi.com  

kaan.dericioglu@ankarapatent.com 

mkaan@metu.edu.tr  

  

0312 417 2323 – 0532 614 1212 
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