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AVRUPA PATENTİ 
BAŞVURUSU 
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Avrupa Patent 

Ofisi (EPO) 

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC) 

Buluşların korunması konusunda Avrupa 

ülkeleri arasında işbirliği oluşturmak ve üye 

ülkelerde tek bir başvuru ve patent verilmesi 

işlemini tek bir prosedürle yapmak amacıyla 

05 Ekim 1973’te imzalanmıştır. 
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 01 KASIM 

2000’DE 

TÜRKİYE 20. 

ÜYE ÜLKE 

•Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 166 

29.01.2000 tarih ve 23948 
sayılı Sözleşmeye Katılımının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun 
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EPC’ye Tam Üye Ülkeler (32 üye ülke) 

    Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, GKRY, Hollanda, İngiltere, 
İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Lihteştayn, 
Lüksemburg, Monako, Portekiz, Türkiye, 
Yunanistan, İzlanda, Letonya, Polonya, Romanya, 
Slovenya, Slovekya, Macaristan, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya. 

 

Uzantı Ülkeler (Avrupa Patentlerini kabul eden 
ülkeler):  

Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, 
Sırbistan 
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• İdari Konsey: Yasama Organı olan İdari Konsey 

Avrupa Patent Ofisini (EPO) denetler.. 

 

• Avrupa Patent Ofisi: Avrupa Patenti başvurusu 
ile ilgili tüm işlemleri yürütür. 

   

 Avrupa Patent Organizasyonu 
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•KORUMA 

•ULUSAL BAŞVURUSU 

•EPC BAŞVURUSU 

•PCT BAŞVURUSU 

BULUŞLAR İÇİN KORUMA PROSEDÜRLERİ 
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AVRUPA PATENTİ BAŞVURUSU 

Üye  
ülkelerde  
geçerli  
patentler 

Avrupa 
Patenti 
Başvurusu 

Patent verilmesi işlemleri 

AVRUPA PATENT OFİSİ 

Tek bir başvuru ile bütün üye ülkelerde geçerli patent 

Tescil 
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EPC’nin PCT ile İlişkisi 

• Avrupa patenti ulusal başvuruları ortadan 

kaldırmamaktadır. 

 

•  EPC; PCT içinde bölgesel bir anlaşmadır. 

Uluslararası bir başvuru Euro-Pct yoluyla Avrupa 

patenti olarak da tescil edilebilir. 

 

• Euro-Pct sisteminde işlemin başlangıç bölümü 

PCT hükümlerine göre, bölgesel fazı ise EPC 

hükümlerine göre yürütülmektedir.  
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Avrupa Patentinin verilmesine ilişkin yazılı 

şekilde düzenlenmiş bir dilekçe, 

Buluşun tarifnamesi, 

 İstem veya istemler, 

Tarifname ve istemlerde atıf yapılan    

    teknik resimler, 

Buluşun özeti, 

Başvuru ücreti ve araştırma ücretinin 

başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde 

ödenmesi. 

Avrupa Patenti Başvurusunun 

Gereklilikleri 
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Avrupa Patenti verilmesinin talep edilmiş 

olduğuna dair beyan, 

En az bir üye devlet için istenmiş olduğu, 

Başvuru sahibinin kimliğine ait tanıtıcı 

bilgilerin olması, 

Tarifname,  

Bir ya da daha fazla istemin bulunması. 

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi 
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Patentlenebilir Buluşlar 

•    Yeni olması,  

•    Buluş basamağını içermesi ve  

•    Sanayiye uygulanabilir olması 

    

    koşuluyla teknolojinin tüm alanındaki 
herhangi bir buluş için Avrupa patenti 
verilir. 
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Patentlenemez Konular  

• Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel 
yöntemler, 

• Estetik yaratmalar, 

• Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin 
plan, usul ve kurallar ve bilgisayar 
programları, 

• Bilgi sunumları, 

   Bu konu ve faaliyetler tek başına buluş 
olarak kabul edilmez. 
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Patentlenemez Buluşlar 

• Ticari kullanımı kamu düzenine veya genel 

ahlaka aykırı olan buluşlar.  

• Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya 

hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik 

olan işlemler.  

• İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak 

cerrahi dahil tüm tedavi yöntemleri ile insan 

veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis 

yöntemleri.  
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Avrupa Patenti Tescil Prosedürü 

Başvuru Araştırma İtiraz Yayın İnceleme Tescil 
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Avrupa Patenti Başvurusunu kimler 

yapabilir? 

 
Bir Avrupa patenti başvurusu her türlü gerçek veya 

tüzel kişiler tarafından yapılabilir.  
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Başvuru nereye yapılabilir? 

• EPC Madde 75(1) 
–EPO Münih 

–EPO Lahey (Şube) 

–EPO Berlin (Hizmet birimi) 

 

• Üye Ülkelerin Ulusal Patent Ofisleri  
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Hangi Dillerde Başvuru Yapılabilir? 

• EPC Madde 14(1): EPO’nin Resmi Dilleri 

 

 EPC Madde 14(2): EPO’nin resmi dilleri dışında 
Resmi dili bu üç dilden biri olmayan  ve herhangi bir üye 

devlette ikametgahı olan veya bu devletin uyruğunda olup 
ikametgahı başka bir ülkede olan gerçek veya tüzel kişiler 
başvurularını o üye ülkenin resmi dilinde yapabilirler. 

•Başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde tercümesi 
verilmelidir.    
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Kabul Bölümü 

Avrupa patenti başvuru evraklarının ve Avrupa 

patenti başvurusunun  şekli şartlar açısından 

incelenmesinden sorumludur.  
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Avrupa Patenti Tescil Prosedürü 

Başvuru Araştırma İtiraz Yayın İnceleme Tescil 
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Araştırmanın Amacı Nedir? 

• Tekniğin bilinen durumuna dahil en 
yakın dokümanları bulmak 

• Başvuru tarihinden önceki buluş konusu 
ilgili tüm yazılı belgeler ve konuşmalar 
tekniğin bilinen durumunu oluşturur.  
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Avrupa Patenti Tescil Prosedürü 

Başvuru Araştırma İtiraz Yayın İnceleme Tescil 
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Yayın  
EPC Madde 93 

 

 

  Tüm Avrupa Patenti Başvuruları, Başvuru 
tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanır. 

 

Eğer araştırma raporu hazır değilse araştırma 
raporu da ayrı olarak yayımlanır. 
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Avrupa Patenti Tescil Prosedürü 

Başvuru Araştırma İtiraz Yayın İnceleme Tescil 
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Avrupa Patentinin İnceleme Talebi 

• Başvuru sahibi inceleme talebini en geç 

Avrupa Araştırma Raporunun ilan edildiği 

tarihten 6 aylık sürenin bitimine kadar yapmış 

olmalıdır. 
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• İnceleme Bölümü üç teknik inceleme uzmanından oluşur.  

 

•İnceleme uzmanları tarafından Avrupa patenti 

başvurusunun ve bununla ilgili buluşun EPC’nin gereklerini 

yerine getirip getirmediği incelenir. 

 

• Avrupa patenti başvurusunun EPC’nin  gereklerini yerine 

getirmediği ortaya konulursa başvuru sahibi bu olumsuz 

görüşlere karşı görüşlerini bildirebilir.  Tarifname ve/veya 

istemlerde değişiklik yapabilir. Başvuruda yapılan değişikler 

ve görüş tekrar incelenir. İnceleme süreci yeniden başlar. 

Gerekli görüldüğü sürece inceleme devam eder.  

İnceleme Süreci        
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İnceleme Prosedürü 
EPC Madde 96(2) 

İnceleme  

Bölümü 

Başvuru  

Sahibi 

Cevap 

Bilgi 

Karar 
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Avrupa Patenti Prosedürü 

Başvuru Araştırma İtiraz Yayın İnceleme Tescil 
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Tescil - Red  
(EPC Madde 97 (2) - (1))  

 
• Başvurunun EPC’nin patentlenebilirlik 

kriterlerini karşıladığını düşünülüyorsa tescil 
kararı verilir. 
 

• Başvurunun reddi düşünülüyorsa, 
• Başvuru sahibinin karardan haberdar olma hakkı vardır 
• İnceleme grubunun nihai kararından önce yüz yüze 

sözel görüşme (EPC Madde 116) talep etme hakkı 
vardır.   

• İnceleme grubunun en az iki üyesi hala ikna 
olmamışsa başvuru reddedilir 
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Avrupa Patenti Prosedürü 

Başvuru Araştırma İtiraz Yayın İnceleme Tescil 



30 

İtiraz 

• İtiraz, tescil edilmiş bir Avrupa 
Patentine karşı çıkmak için 
oluşturulmuş, merkezleştirilmiş bir 
EPO prosedürüdür. 

• EPC Madde 99 

– İtiraz için başvuru süresi, patentin 
tescilinin yayınından itibaren 9 aydır 

–Herhangi birisi tarafından itiraz edilebilir 
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İtiraz İşlemine neden ihtiyaç duyuldu? 

• İnceleme grubunun gözden kaçırdığı yada 
ulaşamadığı dokümanların 
değerlendirmeye alınmasını sağlar 
– Sözlü açıklamalar 

– Önceki kullanım 

– Teknik broşürler (örnek: kullanım kılavuzları) 

 

• Halka, İnceleme grubunun 
patentlenebilirlikle ilgili vermiş olduğu 
karara karşı çıkma olanağı sağlar  
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Prosedür Nasıl İşler? 

İtiraz prosedürü taraflar arasındadır: 

-İtirazla ilgili tartışmalar  patent sahibi ve 
itiraz sahibi arasındadır. 

-İtiraz grubu tartışmayı hakem sıfatıyla 
değerlendirip nihai kararını verir 

İtiraz Sahibi Patent Sahibi 
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Muhtemel Kararlar 

• Patentin bütünüyle iptal edilmesi 

–Patentin hiçbir etkisi kalmaz 

• Patentin değiştirilmiş şekilde kabulü 

– İstemler kısıtlanır 

• Patentin tescil edildiği şekilde 
muhafazası 

– İstemlerde hiçbir değişiklik olmaz 
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Temyiz Kurulları 

•  Kabul, inceleme, itiraz ve hukuk bölümlerinin 

kararlarına itiraz eden  başvuru sahipleri veya 

üçüncü  kişiler Temyiz Kuruluna  (Board of 

Appeal) başvurabilirler. 

Temyiz Kurulu kararıyla olumsuz yönde 

etkilenen temyiz işlemlerine taraf olan herhangi 

biri Genişletilmiş Temyiz Kuruluna kararı gözden 

geçirmesi için talepte bulunabilir. 

Genişletilmiş Temyiz Kurulu 
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Yayınlanmış ve Türkiye’nin 

seçildiği bir Avrupa Patenti 

Başvurusu 551 sayılı KHK’nın 

82 nci maddesi hükmüne göre 

ulusal patent başvurularına 

verilen haklarla aynı haklara 

sahiptir.  
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Avrupa Patenti Başvurusuna ait 

istemlerin Türkçe çevirisinin 

Enstitü tarafından 

yayınlanmasından 

İstemlerin Türkçe çevirisinin, Türkiye’de 

buluşu kullanan kişiye bildirilmiş 

olmasından 

veya

; 
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Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik 

resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün 

Türkçe çevirisi Avrupa patenti fasikülünün 

verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren üç ay 

içinde Avrupa patenti sahibi veya vekili 

tarafından Enstitüye sunulur. Enstitü, sunulan 

Türkçe çeviriyi yayımlar.  

Avrupa Patentinin  

Ulusal Aşamaya Geçişi 
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Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa Patenti, 

Türkiye’de verilen bir ulusal patent ile 

aynı haklara sahiptir.  
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Yıllık Ücretler 

• Bir Avrupa patenti başvurusu için yıllık ücretler, 
başvuru tarihinden itibaren hesaplanan üçüncü 
yıl ve bunu takip eden her yıl için Avrupa Patent 
Ofisine ödenir.  

• Yıllık ücretler EPO’ya Avrupa patentinin 
verilmesine ilişkin ilanın yapıldığı yıl için son kez 
ödenecektir. Yıllık ücretler vade tarihi Avrupa 
patentinin verilmesine ilişkin ilanın yapıldığı 
tarihten önce ise EPO’ya daha sonra ise Ulusal 
Ofise ödenir. 
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t e ş e k k ü r l e r... 

www.turkpatent.gov.tr 

www.tpe.gov.tr 


