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PATENT NEDİR?

BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ
AMAÇLARI
PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT BİLGİSİNİN KULLANIMI

FAYDALI MODEL-PATENT

TÜBİTAK PATENT TEŞVİKİ

Patent,

teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün

veya işlemin yapılmasını yeni bir yol ile tanımlayan bir buluş
için sahibine belirli bir süre ile tanınan tekel hakkıdır. Patent,
buluşun ekonomik getirilerinden sadece başvuru sahibinin
yararlanmasına imkân vererek, rakiplerine karşı teknik ve
ekonomik üstünlük kazandırır. Patent, endüstride en güçlü
rekabet silahıdır.

Yayınlanan patentler, söz konusu teknoloji hakkında teknik,
yasal ve ticari bilgi içerir. Patent dokümanlarını inceleyerek bu
bilgilere ulaşabilirsiniz.
Patent dokümanı şu kısımlardan oluşur;
o İlk sayfada, buluşun başlığı, buluşun yapan kişinin
adı ve hangi ülkelerde koruması olduğu bilgisi,

o Buluşun detaylı açıklaması, buluşun nasıl kullanıldığı ve
önceki teknolojilere göre avantajları,
o Patentle korunması istenen unsurların kısa ve
öz açıklandığı istemler,

o Çizimler.

RUDOLF DİESELE AİT DİZ EL
MOTOR PATENTİ 1892

Mülkiyet hakkı sağlayan bir hak olarak devir alınabilir ve devir edilebilir.
Söz konusu buluştan başkalarının (rakiplerin), yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar.
Taklit edilmesi halinde hukuki ve cezai her türlü yasal imkanın kullanılmasına imkan verir.
Patentler firmalar için rekabetten korunmak veya rekabetçe üstün olmak için kullanılması
gereken

çok

önemli bir araçtır. Firmalar hem ürünlerinde, hem de üretim

tekniklerinde piyasa talepleri için veya oluşan problemlerin çözümü için yenilikler mutlaka
yapmaktadırlar.
Buluş faaliyetlerinin özendirilmesi
Buluş sahibinin ödüllendirilmesi
Araştırma geliştirme sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılması.
Keşifler, bilimsel teoriler, matematk yöntemleri, edebiyat,sanat eserleri, kamu düzenine ve
genel ahlaka aykırı buluşlar gibi konular patent koruması dışında kalmaktadır.

Yenilik,
Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
Sanayiye uygulanabilirliktir.
Yenilik; Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak
açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri; Buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir
uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılmayan bir faaliyet
sonucu gerçekleşmiş olması olarak kabul edilir.
Sanayiye uygulanabilirlik; Buluşun tümüyle teorik olmak yerine pratiğe uygulanabilir
özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent tescili ile korunabilirler.

Patentlenebilirlik kriterlerinden “buluş basamağı” nın mevcut olmadığı durumlarda daha
kısa sürede tescil hakkı elde edilebilen Faydalı Model tercih edilir. Patent korumasına
göre koruma süresi daha kısa olup daha çok, küçük ve orta ölçekli sanayinin tercih ettiği
bir koruma şeklidir. Ancak hak sahibine patent korumasına göre daha zayıf bir koruma
sağlar. Faydalı Model koruması usuller ve usuller sonucunda elde edilen ürünler ile
kimyasal maddeler için elde edilemez.

 Patent başvuru sahipleri, tekniğin bilinen durumu hakkında araştırma raporunun TPE
tarafından iletilmesi sonrasında bildirim tarihi itibari ile üç aylık süre içerisinde sistem
tercihinde (incelemeli veya incelemesiz) bulunmak zorundadır. Anılan araştırma
raporunun değerlendirilmesi sonrasında, başvuru sahibinin incelemeli sistem tercihetmesi
halinde TPE’ye inceleme raporunun düzenlenmesi için talep yapılması gerekmektedir.
Sürecin olumlu devam etmesi halinde başvuru sahibi incelemeli patent uyarınca yirmi
yıllık bir koruma elde edebilecektir.

 İncelemesiz patentte ise, başvuru sahibi, araştırma raporu sonuçlarına göre inceleme talep
etmeden doğrudan belge alım aşamasına geçebilecektir. Bu durumda incelemesiz patent
uyarınca yedi yıllık bir koruma elde edilmiş olacaktır.



Bir buluş iddiası ile karşılaştırmak için, önceki patent başvurusu ve/veya
metinlerini;





Yeni üretilecek bir ürünün patentle korunan bir buluşla çakışıp çakışmadığını ;



Patent araştırması çoğunlukla aranan konuya ilişkin anahtar sözcüklerle, IPC (International
Patent Classification) veya ECLA (European Classification) koduyla yapılmaktadır.
Ayrıca patent/başvuru sahibi, buluşçu bilgisine göre de araştırma yapılabilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için patent@ankarapatent.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

patent

Rakiplerin patent başvuruları veya aldıkları patentlerini; saptamak ve
Patent başvurusunu hazırlamaya başlamadan önce buluş ile ilgili teknik alanda önceki
tekniği öğrenmek için yapılan zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir ön çalışmadır.

NİCOLA TESLANIN 1888 YILINDA ALDIĞI ELEKTRO MAGNETİK MOTOR PATENTİ

Patentli bir ürün hakkında patent sahibinden izin alınmadan yapılan üretimler ve ticari faaliyetler
için cezai yaptırımlar vardır. Bu yaptırımlara maruz kalmamak için ürettiğiniz teknolojiye ait
koruma durumunu veri tabanlarından yapacağınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz patent
dokümanlarından öğrenmeniz gerekmektedir. İlgili teknolojinin hangi ülkelerde korumasının
olduğu, başvuru tarihine göre koruma süresinin ne kadar kaldığı, ilk hangi ülkede başvurusunun
yapıldığı ve yıllık ücretlerinin ödenip ödenmediği gibi kritik bilgileri patent dokümanlarında
bulabilirsiniz.

Mevcut sektörünüz veya yatırım yapmayı düşündüğünüz teknoloji ilgili patent bilgisi,
özellikle karar verme süreçlerinde size yardımcı olur. Şu konularda patent bilgisini
etkin bir şekilde kullanabilirsiniz:
Ürünleriniz ile ilgili olan teknolojilerdeki trendler,
Rakiplerinizin geliştirdiği teknolojiler,
Ticari fırsatlar,
Ticari kararlarınızın koordinasyonu.
Patent verilerinden elde edeceğiniz patent haritaları , karar verme sürecinde
büyük resmi görebilmenize yardımcı olacaktır.

 Faydalı Model Belgesi de Patent ile aynı şekilde koruma sağlamaktadır. “Faydalı Model
Belgesi daha az korur” gibi bir düşünce yanlıştır. 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre Faydalı Model Belgesi ile Patent aynı hakları sağlar. Ancak Faydalı
Model Belgesinde “yenilik” kriteri aranmasına rağmen başvuru yapıldıktan sonra araştırma
ve inceleme raporları düzenlenmemekte, yeni olmayan bir buluş için de Faydalı Model
Belgesi alınabilmektedir. Böyle durumlarda söz konusu yeni olmayan buluşları içeren
belgelere hükümsüzlük davası açıldığında verilen belge iptal edilebilmektedir.
Bunun dışında Faydalı Model Belgesi ile Patent arasındaki bir diğer fark da koruma
süreleridir. Patent 20 yıl, Faydalı Model Belgesi 10 yıl koruma sağlamaktadır.

 Bir Faydalı Model Belgesi başvurusu ve belge alma süreci patente göre daha kısa sürmekte
ve maliyeti de patente göre daha az olmaktadır. Ancak koruma süresi kısa olduğundan
başvuru yapılacak buluşun nitelikleri yeterli ise bir Faydalı Model Belgesi başvurusu
yerine patent başvurusu yapılması önerilmektedir.

TÜBİTAK Patent teşvik türleri TBF-1; TBF-2 ( geri ödemesiz) ve TBF-3 ( geri
ödemeli) olarak üç ana gruptan oluşmaktadır.


TPE nezdinde yapılan ulusal patent başvuruları için TBF-1 ( geri ödemesiz)



Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) nezdinde yapılan uluslararası patent başvurusu ( PCT) ve
Avrupa Patent Ofisi ( EPO) nezdinde yapılan Avrupa Patenti ( EP) başvurusu için TBF-2 ( geri
ödemesiz)



Uluslararası ve Avrupa Patenti başvuruları ülke giriş aşamaları için TBF-3 ( geri ödemeli)

TPE ONLİNE PATENT
ARAŞTIRMA







TPE'nin veritabanında kayıtlı marka,
patent ve tasarımlar üzerinden
araştırma ve dosya takibi



TPE'nin yayınlanmış başvuruları üzerinden
espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma
imkanı.



Avrupa Patent Ofisi'nin patent araştırma
hizmeti. 50 milyon patent dokümanı üzerinden
araştırma (İngilizce)



WIPO'nun patent araştırma sitesi.



GOOGLE arama motoru üzerinden
yapılan patent araştırma sitesi.



ABD patent araştırma sitesi



Dünya Genelinde Patent Araştırma
(İngilizce)

TR- ESPACENET





EP- ESPACENET

WIPO PATENT SCOPE


GOOGLE PATENTS



USPTO

ESPACENET

Patent araştırmasını şu kriterler üzerinden yapabilirsiniz:
Patent başlığı,
Özet,
Uluslararası Patent Sınıflandırması,
Buluş sahibi,
Başvuru sahibi
Patent başvuru veya yayınlanma tarihi,

+ 90380 542 1100

Dahili:1682

http://tto.duzce.edu.tr/fakulte-anasayfa-teknoloji-transfer-ofisi
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