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PATENT NEDİR ?



PATENTLENEBİLİRLİK 

KRİTERLERİ

Bir buluşun patent alması için üç ana 
kriteri sağlaması gerekmektedir. 

Bunlar;
Yenilik,
Buluş Basamağı,
Sanayiye Uygulanabilirliktir.

Faydalı Model belgesi almak için ise;
Yenilik ve
Sanayiye Uygulanabilirlik 
kriterlerinin sağlanması yeterlidir.













Patentler ulusaldır

Her patent başvurusu sadece alındığı ülkenin sınırları içinde 
geçerlidir. 

Türkiye’de patent koruması elde etmek için mutlaka TÜRK 
PATENT ENSTĐTÜSÜNE diğer ülkeler içinde o ülkenin patent 
ofislerine ayrı ayrı başvurmak gerekir. 



Patent hakkının sona ermesi
Patent hakkı: 
*Koruma süresinin dolması,
*Patent sahibinin patent hakkından 
vazgeçmesi,
*Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin 
öngörülen  sürelerde ödenmemesi,

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile 
sona erer.





Türkiye’de Patent Belge Türleri

Đncelemeli Patent (20 yıl)

Đncelemesiz Patent (7 yıl)

Faydalı Model (10 yıl)



Patent Süreçleri

vs..

TÜRKĐYE

0

~2-20 AY 6 AY ĐLAN

TERCĐH

ĐNCELEMESĐZ PATENT

7 YIL

3 KEZ

ĐNCELENEBĐLĐR

Rüçhan (12 AY)

ÜLKESEL GEÇĐŞ

PCT

EP US

ARAŞTIRMAULUSLAR ARASI 
BAŞVURU

+18 AY

ĐNCELEME
JP

EP

vs..

US

ARAŞTIRMA ĐNCELEME BELGE
(20 YIL)

BAŞVURU



YURTDIŞI PATET 

TEMEL KAVRAMLAR

*Patent başvurusu ülke esasına dayanır.

*Tek bir patent başvurusuyla tüm dünyada geçerli bir 
patent elde edilememektedir. 

*Đşlem süreçlerini azaltan ve maliyetleri düşüren toplu 
başvuru sistemleri mevcuttur.



TEMEL KAVRAMLAR

Türkiye’deki ilk başvuru tarihinden 
(RÜÇHAN) itibaren 12 ay içerisinde 
yurtdışında başvuru yapılması 
gerekmektedir.

12 aylık başvuru süresinin geçmesi 
durumunda yurtdışında başvuru hakkı 
geri dönülmez bir şekilde sona 
ermektedir.



YURTDIŞI PATENT BAŞVURU 

SİSTEMLERİ

• Geleneksel Patent / 
Faydalı Model 
Başvurusu

• PCT (Patent İşbirliği 
Anlaşması)

• EPC (Avrupa Patent 
Sözleşmesi)



PATENT İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI (PCT)

PCT SĐSTEMĐ:
*En çok tercih edilen patent başvuru sistemidir. 
130’un üzerinde (Güncel 148) ülkenin üye 
olduğu bir uluslararası patent başvuru
sistemidir.
*Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris 
Sözleşmesine taraf olan devletlere açıktır. 
*Türkiye bu anlaşmaya 01.01.1996 yılından 
itibaren üye olmuştur.
*Uluslararası ve Ulusal olmak üzere iki 
aşamadan oluşmaktadır.



PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT)



AVRUPA PATENT (EPC)

Avrupa Patent Nedir?
Avrupa patenti, bir buluşun EPC’ye üye ülkelerde tek bir 
başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasını sağlayan bir 
patenttir. 
Koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. 

Temel Özellikler: 
*Avrupa patent direk olarak üye ülkelerce kabul edilmesi zorunlu 
bir patent belgesi verilmesine olanak sağlar.
*Avrupa patent başvurusu Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dilleri 
olan Đngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde birisi ile yapılabilir.
*Patent alımı sonrasında Avrupa patentinin ilgili ülkelerde geçerli 
kılınması (validasyon) gerekir.
*Ulusal hukuk sistemleri bu sistemde hala etkilidirler.





AVRUPA PATENT (EPC)

Avrupa Patentin Avantajları:

Tek bir patent başvurusuyla Avrupa Patent 
Sistemine üye olan ülkelerde koruma sağlar.

Araştırma, inceleme ve tescil işlemlerinin merkezi 
olarak yapılması dolayısıyla hem daha ekonomik 
hem de daha güçlü bir patent korumasına olanak 
sağlar



PCT-EPC KARŞILAŞTIRMASI

PCT

• Dünya çapında başvuru 
olanağı sağlar.

• Bir başvuru sistemidir.

EPC

• Avrupa çapında 
başvuru olanağı sağlar

• Bir tescil sistemdir.







TEŞEKKÜRLER…
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