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Sınırlı bir süre ve yer için patent 
sahibine, üçüncü kişiler tarafından 
buluşun izinsiz olarak üretilmesini, 
satılmasını, kullanılmasını veya 
ithal edilmesini engellemek 

amacıyla tanınan tekel haklarıdır. 
Bu hakkın kullanılmasının buluş 
sahibine ait olduğunu gösteren 
belgeye ise Patent Belgesi denir.

Yenilik: 

Buluşun tekniğin bilinen durumuna dâhil 
olmaması yani mevcut açıklanmış olan 
teknik bilgiden farklılık içermesi anlamına 
gelir. 

Tekniğin bilinen durumu ise patent 
başvurusunun yapıldığı tarihten önce 
buluş konusunda dünyanın herhangi bir 
yerinde erişebilir her türlü bilgi anlamına 
gelir.

Buluş Basamağı: 
Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman 
bir kişi tarafından tekniğin bilinen 
durumdan aşikâr bir şekilde 
çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına 
gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: 
Buluşun tarım dâhil sanayinin herhangi bir 
dalında üretilebilir, uygulanabilir veya 
kullanılabilir nitelikte olması anlamına 
gelir.

PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ
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PATENTLENEMEYECEK 
KONULAR
Buluş Niteliğinde Sayılmadığı İçin
Patent Verilemeyecek Konular

Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel 
yöntemler
Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara 
ilişkin plan kural ve yöntemler
Bilgisayar programları (2.maddeyi içerenler)
Estetik niteliği bulunan mahsuller edebiyat ve 
sanat eserleri ile bilim eserleri
Bilginin sunumu

Buluş Niteliğinde Olmasına Rağmen 
Patentle Korunamayacak Buluşlar

Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka 
aykırı olan buluşlar
Mikrobiyolojik işlemler hariç bitki çeşitleri 
üretimi ve hayvan türleri üretimine yönelik 
işlemler
İnsan veya hayvan vücuda uygulanacak teşhis 
ve cerrahi yöntemler
İnsan bedeninin öğelerinden birinin sadece 
keşfi
İnsan klonlama işlemleri, hayvanlara acı 
çektirebilecek tıbbi faydası olmayan işlemler
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BAŞVURUNUN HAZIRLANMASI

Patent başvurusu,

Başvuru formu
Başvuru ücreti
Tarifname; teknik alan, tekniğin bilinen durumu, buluşun amacı, şekillerin açıklanması, 
şekillerdeki referansların açıklaması, buluşun açıklaması ve buluşun sanayiye uygulanma 
biçimi bölümlerinden oluşması tavsiye edilmektedir.
İstemler
        İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka                 
açıklanması gerekir.
         Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımlı ve bağımsız istemleri kendi aralarında 
en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır.
       İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü 
bulunmayan özellikler ile tanımlanamaz.
         İstemler açık şekilde anlaşılır yazılmalıdır. İstemler sadece tarifnameye ya da resimlere atıf 
yapılarak açıklanamaz. Her özelliğin ya da parçanın ismi açık şekilde yazılmalıdır.
Özet
Resimler; çizim aletleri ile ya da çizim programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Akış 
şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir. Fotoğraflar tablolar vb. resim 
olarak kabul edilmemektedir.

Başvuru Unsurlarının Genel Fiziksel Özellikleri

Bilgisayar veya daktilo ile yazılmalıdır. Sadece gerekli olduğu takdirde grafik sembolleri 
kimyasal ya da matematiksel formüller Çince veya Japonca karakterler el ile yazılıp çizilebilir.
Sayfalar, elektronik veya doğrudan çoğaltılabilir olmalıdır.
Unsurlardan her biri yeni bir sayfada başlamalıdır
Tarifname, istem, özet ve varsa resim sayfaları ikişer nüsha, başvuru formu tek nüsha halinde 
hazırlanmalıdır.
Ağırlık ve ölçü birimleri metrik sistem cinsinden, sıcaklıklar Celcius cinsinden ifade edilmelidir.

Başvurunun Yapılması

Başvurular hazırlanarak TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’na çevrimiçi olarak elektronik 
başvuru sistemi (EPATS) (https://epats.turkpatent.gov.tr) üzerinden gönderilir.

Başvuru unsurlarının eksik olması durumunda eksikliklerin giderilmesi için bildirim 
yapılmaksızın 2 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilmiş 
sayılır. Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden 
itibaren on iki ay içinde ücretini ödemek kaydıyla araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde 
başvuru geri çekilmiş sayılır. Başvuru sahibinin tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma 
yapılması talebinden sonra, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU tarafından araştırma raporu 
düzenlenir ve bu rapor başvuru sahibine gönderilir.

Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini 
ödeyerek incelemenin yapılmasını talep eder. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır. 
İnceleme talebi yapıldıktan sonra TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU tarafından inceleme 
raporu düzenlenir. Söz konusu patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip 
olması durumunda patentin verilmesine karar verilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve 
patent resmi Patent Bülteninde yayımlanır.
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Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Patent başvurusunun işleme alınabilmesi için 
aşağıdaki unsurların Kuruma sunulması 
gerekmektedir:
          Patent verilmesinin istendiğine dair yazılı 
talep,
         Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler ve 
başvuru sahibi ile temasa geçilebilmesini sağlayan 
iletişim bilgileri (adres, telefon vb.), 
     Türkçe ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya 
Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya 
karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmi 
dillerinden biri ile yazılmış tarifname veya önceki 
bir başvuruya yapılan atıf. 

Yukarıda belirtilen unsurların tamamının Kuruma 
verildiği tarih itibarıyla başvuru tarihi kesinleşir. Bu 
unsurlardan herhangi birinin eksik olması 
durumunda başvuru işleme alınmaz ve bu durum 
talep sahibine bildirilir.

Patentin Korunması

Patent için koruma süresi başvuru tarihinden 
itibaren 20 yıldır. Bu süre uzatılamaz.

Patentin Hukuki Yönü

Rüçhan Hakkı
Buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse 
ilk patent başvurusunun herhangi bir ülkede 
yapıldığı tarihten itibaren 12 aylık süreç içinde aynı 
buluş için başka bir ülkede başvuru yapabilme 
hakkıdır.

Patent İsteme Hakkı
Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun 
haleflerine ait olup başkalarına devri mümkündür. 
Buluş birden çok kişi tarafından birlikte 
gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı (taraflar 
başka türlü kararlaştırmamışsa) bunlara 
müştereken ait olur. Aynı buluş, birbirinden 
bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda 
gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, daha önce 
başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı 
olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi 
sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının 
sahibidir.

Fikri Sınai 
Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, 
faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların ve 
yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün 
çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret 
alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, 
üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini 
sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt 
edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve 
satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını 
sağlayan haklardır.

Patentin Hükümsüzlüğü
Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz s
ayılmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilir:
Patent konusu, patent verilebilirlik şartlarını 
taşımıyorsa,
Buluş, yeteri kadar açıklanmamışsa,
Patent konusu, başvurunun ilk hâlinin kapsamını 
aşıyorsa veya patentin, yapılan bir başvuruya 
dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk 
hâlinin kapsamını aşıyorsa, Patent sahibinin, 
patent isteme hakkına sahip olmadığı 
ispatlanmışsa,
Patentin sağladığı korumanın kapsamı aşılmışsa.

Patentin Sağladığı Haklar
Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve 
ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı 
konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın 
patent hakkından yararlanır. 
Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz 
olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme 
hakkı vardır:
Patent sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve 
ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı 
konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent 
hakkından yararlanır.
Patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde 
aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme 
hakkı vardır:
Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, 
kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar 
için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle 
elde bulundurulması.
Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya 
bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının 
başkalarına teklif edilmesi.
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Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde 
edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal 
edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan 
başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.

Patent Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki 
İşlemler

Lisans
Patent başvurusunun veya patentin kullanma 
hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir 
kısmında geçerli olacak şekilde, lisans 
sözleşmesine konu olabilir. Lisansın Sicile kaydı ve 
yayımlanması için taraflardan birinin aşağıda 
sayılanlarla Kuruma başvuruda bulunması gerekir.

         Lisans Formu.
  Lisans sözleşmesine konu olan patent 
başvurusunun veya patentin numarasını, 
lisansbedelini, süresini ve çeşidini belirtir şekilde 
düzenlenmiş, lisans alan ve lisans veren tarafların 
imza ve noter beyanlarını içerir onaylı lisans 
sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde 
düzenlenmesi halinde ilaveten yeminli tercüman 
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
         Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Devir
Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi başkasına 
devredilebilmektedir. Patentin devri yoluyla hak 
sahipliğinde meydana gelen değişiklik aşağıda 
belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması halinde ilgili 
sicile kaydedilir ve bültende yayımlanır.
         Talep formu.
         Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
         Devre konu patent numarası numarasının yer 
aldığı devir sözleşmesi.
     Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması 
halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi.

Patent devir bedelinin, devir sözleşmesinde 
belirtilmesi veya talep formunda beyan edilmesi 
zorunludur.

Birden fazla hak sahibi olması durumunda 
sahiplerden biri veya birkaçı patent/faydalı model 
üzerindeki haklarını üçüncü bir kişiye devretmek 
isteyebilir.

Devir belgesinin yurtdışında onaylama ya da 
düzenleme şeklinde hazırlanması durumunda, 
anılan sözleşmede imzası olan tüm noterler için 
APOSTİL onayı gerekmektedir.

Hak Sahipliğinde Değişiklikler
Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi 
yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye 
konulması veya ticari işletmelerin devralınması 
sonucunda hak sahibinde meydana gelecek 
değişiklik işlemlerinin sicile kaydedilmesi için 
aşağıda sayılan belgelerle birlikte Kuruma 
başvuruda bulunulması gerekir.
       Talep formu.
         Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili 
Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili 
mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin 
yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman 
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
       Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Miras Yoluyla İntikal
Bir sınai mülkiyet hakkının miras yoluyla intikal 
etmesi halinde, bu değişikliğin ilgili sicile 
kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle 
birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gereklidir:
       Talep formu.
         Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili 
Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili 
mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin 
yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman 
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
       Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Rehin 
Patent/Faydalı Model başvurusu/belgesi rehin 
edilebilmektedir. Patentin rehni, aşağıda belirtilen 
bilgi ve belgelerin sunulması halinde sicile 
kaydedilir ve bültende yayımlanır.

   Rehin formu.
   Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
   Rehine konu patent numarasının yer aldığı rehin 
sözleşmesi.
   Rehin sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde 
yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe 
tercümesi

Önemli Bilgiler
Türkiye’de patent almak için tek yetkili kuruluş 
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’dur.
Herhangi bir bildirime gerek duyulmaksızın 
başvuru tarihinden itibaren 3. yıldan başlayarak 
koruma süresi boyunca başvuru sahibi TÜRK 
PATENT VE MARKA KURUMUNA düzenli olarak 
yıllık sicil kayıt ücretlerini ödemek zorundadır.
Patentler alındığı ülkeler için hak sahipliği 
doğururlar. Türkiye’de alınmış bir patent sadece 
Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır.
Patent hakkı ihlal edilen başvuru sahibi adli 
makamlara başvurup kanunda öngörüldüğü 
şekilde hukuk davası açmalıdır.
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Patent sahibi koruma süresi içerisinde buluşu üretme hakkına sahiptir. Bu hak sayesinde hem emeğinin 
karşılığını alacak hem de başkalarının hakkını yemesine engel olacaktır.

Patent ile birlikte, patent sahibine buluşu satma hakkı da geçer. Aynı zamanda patent sahibi buluşuna 
benzer bir ürünün üretilmesine de engel olabilir. Patenti alınan buluşunuzun bir benzeri üretilemez ya 
da çoğaltılamaz.

Ürün patent sahibi veya patent sahibinin izni olmadan hiçbir şekilde pazarlanamaz. Ticari işler için 
kullanılamaz. Tüm haklar patent sahibine aittir.

PATENTİN FİRMAYA YARARLARI NELERDİR?
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Detaylı Bilgi İçin : Barış Can CANSIZ
baris@gso.org.tr - 0342 503 01 10
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