Derleme / Review Article

Buluﬂ ve Patent
Doç. Dr. Ali Do¤an Bozda¤
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 3. Cerrahi Klini¤i

Öze t
Giriﬂ: Bu yaz›n›n amac› buluﬂ sahibi meslektaﬂlar›m›z›n patent sahibi olmak için ne yapmalar› gerekti¤i ile ilgilidir. Patent baﬂvurusu yapmak Tübitak deste¤inden sonra daha
kolay hale gelmiﬂtir.
Gereç ve Yöntem: Buluﬂ sahibi yenilik araﬂt›rmas›n› kendisi yap›p, önceki buluﬂlara
göre farkl›l›klar› belirledikten sonra çal›ﬂmas›n› bir patent vekili ile sürdürebilir.
Bulgular: Patent baﬂvuru süreci tarifnamenin ve istemlerin haz›rlanmas› ve baﬂvuru ile
süreç baﬂlar ve patent al›nmas›na kadar sürer.
Sonuç: Ülkemizin ve çocuklar›m›z›n refah› için patent say›m›z› artt›rmal›y›z.
Anahtar Kelimeler: Buluﬂ, patent, triadic patent

Summary
Invention and Patent
Objective: The aim of this paper is to describe the way to achieve the patent right of
our colleague who has an invention. The patent submission became easier after the
beginning of Tübitak’s patent right support program.
Materials and Methods: After determining the differences of the innovation to the
previos inventions, the inventor can work together with a special patent office.
Results: The procedure starts with the preparation of the patent description, and submission to the authorized patent office, and continues until the achievement of the
patent right.
Conclusion: We have to increase the number of patent rights for the welfare of our
country and our children.
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Giriﬂ
Mucit bir sorunla karﬂ›laﬂt›¤›nda bu sorunu
nas›l aﬂabilece¤ini düﬂünen, çözümü bulana
kadar içi rahat etmeyen ve yeni bir buluﬂ yap›p çözüm yolunu bulana kadar çal›ﬂan insand›r. Hemen her cerrah ameliyat s›ras›nda zorland›¤› bir durum karﬂ›s›nda bunu durumu
nas›l aﬂabilece¤ini ve bunun için neyin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini düﬂünür ve çözüm yollar›
arar. “Ameliyat›n bu aﬂamas›nda ﬂöyle bir alet
veya cihaz olsa iﬂimiz ne kadar kolaylaﬂ›rd›”
diye düﬂündü¤ümüz çok olmuﬂtur. Yine ço¤umuzun kendine özgü geliﬂtirdi¤i ameliyat
yöntem farkl›l›klar› yan›s›ra geliﬂtirdi¤i yard›mc› aletler de vard›r. Arkadaﬂlar›m›z›n geliﬂtirdi¤i bu aletleri gördü¤ümüzde ilk sorulardan biri “patentini ald›n m›?” olmaktad›r. Ancak patent sözcü¤ünü bu kadar s›k kullanmam›za karﬂ›n konu patent baﬂvurusuna geldi¤inde pek baﬂvuru yap›lmad›¤› ortadad›r. Bunun önde gelen nedenleri patent baﬂvurusu
ile ilgili yollar› ve süreci çok iyi bilmiyor olmam›z ve bu sürecin masrafl› oldu¤unu düﬂünmemizdir. Bu bir bak›ma do¤rudur, ancak
bu aﬂamada ﬂunu sormak gerekir, “Buluﬂu
yapmak m› yoksa patentini almak m› daha
zordur? Bu sorunun yan›t› kuﬂkusuz buluﬂ
yapman›n daha zor oldu¤udur. Patent için
araﬂt›rma yapmak, buluﬂun yeniliklerini, yani
buluﬂ özelliklerini araﬂt›rarak tekni¤in bilinen
durumuyla yani var olanlarla karﬂ›laﬂt›rmak
yap›lan çal›ﬂma bilimsel makale haz›rlamaktan çok farkl› de¤ildir. Ayr›ca Tübitak’›n 2007
y›l› ortalar›nda baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “Tübitak patent baﬂvurusu teﬂvik ve destekleme program›” sayesinde de art›k patent için buluﬂ sahibinin yapaca¤› harcama büyük ölçüde bir sorun olmaktan ç›km›ﬂt›r (1). Bu yaz›n›n amac›
buluﬂ sahibi meslektaﬂlar›m›z›n patent sahibi
olmalar› için ne yapmalar› gerekti¤i ile ilgili156

dir. Bu yol tarif edilirken “anoscope” baﬂl›¤›
ile patent baﬂvurusu yap›lm›ﬂ olan buluﬂ ile ilgili bilgi de verilecektir. Bu da benzer bir baﬂvuru için kolayl›k sa¤layabilir.

Buluﬂ
Buluﬂ, teknikte mevcut yani toplumun bilgisine sunulmuﬂ bilgilerden yararlanarak daha
önce düﬂünülmemiﬂ veya bilinmeyen yeni bir
bilgiye ulaﬂma veya mevcut bir bilgi veya
yöntemi bir ad›m öteye taﬂ›yarak teknik bir
soruna getirilen çözümdür. Baﬂka bir anlat›mla buluﬂ, daha önce düﬂünülmemiﬂ bir ﬂeyin,
insan›n düﬂünce çabas› ile teknik özellik kat›larak geliﬂtirilmesidir (2,3).

Patent
Patent, bir buluﬂ için buluﬂ sahibine devlet
taraf›ndan verilen bir belgedir. Patent buluﬂ
sahibine, izni olmadan baﬂkalar›n›n buluﬂunu
üretmesini, kullanmas›n› veya satmas›n› belirli
bir süre boyunca engelleme hakk› vermektedir. Patentli bir buluﬂ al›n›p sat›labilen, kiraya
verilebilen di¤er mallar gibi buluﬂ sahibinin
mülkiyeti haline gelir. Patent belgesinin koruma süresi baﬂvuru tarihinden itibaren 20 y›ld›r.
Patentler al›nd›klar› ülkeler için hak sahipli¤i
do¤urur. Türkiye’de al›nm›ﬂ bir patent, sadece
Türkiye içinde sahibine hak sa¤lar (2,3).
Bir buluﬂun patent ile korunmas› için ulus lar aras› anlamda taﬂ›mas› gereken üç özellik
vard›r:
1. Yenilik: Tekni¤in bilinen durumuna dahil
olmayan buluﬂ yenidir. Tekni¤in bilinen
durumu; patent baﬂvurusunun yap›ld›¤› tarihten önce, buluﬂ konusunda dünyan›n
herhangi bir yerinde toplumca eriﬂilebilir
yaz›l› veya sözlü tan›t›m, kullan›m veya bir
baﬂka yolla aç›klanan bilgilerden oluﬂur.
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2. Bir buluﬂ basama¤›n› içermesi (tekni¤in bilinen durumunun aﬂ›lmas›).
3. Sanayiye uygulanabilir olmas›: Buluﬂ, tar›m
dahil sanayinin herhengi bir dal›nda üretilebilir veya kullan›labilir özellikte olmal›d›r.
Bu özelliklere sahip bir buluﬂun patent belgesini alabilmesi için baﬂvuru, araﬂt›rma ve inceleme aﬂamalar›ndan geçmesi gereklidir (2-4).
a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.

Patent verilemeyecek konular ve buluﬂlar
Keﬂifler, bilimsel teoriler, matematik metotlar›
Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliﬂkin
plan, usul ve kurallar
Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri,
estetik nitelikli yaratmalar, bilgisayar yaz›l›mlar›
Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulmas› ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
‹nsan veya hayvan vücuduna uygulanacak
cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan
vücudu ile ilgili teﬂhis usulleri. “e” bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde
kullan›lan terkip ve maddeler ile bunlar›n
üretim usullerine uygulanmaz
Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka
ayk›r› olan buluﬂlar
Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya
hayvan yetiﬂtirme usulleri (2,4).

Faydal› model ile patent aras›ndaki
farklar
Faydal› model belgesi alabilmek için sadece yenilik ﬂart› aranmakta ancak bu ﬂart›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› araﬂt›r›l›p incelenmemektedir. Böylece gerçekleﬂtirilen her faydal› model baﬂvurusu faydal› model belgesine dönüﬂmektedir. Patentte ise once araﬂt›rma ve inceleme yap›lmakta ve sadece yenilik, buluﬂ basama¤› ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini sa¤layan baﬂvurular patent belgesine dönüﬂebilmektedir. Baﬂvuru tarihinden itibaren patent belgesinin koruma süresi 20 y›l, faydal›
modelin koruma süresi ise on y›ld›r (2,4).

Patent baﬂvurusu için haz›rl›k
Öncelikle bir buluﬂun yeni oldu¤unu ve
eskilerden hangi özellikleri ile farkl› oldu¤unu
araﬂt›rmak gereklidir. Çünkü iyi bir araﬂt›rma
sonucunda buluﬂun asl›nda yeni olmad›¤› ortaya ç›kabilir, bu da baﬂvuru sahibini gereksiz
zaman ve para kayb›ndan korur. En iyisi buluﬂu sahibinin ön araﬂt›rmay› kendisinin yapmas› ve farkl›l›lar› kendisinin vurgulamas›d›r.
‹nternetten patent dokümanlar›na ulaﬂ›labilecek en önemli dört site Tablo 1’de yer almaktad›r. Bulunan patentler ile söz konuﬂu buluﬂun aras›ndaki farklar› vurgulamak t›bbi bir
makalenin sonuçlar›n›n literatürdeki yay›nlar
ile tart›ﬂ›lmas›ndan çok farkl› de¤ildir.

Tablo 1
ANA SAYFA

ARAﬁTIRMA SAYFASI

Avrupa Patent Ofisi (EPO)
Amerika Patent Ofisi (USPTO)

www.epo.org
www.uspto.gov

Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO)

www.wipo.int

Türk Patent Enstitüsü (TPE)

www.tpe.gov.tr

http://ep.espacenet.com (‹ngilizce)
http://www.uspto.gov/patft/index.html
(‹ngilizce)
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp
(‹ngilizce)
http://tr.espacenet.com (Türkçe)
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Örne¤in “Anoscope” baﬂl›kl› buluﬂ için söz
konusu siteler araﬂt›r›lm›ﬂ ve Avrupa Patent
Ofisi’nde 44, Amerika Patent Ofisi’nde 32 patent bulunmuﬂtu. Toplam 76 icad›n ‹ngilizce
yaz›lm›ﬂ olanlar› ayr›nt›l› olarak, Çince yaz›lm›ﬂ olanlar›n ise resimleri incelenerek en çok
benzerlik gösterenlerle aras›ndaki farkl›l›klar
saptanm›ﬂ ve edinilen bilgiler ›ﬂ›¤›nda yeni
buluﬂun farkl›l›klar› ortaya konmuﬂtur.

Patent baﬂvurusu
Patent baﬂvuru süreci tarifnamenin ve istemlerin haz›rlanmas› ve resmi ofis nezdinde
baﬂvurunun yap›lmas› ile baﬂlay›p belge al›m
aﬂamas›na kadar sürer. Patent belgesi al›nd›ktan sonra patentin geçerli olabilmesi için y›ll›k taksitlerin zaman›nda ödenmesi gereklidir.
Patent baﬂvurusu buluﬂ sahibi taraf›ndan yap›labilir. Bunun için Türk Patent Enstitüsü’nün
internet sitesinde k›lavuzlar vard›r (2,4). Ancak buluﬂ sahibinin bu aﬂamadan sonra iyi bir
özel patent vekili ile anlaﬂmas› ve onlarla çal›ﬂmas› daha ak›lc›d›r. Çünkü patent sürecinin
bundan sonraki aﬂamalar› profesyonel yard›m
ve yaz›l›m ile çok daha hatas›z ve h›zl› ilerler.
Patent baﬂvurusu için dilekçe, tarifname,
istemler, özet ve resimler gerekli olmaktad›r.

Tarifname
Buluﬂun uygulanabilmesini sa¤layacak nitelikte aç›k ve ayr›nt›l› olarak yaz›l›r. Buluﬂun
tüm özellikleri hiçbir ﬂey gizlemeden eksiksiz
olarak aç›klan›r. Tarifname s›ras›yla aﬂa¤›daki
bölümleri kapsar:
Buluﬂ baﬂl›¤›: Buluﬂu k›saca tan›mlar, en
çok yedi sözcükten oluﬂur.
Buluﬂun ilgili oldu¤u teknik alan ve tekni¤in bilinen durumu: Buluﬂun ilgili oldu¤u teknik konuyu belirler. Buluﬂun incelenmesi,
araﬂt›r›lmas› ve anlaﬂ›lmas› için hem yurt içi
158

hem de yurt d›ﬂ› benzerleri ayr›nt›l› olarak verilir, yeni buluﬂ ile bunlar›n aras›ndaki farklar
karﬂ›laﬂt›r›l›r ve kaynak göstererek ayr›nt›l› biçimde aç›klan›r (2,4).
Örne¤in: Tekni¤in bilinen durumunda hemoroid cerrahisinde kullan›lan anoskoplar bulunmaktad›r. Anoskoplar konik uçlu silindirik
cihazlar olup konik ucu arac›l›¤›yla anal kanal
geniﬂletilmekte ve anoskop anüsten içeri sokulmaktad›r. Anoskop bir bölümüne kadar
rektum içinde ilerletilmektedir. Anoskopun d›ﬂarda kalan taraf›nda bir sap bulunmakta ve
bu sap sayesinde anoskopu rektum içinde 360
derece çevirmek mümkün olmaktad›r.
Tekni¤in bilinen durumundaki anoskoplardan bir k›sm›n›n saplar›n›n içi boﬂtur ve bu
boﬂluk sayesinde anoskopun içine bir ›ﬂ›k
kayna¤› yerleﬂtirilebilmektedir. Böylelikle
anoskopun içi daha iyi görünür hale gelmektedir. EP1183991 say›l› Avrupa Patent baﬂvurusuna, sap›n›n orta k›sm› boﬂ olan bu çeﬂit
bir anoskop konu olmuﬂtur.
Söz konusu EP1183991 say›l› Avrupa ile
US20060036129, US20030130559 say›l› Birleﬂik Devletler, JP2003235799 say›l› Japon Patent baﬂvurular›nda, içlerinden alet sokularak,
bu aletlerle cerrahi giriﬂim yapmay› mümkün
k›lan, iç çaplar›n›n yeterince geniﬂ oldu¤u
anoskoplar anlat›lmaktad›r.
WO2004064624 say›l› Uluslararas› patent
baﬂvurusunda bahsedilen anoskopun çap› küçük olmas›na karﬂ›n ucuna yak›n bir yerden
aç›lm›ﬂ pencereden hemoroidleri besleyen
damarlar› dikiﬂ geçerek ba¤lamak mümkündür…… (5).
Buluﬂun çözümünü amaçlad›¤› teknik sorunlar (Buluﬂun K›sa Aç›klamas›): Teknik sorunun
ve çözümünün anlaﬂ›labilece¤i biçimde buluﬂu
ortaya koyar ve tekni¤in bilinen durumuna at›fta bulunarak buluﬂun avantajlar›n› belirtir (2,4).
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Örne¤in: Anoskop baﬂl›kl› buluﬂun amac›,
rektuma çevre dikiﬂi at›labilmesi için üzerinde
bir aç›kl›k bulunan ve bu aç›kl›¤› örten bir
sürgülü kayar kapa¤a sahip, sap›na laparoskop yerleﬂtirilebilen, stapler ile hemoroidopeksi yöntemi uygulanabilen bir anoskop gerçekleﬂtirmektir. Bu buluﬂun bir baﬂka amac›,
anoskopun aç›k olan üst taraf›ndan içeriye
görüﬂü güçleﬂtiren ve çevre dikiﬂi at›lmas›n›
zorlaﬂt›ran hemoroid pakelerinin dolmas›n›,
aç›kl›¤› ayarlanabilir sürgülü kapak ile engelleyen bir anoskop gerçekleﬂtirmektir.... (5).
Resimlerin aç›klanmas›: Resimlerin her birinin k›sa tan›mlar›, resimde yer alan parçalar›n
tümünün numaralar› ve tan›mlar› aç›klan›r (2,4).
Örne¤in: ﬁekillerde görülen parça k›s›mlar› tek tek numaraland›r›lm›ﬂ olup, bu numara-

lar›n karﬂ›l›¤› aﬂa¤›da verilmiﬂtir: 1.Anoskop,
2.Ön parça, 3.Arka parça, 4.Burun, 5.Kapak,
6.Sap, 7.Geniﬂçe, 8.Yuva, 9.Dil, 10.Boﬂluk…..
gibi (ﬁekil 1).
Buluﬂun aç›klamas›: Resimlerden yararlanarak buluﬂ aç›klan›r. Aç›klamada resimdeki
parçalar ve iﬂlevleri anlat›l›rken herbirinin numaras› yeri geldikçe parantez içinde belirtilir.
Buluﬂun çal›ﬂmas›, iﬂleyiﬂi ve di¤er teknik bilgilerden hiçbiri eksik b›rak›lamaz. Patent sisteminin ilkelerini oluﬂturan hem buluﬂlar›n
hem de buluﬂlara iliﬂkin bilginin yayg›nlaﬂmas› için buluﬂla ilgili herﬂey çok geniﬂ biçimde
aç›klan›r (2,4).
Örne¤in: Buluﬂ konusu anoskop (1) en temel halinde, bir sap (6), geniﬂçe (7) bir k›s›m,
geniﬂçenin (7) iç k›sm›nda avlu (23), bir yuva

ﬁekil 1
Anoskopun teknik çizimi
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(8), ve silindirik bir uzant› (17), laparoskop gibi ek aletlerin içinden geçmesine yard›mc› içi
boﬂ (10) bir sap (6) içeren bir arka parça (3);
çizgili bir gövde (14), bir burun (4), sürgülü
bir kapak (5), kapa¤›n (5) iç k›sm›nda en az
bir veya yüzeysel bir ç›k›nt› (12), arka parça
(3) ile birleﬂti¤i yerde bir dil (9) içeren bir ön
parça (2) içermektedir…… (ﬁekil 1).
Buluﬂun sanayiye uygulanma biçimi: Buluﬂtan sanayide ne ﬂekilde yararlan›labilece¤i,
buluﬂun ne ﬂekilde uygulanabilece¤i ve kullan›labilece¤i belirtilir (2,4).
Örne¤in: Söz konusu buluﬂ, kullan›ld›ktan
sonra at›lan tek kullan›ml›k bir anoskop (1)
olarak üretilebilmektedir. Dolay›s›yla buluﬂa
daha hijyenik olma özelli¤i kazand›r›lm›ﬂt›r.
Bu temel kavram etraf›nda, buluﬂ konusu
anoskopun (1) çok çeﬂitli uygulamalar›n›n geliﬂtirilmesi mümkün olup, buluﬂ esas olarak
istemlerdeki gibidir, burada aç›klanan örneklerle s›n›rland›r›lamaz…. (5).

‹stem veya istemler
Buluﬂun patentle korunmas› istenilen unsurlar›n› tan›mlar. Tarifnameye dayanarak haz›rlan›r, tarifnamede tan›mlanan buluﬂun kapsam›n› aﬂamaz (2,4).
Örne¤in: ‹ç k›sm› boﬂluk (10) olan boru
ﬂeklinde bir sap (6) içeren bir arka parça (3);
en baﬂ›nda konik ﬂeklinde ucu kapal› bir burun (4) yer alan ve buruna (4) kadar iç taraf›
boﬂluk (101) olan bir ön parça (2) içeren ve
arka parçada (3) yer alan, uzunlamas›na aks›,
anoskopun (1) ön parças›n› (2) bilhassa kayar
kapa¤› (5) ve kapak (5) aç›ld›¤›nda oluﬂan
pencereyi (11) görecek do¤rultuda olan bir
sap (6), sap›n (6) ön parça (2) ile birleﬂti¤i orta k›s›mda yer alan, bir avlu (23) içeren geniﬂçe (7) bir k›s›m….. (5).

Özet
Özet,tarifname, istemler ve resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluﬂun iliﬂki160

li oldu¤u teknik sahay› belirtir. 50 ila 100 sözcükten oluﬂur (2,4).
Örne¤in: Bu buluﬂ, arka parças› (3) üzerinde yer alan; uzunlamas›na aks›, anoskopun
(1) ön parças›n› (2) bilhassa kayar kapa¤› (5)
ve kapak (5) aç›ld›¤›nda oluﬂan pencereyi
(11) görecek do¤rultuda olan bir sap (6), sap›n (6) ön parça (2) ile birleﬂti¤i orta k›s›mda
yer alan, ön parçan›n (2) üzerine oturan geniﬂçe (7) bir k›s›m, geniﬂçe (7) k›sm›n avlu
(23) yüzeyinde bir yuva (8), geniﬂçe (7) k›sm›n içerisinde silindirik bir uzant› (17), ön
parças› (2) üzerinde yer alan; istenilen ölçüde
aç›larak istenen aç›kl›kta pencere (11) oluﬂturabilen veya tamamen ön parçadan (2) ayr›labilen sürgülü bir kapak (5), sürgülü kapa¤›n
(5) iç yüzeyinde tutulmas›n› ve çekilmesini
kolaylaﬂt›ran bir ç›k›nt› (12), yuvaya (8) oturan ve ön parçan›n (2) arka parçaya (3) kilitlenip aç›lmas›n› sa¤layan ve ön parçan›n (2)
distal taraf›na do¤ru konumland›r›lm›ﬂ bir dil
(9) ve ön parçay› (2) çevirmek ve ç›karmak
için dilin (9) iki farkl› kenar›nda ç›k›nt›lar
(21,22) içeren bir anoskop (1) ile ilgilidir (5).

Resimler
Bu bölümde kullan›lan resim sözcü¤ü teknik resim anlam›na gelir, ürünün foto¤raflar›
resim olarak verilmez. Resimler yaz›l› k›s›m
içermez. Zorunlu oldu¤unda su, buhar, aç›k,
kapal› gibi tek sözcük veya sözcükler yaz›labilir. Buluﬂ aç›s›ndan zorunlu olmad›kça resim
üzerinde ölçülendirme yap›lmaz. Resimler sabit, siyah, düzenli kal›nl›kta ve iyi tan›mlanm›ﬂ
çizgiler ve kalem darbeleri ile yap›l›r, bilgisayar da kullan›labilir, renk kullan›lmaz (2,4).
Yukar›da da belirtildi¤i gibi buluﬂ sahibinin buluﬂunu ayr›nt›l› olarak araﬂt›rmas›ndan
ve farkl›l›klar› mevcut buluﬂlarla karﬂ›laﬂt›r›p
bilgileri bir makale tart›ﬂmas› yapar gibi aç›k
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ve net olarak derlemesi ve sonra iyi bir özel
patent vekiline devretmesi en uygun yöntemdir. Patent vekili kendi ön incelemesini yapar
ve buluﬂun yeni oldu¤u kan›s›na var›rsa bizden ald›¤› bilgilerin ›ﬂ›¤›nda tarifnameyi daha
iyi haz›rlar. ‹yi haz›rlanm›ﬂ, kolay anlaﬂ›labilir
bir tarifnamenin haz›rlanmas› ise gerek ulusal
gerek de uluslar aras› baﬂvurularda daha kolay de¤erlendirilmektedir.
Ulusal patent baﬂvurusu yap›ld›ktan sonra
12 ay içinde uluslar aras› baﬂvuru (PCT) yap›labilir. Bunun için patent tarifnamesinin ‹ngilizce çevirisi gerekecektir. PCT yap›ld›ktan
sonra gelecek olan “Araﬂt›rma Raporu”na göre 30. aya kadar bölgesel bir baﬂvuru olan Avrupa Patenti (EP) baﬂvurusu yap›labildi¤i gibi
ülkelere ayr› ayr› da baﬂvurulabilir.
Baﬂvuru, baﬂvuru tarihinden itibaren onsekiz ayl›k sürenin dolmas› ile Enstitü taraf›ndan
Resmi Patent Bülteninde yay›nlan›r (4). Örne¤in: Anoscope (6).

Tübitak patent baﬂvurusu teﬂvik ve
destek program›
Tübitak ulusal patent baﬂvurular› için buluﬂ kabul edilirse geri ödemesiz 3000 YTL ve
450 YTL patent vekil ücreti vermektedir. Tübitak ayr›ca uluslararas› veya bölgesel patent
baﬂvurular› için iki farkl› destek vermektedir,
geri ödemesiz 3000 YTL ile 450 YTL patent
vekil ücreti, ya da 100.000 YTL’ye kadar geri
ödemeli destek. E¤er patent ABD, Japonya,
beﬂ Avrupa ve üç dünya ülkesince kabul edilirse geri ödemeli destek hibeye dönüﬂmekte-

dir. Ayn› baﬂvuru için ABD, Japonya ve Avrupa patenti al›nmas›na “Triadic Patent” denmekte olup, ülkelerin geliﬂmiﬂlik kriterlerinin
de¤erlendirilmesinde yer almaktad›r (1).
Sonuç olarak amaç buluﬂ yapmak, patent almak ve üretim yaparak ülkemizin gücünü ve rekabet etme yetene¤ini artt›rmak ise bunun için
Tübitak deste¤i uygun ﬂartlar› oluﬂturmuﬂtur.

Teﬂekkür
Bu makalenin yazar›, yaz›y› de¤erlendiren
ve önerilerde bulunan Sn. Hande Halitligil’e
(Ankara Patent Bürosu Ltd ﬁti Patent Bölümü
Prosedür Birim Yöneticisi, Patent ve Marka
Vekili) teﬂekkür eder.
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