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PATENT/FAYDALI MODEL BAŞVURUSU



Kendiniz yürütebilirsiniz

ya da

Özel patent vekilleri sizin 
için başvurunuzu takip 
edebilir

Başvuru sürecindeki işlemleri



BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKENLER

• Başvuru Formu 
• Tarifname 
• İstemler 
• Özet
• Resimler (varsa)
• Başvuru Ücreti

Patent başvuru tarihi bu  TARİFNAMENİN Kurum’a verildiği 
tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

Yeni Kanunla beraber sadece tarifname 
vermekle başvuru yapılabilir. 2 ay 
içerisinde de diğer unsurlar 
tamamlanmalıdır.



Başvurunun Hazırlanması
(Tarifname)

• Tarifname, 
buluşun tüm 
detayı ile 
anlatıldığı 
kısımdır. 



Başvurunun Hazırlanması
(Tarifname)

Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi
tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey
gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

• Teknik Alan

• Tekniğin Bilinen Durumu

• Buluşun Amacı

• Şekillerin Açıklaması

• Şekillerdeki Referansların Açıklaması

• Buluşun Detaylı Açıklaması

• Buluşun Sanayiye Uygulama Biçimi
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Başvurunun Hazırlanması
(İstemler)

• Buluşun korunması istenilen
yeni olan unsurlarının
belirtildiği kısımdır.

• Korumanın kapsamını istemler
belirler.

• İstemler tarifname ve resimler
esas alınarak yorumlanır.



Başvurunun Hazırlanması
(İstemler)

Örnekler:
1)Buluş … özelliğini sağlayan ….. olup özelliği; 

A,B,C,D’den oluşmasıdır.
2)İstem 1’de bahsedilen ….. olup özelliği; D’nin E’yi 

içermesidir.
3)İstem 1’de bahsedilen ….. olup özelliği; metal (plastik, 

delikli, yekpare vs.) olmasıdır.



Başvurunun Hazırlanması
(İstemler)

1- Şemsiye olup özelliği; yağmurdan ve güneşten korumasıdır. 
(erişilmesi arzulanan bir sonuç / yarar ile tanımlanmış)

1- Şemsiye olup özelliği; sap (1), sapa bağlı metal kollar (2), 
kollara dikilmiş olan kumaştan (3) oluşmasıdır.

İstemlerde buluştan beklenen fayda sonuç yazılmamalıdır. Söz konusu 
faydayı sonucu sağlayan teknik unsur ne ise o yazılmalıdır.



Başvurunun Hazırlanması
(İstemler)

Her istem tek cümle halinde yazılmalıdır.

1- Buluş şemsiye olup özelliği; sap kısmını içerir. Sap kısmına 
katlanabilir metal kollar bağlanır. Daha sonra bu kollara 
yağmurdan korunmak için bir kumaş dikilir. Şemsiye açılmak 
istendiğinde sap kısmında bulunan düğmeye basılarak 
şemsiye açılır.

1- Buluş şemsiye olup özelliği; sap(1), sapa bağlı katlanabilen 
metal kollar (2), kollara dikili kumaş (3), şemsiyenin açılmasını 
sağlayan sap üzerinde bulunan düğmeden (4) oluşmasıdır.



1-Buluş kapı üretim metodu olup özelliği; 
- ahşap malzemenin kesilmesi
- kesilen malzemenin boyanması
- boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı 
sürülmesi
- kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması
- kapının preslenmesi

işlem adımlarından oluşmasıdır.

Başvurunun Hazırlanması
(İstemler)

Üretim yöntemi istemlerinde işlem adımları sıralı olarak belirtilmelidir.



Başvurunun Hazırlanması 
(Özet)

• Amacı sadece teknik bilgi 
vermektir

• 50-100 kelime arasında 
olmalıdır.



Başvurunun Hazırlanması 
(Resimler)

•Teknik çizim ve akış 
diyagramları resim 
olarak kabul edilir

•Fotoğraf resim olarak 
verilmemelidir.



FM
Başvurusu

Şekli
İnceleme

İtiraz ve Görüş 
yayından 
itibaren
(3 ay)
içinde

Faydalı Model
Belgesi

10 YIL

Uzman itiraz ve
görüşleri 

Değerlendirir

İtiraz yok 
Rapor 
Olumlu

Yayın

FAYDALI MODEL BAŞVURU SÜRECİ

Araştırma
Raporu

RED

Faydalı Model
Belgesi

10 YIL

İtiraz yok 
Rapor 
Olumsuz

RED



Patent
Başvurusu

Şekli
İnceleme

1. Bildirim
2. Bildirim
3. Bildirim

Patent 
Belgesi
Yayını 

Başvuru sahibine eksiklikleri
gidermesi için en fazla

3 bildirim yapılır

YİDK

PATENT BAŞVURU SÜRECİ 

Araştırma
Raporu

RED

İnceleme
Raporu

3 ay
içerisinde

Belge yayınından
İtibaren 6 ay

İçinde 3. kişilerin
itirazı



ARAŞTIRMA RAPORU

• Amaç tekniğin bilinen durumunun unsurlarını
belirlemektir.

• Başvuru tarihinden itibaren oniki ay içinde
talep yapılır.

• Araştırma raporu Kurum tarafından
yayınlanır.



Patent Sınıfı

Araştırma Yapılan 
Patent Sınıfları

Araştırma Yapılan 
Veritabanları

Tekniğin bilinen 
durumundaki en 
ilgili dokümanlar

Buluşun ilgili 
istemleri

Dokümanın
buluşun istemleri 
ile ilişkisini 
gösteren kod

Kodların 
açıklaması 

Araştırma 
Raporu



İNCELEME RAPORU

• Amaç tekniğin bilinen durumuna göre
buluşun patentlenebilir olup olmadığını
belirlemektir.

• Yeni yasa ile birlikte 1 rapor hazırlanır
olumsuz görülen hususlar bildirim adı
altında yazıyla gönderilir en fazla 3 bildirim
yapılır.



İNCELEME 
RAPORU



Uluslararası Başvuru Süreci



DÜNYA  PATENTİ 

BİR PATENTİN TÜM DÜNYADA 
GEÇERLİLİĞİ 
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 Türkiye’de patent koruması elde etmek ---- TÜRKPATENT’e, 

 Diğer ülkelerde patent koruması elde etmek --- o ülkelerin patent 
ofislerine ayrı ayrı

başvurmak gerekmektedir.

http://www.ipo.gov.uk/home.htm
http://www.ipo.gov.uk/home.htm
http://www.dpma.de/index.html
http://www.dpma.de/index.html
http://www.epo.org/index.html
http://www.epo.org/index.html
http://www.patentamt.at/Home/index1.html
http://www.patentamt.at/Home/index1.html
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.ipmenu.com/archive/images/news.h21.gif&imgrefurl=http://www.ipmenu.com/archive/May2004toJune2004.htm&usg=__7PTCQ6gIlyL9Rof4lIXE31AgjME=&h=294&w=266&sz=9&hl=tr&start=17&um=1&tbnid=_ICtul0FTYFAvM:&tbnh=115&tbnw=104&prev=/images?q=denmark+patent+office&um=1&hl=tr
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.ipmenu.com/archive/images/news.h21.gif&imgrefurl=http://www.ipmenu.com/archive/May2004toJune2004.htm&usg=__7PTCQ6gIlyL9Rof4lIXE31AgjME=&h=294&w=266&sz=9&hl=tr&start=17&um=1&tbnid=_ICtul0FTYFAvM:&tbnh=115&tbnw=104&prev=/images?q=denmark+patent+office&um=1&hl=tr
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.main.MainApp
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.main.MainApp
http://www.prv.se/?id=83
http://www.prv.se/?id=83


Patent başvurusu nereye yapılır ?

Ulusal patent 
başvurusu

Avrupa Patent Sözleşmesi 
aracılığıyla 

EPO

Patent İşbirliği 
Anlaşması 
aracılığıyla 

WIPO
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Ulusal
Başvuru

Birden fazla şekli şart
Birden fazla araştırma
Birden fazla yayın
Birden fazla inceleme değerlendirilmesi
Çeviri ve ulusal ücretlerin 12 ay içinde yatırılması

Her bir başvuru için 
ulusal araştırma 
inceleme ve diğer 
işlemler.

Yurtdışında
Başvurular

12 AY

Paris Sözleşmesi
Rüchan Hakkı



Buluşların birden çok ülkede korunması istendiğinde, işlemleri kolaylaştırmak ve daha 
ekonomik hale getirmek amacıyla 1970 yılında imzalanmıştır.

PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT)

01 OCAK 1996’da TÜRKİYE’de yürürlüğe girmiştir.



AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)

Buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliği 
oluşturmak ve patent verilmesi işlemini tek bir prosedürle yapmak 
amacıyla 05 Ekim 1973’te imzalanmıştır.

01 KASIM 2000’DE TÜRKİYE 20. üye ülke olmuştur.

•Tek bir başvuru ile 38 +2 ülkede geçerli 



TEŞEKKÜRLER



www.turkpatent.gov.tr

https://twitter.com/turkpatent

http://www.youtube.com/user/tpekurumsal

http://www.turkpatent.gov.tr/
https://twitter.com/turkpatent
http://www.youtube.com/user/tpekurumsal
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