Patent Tescil
Patent Kısaca buluştur,yeniliktir,güçtür. Dünyada hiçbir yerde üretilmeyen bir parçanın üretimini yaptığınızı ve dünyada
tekel olduğunuzu düşünürseniz patentin ne kadar can alıcı olduğunu görebilirsiniz. Ancak markada da olduğu üzere
patentin tescil edilmesi ilk aşamayı kapsamakta, patentin korunması ise yani şirketimizin uzman kadrosu ile aylık yapılan
başvuruların benzerlik araması yapılarak haksız başvuruların önüne geçilmesi ikinci aşamayı kapsamaktadır.

Patent genel anlamda üretilen veya buluşa konu olan bir ürünün kullanma, ithal etme,ihraç etme, satma kiralama gibi
haklarını sağlayan bir belgedir. Ülkemizde patent denilince patentin her şeyi kapsadığı her şeye patent alınabildiği hatta
çoğu zaman marka tescili değilde patent almak gibi kelimeler kullanılmaktadır. Şekil itibariyle tüm ürünlere üretilen
mallara patent alınabilir. Her şeye patent alırım gibi söylemlerde görülmektedir. Her ürüne patent alınamaz ve bu yolla her
üretilen ürüne de patent alınmasına gerek yoktur. Patent denilince hiç olmayan ilk defa bulunacak bir ürün akla
gelmektedir. Aslına bakıldığında daha önce bulunan bir ürünün üzerinde değişiklik yaparak daha kullanışlı hale getirerek
de patent alınabilir. Patent alınırken öncelikle uygulanması gereken kriterle vardır.

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

A- Yenilik esası ; Patent i alınacak ürün şekil itibariyle piyasaya çıkmadan önce 1 sene öncesinde tescile başvurmak
durumundadır. Daha önce piyasada üretilen, fuarda sergilenen, reklamlarda gösterilen ( 1 yıl veya öncesinde ) ürünlere
eskiye dayalı olduğu için patent alınamaz. Kısacası sözlü veya yazılı olarak patent i göstermemeniz gerekmektedir.

B- Sanayiye Uygunluk Esası : Patent i alınacak ürün şekil itibariyle sanayiye uygulanabilir ve kullananılabilir olmadır.
C- Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması Esası ; bu esas da anlatılmak istenilen kısaca şu şekildedir. piyasada varolan bir
ürünün bilinen görünen kullanılan tekniğinin üretim şeklinin farklı yönleriyle aşılması, değiştirilmesi esastır. Örneğin;
Saatte 500 aksesuar üreten bir makinenin tekniğinde oynama yaparak tekniğini aşarak saatte 1000 aksesuar üretir hale
getirebilmek… Patent belgesi alınırken Türk Patent Enstitüsü’ne sunulması ve hazırlanması gereken bazı tarifler ve
belgeler gereklidir. Bunlar sırasıyla öncelikle ürünle ilgili tarifname hazırlanır. Tarifname ile beraber şayet gerek varsa
patenti alınacak ürünlerin çizimleri hazırlanır. Tarifname hazırlanırken Ürünün özet ve istemler kısmı hazırlanır. Patent de
en önemli özellik İstemler bölümüdür. Bu sayılan ilkelerin hepsi hazırlandıktan sonra Türk Patent Enstitüsü’ne evrak girişi
Karar Patent tarafından yapılır. Patent belgesi alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlara vardır.Çünki ; her ürüne
patent alınamaz.

Alınamıyacak konular :

A- Yapılan keşifler, matematikde bulunan teoriler ve bilimsel teoriler
B- Oyunlarla ilgili planlar ve metotlarla beraber kurallar
C- Edebiyat sanat eserleri,fikir haklar
D- Bilgisayar yazılımlarına da patent alınamaz

E- İnsanlarda ve hayvanlarda vucuda uygulanan cerrahi yöntemler ve usuller
F- Patent alınacak ürünün kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmaması gerekmektedir.
G- Biyolojik olarak bitki ve hayvan yetiştirme usullerine patent alınamaz. Patent belgeleri kendi koruma sürelerinin
haricinde uzatılamaz. Kendi süresi dolduktan sonra halka mal olmaktadır. üretim konusunda anonim hale gelir. İncelemeli
patent ve incelemesiz patent olarak 2 şekilde belge alınabilir. İncelemeli Patent 20 yıl kadar geçerlidir. İncelemesiz Patent
7 yıl kadar geçerlidir. Faydalı Model belgesi 10 yıl kadar geçerlidir. Patent, faydalı model belgeleri yıllık olarak takip
edilmelidir. Çünkü her yıl yatırılması gereken harç ücretleri mevcuttur. Patent, faydalı model, incelemeli patent veya
incelemesiz patent hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen ofisimizi arayınız…

