Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım kısaca aklın, estetikle buluşmasıdır. Tasarım şekildir. Özgün çizimlerinizi, şekillerinizin korunması
gerekmektedir. Tasarımları örneklendirmek gerekirse ince belli çay bardağı ile normal çay bardağını karşılaştırabiliriz.
Birçok evde hanımlar, ince belli çay bardağını öncelikli olarak tercih ederler. İşte bu tercihin nedeni tasarımın öneminden
kaynaklanmaktadır. Tasarımınız ne kadar ince detaylarda farklılık gösterirse ortalama tüketicileriniz nezdinde o kadar
tercih edilesi olursunuz. Şimdi tasarımınızı korumamıza ne dersiniz?

"Tasarım", 554 SAYILI KHK ‘ye göre tasarım tescili hakkında kesin bir tanım yoktur. Tasarım tescili konusunda bir
genelleme yapılırsa. Şu şekilde açıklayabiliriz.

Tasarım Tescili : Ürünlerin, Tasarımların birbirlerinden ayırt edilebilmeleri için şekilsel ve tasarımsal olarak birbirlerinden
ayrılmalarını sağlayan koruma yöntemidir. Endüstriyel Tasarım Tescili. Marka tescilindeki kadar uzun süreli olarak devam
etmemektedir. Marka tescili yenilendiği sürece sonsuza kadar devam edebilir. Tasarım Tescili 5 yılda bir yenilenebilir. bu
yenileme hakkı 5 kere sürdürülebilir. Maksimum uzatma süresi 25 yıldır. Tasarım tescili sadece şekilsel olarak koruma
sağlamaktadır. fonksiyonel olarak koruma sağlama sadece Faydalı Model veyahut Patent belgesi ile olmaktadır.

Tasarım tescili belgesi alabilmek için üretilen diğer ürünlerden veya tasarımlardan farklı olmak zorundadır. Marka tescili,
faydalı model, veya patent belgesinde olduğu gibi tasarım tescilinde de öncelikle farklılık ve tescil müracaat önceliği
aranmaktadır.

Tasarım Tescillerinde en önemli iki özellik 554 Sayılı KHK ‘de de
geçtiğigi üzere yenilik ve sanayiye uygulanabilrlik
özelliğidir.Sanayiye uygulanabilrlik ten kasıt: üretilen ürünün
kullanılabilir bir ürün olması. tüketicinin yaş farkı gözetmeksizin
kullanabilmesi önemlidir.Sanayiye uygulanabılır olmasından
sadece sanayi veyahut sanayi bölgesindeki ticari kullanımlar
değil. Evlerde işyerlerinde okullardaki kullanımda sanayiye
uygulanablir bir kullanımdır. Tasarım tescilinde Yenilik esası 1
yıl ile sınırlıdır.ürün ile ilgili piyasaya sunum maksimum 1 yıl
olmak durumundadır. Şayet piyasaya sunulan ürün eski bir ürün
ise ispatlandığı takdirde belgenin hükümsüzlüğü ortaya
çıkmaktadır. eskiye dayalı kullanımlarda ilgili fuar katılımları,
sergi, satış, reklam vs. usullerin hepsi kullanımı kapsamaktadır.
Endüstriyel tasarım tescilinde kullanımın sanayiye uygulanabilirlik ve farklılık açısından farkların haricinde.Tasarım tescili
istenilen ürünün Kamu düzenine, genel ahlak ‘a uygun olması gerekmektedir. bu şekilde uygunsuz tasarımlar veya haksız
rekabet oluşturacak tasarımlar Türk Patent Enstitüsü’nden geçiş alamamaktadır.

Endüstriyel tasarım tescil belgesi almaya hak kazanan şahıs yada firma cezai yaptırım hakkı ve müeyyideler kazanır.
Tasarım tescili bulunan bir ürünün haksız kullanımı sonucunda 1000 TL ila 500.000 TL ‘ye kadar para cezası ve sonrasında
işyeri kapattırmaktan hapis cezasına kadar cezalar ve ceza şekilleri değişmektedir. Endüstriyel tasarım tescillerini ağırlıklı
olarak Tekstil, mobilya, el sanatları ve tasarım atölyelerinde yapılmaktadır.

Örneğin; Bardak ilk bulunduğunda Patent belgesi alınmaktadır. Belli bir süre sonra bardak ile sıcak içecekler veya soğuk
içecekler içilemediği için Kulp icat edilmiştir.Bulunan bu kulp icat geliştirme olduğu için Faydalı Model belgesi olabilir.
sonrasında bardak üzerinde şekilsel değişiklikler Kare üçgen vs. veya bardak üzerinde farklı şekiller ile birlikte elmaslarla
süslenebilir. Yapılan bu süslemeler ve tasarımsal değişiklikler Endüstriyel Tasarım tescilinin konusuna girmektedir. Ortaya
çıkan ürünü markalaştırmak içinde marka tescili yapılması gerekmektedir.

Tasarım tescilleri ile ilgili süre toplam olarak 10 ila 12 ay arasında değişmektedir. bu süreler içerisinde sırasıyla öncelikle
inceleme ve araştırma ( 2 ay ) sonrasında resmi bülten dönemi ( 6ay ) peşinden belgenin onaylanıp Enstitü tarafından Karar
Patent ‘e sunulması şeklinde geçmektedir.

