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Tah�r KOĞU



Sına� mülk�yet açısından; buluşunuzu
tesc�lle koruma altına aldığınızda,

rak�p f�rma – ürünlere karşı b�r
korunma alanı oluşturursunuz. Bu
koruma alanı, muhtemel takl�tlere
karşı s�z� yasal anlamda hak sah�b�
hal�ne get�r�r. Hukuksal anlamda
�ht�laf yaşadığınızda net b�r savunma
aracıdır. Ürett�ğ�n�z mal ve h�zmetler
�ç�n b�r tür tekel hakkı sağlar.

Neden
Patent
Tescili ?



Pazarlama açısından; buluşunuz patentle
korunmadığı zaman, pazarlama
konusunda harcayacağınız çaba, reklam
ve tanıtım harcamalarından başkaları da
faydalanır. B�r ürünün patentl� olması,
rak�p ürünlere karşı kend� başına b�r
rekabet avantajıdır. Özell�kle yen�
g�r�ş�mc�ler �ç�n yatırımcı çekmen�n en
etk�l� ve kolay yoludur. Patentle korunan
ürün ya da buluşu, l�sanslama yoluyla
başka k�ş� ya da kurumlara kullandırtarak
gel�r elde etmek mümkündür. Ph�l�ps
f�rmasının DVD teknoloj�s�n�n patent
l�sanslamasından sağladığı c�ro, ürünün
kend�s�nden elde ett�ğ� c�rodan fazladır.

Neden
Patent
Tescili ?



Sağladığı prest�j açısından; patent sah�b�
b�r k�ş� ya da kurum olmak, �novat�f –
yen�l�kç� olarak anılmanın en net yoludur.

Neden
Patent
Tescili ?



Sağladığı prest�j açısından; patent sah�b�
b�r k�ş� ya da kurum olmak, �novat�f –
yen�l�kç� olarak anılmanın en net yoludur.

Neden
Patent
Tescili ?



Patent, sınırlı b�r süre ve yer �ç�n sah�b�ne,

üçüncü k�ş�ler tarafından buluşun 

�z�ns�z olarak üret�lmes�n�, satılmasını,
kullanılmasını veya �thal ed�lmes�n� 
engellemek amacıyla tanınan tekel
hakkıdır.

Patent
Nedir?





Keş�fler, b�l�msel teor�ler, matemat�ksel
yöntemler,
Z�hn� faal�yetler, �ş faal�yetler� veya
oyunlara �l�şk�n plan, kural ve 

yöntemler, 
B�lg�sayar programları, 
Estet�k n�tel�ğ� bulunan mahsuller,
edeb�yat ve sanat eserler� �le b�l�m 

eserler�, 
B�lg�n�n sunumu, 

Konusu kamu düzen�ne veya genel ahlaka
aykırı olan buluşlar,
İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak
teşh�s yöntemler� �le 

cerrah� yöntemler dâh�l tüm tedav�
yöntemler�,

Hangi
konular
patent
alamaz?



İnsan klonlama �şlemler�, �nsan eşey hattının
genet�k k�ml�ğ�n� değ�şt�rme 

�şlemler�, �nsan embr�yosunun sına� ya da
t�car� amaçlarla kullanılması, �nsan 

ya da hayvanlara öneml� b�r tıbb� fayda
sağlamaksızın hayvanlara acı 
çekt�reb�lecek genet�k k�ml�k değ�şt�rme
�şlemler� ve bu �şlemler sonucu elde 

ed�len hayvanlar. 

Hangi
konular
patent
alamaz?



İnsan klonlama �şlemler�, �nsan eşey hattının
genet�k k�ml�ğ�n� değ�şt�rme 

�şlemler�, �nsan embr�yosunun sına� ya da
t�car� amaçlarla kullanılması, �nsan 

ya da hayvanlara öneml� b�r tıbb� fayda
sağlamaksızın hayvanlara acı 
çekt�reb�lecek genet�k k�ml�k değ�şt�rme
�şlemler� ve bu �şlemler sonucu elde 

ed�len hayvanlar. 

Hangi
konular
patent
alamaz?









Patent ile
Faydalı
Model
arasındaki
farklar?
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