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Sayın Nadir AKSOY
İlgi : a) 11/04/2018 tarihli, 2018/05173 numaralı ve - referanslı başvurunuz.
b) 26/01/2022 tarihli ve E-39616753-110-220071063 sayılı bildirimimiz.
İlgi (a)’da kayıtlı başvurunuzla ilgili olarak ilgi (b)’de kayıtlı bildirimimize cevaben gönderilen
24/03/2022 tarihli evrak incelenmiş olup, başvurunuza ait inceleme raporunda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılan değişiklikler kabul edilmiştir.
Bu nedenle, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 98 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca anılan
başvurunuza patent verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar ve patent Resmi Patent Bülteninde
yayımlanacaktır.
6769 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca patent verilmesi kararının bültende
yayımlanmasından itibaren altı ay içinde üçüncü kişiler anılan patente itiraz edebilir. Aynı maddenin üçüncü
fıkrası hükmü uyarınca söz konusu süre içinde üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmemesi durumunda patentin
verilmesi hakkındaki karar kesinleşir ve nihai karar Bültende yayımlanır.
Söz konusu süre içinde itiraz gelmesi durumunda ise itirazlar, itiraz süresi sonunda tarafınıza bildirilir.
İtirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde itirazlara karşı gerekçeli görüşler ileri sürülebilir veya gerekli
görülürse istemler değiştirilebilir. İtiraz; görüşler ve varsa başvuruda yapılan değişiklik talepleri de dikkate
alınarak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve nihai karar verilir.
Ayrıca anılan Kanunun ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında patent
hakkına ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmektedir.
Patentin verilmiş olması, geçerliliği ve yararlılığı konusunda Kurumumuz tarafından garanti verildiği
şeklinde yorumlanamaz ve Kurumun sorumluluğunu da doğurmaz.
Bir patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler üçüncü yıldan başlamak üzere her yıl (patentin
koruma süresi boyunca) vadesinde ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık
ücretler, vadesinde ödenmediği takdirde ek ücretle birlikte vadeyi takip eden altı ay içinde de ödenebilir. Yıllık
ücretlerin bu süre içinde de ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle sona erer.
Ancak, patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde telafi ücretinin ödenmesi
halinde patent hakkı, ücretin ödendiği tarih itibariyle yeniden geçerlilik kazanır ve Bültende yayımlanır. Söz
konusu telafi ücretinin ödenmemesi durumunda 6769 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümleri uyarınca hakların yeniden tesisi için talepte bulunulabilir.
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma
zorunluluğu, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıllık veya patent
başvurusu tarihinden itibaren dört yıllık sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://belgedogrulama.turkpatent.gov.tr/bg.aspx?Id=C848FAB4-BA28-42E1-AF1F-16CACAE7A1C8
Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560)
Bilgi İçin: Mustafa AKSOY
Yenimahalle / ANKARA
Unvan:
Telefon No: (0312) 303 1 303 Faks No : (0312) 303 11 73
İnternet Adresi www.turkpatent.gov.tr
Telefon No:
Kep Adresi : tpe@hs01.kep.tr
Eposta:

mustafa.aksoy@turkpatent.gov.tr

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Patent Dairesi Başkanlığı
gerçekleştirilir. 6769 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 117 nci maddesinin sekizinci fıkrası
hükmü uyarınca patentin kullanıldığına ya da kullanılamadığına ilişkin beyanın anılan süre içinde Kuruma
sunulması halinde bu durum sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır. Bu süre içinde kullanıldığına dair
bildirim yapılmayan patentler Bültende yayımlanır.
Talep edilmesi halinde, anılan Kanunun 98 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü uyarınca patentin
verilmesine ilişkin yayımdan sonra belge düzenleme ücreti ödenerek patent belgesi düzenlenmesi talep
edilebilir.
Türk Patent ve Marka Kurumunun sunduğu hizmetlere ilişkin ücretlerde, ödemenin yapıldığı tarih
itibariyle yürürlükte olan Ücret Tebliğini dikkate almanız gerekmektedir.
Saygılarımla.

Mustafa AKSOY
Kurum Başkanı V. a.
Sınai Mülkiyet Uzmanı
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