Tasarım Takip

Tescil ettirdiğiniz tasarımlarınızı piyasada takip edebiliyorsunuz. Peki ya Resmi Tasarımlar
Bültenlerinden aynı takibi yapabiliyor musunuz? Öncü Patent, her ay yayımlanan Resmi
Tasarımlar Bültenlerini siz değerli müvekkillerimiz için inceliyor, sektörel bazdaki tüm ürün
bilgilerini belirli periyotlarda tarafınıza bildiriyoruz.

Türk Patent Enstitüsü 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği tasarım başvurularını
sadece şekli uygunluk açısından inceler. Tasarıma dair ürünlerin fotoğrafları net bir şekilde
görünüyor mu? Başvuru evrakları tam olarak verilmiş mi? Tarifname doğru bir şekilde yazılmış
mı? Başvuru ücreti yatırılmış mı? Bunlar şekil inceleme konularından sadece birkaçıdır. Şayet
bir tasarım başvurusu bu özelliklere haiz ise yaklaşık başvurudan iki ay sonra Resmi
Tasarımlar Bülteninde yayınlanır. Fark edildiği gibi Türk Patent Enstitüsünün inceleme
aşamasında benzerlik incelemesi söz konusu değildir. Yani Türk Patent Enstitüsü, bir tasarım
başvurusunu incelerken benzerlik veya ayniyetlikten dolayı reddetmez. Sadece şekli açıdan
inceler ve başvuru şekli açıdan uygun ise söz konusu başvuruyu bültende yayımlar. Söz
konusu bülten altı ay boyunca 3.kişilere karşı bültende(askıda) kalacaktır. Bültende
yayımlanmasının temel amacı ise, bültende yayımlanan ürünün veya tescillenme kriterlerinden
herhangi birine haiz olmadığını düşünen kişi veya kurumların bu iddialarını savunabilecekleri
bir ortam oluşturmaktır. Şayet iddia sonucunda tasarım başvurusunda bulunulan ürün veya
ürünlerin yenilik veya ayırt edici özelliklerden herhangi birisine veya her ikisine haiz olmadığı
tespit edilirse başvuru reddedilmektedir. Bu noktada önemli nokta, başvurusu yapılan ürünün
ilgili kişi veya kuruluşlar tarafından tespit edilmesi gerekliliği ve bu işlemin nasıl yapılacağıdır.
Söz konusu bülten takip işleminin gerekliliği daha önce aynı veya benzer bir üründe tescil almış
kişi veya şahıslar için daha da fazladır. Şayet Resmi Tasarımlar Bültenlerinin takip işlemleri
vekil ofis tarafından yapılmazsa mükerrer tesciller ve hak kayıpları söz konusu olabilmektedir.
Öncü Patent, her ay yayımlanan Resmi Tasarımlar Bültenlerini sektörel bazda inceleyerek ilgili
firmalara güncel olarak bildirmektedir. Benzer olarak değerlendirilen ürünler için ise uzman
avukatlarımız tarafından itiraz dosyaları hazırlanmakta, böylelikle benzer olan tasarım
başvurusunun iptali sağlanmaktadır. Tasarım Takip işlemi için herhangi bir ücret
alınmamaktadır.

Takibi yapılan bazı sektörler;
-

Mobilya
Tekstil
Otomotiv
Ambalaj
Giyim
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