ULUSLAR ARASI PATENT TESCİLİ

Türkiyede yapılan patent veya Faydalı Model başvurusu ancak Türkiye sınırları içinde
geçerlidir. Türkiye dışındaki ülkelerde patentle ilgili faaliyette bulunulacaksa mutlaka o patent
başvurusu yapmak gerekir. Tüm dünyada geçerli uluslararası bir patent tescili yoktur ancak
yurtdışı patent başvurularında 3 farklı yol izlenebilmektedir.
A) P.C.T. (PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI)
B) E.P.C. (AVRUPA PATENT ANLAŞMASI)
C) ÜLKE BAZINDA BAŞVURU

PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI (PCT)

PCT aracılığıyla yapılan uluslararası bir başvuru ile, bu Anlaşmaya üye ülkelerin tamamında
veya seçilen ülkelerde, Türkiye’ye yapılan başvurunun tarihinden itibaren koruma elde etmek
mümkündür. Bununla ilgili uluslararası başvuru dilekçelerinin bir sureti (İngilizce, Almanca veya
Fransızca) ve başvuru aşamasında ödenmesi gereken ücretlerle ilgili bilgiler danışman
firmadan temin edilebilir.
Vekiliniz, uluslararası başvuru dilekçesi, buluş konusunu açıklayan İngilizce, Almanca,
Fransızca veya Türkçe hazırlanmış tarifname, istemler, özet ve varsa resimler ve ilgili
ücretlerin ödendiğine dair belge sunularak yapılan PCT başvurularında, Firmamız sadece
başvuruları kabul etmek ve uluslararası başvurularla ilgili işlemleri yürütmekle görevli
WIPO-Uluslararası Büro ve seçilen araştırma kuruluşuna iletmekle yükümlüdür. Bundan
sonraki tüm işlemler başvuru sahibi ile Uluslararası Büro ve seçilen Araştırma Kuruluşu
arasında devam etmektedir.
PCT’ye üye ülkeler (1 Nisan 2002 tarihi itibariyle 115 ülke)
• A.B.D.
• Almanya
• Antigua and Barbuda
• Arnavutluk
• Avustralya
• Avusturya
• Azerbaycan
• Barbados
• Belarus
• Belçika
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• Belize
• Benin
• Birleşik Arap Emirlikleri
• Bosna-Hersek
• Brezilya
• Bulgaristan
• Burkina Faso
• Cezayir
• Cote d’Ivoire
• Çad
• Çek Cumhuriyeti
• Çin
• Danimarka
• Demokratik Kore Cumhuriyeti
• Dominik
• Ekvator
• Ekvator Ginesi
• Endonezya
• Ermenistan
• Estonya
• Fas
• Filipinler
• Finlandiya
• Fransa
• Gabon
• Gambia
• Gana
• Gine
• Gine-Bissau
• Grenada
• Güney Afrika
• Gürcistan
• Hırvatistan
• Hindistan
• Hollanda
• İngiltere
• İrlanda
• İspanya
• İsrail
• İsveç
• İsviçre
• İtalya
• İzlanda
• Japonya
• Kamerun
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• Kanada
• Kazakistan
• Kenya
• Kıbrıs Rum Yönetimi Kırgızistan
• Kolombiya
• Kongo
• Kore
• Kosta Rika
• Küba
• Letonya
• Lesoto
• Liberya
• Lihteynştayn
• Litvanya
• Lüksemburg
• Macaristan
• Madagaskar
• Makedonya
• Malavi
• Mali
• Meksika
• Moğolistan
• Moldavya
• Monako
• Moritanya
• Mozambik
• Nijer
• Norveç

• Orta Afrika Cumhuriyeti
• Özbekistan
• Polonya
• Portekiz
• Romanya
• Rusya Federasyonu
• Saint Lucia
• Senegal
• Sierra Leone
• Singapur
• Slovakya
• Slovenya
• Sri Lanka
• Sudan
• Svaziland
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• Tacikistan
• Tanzanya
• Togo
• Trinidad and Tobago
• Tunus
• Türkiye
• Türkmenistan
• Uganda
• Ukrayna
• Umman
• Vietnam
• Yeni Zelanda
• Yugoslavya
• Yunanistan
• Zambiya
• Zimbabwe

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)
Avrupa patent sözleşmesi(European Patent Convention-E.P.C.) 5 Ekim 1973’de imzalanmış,
1977’de yürürlülüğe girmiştir. Türkiye EPC’ye 1 Kasım 2000’de taraf olmuştur. EPC üzerinden
yapılacak tek bir başvuru ile sözleşmeye üye ülkelerde hem daha kısa süreli hem de düşük
maliyetli bir patent korunması sağlanmaktadır. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20
yıldır. Avrupa Patent Başvurusu ile ilgili tüm işlemler(şekil inceleme, araştırma, yayın inceleme,
tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmektedir. Yapılan başvuruya
patent verilmesi kararının ilanından itibaren Avrupa patentinin bir üye ülkede geçerli olabilmesi
için patent dosyasının üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin, üye ülkenin belirlediği süre içinde
ilgili resmi kuruma verilmesi gerekir. Avrupa Patent Başvurusu TPE veya EPO’nun Münih
merkezindeki Lahey ya da Berlin ofisine bu ülkelerin tamamı veya bir kısmı için bir Avrupa
Patenti Başvurusu yapılabilir.

EPO’ya üye ülkeler:
Avusturya, Belçika, İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Danimarka, İspanya, Finlandiya,
Fransa, İngiltere, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako, Hollanda,
Portekiz, İsveç, Türkiye, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovakya, Slovenya,
Macaristan, Romanya, Polonya(1 Mart 2004 tarihi itibariyle) olmak üzere 28 üyesi
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bulunmaktadır. EPC’ye taraf olmamkla beraber Arnavutluk, Litvanya, Letonya ve Makedonya
için de Avrupa Patenti talep edilebilir.
Bu Sözleşmeye katılımın sağlayacağı yararlardan bazıları şunlardır:
- Türk vatandaşları güçlü, basit ve ucuz bir sistem
olan Avrupa Patent Sisteminden
yararlanma hakkını elde etmişlerdir.
- Türkiye'nin Avrupa Patent Hukuku içinde yer
alması sağlanmıştır.
- Türkiye'nin Avrupa ile entegrasyonunda önemli bir
adım atılmıştır.
- Sözleşmeye katılım sonrasında Türkiye'ye yapılan
patent başvuru sayısı artacağından
teknik bilginin yaygınlaşması
sağlanacaktır.
- Avrupa Patent Ofisi veri tabanına ücretsiz erişim
sağlanacağından, teknolojik
ilerlemenin en önemli araçlarından biri olan
teknik bilgiye hızlı ve ücretsiz erişim Türk
araştırmacılarına ve
sanayicilere büyük avantaj sağlayacaktır.
- Diğer ülke vatandaşlarının da Sözleşmeye üye
ülkelerden birinde yapacakları tek bir
Avrupa patent başvurusu ile
Türkiye'de koruma elde etmeleri, Türkiye'ye yabancı sermaye
akışının ve
rekabetin sağlanması için kuvvetli bir ortam oluşturabilmektedir.

ÜLKE BAZINDA BAŞVURU
Ülke bazında yapılacak başvurularda, yapılan başvurunun zamanı ve maliyeti her ülkenin kendi
şartlarına göre belirlenmektedir.
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