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Sanay� ve T�caret Bakanlığından:

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ
GÖSTERİR YÖNETMELİK

Dayandığı Kanun Numarası ve Tar�h�: KHK/551 - 27 .6.1995

Resm� Gazete �le Neş�r ve İlânı: 9 Ocak 2001 - Sayı: 24282

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Avrupa Patentler�n�n Ver�lmes� �le İlg�l� Avrupa Patent Sözleşmes�n�n Türk�ye'dek� uygulama
esaslarını ve şekl�n� bel�rlemekt�r.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmel�k, Avrupa Patentler�n�n Ver�lmes� �le İlg�l� Avrupa Patent Sözleşmes�n�n Türk�ye'de uygulanmasına �l�şk�n
esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Hukuk� Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmel�k, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Avrupa Patentler�n�n
Ver�lmes� �le İlg�l� Avrupa Patent Sözleşmes� ve 29/01/2000 tar�hl� ve 23948 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren
4504 sayılı Avrupa Patentler�n�n Ver�lmes� �le İlg�l� Avrupa Patent Sözleşmes� ve Ekler�ne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Da�r
Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Enst�tü: Türk Patent Enst�tüsünü,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamey�,

c) Sözleşme: 5/10/1973 tar�h�nde Mün�h'te �mzalanan, 29/1/2000 tar�hl� Resm� Gazete'de yayımlanan 4504 sayılı Kanunla Türk�ye'n�n
katıldığı Avrupa Patentler�n�n Ver�lmes� �le İlg�l� Avrupa Patent Sözleşmes�n�,

d) Avrupa Patent�: Sözleşmeye göre Avrupa Patent Of�s� tarafından ver�len patent�,

e) Avrupa Patent� Başvurusu: Sözleşmeye göre b�r Avrupa Patent� �ç�n yapılan başvuruyu,

f) Vek�l: Enst�tü s�c�l�ne kayıtlı patent vek�l�n�,

g) (Değ�ş�k - R.G.: 22.5.2008 - 26883 / m.1) Ücret Tebl�ğ�: 6/11/2003 tar�hl� ve 5000 sayılı Türk Patent Enst�tüsü Kuruluş ve Görevler�
Hakkında Kanunun 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (f) bend� ve 25 �nc� maddes� gereğ� Türk Patent Enst�tüsünce uygulanacak olan
ücret tar�fes�n�, �fade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulanacak Kanun Hükümler�

Uygulanacak Kanun

Madde 5- Aks� Sözleşmede bel�rt�lmed�kçe, Türk�ye'n�n seç�ld�ğ� Avrupa patent� başvuruları ve Avrupa patentler� �ç�n Kanun
Hükmünde Kararname, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Uygulama Şekl�n�
Göster�r Yönetmel�k ve bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Sözleşme �le Kanun Hükmünde Kararname arasında herhang� b�r aykırılık olması durumunda Sözleşme hükümler� uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avrupa Patent� Başvurusu

Başvuru Yer� ve D�l�

Madde 6- (Değ�ş�k 1. fıkra - R.G.: 22.5.2008 - 26883 / m.2) Bölünmüş başvurular har�ç, Avrupa patent� başvurusu, Enst�tüye
Sözleşmen�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasındak� d�llerden b�r�nde veya 14 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına uygun olarak
yapılab�l�r. 

Türk�ye'de gerçekleşt�r�len ve konusu ulusal güvenl�ğ� �lg�lend�ren buluşlar �ç�n yapılacak olan Avrupa patent� başvuruları doğrudan
Enst�tüye yapılır.

http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/khk551.htm
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/tc4504.htm
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y26883.htm#1
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/tc5000.htm#6
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y26883.htm#2
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Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �ç�nde �kametgahı olmayan veya sına� veya t�car� faal�yette bulunmayan gerçek veya tüzel k�ş�ler
tarafından Enst�tüye yapılan Avrupa patent� başvuruları �ç�n Türk�ye'de b�r �let�ş�m adres� ver�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avrupa Patent� Başvurusunun ve Avrupa Patent�n�n Etk�ler�

Avrupa Patent� Başvurusunun Etk�s�

Madde 7- Türk�ye'n�n seç�ld�ğ� b�r Avrupa patent� başvurusu, başvuru tar�h� ver�ld�ğ� andan �t�baren, varsa rüçhan hakkı taleb�yle
b�rl�kte, rüçhan hakkı talep ed�len başvurunun akıbet�ne bakılmaksızın, Türk�ye'de yapılmış b�r ulusal Türk patent� başvurusu olarak
kabul ed�l�r.

Yayımlanmış B�r Avrupa Patent� Başvurusundan Doğan Haklar

Madde 8- Türk�ye'n�n seç�ld�ğ� yayımlanmış b�r Avrupa patent� başvurusu, Kanun Hükmünde Kararnamen�n 82 nc� maddes� hükmüne
göre ulusal patent başvurularına ver�len haklara, bu başvuruya a�t �stemler�n Türkçe çev�r�s�n�n bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�ne
uygun olarak yayımlandığı veya Türk�ye'de buluşu kullanan k�ş�ye başvuru sah�b� tarafından b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren sah�pt�r.

Avrupa Patent� Başvurusunun İstemler�n�n Türkçe Çev�r�s�n�n Sunulması

Madde 9- (Değ�ş�k b�r�nc� fıkra - R.G.: 26.11.2015 - 29544 / m.1) Bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�ndek� çev�r�, başvuru sah�b� veya
vek�l� tarafından aşağıdak� unsurları �çeren başvuru formu �le b�rl�kte Enst�tüye sunulur:

a) Avrupa patent� başvuru numarası,

b) Türkçe buluş başlığı ve özet,

c) Varsa vek�l�n b�lg�ler�,

d) Türkçe çev�r�n�n, Avrupa patent� başvurusu �stemler�n�n or�j�nal metn� �le aynı olduğuna da�r beyan.  
  

Avrupa patent� başvurusu sah�b�, Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �ç�nde �kametgahı olmayan veya sına� veya t�car� faal�yette
bulunmayan gerçek veya tüzel k�ş� �se �stemler�n Türkçe çev�r�s� b�r vek�l tarafından sunulur.

(Değ�ş�k 3. fıkra - R.G.: 22.5.2008 - 26883 / m.3) Sunulan çev�r�, Avrupa Patentler�n�n Ver�lmes� �le İlg�l� Sözleşmen�n Uygulama
Şekl�n� Göster�r Yönetmel�ğ�n 49 uncu maddes�n�n �k� �la on�k�nc� fıkralarında bel�rt�len şekl� şartlara uygun olmalıdır. 

İstemler�n Türkçe Çev�r�s�n�n Yayımı

Madde 10- Enst�tü, bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�ne uygun olarak sunulan Türkçe �stemler�, ücret tebl�ğ�nde bel�rt�len ücret�n
ödenmes�nden sonra yayımlar. İstemler�n�n Türkçe çev�r�s� yayımlanan Avrupa patent� başvurusu, Resm� Patent Bülten�nde �lan ed�l�r.

Avrupa Patent�n�n Etk�s�

Madde 11- Türk�ye'n�n seç�ld�ğ� b�r Avrupa patent�, bu Yönetmel�ğ�n 12 nc� ve 13 üncü maddeler�ndek� koşulların sağlanması şartıyla,
Avrupa Patent Of�s� tarafından, Avrupa patent�n�n ver�ld�ğ�ne �l�şk�n �lanın yapıldığı tar�hten �t�baren, Türk�ye'de ver�len b�r ulusal patent
olarak kabul ed�l�r.

Avrupa Patent� Fas�külünün Türkçe Çev�r�s�n�n Sunulması

Madde 12- Tar�fname, patent �stemler� ve varsa tekn�k res�mler� �çeren Avrupa patent� fas�külünün Türkçe çev�r�s� Avrupa patent�n�n
ver�ld�ğ�n�n �lan ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde Avrupa patent� sah�b� veya vek�l� tarafından Enst�tüye sunulur.

(Değ�ş�k �k�nc� fıkra - R.G.: 26.11.2015 - 29544 / m.2) Avrupa patent� fas�külünün çev�r�s� �le b�rl�kte;

a) Avrupa patent� başvuru numarası ve Avrupa patent� numarası,

b) Türkçe buluş başlığı ve özet,

c) Varsa vek�l�n b�lg�ler�,

d) Türkçe çev�r�n�n, Avrupa patent�n�n or�j�nal metn� �le aynı olduğuna da�r beyanı �çeren d�lekçe ve ek�nde Avrupa Patent Of�s�
tarafından yayımlanan Avrupa patent�n�n ver�ld�ğ�ne �l�şk�n yayın sayfası,

ver�l�r.  
  

Avrupa patent� sah�b�, Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �ç�nde �kametgahı olmayan veya sına� veya t�car� faal�yette bulunmayan gerçek
veya tüzel k�ş� �se, çev�r� b�r vek�l tarafından sunulur.

Ücret tebl�ğ�nde bel�rt�len çev�r�n�n yayın ücret�, bu madden�n 1 �nc� fıkrasında bel�rt�len süre �ç�nde öden�r.

(Değ�ş�k 5.fıkra - R.G.: 30.3.2013 - 28603 / m.1) Çev�r�n�n, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len süre �ç�nde ver�lmemes� hal�nde,
bu süren�n �ç�nde, bu süren�n sonuna eklenmek üzere, üç aylık ek süre talep ed�leb�l�r. Ücret tebl�ğ�nde bel�rt�len ek süre talep ücret�
ve çev�r� yayın ücret� taleple b�rl�kte öden�r.  

  

http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y29544-1.htm#1
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y26883.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y29544-1.htm#2
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y28603-8.htm#1
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(Değ�ş�k 6. fıkra - R.G.: 22.5.2008 - 26883 / m.4) Çev�r�, Avrupa Patentler�n�n Ver�lmes� �le İlg�l� Sözleşmen�n Uygulama Şekl�n�
Göster�r Yönetmel�ğ�n 49 uncu maddes�n�n �k� �la on�k�nc� fıkralarında bel�rt�len şekl� şartlara uygun olmalıdır. 

Türkçe çev�r�n�n, Enst�tüye öngörülen süre �çer�s�nde ver�lmemes� veya ücret�n�n ödenmemes� hal�nde, Avrupa patent� Türk�ye'de
başından ber� geçers�z kabul ed�l�r.

Avrupa Patent� Fas�külünün Türkçe Çev�r�s�n�n Yayımı

Madde 13- Enst�tü, bu Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�ne uygun olarak sunulan çev�r�y� yayımlar. Fas�külünün Türkçe çev�r�s�
yayımlanan Avrupa patent�, Resm� Patent Bülten�nde �lan ed�l�r.

İt�raz veya Kısıtlama İşlem� Sonucu Değ�şen Met�n

Madde 14 – (Değ�ş�k madde ve başlığı - R.G.: 30.3.2013 - 28603 / m.2) B�r Avrupa patent�n�n, Sözleşmen�n 101 �nc� maddes�
hükmüne göre �t�raz �şlem� sonucunda değ�şt�r�lmes� veya patent sah�b�n�n taleb� üzer�ne Sözleşmen�n 105 �nc� maddes�n�n (b) bend�
hükmüne göre kısıtlanması durumunda bu değ�ş�kl�ğ�n, Avrupa Patent Bülten�nde �lanından �t�baren üç ay �ç�nde değ�şen metn�n
çev�r� yayın ücret� �le b�rl�kte Türkçe çev�r�s�n�n Enst�tüye sunulması ve yayımlanması �ç�n bu Yönetmel�ğ�n 12 nc� ve 13 üncü madde
hükümler� uygulanır. Değ�şen metn�n Türkçe çev�r�s�n�n, çev�r� yayın ücret� �le b�rl�kte Enst�tüye süres� �ç�nde ver�lmemes� veya bu
ücret �le b�rl�kte ek süre ücret�n�n ödenerek ek süre talep ed�lmemes� hal�nde, Avrupa patent� Türk�ye’de başından ber� geçers�z kabul
ed�l�r.  

  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Avrupa Patent� Başvurusu ve Avrupa Patent�n�n Bağlayıcı Metn�

Koruma Kapsamı

Madde 15- Bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu veya 12 nc� maddes�ne uygun olarak ver�len Türkçe çev�r�n�n, Avrupa patent� başvurusunun veya
Avrupa patent�n�n �şlem d�l�nde olan metn�nden dar olması durumunda, hükümsüzlük �şlemler� har�ç, koruma kapsamının
bel�rlenmes�nde Türkçe çev�r� esas alınır.

Düzelt�lm�ş Türkçe Çev�r�

Madde 16- Avrupa patent� veya başvurusu sah�b�, düzelt�lm�ş Türkçe çev�r�y� herhang� b�r zamanda Enst�tüye sunab�l�r.

Düzelt�lm�ş çev�r�, bu Yönetmel�ğ�n 7 nc� veya 11 �nc� maddes�ndek� etk�ye, ancak bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu veya 13 üncü maddes�
hükmü sağlandığında sah�p olur.

İy� N�yetl� Kullanım

Madde 17- Düzelt�lm�ş çev�r�n�n yayımlanmasından sonra, �y� n�yetl� olarak buluşu önceden kullanmaya başlamış olan veya buluşu
kullanım �ç�n c�dd� hazırlıklara g�rm�ş olan k�ş�n�n kullanımı, Avrupa patent� başvurusunun ya da Avrupa patent� fas�külünün �lk Türkçe
çev�r�s�ne göre tecavüz sayılmadığı durumlarda, �şletmen�n gereks�n�m� neden�yle, patent sah�b�n�n �zn�n� gerekt�rmeks�z�n ücrets�z
olarak devam edeb�l�r.

ALTINCI BÖLÜM

Yıllık Ücretler

Avrupa Patentler�n�n Yıllık Ücretler�n�n Ödenmes�

Madde 18- (Değ�ş�k - R.G.: 22.5.2008 - 26883 / m.5) (Değ�ş�k 1.fıkra - R.G.: 30.3.2013 - 28603 / m.3) Avrupa patent�ne �l�şk�n yıllık
ücretler, Sözleşmen�n 141 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına uygun olarak, Avrupa patent� sah�b� veya vek�l� tarafından Enst�tüye
öden�r.  

  

Avrupa patent� sah�b�, Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �ç�nde �kametgahı olmayan veya sına� veya t�car� faal�yette bulunmayan gerçek
veya tüzel k�ş� �se, Avrupa patent�ne �l�şk�n yıllık ücretler b�r vek�l tarafından öden�r.

Avrupa patent�n�n ver�ld�ğ�n�n yayımlanmasından sonrak� üç ay �ç�nde vades� gelm�ş ve ödenmes� gerekl� olan Avrupa patent�ne �l�şk�n
yıllık ücretler�n bu süre �ç�nde Enst�tüye ödenmes� hal�nde, geçerl� b�r şek�lde ödenm�ş olduğu kabul ed�l�r ve ek ücret �stenmez.  

  

YEDİNCİ BÖLÜM

Ulusal Patent veya Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürme

Dönüştürme

Madde 19- (Değ�ş�k - R.G.: 22.5.2008 - 26883 / m.6) Sözleşmen�n 77 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına göre ger� çek�lm�ş sayılan
Türk�ye'n�n seç�ld�ğ� b�r Avrupa patent� başvurusu, ulusal patent veya faydalı model başvurusuna dönüştürüleb�l�r. 

Dönüştürme Taleb�n�n Kabulü

Madde 20- Bu Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�ndek� dönüştürme, dönüştürme taleb�n�n Enst�tü tarafından alındığı tar�hten �t�baren üç
ay �ç�nde;

http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y26883.htm#4
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y28603-8.htm#2
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y26883.htm#5
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y28603-8.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y26883.htm#6
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a) Ulusal başvuru ücret�n�n,

b) Avrupa patent� başvurusunun orj�nal metn�n�n Türkçe çev�r�s�n�n veya başvuru sah�b�n�n ulusal �şlemlerde esas alınmasını �stem�ş
olması hal�nde başvurunun Avrupa Patent Of�s� nezd�nde değş�t�r�len metn�n�n Türkçe çev�r�s�n�n,

Avrupa patent� başvurusu sah�b� veya vek�l� tarafından Enst�tüye tesl�m� hal�nde kabul ed�l�r.

Avrupa patent� başvurusu sah�b�, Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �ç�nde �kametgahı olmayan veya sına� veya t�car� faal�yette
bulunmayan gerçek veya tüzel k�ş� �se, ulusal başvuru ücret� ve başvurunun Türkçe tercümes� b�r vek�l tarafından sunulur.

Dönüştürme taleb� kabul ed�len başvurulara, Kanun Hükmünde Kararname ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen�n Uygulama Şekl�n� Göster�r Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Kabul ed�len dönüştürme taleb� Resm� Patent Bülten�nde �lan ed�l�r.

B�r Avrupa patent� başvurusunun dönüştürülmes�nden ortaya çıkan Türk patent� veya faydalı model belges� fas�külünde, bu patent
veya faydalı model�n b�r Avrupa patent� başvurusundan dönüştürüldüğü bel�rt�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ç�fte Koruma

Ç�fte Koruma

Madde 21- Aynı k�ş� veya halef�ne, aynı başvuru tar�h� veya rüçhan hakkı talep ed�lm�şse aynı rüçhan tar�h�yle, aynı konu �ç�n hem
Türk�ye'n�n seç�ld�ğ� b�r Avrupa patent� ve hem de ulusal patent veya faydalı model belges� ver�ld�ğ�nde, Avrupa patent�n�n �t�raz �şlem�
sonucunda değ�şt�r�lmeden devamına karar ver�lmes� veya �t�raz �şlem� süres�nce herhang� b�r �t�raz yapılmaması durumunda, �t�raz
�şlem� süres� sonunda ulusal patent veya faydalı model hükmü sona erer.

DOKUZUNCU BÖLÜM

D�ğer Hükümler

B�lg�lend�rme Talepler�

Madde 22- (Değ�ş�k - R.G.: 22.5.2008 - 26883 / m.7) Avrupa Patent Of�s�nden gelecek b�lg�lend�rme talepler�n�, Avrupa Patentler�n�n
Ver�lmes� �le İlg�l� Sözleşmen�n Uygulama Şekl�n� Göster�r Yönetmel�ğ�n 150 nc� maddes� hükmü uyarınca Enst�tü alır. 

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

Madde 24- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Patent Enst�tüsü Başkanı yürütür.

http://www.kazanci.com/kho2/mbb/files/y26883.htm#7

