
 

 

 
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI HİZMETLERİ 

 
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKKI 

 
Fikri Haklar, edebiyat, sanat, müzik, mimari gibi 
telif hakları olarak adlandırılan alanı kapsar. 

 
Sınai Haklar, sanayi ve teknolojiyi ilgilendiren 
alanlardaki patentleri, markaları, tasarımları 
kapsar.  
 
    

 
 

BULUŞ / İCAT 
 

• Buluş veya İcat, daha önce bulunmayan bir 
şeyin insan azmiyle bulunmasıdır. 

• Buluş yeni bir düşünce, yöntem ya da aygıt 
üretmektir. 

• Buluş yeni bir düşünce ile probleme çözüm 
bulmak ya da eskisinin geliştirilmesidir. 

• Buluşlar, ancak patent yolu korunabilir. 
• Bu sayede hem toplumsal ilerleme sağlanır hem 

de buluşçu hakları korunur. 
• Patentle korunan bir buluşun ticarileştirilmesi 

çok daha kolaydır. 

PATENT NEDİR? 
 
• Patent, buluşun açıklanarak korunduğu uluslararası 

hukukta geçerli, çok değerli bir belgedir. 
• Buluş konusu ürünü belli bir bölgede, belli bir süre 

(20 Yıl) üretme, kullanma veya satma hakkının 
koruma altına alınarak buluşun kullanımı üzerinde 
belirli bir tekel oluşturulmasını sağlamaktır. 

• Bu tekel hakkını gösteren belgeye Patent Belgesi 
denilmektedir. 

• Başvuru sahipleri ürettikleri ürünü ya da ortaya 
koydukları yeni bir kavramı Patent Belgesi ile 
koruma altına alırlar ise onun üzerindeki tüm haklara 
da sahip olmuş olurlar. 

 

  

 
 



 

 

 
 

HER ŞEYE PATENT ALINABİLİR Mİ? 
Yenilik 
Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun 
yeni olduğu kabul edilir. 
- Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden 

önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya 
sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya 
kullanım ya da başka herhangi bir biçimde 
açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi 
kapsar. 

 Buluş basamağı 
- Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, 

ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikâr 
olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul 
edilir. 

Sanayiye uygulanabilir olma 
- Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında 

üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, 
sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. 

YÜKSEK ÖĞRETİMDE BULUŞLAR 
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre 
Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel 
çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir 
buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, 
buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin 
yükseköğretim kurumuna bildirmekle 
yükümlüdür.  
 

 
 

 
 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ 
ÜNİVERSİTESİ PATENT SÜREÇLERİ 

YÖNETİMİ 
 
25.05.2018 tarihli Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi ‘’Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 
Teknoloji Transferi Politika ve Esasları’’nda 
belirtildiği üzere üniversite adına kayıtlı fikri 
mülkiyet haklarının başvuru, araştırma ve tescil 
süreçleri ilgili görevlerin üniversite adına 
yürütülmesi için Kapadokya Teknopark 
yetkilendirilmiştir. Üniversite, patentlenmesine 
karar verdiği buluşların tüm masrafını 
üstlenmekte ve gelir elde edilmesi durumunda 
bu gelirin %60’ını buluşçuya ödemektedir. 

 
 
 
 

 



 

 

SİZE HANGİ HİZMETLERİ SUNUYORUZ? 
• Buluş Bildirimlerinin alınması, 
• Patent ön araştırmalarının yapılması, 
• Buluşların patent değerlendirme raporlarının 

hazırlanması, 
• Patent kararı verilen buluşlar için patent 

başvurularının yapılması, 
• Patent süreçlerinin takip edilmesi ve gelinen 

aşamanın buluş sahibine bildirilmesi, 
• Buluş ve patentlerin ticari değerinin 

belirlenmesi için araştırmaların yapılması ve 
raporların hazırlanması, 

• Patentli buluşların satış, lisans veya devir 
yöntemleriyle ticarileştirilmesinin sağlanması. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR VE PÜF 
NOKTALAR 

• Mutlaka profesyonel danışmanlık hizmeti 

alınmalıdır. 

• İyi hazırlanmamış bir patent, fikri korumaz.  

• Patent olduğunu düşündüğünüz fikir, daha 

önce yapılmış olabilir, önce iyi bir araştırma 

yapılmalıdır. 

• Başvurudan önce buluş yayınlanmamalıdır.  

• Örneğin: makale, basın bülteni, konferans, 

sunum, poster, broşür, satış, web sitesi 

oluşturulmamalıdır. 

• Patent başvuru yapıldığı andan itibaren yayın 

yapılabilir (tescil sürecini beklemeye gerek 

yoktur.)  

• Başvurudan önce buluşu oluşturan ürünler 

satılmamalı, ticarileştirilmemelidir. 

PATENTİN YARARLARI 
• Akademisyenler, akademik teşvikten 

faydalanırlar. 
• Akademik yükseltme ve atamada güçlü 

etkilidir (Doçentlik, Profesörlük Gibi). 
• Patentler, akademik çalışmalar gibi YÖKSİS’te 

görülür. 
• Girişimcinin yatırım almasını kolaylaştırır. 
• Ticarileşmesi ile buluşçuya ve üniversiteye gelir 

getirir. 
• Bölgenin ve ülkenin kalkınmasına destek olur. 

  
 



 

 

 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTE AKADEMİSYENLERİ İÇİN PATENT 

SÜRECİ 

 
 

 
TÜM SÜREÇ BİR BULUŞ BİLDİRİMİ İLE BAŞLIYOR! 

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN! 
 

PAKİZE YEŞİLTAŞ 
FİKRİ MÜLKİYET UZMANI 

0384 228 10 00 (Dahili: 15507) 
pyesiltas@kapadokyateknopark.com.tr 

KAPADOKYA TEKNOPARK 
 

 

 
 

 


