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İlgi : 27.01.2022 patent belgesi düzenlenmesi talebiniz.
 
İlgide kayıtlı talebiniz üzerine düzenlenen TR 2021 004062 B sayılı patent belgesi ilişikte 

gönderilmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve anılan Kanunun 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.
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. 

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 
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.

Türk Patent ve Marka Kurumunun sunduğu hizmetlere ilişkin ücretlerde, ödemenin yapıldığı tarih 
itibariyle yürürlükte olan Ücret Tebliğini dikkate almanız gerekmektedir.

Saygılarımla.

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/
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FERHUNİYE MAH. ULAŞBABA CAD. ARAS İŞ MERKEZİ
NO:15/10 - SELÇUKLU/KONYA

(71)Patent Sahibi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BALCALI MAH. MİTHAT ÖZSAN BLV.  REKTÖRLÜK 175   Sarıçam Adana TÜRKİYE

(72)Buluşu Yapan
KORAY SOYGUN 

(54) Buluş Başlığı
DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİNDE ÜÇ BOYUTLU DENTAL YONTU KARŞILAŞTIRMALI KONTROL
KARAR DESTEK SİSTEMİ

(57) Özet
Diş hekimliği eğitiminde öğrencilerin teorik eğitimlerden sonra anlatılan
dişin anatomisine uygun şekilde mum, sabun ya da alçıdan olmak üzere
farklı materyaller kullanılarak dişe ait karakteristik özelliklerin kullanılan
obje üzerine uygulayarak el alışkanlığı kazanması sağlanmaktadır. Buluş,
yapılan bu pratik neticesinde ortaya çıkan objenin aslına uygunluğunun
veri tabanında bulunan sağlıklı örneklerle karşılaştırmalı kontrolü,
puanlanması ve öğrencinin eksiklerinin/hatalarının interaktif şekilde
gösterilmesinin sağlayan karar destek sistemiyle ilgilidir.
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Buluþ Baþlýðý

DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNDE ÜÇ BOYUTLU DENTAL YONTU
KARÞILAÞTIRMALI KONTROL KARAR DESTEK SÝSTEMÝ

Patent Sahibi

ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ

Bu belge, 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanunu kapsamýnda  02/03/2021 tarihinden
itibaren  20 yýl süre ile korunmak üzere 21/02/2022 tarihinde verilmiþtir.


