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AYDIN MUTLU (İNVOKAT FİKRİ MÜLKİYET HİZM. LTD. ŞTİ.)
KARTALTEPE MAH. YILDIZTEPE SOK. NO:6 - BAKIRKÖY/İSTANBUL
İlgi: 21.09.2020 patent belgesi düzenlenmesi talebiniz.
İlgide kayıtlı talebiniz üzerine düzenlenen TR 2017 21934 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.

Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "nwgy4D505164" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.

"e-imzalıdır"
Cevaplarda; ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve sayının tam olarak yazılması rica olunur.
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Elektronik Ağ: www.turkpatent.gov.tr

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.
Saygılarımla.
Salih BEKTAŞ
Kurum Başkanı a.
Patent Dairesi Başkanı
Ek: Patent Belgesi

NOT:
1) Türk Patent ve Marka Kurumunun sunduğu hizmetlere ilişkin ücretlerde, ödemenin yapıldığı
tarih itibariyle yürürlükte olan Ücret Tebliğinin dikkate alınması gerekmektedir.
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PNÖMATİK SİSTEM TAHRİKLİ DENTAL MEMBRAN SABİTLEME SİSTEMİ
(57) Özet
Mevcut buluş, bir membran sabitleme aleti ile ilgili olup özelliği,
gövdesi içinde birden fazla pini (9) bir düzende tutmak üzere en az bir
besleme kanalı (1); bu besleme kanalının (1) bir ucunda, kemiğe
çakılacak olan en uçtaki pinin (9) yerleştiği bir stroke hattı (2); söz
konusu stroke hattında (2) pin (9) üzerine bir alt yüzeyi ile basınç
uygulayan bir piston (6), ve bu pistonun ileri-geri hareket ettiği bir piston
yuvası (7); söz konusu pistonun (9) üst yüzeyine (61) pozitif hava basıncı
uygulamak üzere piston yuvasına (7) uzanan bir basınçlı hava kanalı (5),
ve söz konusu basınçlı hava kanalındaki (5) hava akışını kontrol etmek
üzere bir tetik mekanizması (4) ihtiva etmesidir.

