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Gündem  

Fikri varlıkların ne olduğu ve değeri genelde 
bir sorunla karşılaşıldığında anlaşılıyor ve o 
zaman da çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor.  

Özelde patenti anlamak ve değerlendirmek, 
bunları katma değer sağlayacak şekilde 
firmalarımızda nasıl oluşturmalı ve 
yönetmeliyiz sorusu, daha doğrusu sorunu, 
artık bizler için kritik hale geldi. 

İçerik  

 Fikri ve sınai haklara hızlı bakış 

 Patentin 5N-1K’sı 

 Patent başvuru sürecinde ve öncesinde 
dikkat edilmesi gereken hususlar 

 Patent süreci örneklemesi 

 Sık yapılan hatalar ve yanlış bilinenler 

 Patent tarifname/istem örneklemeleri 

 Patent veri hazinesi. Yoksa yeniden mi 
icat ediyorsunuz? 

 Uygulamalı patent araştırması 

 Patent teşvik sistemlerini 
değerlendirmek 

 Yeni Sınai Mülkiyet Kanun tasarısı ile 
yakında bizleri neler bekliyor? 

 

 Ersin Dereligil 

Avrupa ve Türk Patent Vekili olan Dereligil, Destek 
Patent A.Ş.'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu 
yönetim kurulu üyesidir. Fikri ve Sınai Hakların 
korunması ve ticarileştirilmesi, lisanslama, patent 
odaklı Ar-Ge ve teknolojik inovasyon konularında 
yerli ve yabancı firmalara danışmanlık 
yapmaktadır.  

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun 
olduktan sonra aynı bölümde temel işlemler ve termodinamik ana 
bilim dalında uzman olarak görev yapmıştır. Patent vekili unvanını 
almasının ardından Fransa’da bulunan EPO International 
Academy’de Avrupa Fikri Haklar Hukuku eğitimi almış, U.Ü. 
Mühendislik Fakültesinde konuk öğretmen sıfatıyla altı yıl Patent 
ve Endüstriyel Tasarımlar dersini vermiştir. Ayrıca, Fikri ve Sınai 
Haklar Hukuk Mahkemelerde bilirkişi olarak görev almaktadır. 

Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye) kurucu ve ilk 
başkanı ve halen üyesi olan Dereligil, AIPPI Türkiye ve KAL-DER 
derneklerinin de kurucu üyelerindendir. Bunlar dışında 
uluslararası EPI, MARQUES ve INTA topluluklarına da üye bulunan 
Dereligil’in birçok makalesi ve seminer konuşması bulunmaktadır.  

 Murat Bürkev 

Kıdemli Patent Uzmanı olan Bürkev, Yeditepe Ünv. 
Makine Mühendisliği 2008 mezunudur. Destek 
Patent ailesine 2009 yılında katılmıştır. 2012-2014 
arasında, Destek Patent’i temsilen  Krea İçerik 
Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) Ar-Ge 
Merkezi’nde Ar-Ge ve Patent Mühendisi olarak 
görev yapmıştır. 

Görevleri arasında cihaz, aparat, sistem ve özellikle yazılımlara 
yönelik çalışmaların patent ile korunması için gerekli süreçlerin ve 
prosedürlerin ortaya koyulması adına buluş sahipleriyle toplantı 
yapılması, buluş bilgilerinin alınması, buluş bilgilerinin 
patentlenebilirlik açısından değerlendirilmesi ve gerektiğinde 
alternatiflerin ve çözümlemelerin geliştirilmesi, teknik yeniliklere 
patent başvurusu yapılabilmesi için buluş konularıyla ilgili patent 
hazırlık araştırması yapılması, buluşların tarifname ve istem 
takımının hazırlanması, patent istemlerinin yorumlanması, ulusal 
ve uluslararası patent süreç yönetimi yer almaktadır. Ayrıca firma 
içi patent bilincinin oluşturulması, patent prosedürü oluşturulması 
ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.  

Mekanik, mekatronik, elektronik, yazılım ve sistem patentleri 
üzerinde ihtisaslaşan Bürkev, ASME (American Society of 
Mechanical Engineers) üyesidir. 

 


