
PATENTLE KAYSERİ 

ÜCRETSİZ PATENT BAŞVURUSU YAP, 30 BİN TL’LİK ÖDÜLÜ KAP 

Türk Patent ve Marka Kurumundan sadece öğrencilere yönelik ödüllü ve ücretsiz patent yarışması 

Sevgili Öğrenciler, 

Üniversitelerimizde üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin 
gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine 
yönelik patent yarışması başlıyor. 

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek ve “Patentle Türkiye” sloganı ile başlayacak olan bu yarışma, 
üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek 
hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin 
teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır. 

Yarışma sürecince, üniversite öğrencilerinin, oluşturulacak olan internet sitesi üzerinden çok daha kolay bir 
şekilde ve ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır.  

Yarışmayla ilgili başvuru, tarifname yazımı vb. konular veya patent konusunda dileyen öğrencilere Erciyes 
Teknopark tarafından destek verilecektir. 

KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLİR? 

Üniversitelerimizde öğrenim gören ve teknik bir buluş/fikre sahip olup patent başvurusu yapacak 

 Ön Lisans   

 Lisans 

 Yüksek Lisans ve 

 Doktora 

öğrencisi olan herkes yarışmaya katılım sağlayabilir. 

Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle yarışma için 
hazırlanan web sitesinde yer alan başvuru modülü kullanılarak gerçekleştirilecektir.  

Başvuru Tarihi  : 15 Ekim - 31 Aralık 2017  
Etkinlik Web Sitesi : www.patentleturkiye.gov.tr  (Detaylı bilgi için tıklayınız) 
 
ÖDÜLLER 

 PARA ÖDÜLÜ: 
o Birinciye         30.000 TL 
o İkinciye           20.000 TL 
o Üçüncüye       10.000 TL 

 FUAR DESTEĞİ:  
o 5 kişiye uluslararası buluş fuarlarına katılım imkanı 

(Almanya, Güney Kore, İsviçre’de düzenlenen) 

 DİĞER ÖDÜLLER:  
o İlk 10’a girenlere 1 yıl boyunca Fikri Mülkiyet Akademisinin düzenleyeceği eğitimlere 

ücretsiz katılım imkanı. 
 
ÖNEMLİ NOT 

 Yarışma hakkında genel bilgilendirme, patent ve başvuruda dikkat edilmesi gereken konularda 
Erciyes Teknopark’ ta düzenlenecek olan eğitimi lütfen kaçırmayın.  

 Eğitim: 7 Aralık 2017 Saat: 14.00-17.30 Erciyes Teknopark TEKNO-5 Konferans Salonunda 
gerçekleştirilecektir. Eğitim ücretsiz olup katılım kaydır gerekmektedir. 

 Eğitimi kayıt linki: https://goo.gl/forms/u49hwBpnewJz1SRh1 
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