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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam (Trafik Sigortası) kendi arabama
gelen hasarı karşılar mı?
Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Amacı; aracınız ile başkasına vermiş olduğunuz zararı
Karayolları Trafik kanununda belirlenen sorumluluğunuz ile orantılı olarak giderilmesinin teminidir.
Dolayısıyla, kendinize ait araca ilişkin hasarların bu sigorta kapsamından karşılanma imkanı
bulunmamaktadır. Kendi aracınıza ilişkin hasarlar başka bir sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan
Kasko sigortasından karşılanır.
Bütün alışverişlerimi kredi kartı ile 10 taksit üzerinden yapabiliyorum. Sigorta poliçem içinde 10
taksit yaptırabilir miyim?
Sigortacılık Mevzuatına göre, sigortaya ilişkin ücretin peşin ya da taksitle ödenme olanağı
bulunmaktadır. Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, taksitlendirme yapılmasına karar
verilmesi durumunda, genel olarak, peşinat (toplam primin en az %25’i) + 5 taksit halinde ödeme
yapılabilir. (Zorunlu sigortalara ilişkin prim ödeme esasları ilgili genel şartlar ile tarife ve
talimatlarda belirlenmekte olup çoğu zaman peşin ödeme esası kabul edilmektedir.) Unutmayın!
Peşinat ödenmediği sürece sigorta sözleşmesi yürürlüğe girmez. Bu itibarla bir sigorta sözleşmesi için
10 taksit yaptırma imkanınız bulunmamaktadır.

---------- o ---------Patent Nedir?
Patentin konusu buluştur ve buluş, teknik bir soruna bulunan çözümün adıdır. Patent; olumlu yönüyle
sahibine buluşu üzerinde ekonomik olarak yararlanma imkanı sağlayan ve olumsuz yönüyle de söz
konusu buluştan başkalarının yararlanmasını yasaklama imkanı veren ve türüne göre 7 (İncelemesiz
Patent), 10 (Faydalı Model) ya da 20 (İncelemeli Patent) yıl koruma imkanı veren hukuki bir belgedir.
Patent alınabilmesi için aranan kriterler nelerdir?
Öncelikle her buluş patent ile koruma altına alınamaz. Bir buluşun patent ile koruma altına alınabilmesi
için Yeni olması, Sanayiye uygulanabilir olması ve o güne kadar var olan Tekniğin Bilinen Durumunu
aşan bir seviyede olması gerekir. Buluşun Yeni sayılabilmesi için, patent başvurusundan önce yazılı,
sözlü yada başka bir şekilde kamuya açıklanmamış olması gerekir.
Türkiye'de Patent Tescilinde Yetkili Kurum Hangisidir ve Bu İşlemleri Kimler Yapabilir?
Ankara’da bulunan Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanlığı, Kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır.
Türk Patent Enstitüsünde işlem yapma yetkisi de sadece müracaatçılara ve Enstitü Siciline kayıtlı,
resmi patent vekillerine tanınmıştır.

Marka Nedir?
Marka, bir firma ya da sahsı tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başkaca firma yada şahıslar
tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller,
harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka
ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün yada hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan 'Ayırt
Edici Özeliğinin' bulunması gerekliliğidir.
Kimler Marka Müracaatı Yapabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (ticari faaliyeti bulunan şahıs ve tüzel kişiler)Paris Sözleşmesine üye
olan ülkelerin vatandaşları.
Marka Tescili Neden Önemlidir?
Diğer gerçek ya da tüzel kişiler sizden önce markanızın tescili için başvuruda bulunabilir ve sizin hak
kaybınıza sebep olabilir. Markanız tescil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tescil edilerek on yıl süre ile
korunacaktır.
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Değerli müşterimiz;
Bültenimizin bu sayısının birinci bölümünde, geçen bültenimize de konu olan, Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne sigorta konusunda yönlendirilen
sorulardan birkaç örneğe ve Genel Müdürlük tarafından verilen cevaplara yer verdik.
İkinci bölümde ise, Uluslararası Patent Birliği’nin (UPB)
14 Şubat 2008’de, WOW Hotel’de gerçekleştirdiği ve
yöneticilerimizin de katıldığı toplantıya konu olan
Patent ve Marka Koruma konusuna kısaca değindik.
Şirketlerimizin istenilen düzeyde ehemmiyet vermediği
düşünülen bu uygulamanın, özellikle uluslararası
piyasada rekabet eden şirketlerimiz açısından büyük
öneme sahip olduğu belirtilen toplantı neticesinde,
bizde siz değerli müşterilerimize, Patent ve Markaların
tescilinden sonra “Marka veya Patent Sorumluluk
Sigortası” poliçesiyle teminat altına alınabildiği
konusunu hatırlatmak isteriz.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak bizler, daha öncede olduğu gibi müşterilerimiz
için büyük öneme sahip olduğunu düşündüğümüz bu gelişmeleri, kendilerini ziyaret
ederek bilgilendirmeye devam ediyoruz.
Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere…
Saygılarımızla,

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Abdullah İsmet
Gözetmen Sigorta Brokerliği
Broker
E-mail : a.ismet@gozetmen.com
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