
Araştırma ve İnceleme 

Raporlarının Oluşturulması 



Araştırma Raporu 

• Bir buluşun başvurunun yapıldığı tarihten öncesine ait 
dokümanlarda yapılan ilgili olduğu teknik alanda yeni 
olup olmadığını, tekniğin bilinen durumunu aşıp 
aşmadığını gösteren rapordur. 

 

• 01/01/2005 tarihinden itibaren Türk Patent Enstitüsü 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU 
düzenlemektedir. 

 

• Türk Patent Enstitüsü adına 

– Avrupa Patent Ofisi            - Avusturya Patent Ofisi 

– Danimarka Patent Ofisi      - Rus Patent Ofisi 

– İsveç Patent Ofisi 



Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma 

yapılması 

• araştırma raporu, buluşun  

 yenilik ve tekniğin bilinen durumunun 

aşılması (buluş basamağı) niteliklerine 

dayanak teşkil edecek, tekniğin bilinen 

durumunun unsurlarını içerir. 





Kategorilerin Açıklaması: 

X: Buluşun yeni olmadığını ve buluş basamağı 

içermediğini tek başına gösteren doküman  

Y: Buluşun buluş basamağı içermediğini başka bir 

dokümanla biraraya getirildiğinde gösteren 

doküman 

A: Tekniğin bilinen durumunu belirten ama 

buluşla tam olarak ilgili olmayan doküman 

O: Yazılı olmayan açıklama 

P: Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında 

yayımlanan doküman 

 



E: Başvuru tarihinde veya başvuru tarihinden sonra 

yayımlanan doküman 

T: Buluşun altında yatan ilke veya teoriyi anlamak için 

belirtilen doküman 

L: Başka nedenlerle belirtilen doküman 

D: Başvuruda belirtilen doküman 

&: Aynı patent ailesinin dokümanı 

 



İnceleme Raporu 

• Araştırma raporu sonucu elde edilen dokümanları 
ya da varsa yeni yayınlanmış dokümanları göz 
önünde bulundurarak, buluşun yeni olup 
olmadığını, tekniğin bilinen durumunu aşıp 
aşmadığını, sanayiye uygulanabilir olup 
olmadığını gösteren rapordur. 

 

•  - Türk Patent Enstitüsü  

  - Danimarka Patent Ofisi 

- İsveç Patent Ofisi 

- Avusturya Patent Ofisi 

- Rus Patent Ofisi 



Uygulama 



Olası Anahtar Kelimeler 

 

• DOG, DOGS 

• BITE, BITES, BITING, ANTI BITING 

• PREVENTING, PROTECTING 

• MUZZLE?  (Ağızlık) 



 



 



 



 



X (yada Y, A) 

*özet* 

*sayfa 1, satır 10 – satır 25* 

*sayfa 3, satır 12 – satır 45* 

DE 43 03552 A (KUROPKA HORST) 

11 AUGUST 1994  

1-4 

G02C7/02 

G02B5/22 

EP 00305103 

24 Ağustos 2001 



Uluslarası Araştırma Raporu (ISR) 



Epoquenet 



Taşıt Benzin Deposu Kapağı-İstemler 

• 1.   Araç üzerine yerleştirilen, içi boş olan ve söz konusu 

boşluktan depoya yakıt doldurulmasını sağlayan bir gövde (2), 

gövdeye (2) bağlı olan ve açılıp kapanarak gövde (2) içerisindeki 

boşluğa erişimi sağlayan bir kapak (3), kapağın (3) gövdeye (2) 

bağlanmasını ve istenildiği zaman kapağın (2)açılıp 

kapatılabilmesini sağlayan en az bir bağlantı elemanı (4) içeren 

ve kapağın (3) gövdeye (2) bakan yüzüne yerleştirilen, manyetik 

özelliğe sahip olan en az bir metal levha (5), gövde (2) üzerine, 

metal levhanın (5) karşısına denk gelecek şekilde monte edilen 

en az bir elektromıknatıs (6) ile karakterize edilen bir araç yakıt 

deposu kapağı komplesi (1).  



Taşıt Benzin Deposu Kapağı-İstemler 

• 2.   Gövde (2) üzerine yerleştirilen ve elektromıknatısa 

(6) elektrik verilmesini sağlayan en az bir elektrik 

bağlantısı (7) ile karakterize edilen istem 1'deki gibi bir 

araç yakıt deposu kapağı komplesi (1). 

 



Taşıt Benzin Deposu Kapağı 

 1. İstemdeki esas özellikler 

 

• Gövde, kapak, bağlantı 

elemanı, elektromıknatıs, 

• kapağın iç yüzeyindeki metal 

levha. 

 

2. İstemdeki ilave özellik: 

• Elektromıknatısa elektrik 

veren bağlantı 









 









 



WO/0010829- Yayın Tarihi:02/03/2000 



WO/0010829- Yayın Tarihi:02/03/2000 



Ütü Masası-İstemler 

1-  Ütü masalarında, ütülenmek istenen 

eşyaların ütülenmesini kolaylaştıran 

sistemle ilgili buluş olup özelliği; ütü 

masası (1), üst tablası (2), delikler (3), 

rezistans (4) ve kazan (5) içermesi ile 

karakterize edilmektedir. 

 

2- İstem 1'e uygun bir tertibat olup 

özelliği; ütü masası (1) tertibatında 

buhar üretmeye imkân veren sistem 

olmasıdır. 



Ütü Masası-İstemler 

3- Yukarıda bahsedilen istem ve/veya istemlere uygun bir tertibat 

olup özelliği; ütü masası (1) üst tablası (2) üzerinde 

konumlandırılmış buharın üst tablaya (2) ulaşmasını sağlayan 

delikler (3) içermesidir. 

 

4- Yukarıda bahsedilen istem ve/veya istemlere uygun bir tertibat 

olup özelliği; ütü masası (1) tertibatında ütü masasının alt 

tarafında konumlandırılmış kazan (5) içermedir. 

 

5- Yukarıda bahsedilen istem ve/veya istemlere uygun bir tertibat 

olup özelliği; kazan (5) içerisinde suyun ısıtılmasını sağlayan 

rezistanslar içermesidir.  

 



Ütü Masası 

  1. İstemdeki esas özellikler: 

 

• Ütü masası, Üst tabla, delikler, rezistans, kazan. 

 

2. İstemde: buhar üreten sistem-rezistans (tekrar edilmiş) 

3. İstemde: delikler (tekrar edilmiş) 

4. İstemde: kazan (tekrar edilmiş) 

5. İstemde: rezistans (2. Kez tekrar edilmiş) 
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