
İçerik 

 

• Patent Verilebilirlik Şartları 

• Patent Veritabanlarının Kullanımı  

• Araştırma ve İnceleme Raporlarının 

Oluşturulması 

 

 



Patent Verilebilirlik Şartları 



Buluş Nedir ? 

Teknik bir probleme, yeni bir teknik çözüm getirilmesi  

veya  

bir işin gerçekleştirilmesi için önerilen  

yeni metotlar ya da yeni ürünler.  
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Neler Patentlenebilir? 

• Ürünler  

• Ürünü üretmek için aletler 

• Ürün üretim metodları 

• Ürünün kullanımı 
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   Keşifler, bilimsel teoriler, matematik 

metotları 

 
Örneğin; bölme için bir kısayol metodu patentlenemez. 

Ancak, buna göre işleyen bir hesap makinası patentlenebilir.  

 

Yarı iletkenlikle ilgili bir fiziksel teori patentlenemez. Ancak, 

yeni yarı iletken cihazlar ve bunların üretim yöntemi 

patentlenebilir.  
  

Patent Verilemeyecek Konular 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.beykent.k12.tr/ilkedirne/ogrenci/erdi_mat/matematik.gif&imgrefurl=http://www.beykent.k12.tr/ilkedirne/ogrenci/erdi_mat/fikralar-1.htm&usg=__GUNmehXmr3SfnsAhLf4rOASHZPI=&h=306&w=300&sz=64&hl=tr&start=20&um=1&tbnid=2uHtQFYT43KDwM:&tbnh=117&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dmatematik%26hl%3Dtr%26lr%3D%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.izmirdesanat.org/wp-content/uploads/2009/03/portakal_komur_20.jpg&imgrefurl=http://www.izmirdesanat.org/2009/03&usg=__xHA-PJGttWESIcQzsf2If-N7YTw=&h=600&w=600&sz=64&hl=tr&start=2&um=1&tbnid=n0o0JFJVayKTGM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dk%25C3%25B6m%25C3%25BCr%26hl%3Dtr%26lr%3D%26safe%3Dactive%26um%3D1


Oyun kuralları 

Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar 
 

•Bir dil öğrenme yöntemi, bulmaca çözme yöntemi, bir oyun 

veya ticari bir işletmeyi organize etmek için hazırlanan planlar 

patentlenemez.  

•Ancak, bir planı uygulamak ve bir oyun oynamak için yeni bir 

cihaz patentlenebilir. (Otomatik okey masası) 
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Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, 

estetik niteliği olan yaratmalar,  

bilgisayar yazılımları 



 

Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve 

iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller 

Bilginin içeriğinin tek başına karakterize edildiği bir bilginin sunumu ,bir 

taşıyıcı üzerine kaydedilmiş bilginin sunumu  veya bilgiyi sunan 

cihaz veya yöntemler (CD, DVD)  patentlemez. 

 

İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve 

tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili 

teşhis usulleri 

Bunlar sanayide uygulanabilir buluş olarak değerlendirilmez. Bu koşul, 

maddelere, bileşiklere, bunların üretim usullerine ve bu tür 

metodların kullanıldığı cihazlara uygulanmaz. 



Patentle Korunamayacak Buluşlar 

 

• Konusu kamu düzeni veya genel ahlaka 
aykırı olan buluşlar 

 

• Bitki veya hayvan türleri veya önemli 
ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki ve 
hayvan yetiştirilmesi usulleri 



Görünüşte normal bir ATM makinası  



Aynı renkte bir makine eklenmiş. Bu araç kredi 

kartınızı okuyor ve bilgilerini kopyalıyor... 

Kartınızın aynısının yapılmasını sağlıyor. 



Broşür Kutusu 



Broşür kutusunun klavye ve monitöre 

bakan yüzünde bir delik var.  

Deliğin içinden görünen ise bir 

KAMERA 



Mikro kamera klavyeyi görebilecek konumda ve 

ayrıca monitörden hesap bakiyenize kadar tüm 

bilgiler görünebiliyor. 



Uzaktan kumandalı kamera açısını ayarlama aparatı. 

Kamera Bataryası  

Anten  

PATENTLENEMEZ!  



Tekniğin Bilinen Durumu 
 

• Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce, buluş 
konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca 
erişilebilir  

– yazılı veya sözlü tanıtım,  

– kullanım veya  

– bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. 

 

• Patent başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olan ve 
patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent 
ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk 
metinleri yenilik incelemesinde tekniğin bilinen 
durumuna dahildir. 
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Tekniğin bilinen 

durumu 

- Toplumca erişilebilir 

yazılı veya sözlü 

tanıtım, kullanım veya 

bir başka yolla 

açıklanan bilgi 

- Bütün yayınlanmış 

patent başvuruları, 

her türlü yayınlar 

Bu Türk Patent veya 

faydalı model 

başvurusunun 

yayınlanan ilk metni 

Türk Patent veya 

faydalı model 

başvurusu 
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Tekniğin Bilinen Durumunun Tespiti 



Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen 

Açıklamalar 

• Başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde 

(veya rüçhan varsa rüçhan tarihinden 

önceki 12 ay içinde) şu şekillerde yapılan 

açıklamalar buluşa patent verilmesini 

etkilemez: 

 



Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen 

Açıklamalar 

• Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması;  

• Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci 
tarafından açıklanan bilginin; 

 
     1 – Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu 

başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde 
açıklanması; 

     2 – Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş 
olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan 
yapılan bir başvuruda yer alması veya; 

 

• Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.  
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 Yeni, 

 Tekniğin bilinen durumunu aşan, 

 Sanayiye uygulanabilir olan buluşlar 

 

Patent verilerek korunur.   

Patent Verilerek Korunacak Buluşlar 
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Patentlenebilirlik Kriterleri 

 Bir patent başvurusunun tescil edilebilmesi için buluş 

konusu istemlerin bu üç kriteri sağlaması gerekir: 

 

 Yenilik (Novelty)  

 Buluş Basamağı (Inventive Step) 

 Sanayiye Uygulanabilirlik (Industrial applicability)   



Yenilik 

• Buluş dünya çapında yenilik arz etmelidir. 

• Bilinen bir ürünün geliştirilmiş kısımları için de 

patent alınabilir. 



Yenilik 

  Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, 
buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde 

toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, 
kullanım veya bir başka yolla açıklanmamış 

olma 



Buluş basamağı 

• Patenti istenen buluş,  

 

   ilgili olduğu teknik alandaki uzman bir kişi 
tarafından, tekniğin bilinen durumundan 
açık bir şekilde çıkartılamıyorsa (aşikar 
değilse, kolayca akla gelemeyecek 
nitelikteyse)  

 

buluş basamağı vardır. 



Sanayide uygulanabilirlik 

• Buluşlar, sanayide uygulanabilir, 

üretilebilir somut nesneler olmalıdır. 

• Ayrıca, üretim usulleri de 

patentlenebilmektedir. 

(Sanayinin herhangi bir alanında  

üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir  

Olma özelliği) 



Tekniğin Bilinen Durumu 

Yenilik  

Buluş Basamağı 

Sanayide uygulanabilirlik 

Patentlenebilirlik Kriterleri 



Tekniğin Bilinen Durumu 

Yenilik  

Buluş Basamağı 

Sanayide uygulanabilirlik 

Patentlenebilirlik Kriterleri 



Patentlenebilirlik Kriterleri 

Tekniğin Bilinen Durumu 

Yenilik  

Buluş Basamağı 

Sanayide uygulanabilirlik 



+ 

Tekniğin Bilinen Durumu 

Yenilik  

Buluş Basamağı 

Sanayide uygulanabilirlik 

Patentlenebilirlik Kriterleri 



Yenilik 

• Buluş, tekniğin bilinen 

durumuna dahil değilse 

yenidir! 

• Yenilik kriterine, tekniğin 

bilinen durumundaki tek 

bir dokümandan 

ulaşılmalıdır! 

• Tekniğin bilinen 

durumundaki ayrı 

dokümanlardaki özellikler 

birleştirilemez! 
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Yenilik 
•1 kişinin bile ulaşabilmesi, bir bilginin toplumca erişilebilir 

olması anlamına gelir. 

 
•Aralarında gizlilik bağı bulunan belli bir grubun bildiği bilgi 
tekniğin bilinen durumuna dahil değildir.  
 

•Evinizde, herkesin görme imkanı olmayan bir yapı tekniğin 
bilinen durumuna dahil değildir. 
 

•Binanın dış cephesinde ya da herkesin ulaşabileceği bir 
yerindeki bir komponent tekniğin bilinen durumuna dahildir.  
 

•Bazı dergilerin üzerindeki basım tarihiyle “ulaşılabilir” olma 
tarihi farklı olabilir. Kütüphaneye ulaşma tarihi dikkate 
alınmalıdır bu durumda.  



Yenilik 

•Web sayfasında yazılı olan tarih toplumca erişilebilir 

kabul edilir. Tarihin yanlış olduğunu ispatlamak başvuru 

sahibinin görevidir. 

 

•Tarihi olmayan sayfalar için: Internet Archieve, zaman 

damgası bilgisi veya web sitesinde tarihi bulmak için 

değişik araştırmalar yapılabilir. 

 

•Web sitesine girişin üyelik gerektirmesi, paralı olması, 

dokümanın tekniğin bilinen durumuna dahil olmasını 

engellemez. Bir kişi bile bu siteye ulaşabiliyorsa tekniğin 

bilinen durumuna dahildir.  



Yenilik 

Benzer bir şekle sahip olsa da kullanım 
amacına göre farklı özelliklere sahipler.  
Kilit soru şu: Birbirinin yerine kullanılabilirler mi?  
-  Hayır 
O zaman birbirlerine göre yenidirler.  

Vinç için kanca, Balık tutmak için kanca, 



Yenilik 

Tekniğin bilinen durumu  

Saç boyama için bir bone. 

 

Buluş konusu istem: Yüzme için bir bone.  

(Tekniğin bilinen durumuna göre yeni 

değildir.) 

 

 

Burada önemli olan saç boyamak için 

kullanılan boneyi yüzmede kullanabilir miyiz 

sorusudur 



Yenilik 

Buluş konusu istem: A özelliğine sahip bir bonenin yüzme 

için kullanılması. 

 

Tekniğin bilinen durumu: A özelliğine sahip bir bonenin saç 

boyama için kullanılması. 

 

Bu durumda, kullanım istemi olduğu için yeni kabul 

edilebilir. 



Yenilik 

Ancak; bir kişi elektrik lambasının ısıtma amaçlı kullanımını 

korumak isterse, bu başvuru yeni kabul edilmez. 

  

Elektrik lambasının çalışırken ısı yaydığı uzun yıllardır 

bilinen bir gerçektir.  

 



Yenilik 

Günlük hayatta çorba kasesine kahve koymak 

düşünülmez ancak; patent konusu dahilinde aynı 

işi görmeye uygun iki kap birbirine göre yeni 

değildir. 



Yenilik 

 İstem 1’de temel olmayan özellik olarak herhangi 

bir teknik problemi çözmeyen bir özellik varsa ve 

tekniğin bilinen durumunda bu özellik 

bulunamadıysa               

     

yenilik vardır! 

 

Ancak bu durumda buluş basamağına bakılır  

(problem çözüm yaklaşımı kapsamında 

değerlendirilir)  



İstemler 

Bir istemin yeniliği incelenirken şunların karşılaştırılmasına bakılır: 

 

 

• İstemin teknik özellikleri (mantık dahilinde en geniş şekilde 

yorumlanarak) 

 

• Tekniğin bilinen durumundaki dokümanın teknik özelliklerinin 

kombinasyonu  

 

Bu karşılaştırmada, hedeflenen amaçlar ve belirtilen problemler 

arasındaki farklar karşılaştırılmaz (Bu, buluş basamağının konusudur)  



İstemleri yorumlarken sınırlama yapılmamalı.  

 

•“Bir levha” denmişse levhadan akla gelenleri sırala.  

•Sonra başvuru sahibinin levhadan ne kastettiğine bak. 

•İkisinin birleşimini alıp kavramı en geniş haliyle yorumla.  

 

Her zaman istemlerde yazana göre araştırma yapmalı. (İstemi en geniş 

anlamda yorumlayarak) 

 

Tarifname ve resimler istemlerin yorumlanmasına yardımcıdır. 

 

İstemde “Çaydanlık sapı” dediyse, sapın yeri, şekli, boyutu önemli 

olmaz.  

Çünkü başvuru sahibi “Çaydanlık sapı”nı koruduğunda yeri, şekli 

boyutu çok farklı olan çaydanlık saplarının tümünü birden koruyacak.  

İstemler 



Yenilik 

İma edilen özellikler ve “için” kelimesi! 
 
Bazı durumlarda teknik özellik istemde belirtilmemiş olsa bile bariz 
olarak sahip olunan bir özellik olabilir. (bu durumda kullanılan “için”, 
“uygun” anlamı taşır) 
 
“Bir bisiklet için teker…” ifadesi  “Bir demiryolu vagonu için tekerden…” 
       farklı anlaşılmalıdır. 
 
“Maden çıkarma için bir motor…” ifadesi “Bir kol saati için 
motor…”tanımından oldukça farklıdır. 
 
Bu örneklerdeki aletler birbirlerinin yeniliğini öldürmezler, çünkü 
bahsedilen amaçların gösterdiği teknik özellikler birbirinden çok farklıdır.  



Yenilik İncelemesi: 

  

•İstemi incele. Tüm teknik özellikleri tespit et ve listele. 

 

•Tekniğin bilinen durumundaki dokümanı incele (başvuru tarihinden önce 

olduklarına dikkat et).  

•Başvuru konusu istemle ortak olan tüm teknik özellikleri tespit et ve listele. 

• İstemin yalnızca özelliklerine konsantre ol,  buluşun amaçladığı sonuca ya da 

çözüm bulduğu probleme değil. 

İlk iki basamaktaki sonuçlara göre özellikler tablosu oluştur. (+, - koyarak) 

•İstemle tekniğin bilinen durumundaki dokümanın aynı isteme dair özelliklerini 

karşılaştır.  

 

-    Eğer tüm özellikler tekniğin bilinen durumundaki dokümanda bulunuyorsa, 

istem yeni değildir.  

-     Eğer tüm özellikler tekniğin bilinen durumundaki dokümanda bulunmuyorsa, 

istem yenidir. 



YENİLİK 

Yenilik değerlendirilirken: 

İstem(ler)in 

teknik 

unsurları 

tanımlanır 

Tekniğin bilinen 

durumundaki teknik 

unsurlar tanımlanır 

Tekniğin bilinen 

durumu ile 

istem(ler)in  

teknik unsurları 

aynı mı?  

YENİ 

YENİ 

DEĞİL 



Genel-Özel Yaklaşımı 

 

• Bir dokümandaki genel bilgi genellikle  özelin 

yeniliğini ortadan kaldırmazken;  

 

• Bir dokümandaki özel bilgi başvurudaki 

genelin yeniliğini ortadan kaldırır. 

 

 



Genel-Özel Yaklaşımı 

 

• Bakır (özel) metalin (genel) yeniliğini yok eder. 

 

• Ancak, bakır bakırdan başka spesifik bir metalin 
yeniliğini ortadan kaldırmaz. 

 

• Perçin (özel) bağlantı elemanının (genel) yeniliğini 
ortadan kaldırır. 

 

• Ancak, perçin sadece spesifik bir bağlantı elemanı 
olan perçinin yeniliğini yok eder. 



Yenilik  

Yenilik Değerlendirmesinde karşılaşılabilecek problemler 

 

Eş anlamlı sözcükler 

 

Örneğin; 

Bağlantı elemanı ; Conta, o-ring, kapsül 

Enjektör memesi; Ağız, orifis, masura   

Tıkaç ; Tampon, fiş, tapa 

 

   Teknik alandaki uzman kişinin istemi algılayışına bağlıdır. 



Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması 

( Buluş Basamağı  551 - KHK Madde 9) 

Buluş ilgili olduğu teknik alandaki  bir uzman tarafından, 

tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde 

çıkarılamayan bir faaliyet sonucu  gerçekleşmişse, tekniğin 

bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir. 

 

Özetlersek; bir buluşa ortalama bir uzmanın gözünden açık 

ve belirgin olarak ulaşılamıyorsa buluş basamağı içerdiği 

kabul edilir. 



Örnek (Buluş basamağı) 

 

• Buluşun ilgili olduğu alan: FİNCANLAR 

 

• Problem: Fincanların kulplarındaki 

kayganlık:  
Kolaylıkla elinizden düşebiliyor. Halı, masa 

örtüsü vs. çıkması zor lekeler… 

•Çözüm: Plastik kulp. Kulp ile el arasındaki sürtünmeyi arttırmak 
 

İstem: Kulplu fincan olup özelliği, kulpunun plastik 

malzeme olması. 



İstem: Kulplu fincan olup özelliği, kulpunun plastik 

malzeme olması. 

D1: Kulplu fincan. Kulpsuzlara göre taşıması daha kolay. Fincan 

sıcakken elimiz yanmıyor.  

D2: Plastik kulplu tencere. Plastik kulplar, ısı yalıtımını sağlıyor 

ve kullanıcının eli yanmıyor. 

D3: Plastik kaplama kulpu olan termos. Plastik kulp sayesinde, 

kullanıcının eli terli, ıslak olsa dahi daha sağlam tutulabiliyor.  



İstem: Kulplu fincan olup özelliği, kulpunun plastik 

malzeme olması. 

D4: Plastik kulplu tava. Bilinen tavaların kulpları tereyağı ya da sıvı 

yağlı yemek pişirilirken, yağlanma nedeniyle kayganlaşıyor. Tavanın 

kayıp düşme riski artıyor. Bu problemi çözmek amacıyla sürtünmeyi 

artıran plastik kulp önerilmektedir.   

D5: Oto sanayisinde araçların yağlanmasında kullanılan 

yağdanlıkların kulpu yağ nedeniyle kayganlaşmaktadır. Yağdanlık 

zor tutulmaktadır. Kulpun plastikten yapılması, kayganlığı azaltacak, 

daha iyi tutulabilecektir. 



BULUŞ BASAMAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tekniğin bilinen 

durumundaki en yakın 

doküman bulunur 

En yakın doküman ile 

buluş konusu arasındaki 

farklar belirlenir 

Bu farklılıkların ortaya 

çıkardığı etki tanımlanır 

Buluş 

basamağı var 

Buluş 

basamağı yok 

Önerilen çözüm,  

aşikar mı? 

Önerilen çözüm, çözümü 

amaçlanan problemi çözüyor 

mu? 

Çözümü amaçlanan teknik 

problem belirlenir 

D1 

Kulp plastik değil 

sürtünme 

Kaymayı engellemek 

çözüyor 

H E D3 

D4 

D5 



Patent Veritabanlarının 

Kullanımı 



 İşimizde karşılaştığınız teknik problemlerin çözümünü bulmayı, 

 Sizin teknolojiniz ile ilgili mevcut bilgilere/patentlere ulaşmayı, 

 Buluşunuzun yeni olup olmadığını, daha önceden patentlenip 
patentlenmediğini, 

 Başkasının patentini ihlal edip etmediğimizi, serbestçe  

    kullanıp kullanamayacağımızı, 

PATENT VERİTABANLARININ KULLANIMI 



 Yeni teknolojilere sahip olan kişileri/rakipleri ve ne yaptıklarını, 

 Rakiplerin patent portföylerini takip etmeyi, 

 Sistematik bir “problem çözme" yöntemini, 

 Mevcut veya gelecekte planlanan araştırmalara yön vermeyi, 

 Mevcut teknolojilerin yeni kullanım alanlarını, 

 Teknolojinin ilerleme yönünü ve hızını, 

PATENT VERİTABANLARININ KULLANIMI 
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Patent Araştırma Linkleri 

 
    

Ücretli Ücretsiz 

http://www.delphion.com http://www.tpe.gov.tr 
Türk Patent Enstitüsü 

http://www.derwent.com http://ep.espacenet.com 
Avrupa Patent Ofisi 

http://www.micropat.com  http://www.wipo.int 
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 

http://www.wipsglobal.com  http://www.google.com/patents 
Google Veritabanı 

http://www.uspto.gov 
ABD Patent ve Marka Ofisi 



www.espacenet.com 
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Quick Search-Hızlı Tarama 

Advanced Search-Detaylı Tarama 

Number Search-Numara Üzerinden Tarama 

Classification Search-Tasnif Sınıfı Üzerinden Tarama 

















Classification Search-Tasnif Sınıfı Üzerinden Tarama 



IPC’NİN TEMEL SINIFLARI 
• A: Günlük İhtiyaçlar  

• B : İşlevsel Uygulamalar 

• C :Kimya, Metalürji 

• D :Tekstil, Kağıt  

• E :İnşaat  

• F :Makine Mühendisliği, Isıtma,  
Aydınlatma, Silahlar, Mühimmat  

• G :Fizik 

• H :Elektrik 






