
BİLGİ ve DOKÜMAN BİRİMLERİ EĞİTİM PROGRAMI 

“Uluslararası  Patent Sınıfı (IPC)” 



IPC 

• Bir buluşa patent verilmesi için gerekli olan yenilik ve buluş 

basamağının  değerlendirilmesinde kullanılabilecek önceki 

tekniğe, daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşmayı 

amaçlamaktadır.  

•  Önceki teknikte yer alan teknolojik ve yasal bilgileri 

düzenlemektedir.    

• Patent bilgilerinin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktadır 

• İstenilen teknik alandaki önceki teknikte araştırma yapılmasını 

kolaylaştırmaktadır 

• Teknolojinin gelişimini değerlendirmek ve gelecekte 

düzenlenebilecek raporları düzenleyebilmek için gerekli 

istatistiki bilgilere ulaşmayı sağlamaktadır.  

 



IPC, tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırır: 

 

• A : İnsan İhtiyaçları  

• B : İşlemlerin Uygulanması; Taşıma 

• C : Kimya; Metalürji  

• D : Tekstil; Kağıt  

• E : İnşaat 

• F : Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silah 

• G : Fizik  

• H : Elektrik  

Patent Sınıflandırması 



IPC 

• A HUMAN NECESSITIES: İNSAN İHTİYAÇLARI 

– AGRICULTURE 

– FOODSTUFFS;  TOBACCO 

– PERSONAL OR DOMESTIC ARTICLES 

– HEALTH;  LIFE SAVINGS;  AMUSEMENT 

 



HİYERARŞİK YAPI  

 A   01   B  33/00   Main group – 4th level  

 Section – 1st level      or    

   Class – 2nd level    33/08 Subgroup – lower level  

     Subclass – 3rd level       

      Group    

H01 BASIC ELECTRIC ELEMENTS 

H01S DEVICES USING STIMULATED EMISSION 

H01S 3/00 Lasers 

H01S  3/14  • characterised by the material used as the active medium 

H01S  3/05  • Construction or shape of optical resonators 

 

 

 



ÖRNEK 

H01 BASIC ELECTRIC ELEMENTS 

H01S DEVICES USING STIMULATED EMISSION 

H01S 3/00 Lasers 

H01S  3/14  • characterised by the material used as the active medium 

H01S  3/05  • Construction or shape of optical resonators 

Lasers characterised by the material used as 

the active medium. 

 



ÖRNEK 

H01S 3/00 Lasers 

 3/09 • Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping 

 3/091 • • by optical pumping 

 3/094 • • • by coherent light 

“Processes or apparatus for excitation of lasers using optical 

pumping by coherent light”. 



ÖRNEK 

“Magnets of inorganic materials characterised by their coercivity, 

comprising hard magnetic alloys specifically containing rare 

earth metals”. 

Section                   :  H        ELECTRICITY 

Class                      :  H01    BASIC ELECTRIC ELEMENTS 

Subclass                :  H01F  MAGNETS 
Main group                       :  H01F  1/00    Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor 

One-dot subgroup         :        1/01    • of inorganic materials 

Two-dot subgroup   :        1/03    •      • characterised by their coercivity 

Three-dot subgroup:        1/032  •      • of hard-magnetic materials 

Four-dot subgroup:          1/04    •      • •    •    Metals or alloys 

Five-dot subgroup:          1/047 •      • •    •    •   Alloys characterised by their composition 

Six-dot subgroup  :           1/053 •      •     •    •    • •      containing rare earth metals 



• Kapsül şeklinde süzgeç içeren demlik 

Örnek 

• (Olası) Başvuru tarihi:     30 Ekim 2011 



• çaydanlık 

• su ısıtıcısı 

• demlik 

• teapot 

• tea set 

• tea infuser 

• kettle 

• beverage container 

• vessel 

• kitchen utensil 

• french press 

• tea pouring device 

Buluşumuzla İlgili Anahtar Kelimeler 

• demleme 

• steeping 

• brewing 

• infusing 

• delikli  

• gözenekli 

• porous 

• perforated 

• holes 

• water-permeable 

• mesh 

• top şeklinde 

• Yumurta şeklinde 

• kapsül 

• ball shaped 

• egg shaped 

• tea bag 

• tea ball 

• infusion bag 

• infusion package 

• filter bag 

• capsule 

• filter insert 

• ayarlanabilir 

• kapak  

• adjustable 

• lid 

• inject 

• plunge 

• scoop 

• immersible 

• süzgeç 

• strainer 

• filter 

• kahve 

• çay 

• bitki çayı 

• yaprak 

• coffee  

• tea  

• herbal 

• leaves, leaf 

• ip 

• kayış 

• şerit 

• zincir 

• çubuk 

• string 

• chain 

• strap 

• stick 

“araç”, “aparat”, “cihaz”, “sistem”  

gibi çok genel kelimeler  

kullanmaktan kaçının 



 Bazı Türkçe-İngilizce Sözlük Siteleri  

Tureng       http://tureng.com/  

Sesli Sözlük       http://www.seslisozluk.net/  

Zargan       http://www.zargan.com/  

http://tureng.com/
http://www.seslisozluk.net/
http://www.zargan.com/


Espacenet’te Araştırma 

teapot and 

strainer 

çaydanlık ve  

süzgeç 



• Patent Sınıflandırma 
sistemlerini kullanarak 
buluşunuzun hangi sınıfta 
olduğunu tespit 
edebilirsiniz. 

• Bu sizin buluşunuzla ilgili 
konuda yapılmış diğer 
gelişmelerden haberdar 
olmanızı da sağlar. 

Patent Sınıflandırması 



IPC, tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırır: 

 

• A : İnsan İhtiyaçları  

• B : İşlemlerin Uygulanması; Taşıma 

• C : Kimya; Metalürji  

• D : Tekstil; Kağıt  

• E : İnşaat 

• F : Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silah 

• G : Fizik  

• H : Elektrik  

Patent Sınıflandırması 



Espacenet’te Araştırma 

Patent 

sınıfı 



Patent Sınıflandırması 

A  

A47  

A47G  

A47G19  

A47G19/12  

A47G19/16 

İNSAN İHTİYAÇLARI 

MOBİLYA; EV EŞYALARI VEYA ALETLERİ;  

KAHVE DEĞİRMENİ; BAHARAT 

DEĞİRMENLERİ;  

GENEL OLARAK EMİCİ TEMİZLEYİCİLER 

Ev eşyaları veya masa donanımları 

Sofra Takımı 

Kap, demlik ve 

cezveler 

Çay demlikleri, demlik 

poşetleri, yumurta şeklinde 

poşetler 



A  

A47  

A47J  

A47J31  

A47J31/06  

A47J31/18 

İNSAN İHTİYAÇLARI 

MOBİLYA; EV EŞYALARI VEYA ALETLERİ;  

KAHVE VE BAHARAT DEĞİRMENLERİ;  

GENEL OLARAK EMİCİ TEMİZLEYİCİLER 

Mutfak Donanımı; Kahve ve Baharat  

değirmeni; içki yapım araçları  

İçecek yapmak için aparatlar 

Kahve veya çay yapmada kullanılan  

filtreler veya süzgeçler 

Çay yapraklarının sıvıya batırılmasını  

sağlayan aparatlar 

Sıvıya batırılabilir 

filtreler 

A47J31/20 



 Buluş 

• Procceses 

• Products 

• Apparatus or 

• Material 

• the way these are used or applied 

 



 Buluş 

• Procceses:  

 polymerisation, fermentation, separation, 

shaping, conveying, treating of textiles, 

transfer and transformation of energy, 

building, preparation of foodstuffs, testing, 

methods of operating machines and ways in 

which they work, processing and 

transmitting of information 



 Buluş 

• Products :  

   chemical compounds, compositions, 

fabrics, articles of manufacture. 

• Apparatus : installations used in chemical 

or physical processes, tools, implements, 

machines, devices for performing 

operations 

• Material : ingredients of mixtures 

 



Araştırma çeşitleri:  

• Yenilik Araştırması:  Başvuru tarihinden önceki yenilik öldürebilecek 

dokumanlara ulaşmak 

 

• Patnetlenebilme veya Geçerlilik Araştırması:  Yenilik araştırmasında 

bulunabilen dokumanlara ek olarak buluş basamağının da olup olmadığını 

araştırmasında kullanılmakta, araştırılırken belirli bir alanda arama 

yapılmamakta, aynı zamanda aranılan maddenin veya cihazın diğer 

alanlarda da bulunup bulunmadığı araştırılmakta 

 

• Tecavüz Araştırması: Patent hakkının geçerli olup olmadığı, geçerli ise 

tecavüz olup olmadığına dair araştırma yapılmaktadır. 

 

• Bilgi amaçlı Araştırma: Özel bir teknik alanda dünyadaki en son 

teknolojinin tespitinde kullanılabilecek dokumanlara ulaşılmasını sağlamakta 



Araştırma Öncesi 
• Öncelikle araştırılacak teknik alan, konu belirlenir.  

• Belirli araştırma türleri için, Örneğin patentlenebilme araştırması için) bir den 

fazla teknik alan  belirlenebilir. 

• Araştırılacak teknik alan açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya çıkarıldıktan 

sonra, araştırılacak teknik alanın IPC si belirlenir.  

• IPC belirlerken aynı zamanda araştırma sırasında kullanılabilecek teknik 

kelimler belirlenir.  

 
TEKNİK ALANIN BELİRLENMESİ:  

- Teknik terimlere ulaşıldıktan sonra, IPC deki Catchword Index ten 

faydalanılması önerilir 

- Elektronik IPC bulma ile ilgili anahtar kelimler yazılarak IPC bulunabilir 

- Bulunan sonuçlardan buluşun IPC si tespit edilmeye çalışılır 

Not: Anahtar kelimelerden araştırma yapılması ve bulunan sonuçlardan en ilgili 

olabileceklerin IPC sileri kontrol edilerek buluşun IPC si belirlenebilir 

 


