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ÖnsözÖnsözÖnsöz   

Ege Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ,“EBİLTEM” kısa adı ile Ege Üniversitesi    

bünyesinde, firmaların Ar-Ge / inovasyon kapasitesini arttırmak ve Üniversite-Sanayi işbirliğini teşvik etmek 

amacı ile 1994 yılında kurulan bir “arayüz” kurumdur. Yürüttüğü AB projeleri ve organize ettiği uluslararası 

etkinlikler ile özellikle son 10 yıl içinde, Ege Bölgesinde olduğu kadar, ulusal ve uluslararası düzlemlerde de 

tanınan, saygın bir kurum haline gelmiştir. Bu kapsamda; 

EBİLTEM, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türk Patent Enstitüsü (TPE)’ nün desteği ile kurulan                       

“Patent Araştırmaları Ofisi” ile hizmet portföyüne bir yenisini daha eklemiştir. 

Patent Bilgi Merkezleri Ağı (PATLIB) üyesi olan EBİLTEM Patent Araştırmaları Ofisi; Türkiye’de ilk ve tek,      

Avrupa’da ise faaliyete geçen 17 merkezden biri olma özelliğini taşımaktadır. 

Patent Araştırmaları Ofisi, Kasım 2010 tarihinde kurulmuş olup, faaliyetlerini EBİLTEM bünyesinde               

sürdürmektedir. Ofisin amacı, başta Ege Bölgesi olmak üzere, Türkiye’deki firmalar, akademisyenler ve        

girişimciler için kapsamlı patent araştırmalarının ve istatistiksel patent analizlerinin yapılması, teknolojinin 

patent veri tabanlarından izlenmesi, inovasyona yönelik destek hizmetlerinin verilmesidir. Ayrıca patent     

farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve teknoloji lisanslama konularında destek          

sağlanmaktadır.   

Patent Araştırmaları Ofisi yardımı ile sanayici ve araştırmacılar patent konusunda sadece ulusal değil          

uluslararası alanda da araştırmalar yapabilecek ve gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşılabilecektir. Bununla birlikte,        

üniversitelerde eğitimler ve seminerler düzenleyerek patent konusunda daha bilinçli ve duyarlı mühendisler 

ve akademisyenler yetiştirilmesinde etkili olacaktır.  

EBİLTEM Patent Araştırmaları Ofisi’nin bir yayını olan bu kitapçık, patent ve patent araştırmaları konularında 

farkındalık yaratmak, firma ve akademisyenlerin bu konudaki çalışmalarına destek olmak amacı ile               

hazırlanmıştır. 
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Genel BakışGenel BakışGenel Bakış   

Patent; bir probleme yeni teknik çözüm getiren,   ya da 

bir işin gerçekleştirilebilmesi için yeni metotlar, yeni 

ürünler öneren buluşlara tanınmış tekel hakkıdır.  

Patentler, teknolojinizin üçüncü kişiler tarafından      

izniniz olmadan, koruma altına aldığınız ülkelerde     

kullanımını yasal olarak engeller. 

 

 

Yayınlanan patentler, söz konusu teknoloji hakkında 

teknik, yasal ve ticari bilgi içerir.  Patent dokümanlarını 

inceleyerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Patent dokümanı şu kısımlardan oluşur; 

İlk sayfada, buluşun başlığı, buluşun yapan kişinin    

adı ve hangi ülkelerde koruması olduğu bilgisi, 

Buluşun detaylı açıklaması, buluşun nasıl kullanıldığı   

ve önceki teknolojilere göre avantajları, 

Patentle korunması istenen unsurların kısa ve öz 

açıklandığı istemler, 

Çizimler. 

Patent sistemi, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşların sahiplerine belirli 

bir süre (20 yıl) için buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkı verilmesidir. Buluş sahibine tekel hakkı 

sağlayan patentler, patent bülteninde yayınlandığında aynı zamanda ilgili herkes tarafından internet         

üzerinden görüntülenebilir ve indirilebilir duruma gelir.  

Dünyadaki teknik bilginin %80’inin patent dokümanlarında bulunmasından dolayı, patentler firmalar için bir 

çeşit fuar görevi görür.  Patentler bir çeşit teknolojik istihbarat aracı olarak kullanılmaktadır.  

Patent sisteminin amacı; yeni buluşları tahrik ederek ve cesaretlendirerek bilimin ve teknolojilerin              

gelişmesinin teşvik edilmesi  ve toplum refahının arttırılmasıdır. 

Kaynak: http://www.epo.org 
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Patent dokümanlarında, iş hayatınızda kullanabileceğiniz çok değerli bilgiler mevcuttur. İçerdiği teknik,   

yasal ve ticari bilgiler sayesinde, konu ile ilgili piyasada bulunan en güncel teknolojik bilgi kaynağı olarak 

nitelendirilir. Özellikle patent dokümanlarındaki teknik bilgiyi kullanarak ar-ge ve inovasyon çalışmalarınıza 

yön verebilir, içerdiği yasal ve ticari bilgiler sayesinde rakiplerinizin korumalı ürünlerini ihlal edip              

etmediğinizi öğrenebilirsiniz. 

 

 

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin içinde bulunan her firma/araştırmacının patentler konusunda bilgi     

sahibi olması kaçınılmazdır. Patent başvuru sürecinde olmasanız dahi, veri tabanlarından erişebileceğiniz 

patent dokümanlarındaki teknik bilgi ve teknolojiler sizin için çok değerlidir. 

1836 yılından günümüze kadar patentlenmiş olan buluşları içeren patent veri tabanları en geniş teknik bilgi 

kaynağı olarak herkesin kullanımına açık durumdadır. Avrupa Patent Ofisi’nin 70 milyondan fazla patent 

dokümanı içeren veri tabanı Espacenet, dünyanın en büyük teknoloji veri tabanlarından biridir. Basit veya 

detaylı sorgular oluşturarak, istediğiniz patent dokümanına ve teknik bilgiye ulaşmanız mümkündür. 

 

Kaynak: http://www.epo.org 
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Yasal BilgiYasal BilgiYasal Bilgi   

Ticari BilgiTicari BilgiTicari Bilgi   

Patent Bilgisinin KullanımıPatent Bilgisinin KullanımıPatent Bilgisinin Kullanımı   

Patentli bir ürün hakkında patent sahibinden izin alınmadan yapılan üretimler ve ticari faaliyetler için cezai 

yaptırımlar vardır. Bu yaptırımlara maruz kalmamak için ürettiğiniz teknolojiye ait koruma durumunu veri 

tabanlarından yapacağınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz patent dokümanlarından öğrenmeniz           

gerekmektedir. İlgili teknolojinin hangi ülkelerde korumasının olduğu, başvuru tarihine göre koruma           

süresinin ne kadar kaldığı, ilk hangi ülkede başvurusunun yapıldığı ve yıllık ücretlerinin ödenip ödenmediği 

gibi   kritik bilgileri patent dokümanlarında bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut sektörünüz veya yatırım yapmayı düşündüğünüz teknoloji ilgili patent bilgisi, özellikle karar verme 

süreçlerinde size yardımcı olur. Şu konularda patent bilgisini etkin bir şekilde kullanabilirsiniz: 

Ürünleriniz ile ilgili olan teknolojilerdeki trendler, 

Rakiplerinizin geliştirdiği teknolojiler, 

Ticari fırsatlar, 

Ticari kararlarınızın koordinasyonu. 

 

Patent verilerinden elde edeceğiniz patent haritaları , karar verme sürecinde büyük resmi görebilmenize  

yardımcı olacaktır.  

 

Daha detaylı bilgi ve ücretsiz hizmetlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

http://ebiltem.ege.edu.tr/patent 

Sayfa 3 



 

 

Tekniğin Bilinen Durumunu ÖğreninTekniğin Bilinen Durumunu ÖğreninTekniğin Bilinen Durumunu Öğrenin   

Rakiplerinizin Teknolojilerini Takip EdinRakiplerinizin Teknolojilerini Takip EdinRakiplerinizin Teknolojilerini Takip Edin   

Başkalarının Patent Haklarını İhlal EtmeyinBaşkalarının Patent Haklarını İhlal EtmeyinBaşkalarının Patent Haklarını İhlal Etmeyin   

Patent Başvurunuzun Kalitesini ArttırınPatent Başvurunuzun Kalitesini ArttırınPatent Başvurunuzun Kalitesini Arttırın   

Patent Bilgisini Kullanmak İçin 4 NedenPatent Bilgisini Kullanmak İçin 4 NedenPatent Bilgisini Kullanmak İçin 4 Neden   

Yapacağınız araştırma-geliştirme ve ürün geliştirme çalışmalarınız için mevcut teknolojinin bilinen durumunu 

patent veri tabanlarından araştırarak ve analiz ederek teknik altyapıyı hazırlayabilirsiniz. 

Ayrıca, çalışmalarınızda teknik bir problem ile karşılaştığınızda mevcut çözümleri öğrenmek için en iyi çözüm 

patent dokümanlarını araştırmak ve incelemektir. 

Patent veri tabanlarında araştırma yapılmadan, bir ürün geliştirme ve ar-ge çalışması yapılması durumunda 

belki de aylarca yapılan teknik çalışmalar ve harcanan paralar boşa gidebilecektir. Patent araştırmaları         

sonucunda ortaya çıkacak patent bilgisini kullanmak, teknolojik ve bilimsel araştırmalarda tekrarları önleyecek 

ve kaynak israfına engel olacaktır. 

 

 

Patent veri tabanları sanal fuar görevi görmektedir. Rakiplerinizin yeni geliştirdikleri ürünleri veya teknolojileri 

pazara girmeden önce patent dokümanlarından inceleme ve analiz etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Böylece   

rakiplerinizin bir sonraki hamlesini çok önceden öğrenebilirsiniz. 

Patent araştırması sayesinde, ilgili teknolojilerde koruma süresi biten ve ülkemizde koruması bulunmayan  

patentleri belirleyerek ücretsiz teknoloji transferi yapma imkanı yakalayabilirsiniz. 

 

 

Yeni bir ürünü üretip pazara sunmadan önce, başkalarının patentlerini ihlal edip etmediğinizden emin          

olmalısınız. Patent veri tabanlarında yayınlanmış patent dokümanlarını inceleyerek, hangi teknolojik alanların          

patentlerle koruma altına alındığını belirleyebilirsiniz. 

 

 

Patent başvurusunda bulunduğunuz zaman, ilgili patent ofisi buluşunuzun benzerlerini bulmak için araştırma 

yapar. Patent başvurusundan önce, veri tabanlarından yapacağınız araştırma ile başvuru kalitenizi arttırabilir 

ve patent ofisinden olumsuz bir araştırma raporunun gelmesini önleyebilirsiniz. 

Sayfa 4 



 

 

Patent Araştırması Nasıl Yapılır?Patent Araştırması Nasıl Yapılır?Patent Araştırması Nasıl Yapılır?   

Patent Araştırmaları servisimiz için patent uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. 

http://ebiltem.ege.edu.tr/patent 

Patent araştırması işlemlerini yürütebileceğiniz ve tüm dünyada kabul görmüş bazı veri tabanlarını şöyle    

sıralayabiliriz: 

 

EPO Espacenet   http://worldwide.espacenet.com  

WIPO PatentScope  http://www.wipo.int/patentscope 

DEPATISnet   http://depatisnet.dpma.de 

USPTO    http://www.uspto.gov 

SIPO China   http://english.sipo.gov.cn 

IPDL Japan   http://www.ipdl.inpit.go.jp 

KİPRIS Korea   http://eng.kipris.or.kr  

 

Patent araştırmasını şu kriterler üzerinden yapabilirsiniz: 

Patent başlığı, 

Özet, 

Uluslararası Patent Sınıflandırması, 

Buluş sahibi, 

Başvuru sahibi, 

Patent başvuru veya yayınlanma tarihi, 

 

Patent araştırması yaparken bazı önemli noktalara dikkat edilmelidir. Örneğin, patent başlığı veya özet      

üzerinden tarama yaparken, ilgili anahtar kelimelerini mümkün olduğunca çeşitlendirmek gerektirmektedir. 

Böylece, milyonlarca patent dokümanı arasından ilgili dosyayı yakalama şansınızı arttırabilirsiniz. 

 

Rakip patent araştırması yaparken, ilgili firmaların ticari isimlerini önce arama motorlarında aratarak, farklı 

karakter veya ek kelimeler kullanıp kullanmadıklarını test etmek ve sonrasında başvuru sahibi kriterine göre 

araştırma yapmak  daha yararlı olacaktır. 
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Iphone/Android tabanlı telefonlar ile yukarıdaki kare kodu  

okutarak e-kitapçığımızı görüntüleyebilirsiniz. 

Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(EBİLTEM) 
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http://ebiltem.ege.edu.tr/patent  

http://twitter.com/ebiltem   


