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Ekrem Soylu
Türk Patent ve Marka Vekili
Makine Mühendisi

BSH Bölgesel Fiki Haklar Departmanı Kurucusu ve Müdürü
Soylu Patent A.Ş. – Kurucu Ortak
Sanovel & Arven İlaç – Patent Müdürü

Ekrem Soylu, mühendislik eğitimi esnasında kurduğu bir start-up’ın ardından 2000 yılında Türkiye’nin en büyük patent 
bürolarından birinde fikri haklar kariyerine başlamıştır.

2005 yılının başında Bosch Ev Aletleri Grubunun Türkiye’deki fikri haklar departmanını kurmuştur. Şirketin ABD ve 
Avrupa’daki patent bölümlerinde çeşitli görevler almıştır. 10 yılı aşkın bir süre yönettiği departman ile şirketi, Türkiye’nin en 
çok ulusal patent başvurusu yapan ikinci firması haline gelmiş ve başbakan tarafından ödüllendirilmiştir. 2015’ten itibaren 
ise Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Orta Doğu ve Afrika’ya uzanan coğrafyada bölgesel fikri haklar yöneticiliğini üstlenmiştir. 

Türkiye’nin en büyük fikri haklar departmanlarından biri olan Sanovel İlaç’ta Patent Müdürü olarak görev almış ve dünya 
çapında 3000’e yakın patent başvurusuna sahip yılda 40 freedom-to-operate ve 60 patent yazımı yapan departmanı 
yönetmiştir. 

Kurucusu olduğu Soylu Patent A.Ş.’de arge merkezlerine freedom-to-operate ve diğer fikri haklar çalışmalara destek 
vermiştir. 

Ekrem Soylu, Özgeçmiş
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Arge’de Patent Bilgisinin Kullanımı

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Patent Araştırması
Hangi durumda ne tür bir patent araştırması yapılmalı

1) Patent Ön Araştırması 
AMAÇ: REFERANSI BULMAK
Yeni bir buluş fikri varsa, patent ön araştırması yapılması gereklidir. 
Sonraki süreçlerde resmi araştırma raporu yardımcı olacaktır. 

2) Rakip İzleme (Patent Monitoring)
AMAÇ: ERKEN MÜDAHALE 
Aylık rakip aktivite izlemeleri için ise resmi patent bülteni 
yayınlarında teknik alanınızdaki patent sınıfları ve ana rakiplerinizin 
başvurduğu patentleri incelemeniz gerekir. Patent izleme veya 
bülten takibi adı verilir. 

3) Üretim Serbestisi (Freedom-to-Operate, Product Clearance)
AMAÇ: RİSK YÖNETİMİ
Yeni bir ürün fikri-konsepti varsa, henüz üretim ve benzeri 
planlamalar yapılmadan önce çalışma serbestisi (freedom-to-
operate) çalışması yapılmalıdır. Bu çalışma, planlanan ürünün tüm 
özellikleri için hedef pazarlarda, hangi oyuncunun hangi patent 
hakkına sahip olduğunu gösterir. Burada sadece geçerli patentler 
kullanılır. 
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§ Şansını dene / İterasyon
§ Araştırma konsepti
§ Her yere bakmak. Zaman/kazanç?

Patent Araştırma Stratejisi
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Temel Kavramlar

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Uluslararası Anlaşmalar ve Mevzuat
Patent buluş sahibi ile toplum arasında bir sözleşme metni gibi yorumlanabilir:

• Buluş sahibi buluşuyla ilgili bilgileri kamuyla paylaşır
• Toplum belirli bir süre için yasal bir tekel hakkı sağlar

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

• Patent kanunlarında, buluş sahibi için «negatif hak» verilmektedir. 

• Patent kanunları, 3. taraflar için hukuki kesinliği garanti altına alır. 

• Patent kanunları, ülkeseldir. 

Örnek: A+B komponentlerini içeren bir buluşa patent koruması alındığında, bir rakibin

A+B ile çalışan bir C komponenti geliştirip A+B+C’ye halen patent alması mümkündür. 

Ancak C’yi üretemez. 
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Uluslararası Anlaşmalar ve Mevzuat
Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalar

Paris Sözleşmesi 
Rüçhan hakkına (priority right) kaynak teşkil eder. Rüçhan hakkı, bir buluşun, markanın
veya tasarımın tescil için ilk müracaatı yapıldığında başvuruyu yapana diğer üye ülkelerin
Patent ofislerinde belirli bir süre öncelik verilmesini sağlar.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Patent süresi sınırlıdır. 20 yıl, 21 yıl veya duruma göre daha uzun. 

Örnek: 
01.01.2016’da X firması Türkiye’de A+B komponentleri için bir patent başvurusu 
yapar, Y firması Almanya’da aynı konuda A+B için Alman Patent Ofisine 15.11.2016’da 
başvuru yapar. X firması Alman Patent Ofisine 01.01.2017’de patent başvurusu yaptığında 
Y firmasının patent alması engellenecektir.   
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Uluslararası Anlaşmalar ve Mevzuat
Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalar

Uluslararası Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)
Tek merkezden dünya çapında patent başvurusu yapmayı sağlar. Ancak 30 ay sonra hangi 
Ülkelerde koruma isteniyorsa, o ülkelerin patent ofislerine ulusal faz başvurusu yapılmalıdır. 

Senaryolar:
Doğrudan ulusal patent başvurusu yapılması ve rüçhan hakkından yararlanıp PCT başvurusu
PCT başvurusu yapıp, ulusal fazda ülkeye giriş
PCT başvurusu yapıp, Avrupa fazına giriş ve ülkeye dönüş.

Olasılıklar:
PCT başvurusu ile uluslararası geçerli resmi araştırma raporu (Faz I)
PCT başvurusu ile inceleme simülasyonu (Faz II)
Başvuruyu devam ettirmeyip, sonradan karar değiştirme (Gecikmeli ulusal faz)



Türkiye’de Patent Mevzuat Gelişimi
1879 tarihli «İhtira Beratı Kanunu»
1995 tarihli «Patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararname»
2017 tarihli «Sınai Mülkiyet Kanunu»

Patent Kanunu patentlenebilir buluşlar, patent kriterleri, prosedürler ve patent koruma 
kapsamı ile patent sahibinin haklarını tanımlar. 

Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent), Fikri Haklar Mahkemeleri, 
Patent ve Marka Vekilleri sistemin üç ayağını oluşturmaktadır. 



Uluslararası Anlaşmalar ve Mevzuat
Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalar

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)
Tek merkezden Avrupa çapında patent
almayı sağlar. Avrupa Patent Ofisi 
araştırma ve incelemeyi bünyesinde 
yapar, belge verir ve itirazları 
değerlendirir. 
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Patent Tescil Süreci
Patent süreçleri tüm dünyada benzerdir. 

Patent Başvurusu Patent Araştırma Patent İnceleme Belge Kararı İtirazlar Portföy Bakımı

• Tarifname haz.
• Resmi Başvuru

• Resmi Araştırma
• Rapor
• İstem Değişikliği
• Yayınlar

• Patentlenebilirlik
• Ofis Aksiyonu
• Görüş gönderme
• Tartışmalar

• Bağlayıcı İstemler • 3. Taraflar
• Patentlenebilirlik
• Kapsam aşımı
• İtiraza cevap

• Yenileme ücretleri
• Değişiklikler
• Lisans konuları

Resmi 
Başvuru

Patent
Yayını

Rüçhan 
Süresi

0 12 ay 18 ay 2-3 yıl

Ekrem Soylu - 2020 (c)



Yenilik, Buluş Basamağı ve Sanayiye Uygulanabilirlik

Tekniğin Bilinen Durumu

Aşikar?

İstem

Teknik katkısı bulunmayan bu kısım buluş basamağı değerlendirmesinde 
kullanılamaz

Teknik karakter

Teknik olmayan karakter

Çeviri: Ekrem Soylu - 2020 (c) / Kaynak: EPO

Patent Koruması
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Tarifname = Teknik + Hukuk

Koruma Kapsamı:
İSTEMLER

A ilk yayın (istemler değişecek)
B belge yayını (kesinleşmiş koruma)

Uygulama Sağlayacak Bilgi
Fonksiyonel Koruma Tanımı

Patent Anatomisi
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Patent Anatomisi
Yayın Sayfasındaki Önemli Bilgiler

1. Yayın Numarası

2. Patent Yayın Tarihi
3. Patent başvuru (rüçhan) Tarihi

4. Başvuru sahibi
5. Buluş sahipleri

6. Başlık, Özet ve temsil resmi

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Patent Anatomisi
Patent tarifnamesi bölümleri

Teknik Alan 

Tekniğin Bilinen Durumu

Buluşun Amacı

Şekillerin Açıklanması

Detaylı Açıklama

İSTEMLER

Özet

Resimler

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Patent Anatomisi
Patent tarifnamesi bölümleri

Teknik Alan 

Tekniğin Bilinen Durumu

Buluşun Amacı

Şekillerin Açıklanması

Detaylı Açıklama

İSTEMLER

Özet

Resimler

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Patent Anatomisi
Patent tarifnamesi bölümleri

Teknik Alan 

Tekniğin Bilinen Durumu

Buluşun Amacı

Şekillerin Açıklanması

Detaylı Açıklama

İSTEMLER

Özet

Resimler

«Name of the game is 
the claim» Judge 
Rader

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Koruma Çeşitleri
(Neyi arıyoruz?)

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Patent Koruması

Buluş Bildirimi

Patent Başvurusu

Ürün (Formül, Özellik)

Mekanizma, Algoritma

Üretim Metodu

Kullanım

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Örnek 1, Pringles - Ürün

Susuz pişmiş patates ve su ile hazırlanan ardından kızartılan bir hamur ile patates cipsi ürünü ve prosesidir. 
Hamur, iyodin indeksinde ağırlık oranında %0 ila 6 arasında lipid içeriğine sahiptir.  
(Grafikteki taralı bölge alanları korunuyor)

P&G, 1974 Ekrem Soylu - 2020 (c)



23

Örnek 1, Pringles - Ambalaj

1) Minimum boş alan sağlayacak şekilde bir kompakt paket ile eş büyüklükte cips şeklinde atıştırma gıda ürününün 
paketlenmesi için bir metot.

P&G, 1966

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Örnek 1, Pringles - Metot

Hamur tabakasından ürünler formlamak ve kızartmak için aparat olup, sonsuz bir konveyörde desteklenen taşıma vasıtaları, hamur 
tabakasından şekilli hamur kesmek için vasıtalar, her bir yarım bahsedilen kesme vasıtalarının altından periyodik olarak geçerek kesme 
vasıtalarından hamur kısımları almak üzere, bahsedilen konveyör ile hareket edecek şekilde desteklenen en az bir çift benzer şekilde 
konfigüre edilen kalıp yarıları, bahsedilen kalıp yarılarının sahip olduğu  kalıp yarıları dış yüzeyleri ...içermesidir.  P&G 1969.

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Örnek 1, Pringles - Metot
Hamur tabakasından ürünler formlamak ve kızartmak için aparat olup, 

sonsuz bir konveyörde desteklenen taşıma vasıtaları, 

hamur tabakasından şekilli hamur kesmek için vasıtalar, 

her bir yarım bahsedilen kesme vasıtalarının altından periyodik olarak geçerek 
kesme vasıtalarından hamur kısımları almak üzere, bahsedilen konveyör ile 
hareket edecek şekilde desteklenen en az bir çift benzer şekilde konfigüre edilen 
kalıp yarıları,

bahsedilen kalıp yarılarının sahip olduğu  kalıp yarıları dış yüzeyleri ve bunların iç 
yüzeyleri arasında iletişim sağlar biçimde ve zıt yüzeylerinden bir tekil hamuru 
almak ve angaje olmak için birlikte hareket eden çoklu açıklıklar, 

kalıp yarılarını açmak için vasıtalar ve kalıp yarılarını, zıt yüzeylerinin 0,03’den 0,08 
inçe bir mesafede alanları boyunca benzer aralıklı kapatmak üzere vasıtalar, 

hamur kısımları taşınırken ısıtarak yenebilir cipsler elde etmeyi sağlayan ısıtıcı 
vasıtalar içermesidir.  

P&G 1969.

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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A. İnce çikolata parçaları, özellikle de çikolata dilimleri (5) üretme yöntemi
olup

B. burada çikolata eritilmiş haldedir ve bir taşıma aleti (2) üzerine düz,
ince parçalar şeklinde tedarik edilir

C. taşıma aleti üzerinde katılaşması sağlanır,

D. düz, ince çikolata parçalarının taşıma aletinin (2) en az bir sonsuz,
esnek taşıyıcı bantı (3) üzerinde birbirinin ardı sıra konulmalarıdır

E. ki burada söz konusu taşıyıcı bant (3) daha sonra çapraz şekilde
kıvrılmakta böylece parçalar katılaşmadan önce bir kanal
oluşturmaktadır

F. söz konusu kanal içinde yatan ve taşıyıcı bantla (3) birlikte kıvrılan
parçalar kıvrılmış şekillerini koruyacak şekilde yeterince katılaşana dek
taşıyıcı bant (3) bu kıvrık konumda tutulmaktadır.

Örnek 2, Biscolata Chocochips – Design-Around / Metot

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Örnek 3, Nestec - Kullanım
Bir tropikalizasyon ajanından aşamalı olarak su ve/veya nem tahliyesi bir selülöz 
aktivitesine sahip enzim hazırlığı kullanımı olup, bir sıvı yağ komponenti ve suda 
çözünemeyen gıda katkı maddesinin sıvı yağ komponentinde çözünen, su 
ve/veya nemlendirici yüklü su emen çoklu sayıda parçacıklarını içermesidir. 

Alt istemlere göre su emen gıda maddesi, limon, buğday, elma, yulaf veya 
patates lifidir. 

Temel amaç, doğal lifler katarak çikolatanın erime sıcaklığını yükseltmektir. 

NESTEC, 2015

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Patent Koruma Kapsamı

A+B

C

D

Koruma kapsamı istemler tarafından 

belirlenir. 

Bağımsız istemler, buluşun koruma 

talep edilen tüm esas unsurlarını 

barındırmak zorundadır. 

Bağımlı istemler ise bağlı oldukları 

istemlerle birlikte yorumlanmalıdır. 

Bir patentin, bağımsız istemi iptal 

edilse bile bağımlı istemleri 

geçerliliğini korumaktadır. 

1.A+B, 2. A+B+C, 3. A+B+C+D

Ekrem Soylu - 2020 (c)
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Çalışma Serbestisi Kavramı



Patent Araştırması – Freedom-to-Operate

GEREKLİLİK

Rakiplerin fikri haklarının 
erken tespiti, ürün ile ilgili 
sınai mülkiyet hukuku 
kaynaklı risklerin ortadan 
kaldırılmasını sağlar. 

Çalışma Serbestisi (FTO veya Product Clearance) hedef pazarlarda geçerli olan patent 
haklarının tespitine yönelik kapsamlı bir patent araştırması ve araştırmaya konu olan 
konseptin uygun şekilde değiştirilmesi için bir hukuki görüşü içeren raporu kapsar. 

KAPSAM

Sadece hedef pazarlar için 
ve sadece hukuki 
geçerliliği süren 
patentlerin koruma 
kapsamları tespit edilir. 

RİSKLER

Patent tecavüz davaları, 
ihtiyati tedbir kararı, lisans 
ve yargılama masrafları, 
sözleşme kaynaklı riskler. 

FTO’ya pazara sunulması planlanan ürünün konsept tasarımları ortaya çıktığında 
yapılır ve güncellemeler geldikçe devam ettirilir. 

Ekrem Soylu - 2020 (c)



Kaynak: EPO
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Araştırma Stratejisi

•Patent başvuru sahipleri ortak 
dil kullanmayabilir

–Yasal durumlar
–Koruma kapsamı
–Rakiplerden gizleme

•Doğru kelimeleri bulmak güç 
olabilir

•İyi sonuç elde etmek için 
profesyonel araştırmacı 
tecrübesi gerekir

Anahtar Kelime Araştırması

•Her bir sınıf patent 
profesyonellerince hazırlanmıştır

•IPC hiyerarşik ve iyi 
yapılandırılmıştır: araştırmalar 
daraltılabilir

•Sınıfların açıklamaları detaylıdır

•Fazla tecrübe gerekmez

•ANCAK: IPC tüm ihtiyaçları 
karşılamaz

Teknoloji Sınırlarında Araştırma



Kaynak: EPO

Patent Jargonu

writing instrument =  pen

a plurality of balls =  ball bearing

spherical object 
with floppy filaments 
to promote sure capture = toy ball



Kaynak: EPO

= current collector

photo-transmitting device = LED (light-emitting diode)

arrangement for tapping 
power from
an electrical cable



Kaynak: EPO

elongate member = pipe, riser, cable 
or optical fibre 

wing = door or window



Kaynak: EPO

energy-storing means = spring

fastening means = nail, screw or rivet, etc.



Kaynak: EPO

a flexible member = membrane or 
diaphragm

locking means = U-shaped retainer, 
etc.



• water- and oil-repellent surface

• water-soluble or water-dispersible
polymer

• superabsorbent

• expanded styrenic (co)polymer

• polyisoprene

• ionomer

• graft copolymer of vinyl aromatic 
monomers on a butadiene rubber

• aromatic polyester

Teflon®

polyacrylic acid (salt) or polyvinyl 
alcohol

gel of polyacrylic acid (salt)

polystyrene foam; Styrofoam®

natural rubber

copolymer of ethylene and salts of 
acrylic acid

ABS (the plastic of which LEGO bricks 
are made)

PET (polyethylene terephthalate)

Kaynak: EPO



Yapısal Unsurlar: 
Konstrüktif sınırlarla tanımlanan fiziksel varlıklar 
Örneğin: a rod, a screw, an RC-circuit

Fonksiyonel Unsurlar: halen fiziksel varlıklar, ancak çalışma fonksiyonu veya 
elde edilen etkiler açısından tanımlanmıştır. 

−(fonksiyon)-er: a container, a comparator;
−(fonksiyon)-ing means fastening means, detecting means;
- means for... means for measuring; 
- adapted to, configured to unit configured to compare A with B;
- such that... 
-..in use..

Araştırma Stratejisi

Kaynak: EPO



Araştırma Stratejisi

Kapsamlı araştırmalar üç ana 
komponente bağlıdır: Sınıf, Kelimeler, 
Referanslar. 

Sınıflar
CPC/IPC/FI/F-terms

Referanslar
Bibliyografik linkler

Atıflar
(aktif/pasif)

İsimler (Başvuru 
sahibi, buluşçu)

İndeksleme Kodları
Süre Sınırları

Kelimeler
İndeksleme 

terimleri
Text tanımlar
Eş anlamlılar

Anahtar Kelimeler

Kaynak: EPO



Araştırma Stratejisi

ETKİLER

EŞDEĞERLER,
EŞ ANLAMLILAR,

İLİŞKİLİLER

ÖZEL YAPILANMALAR

FO
NKS

İY
ON

KAYNAKLAR
Konsept tasarımı

Şirket arşivi
Tek. Bil. Durumu

Araştırmacı Bilgisi
Teknik yayınlar

ARAÇLAR
Sözlükler

Başlık istatistikleri
Sorgu hazırlama 

asistanı

Kaynak: EPO



Araştırma Stratejisi

§ Bütün bağımsız istemleri belirle
§ İstem ağacı oluştur
§ Hangi yapılanma, hangi isteme 

karşılık geliyor?

İstemleri Oku

İstemleri Analiz Et

Araştırma Konseptleri Çıkar

Tarifnameyi İncele

Buluşun Özünü Tanımla

İstemlerle Tarifnameyi 
Karşılaştır

Son Analizi İyileştir

Kaynak: EPO
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Sınıf 1Sınıf 2

A

B

C

Sınıf 3

1.1D1D1

D2

Araştırma Stratejisi § Anahtar kelime tablosu
§ Sınıfların kesişimi
§ Yeniden fokuslanma (PSA)



Patent Araştırması
Google Patents Az Bilinenler

Bir nokta kullanarak (.) Espacenet’teki (_) gibi: 
spiro.acetal kelimesi hem «spiro «ve «acetal ile bitişik spiroacetal’i arayacaktır. 

Asterisk kullanarak nw operatör çalıştırabilirsiniz.  Fruit * * fly sorgusu ile terimlerin iki 
kelimeye kadar ayrıldığı sonuçlara ulaşabilirsiniz. 

AROUND (n) ile ör. Detector AROUND5 multiplier şeklinde arama yaparak detector ile 
5 kelime yakınına kadar multiplier içeren cümlelere sahip yayınları bulabilirsiniz. 
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Patentin Hukuki Durumu



Claim construction is a major phase of a patent 
litigation where the meaning and scope of the 
claims themselves - the invention - is 
determined by the court. The outcome of this 
definition phase is crucial to the respective 
infringement and invalidity positions of the 
parties. The Thesaurus of Claim Construction
directs practitioners to cases-and in contrast to 
searches on more general electronic 
databases, only those cases-in which claim 
terms have previously been construed, and 
further to the sources of the evidence used by 
previous courts to construe the terms in 
dispute.

https://www.amazon.com/Thesaurus-Claim-
Construction-Robert-Kahrl/dp/0199737118
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http://worldwide.espacenet.com/
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