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İlgi: 19/08/2014 tarihli ve - referanslı başvurunuz.
İlgide kayıtlı başvurunuz sonuçlandırılmış olup, düzenlenen TR 2014 09682 B sayılı
incelemesiz patent belgesi ilişikte gönderilmektedir.
551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili
maddeleri kapsamında patent hakkına ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmektedir.
İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent
sahibi veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 yıl içinde
yapılır. İnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir. (551 sayılı KHK-Madde 60/7)
İnceleme talebinin başvuru tarihinden itibaren en geç 7 yıl içinde yapılmaması
halinde patent hakkı sona erer. (551 sayılı KHK-Madde 60/8)
Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler, patentin
koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenerek ücretin ödendiğini gösterir bilgi
Kurum’a gönderilir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretlerin
belirtilen vadede ödenmemesi halinde, ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde
gecikmeli olarak ödenebilir. Belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent
hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle sona erer. (551 sayılı KHK-Madde 173)
Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır.
Kullanma zorunluluğu, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten
itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen,
Kurum nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi,
patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve konu ile ilgili meslek kuruluşları, ticaret
veya sanayi odaları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır. Kurumlarca yapılan onayın,
ayrıca başka bir merci tarafından onaylanmasına gerek yoktur. Ayrıca patent sahibi, buluşun
kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma,
standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi
teknik veya ekonomik veya hukuki sebeplerle patentin kullanılamamasının haklı sebeplerini de
sunabilir. Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı
tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve tanzim tarihinin bulunması gerekir. İthalat
halinde, ithalat belgesi kullanım belgesi yerine geçer. (551 sayılı KHK-Madde 96, 97 ve Yön.
Madde 39, 40)
Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "kjyo2A8F78D2" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.

"e-imzalıdır"
Cevaplarda; ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve sayının tam olarak yazılması rica olunur.
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Patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Kurum’a yapacağı yazılı bir
başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyenlere lisans vereceğini bildirebilir. (551 sayılı
KHK-Madde 94)
Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, usulüne uygun bir şekilde Patent Siciline
kayıt edilmedikçe, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. (551 sayılı KHK-Madde 92)
Saygılarımla.
Salih BEKTAŞ
Kurum Başkanı a.
Patent Dairesi Başkanı

EK- İncelemesiz Patent Belgesi

Not: 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile
yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber, aynı Kanunun geçici 1’inci maddesi kapsamında,
Kanunun yayımı tarihinden önce Kuruma yapılmış olan ulusal patent ve faydalı model
başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre incelenip
sonuçlandırılacaktır.

Cevaplarda; ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve sayının tam olarak yazılması rica olunur.
Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle 06330 ANKARA - Telefon: (0 312) 303 10 00 Fax :(0 312) 303 11 30
Elektronik Ağ: www.turkpatent.gov.tr

No: TR 2014 09682 B
Buluþ Baþlýðý
Bir yýðýn delignifikasyonu.

Patent Sahibi

ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ

Bu patent, 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 nci maddesi uyarýnca
Mülga 551 sayýlý Patent Haklarýnýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname kapsamýnda 19/08/2014 tarihinden itibaren 7 yýl süre ile korunmak
üzere 23/07/2018 tarihinde incelemesiz olarak verilmiþtir
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Binası, İtü Ayazağa Kampüsü, 34469, Maslak Sarıyer İstanbul
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(72) Buluşu Yapanlar
ERDEM TEZCAN
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(54) Buluş Başlığı
Bir yığın delignifikasyonu.
(57) Özet
Bu buluş, yığın halinde bulunan bir biyomateryal karışımından lignini
uzaklaştırmak amacıyla uygulanan, en temel halinde; biyomateryallerin
yığınlanması (101), yığının sudan oluşan veya kimyasal maddeler içeren
sulu bir çözeltiden oluşan yağmurlama çözeltisiyle muamele edilmesi
(102), yığının dibine ulaşan yağmurlama çözeltisinin süzülerek drenaj
sistemiyle bir havuz veya depoya aktarılması (103), havuz veya depoya
aktarılan yağmurlama çözeltisinin kontrol ve optimizasyonu yapılarak
çözeltinin tekrar yağmurlamaya verilmesi (104), delignifikasyon işlemi
bittiğinde yağmurlamanın sonlandırılarak yığının süzülmesi (105)
adımlarını içeren bir delignifikasyon yöntemi (100) ile ilgilidir.

