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                                                           FULYA SÜMERALP (SİMAJ PATENT DAN. LTD.  ŞTİ.) 

HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ANKARA 

 

   

İlgi: 03/10/2014 tarih ve 2292-384 P referanslı başvurunuz. 

 

İlgide kayıtlı başvurunuz sonuçlandırılmış olup, düzenlenen  TR 2014 11750 B sayılı incelemeli 

patent belgesi ilişikte gönderilmektedir. 

 

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili 

maddeleri kapsamında patent hakkına ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmektedir. 

 

 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, bu ücretler, 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) 

 

 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. 

 

 

Ek- İncelemeli 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. 

Sayı : 39616753- 2014/11750 /  

Konu : İncelemeli Patent Belgesi 
 

          Salih BEKTAŞ 

Kurum Başkanı a. 

Patent Dairesi Başkanı 
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(19) (10) TR 2014 11750 B

İNCELEMELİ PATENT

(21) Başvuru Numarası
a 2014/11750

(22) Başvuru Tarihi
2014/10/03

(43) Başvuru Yayın Tarihi
2015/11/23

(11) Başvuru Yayın No.
TR 2014 11750 A2

(45) Patent Belgesinin Veriliş Tarihi
2018/05/21

(51) Buluşun tasnif sınıfları
D01H 1/26
D01H 7/00
D02G 3/36

(30) Rüçhan Bilgileri (32) (33) (31) (74) Vekil
FULYA SÜMERALP (SİMAJ PATENT DAN. LTD.  ŞTİ.)
HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ANKARA

(71) Patent Sahibi
DENİZ VURUŞKAN
Gaziantep Teknopark, Gaziantep Üniversitesi 27310  Gaziantep TÜRKİYE

(72) Buluşu Yapanlar
DENİZ VURUŞKAN
Gaziantep Teknopark, Gaziantep Üniversitesi 27310  Gaziantep TÜRKİYE
İLHAMİ İLHAN
Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü 01030 Çukurova Adana TÜRKİYE
OSMAN BABAARSLAN
Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 01330 Balcalı 27310
Adana TÜRKİYE

(54) Buluş Başlığı
Ring iplik eğirme makinesini esnek üretim yapısına dönüştüren yeni bir yöntem ve düzenek.

(57) Özet
Başvuruya konu buluş düz iplik üreten bir ring iplik makinesini çeşitli
fantezi iplikler (şantuklu iplik, özlü iplikler vb.) üretebilecek esnek
yapıya dönüştüren bir düzenek ve yöntemdir. Mevcut tekniğe ek olarak,
ring iplik eğirme makinesinde bulunan sağ ve sol silindir kolları,
kendisine bağlanan servo motorlar tarafından kontrol edilmektedir.
Düzeneğe eklenen enkoderler sayesinde de çekim milleri ve hızları
kontrol edilebilmektedir. Sağ ve sol silindir kolları ayrı ayrı kontrol
edilerek aynı anda farklı ipliklerin üretimi gerçekleşebilmektedir.
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