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AYFER BERKKAM (ÇANKAYA PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.)
BÜKLÜM SOK. NO:5/16 KAVAKLIDERE/ANKARA
İlgi: 23/01/2015 tarihli ve 1184.P.01 referanslı başvurunuz.
İlgide kayıtlı başvurunuz sonuçlandırılmış olup, düzenlenen TR 2015 00798 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, "jxrm284B3FF5" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.

"e-imzalıdır"
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

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.
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(71) Patent Sahipleri
KADİR GÖK
Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi 43100 Kütahya TÜRKİYE
YASİN KİŞİOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Umuttepe 41380 41380 İzmit
Kocaeli TÜRKİYE
(72) Buluşu Yapanlar
ARİF GÖK
Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 05100 Amasya TÜRKİYE
KADİR GÖK
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği
Bölümü 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE
YASİN KİŞİOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Umuttepe 41380 41380 İzmit
Kocaeli TÜRKİYE
ÜMİT SEFA MÜEZZİNOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Umuttepe 41380 İzmit Kocaeli
TÜRKİYE
LEVENT BULUÇ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Umuttepe 41380 İzmit Kocaeli
TÜRKİYE
(54) Buluş Başlığı
Soğutma kanallı cerrahi matkap mandreni.
(57) Özet

Ortopedik cerrahide el matkabı (7) ile kemik delme işlemlerinde kemik
ve çevre dokularının sürtünmeden dolayı aşırı ısınması ile ortaya çıkan
nekrozu önlemek amacıyla, soğutucu akışkanın içerisinde rahatlıkla
dolaşabileceği soğutma kanalı bulunan bir soğutma kanallı cerrahi
matkap mandreni (5), delik delme işlemi esnasında oluşan ısının
önlemesi için soğutma işlemi sağlamaktadır. Bu soğutma sistemi
içerisinde sızdırmazlık için mekanik keçeler (9) ve rulmanlar (10)
bulunan mandren ana kovanı (8) ve karşılık kovanı (13) vida ile
birleştirilmektedir. Soğutma motorundan gönderilen basınçlı soğutucu
akışkanı, soğutma sıvısının giriş kanalından (15) içeri alıp, cerrahi
matkap ucunu (4) soğuttuktan sonra soğutma sıvısı çıkış kanalından (16)
geri soğutma hortumuna veya soğutucu akışkan haznesine tahliye eden
bir sistemdir. Bu soğutma işlemi ile çene ve ortopedik cerrahi kemik
delme işleminde kemik ve çevre dokularında ısıl hasara sebep olan
sıcaklık, kontrol altına alınıp kemik ve çevre dokularında oluşan nekroz
hasarı önlenecektir. Aynı zamanda kemik delme işlemi esnasında matkap
ucunun (4) yanması da önlenecektir.
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Buluþ Baþlýðý
Soðutma kanallý cerrahi matkap mandreni.

Baþvuru sahibi

KADÝR GÖK
YASÝN KÝÞÝOÐLU

Bu patent, 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 nci maddesi uyarýnca
Mülga 551 sayýlý Patent Haklarýnýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname kapsamýnda 23/01/2015 tarihinden itibaren 7 yýl süre ile korunmak
üzere 21/05/2018 tarihinde incelemesiz olarak verilmiþtir

