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Sayın NADİR AKSOY

 
İlgi : 07.09.2022 patent belgesi düzenlenmesi talebiniz.

 
İlgide kayıtlı talebiniz üzerine düzenlenen TR 2018 02873 B sayılı patent belgesi ilişikte 

gönderilmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve anılan Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili 

maddeleri kapsamında patent hakkına ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmektedir.
Patentin verilmiş olması, geçerliliği ve yararlılığı konusunda Kurumumuz tarafından garanti verildiği 

şeklinde yorumlanamaz ve Kurumun sorumluluğunu da doğurmaz.
6769 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca patent verilmesi kararının 

bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde üçüncü kişiler anılan patente itiraz edebilir. Aynı maddenin 
üçüncü fıkrası hükmü uyarınca söz konusu süre içinde üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmemesi durumunda 
patentin verilmesi hakkındaki karar kesinleşir ve nihai karar Bültende yayımlanır.

Söz konusu süre içinde itiraz gelmesi durumunda ise itirazlar, itiraz süresi sonunda tarafınıza bildirilir. 
İtirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde itirazlara karşı gerekçeli görüşler ileri sürülebilir veya gerekli 
görülürse istemler değiştirilebilir. İtiraz; görüşler ve varsa başvuruda yapılan değişiklik talepleri de dikkate 
alınarak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve nihai karar verilir. 

Bir patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler üçüncü yıldan başlamak üzere her yıl (patentin 
koruma süresi boyunca) vadesinde ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık 
ücretler, vadesinde ödenmediği takdirde ek ücretle birlikte vadeyi takip eden altı ay içinde de ödenebilir. Yıllık 
ücretlerin bu süre içinde de ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle sona erer. 
Ancak, patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde telafi ücretinin ödenmesi 
halinde patent hakkı, ücretin ödendiği tarih itibariyle yeniden geçerlilik kazanır ve Bültende yayımlanır. Söz 
konusu telafi ücretinin ödenmemesi durumunda 6769 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
hükümleri uyarınca hakların yeniden tesisi için talepte bulunulabilir.

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma 
zorunluluğu,  patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıllık veya 
patent başvurusu tarihinden itibaren dört yıllık sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde 
gerçekleştirilir. 6769 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 117 nci maddesinin sekizinci fıkrası 
hükmü uyarınca patentin kullanıldığına ya da kullanılamadığına ilişkin beyanın anılan süre içinde Kuruma 
sunulması halinde bu durum sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır. Bu süre içinde kullanıldığına dair 
bildirim yapılmayan patentler Bültende yayımlanır.

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/
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Saygılarımla. 

 Salih BEKTAŞ
Kurum Başkanı a.
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EK : 
1- PT_2018-02873_2022-O-894149_Ek1.pdf
2- PT_2018-02873_2022-O-894149_Ek2.pdf
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(54) Buluş Başlığı
YÜKSEK TORKLU DOĞRUSAL VE DAİRESEL HAREKET ÜRETME YÖNTEMİ VE PİSTONLU İÇTEN
YANMALI DÖNEL MOTOR

(57) Özet
Doğrusal hareketin veya belirli bir basınç değerindeki etkinin dairesel
harekete çevrildiği tasarımlarda, faydalı güce dönüştürülmesi gereken ve
basıncın en yüksek olduğu zaman, piston ekseni ile çıkış mili ekseni
arasındaki açı değeri yaklaşık 10-15 derecedir. Bu sebeple sürtünme
gücü çok arttığından genel verim düşer. Bu Yüksek torklu doğrusal ve
dairesel hareket üretme yöntemi ve pistonlu içten yanmalı dönel
motorda, birbiri ile 1/1 oranında ve aynı yönlerde dönen dış kayıtlar (9
ve 10) ile silindirlere (14) yataklık yapan ana mil (8) kullanılmıştır. Ana
milin (8) üzerine konumlandırılan silindirlerin (14) içerisindeki pistonlar
(7), orta kayıta (15) sonra dış kayıta (9 ve 10) ve daha sonra tekrar orta
kayıta (15) geçerek döngüyü devam ettirirler.
Pistonlar (7) bu kayıtların (9, 10 ve 15), çevresine etki ederek dönerken,
silindirlerin içine alınıp hava ile karıştırılan yakıtın yanması sonucu
oluşan basınç sayesinde motor çalışır. İş zamanında en yüksek basınç
değerinin oluştuğu anda, piston (7) ekseni ile arka çıkış dişlisi (3) ekseni
arasındaki açı değeri 90 derecedir. Böylece geleneksel içten yanmalı
motorlara göre daha yüksek moment değeri elde edilebilmektedir. Ayrıca
dört zaman boyunca da piston (7), kayıtlara daima 90 derece açıyla etki
eder. Böylece piston-silindir mekanizması sadece eksenel olarak basınca
maruz kalmaktadır. Her piston (7), bağlı bulunduğu ana mil (8) cinsinden
360 derecede iki iş zamanı oluşturmaktadır. Böylece tüm silindirler için
düşünüldüğünde 360 derecede toplamda sekiz iş zamanı oluşmaktadır.
Ana mil (8), arka arkaya sıralı bir biçimde 1?den fazla sayıda da
kullanılabilir.
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Bu belge, 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanunu kapsamýnda  28/02/2018 tarihinden
itibaren  20 yýl süre ile korunmak üzere 22/08/2022 tarihinde verilmiþtir.


