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ĐNŞAAT SEKTÖRÜ PATENT AKTĐVĐTELERĐNĐN ĐNOVASYON 
AÇISINDAN ANALĐZĐ 

ÖZET 

Patent sayıları inovasyon analizlerinde çokça başvurulan verilerden biridir. Buna 
karşın literatürde inşaat sektöründe patent aktivitelerini detaylı bir şekilde inceleyen 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında bu konuda önemli bir 
adım atmak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde inşaat sektörü patent aktiviteleri 
incelenmiştir. Bu çerçevede ilk olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan, 
uluslararası patent başvurularının yapıldığı kuruluş olan Dünya Fikri Mülkiyet 
Teşkilatı (WIPO) patent verilerinden inşaat sektörünün alt sektörleri için 1979-2007 
dönemi uluslararası patent verileri elde edilmiştir. 

Đnşaat sektörüyle ilgili uluslararası patent verileri elde edilirken Uluslararası Patent 
Sınıflandırma(IPC) sisteminden faydalanılmıştır. IPC, dünya genelinde patentlerin 
sınıflandırılmasında kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu çalışma kapsamında 
IPC detaylı bir şekilde incelenerek inşaat sektörüyle ilgili sekiz sınıf belirlenmiştir. 
Bu sınıfların her biri için WIPO patent veri tabanından sorgular yapılarak, inşaat 
sektörüyle ilgili uluslararası patent verileri hesaplanmıştır. Bu veriler kullanılarak, 
yıllar, ülkeler ve firmalar düzeyinde detaylı analizler yapılmıştır.  

Uluslararası veriler, inşaatla ilgili en çok uluslararası patent başvurusunun binalarla 
ilgili E04 sınıfında, en az başvurunun ise su temini ve kanalizasyonla ilgili E03 
sınıfında yapıldığını göstermiştir. Ülkelere göre değerlendirmede, sekiz sınıfın 
yedisinde ABD ilk sırada yer almıştır. Bu verilerde Türkiye’nin uluslararası düzeyde 
patent performansının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

IPC sektörel bir sınıflandırma sistemi olmadığından, IPC’ye göre elde edilen patent 
verileri sektörel düzeyde patent aktivitelerini tam olarak yansıtmamaktadır. Bu 
nedenle bu tez kapsamında ulusal patent verileri, IPC’nin yanısıra, IPC’yi sektörel 
sınıflandırma sistemleri ile uyumlaştıran iki farklı uyum tablosu -MERIT Uyum 
Tablosu, WIPO Uyum Tablosu- kullanılarak da hesaplanmıştır. Her üç durum için 
farklı veriler elde edilmiştir. Tez çalışması kapsamında Türk Patent Enstitüsü verileri 
kullanılarak, inşaat sektörüyle ilgili 1992-2007 yılları için ulusal patent verileri elde 
edilmiştir. Bu verilerden yola çıkılarak, Türkiye’deki yerli ve yabancı patent 
aktiviteleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca her üç yöntem sonucunda 
elde edilen sonuçların farklılığı üzerinde durulmuştur. 
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ANALYSIS OF PATENT ACTIVITIES IN THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY IN TERMS OF INNOVATION 

SUMMARY 

Patent numbers are one of the most applied data for the analysis of innovation. 
However, in the literature there are not any detailed studies that investigate patent 
activities for the construction industry. In this thesis, in order to take a significant 
step forward in this area, patent activities, at international and national level, were 
examined. First of all, by utilizing the patent data of World Intellectual Property 
Organization, an international organization under the United Nations, international 
patent data of sub-sectors of construction sector for the period of 1979-2007 were 
obtained. 

While obtaining the international patent data related to construction sector, 
International Patent Classification (IPC) system was utilized. IPC is an international 
classifation system, which is used to classify the patents among the world. In this 
thesis, IPC was examined in detail and IPC classes related to construction sector 
were determined. For the each of these classes, by making some queries, 
international patent data of construction sector were obtained. By utilizing these data, 
thorough analysis were made at country and firm level. 

International data shows that patent applications were most filed in E04 class related 
to building and the lowest number of applications was filed in E03 class related to 
water supply and sewerage. In the analysis according to country of origin, USA takes 
first place in the seven of eight classes. It is also observed that the patent 
performance of Turkey at international level is considerably low. 

Since the IPC is not a sector based classification system, patent data obtained by 
utilizing the IPC does not perfectly reflect the patent activities at sectoral level. For 
this reason, in this thesis national patent data of Turkey were calculated by utilizing 
two different concordance table-MERIT Concordance Table, WIPO Concordance 
Table- that relate IPC to sectoral classification systems. Three different results were 
obtained from different methods. In the scope of the thesis, by utilizing the data of 
Turkish Patent Institute, for the period of 1992-2007, national patent data related to 
construction sector were obtained. In the light of these results, national patent 
activities were examined. Besides, the differences between the results of three 
methods were discussed. 
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1.  GĐRĐŞ 

Đnşaat sektörünün ekonomik yapı içerisindeki etkin rolüne karşın, inovasyon 

performansının diğer sektörlere oranla düşük olduğu şeklinde bir kanı bulunmaktadır 

(Halkett, 2007) Đnovasyon performansı ölçümü, tek bir gösterge ile belirlenmesi 

mümkün olmayan oldukça zor bir çalışmadır.(Gambardella,2000) Bu durum 

inovasyonun soyut bir kavram olmasından ileri gelmektedir.  

Đnovasyon en genel anlamda, yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesinde ortaya konulan 

kar amaçlı sistematik yaklaşımları ifade etmektedir.(OECD,2005) Đnovasyon 

analizlerinde farklı türde veriler kullanılmaktadır. Ar-Ge konusundaki veriler -

harcamalar, Ar-Ge personel sayısı- firmalarla yapılan anket çalışmaları ve patent 

sayıları bu verilerden bazılarıdır. (Crosby, 2000) Đnovasyonun; ürün inovasyonu, 

süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu ve organizasyonel inovasyon olmak üzere 

dört farklı türü bulunmaktadır. Bu tez çalışması teknik bir karaktere sahip patentleri 

esas aldığından, ürün ve süreç inovasyonunu kapsamaktadır. 

Patent, teknik yönü bulunan buluşlar için, buluş sahibine belirli bir süre ile verilen 

tekel hakkını ifade etmektedir. Bir buluşun, patentlenebilmesi için yeni olması, buluş 

basamağına sahip olması ve sanayiye uygulanabiliyor olması gerekmektedir (KHK, 

Madde 8, 9, 10). Patentli bir buluşun, buluş sahibinin izni olmadan başkaları 

tarafından üretilmesi, satılması, ihracat ve ithalatının yapılması mümkün 

olmamaktadır. 

Patent sisteminin yukarıda ifade edilen tekel işlevinin yanı sıra bilgi işlevi de 

bulunmaktadır. Dünyada var olan teknik bilginin yaklaşık % 80’inin patent 

dokümanlarında yer alması patent sisteminin bilgi işlevinin önemini ortaya 

koymaktadır. (Pompidou,2009) Patentler iki temel işlevin yanı sıra istatistikî veri 

olarak da büyük ilgi çekmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, patent verilerinin 

başvuru sahibi, buluş sahibi, başvuru ve buluş sahiplerinin ülkeleri, buluşun teknoloji 

alanı gibi konularda geniş bilgiler içermesidir. (OECD,2001) 
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Patent verilerini esas alan bu tez çalışmasının iki temel amacı bulunmaktadır: 

- Đnşaat sektöründe uluslararası patent verilerini kullanarak uluslararası 

düzeyde inşaat sektörünün patent performansını -dolayısıyla inovasyon 

performansını- alt sektörler, ülkeler ve firmalar düzeyinde incelemek 

- Türkiye’de inşaat sektörüyle ilgili patent verilerini hesaplamak ve bunun da 

ötesinde üç farklı yoldan bu verileri elde ederek -MERIT Uyum Tablosu, 

WIPO Uyum Tablosu, IPC sistemi- ortaya çıkan sonuçlar üzerinden 

değerlendirmeler yapmak 

Bu tez çalışması ile inşaat sektörüne ilişkin detaylı inovasyon performansı analizleri 

ve bu analizlere ilişkin modellemelerin ortaya konulması amaçlanmamıştır. Hiç 

kuşkusuz burada elde edilen inşaat sektörüne ilişkin patent verileri, bu tezin devamı 

olacak şekilde bir takım modellemelerde kullanılabilecektir. Ancak bu tür analizler 

bu çalışmanın kapsamı dışındadır. 

Diğer taraftan ülkelere ilişkin değerlendirmelerden yola çıkılarak, inovasyon 

konusunda herhangi bir ülkenin diğer bir ülkeden daha başarılı ya da daha başarısız 

olduğu iddia edilmemektedir. Patent verileri inovasyon konusunda çok önemli bir 

veri olmakla birlikte bu süreçte ülkelerin nüfusları, ülke bütçelerinden Ar-Ge için 

ayrılan paylar ve diğer bir takım sosyal faktörler de etkili olmaktadır. Bu çalışmada, 

inovasyon konusunda çok önemli bir gösterge olan ülkelerden yapılan uluslararası 

patent sayıları karşılaştırılarak, her bir ülkenin diğer faktörlerden bağımsız olarak 

inovasyon sürecine yapmış oldukları katkılar belirlenmiştir. Ancak bu veriler esas 

alınarak, nüfus vb. diğer faktörleri de kapsayacak şekilde çalışmalar yapmak 

mümkündür. 

Yukarıda ifade edilen tezin amaçları ve sınırları doğrultusunda, tezin birinci amacını 

gerçekleştirmek için, dünyada uluslararası patent başvurularının yapıldığı kurum olan 

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent veri tabanından bir takım 

sorgular yapılarak inşaatla ilgili patent başvuru sayıları elde edilmiştir.  

Bir patent başvurusunun hangi sektörle ilişkili olduğunun belirlenmesi oldukça güç 

bir süreçtir. Patent dokümanında yer alan bilgiler okunarak o patent dokümanının 

hangi sektörle ilgili olduğunu söylemek mümkün olabilir. Ancak istatistiksel bir 

calisma icin çok sayıda patent verisi üzerinde çalışılmak istendiğinde her bir patent 

dokümanının tek tek okunarak hangi sektörlere ait olduklarının belirlenmesi çok 
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büyük bir iş yükü anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada uluslararası patent 

verileri elde edilirken Uluslararası Patent Sınıflandırma (IPC) Sistemi kullanılmıştır. 

IPC, patent dokümanlarında yer alan teknik bilgiler doğrultusunda patentlerin 

sınıflandırılmasında kullanılan uluslararası sistemdir. Bu sınıflandırma sisteminin 

yanı sıra A.B.D’de USPC, Avrupa Patent Ofisi’nde ECLA, Japonya’da FI ve F-term 

gibi yerel patent sınıflandırma sistemleri de kullanılmaktadır. Ancak uluslararası 

başvurular IPC’göre sınıflandırıldığından bu çalışmada, IPC’den faydalanılmıştır. 

Tez çalışmasında, IPC detaylı bir şekilde incelenmiş inşaat sektörüyle ilgili sınıflar 

belirlenmiştir. Bu sınıflar şu şekildedir: 

- E01: Yol, Demiryolu veya Köprü Yapımı 

- E02: Hidrolik Mühendisliği, Temeller, Toprak Đşleme 

- E03: Su Temini, Kanalizasyon 

- E04: Bina 

- E05: Kilitler, Anahtarlar, Pencere ya da Kapı Bağlantı Parçaları, Güvenlik Araçları 

- E06: Kapılar, Pencereler, Kepenkler, Storlar, Merdivenler 

- E21: Arazi Sondajı, Madencilik 

- C04: Çimentolar, Beton, Yapay taşlar, Seramikler, Ateşe Dayanıklı Maddeler 

Bu sınıflardan her biri için WIPO patent veri tabanından yapılan sorgular neticesinde 

inşaatın alt alanlarında uluslararası patent verileri elde edilmiştir. 

Tez çalışmasının ikinci amacı, Türkiye’de inşaat sektörüyle ilgili patent verilerinin 

hesaplanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için de benzer şekilde IPC’den 

faydalanılmıştır. Ancak IPC’nin sektörel bir sınıflandırma sistemi olmaması, patent 

sınıflarından elde edilen verilerin sektörel düzeyde kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu 

sorunun çözümü için literatürde farklı bir takım çalışmalar yapılmıştır. Yale 

Teknoloji Uyum Tablosu, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and 

Technology’ye ait MERIT Uyum Tablosu, OECD Teknoloji Uyum Tablosu, WIPO 

Uyum Tablosu ve üç enstitü- Franhofer ISI, OST, SPRU- tarafından ortak çalışma ile 

hazırlanan uyum tablosu bu çalışmalardan bazılarıdır. Bu çalışmada patent sınıflarını 

sektörel sınıflara dönüştüren bu tablolardan MERIT ve WIPO uyum tabloları, Türk 

Patent Enstitüsü verilerine uygulanarak Türkiye’de inşaat sektörüyle ilgili yerli ve 

yabancı başvuru sahipleri tarafından yapılan başvuru sayıları elde edilmiştir. 
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Tez çalışmasında ilk olarak buluş, patent, patentlenebilirlik kriterleri gibi konular 

açıklanmış, ulusal ve uluslararası patent tescil süreçleri incelenmiş ve bu süreçler 

içerisinde önemli bir yere sahip olan patent araştırma ve inceleme raporları hakkında 

bilgiler verilmiştir. Ayrıca tezin çalışma yöntemi açısından büyük önem taşıyan 

patentlerin sınıflandırmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

Literatür taraması bölümünde öncelikle inşaat sektöründe inovasyonun incelendiği 

bazı çalışmalara değinilmiştir. Daha sonra inovasyon analizlerinde patent verilerinin 

kullanıldığı çalışmalar hakkında özet bilgiler verilmiştir. Bu bölümde, son olarak 

patent sınıflarını sektörel sınıflandırma sistemleriyle ilişkilendiren çalışmalardan 

bahsedilmiştir. 

Dördüncü bölümde uluslararası ve ulusal patent verilerinin ne şekilde elde edildiği 

detaylarıyla açıklanmış ve daha sonra bu verilerle ilgili ayrıntılı analizler yapılmıştır. 

Uluslararası patent verileri 1979–2007 yıllarını kapsamaktadır. Tezin bu bölümünde, 

elde edilen veriler çizelge ve grafikler halinde ortaya konmuş ve uluslararası patent 

aktiviteleri yıllar, ülkeler ve firmalar bazında analiz edilmiştir. Bu kapsamda 

inovasyon performansı en yüksek ülkeler ve firmalar ile Türkiye’nin uluslararası 

patent performansına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Ulusal patent verileri 

ise 1992-2007 yıllarını kapsamaktadır. Ulusal verilere ilişkin analizde, üç farklı 

yöntemle –IPC, MERIT ve WIPO’ya göre-elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de 

ulusal patent aktiviteleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  
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2.  PATENT KAVRAMI, PATENTLENEBĐLĐRLĐK KRĐTERLERĐ, TESCĐL 

SÜREÇLERĐ, PATENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI 

Bu bölümde ilk olarak buluş, patent, faydalı model kavramları açıklanmış ve patent 

konusu olamayacak yenilikler hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra bir buluşun 

patentle korunabilmesi için sahip olması gereken kriterler hakkında genel bilgiler 

verilmiş, ulusal ve uluslararası patent başvurularının, başvuru aşamasından tescil 

aşamasına geçirmiş oldukları süreçler açıklanmıştır. Son olarak tez çalışmasında 

önemli bir yere sahip olan patentlerin sınıflandırılması konusunda bilgiler verilmiştir.  

2.1 Buluş, Patent ve Faydalı Model 

Đnsan düşüncesinin yaratımı olarak ortaya çıkan yeniliklerden doğan haklar en genel 

anlamda fikrî mülkiyet olarak tanımlanmaktadır. Fikri mülkiyet haklarını, sınaî 

mülkiyet hakları ve telif hakları olmak üzere iki başlık altında incelemek 

mümkündür. Sınaî mülkiyet hakları, patent / faydalı model, marka, endüstriyel 

tasarım, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından oluşmaktadır. Telif 

hakları ise, roman, şiir, film, resim, heykel, müzik gibi edebi ve sanatsal 

çalışmalardan doğan hakları ifade etmektedir. (WIPO, 2009)  

Telif hakları ilgili işlemler ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Telif 

Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Buna karşın sınaî 

mülkiyet haklarının korunması ile ilgili işlemler Türk Patent Enstitüsü tarafından 

yürütülmektedir. Bu tez çalışması patentler üzerine odaklanmış olduğundan telif 

hakları ve patent ile faydalı model dışında kalan sınaî mülkiyet hakları bu çalışmanın 

dışında tutulmuştur. 

Patentin tanımlanabilmesi için öncelikle buluş kavramının açıklanması 

gerekmektedir. Buluş doğada var olan bir problem için ortaya konmuş teknik 

çözümü ifade etmektedir. Bu çözüm bir ürün, makine ya da proses şeklinde 

olabilmektedir.  
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Patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını 

veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleyen bir tekel hakkıdır. Bu hak 

ülkemizde Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmektedir. Patent hakkı sınırlı süreli 

bir haktır. Ülkemizdeki mevzuata göre incelemeli patentler yirmi yıl süreyle 

korunmaktadır. Küçük buluşlar şeklinde ifade edilebilecek geliştirmeler için verilen 

faydalı model belgeleri ise on yıl koruma sağlamaktadır. 

Türkiye’de patentlerin verilmesine ilişkin esaslar 551 sayılı Patent Haklarının 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlenmiştir. 2009 

yılı itibariyle söz konusu KHK yürürlüktedir. Ancak şu an taslak aşamasında olan 

Patent ve Faydalı Model Kanunu’nun önümüzdeki yıllarda mevcut KHK’nın yerini 

alması beklenmektedir. 

Bütün yeniliklerin patentle korunması söz konusu değildir. Yürürlükte bulunan 551 

Sayılı KHK’nın 6. maddesinde, buluş niteliği taşımadığından patent verilemeyecek 

olan yenilikler sıralanmıştır. Mevcut mevzuata göre patent konusu olamayacak 

yenilikler şunlardır: 

1- Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları 

2- Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar 

3- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, 

bilgisayar yazılımları 

4- Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü 

bulunmayan usuller 

5- Đnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, 

hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri 

Yukarıda yer alan maddelerin yanı sıra, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka 

aykırı olan buluşlar ve bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik 

esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri” de patent ile 

korunmamaktadır. ( KHK, Madde 6)  

Türkiye’de buluşlar patent belgesinin yanı sıra faydalı model belgesi ile de 

korunabilmektedir. Faydalı model başvurularında patentten farklı olarak yenilik ve 

sanayiye uygulanabilirlik kriteri aranmakta ancak tekniğin bilinen durumunun 

aşılması kriteri aranmamaktadır. Bu durum faydalı model alma şartlarının patente 

göre daha aşağıya çekildiği anlamına gelmektedir.(DPT, 2005) Faydalı modeller, 
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özellikle Ar-Ge imkânları sınırlı olan küçük işletmelerin ve bağımsız buluşçuların, 

fikri çabalarının karşılıklarını alabilmelerine imkân sağlamaktadır.(DPT,2005)  

Faydalı model, patente göre gerek maliyet, gerek sağlaması gereken şartlar, gerekse 

de süreç olarak daha avantajlı bir koruma türüdür. Faydalı model başvurularında 

Enstitü tarafından inceleme yapılmamaktadır. Bu nedenle faydalı model belgesi 

alınmış olsa bile, ileriki bir tarihte faydalı modele konu olan buluşun yeni olmadığı 

ispat edilirse, bu belge mahkemeler tarafından iptal edilebilmektedir. Bu nedenle 

faydalı modeller, patentler kadar güvenli değildir. Bunun yanı sıra bütün buluşlar için 

faydalı model başvurusu yapılamamaktadır. Örneğin, 551 Sayılı KHK’nın 155. 

maddesi uyarınca usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal 

maddeler hakkında faydalı model belgesi verilememektedir. 

Ülke içinde alınan bir patent sadece ulusal koruma sağladığından, bir patentten 

doğan hakkın diğer ülkelerde korunabilmesi için, bu ülkelerde de aynı buluş için 

ayrıca patent başvurusu yapmak gerekmektedir. 1883 tarihli Paris Anlaşması’na taraf 

ülkelerden herhangi birinde yapılan bir patent başvurusu, bu başvuru rüçhan 

gösterilerek 12 ay içerisinde diğer ülkelerde de yapılabilmektedir. Söz konusu 12 

aylık süre içerisinde başvuru yapılmazsa bu hak kaybedilmiş olmaktadır. (KHK, 

Madde 49) 

2.2 Patentlenebilirlik Kriterleri 

Bir buluşun patentle korunabilmesi için mevzuatta belirtilmiş olan kriterleri 

sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler, yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması 

ve sanayiye uygulanabilirlik olarak sıralanır. (KHK, Madde 5) 

Patentlenebilirlik kriterlerinin anlaşılmasında önemli bir kavram olan tekniğin 

bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihte, buluş konusunda dünyanın 

herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı ve sözlü tanıtım, kullanım veya bir 

başka yolla açıklanan bilgilerden tümünü ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşlar yeni olarak kabul edilmektedir. 

(KHK, Madde 7) Yenilik, tekniğin bilinen durumu kavramının açıklamasından da 

anlaşılacağı üzere, dünya çapında bir yenilik anlamına gelmektedir. Yani bir buluşun 

Türkiye’de yeni olması, yenilik kriterini sağladığı anlamına gelmemektedir. Patent 



 
8 

hakkından doğan korumanın ulusal, buna karşın yenilik kriterinin dünya çapında 

olması, patent sisteminin ilginç özelliklerinden biridir. 

Yeni olan buluşların patent alabilmesi için aynı zamanda buluş basamağı kriterini de 

sağlaması gerekmektedir. Buluş ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, 

tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu 

gerçekleşmiş ise buluş basamağına sahip olduğundan söz edilebilir. KHK’da yer alan 

aşikârlık kavramı ile ilgili değerlendirme oldukça karmaşıktır. Bu kriter genel olarak 

“problem-solution approach” adı verilen bir model esas alınarak 

değerlendirilmektedir. Bu modelde, patent başvurusunda ifade edilen probleme 

getirilmiş olan çözümün teknikteki uzman kişi için aşikâr olup olmadına 

bakılmaktadır. (EPO, 2007)  Teknik alandaki uzman kişi, gerçekte var olmayan bir 

karakterdir ve o teknik alanı iyi bilmenin dışında, buluşçu özelliklerinin bulunmadığı 

kabul edilir.  Buluş basamağı ile ilgili değerlendirmede, buluşun bilinenlerden 

doğrudan doğruya çıkartılıp çıkartılmayacağı araştırılıp buna göre karar 

verilmektedir. (Ökten,2001) Bir patent başvurusunun buluş basamağı kriterine sahip 

olması aynı zamanda mevcut tekniği ileri götürmesi anlamına gelmektedir.  

Bir buluşun patent alıp alamayacağıyla ilgili üçüncü kriter sanayiye uygulanabilirlik 

kriteridir. Buluş, tarım dâhil olmak üzere sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir 

veya kullanılabilir nitelikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir. 

(KHK, Madde 10) 

2.3 Patent ve Faydalı Model Tescil Süreçleri 

Bu bölümde ulusal ve uluslararası patent tescil süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere yer 

verilmiştir. Ulusal süreçler birbirine benzer yanlara sahip olmakla beraber, ülkeden 

ülkeye farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle ulusal süreç anlamında Türkiye’de 

patent ve faydalı model korumasının ne şekilde olduğu anlatılmıştır. Daha sonra ise 

WIPO nezdinde uluslararası başvuruların ne şekilde yapıldığı ve birden fazla ülkede 

patent korumasının ne şekilde sağlandığı anlatılmıştır. 

2.3.1 Türkiye’de patent tescil süreci 

Ülkemizde buluşlar patent ya da faydalı model olarak korunabilmektedir. Bu 

bölümde patent tescil süreci anlatılmıştır. Ancak öncelikle patent tescil sürecinin 
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anlaşılır hale gelmesi için, bu süreçte en önemli iki aşama olan araştırma ve inceleme 

raporları hakkında bilgiler verilmiştir. 

2.3.1.1 Araştırma raporu 

Bir patent başvurusuyla ilgili tekniğin bilinen durumunun tespit edilmesi amacıyla 

hazırlanan raporlara araştırma raporu adı verilmektedir.  Araştırma raporları, patent 

tescil işlemlerinden sorumlu ulusal ya da uluslararası patent ofislerinde çalışan patent 

uzmanları tarafından düzenlenmektedir. 

Araştırma raporunda, başvurunun yapıldığı tarihe kadar olan buluş konusu ile ilgili 

dünya üzerinde yayımlanmış dokümanlar bulunmakta ve bu dokümanlar hangi istem 

ya da istemlerle ilişkili ise, bu istemler belirtilmektedir. Araştırma raporu 

hazırlanırken buluşun ilgili olduğu patent sınıfı da tespit edilmektedir. 

Araştırma raporunda, araştırma sırasında bulunan dokümanların hangi istem ya da 

istemler ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Araştırma raporunda yer alacak tekniğin 

bilinen durumu ile ilgili dokümanların sayısıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Bu nedenle her araştırma raporunda farklı sayıda doküman bulunabilmektedir. Ancak 

buluşun yeni olmadığını gösteren sadece bir doküman bulunmuş olması bile 

araştırma raporunun tamamlandığı anlamına gelebilmektedir. 

Araştırma raporunda her bir doküman bir harf ile tanımlanmaktadır. Bu harflerin ne 

anlama geldiği araştırma raporlarının açıklamalar bölümünde belirtilmektedir. Bu 

harflerin açıklamaları doğrultusunda, başvuru sahibi patent alıp alamayacağıyla ilgili 

bir fikre sahip olabilmektedir. Araştırma raporlarında karşılaşılan doküman türleri 

şunlardır: 

X: Buluşun yeni olmadığını ve buluş basamağı içermediğini tek başına gösteren 

doküman 

A: Tekniğin bilinen durumunu belirten ama istemle tam olarak ilgili olmayan 

doküman 

Y: Đstemin buluş basamağı içermediğini başka bir dokümanla bir araya getirildiğinde 

gösteren doküman 

O: Yazılı olmayan açıklama 

P: Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında yayımlanan doküman 

E: Başvuru tarihinde ve başvuru tarihinden sonra yayımlanan doküman 
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L: Başka nedenlerle belirtilen doküman 

D: Başvuruda belirtilen doküman 

&: Aynı patent ailesinin dokümanı 

Şekil 2.1’de Türk Patent Enstitüsü’nde hazırlanmış olan bir araştırma raporunun 

tekniğin bilinen durumuna ilişkin dokümanlarla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümü 

bulunmaktadır. Bu raporda buluşun patent sınıfı, araştırmanın yapıldığı alanlar, 

araştırma sonucunda bulunan dokümanlar ve raporun tamamlandığı tarihe ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 

 

Şekil 2.1 : Araştırma raporu detayı (kaynak: TPE) 

Şekilde 2.1’de yer alan raporda US 3436118 nolu Amerikan patenti A dokümanı 

olarak gösterilmiştir. Bu durum, US 3436118 nolu patentin araştırma raporu 
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düzenlenen başvurunun 1-6 nolu istemleriyle ilgili olduğunu, ancak söz konusu 

istemlerin yenilik kriterini engelleyici nitelikte olmadığı anlamını taşımaktadır. 

Araştırma raporlarında, buluşun patentlenebilip patentlenemeyeceğine ilişkin bir 

karar verilmemektedir. Patentlenebilirlik kriterleri açısından değerlendirme inceleme 

raporu aşamasında yapılmaktadır. 

2.3.1.2 Đnceleme raporu 

Đnceleme raporu, araştırma raporunda tekniğin bilinen durumuyla ilgili belirlenmiş 

olan dokümanlara göre buluşun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını 

gösteren rapordur. Đnceleme raporunda istemler yenilik, buluş basamağı ve sanayiye 

uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilir. 

Şekil 2.2.’de Đsveç Patent Ofisi tarafından düzenlenmiş olan bir inceleme raporunun 

patentlenebilirlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin yapıldığı bölüm gösterilmiştir. 

Söz konusu raporun  “Statement” bölümünde, yenilik, buluş basamağı ve sanayiye 

uygulanabilirlik kriterleri ile ilgili olarak patent uzmanının vermiş olduğu kararlar 

yer almaktadır. Bu örnekte inşaat sektöründe kullanılmakta olan bir izolasyon 

malzemesinin üretim metoduyla ilgili olan bu patent başvurusunun 6 istemi için de, 

incelemeyi yapan patent uzmanı olumlu görüş bildirmiştir. Zira raporda 1–6 nolu 

istemlerin, yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini sağladığı 

belirtilmektedir. 

Şekil 2.2’deki inceleme raporunun “Citations and explanations” bölümünde ise 

başvurunun araştırma raporunda belirlenmiş olan dokümanlarla raporun hazırlandığı 

patent başvurusunun istemleri arasında karşılaştırma yapılarak, patentlenebilirlik 

kriterleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. 
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Şekil 2.2 : Đnceleme raporu detayı (kaynak: TPE) 

2.3.1.3 Başvurunun yapılması ve başvuru unsurları 

Ülkemizde patent başvurusu yapma hakkıyla ilgili olarak 551 Sayılı KHK’nın 2. 

maddesinde yer alan düzenlenme şu şekildedir: "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 

ikametgâhı olan veya sınaî veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler 

veya Paris Sözleşmesi kapsamında başvuru yapma hakkına sahip kişiler, patent ya da 

faydalı model başvurusu yapma hakkına sahiptirler.” Paris Sözleşmesi’ne taraf 173 

ülke bulunmaktadır. Türkiye bu sözleşmeye 10 Ekim 1925 yılında taraf 

olmuştur.(WIPO, 2009)  

Patent ve faydalı model başvurularının ilk aşamaları aynıdır. Patent ya da faydalı 

model başvurusu için aşağıdaki unsurlar gereklidir: 

1- Başvuru dilekçesi 
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2- Buluş konusunu açıklayan tarifname 

3- Đstem veya istemler 

4- Tarifname ve istemlerde atıfta bulunulan resimler 

5- Özet 

6- Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge 

Tarifnamenin, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından, 

buluşun uygulanabilmesini sağlayacak şekilde ayrıntılı bir şekilde yazılması 

gerekmektedir. Patent başvuru tarifnamesinde buluşun bütün özellikleri, hiçbir bilgi 

gizlenmeden yazılmalıdır. Bir tarifname aşağıdaki bölümleri içermelidir: Buluş 

başlığı, buluşun ilgili olduğu teknik alan ve tekniğin bilinen durumu, buluşun 

çözümünü amaçladığı teknik problemler, resimlerin açıklanması, buluşun 

açıklanması ve sanayiye uygulanma biçimi ile ilgili bilgiler. (Başvuru Kılavuzu, 

2008) 

Patent başvurularının en önemli unsurlarından biri istemlerdir. Đstemler buluşun 

korunmak istenen unsurlarını içerir. Bir patentten doğan hakkın kapsamı istemler 

tarafından belirlendiğinden istemlerin hem hukuki hem de teknik boyutu 

bulunmaktadır. Đstemlerde farklı formatlarda yazılabilmektedir. Şekil 2.3’te su 

altında tünel inşaatıyla ilgili bir Đngiliz patentinin 1 nolu istemi görülmektedir.  

 

Şekil 2.3 : GB2358417 nolu Đngiliz patentine ait bir istem (kaynak: espacenet) 

Đstemlerde buluş erişilmesi arzulanan sonuçlar ile tanımlanamamaktadır. 

(Yönetmelik, Madde 9). Örneğin, “Buluş bir ev aleti olup özelliği; kullanımının 



 
14

kolay olmasıdır” ya da “Buluş bir cihaz olup özelliği; çevreye güzel koku 

yaymasıdır.” şeklinde istemler yazılamamaktadır. 

Özet bölümünde, tarifname ve istemlerde bulunan temel özellikler ve buluşun ilgili 

olduğu teknik alanla ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Bir başvuruda resimlerin 

bulunması zorunlu değildir. Ancak buluşun tarifnamede açıklanması resimlerin 

bulunmasının gerektiği durumlarda, resimlerin olması gerekir. Resim ifadesi ile 

teknik resim kastedilmektedir. Fotoğraflar resim olarak kabul edilmemektedir. 

(Yönetmelik, Madde 10) 

Şekil 2.4’te bir patentin, başvuru aşamasından tescil aşamasına kadarki süreçle ilgili 

akış diyagramı görülmektedir. Bu akış diyagramı Türkiye’de yürürlükte olan mevcut 

mevzuata göre hazırlanmış bir diyagramdır. 

 

Şekil 2.4 : Patent başvurusu tescil süreci (Kaynak: Başvuru kılavuzu) 
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Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurular, patent uzmanları tarafından öncelikle 

KHK ve bu KHK’nın Uygulama Şekliği Gösterir Yönetmelik hükümleri uyarınca, 

şekli şartlar açısından incelenmektedir. Başvuruda şekli eksiklikler bulunması 

durumunda, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilerek üç ay içerisinde gerekli 

düzeltmelerin yapılması istenmektedir. Söz konusu süre içerisinde şekli eksikliklerin 

giderilmemesi durumunda başvuru reddedilmektedir. Başvuruda şekli eksiklik 

bulunmaması durumunda, başvuru sahibinden 15 ay içerisinde araştırma talebinde 

bulunulması istenmektedir. 15 aylık süre başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. 

Bu süre içerisinde araştırma talep edilmeyen başvurular reddedilmektedir. 

(Yönetmelik, Madde 28) 

Başvuru sahipleri araştırma raporunun düzenlenmesi için Türk Patent Enstitüsü’nü 

ya da TPE’nin protokol anlaşması imzalamış olduğu ülkelerin patent ofislerinden 

birini seçebilmektedirler. Araştırma raporu hazırlandıktan sonra başvuru sahibine 

bildirilmekte ve başvuru sahibinden üç ay içerisinde incelemeli ya da incelemesiz 

sistemden birisini seçmesi istenmektedir. Üç aylık süre içerisinde başvuru sahibi 

herhangi bir tercihte bulunmazsa başvuru incelemesiz sisteme göre 

yayımlanmaktadır. 

Đncelemesiz patent sisteminde, araştırma raporundan sonra başvuru ile ilgili inceleme 

raporu hazırlanmamaktadır. Bu sistemde araştırma raporu yayımlandıktan sonra altı 

ay üçüncü kişilerin araştırma raporuyla ilgili görüşleri beklenmektedir. Söz konusu 

süre içerisinde üçüncü kişilerden herhangi bir görüş bildirilmemesi durumunda Türk 

Patent Enstitüsü incelemesiz patent belge kararı vermektedir. Đtiraz olması 

durumunda ise bu itirazlar başvuru sahibine bildirilmekte ve başvuru sahibinden bu 

itirazlara karşı görüşlerini bildirmesi istenmektedir. Başvuru sahibi itirazları dikkate 

alarak başvurusunu geri çekebilmekte ya da itirazları dikkate almayarak incelemesiz 

patent belge talebinde bulunabilmektedir.(KHK, Madde 60) 

Đncelemesiz patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren yedi yıldır. 

Đncelemesiz patent, bu yedi yıllık koruma süresi içerisinde istenilen tarihte incelemeli 

sisteme dönüştürülebilir. Bu dönüşüm talebini başvuru sahibi de, üçüncü kişiler de 

yapabilir. (KHK, Madde 60) 

Đncelemeli patent sisteminde ise başvuru incelemeli sisteme göre yayımlanmakta ve 

bu yayından itibaren altı ay içerisinde üçüncü kişiler araştırma raporlarına itirazlarını 
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bildirebilmektedirler. Üçüncü kişiler için tanınmış olan altı aylık süre içerisinde 

herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, başvuruya inceleme raporu 

düzenlenmektedir. Patent uzmanları tarafından düzenlenen inceleme raporunun 

olumlu olması durumunda, patent başvurusuna incelemeli patent belge kararı 

verilmektedir. Đnceleme raporunun olumlu olması, inceleme raporunda, başvuruya ait 

bütün istemlerin üç patentlenebilirlik kriterini de sağladığının belirtilmesi demektir. 

Patent belge kararından sonra başvuru sahibinin üç ay içerisinde belge düzenleme 

ücretini ödemesi gerekmektedir. 

Đnceleme raporunun olumsuz olması durumunda, yani raporda istemlerin tamamının 

ya da bir kısmının patentlenebilirlik kriterlerinin herhangi birini sağlamadığı belirtilir 

ise, başvuru sahibine iki tane daha inceleme hakkı verilmektedir. Đkinci ve üçüncü 

inceleme aşamasında başvuru sahipleri birinci inceleme raporunda yer alan olumsuz 

görüşlere karşı kendi görüşlerini bildirmekte ya da istemlerinde değişiklik 

yapabilmektedir. Değişen istemler için ikinci ya da üçüncü inceleme raporunun 

olumlu olması durumunda başvuruya değişen istemler itibariyle patent belgesi kararı 

verilmektedir. Bu durumda patent hakkından doğan hakkın kapsamı değiştirilmiş 

istemler ile sınırlı olmaktadır. 

2.3.2 Türkiye’de faydalı model tescil süreci 

Faydalı model başvurularının ilk aşaması, patent başvurularıyla hemen hemen 

aynıdır. Patent başvurusu için gerekli tüm evraklar, faydalı model başvurusunda da 

gerekmektedir. Ancak faydalı model başvurularında, faydalı model başvuru 

dilekçesinin doldurulması gerekmektedir.  

Şekil 2.5’te faydalı model başvurularının tescil sürecini gösteren akış diyagramı yer 

almaktadır. TPE’ye yapılmış olan faydalı model başvuruları, patent uzmanlarınca 

şekli şartlara uygunluk açısından incelenmekte ve başvuruda şekli eksiklik bulunması 

durumunda başvuru sahibinden bu eksiklikleri üç ay içerisinde gidermesi 

istenmektedir. 
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Şekil 2.5 : Faydalı model başvurusu tescil süreci(Kaynak: Başvuru kılavuzu) 

Faydalı model başvurularında araştırma raporu bulunmamaktadır. Şekli inceleme 

aşamasını geçmiş olan başvurular normal şartlarda başvuru tarihinden itibaren 18 

ayın sonunda Resmi Patent Bülteni’nde yayımlanmaktadır. Ancak başvuru sahipleri, 

erken yayın talebinde bulunmaları durumunda başvurularını 18 aylık süreyi 

beklemeden yayınlatabilmektedirler. 

Faydalı model başvurularının yayımlanmış olması, bu bilgilerin üçüncü kişilerin 

bilgisine sunulduğu anlamına gelmektedir. Üçüncü kişiler, başvurunun bültende 

yayımlanmasını takip eden üç ay içerisinde, başvurunun yenilik niteliğine sahip 

olmadığı ya da tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak nitelikte açık yazılmadığı 

gerekçeleriyle itirazda bulunabilirler.(KHK, Madde 161) 

Üçüncü kişilerin üç aylık itiraz süresi içerisinde, söz konusu başvuruya itiraz 

etmeleri durumunda, bu itirazlar başvuru sahibine bildirilmektedir. Başvuru sahibi 

itirazları dikkate alarak başvurusunu geri çekebilir, kapsamını daraltabilir, karşı 

görüşlerini bildirebilir ya da itirazları dikkate almadan belge talebinde bulunabilir. 
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Bu durumda Türk Patent Enstitüsü yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belge kararı 

verir. Benzer şekilde üç aylık itiraz süresi içerisinde, herhangi bir itiraz gelmemesi 

durumunda faydalı model başvurusuna belge kararı verilmektedir. 

Faydalı model belge kararının başvuru sahibine tebliği tarihinden itibaren üç ay 

içerisinde, başvuru sahibinin belge düzenleme ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu 

süre içerisinde belge düzenleme ücretinin ödenmesinin ardından Resmi Patent 

Bülteni’nde faydalı model belgesi ilanı yapılır. Bu ilan faydalı model başvurusunun 

belgeye dönüştüğü anlamı taşımaktadır. Faydalı model belgelerinin on yıllık olan 

geçerlilik süresi başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. 

Patent ve faydalı modellerde, koruma süresinin uzatılması söz konusu değildir. 

Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş olan sürelerin sonunda patent ve 

faydalı modeller halka mal olmaktadır. Belgelerin geçerlilik tarihinin bitiminden 

sonra üçüncü kişilerin patent ve faydalı modele konu olan buluşu ticari olarak 

kullanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. 

2.3.3 Patent ve faydalı modellerin yayımlanması 

Patent ve faydalı modellerin tescil süreçlerinde en önemli hususlardan biri 

başvuruların yayımlanmasıdır. Patent ve faydalı model tescil prosedürlerinde, üçüncü 

kişiler tarafından yapılacak itirazlar ve sunulacak karşı görüşler büyük önem 

taşımaktadır. Bir başvurunun yayımlanması, bu başvurunun bütün üçüncü kişilerin 

bilgisine sunulduğu anlamını taşımaktadır. 

Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak Resmi Patent Bültenleri 

yayımlanmaktadır. Bu bültenlerde başvurulara ilişkin özetlere ve bibliyografik 

bilgiler ulaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra yayımlanan başvurulara Türk Patent 

Enstitüsü’nün online veritabanından da ulaşılabilmektedir.(http://online.tpe.gov.tr). 

Şekil 2.6’da TPE’nin online veritabanında yayımlanmış bir başvuruya ilişkin bilgiler 

yer almaktadır. 
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Şekil 2.6 : TPE veritabanında örnek bir başvuruya ilişkin yayın ekranı 

 

2.3.4 Uluslararası başvuru süreci 

Dünyada, hali hazırda dünya çapında koruma sağlayan bir patent sistemi 

bulunmamaktadır. Patent koruması sağlamak için her ülkenin mevzuatına tabi olmak 

gerekmektedir. Ancak Đsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan Dünya Fikri Mülkiyet 

Teşkilatı (WIPO) uluslararası patent başvurusu imkânı sağlamaktadır. Bir buluşun 

çok sayıda ülkeden patent koruması amaçlandığında, Dünya Fikri Mülkiyet 

Teşkilatı’na yapılacak olan bir uluslararası başvuru sayesinde, tescil süreçleriyle 

ilgili işlemler kısaltılmaktadır. 

Uluslararası başvurular Patent Đşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında yapılmaktadır. 

Patent Đşbirliği Anlaşması 1970 tarihinde hazırlanmış ve 1978 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye ise 1 Ekim 1995 yılında bu anlaşmaya taraf olmuş ve söz konusu 

anlaşma 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir.  

Bir buluş sahibinin uluslararası başvuru yapabilmesi için Patent Đşbirliği 

Anlaşması’na taraf ülkelerden birinin vatandaşı olması ya da orada ikamet ediyor 
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olma şartı bulunmaktadır. 2009 yılı itibariyle PCT’ye taraf 141 ülke bulunmaktadır. 

PCT’ye taraf ülkelerin listesi EK A’da yer almaktadır. 

Uluslararası başvuru doğrudan WIPO’ya yapılabildiği gibi, kabul ofisleri aracılığıyla 

da yapılabilmektedir. Kabul ofislerinin görevi uluslararası başvuruyu almak, şekli 

şartlar açısından bir problem içermeyen başvuruları WIPO’ya iletmektedir. Türk 

Patent Enstitüsü’ne kabul ofislerinden biridir. Yani Türkiye’de ikamet eden bir 

başvuru sahibi Türk Patent Enstitüsü üzerinden uluslararası patent başvurusu 

yapabilmektedir. 

Uluslararası başvurular için gerekli unsurlar ulusal patent başvurusu ile aynıdır. Yani 

bir uluslararası patent başvurusu için, dilekçe, tarifname, özet, istemler ve resimlerin 

bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra başvuru sahipleri uluslararası başvuru için 

belirlenmiş ücretleri ödemek durumundadır.  

Uluslararası başvuruların tescil edilebilmesi için, uluslararası aşama ve ulusal aşama 

olmak üzere iki süreçten geçmeleri gerekmektedir. Uluslararası aşamada, başvuru 

sahibinin başvurunun araştırma raporunu düzenleyecek uluslararası araştırma 

otoritesini seçmesi gerekmektedir. Uluslararası araştırma otoriteleri, uluslararası 

başvuruların araştırma raporlarını düzenleme yetkisine sahip ofislerdir. Dünyada 

uluslararası araştırma otoritesi on üç ülke ve kuruluş bulunmaktadır. Bunlar 

Avusturya, Avustralya, Kanada, Çin, Đspanya, Finlandiya, Japonya, Kore 

Cumhuriyeti, Rusya, Đsveç, A.B.D, Nordic Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent 

Ofisi’dir. (The PCT Guide, 2009) 

Uluslararası başvurularda, başvuru sahipleri araştırma ya da ön inceleme 

aşamalarının herhangi birinde, patent koruması sağlamak istedikleri ülkelerin patent 

ofislerine giriş yapmak durumundadırlar. Ulusal aşamaya geçmiş olan bir başvuru 

için uluslararası aşamada araştırma raporu hazırlanmış olduğundan, bu durum ulusal 

aşamadaki süreçleri kısaltıcı bir etki yapmaktadır. Uluslararası patent başvuruları, 

ulusal aşamaya geçtikten sonra ilgili ülkenin patent mevzuatına tâbi olurlar. 

2.3.5 Patentlerin sınıflandırılması 

Patent tescil süreçlerinde, daha önce yapılmış olan patent başvurularına en etkin bir 

şekilde erişimin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu erişimin 

kolaylaştırılmasını sağlayan araçlardan birisi de patent sınıflandırma sistemleridir. 

Bütün patent başvuruları belli bir sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmaktadır. 
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Bu sayede, daha sonraki yıllarda bu patentler üzerinden sınıflandırma sayesinden 

dilden bağımsız araştırma yapılabilmektedir. 

Dünyada en yaygın şekilde kullanılmakta olan sınıflandırma sistemi, kısa adı IPC 

olan International Patent Classification sistemidir. IPC’nin yanı sıra dünyada 

kullanılmakta olan diğer önemli patent sınıflandırma sistemleri şunlardır: A.B.D’nin 

patent sınıflandırma sistemi United States Patent Classification (USPC), Avrupa 

Patent Ofisi patent sınıflandırma sistemi European Classiication (ECLA), Japon 

patent sınıflandırma sistemleri File Index (FI) ve F-term, Almanya patent 

sınıflandırma sistemi Deutsche Klassifikation (DEKLA). Ancak bu ülke ve ofisler 

kendi sınıflandırma sistemlerinin yanı sıra Uluslararası Patent Sınıflandırma 

Sistemi’ni de kullanmaktadır. 

Dünyada patentler konusunda uluslararası bir sınıflandırma sistemi oluşturulması ile 

ilgili önemli aşamalardan biri 19 Aralık 1954 tarihli Patentlerin Uluslararası 

Sınıflandırmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin imzalanmasıdır. 1971 tarihinde 

imzalanan ve 1975 tarihinde yürürlüğe giren Strazburg Anlaşması ise patentlerin 

sınıflandırılmasıyla ilgili halen yürürlükte olan uluslararası anlaşmadır.  

Türkiye bu anlaşmaya 1996 yılında taraf olmuştur. Ancak Türk Patent Enstitüsü’nün 

IPC’yi kullanması çok daha eski yıllara dayanmaktadır. Yani anlaşmaya taraf 

olmadan önceki dönemlerde de herhangi bir zorunluluk bulunmamasına karşın, 

TPE’de patent başvuruları IPC’ye göre sınıflandırılmıştır. 2009 yılı itibariyle 

Strazburg Anlaşması’na taraf 58 ülke bulunmaktadır. Ancak IPC yüzden fazla ülke 

patent ofisinde kullanılmaktadır. (WIPO,2009) IPC, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 

bünyesinde yer alan IPC Uzmanlar Komitesi ve bu komitenin alt çalışma grupları 

tarafından geliştirilmektedir. Teknolojide meydana gelen değişimler en kısa zaman 

IPC’ye yansıtılmaya çalışılmaktadır. IPC Uzmanlar Komitesi’ne, Strazburg 

Anlaşması’na üye ülkelerden uzmanlar katılım sağlamaktadır. 

IPC’nin ilk versiyonu 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak zaman içinde bu 

sistemde yapılan değişiklikler yeni versiyonların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Çizelge 2.1’de IPC versiyonlarının geçerli olduğu dönemler gösterilmiştir.  
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Çizelge 2.1 : IPC’nin versiyonları 

Versiyon Dönem 

1 01.09.1968–30.06.1974 
2 01.07.1974–31.12.1979 
3 01.01.1980–31.12.1984 
4 01.01.1985–31.12.1989 
5 01.01.1990–31.12.1994 
6 01.01.1995–31.12.1999 
7 01.01.2000–31.12.2005 
8        01.01.2006–  

 IPC, patent araştırmasını kolaylaştırma amaçlı hazırlanmış hiyerarşik bir yapıdır. 

IPC’de bölüm, sınıf, alt sınıf, ana grup ve alt grup şeklinde bir hiyerarşi 

bulunmaktadır. IPC sekiz bölümden oluşmaktadır: 

A- Đnsan Đhtiyaçları 

B- Đşlemlerin Uygulanması, Taşıma 

C- Kimya, Metalürji 

D- Tekstil, Kâğıt 

E- Sabit Đnşaatlar 

F- Makine Mühendisliği, Aydınlatma, Isıtma, Silahlar, Tahrip Malzemeleri 

G- Fizik 

H- Elektrik 

Çizelge 2.2’de IPC’de sınıflandırma seviyesi ile ilgili bir örnek yer almaktadır. Bu 

örnekte gemilerin geçmesine uygun kanallara karşılık gelen E01D 5/04 sınıfının, ana 

grup, alt sınıf, sınıf, alt bölüm ve bölüm düzeyinde ait olduğu sınıflar 

gösterilmektedir. Bu alt grup, bölüm düzeyinde E, alt bölüm düzeyinde E0, sınıf 

düzeyinde E02, alt sınıf düzeyinde E02B, ana grup düzeyinde ise E02B 5/00’in 

altında yer almaktadır. 

Çizelge 2.2 : IPC’nin sınıflandırma seviyesi ile ilgili bir örnek 

Sınıflandırma 
Seviyesi 

Kodlama Açıklama 

Bölüm E Sabit Đnşaatlar 

Alt-bölüm E0 Yapı 

Sınıf E02 Hidrolik Müh, Temeller, Toprak Đşleme 

Alt sınıf E02B Hidrolik Mühendisliği 

Ana Grup E02B 5/00 Yapay su kanalları  

Alt Grup E02B 5/04 Gemilerin geçmesine uygun kanallar 
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Şekil 2.7’de WIPO web sitesinde IPC’ye ilişkin bir ara yüz gösterilmiştir. Burada 

E01D alt sınıfı ve bu alt sınıf altında yer alan ana grup ve alt gruplar görülmektedir. 

IPC’de toplamda 70.000 civarında kayıt bulunmaktadır. 

 

Şekil 2.7 : IPC’nin görünümü (Kaynak:WIPO) 

Tescil süreçleriyle ilgili bu bölümde yer alan açıklamalardan da görüleceği üzere, 

gerek ulusal patent ve faydalı model süreçleri gerekse de uluslararası patent süreçleri 

oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi en 

az buluş yapmak kadar büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle patent işlemlerinin 

yürütülmesinde oldukça profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Pek çok 

firma, geliştirmiş oldukları buluşlarının etkin bir şekilde korunması amacıyla, patent 

tescil süreçleriyle ilgili işlemleri patent vekili adı verilen şahıs ya da firmalar 

aracılığıyla yürütmektedir. Bir çok büyük firma ise, patent tescil işlemlerinin 

yürütülmesi için kendi bünyelerinde fikri mülkiyet departmanları oluşturmaktadır. 
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3.  LĐTERATÜR TARAMASI 

Bu bölümde genel olarak inşaat sektöründe inovasyonla ilgili çalışmalara yer 

verilmiş ve patent ile inovasyon arasındaki bağlantılar incelenmiştir. Literatür 

taraması kısmında öncelikle inovasyon ve inşaat sektöründe inovasyon konusunda 

belli başlı çalışmalara değinilmiştir. Daha sonra inovasyonla patent kavramlarını 

ilişkilendiren çalışmalar ortaya konmuştur. Literatürde, inşaat alanında patent 

aktivitelerini detaylı bir şekilde inceleyen bir çalışma bulunmamakla birlikte sektörel 

patent aktivitelerinin incelendiği bir takım çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

çalışmalarda sektörel düzeyde patent istatistikleri hesaplanırken patent sınıflarını 

sektörlerle ilişkilendiren uyum tablolarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bölümde 

ayrıca bu uyum tablolarına da değinilmiştir. 

3.1 Đnşaat Sektöründe Đnovasyon 

Đnşaat sektöründe inovasyonun farklı yönlerinin analiz edildiği bir takım çalışmalar 

bulunmaktadır. Bauman (1995), inşaat sektöründe inovasyon konusunda karşılaşılan 

zorluklar ve yapılması gerekenlere değinmiştir. Bir başka çalışmada inşaat 

sektöründe inovasyonu tetikleyen ve engelleyen faktörler tartışılmıştır. Bu faktörler 

müşteri ve üreticiler, üretimin yapısı, sektör içi ya da sektörler arası birey ve firma 

ilişkileri, tedarik sistemleri, yönetmelikler/standartlar ve örgütsel kaynakların  

kalitesi olarak sıralanmıştır.(Blayse ve Manley, 2004)  

Dulaimi (1995), Đngiltere inşaat sektöründe Ar-Ge ve inovasyon ilişkilerini yüklenici, 

tasarımcı ve malzeme üreticileriyle yaptığı anket çalışması üzerinden analiz etmiştir. 

Bu alanda gerçekleştirilmiş olan bir başka çalışma inşaat şirketlerinde inovasyon 

konusundaki temel bulguları ve inovasyonla ilgili stratejik yönetim proseslerinin 

analizlerini kapsamaktadır. Bu çalışmada özellikle inovasyonu etkileyen işletme 

stratejileri üzerinde durulmuştur. (Seadan ve diğ.,2003) 

Diğer bir çalışmada Winch (2003), inşaat sektörünün inovasyon performansının 

diğer sektörlere oranla düşük çıkmasına neden olan yapısal sorunlar üzerinde 

durmuştur. Bu çalışmada inşaat sektörünün tasarım, üretim, dağıtım ve bakım 
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zincirinden oluşmasına karşın karşılaştırmalı performans değerlendirmelerinde esas 

alınan sektörel sınıflandırmaya göre tasarım aşamasındaki firmaların, inşaat 

sektöründe hariç tutulduğu ifade edilmiştir. Bunun sonucu olarak istatistiklerde 

inşaat sektörünün inovasyon performansının düşük çıktığı ifade edilmiştir. 

Đnşaat sektöründe inovasyonla ilgili bir çalışmada, inşaat sektöründe inovasyonun 

uygulanmasında inşaat firmasındaki yönetim yaklaşımının sahip olduğu kritik öneme 

vurgu yapılmıştır. Đnovasyonun firma düzeyinde bir değişim anlamına geldiği, bu 

değişimin bir takım riskler almayı gerektireceği ve bu nedenle bu risklerin 

yönetiminin inovasyonun etkin bir şekilde yayılmasında büyük önem taşıdığı 

belirtilmiştir.(Yip ve Rowlinson, 2008) 

Teknolojik yeniliklerin küçük ve orta boy inşaat firmalarına yayılmasını konu alan 

bir başka çalışmada, teknik değişim sürecine ilişkin temel kavramların buluş, yenilik 

ve difüzyon olduğu belirtilmekte ve bu kavramlardan difüzyon üzerinde 

durulmaktadır. Bu çalışmada inşaat sektörü teknolojik ürün yeniliklerinin diğer 

endüstrilerden geldiği tedarikçi egemen bir sektör olarak değerlendirilmiş ve bu 

nedenle diğer sektörlerde ortaya konan yeniliklerin inşaat sektöründe ne ölçüde 

yaygınlaştığı sorusuna yanıtlar aranmıştır. Çoklu vaka etüdü kullanılarak ve dokuz 

inşaat KOBĐ’si ile görüşülerek gerçekleştirilen çalışmada, teknik bilgini 

yaygınlaşmasında en önemli araçlardan biri olan patentler dikkate alınmamıştır. 

(Acar ve Sey, 2005) 

Đnovasyonun inşaat sektörünün geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunun 

vurgulandığı diğer bir çalışmada,  sektörün sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek bir inovasyon platformu üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda inovasyon 

platform içerisinde yer alacak aktörler ve bunların fonksiyonlarına değinilmiştir. 

Đnovasyon platformuna ilişkin olası senaryoların tartışıldığı bu çalışmada özellikle 

üniversitelerin kaynak ve potansiyellerinin sektörle ilişkilendirilmesinin gerekliliği 

ortaya konmuştur.(Aouad ve diğ., 2009)  

Đnşaat sektöründe inovasyonun ölçümünün incelendiği bir başka çalışmada, 

literatürde inovasyonun ölçülmesinde kullanılan göstergelerden ve bu göstergelerin 

muhtemel kısıtlarından bahsedilmiştir. Bu çalışmada herhangi bir gösterge ile tek 

başına inovasyonun ölçümünün mümkün olamayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca bu 

çalışmada, inşaat sektöründe gizli inovasyonun gözlemlenebilmesi için inovasyon 
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konusunda yapılacak anket çalışmalarının alt sektör düzeyini kapsaması önerilmiştir. 

(Ozorhon ve diğ, 2009) 

Literatürde yer alan inşaat sektöründe inovasyonla ilgili çalışmalarda, patent 

verileriyle ilgili analizlerin yapıldığı herhangi bir çalışma yer almamaktadır. 

3.2 Diğer Sektörlerde Patent Aktivitelerinin Đncelenmesi 

Patent verileri literatürde farklı amaçlarla birçok çalışmada kullanılmıştır. Bu 

verilerden, inovasyon performansına ilişkin analizlerin yanı sıra ihracat, büyüme, Ar-

Ge yatırımları gibi konularda yapılan çalışmalarda da istifa edilmiştir. Bu bölümde 

tezin amacına uygun olarak patent inovasyon ilişkisini konu alan çalışmalara 

değinilmiştir. 

Literatürde patent istatistikleriyle ilgili ilk çalışmaları başlatan kişinin Schmookler 

(1951) olduğu söylenebilir. Schmookler çalışmasında patent sayılarıyla, ekonominin 

önemli kavramlarından biri olan toplam faktör verimliliğinin arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Yazar, patent sayılarıyla toplam faktör verimliliği arasında düşük 

korelasyon gözlemlemiştir. Fakat bu çalışma patent verilerinin ilk kez kullanıldığı 

çalışmalardan birisi olduğu için literatür açısından büyük önem taşımaktadır.     

Bilbao ve Rodriguez’in (2004) çalışmasında inovasyon düzeyini ölçmek için 

doğrudan patent başvuru sayıları kullanılmıştır. Bu makalede Avrupa Birliği 

ülkelerinde Ar-Ge harcamalarının inovasyona ve inovasyonun ekonomik büyümeye 

etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede, ilk olarak Ar-Ge harcamalarının ne ölçüde patente 

dönüştüğüne  bakılmıştır. Makalede, Ar-Ge harcamalarıyla inovasyon-dolayısıyla 

patent sayıları- arasında kayda değer bir ilişkinin bulunduğu ifade edilmiştir. 

Đnovasyon patent ilişkisini konu alan diğer bir çalışma Mcaleer ve Slotthe’ye(2005) 

aittir. Bu çalışmada yazarlar inovasyonun ölçülmesi konusunda patent başarı oranı 

adını verdikleri bir yöntem kullanmışlardır. Bu yöntem başarılı ile sonuçlanan patent 

başvuru sayısının -tescil edilen-, toplam patent başvuru sayısına oranı şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu çalışma 1850–2001 dönemi A.B.D patent başvuruları üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

Đnovasyon konusunda bir başka ilginç çalışmada, (Rayna ve Striukova,2007) 

elektrogitar endüstrisinde inovasyon, patent verileriyle açıklanmaya çalışılmıştır. 

Burada çok önemli iki elektrik gitar üreticisi Gibson ve Fender firmalarının patent 
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başvuruları üzerinden firmalarla ilgili inovasyon performansı karşılaştırmaları 

yapılmıştır. Bu çalışmada 1945–1984 dönemine ait A.B.D Patent Ofisi (USPTO) 

patent verileri kullanılmıştır. 

Crosby (2000) Avustralya’nın ekonomik büyümesinde inovasyonun önemini ortaya 

koymaya çalışırken patent verilerinden istifade etmiştir. Crosby bu çalışmasında 

patent başvuru sayılarının bir yılda gerçekleşen inovasyon çalışmalarını tescil edilmiş 

patentlere göre daha iyi yansıttığını ifade etmiştir. Bu nedenle, anılan çalışmada 

patent verisi olarak tescil edilmiş patent sayısı yerine, patent başvuru sayılarını esas 

almıştır. 

Bir başka çalışmada, tekstil sektöründe patent istatistikleri incelenmiştir. (Hausding 

ve Cherif). Almanya’nın 1978-2004 dönemine patent verilerinin ele alındığı bu 

çalışmada tekstil ürünleri, tekstil makineleri gibi alt sektörlere ilişkin patent 

aktivitelerine bakılmıştır. 

Türkiye’de patent istatistiklerini konu alan ve inovasyonla ilişkilendiren bilimsel 

çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bir çalışmada 1998–2003 yılları arasında Türk 

Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen yerli, yabancı patent ve faydalı model 

belgelerinin sektörel dağılımı incelenmiştir.(Karaöz ve Albeni,2004) Bu çalışmada 

patent verileri Türk Patent Enstitüsü’nün her ay düzenli olarak yayımlamış olduğu 

Resmi Patent Bültenleri’nden elde edilmiştir. Bu çalışmada, bölgelere ve illere göre 

tescil edilmiş patent ve faydalı model sayıları hesaplanmış ve değerlendirmeler bu 

doğrultuda yapılmıştır. 

Gökovalı’ya (2003) ait doktora tezinde ise, Türkiye’deki bilgi stokunun endüstri 

düzeyinde verimliliğe katkısı, buluş ve yeniliğin ticaret performansı üzerine etkileri 

ve ülkemizde korunmakta olan yabancı patentlerin geçerlilik süreleri konuları 

incelenmiştir. Gökovalı, sektörel patent verilerine ulaşırken, MERIT ve YTC uyum 

tablolarından faydalanmıştır. Bu çalışma, Türkiye patent verileriyle en kapsamlı 

çalışmalarda biri olma özelliğini taşımaktadır. Ancak söz konusu çalışmada tek tek 

sektörler üzerinde durulmamış, elde edilen verilerin genelinden yararlanılarak bir 

takım ekonomik modellemeler oluşturma yoluna gidilmiştir. 

Bu çalışmaların dışında literatürde ilaç sektöründe patent haklarını inceleyen bir 

çalışma bulunmaktadır.(Koçer,2003) Bir başka çalışmada ise tarım sektöründe patent 

hakları incelenmiştir.(Eralp,2006) 
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Literatürde pek çok sektörle ilgili patent verilerinin kullanıldığı çalışmalara 

rastlanmaktadır. Buna karşın inşaat sektöründe ya da inşaat sektörünün alt 

sektörlerinde patent verilerinin incelendiği bir çalışma yapılmamıştır.   

3.3 Patentlerin Sınıflandırılması 

Yukarıda özetlenmiş olan çalışmalardan da görüleceği üzere literatürde patent 

verileri, pek çok farklı amaçla kullanılagelmiştir. Ancak, bu verilerin kullanımınım 

bir takım zorluklar barındırdığı gözden kaçırılmamalıdır. Griliches (1990) patent 

istatistikleriyle ilgili yapmış olduğu kapsamlı çalışmada, patent verilerinin kullanımı 

sırasında karşılaşılacak temel bir takım problemlerden bahsetmektedir. Griliches 

burada özellikle sınıflandırma problemine dikkat çekmektedir.  

Patent başvuruları genelde Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC) denilen 

sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma sistemi sektörel 

esaslı bir sınıflandırma sistemi değildir. IPC’nin mantığı daha önce yayımlanmış olan 

patent dokümanlarına en kolay şekilde erişimin sağlanmasına dayanmaktadır. Bu 

durumda IPC’nin araştırma temelli bir başka deyişle araştırma yapan kişilerin 

istedikleri patent bilgisine kolay ulaşımını sağlayan bir sınıflandırma sistemidir. 

Patentler sektörlere göre sınıflandırılmadığından doğrudan erişilebilecek sektörel 

bilgiler bulunmamaktadır. Bu problemin çözümü için literatürde IPC ile sektörler 

arasındaki bağlantıyı kuran bir takım çalışmalar yapılmıştır. 

Sektörel patent verilerinin elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmaların ilkinde patent 

sınıflarıyla sektörleri ilişkilendiren bir uyum tablosu geliştirilmiştir ve bu çalışma 

Yale Teknoloji Uyum Tablosu (YTC) olarak adlandırılmıştır. YTC oluşturulurken 

Kanada Patent Ofisi patent verilerinden istifade edilmiştir. Kanada Patent Ofisi’nde 

patentler IPC’nin yanısıra buluşun üretildiği ve kullanıldığı sektörlere göre de 

sınıflandırılmıştır. Patentlere ait bu verilerden- IPC sınıfları ve sektörel sınıflar- 

yararlanılarak, IPC ve sektörel sınıflandırma arasında olasılık esasına dayanan uyum 

tablosu oluşturulmuştur. YTC, Kanada’da kullanılmakta olan bir sektör 

sınıflandırmasına dayandığından, uluslararası kullanım açısından zorluklar taşıması 

söz konusudur.   

Patentleri sektörlerle ilişkilendiren diğer bir çalışmada MERIT Uyum Tablosu adı 

verilen bir uyum tablosu ortaya konmuştur.(Verspagen ve diğ.,1994) Bu çalışmada 
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araştırma temelli bir sınıflandırma olan IPC ile sektörel bir sınıflandırma sistemi olan 

Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (International Standard Industrial 

Classifications of All Economic Activities) ilişkilendirilmiştir. Bu çerçevede alt sınıf 

düzeyinde dört haneli 625 IPC sınıfı, farklı yüzdelerle 22 sektör ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu uyum tablosu, her bir IPC alt sınıfının hangi sektöre hangi 

yüzdeyle ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Finlandiya Đstatistik Kurumu’na ait  verilerden yararlanılarak hazırlanan MERIT 

uyum tablosunda yüzdeler entelektüel bir yaklaşımla belirlenmiştir. Yani IPC 

sınıflarının hangi yüzdelerle hangi sektörlere dahil olduğu bu çalışmayı 

gerçekleştirenler tarafından belirlenmiştir.  Bu uyum tablosuna göre herhangi bir 

sektöre ilişkin patent sayısını hesaplamak için, öncelikle o sektörle ilişkili IPC 

sınıflarındaki patent sayılarının bulunması daha sonra da bulunan sonuçların MERIT 

Uyum Tablosu’nda karşılık gelen yüzdelerle çarpılarak toplanması gerekmektedir. 

Tezin çalışma yönteminin anlatıldığı bölümde (Bölüm 4) bu uygulama bir örnekle 

açıklanmıştır. 

Bir başka çalışmada, OECD Teknoloji Uyum Tablosu (OTC) olarak anılan ve Yale 

Teknoloji Uyum Tablosu’nun devamı niteliğinde olan bir uyum tablosu 

geliştirilmiştir.( Johnson, 2002) Bu uyum tablosu Yale Teknoloji Uyum Tablosu’nu 

esas almakta birlikte, YTC’de, IPC’ler Kanada’da kullanılmakta olan Standart 

Endüstri Sınıflandırması (SIC) adlı sektörel sınıflandırma ile ilişkilendirilmişken; 

OTC’de IPC’ler uluslararası bir endüstriyel sınıflandırma sistemi olan ISIC 

sınıflandırmasına dönüştürülmüştür. 

OTC uyum tablosu, IPC ve ISIC sınıflandırması arasında 70.000 civarında olasılık 

barındırmaktadır. OTC uyum tablosu da -MERIT’e benzer şekilde- IPC’leri 

sektörlerle ilişkilendirirken belli yüzdelerle ilişkilendirmektedir. Bu nedenle OTC’ye 

göre sektörel patent verilerinin hesaplanması bir bilgisayar yazılım ile mümkün 

olmaktadır. 

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI), 

Observatiare des Sciences et des Techniques (OST) ve University of Sussex, Science 

and Policy Research Unit’in (SPRU) ortak projesi kapsamında hazırlanan uyum 

tablosu son yıllarda bu alanda yapılan en dikkat çekici çalışmalarda biridir. Bu uyum 

tablosu dört haneli alt sınıf düzeyinde IPC sembollerini NACE adı verilen 
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endüstriyel sınıflandırma sistemiyle uyumlaştırmaktadır. NACE Avrupa Birliği'nde 

ekonomik faaliyetlerin istatistiksel olarak sınıflandırılması amacıyla oluşturulmuş bir 

sistemdir.(Schmoch ve diğ., 2003) 

Uyum tablolarıyla ilgili son çalışma WIPO IPC- Teknoloji Uyum Tablosu’dur. Bu 

uyum tablosu WIPO’nun 2008 yılı patent raporunda kullanılmıştır. Bu uyum 

tablosunda 35 teknoloji alanına karşılık gelen patent sınıfları belirlenmiştir. Bu uyum 

tablosu EK B’de yer almaktadır. Bu tez kapsamında -sektörel sınıflandırma kısmında 

inşaat sektörünü içerdiği için- kullanılmış olan ikinci uyum tablosu WIPO IPC-

Teknloji Uyum Tablosu’dur. 

Bu tezde ulusal patent verilerinin hesaplanmasında MERIT ve WIPO uyum tabloları 

kullanılmıştır. Bunun nedeni ise bu iki çalışma dışında kalan diğer uyum tablolarında 

IPC’ye karşılık gelen teknoloji alanı kısımlarında inşaat sektörünün yer almamasıdır. 

Örneğin üç kuruluşun-Franhofer ISI, OST, SPRU- ortak çalışmasıyla geliştirilmiş 

olan uyum tablosu, en güncel uyum tablolarından biri olmasına karşın  sadece imalat 

sektörünü konu edindğinden bu tezde kullanılmamıştır. 
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4.  PATENT VERĐLERĐNĐN ELDE EDĐLMESĐ VE ANALĐZĐ 

Bu bölümde inşaat sektörüne ilişkin uluslararası patent verileri ile Türk Patent 

Enstitüsü’ne yapılan inşaat sektörüyle ilgili ulusal patent başvurulara ilişkin verilerin 

ne şekilde elde edildiği anlatılmıştır. Ortaya çıkan uluslararası veriler yıl, ülke ve 

firma düzeyinde detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ulusal patent verileri literatürde yer 

alan teknoloji uyum tablolarından yararlanılarak üç farklı şekilde elde edilmiş ve bu 

veriler analiz edilmiştir. Ortaya çıkan farklı sonuçlardan yola çıkılarak kullanılmış 

olan teknoloji uyum tabloları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

4.1 Uluslararası Patent Verilerinin Elde Edilmesi 

Đnşaat sektörünün alt sektörlerinde uluslararası patent aktivitelerinin yıllar, ülkeler ve 

firmalar düzeyinde belirlenebilmesi için  Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) 

ait patent verileri kullanılmıştır.  

Bu çalışmada, inşaat sektörüne ait uluslararası patent başvurularının tespit edilmesi 

icin WIPO’nun da kullandığı Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC) kullanılmıştır. 

Patent başvuruları incelenirken, patent uzmanları tarafından en az bir tane olmak 

üzere bir sınıflandırma sembolü atanmaktadır. Bu sınıflandırma işlemi, bu 

başvurulara ileride daha kolay bir şekilde erişim imkânı sağlamaktadır.  

IPC patent araştırma işlemini kolaylaştırma yaklaşımı ile hazırlandığı için sektör 

esaslı bir sınıflandırma sistemi değildir. 70.000’den fazla alana sahip olan IPC, 

teknolojiyi sekiz ana bölüme ayırmaktadır. Her bir bölümün bir harf ile temsil 

edildiği IPC’de şu bölümler yer almaktadır:  

1- Đnsan Đhtiyaçları (A)  

2- Đşlemlerin Uygulanması ve Taşıma (B) 

3- Kimya; Metalurji (C) 

4- Tekstil, Kağıt (D) 

5- Sabit Đnşaatlar (E) 

6- Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar; Tahrip Malzemeleri (F) 
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7- Fizik (G) 

8- Elektrik(H) 

Söz konusu bölümler bu tez kapsamında incelendiğinde inşaat sektörüyle ilgili şu 

sınıflar belirlenmiştir:  

1- E01: Yol, Demiryolu veya Köprü Yapımı 

2- E02: Hidrolik Mühendisliği, Temeller, Toprak Đşleme 

3- E03: Su Temini, Kanalizasyon 

4- E04: Bina 

5- E05: Kilitler, Anahtarlar, Pencere ya da Kapı Bağlantı Parçaları, Güvenlik 

Araçları 

6- E06: Kapılar, Pencereler, Kepenkler, Storlar, Merdivenler 

7- E21: Arazi Sondajı, Madencilik 

8- C04: Çimentolar, Beton, Yapay taşlar, Seramikler, Ateşe Dayanıklı Maddeler 

Belirlenmiş olan 8 sınıfın altında 4 haneli düzeyde 31 alt sınıf yer almaktadır. 31 alt 

sınıf üzerinde çalışmanın zorluğundan dolayı bu çalışmada 3 haneli düzeyde 

kalınmıştır. Đnşaat sektörüyle ilişkili uluslararası patent başvuru sayıları,  yukarıda 

sayılan sınıflarda yer alan patent başvuru sayıları belirlenerek hesaplanmıştır. 

Şekil 4.1’de WIPO’nun farklı araştırma seçeneklerinin yer aldığı, araştırma ekranı 

gösterilmiştir.WIPO’nun elektronik veri tabanı, başvuru numarası, yayın numarası, 

buluş başlığı, başvuru sahibi birçok farklı seçeneğin yanı sıra patent sınıfları 

üzerinden de araştırma imkânı sağlamaktadır. 

Şekil 4.1’deki örnekte çizgiler içerisinde gösterilmekte olan araştırma seçeneği 

olarak, uluslararası sınıflandırma anlamına gelen “Int. Class”ın sorgu kutucuğuna 

E01 yazılarak arama yapılmıştır. Đnşaat sektörüyle ilgili E01 sınıfında yapılmış 

başvuruları görmek için yapılacak sorgulama gösterilmiştir. Tez çalışmasında her bir 

sınıfta benzer sorgular yapılarak,  bu sınıflarda yıllara, ülkelere ve firmalara göre 

uluslararası patent başvuru sayıları hesaplanmıştır.  
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Şekil 4.1 : WIPO patent araştırma ekranı 

Bir patent başvurusunun 7 ya da 8 haneden oluşan en az bir patent sınıfı 

bulunmaktadır. Bu çalışmada uluslararası patent verileri hesaplanırken patent 

sınıfının ilk üç hanesi dikkate alınmaktadır. Örneğin IPC’si E03B 9/12 olan bir 

patent başvurusu, E03 şeklinde yapılan sorgu sonucunda  su temini ve kanalizasyonla 

ilgili E03 sınıfı içerisinde yer alacaktır. 

Bir patent başvurusu birden fazla IPC’ye sahip olabilmektedir. Bir başvurunun 

birden fazla konuyu ilgilendiren teknik bilgiler içermesi durumunda, patent 

uzmanları patent başvurusunda yer alan farklı bilgiler doğrultusunda o başvuruya 

birden fazla IPC atayabilmektedir. Genel olarak literatürde, bir patent herhangi bir 

sektörle ilişkilendirilirken, o patentin ilk sıradaki IPC’si dikkate alınmaktadır. Ancak 

bu çalışmada amaçlanan inşaat sektörüyle ilişkili bütün patent başvurularının 

belirlenmesi olduğundan bir başvurunun birden fazla IPC’sinin olduğu durumlarda, 

bu IPC’lerden herhangi birisinin yukarıda belirtmiş olduğumuz inşaatla ilgili 

sınıflardan birinde yer alması durumunda, bu patent o sınıfa dâhil edilmiştir. 
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Đncelenen uluslararası veriler 1979–2007 dönemine aittir. Patent Đşbirliği Anlaşması 

(PCT) 1978 yılında imzalanarak yürürlüğe girmiş olduğundan başlangıç tarihi olarak 

1979 yılı esas alınmıştır. Sorguların yapıldığı 17/08/2008 tarihi itibariyle 2008 yılı 

tamamlanmamış olduğundan son yıl olarak 2007 yılı baz alınmıştır. 

4.2 Uluslararası Verilerin Analizi 

Bu bölümde, ilk olarak uluslararası patent başvurularına ilişkin veriler detaylı bir 

şekilde analiz edilmiştir. Patent Đşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında dünyanın 

farklı ülkelerinden Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) yapılan uluslararası 

patent başvuruları ele alınmıştır. Bu veriler, IPC’nin inşaatla ilgili olan E bölümünün 

altında yer alan sınıflar ile inşaat malzemeleriyle ilgili C04 sınıfı için ayrı ayrı 

başlıklar halinde detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

Uluslararası düzeyde patent istatistikleri, dünya genelinde inşaat alanında yapılan 

yeniliklerin hangi ülkelerde, firmalarda ya da yıllarda yoğunlaştığını gözlemleme 

konusunda önemli bir araçtır. Bu çalışmada yıllar, ülkeler ve firmalar bazında 

uluslararası patent verileri hesaplanmıştır. Bu kapsamda, Uluslararası Patent 

Sınıflandırma Sistemi’nde inşaat sektörü ile ilişkili olan E01, E02, E03, E04, E05, 

E06, E21 ve C04 sınıfları için WIPO patent veri tabanından sorgular yapılmıştır. 

Ortaya çıkan veriler her bir sınıf için yıl, ülke ve firma düzeyinde incelenmiştir. Her 

bir sınıfta başvuruların yıllara göre dağılımlarına bakılmış, bu sınıflarda en çok 

başvuru yapan firmalar ve en çok başvurunun çıktığı ülkeler incelenmiştir. 

Đnşaat sektörüyle ilgili verileri değerlendirebilmek için öncelikle bütün uluslararası 

patent başvurularının son yıllardaki seyrini incelemek gerekmektedir. Şekil 4.1’de 

WIPO’ya yapılan tüm başvuruların beşer yıllık dönemlere ait oranları gösterilmiştir. 

1978–1982 yıllarında yapılan başvuruların toplam başvurular içindeki payı %2, 

1983-1987 yıllarında %4,3 , 1988-1992 döneminde %11,8, 1993-1997 yıllarında 

%25,5 ve 1998–2002 döneminde %56,4 olmuştur. Bu oranlar son beş yıllık dönemde 

uluslararası patent başvurularında 1998-2002 yılları arasındaki beş yıllık dönemde 

çok büyük bir artış olduğunu göstermektedir. Đnşaat sektöründe yapılan uluslararası 

başvuruların yıllara göre değişimi analiz edilirken bu grafik ile karşılaştırmalar 

yapılmıştır. 
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Şekil 4.2 : Dünyada beşer yıllık dönemlere ait uluslararası başvuru sayıları  

Şekil 4.3’te yer alan grafikte inşaat sektörüyle ilgili sekiz sınıfın her birinde 1979–

2007 yılları arasında yapılmış olan toplam uluslararası patent başvuru sayıları 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4.3 : Đnşaat sektörüyle ilişkili sınıflarda başvuru sayıları (1979-2007)  
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Şekil 4.3’te yer alan grafikte en çok başvurunun yapıldığı patent sınıfının binalarla 

ilgili E04 sınıfı olduğu görülmektedir. Bu sınıfta toplam 16.466 adet uluslararası 

patent başvurusu yapılmıştır. E04 sınıfını 10.766 başvuru ile arazi sondajı ve 

madencilikle ilgili E21 ve 9.529 başvuruyla yapı malzemeleri ile ilgili C04 sınıfı 

izlemektedir.  Toplam başvuru sayısının en az olduğu sınıf ise su temini ve 

kanalizasyon konularına ilişkin E03 sınıfıdır. Bu sınıfta toplam 3.619 adet başvuru 

yapılmıştır. 

Her bir sınıfta yapılmış olan toplam başvuru sayıları karşılaştırıldığında, bu sınıflarla 

ilgili alanların inovasyon performanslarıyla ilgili önemli ipuçları elde etmek 

mümkündür. Nitekim bu grafikten en çok patent başvurunun yapıldığı ve dolaylı 

olarak en çok buluşun ortaya konduğu alanın binalar olduğu görülmektedir. Benzer 

şekilde inşaat sektörünün alt alanlarında en az patent başvurusu yapılma potansiyeli 

barındıran konuların su temini ve kanalizasyon olduğunu gözlemlemek mümkündür. 

Uluslararası Patent Sınıflandırma sisteminin inşaatla ilgili sınıflarına ilişkin veriler 

aşağıda başlıklar halinde analiz edilmiştir. 

4.2.1 Yol, demiryolu veya köprü yapımı (E01) 

Uluslararası Patent Sınıflandırma Sistemi’nde inşaat bölümünün altında yer alan yedi 

sınıftan biri E01’dir. Bu sınıf yol, demiryolu ve köprü yapımına ilişkin patentleri 

kapsamaktadır. Bu sınıf yanına gelen bir takım harflerle alt sınıf düzeyine 

inmektedir. E01 sınıfında yer alan dört hane düzeyindeki alt sınıflar ve bu alt 

sınıfların açıklamaları şu şekildedir: 

E01B: Demiryolu üst yapıları ve bunlarla ilgili aletler, her türlü demiryolu yapımı 

için kullanılan makineler 

E01C: Karayolu, spor sahası veya benzerlerinin yapımı ve bunlarla ilgili yüzeyler, 

yapım veya tamir için makineler veya yardımcı aletler 

E01D: Köprüler 

E01F: Yol donanımı, platform yapımı gibi ek işler, helikopter iniş platformları, işaret 

çizgileri, kar çitleri veya benzerleri 

E01H: Genel cadde temizliği, üstyapıların temizlenmesi, kumsalların temizlenmesi, 

arazi temizliği, genel olarak sisin dağıtımı 



 
39 

E01 sınıfı, alt sınıf başlıklarından da görüleceği üzere ulaştırma mühendisliğine 

ilişkin patentleri kapsamaktadır. Şekil 4.3’te ulaştırma mühendisliğiyle ilgili 

yayımlanmış olan uluslararası başvuruların 1979–2007 yılları arasındaki değişimini 

gösteren grafik yer almaktadır. Ulaştırma konusunda 1979’dan 1987 yılına kadar 

yayınlanmış başvuru sayısının 50’nin altında kaldığı görülmektedir. Bu tarihten 

sonra 1996 ve 2001, 2004 yılları haricinde başvuru sayıları sürekli olarak bir önceki 

yıla göre artış göstermiştir.  
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Şekil 4.4 : E01 sınıfında başvuruların yıllara göre dağılımı 

1979 yılından 2007 yılına kadar geçen sürede meydana gelen artışlar, dünyada patent 

ve inovasyon konusunda önemli bir bilinçlenmenin gerçekleştiğini göstermektedir. 

Şekil 4.1 yer alan grafikte de görüleceği üzere bu artışlar teknolojinin bütün alanları 

için söz konusudur. 

E01 sınıfında, en çok başvuru, karayolu, spor sahası ve bunların yapımı, bunlarla 

ilgili yüzeyler, tamir ve yapımları için makineler ve yardımcı aletler konularında 

yapılmıştır. Đkinci sırada ise yol donanımı, platform yapımı, helikopter iniş 

platformları, işaret çizgileri ve kar çitleri alanları gelmektedir. Bu sınıfta en az 

başvuru köprüler konusunda yapılmıştır.  

Ülkelerin herhangi bir sektörde yapmış oldukları patent başvuru sayılarını, o 

ülkelerin ilgili sektörlerdeki etkinliğini gösteren önemli bir gösterge olarak 

değerlendirebiliriz. Ulaştırma mühendisliği konusunda yapılan başvurularda hangi 

ülkelerin ön plana çıktığını gözlemlemek amacıyla 1979 yılından itibaren yapılan 

uluslararası başvuru sayıları ülkelere göre belirlenmiştir. Çizelge 4.1’de bu 

başvuruların dağılımı görülmektedir. 
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Çizelge 4.1: E01 sınıfında başvuruların ülkelere göre dağılımı 

Sıra Ülke Başvuru Sıra Ülke Başvuru 

1 A.B.D 1177 20 Đsrail 30 

2 Almanya 731 21 Yeni Zelanda 29 

3 Đngiltere 527 22 Rusya 26 

4 Fransa 334 23 Güney Afrika Cum. 20 

5 Đsveç 273 24 Đrlanda 18 

6 Avustralya 256 25 Çek Cumhuriyeti 18 

7 Japonya 222 26 Singapur 17 

8 Avusturya 162 27 Polonya 15 

9 Đsviçre 144 28 Macaristan 15 

10 Kanada 142 29 Meksika 8 

11 Hollanda 140 30 Brezilya 7 

12 Đtalya 132 31 Hindistan 6 

13 Kore 131 32 Hırvatistan 6 

14 Finlandiya 101 33 Bahama Adaları 5 

15 Đspanya 100 34 Lüksemburg 5 

16 Danimarka 87 35 Türkiye 4 

17 Norveç 76 36 B.A.E. 4 

18 Çin 75 37 Letonya 3 

19 Belçika 46 38 Yunanistan 3 

Çizelge 4.1’de yer alan patent başvuru sayıları 1979 yılından 2007 yılına kadar 

yayınlanmış olan ulaştırma mühendisliği alanındaki bütün uluslararası başvuruları 

kapsamaktadır. Bu sayılar uluslararası başvuru sisteminin ortaya çıktığı tarihten 

itibaren, hangi ülkelerden daha çok başvuru yapıldığını göstermektedir. 

Bu sınıfta Türkiye’den şu ana kadar sadece 4 uluslararası patent başvurusu 

yapılmıştır. Bu başvurular incelendiğinde, başvuruların tamamının gerçek kişiler 

tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum ülkemizde ulaştırma alanında firma 

düzeyinde uluslararası patent başvurusu yapılmadığını göstermektedir. Türkiye bu 

alanda dünya klasmanında 35. sırada yer almaktadır. Uluslararası patent başvuru 

sayısı Türkiye’ye yakın olan ülkeler Brezilya, Hindistan, Hırvatistan, Lüksemburg, 

Letonya ve Yunanistan olarak sıralanmaktadır. 

Ulaştırma mühendisliği alanında yapılan patent başvurularında ilk sırada 1177 

başvuru ile A.B.D bulunmaktadır. A.B.D’yi sırasıyla Almanya, Đngiltere ve Fransa 

takip etmektedir. 
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Şekil 4.5 : E01 sınıfında başvuruların ülkelere göre yüzdesel dağılımı 

Şekil 4.4’te E01 sınıfında yayımlanmış patent başvurularının ülkelere göre yüzdesel 

dağılımı yer almaktadır.  Bu sınıfta A.B.D. %22, Almanya, %13,7 Đngiltere %9,9 ve 

Fransa %6,3’lük yüzdelere sahiptir. Toplam başvuruların  %74,3’ü ilk 10 sırada yer 

alan ülkeler tarafından yapılmış olması, ulaştırma alanında gerçekleştirilen 

yeniliklerin büyük çoğunluğunun ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde ortaya 

çıktığını göstermektedir.   

Çizelge 4.2: E01 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar 

  
Firma 

Başvuru 
Sayısı 

1 Minnesota Mining And Manufacturing Company 53 
2 3M Innovative Properties Company 41 
3 Max Bögl Bauunternehmung Gmbh & Co. Kg 39 
4 Pandrol Limited 25 
5 Wirtgen GMBH 23 
6 Freyssinet International (Stup) 16 
7 Astec Industries, Inc. 16 
8 Wacker-Werke Gmbh & Co. Kg 15 
9 Corus UK Limited 15 

10 Wacker Construction Equipment AG 14 

Tez çalışması kapsamında incelenen önemli veri türlerinden birisi de en çok 

uluslararası patent başvurusu yapan firmalara ilişkin verilerdir. Çizelge 4.2’de E01 
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sınıfında en çok uluslararası patent başvurusunda bulunan firma ya da kuruluşlar 

sıralanmıştır. Bu listenin ilk sırasında “Minnesota Mining and Manufacturing 

Company” yer almaktadır. Bu firma ile ilgili yapılan araştırmada, söz konusu 

firmanın Amerika merkezli, inşaat sektörü de dâhil olmak üzere pek çok farklı 

sektörde faaliyet gösteren bir firma olduğu görülmüştür (3M Business, 2008). 

4.2.2 Hidrolik mühendisliği, temeller, toprak işleme (E02) 

Đnşaat mühendisliğinin alt dallarından birisi de hidrolik mühendisliğidir. E02 sınıfı 

hidrolik mühendisliğinin yanı sıra temel ve toprak işlerine ilişkin patentleri de 

kapsamaktadır.  Bu sınıf içerisinde yer alan 4 hane düzeyindeki alt sınıflar ve bu alt 

sınıfların açıklamaları şu şekildedir: 

E02B: Hidrolik mühendisliği  

E02C: Gemi kaldırma tertibat veya mekanizmaları 

E02D: Temeller, Kazılar, şevler; Yeraltı veya sualtı yapıları  

E02F: Taban kazıma işlemleri; Toprak kaydırma işlemleri 
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Şekil 4.6 : E02 sınıfında başvuruların yıllara göre dağılımı 

Şekil 4.6’da yer alan E02 sınıfındaki toplam uluslararası başvuruların yıllara göre 

dağılımına bakıldığında, 100 başvuruya 1989 yılında ulaşılabilmiştir. 1990 sonrası 

incelendiğinde 1996 ve 2005 yıllarında başvuru sayılarında düşüşlerin söz konusu 

olduğu görülmektedir. Ancak bu düşüşler büyük çaplı değildir. Bu sınıfta en yüksek 

başvuru sayısına 2007 yılında ulaşılmıştır. 
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E02 sınıfında, en çok uluslararası patent başvurusu, temeller, kazılar, şevler, yer altı 

veya su altı yapıları ile taban kazıma işlemleri, toprak kaydırma işlemleri konusunda 

yapılmıştır. En az başvuru ise gemi kaldırma tertibat ve mekanizmalarında 

yapılmıştır. 

E02 sınıfında yapılan başvuruların ülkelere göre dağılımını gösteren Çizelge 4.3’te, 

ilk sırada 1.432 başvuru ile A.B.D görülmektedir. Đkinci sırada 991 başvuruyla 

Japonya, üçüncü sırada Đngiltere yer almaktadır. Ülkemizin E02 sınıfında da 

uluslararası patent başvurusu performansı çok düşüktür. Süreç boyunca Türkiye’den 

3 tane uluslararası başvuru yapılmıştır. Bu sayı, dünyada 40. sıraya karşılık 

gelmektedir. Şekil 4.7’deki grafik bu sınıftaki küresel rekabeti daha açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. 

Çizelge 4.3: E02 sınıfında başvuruların ülkelere göre dağılımı 

Sıra Ülke Başvuru Sıra Ülke Başvuru 

1 A.B.D 1.432 23 Rusya 36 

2 Japonya 991 24 Belçika 21 

3 Đngiltere 492 25 Đsrail 20 

4 Almanya 444 26 Macaristan 16 

5 Đsveç 357 27 Brezilya 16 

6 Avustralya 318 28 Đrlanda 15 

7 Fransa 299 29 Singapur 14 

8 Hollanda 179 30 Lüksemburg 12 

9 Norveç 168 31 Çek Cumhuriyeti 12 

10 Kanada 162 32 Ukrayna 8 

11 Kore 152 33 Meksika 8 

12 Finlandiya 136 34 Hırvatistan 8 

13 Đsviçre 105 35 Polonya 7 

14 Đtalya 99 36 S. Arabistan 5 

15 Danimarka 76 37 Hindistan 5 

16 Đspanya 66 38 Yunanistan 5 

17 Avusturya 65 36 S. Arabistan 5 

18 Yeni Zelanda 61 37 Hindistan 5 

19 Çin 41 38 Yunanistan 5 

20 Yeni Zelanda 61 39 Kayman Ad. 4 

21 Çin 41 40 Türkiye 3 

22 Güney Afrika C. 40 41 Slovenya 3 

 

E02 sınıfında A.B.D %23,7’lik oranla başı çekmektedir. Bu sınıfta Japonya’nın 2. 

sırada yer alması dikkat çekicidir. Buna karşın ilk 10 sırada yer alan ülkelerin 6’sı 

Avrupa Kıtası’nda yer almaktadır. Hidrolik mühendisliği, temeller ve toprak işleriyle 
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ilgili E02 sınıfında ilk 10 sırada yer alan ülkelerin toplam başvurular içerisindeki 

payı %80,3’tür. 
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Şekil 4.7 : E02 sınıfında başvuruların ülkelere göre yüzdesel dağılımı 

E02 sınıfında en çok uluslararası patent başvurusu yapan firmalar Çizelge 4.4’te 

sıralanmıştır. Caterpillar Inc., Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. firmaları 

156 ve 154 olmak üzere birbirine oldukça yakın sayıda patent başvurusuna 

sahiptirler. Ayrıca ilk üç sırada yer alan firmalar inşaat iş makineleri konusunda 

tanınmış firmalar olarak dikkat çekmektedirler. 

Çizelge 4.4: E02 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar 

  
Firma 

Başvuru 
Sayısı 

1 Caterpillar Inc. 156 
2 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 154 
3 Komatsu Ltd. 120 
4 Shin Caterpillar Mitsubishi Ltd. 96 
5 Clark Equipment Company 43 
6 Yanmar Co., Ltd. 35 
7 Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. 31 
8 Esco Corporation 28 
9 Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho 21 

10 Volvo Construction Equipment Holding Sweden Ab 21 
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E02 sınıfında yapılan başvurularda ilk on sırada yer alan firmaların başvurularının 

toplamının toplam başvuralar içerisinde payı yaklaşık %11,5 olarak gerçekleşmiştir.  

4.2.3 Su temini, kanalizasyon ve hidrolik (E03) 

Su temini ve kanalizasyon konularına ilişkin E03 sınıfı, inşaat sektörüyle ilgili patent 

sınıfları içerisinde en az başvurunun yapıldığı sınıf olarak dikkat çekmiştir. Bu sınıf 

altında dört alt sınıf bulunmakta olup bu alt sınıf başlıkları şu şekildedir: 

E03B: Suyun temin edilmesi, biriktirilmesi veya dağıtılması için uygulanan tertibat 

ya da düzenlemeler 

E03C: Taze veya atık su için uygulanan domestik amaçlı sıhhi teçhizatlar, lavabolar 

E03D: Yıkama tertibatı olan klozet veya pisuarlar, bunlar için yıkama vanaları 

E03F: Kanalizasyon kanalları; lağım çukurları 
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Şekil 4.8 : E03 sınıfında başvuruların yıllara göre dağılımı 

Bu sınıfta yayınlanan toplam başvuru sayılarına baktığımızda, başvuru sayılarının 

yıllar içerisinde inişli çıkışlı bir seyir izlediği görülmektedir. Özellikle 2000’li 

yıllarda bu istikrarsız seyir daha da dikkat çekicidir. Nitekim sürecin son yılı olan 

2007’de bir önceki yıla göre daha az sayıda patent başvurusu yapılmıştır. Bu 

düşüşlerin nedenlerini firma düzeyinde yapılacak detaylı analizlerle bulmak mümkün 

olabilir.  

E03 sınıfında, en çok başvuru taze ve atık su için uygulanan domestik amaçlı sıhhi 

techizatlar ve lavabolar konusunda; en az başvuru ise suyun temin edilmesi, 

biriktirilmesi ve dağıtılması için uygulanan tertibatlarla ilgili olarak yapılmıştır.  
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E03 sınıfı patent başvurularını ülkeler düzeyinde incelediğimizde, su temini ve 

kanalizasyonla ilgili uluslararası başvurularda Türkiye’nin 27. sırada yer aldığı 

görülmektedir. Ancak başvuru sayısı yine de oldukça düşüktür. Ülkemizden bu 

sınıftan toplam 12 uluslararası başvuru yapılmıştır. Başvuru sayısı sıralamasında 

Türkiye bandında bulunan ülkeler Belçika, Polonya, Singapur ve Rusya olarak 

sıralanmaktadır. 

Çizelge 4.5: E03 sınıfında başvuruların ülkelere göre dağılımı 

Sıra Ülke Başvuru Sıra Ülke Başvuru 

1 A.B.D 837 21 Yeni Zelanda 31 

2 Almanya 472 22 Đsrail 30 

3 Đngiltere 281 23 Macaristan 27 

4 Japonya 257 24 Brezilya 23 

5 Avustralya 253 25 Belçika 22 

6 Fransa 150 26 Polonya 15 

7 Kore 139 27 Türkiye 12 

8 Đsveç 136 28 Singapur 12 

9 Đsviçre 93 29 Rusya 8 

10 Đtalya 86 30 Lituanya 7 

11 Çin  75 31 Yunanistan 6 

12 Hollanda 71 32 Hindistan 5 

13 Kanada 62 33 Đrlanda 5 

14 Finlandiya 61 34 Malezya 5 

15 Danimarka 56 35 Lüksemburg 4 

16 Đspanya 53 36 Hırvatistan 4 

17 Güney Afrika 41 37 Mısır 3 

18 Norveç 37 38 Slovakya 3 

19 Meksika 36 39 Slovenya 3 

20 Avusturya 36 40 Çek Cumhuriyeti 2 

 

Şekil 4.9’da gösterilen su temini ve kanalizasyonla ilgili patent başvurularında lider 

ülkelere gelindiğinde, ilk üç ülke sıralaması ulaştırma mühendisliğindeki sıralama ile 

birebir aynı olduğu görülmektedir. A.B.D’nin toplam başvurular içindeki oranı 

%23,1, Almanya’nın %13, Đngiltere’nin ise %7,8’dir. Bu alanda ilk 10 ülkenin 

toplam oranı ise %74’tür. Bu oran da ulaştırma mühendisliği ile ilgili E01 ve hidrolik 

mühendisliği, temeller, toprak işleriyle ilgili E02 sınıflarındaki oranlarla benzerlik 

göstermektedir. 
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Şekil 4.9 : E03 sınıfında başvuruların ülkelere göre yüzdesel dağılımı 

Çizelge 4.6’da E03 sınıfında en çok uluslararası patent başvurusu yapan firmalar yer 

almaktadır. Đlk üç sırada yer alan firmaların orijinlerine baktığımızda Toto Ltd.’nin 

Japonya, Kohler Co.’nun A.B.D ve Hansa Metalwerke AG firmasının Almanya 

merkezli olduğu görülmektedir. Japonya ülkeler sıralamasında dördüncü sırada 

bulunmasına karşın, su temini ve kanalizasyon konularında en çok patent başvurusu 

yapan firma bir Japon firması olmuştur. 

olmuştur. 

Çizelge 4.6: E03 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar 

  
Firma 

Başvuru 
Sayısı 

1 Toto Ltd. 54 
2 Kohler Co. 46 
3 Hansa Metallwerke AG 38 
4 Neoperl GMBH 31 
5 Emerson Electric Co. 26 
6 Masco Corporation Of Indiana 25 
7 Aco Severin Ahlmann Gmbh & Co. Kg 25 
8 Ideal-Standard GMBH 20 
9 Hansgrohe AG 19 

10 Inax Corporation 18 
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4.2.4 Binalar(E04) 

Đnşaat sektöründe en çok patent başvurusunun yapıldığı sınıfların başında E04 sınıfı 

gelmektedir. Bu sınıfta 5 tane alt sınıf bulunmaktadır. Bu alt sınıfların açıklamaları 

şu şekildedir: 

E04B: Genel bina inşaatları; duvarlar, ayırma duvarları;  çatılar, döşemeler, tavanlar, 

binalar için uygulanan izolasyon veya diğer korumalar, yapısal elemanlar 

E04D: Çatı örtüleri; tepe pencereleri, aydınlık bacaları, çatı olukları, çatı işlerinde 

kullanılan araçlar 

E04F: Binalar için uygulanan tamamlayıcı veya son işlemler, örneğin basamaklar, 

zeminler 

E04G: Yapı iskeleleri, kalıplar; inşaat aletleri ya da diğer yardımcı aletler ya da 

bunların kullanımı; inşaat aletlerinin şantiyedeki kullanımları, var olan binalardaki 

onarım işleri 

E04H: Özel amaçlı bina ya da benzeri yapılar;  yüzme veya su banyoları ya da                                                

havuzları; sütunlar; genel olarak çadır ya da gölgelikler 

Yıllar bazında E04 sınıfı patent başvuru sayılarının değişimini gösteren Şekil 

4.10’daki grafik incelendiğinde,  burada diğer sınıflara göre daha istikrarlı bir seyirle 

karşılaşılmaktadır. Özellikle 1990–2000 arası dönemde eğri doğrusala yakın bir 

konum almıştır. 2001–2003 yılları arasında başvuru sayıları yaklaşık sabit kalırken 

2003’ten itibaren binalarla ilgili patent başvurularında önemli artışlar 

gözlemlenmiştir. 
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Şekil 4.10 : E04 sınıfında başvuruların yıllara göre dağılımı 
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E04 sınıfı, alt sınıf başlıklarından da görüleceği üzere yapılarla ilgili pek çok farklı 

konuyu kapsamaktadır. Bu durum uluslararası başvuru sayılarına yansımış ve 

inşaatla ilgili en çok uluslararası patent başvurusunun yapıldığı sınıf, E04 sınıfı 

olmuştur. Bu sınıfta 16466 uluslararası patent başvurusu bulunmaktadır. Bu sınıfta 

en çok başvuru, duvarlar, çatılar, döşemeler, tavanlar ve diğer yapısal elemanlarla 

ilgili alanlarda yapılmıştır. 

Çizelge 4.7: E04 sınıfında başvuruların ülkelere göre dağılımı 

Sıra Ülke Başvuru Sıra Ülke Başvuru 

1 A.B.D 3772 21 Güney Afrika 160 

2 Almanya 1698 22 Đrlanda 86 

3 Avustralya 1207 23 Rusya 77 

4 Đngiltere 1203 24 Đsrail 75 

5 Fransa 967 25 Macaristan 67 

6 Đsveç 929 26 Polonya 61 

7 Japonya 832 27 Singapur 49 

8 Kanada 804 28 Lüksemburg 45 

9 Đtalya 558 29 Meksika 42 

10 Đsviçre 436 30 Brezilya 42 

11 Danimarka 393 31 Çek Cumhuriyeti 33 

12 Hollanda 357 32 Yunanistan 29 

13 Finlandiya 332 33 Slovenya 26 

14 Đspanya 329 34 Romanya 20 

15 Avusturya 326 35 Portekiz 19 

16 Kore 317 36 Hırvatistan 19 

17 Norveç 252 37 Kıbrıs Rum K. 19 

18 Çin 243 38 Türkiye 18 

19 Yeni Zelanda 163 39 Bahama Ada. 18 

20 Belçika 162 40 Malezya 17 

Binalara ilişkin E04 sınıfında ülkemizin performansına göz atacak olursak, 1979 

yılından bu yana ülkemizden toplam 18 uluslararası başvurunun yapıldığı 

görülecektir. Ülkemizden inşaatla ilgili alanlar içerisinde ikinci en fazla patent 

başvurusunun yapıldığı sınıf E04 sınıfıdır. Ancak bu sınıfta sadece Türkiye’nin değil 

diğer ülkelerin de patent performansları önemli ölçüde artmıştır. Örneğin su temini 

ve kanalizasyonla ilgili E03 sınıfında 6 patent başvurusu bulunan ve Türkiye’nin 

yarısı sayıda başvuru yapmış olan Yunanistan’ın, E04 sınıfında 29 uluslararası 

başvurusu bulunmaktadır.  Bu sınıfta Türkiye’nin 18 başvuru ile 38. sırada yer aldığı 

görülmektedir. 

A.B.D’li başvuru sahipleri, binalarla ilgili E04 sınıfında yer alan patentlerde de ilk 

sırada yer almaktadır. A.B.D orijinli 3772 adet patent başvurusu toplam başvuruların 

%22,9’una karşılık gelmektedir. Bu sınıfta A.B.D’yi Almanya %10,3’lük yüzde ile 
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takip etmiş ancak Đngiltere diğer sınıflardaki üçüncü sıradaki yerini Avustralya’ya 

kaptırmıştır. Bu alanda A.B.D’den yapılan uluslararası başvuru sayısının en yakın 

takipçi ülkeye (Almanya) ait basvuru sayısının 2 katından daha fazla olması dikkat 

çekicidir.  
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Şekil 4.11 : E04 sınıfında başvuruların ülkelere göre yüzdesel dağılımı 

Çizelge 4.8’de E04 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar yer almaktadır. Listenin 

ilk sırasında yalıtım, çatı sistemleri ve yapı malzemeleri konusunda faaliyet gösteren 

ABD merkezli Owens Corning yer almaktadır. Bu firmayı, aynı sayıda başvurularda 

ikisi Daminarka, biri Đngiltere orijinli üç firma takip etmektedir.  

Çizelge 4.8: E04 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar 

 
Firma  

Başvuru 
Sayısı 

1 Owens Corning 84 
2 VKR Holding A/S 44 
3 Ultraframe (Uk) Limited 44 
4 Rockwool International A/S 44 
5 Peri Gmbh 36 
6 Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. Ohg 34 
7 Saint-Gobain Isover 31 
8 Nippon Steel Corporation 28 
9 3M Innovative Properties Company 28 

10 USG Interiors, Inc. 24 
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Đkinci sırada yer alan firmalardan, VKR Holding A/S çatı pencereleri, güneş 

enerjileri ve dekorasyon alanında, Ultraframe (Uk) Limited çatı sistemleri konusunda 

ve Rockwool International A/S ise yalıtım malzemeleri konusunda faaliyet göstermektedir. 

Đlk onda yer alan firmaların başvurularının, toplam başvurulara oranı E04 sınıfında 

%2,4’te kalmıştır. Bu oran binalarla ilgili patentler konusunda ülke düzeyinde bir 

tekel olmasına karşın firma düzeyinde herhangi bir tekelden söz edilemeyeceğini ve 

patent basvurularının cok sayıda firma tarafindan yapıldığını ortaya koymaktadır. 

4.2.5 Kilitler, anahtarlar, pencere ya da kapı bağlantı parçaları, güvenlik 

araçları (E05) 

E05 sınıfı kilitler, anahtarlar, pencere kapı bağlantı parçaları ve güvenlik araçlarıyla 

ilgilidir. E05B, E05C, E05D, E05F ve E05G olmak üzere 5 alt sınıftan oluşmaktadır. 

Aşağıdaki bu alt sınıfların açıklamaları verilmiştir: 

E05B: Kilitler, bunların aksesuarları; kelepçeler 

E05C: Kanatlar, özellikle kapı ve pencereler için kullanılan sürgü ya da bağlama 

araçları 

E05D: Kapı, pencere veya kanatlar için kullanılan menteşe ya da diğer asma araçları 

E05F: Kanatları açık ya da kapalı pozisyona yönlendiren araçlar, kanatlar için 

kontrol ekipmanları, farklı şekilde sınıflandırılmamış olan ve kanadın işlevi ile 

bağlantı parçaları  

E05G: Değerli eşyalar için kullanılan kasalar veya muhafaza odaları, banka koruma 

araçları, emniyetli işlem bölümleri 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
7

Y
ay

ın
la

na
n

 P
at

en
t 

Sa
yı

sı

 

Şekil 4.12 : E05 sınıfında başvuruların yıllara göre dağılımı 
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E05 sınıfı başvuruları 2006 yılında en yüksek seviyesine ulaşmış ancak 2007 yılında 

bir miktar düşüş gerçekleşmiştir. 2006 yılında 789 olan patent başvuru sayısı %8 

oranında düşüş yaşayarak 729’a gerilemiştir. Bunun yanısıra 2001–2003 

dönemindeki bütün sınıflarda görülen olumsuz tablo bu sınıfta da görülmektedir. Bu 

olumsuz göstergelerin nedenlerini o yıllarda dünyada meydana gelen ekonomik 

daralmalarla açıklamak mümkün görünmektedir. 

Çizelge 4.9: E05 sınıfında başvuruların ülkelere göre dağılımı 

Sıra Ülke Başvuru Sıra Ülke Başvuru 

1 Almanya 1812 21 Güney Afrika 39 

2 ABD 1785 22 Belçika 36 

3 Đngiltere 538 23 Rusya 28 

4 Japonya 429 24 Türkiye 27 

5 Fransa 395 25 Brezilya 23 

6 Đsveç 386 26 Macaristan 20 

7 Avustralya 296 27 Polonya 19 

8 Đtalya 257 28 Singapur 17 

9 Kanada 211 29 Çek Cumhuriyeti 16 

10 Đsviçre 167 30 Slovenya 10 

11 Kore 142 31 Lüksemburg 10 

12 Đspanya 138 32 Đrlanda 8 

13 Avusturya 134 33 Ukrayna 7 

14 Danimarka 127 34 Yunanistan 7 

15 Finlandiya 121 35 Meksika 5 

16 Đsrail 103 36 Hindistan 5 

17 Hollanda 85 37 Slovakya 4 

18 Çin 77 38 Malezya 4 

19 Yeni Zelanda 69 39 Litvanya 4 

20 Norveç 51 40 Tayvan 3 

 

Çizelge 4.9’da yer alan E05 sınıfında ülkeler sıralamasına baktığımızda Türkiye’nin 

27 uluslararası başvuru ile 24. sırada olduğunu görmekteyiz. Türkiye bu tabloda 

Brezilya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan gibi ülkeleri geride 

bırakmıştır. E05 sınıfı inşaat sektörüyle ilişkili sınıflar arasından, Türkiye’nin en çok 

uluslararası patent başvurusuna sahip olduğu sınıf olarak dikkat çekmiştir.  

Kilitler, anahtarlar, pencere ya da kapı bağlantı parçaları ve bunlarla ilgili güvenlik 

araçlarına ilişkin E05 sınıfında başvuruların ülkelere dağılımını gösteren Çizelge 

4.9’da diğer sınıflardan farklı olarak Almanya’nın 1812 patent başvurusu ile ilk 

sırada yer aldığı görülmektedir. Bu sayı toplam başvuruların %23,2’sine karşılık 

gelmektedir. Bu sınıfta A.B.D merkezli başvuru sahiplerinin yapmış olduğu patent 

başvuru sayısı ise toplamda 1785 olarak gerçekleşmiştir.  
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Şekil 4.13 : E05 sınıfında başvuruların ülkelere göre yüzdesel dağılımı 

E05 sınıfında, toplam başvuruların %22,8’ine sahip olan A.B.D’den yapılan 

başvuruların, ilk sıradaki Almanya’dan yapılan başvurulara çok yakın değerlerde 

olduğu görülmektedir. Üçüncü sırada ise %6,9 oranla Đngiltere yer almaktadır. Bu 

sonuçlar Almanya merkezli firmaların E05 sınıfında inovasyon performansı 

açısından diğer ülkelerdeki rakiplerini geride bıraktığını göstermektedir. Bu sınıfta 

Almanya ve ABD’den yapılmış olan başvurular toplam başvuruların %46’sı 

kadardır. 

E05 sınıfında uluslararası başvuruların %80,3’ü ilk 10 ülke tarafından yapılmıştır. Bu 

oran inşaatla ilgili diğer sınıflardaki oranlara oldukça yakındır. Bunun yanında ilk 

10’da yer alan ülkeler genelde bütün sınıflarda – farklı sıralarda olabilmekle birlikte 

– aynıdır.  

Çizelge 4.10 incelendiğinde en çok başvuru yapan firmalara ilişkin sonuçlar ile 

ülkelere göre sıralamadaki sonuçların birbiriyle örtüştüğü görülecektir. Bu çizelgede 

ilk üç sırada yer alan başvuru sahiplerinden ikisi Almanya merkezlidir. Dorma Gmbh 

+ Co. Kg. kapı sektöründe faaliyet göstermektedir. Soutcho, Inc. ise daha çok kapı ve 

pencere bağlantı parçaları üreten ve geliştiren bir firmadır. Đlk onda yer alan 

firmaların başvurularının toplam başvuru içerisindeki payı ise yaklaşık %10,2’dir. Bu 
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sonuç ilk on sıradaki firmaların bu alandaki inovasyon faaliyetlerinin onda birini 

gerçekleştirdiğini göstermektedir. 

Çizelge 4.10: E05 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar 

  
Firma  

Başvuru 
Sayısı 

1 Dorma Gmbh + Co. Kg 161 
2 Southco, Inc. 124 
3 Huf Hülsbeck & Fürst Gmbh & Co. Kg 117 
4 Robert Bosch Gmbh 88 
5 Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kg, Coburg 56 
6 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte Gmbh 54 
7 Kiekert Aktiengesellschaft 52 
8 Ramsauer, Dieter 51 
9 Wayne-Dalton Corp. 47 

10 Dr. Hahn Gmbh & Co. Kg 45 

 

4.2.6 Kapılar, pencereler, kepenkler, storlar, merdivenler (E06) 

Uluslararası Patent Sınıflandırma Sistemi’nde, kapı, pencere ve merdivenlerle ilgili 

patent sınıfı E06’dır. Bu sınıf E06B ve E06C olmak üzere 2 alt sınıfa ayrılmaktadır. 

Alt sınıf açıklamaları ise şu şekildedir: 

E06B: Genel olarak bina, taşıt, ya da çit ya da benzeri koruma çevrimlerine ait 

açıklıklar için hareketli ya da sabit kapamalar, örneğin kapılar, pencereler, pancurlar 

veya çit kapıları 

E06C: Merdivenler 
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Şekil 4.14 : E06 sınıfında başvuruların yıllara göre dağılımı 
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Şekil 4.13’te E06 sınıfında yıllar boyunca yapılan uluslararası başvurularla ilgili 

grafik yer almaktadır. 1979 yılında bu sınıfta dünyada yapılan toplam uluslararası 

başvuru sayısı 3 iken, 1993 yılında 100 sayısını geçmiş ve 2005 yılında yapılan 390 

başvuru ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında ise çok küçük 

azalmalar söz konusu olmuştur. 1979–2007 dönemini üç bölüm halinde 

incelediğimizde toplam başvuruların %6,8’i 1979–1989 yıllarında, %31,9’u 1990–

1999 yıllarında ve %61,3’ü 2000–2007 döneminde yapılmıştır. 

Çizelge 4.11: E06 sınıfında başvuruların ülkelere göre dağılımı 

Sıra Ülke Başvuru Sıra Ülke Başvuru 

1 A.B.D 1018 21 Yeni Zelanda 31 

2 Almanya 643 22 Güney Afrika 22 

3 Đngiltere 336 23 Đrlanda 21 

4 Fransa 273 24 Singapur 18 

5 Đsveç 242 25 Polonya 15 

6 Avustralya 234 26 Çek Cumhuriyeti 10 

7 Danimarka 217 27 Yunanistan 9 

8 Japonya 214 28 Macaristan 6 

9 Đtalya 197 29 Türkiye 5 

10 Kanada 122 30 Slovenya 5 

11 Hollanda 104 31 Meksika 5 

12 Đsviçre 93 32 Tayvan 4 

13 Đspanya 86 33 Slovakya 4 

14 Kore 83 34 Rusya 4 

15 Çin 68 35 Portekiz 3 

16 Finlandiya 60 36 Hırvatistan 3 

17 Avusturya 60 37 Lüksemburg 2 

18 Belçika 56 38 Litvanya 2 

19 Đsrail 55 39 Brezilya 2 

20 Norveç 50 40 Barbados 2 

 

Çizelge 4.11, E06 sınıfında uluslararası başvuruların ülkelere göre dağılımını 

göstermektedir. Türkiye bu sıralamada 29. sırada yer almaktadır. Türkiye’den şu ana 

kadar E06 sınıfında 5 tane uluslararası patent başvurusu yapılmıştır.  Slovenya ve 

Meksika’dan da Türkiye’ye benzer şekilde 5 başvuru yapılmıştır. Uluslararası patent 

başvuru sayısı Türkiye’ye yakın olan diğer ülkeler Yunanistan, Macaristan, Tayvan 

Slovakya, Rusya ve Portekiz’dir. 

En çok başvuru yapan ülkeler baktığımızda A.B.D, Almanya ve Đngiltere’nin ilk üç 

sırada olduğunu görmekteyiz. Đlk onda yer alan diğer ülkeler Fransa, Đsveç, 

Avustralya, Danimarka, Japonya, Đtalya ve Kanada olarak sıralanmaktadır. Bu sınıfta 

ilk dört sırada yer alan ülkeler toplam başvuruların yaklaşık %50’sini yapmışlardır. 
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Şekil 4.15 : E06 sınıfında başvuruların ülkelere göre yüzdesel dağılımı 

Kapı, pencere, kepenk, stor ve merdivenlerle ilgili E06 sınıfında ülkelere göre 

yüzdesel dağılımı gösteren grafikte, ilk onda yer alan ülkelerin bu sınıfta yapılan 

patent başvurularının büyük bir çoğunluğuna sahip olduğu gözlenmektedir. Đlk on 

sıradaki ülkenin toplam başvurular içerisindeki payı %77,1 gibi oldukça yüksek bir 

orandır. 

Çizelge 4.12’de E06 sınıfında en çok başvuru yapan on firmaya ait patent başvuru 

sayıları verilmiştir. Listenin ilk iki sırasında yer alan VKR Holding A/S ve Dorma 

Gmbh + Co. Kg’nin Almanya firması olması dikkat çekicidir. VKR Holding A/S çatı 

pencereleri, güneş enerjileri ve dekorasyon gibi alanlarda, Dorma Gmbh +Co. Kg ise 

kapı teknoloji ve sistemlerine ilişkin alanlarda faaliyet göstermektedir. Üçüncü sırada 

yer alan ve 42 başvurusu bulunan ve cam sektöründe faaliyet gösteren Saint-Gobain 

Glass France ise Fransa merkezli bir firmadır. 
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Çizelge 4.12: E06 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar 

  
Firma  

Başvuru 
Sayısı 

1 VKR Holding A/S 60 
2 Dorma Gmbh + Co. Kg 54 
3 Saint-Gobain Glass France 42 
4 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. 40 
5 Rehau Ag + Co 23 
6 Somfy Sas 21 
7 Wayne-Dalton Corp. 19 
8 Cardinal IG Company 18 
9 Nergeco 17 

10 Rite-Hite Holding Corporation 15 

 

E06 sınıfında en çok uluslararası patent başvurusunun yapıldığı ülke A.B.D olmasına 

karşın bu listenin ilk sıralarında A.B.D firmaları yer almamaktadır. Bu durum bir 

çelişki gibi gözükebilir. Ancak ilk on sırada yer alan firmaları yapmış olduğu 

başvurularının toplamı, bu sınıfta yapılan toplam başvuruların sadece %6,7’lik 

kısmına karşılık gelmektedir. Bu sonuçları, E06 sınıfında yapılan patent 

başvurularının belli firmaların tekelinde olmadığı şeklinde yorumlamamız 

mümkündür. 

4.2.7 Arazi sondajı, madencilik (E21) 

Uluslararası patent sınıflandırma sisteminin E bölümünde yer alan inşaatla ilgili son 

sınıf arazi sondajı ve madencilikle ilgili E21 sınıfıdır. Bu sınıfın E21B, E21C, E21D 

ve E21F olmak üzere 5 alt sınıfı bulunmaktadır. Alt sınıflara ilişkin açıklamalar 

aşağıda yer almaktadır: 

E21B: Arazi sondajı, örneğin derin sondajlama; petrol, gaz, çözünebilir ya da 

ergitilebilir materyaller veya kaynak ya da kuyulardan elde edilen mineral çamurları 

E21C: Maden ya da taş ocağı işletmeciliği 

E21D: Hava bacaları, tüneller, galeriler, geniş yeraltı odaları 

E21F: Maden ocakları ya da tünellerde bulunan veya bunlar için kullanılan emniyet 

gereçleri, nakliye, doldurma, kurtarma, havalandırma ya da drenaj kısımları 
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Şekil 4.16 : E21 sınıfında başvuruların yıllara göre dağılımı 

E21sınıfı başvurularının yıllara göre dağılımını gösteren Şekil 4.16’da yer alan grafik 

1980–1990 yılları arasında bu sınıfta yayınlanan başvuru sayılarının düşük 

seviyelerde olduğunu göstermektedir. 1989–1992 yılları arasında 3 yıl boyunca 

düzenli artışlar kaydedilerek, 1992 yılına gelindiğinde 200 başvurunun üzerine 

çıkılmıştır.  1992–1993 döneminde küçük bir düşüşün gözlendiği bu sınıfta 2001 

yılına kadar sürekli artışlar gözlemlenmiştir. Bu tarihten sonra E21 sınıfında toplam 

başvuru sayısı dalgalı bir seyir izlemiştir. Ancak her şeye rağmen 2007 yılı arazi 

sondajı ve madencilikle ilgili E21 sınıfında dünyada en çok uluslararası başvuru 

yayının yapıldığı yıl olmuştur. 2007 yılında E21 sınıfında 1.012 patent başvurusu 

yayımlanmıştır. 

Ülkelere ait yayımlanmış başvuru sayılarının gösterildiği Çizelge 4.13 incelendiğinde 

ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin sekiz alt sınıfın çoğunda ilk iki sırada yer 

alan Almanya, arazi sondajı ve madencilikle ilgili E21 sınıfında 435 başvuru ile 

beşinci sırada kendine yer bulabilmiştir. Benzer şekilde inşaat sektörüyle ilişkili pek 

çok alt sınıfta ilk sıralarda yer alan Japonya’nın bu sınıfta ilk ona giremediği 

görülmektedir. Buna karşın diğer sınıflarda kendine ilk sıralarda yer bulamayan 

Norveç’in, bu sınıfta 732 başvuru ile üçüncü sırada yer alması dikkat çekici bir başka 

husus olarak göze çarpmaktadır. 

Arazi sondajı ve madencilikle ilgili E21 sınıfı, başvuruların ülkelere göre 

dağılımında ABD’nin en iyi performansa sahip olduğu sınıf olarak göze 

çarpmaktadır. Zira bu sınıfta ABD toplam 4.952 yayınlanmış uluslararası 
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başvurusuna sahipken, en yakın takipçisi olan Đngiltere’nin 1.022 başvurusu 

bulunmaktadır.  

Çizelge 4.13: E21 sınıfında başvuruların ülkelere göre dağılımı 

Sıra Ülke Başvuru Sıra Ülke Başvuru 

1 A.B.D 4952 21 Kore 27 

2 Đngiltere 1022 22 Brezilya 24 

3 Norveç 732 23 Suudi Arabistan 19 

4 Hollanda 538 24 Yeni Zelenda 15 

5 Almanya 435 25 Ukrayna 13 

6 Kanada 435 26 Panama 13 

7 Đsveç 394 27 Đspanya 11 

8 Fransa 374 28 Đrlanda 8 

9 Avustralya 350 29 Macaristan 7 

10 Finlandiya 174 30 Bir. Arap Emir. 7 

11 Japonya 166 31 Đsrail 6 

12 Rusya 147 32 Romanya 5 

13 Güney Afrika 110 33 Kazakistan 5 

14 Avusturya 104 34 Hindistan 5 

15 Đsviçre 78 35 Singapur 4 

16 Çin 63 36 Polonya 4 

17 Belçika 54 37 Bahama Ada. 4 

18 Đtalya 48 38 Malezya 4 

19 Virgin Adaları 38 39 Monako 4 

20 Danimarka 36 40 Türkiye 2 

 

E21 sınıfı Türkiye’nin inşaat sektörü ile ilişkili sınıflar içerisinde en düşük patent 

performansına sahip olduğu sınıf olmuştur. Türkiye’den şu ana kadar bu alanda 

sadece 2 uluslararası patent başvurusu yapılmıştır. Bu sınıftaki düşük performansı ile 

Türkiye gelişmiş ülkelerin yanı sıra, gelişmişlik düzeyi açısından kendisinin 

gerisinde kalan pek çok ülkenin de gerisinde kalmıştır. 

Ülkelere göre dağılım yüzdesel olarak incelendiğinde A.B.D’nin E21 sınıfındaki 

hâkimiyeti çok daha açık bir şekilde görülmektedir. Şekil 4.17’da yer alan grafikte 

A.B.D’nin bu sınıftaki başvuruların %46’sına sahip olduğunu görmekteyiz. Dünyada 

E21 sınıfında yapılan başvuruların yarıya yakınının A.B.D’den yapılmış olması 

oldukça dikkat çekicidir. E21 sınıfında böyle bir tablonun ortaya çıkmasında, 

Almanya, Japonya, Fransa gibi ülkelerin, bu sınıfta diğer sınıflara göre daha düşük 

performans göstermiş olmalarının da etkisinin olduğu kuşkusuzdur. Nitekim E21 

sınıfında Almanya’nın payı %4, Fransa’nın ise %3,5 olarak gerçekleşmiştir. Japonya 

ise ilk 10 sıralamasına dahi girememiştir. 
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Şekil 4.17 : E21 sınıfında başvuruların ülkelere göre yüzdesel dağılımı 

 

Firma düzeyinde yapılan değerlendirmede listenin ilk sırasında yer alan Baker 

Hughes Incorporated firmasının arazi sondajı ve madencilik konusunda 678 

uluslararası patent başvurusuna sahip olduğu görülmektedir. Bu firma petrol ve doğal 

gaz sektöründe faaliyet göstermektedir. Đkinci sırada yer alan enerji sektöründe 

faaliyet göstermekte olan Halliburton Energy Services, Inc. firmasının ise 

yayımlanmış 463 uluslararası başvurusu bulunmaktadır. Bu iki firmanın A.B.D 

merkezli firmalar oluşu, ülkelere göre sıralamayla ilgili istatistik ve 

değerlenmelerimizi doğrular nitelikte bir sonuç ortaya koymaktadır.  

En çok başvuru yapan firmalar listesinin üçüncü sırasında 361 başvuruya sahip 

Almanya merkezli Shell Internationale Research Maatschappij B.V. firması yer 

almaktadır. Burada şöyle ilginç bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Almanya’nın toplam 

başvuru sayısı 435 iken, Almanya orijinli Shell Internationale Research Maatschappij 

B.V. firması 361 uluslararası başvuruya sahiptir. Bu sayılar, Almanya’dan yapılan 

başvuruların yaklaşık %83 gibi bir oranının tek bir firma tarafından yapıldığını 
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göstermektedir. E21 sınıfında patent konusunda Shell Internationale Research 

Maatschappij B.V. firması adeta tek başına Almanya’yı temsil eder durumdadır. 

Çizelge 4.14: E21 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar 

  
Firma  

Başvuru 
Sayısı 

1 Baker Hughes Incorporated 678 
2 Halliburton Energy Services, Inc. 463 
3 Shell Internationale Research Maatschappıj B.V. 361 
4 Weatherford/Lamb, Inc. 314 
5 Schlumberger Technology Corporation 124 
6 Schlumberger Canada Limited 96 
7 Atlas Copco Rock Drills Ab 92 
8 Services Petroliers Schlumberger 86 
9 Varco I/P, Inc. 75 

10 Exxonmobil Upstream Research Company 75 

 

4.2.8 Çimentolar, beton, yapay taşlar, seramikler, ateşe dayanıklı 

maddeler(C04)  

Uluslararası Patent Sınıflandırma sisteminin sekiz ana bölümünden biri C harfi ile 

gösterilen kimya bölümüdür. Bu tez çalışması kapsamında  kimya bölümü içerisinde 

yer almakla birlikte inşaat malzemeleriyle ilişkili olan C04 sınıfı da incelemeye tabi 

tutulmuştur. Bu sınıfın altında sadece C04B alt sınıfı yer almaktadır. C04B alt 

sınıfının IPC sistemindeki açıklaması şu şekildedir: 

C04B: Kireç, magnezya, cüruf; çimento; bunların bileşikleri, harç, beton ya da inşaat 

malzemeleri, yapay taş, seramikler; refraktoriler; doğal taşın işlenmesi 

C04B’nin açıklamasından da görüleceği üzere bu sınıf çimento, beton, seramik gibi 

inşaat mühendisliğinin en temel malzemelerini konu edinmektedir. 



 
62

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

Y
ay

ın
la

na
n

 P
a

te
nt

 S
a

yı
sı

 

Şekil 4.18 : C04 sınıfında başvuruların yıllara göre dağılımı 

Đlk olarak C04 sınıfında yayımlanan başvuruların yıllara göre dağılımını gösteren 

Şekil 4.18’deki grafiğe baktığımızda, 2001 yılında meydana gelen %29 civarındaki 

önemli artış ve 2003 ve 2004 yıllarında meydana gelen düşüşler dikkat çekmektedir. 

1979-2007 yılları arasında 1983, 1986 ve 1993 yıllarında da bir önceki yıllara göre 

küçük düşüşler yaşanmıştır. Ancak bu düşüşler 2003 ve 2004 yıllarındaki kadar 

belirgin olmamıştır. 2004 yılında 564’e düşen toplam başvuru sayısı 2005, 2006 ve 

2007 yıllarında gerçekleşen artışlarla 2007 yılında 819’a ulaşmıştır. 2003–2004 

döneminde gerçekleşen düşüşlerin global değişimlerin etkilerinin yanı sıra firma 

düzeyinde kaynaklanan bir takım sorunlardan da kaynaklanabileceği göz ardı 

edilmemelidir. 

Đnşaat malzemeleriyle ilgili patent sınıfında patent başvurularının ülkelere göre 

dağılımı Çizelge 4.15’te gösterilmiştir. Bu çizelgeye bakıldığında, C04 sınıfında ilk 

üç sırada yer alan A.B.D, Japonya ve Almanya’nın sırasıyla 3.008, 1.751 ve 1.244 

başvuruya sahip oldukları görülmektedir. Bu ülkeleri Fransa, Đngiltere ve Đsviçre gibi 

diğer Avrupa ülkeleri takip etmektedir. 

C04 sınıfında Türkiye’nin sıralamadaki yerine baktığımızda, dünyada 31. sırada yer 

aldığını görmekteyiz. Türkiye’den inşaat malzemelerine ilişkin C04 sınıfında toplam 

12 uluslararası başvurunun yapıldığı görülmektedir.  
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Çizelge 4.15: C04 sınıfında başvuruların ülkelere göre dağılımı 

Sıra Ülke Başvuru Sıra Ülke Başvuru 

1 A.B.D 3008 21 Güney Afrika 45 

2 Japonya 1751 22 Yeni Zelanda 24 

3 Almanya 1244 23 Đsrail 22 

4 Fransa 637 24 Hindistan 21 

5 Đngiltere 460 25 Đrlanda 21 

6 Đsviçre 213 26 Meksika 20 

7 Avustralya 180 27 Macaristan 20 

8 Đtalya 155 28 Brezilya 20 

9 Đsveç 137 29 Lüksemburg 19 

10 Hollanda 136 30 Singapur 18 

11 Kanada 127 31 Türkiye 12 

12 Avusturya 123 32 Litvanya 12 

13 Kore 115 33 Polonya 11 

14 Danimarka 109 34 Çek Cumhuriyeti 11 

15 Belçika 94 35 Slovenya 9 

16 Đspanya 81 36 Bahama Ad. 8 

17 Rusya 62 37 Yunanistan 5 

18 Finlandiya 60 38 Özbekistan 4 

19 Çin 57 39 Ukrayna 4 

20 Norveç 52 40 Romanya 4 

 

Ülkelere göre patent başvuru sayısı sıralamasında Türkiye’nin gerisinde kalan 

ülkelerden bazıları Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Yunanistan, Özbekistan, 

Ukrayna ve Romanya olarak sıralanabilir. Bu sonuçlar Türkiye’nin C04 sınıfında 

yayımlanan uluslararası başvuru sıralamasında birçok Doğu ve Orta Avrupa 

ülkelerini geride bırakmasına karşın, Batı Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde 

kaldığını göstermektedir. 

Đnşaat malzemeleri konusunda patent performansı en yüksek ülkelerin yüzdesel 

dağılımına bakıldığında ilk sırada yer alan A.B.D’nin %31,6’lık orana sahip olduğu 

görülmektedir. Đkinci sırada yer alan Japonya’nın oranı ise %18,4 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu iki ülkeden yapılan başvurular, toplam başvuruların %50’sine 

tekabül etmektedir. Bu sonuç dünyada inşaat malzemeleri konusunda yapılan 

uluslararası patent başvurularının yarısının bu iki ülkeden çıktığını göstermektedir. 
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A.B.D

31,6%

Japonya

18,4%

Almanya

13,1%

Fransa

6,7%

Đngiltere

4,8%

Diğer

16,9%

Đsveç

1,4%
Hollanda

1,4%
Đt alya

1,6%
Avustralya

1,9%

Đsviçre

2,2%

 

Şekil 4.19 : C04 sınıfında başvuruların ülkelere göre yüzdesel dağılımı 

Đlk onda yer alan ülkelerin dışında kalan diğer ülkelerden yapılmış olan başvurular, 

toplam başvuruların sadece %16,9’unu meydana getirmektedir. A.B.D başvuruları, 

ilk on dışındaki diğer ülkelerden yapılan başvuruların yaklaşık iki katı kadardır. Bu 

sonuç, ülkeler arasındaki uçurumun boyutlarını çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne 

sermektedir. 

Çizelge 4.16: C04 sınıfında en çok başvuru yapan firmalar 

 
Firma  

Başvuru 
Sayısı 

1 Halliburton Energy Servıces, Inc. 123 
2 Corning Incorporated 112 
3 NGK Insulators, Ltd. 108 
4 Ibiden Co., Ltd. 84 
5 3M Innovative Properties Company 79 
6 The Dow Chemıcal Company 67 
7 E.I. Du Pont De Nemours And Company 66 
8 Robert Bosch Gmbh 61 
9 United States Gypsum Company 59 

10 Construction Research & Technology Gmbh 55 

Đnşaat malzemeleriyle ilgili en çok uluslararası başvuru yapan firmaları 

incelediğimizde ilk sırada 123 başvuruya sahip olan Halliburton Energy Services, 

Inc. firmasını görmekteyiz. A.B.D merkezli bu firma, arazi sondajı ve madencilikle 

ilgili E21 sınıfında da 463 başvuru ile ikinci sırada yer almaktaydı. Bu durum söz 
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konusu firmanın gerek E21, gerekse de C04 sınıfında inovasyon konusunda dünyada 

çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Listenin ikinci sırasında yer alan 

Corning Incorporated da benzer şekilde A.B.D merkezli bir firmadır. Buna karşın bu 

sınıfta 108 uluslararası başvuruya sahip olan elektrik enerjisi ve elektriksel yalıtım 

malzemeleri üreticisi NGK Insulators, Ltd. Japonya orijinli bir firmadır. 

4.2.9 Sonuçların tartışılması 

Đnşaat sektörüyle ilgili sekiz sınıfta yayımlanan başvurulara bakıldığında, bu 

başvuruların yıllara göre dağılımlarının bütün sınıflarda benzer özellikler taşıdığı 

görülmektedir. 1979–1990 döneminde bütün sınıflarda başvuru sayıları düşük 

seviyelerde seyretmiş, 1990–2000 döneminde önemli artışlar meydana gelmiştir. 

2000’li yıllarda da başvuru sayılarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Ancak 2001–

2003 döneminde birçok sınıfta patent başvuru sayılarında düşüşler yaşanmıştır. Bu 

düşüşleri ekonomik nedenlerle açıklanabilir. Ancak bu konuda daha kesin yorumlar 

yapabilmek için çok daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Uluslararası başvuruların çıkmış olduğu ülkelerle ilgili veriler A.B.D’nin inşaatın alt 

alt alanların tamamına yakınında ilk sırada olduğu bir tabloyu ortaya koymaktadır. 

Sekiz sınıfın yedisinde A.B.D’li başvuru sahiplerinin yapmış olduğu patent 

başvuruların sayısı en fazla olmuştur. Buna karşın kilitler, anahtarlar, pencere ve kapı 

bağlantı parçaları ve güvenlik araçlarıyla ilgili E05 sınıfında Almanya ilk sırada yer 

almaktadır. 

Uluslararası başvurulara ilişkin istatistikler dünyada yapılan uluslararası başvuruların 

çok büyük bir çoğunluğunun ilk onda yer alan ülkeler tarafından yapıldığını 

göstermektedir.  Đlk on ülke tarafından yapılan başvuruların tüm başvurulara oranı 

E01 sınıfında %74,3, E02 sınıfında %80,3, E03 sınıfında %74, E04 sınıfında %75,3, 

E05 sınıfında %80,3, E06 sınıfında %77,1, E21 sınıfında %87,4 ve C04 sınıfında 

%83,1 şeklindedir. Đlk on ülkenin payının en düşük olduğu oran %74, en yüksek 

olduğu oran ise %87,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Veriler, bütün sınıflarda en çok patent başvurusu yapılan ilk on ülke sıralamalarının 

14 ülke tarafından paylaşıldığını göstermektedir. Bu ülkeler A.B.D, Almanya, 

Avustralya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Đngiltere, Đtalya, Đsveç, Đsviçre, Japonya, 

Kanada, Kore, Norveç’tir. 
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Her bir sınıfta en çok uluslararası patent başvurusunun yapıldığı ilk on ülkeye ilişkin 

grafikler incelendiğinde, bu grafiklerde yer alan ülkelerin büyük çoğunluğunun Batı 

Avrupa ülkesi olduğu tespit edilmektedir. Đnşaatla ilgili E01, E02, E03, E04 ve E05 

sınıflarında altı,  E06, E21 ve C04 sınıflarında ise yedi Avrupa kıtası ülkesi ilk on 

içerisinde yer almıştır. Đlk on ülke sıralamalarında Avrupa ülkeleri dışında kalan 

diğer ülkeler A.B.D, Avustralya, Japonya, Kanada ve Kore Cumhuriyeti olmuştur.  

Firma düzeyinde yapılan analizler de ülkelere ilişkin analizlerde olduğu gibi önemli 

sonuçlar doğurmuştur. Đnşaatla ilgili her bir sınıfta en çok başvuru yapan firmalar şu 

şekilde sıralanmaktadır: Ulaştırma mühendisliğiyle ilgili E01 sınıfında A.B.D. 

merkezli Minnesota Mining And Manufacturing Company, hidrolik mühendisliği, 

temeller ve toprak işleriyle ilgili E02 sınıfında Caterpillar Inc., su temini ve 

kanalizasyon konularına ilişkin E03 sınıfında Japon firması olan Toto Ltd., binalarla 

ilgili E04 sınıfında A.B.D firması Owens Corning, kilitler, anahtarlar, pencere ve 

kapı bağlantı parçaları ve güvenlik araçlarıyla ilgili E05 sınıfında Alman firması 

Dorma Gmbh + Co. Kg, kapı, pencere, kepenk, stor ve Merdivenlere ilişkin E06 

sınıfında bir başka Alman firması VKR Holding A/S, arazi sondajı ve madencilikle 

ilgili E21’de A.B.D orijinli Baker Hughes Incorporated ve inşaat malzemeleriyle 

ilgili C04 sınıfında Halliburton Energy Services, Inc. Bu firmaların inovasyon 

konusundaki çalışma ve stratejilerinin, bu alanda sıkıntı yaşayan firmalar için örnek 

bir model teşkil edebileceğini söylememiz mümkündür. 

Uluslararası patent başvurularında inşaatla ilgili sınıflardaki ilk on ülke 

sıralamasıyla, en çok başvuru yapan ilk on firma sıralaması arasında paralellikler 

dikkat çekmektedir. En çok başvuru yapan firmalar genelde, ülkeler sıralamasında ilk 

sırada olan ülke merkezli olmaktadırlar. Ülke firma karşılaştırmasında, ilginç 

sonuçlardan biri arazi sondajı ve madencilikle ilgili E21 sınıfında ortaya çıkmıştır. 

Almanya’dan yapılan uluslararası patent başvurularının %83 gibi çok büyük bir 

yüzdesi Shell Internationale Research Maatschappıj B.V. tarafından yapılmıştır. 

Đnşaat sektöründe uluslararası başvurularla ilgili olarak Türkiye’nin iyi bir konumda 

olduğunu söylemek güçtür. Bütün sınıflarda şu ana kadar toplam 83 başvurunun 

yapıldığını görmekteyiz. Ülkemizden şu ana kadar E01 sınıfından 4, E02 sınıfında 3, 

E03 sınıfından 12, E04 sınıfında 18, E05 sınıfından 27, E06 sınıfından 5, E21 

sınıfından 2 ve C04 sınıfından 12 uluslararası başvuru yapılmıştır. Türkiye en iyi 
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performans gösterdiği kilit, kapı ve pencere bağlantı parçaları konularıyla ilgili E05 

sınıfında dünyada 24. sırada yer almıştır. 

Bu çalışma kapsamında elde edilen uluslararası patent verilerinden yola çıkılarak 

inovasyon performansı açısından bir ülkenin diğer bir ülkeden daha iyi ya da daha 

kötü konumda olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Đnovasyon performansının tek bir 

veri ile ölçülmesi kesin sonuçlar ortaya koymayacağından, bu tür değerlendirmeler 

yapabilmek için çok daha detaylı analizlere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Herhangi bir ülkede gerçekleştirilen inovasyon aktivitelerinin miktarını pek çok 

farklı faktör etkileyebilmektedir. Ülkelerin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 

şartlar, devletlerin inovasyon sürecinde sağladıkları ortam, bilgiye erişim imkanları, 

toplumların yapısı, bürokratik zorluklar bu faktörlerden bazılarıdır.  

Benzer şekilde firmaların inovasyon performanslarında, bulundukları ülkelerin 

sunmuş oldukları ortam belirleyici bir rol oynamaktadır. (Elçi, 2007) Đnovasyonun 

devlet poltikalarıyla desteklenmesi ve bu destek sürecinde ortaya çıkan bürokrasinin 

mimimize edilmesi inovasyon performansının daha yüksek olmasına ve daha fazla 

buluşun ortaya konmasına neden olmaktadır. 

4.3 Ulusal Patent Verilerinin Elde Edilmesi 

Tez kapsamında ulusal patent verilerinin analiz edilmesinde iki temel amaç 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Türkiye’de inşaat sektöründe yapılan patent 

başvurularının yıllar bazında tespit edilmesidir. Đkinci amaç ise, inşaat sektöründe 

ulusal patent verilerine ilişkin sonuçların karşılaştırılmasına olanak sağlamaktır. 

Patent başvuruları ulusal düzeyde her ülkenin resmi patent ofisi tarafından tescil 

edilmektedir. Ülkemizde patent başvurularının başvuru aşamasından son aşamaya 

kadar işlemlerinin yürütüldüğü ofis, Türk Patent Enstitüsü’dür. Bu çalışmada ulusal 

patent verilerinin elde edilmesinde Türk Patent Enstitüsü veri tabanında kayıtlı patent 

verilerden istifade edilmiştir. 

Đnşaat sektörüne ilişkin ulusal patent verileri, literatür taramasında bahsedilen patent 

sınıfı-teknoloji uyum tablolarının ortaya koyduğu sonuçları karşılaştırabilmek 

amacıyla üç farklı yolla hesaplanmıştır. Öncelikle doğrudan IPC kullanılarak Türkiye 

için 1992–2007 yılları arasında yapılan patent ve faydalı model başvuru sayıları 

hesaplanmıştır. Ulusal verilerde 1992 yılının başlangıç yılı olarak alınmasının 
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nedeni, bu tarihten önceki yıllarda, inşaat sektörüyle ilgili sınıflarda çok az sayıda 

başvuru yapılmış olması ve verilerin geriye doğru gidildikçe güvenilirliğinin 

azalmasıdır. Faydalı model başvuruları -her ne kadar patentlere kıyasla daha basit 

geliştirmelere dayanıyor olsa da- patent başvuruları gibi inovatif faaliyetler sonucu 

ortaya çıktığından, bu verileri patent aktivitelerinin dışında tutmak hatalı olacaktır. 

Bu nedenle patent verilerinin içerisine faydalı model sayıları da dâhil edilmiştir.  Bu 

yöntemde, IPC’nin sekiz ana bölümünden biri olan Sabit Đnşaatlar (E) bölümünde 

sınıflandırılmış olan patent sayıları bulunmuştur. Bunun için 1992–2007 yılları 

arasında IPC’si E ile başlayan başvuru sayıları tespit edilmiştir. 

Çizelge 4.17: MERIT uyum tablosunda yer alan sektörler 

Sıra ISIC No Sektör Tanımı 
1 3830 (3832 hariç) Elektrik Makineleri (Elektronik hariç) 

2 3832 Elektronik 

3 3510+3520(3522 hariç) Kimya (Eczacılık hariç) 

4 3522 Eczacılık 

5 3530+3540 Petrol Ürünleri 

6 3841 Gemi Đnşaatı 

7 3843 Motorlu Taşıtlar 

8 3845 Uçak 

9 3840 (3841,3843,3845 hariç) Diğer Ulaşım Araçları 

10 3710 Demir ve Çelik Metal Ana Sanayi 

11 3720 Demir ve Çelik Dışında Metal Ana Sanayi 

12 3810 Metal Eşya Sanayii (Makine ve Teçhizat Hariç) 

13 3850 Aletler 

14 3825 Bilgisayar ve Ofis Makineleri 

15 3820 (3825 hariç) Diğer Makineler 

16 3100 Gıda, Đçecek ve Tütün 

17 3200 Tekstil, Giyim Eşyası 

18 3550+3560 Kauçuk ve Plastik Ürünleri 

19 3600 Taş, Kil ve Cam Ürünleri 

20 3400 Kâğıt, Basım Yayın 

21 3300 Ağaç ve Mobilya 

22 3900 Diğer Đmalat Sanayi 

23 1000 Tarım 

24 4000 Elektrik Gaz ve Su 

25 5000 Đnşaat 

Đkinci aşamada tezin literatür taraması bölümünde bahsedilen teknoloji uyum 

tablolarından MERIT Uyum Tablosu ve WIPO Uyum Tablosu kullanılarak inşaat 

sektörüne ilişkin patent başvuru sayıları hesaplanmıştır.  Literatürde yer alan uyum 

tablolarından MERIT ve WIPO Uyum Tablosu dışında kalan uyum tablolarında, 
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sektörler bölümünde inşaat sektörü bulunmamaktadır. Bu nedenle sektörel patent 

verilerinin elde edilmesinde sektörler kısmında inşaatı içeren bu iki uyum tablosu 

kullanılmıştır. 

Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) 

tarafından hazırlanan MERIT, patent sınıflandırması ile sektörel sınıflandırma 

sistemini ilişkilendiren bir tablodur. Bu uyum tablosunda, endüstriyel sınıflandırma 

için ISIC sınıflandırma sistemi baz alınmıştır. Çizelge 4.17’de, MERIT uyum 

tablosunda yer alan sektörler ve bu sektörlerin ISIC numaraları gösterilmiştir. 

Çizelge 4.18: MERIT uyum tablosu (inşaat sektörüne ilişkin kısım) 

Sıra IPC IPC Tanımı Yüzde 

1 E01B  
Demiryolu üst yapıları; Bunlar için aletler; Her türlü 
demiryolu yapımı için kullanılan makineler 

50% 

2 E01C 
Karayolu, spor sahası veya benzerlerinin yapımı ya da 
bunlar için yüzeyler; Yapım veya tamir için makineler veya 
yardımcı aletler 

50% 

3 E01D Köprüler 100% 

4 E01F 
Yol donanımı, platform yapımı gibi ek işler;                                                 
Helikopter iniş platformları 

100% 

5 E02B Hidrolik mühendisliği 100% 

6 E02C Gemi kaldırma tertibat veya mekanizmaları 100% 

7 E02D Temeller; Kazılar; Şevler; Yeraltı veya sualtı yapıları 65% 

8 E02F Taban kazıma işlemleri; Toprak kaydırma işlemleri 98% 

9 E04B 
Genel bina inşaatları; Duvarlar, örneğin ayırma 
duvarları;Çatılar; Döşemeler; Tavanlar; Binalar için 
uygulanan izolasyon veya diğer korumalar 

15% 

10 E04F 
Binalar için uygulanan tamamlayıcı veya                                                             
son işlemler  (basamaklar, zeminler) 

90% 

11 E04G 
Yapı iskeleleri; Kalıplar; Đnşaat aletleri ya da diğer                                       
yardımcı aletler ya da bunların kullanımı; Đnşaat                                      
aletlerinin şantiyedeki kullanımları 

60% 

12 E04H 
Özel amaçlı bina ya da benzeri yapılar; Yüzme veya su 
banyoları ya da havuzları; sütunlar; genel olarak çadır ya da 
gölgelikler 

60% 

13 E21B 
Arazi sondajı, örneğin derin sondajlama; Petrol, gaz, 
çözünebilir ya da ergitilebilir materyaller veya kaynak ya 
da kuyulardan elde edilen mineral çamurları 

10% 

14 E21D Hava bacaları; Tüneller; Galeriler; Geniş yeraltı odaları 50% 

15 E21F 
Maden ocakları ya da tünellerde bulunan veya bunlar için 
kullanılan emniyet gereçleri, nakliye, doldurma, kurtarma, 
havalandırma ya da drenaj kısımları 

100% 

 



 
70

Çizelge 4.18’den yararlanılarak inşaat sektörünün patent başvuru sayıları 

belirlenmiştir. Örneğin 1998 yılında yerli başvuru sahipleri tarafından Türk Patent 

Enstitüsü’ne Çizelge 4.18’de  gösterilen %50’si inşaat sektöründe yer alan E01C alt 

sınıfında 28, %65’si inşaat sektöründe yer alan E02D alt sınıfında 30, %10’u inşaat 

sektöründe yer alan E21B alt sınıfında 10, %100’ü inşaat sektöründe yer alan E21F 

alt sınıfında 16 patent başvurusu yapılmış olduğunu ve tabloda yer alan diğer 

sınıflardan herhangi bir patent başvurusu yapılmadığını varsayalım. Bu durumda 

1998 yılında inşaat sektöründe yapılan yerli patent başvuru sayısı şu şekilde 

hesaplanacaktır: (28 X 0.50) + (30 X 0.65) + (10 X 0.10) + (16X1.00) = 50.5 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi başvuru sayıları ondalık sayı biçinde ortaya 

çıkabilmektedir. Bu sayılarda tam sayıya tamamlama yoluna gidilmemiş, hesap 

sonucu ortaya çıkan haliyle bırakılmıştır. 

Tez çalışmasında, yerli ve yabancı başvuru sahipleri tarafından yapılan başvurular 

ayrı ayrı hesaplanmıştır. T.C. vatandaşları ve T.C. tabiiyetinde faaliyet gösteren 

firmalar tarafından yapılan başvurular yerli, yabancı şahıs ve firmalar tarafından 

yapılan başvurular ise yabancı başvuru olarak adlandırılmıştır. 

Tez kapsamında son olarak Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın kullanmakta olduğu 

teknoloji uyum tablosuna göre inşaat sektörüyle ilgili ulusal patent verileri 

oluşturulmuştur. Bu uyum tablosu IPC’de E bölümü altındaki sınıflara oldukça 

benzerdir. Ancak WIPO uyum tablosunda bu bölüm altında yer alan bazı sınıflar 

dışarıda bırakılmıştır. WIPO Uyum Tablosu Ekler bölümünde yer almaktadır. 

Tezde, ulusal başvurulara teknoloji uyum tablosu uygulanmasına karşın, uluslararası 

başvurularda IPC teknoloji uyum tabloları kullanılmamıştır. Bunun temel nedeni 

uluslararası başvurulara erişim imkanının, ulusal verilere oranla daha kısıtlı düzeyde 

olmasıdır. Uluslararası başvurularda ilk patent sınıfı üzerinden araştırma yapma 

imkanımız olmamıştır. Veri hesaplamalarında aynı başvurunun birden fazla kez 

sayılmasını önlemek için ilk IPC sınıfına göre sorgu yapma gerekmektedir. 

Uluslararası başvurular için de teknoloji uyum tablolarının kullanılması 

düşünülmüştur. Ancak bu durumda inşaat bölümü içerisinde yer alan alt sınıflar 

üzerinden yapılan iki farklı sorguda aynı başvurunun sorgu yapılan her iki alt sınıfta 

IPC’ye sahip olması durumunda mükerrer şekilde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir 

patent başvurusunun E04F ve E04G ile başlayan iki IPC’sinin olduğunu varsayalım. 
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Bu durumda bu başvuru WIPO veri tabanından E04F ve E04G için yapılacak iki 

farklı sorguda hem E04F hem de E04G ile ilgili istatistiklerde yer alacaktır. Bu 

durumda E04F’nin yüzdesi %90 olduğundan 1X0,90= 0,9 ve E04G’nin yüzdesi %60 

olduğundan 1X0,6=060 şeklinde çıkan iki değerin toplamı 1,5 olacaktır. Yani 1 

başvurunun etkisi hatalı şekilde 1,5 başvuru şeklinde hesaplanmış olacaktır.   

Diğer taraftan ulusal başvurularda Türk Patent Enstitüsü verilerine doğrudan ulaşım 

imkanı sağlanmış olduğundan bir patent başvurusunun birden fazla IPC’sinin 

bulunduğu durumlarda patent başvurularının ilk sıradaki IPC sınıfına göre sorgu 

yapmamız mümkün olmuştur. Bu durum inşaat sektörüyle ilgili toplam başvuruların 

hesaplanmasında bazı başvuruların birden fazla sayılmasının önüne geçmektedir. 

4.4 Ulusal Verilerin Analizi 

Đkinci aşamada, Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan ulusal patent başvuruları 

incelenmiştir. Doğrudan IPC verilerinden yararlanılarak, MERIT ve WIPO uyum 

tabloları kullanılarak üç farklı şekilde patent verileri elde edilmiş ve bu sonuçlar 

ilişkin karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu bölümde amaçlanan inşaat sektörüyle ilgili 

ulusal verilerin tespit edilmesinin yanı sıra, literatürde yer alan patent sınıflarını 

sektörlerle ilişkilendiren uyum tablolarıyla çıkan sonuçları karşılaştırmaktadır. Be tez 

çalışması kapsamında Türk Patent Enstitüsü verilerine direkt erişim imkânı 

sağlanmıştır. Bu durum MERIT ve WIPO Uyum Tabloları’nın sağlıklı bir şekilde 

uygulanabilmesini sağlamıştır. Diğer taraftan WIPO veri tabanında yer alan verilerde 

ilk patent sınıfına göre (IPC) sorgu yapma imkanı bulunmadığından, uluslararası 

patent başvurularına uyum tabloları uygulanmamıştır. 

Bir buluşun Türkiye sınırları içerisinde korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne 

patent ya da faydalı model başvurunda bulunulması zorunludur. Bu anlamda, Türk 

Patent Enstitüsü verileri ülkemizde gerçekleştirilen buluş faaliyetlerinin yanı sıra, 

yabancı başvuru sahiplerinin ülkemizde patent koruması talep ettiği alanlarla ilgili de 

önemli bilgiler barındırmaktadır.  

Türk Patent Enstitüsü verileri, Türkiye’de inşaat sektöründeki buluş faaliyetlerinin 

gözlemlenmesinde önemli fayda sağlamaktadır. Bu tez kapsamında üç farklı 

yöntemle bu veriler hesaplanmıştır. Birinci yöntemde, herhangi bir uyum tablosu 

kullanılmadan, IPC’nin E bölümünde sınıflandırılmış patent başvuru sayıları 
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hesaplanmıştır. Çizelge 4.19’da bu istatistikler IPC sütunlarında gösterilmiştir. Đkinci 

ve üçüncü yöntemlerde ise iki farklı uyum tablosu kullanılmıştır. 

MERIT Uyum Tablosu alt sınıf düzeyindeki patent sınıflarının belli yüzdelerle 

sektörlere dağılması esasına dayanmaktadır. Bu nedenle MERIT’e göre hesaplanmış 

olan patent sayıları ondalıklı olarak ortaya çıkmıştır.  

Çizelge 4.19: IPC, MERIT ve WIPO’ya göre Türkiye verileri 

Yerli Yabancı 
Yıllar 

IPC MERIT WIPO IPC MERIT WIPO 

1992 23 5,9 23 32 10 31 

1993 3 1,2 3 31 9,8 31 

1994 11 2,8 10 48 13,7 47 

1995 26 2,7 26 24 9,5 23 

1996 32 4,7 32 13 5,6 13 

1997 24 7 24 50 12,1 50 

1998 44 18,4 43 88 26 88 

1999 58 15,8 57 76 19,6 76 

2000 78 11,1 77 95 14,8 95 

2001 91 17,6 90 78 24,6 77 

2002 121 20,3 121 43 9,9 42 

2003 167 24 164 15 6,8 15 

2004 233 40,7 230 62 17,2 62 

2005 337 46,5 336 114 30,9 114 

2006 377 75,5 377 182 43,4 182 

2007 446 87,4 446 172 49,9 171 

Toplam 2071 381,6 2059 1123 303,8 1117 

 

WIPO Uyum Tablosu, WIPO’nun yıllık patent istatistiklerini düzenlerken 

kullanmakta olduğu IPC Teknoloji uyum tablosudur. Türk Patent Enstitüsü verilerine 

bu uyum tablosunun inşaat sektörüyle ilgili kısmı uygulanarak, inşaatla ilgili üçüncü 

patent verileri oluşturulmuştur. Ulusal patent verileri 1992–2007 dönemini 

kapsamaktadır. Ulusal istatistiklerde patent ve faydalı model başvuruları tek bir 

başlık altında incelenmiş ve yıllık başvuru sayılarına her ikisinin toplamı yazılmıştır. 

MERIT Uyum Tablosuna göre hazırlanmış ulusal başvuru sayılarına bakıldığında, 

gerek yerli gerekse de yabancı başvurularda oldukça düşük sayılar karşımıza 

çıkmaktadır. 1992 yılından 1998 yılına kadar inşaat alanında yapılan yerli başvuru 

sayısı on sayısına ulaşmamıştır. Buna karşın aynı dönemde yabancı başvuru sayısı, 

yerliye göre göreceli olarak daha fazladır.  
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Şekil 4.20’de MERIT’e göre ortaya çıkan ulusal patent verilerinin grafiksel gösterimi 

yer almaktadır. Bu grafikte 1992 yılından 2002 yılına kadar geçen zamanda, inşaat 

alanında yabancı başvuru sahipleri tarafından yapılan patent başvurularının yerli 

başvuru sahipleri tarafından yapılan başvuruları geride bıraktığı gözlemlenmektedir.  
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Şekil 4.20 : MERIT’e göre ulusal patent başvuru sayıları 

Yerli başvurular 2001 yılından itibaren artışa geçmiştir. Bundan sonraki yedi yılda 

yerli başvuru sayılarında sürekli artış gözlenmiştir. Şekil 4.19’da yer alan grafikte 

özellikle 2006 yılında yerli başvurularda meydana gelen artış dikkat çekmektedir. 

Benzer şekilde 2007 yılında da artış gözlenmiştir, ancak bu artış 2006 yılı 

seviyesinde olmamıştır. 

Đnşaat sektöründe ülkemizde patent koruması amacıyla yapılan yabancı başvurular 

1992–2003 döneminde oldukça dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu alanda 2003 yılında en 

düşük seviyelerinden birine ulaşan başvuru sayısı, bu tarihten itibaren artmaya 

başlamıştır. Ancak söz konusu artışlar, yerli başvuru sayılarındaki artışların gerisinde 

kalmıştır. Son on altı yılda yapılan yerli başvuru sayısı 381,6; yabancı başvuru sayısı 

ise 303,8 olarak hesaplanmıştır.  

Çizelge 4.19’da yer alan üç farklı yöntemle hesaplanmış patent sayıları 

incelendiğinde MERIT’e göre elde edilen veriler ile IPC ve WIPO Uyum Tablosu’na 

göre elde edilen veriler arasında ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir. Her üç 

yöntemler elde edilen verilerde toplam yerli başvuru sayıları sırasıyla 381,6, 2071 ve 
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2059 olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar IPC ve WIPO tablosuna göre hesaplanan 

verilerin birbirine çok yakın değerlerde olduğunu göstermektedir. Buna karşın bu iki 

yöntemle elde edilen başvuru sayılarının, MERIT sonuçlarının yaklaşık 5,4 katı 

olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar uyum tabloları ile ilgili soru işaretleri 

uyandırmaktadır. 

Bu tez çalışmasında, ulusal patent verileriyle ilgili kısımda amaçlanan, literatürde yer 

alan iki farklı uyum tablosuna uygulama alanı oluşturmak ve ortaya çıkan sonuçlar 

üzerinden uyum tablolarının kullanılabilirliğini sorgulamaktır. Her iki uyum 

tablosunun sadece inşaatla ilgili olan kısmı kullanılarak inşaat sektörüne ilişkin 

patent başvuru sayıları hesaplanmıştır. 

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurular kullanılarak yapılan hesaplamalar 

sonucunda ortaya farklı sonuçlar çıkmıştır. Bu durum teknoloji uyum tabloları 

konusunda çok daha detaylı çalışmaların yapılmasının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır.  Bunun da ötesinde sektörel patent verilerinin hesaplanmasında yeni 

yaklaşımların ortaya konması gerekmektedir. 
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5.  SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

Patentlere ilişkin veriler bilim dünyasındaki popülerliğini günden güne artırmaktadır. 

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren pek çok bilimsel çalışmaya konu olan 

bu veriler, soyut bir kavram olan inovasyonun açıklanmasında ve ölçülmesinde sıkça 

kullanılmıştır. Buna karşın literatürde inşaat sektöründe patent haklarını inceleyen 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tezde inşaat sektöründe uluslararası 

düzeyde ve Türkiye ölçeğinde yapılan patent başvuru sayıları incelenerek inşaat 

alanında ülke, firma ve yıl düzeyinde önemli bilgilere ulaşılmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında, bu çalışma literatürde yer alan önemli bir açığı kapatmayı 

hedeflemektedir. 

Bu tez çalışmasında inşaat sektörü ile ilgili uluslararası düzeyde yayımlanmış olan 

patent başvurularına ilişkin istatistikler detaylı bir biçimde incelenmiştir. Herhangi 

bir patent başvurusunun hangi teknoloji alanı ile ilgili olduğuna bu patent 

başvurusuyla ilgili bilgilerin okunarak incelenmesiyle karar vermek mümkün 

olabilir. Ancak dünyada şu ana kadar milyonlarca patent başvurusunun yapılmış 

olduğu göz önüne alındığında geniş çaplı veri içeren istatistikî çalışmalarda bu 

yöntem kullanılabilir olmaktan çıkmaktadır. Bu sebeple patentlerin sektörel 

dağılımlarının belirlenmesinde farklı yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

çalışmada inşaat sektörü ile ilgili patent başvurularının belirlenmesi amacıyla, patent 

başvurularının yayımlanan Uluslararası Patent Sınıfları (IPC) kullanılmıştır. 

IPC patentlerin sınıflandırılmasında kullanılan, uluslararası geçerliliği olan ve 

dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Patent 

başvuruları, bu başvurularda yer alan bilgilerinin kolay şekilde erişilebilmesi 

amacıyla sınıflandırılmaktadır. Patent tescil sürecinde geçmiş yıllarda yapılan patent 

başvurularına erişim hayati önemi haiz bir konu olduğundan, bu erişimi kolaylaştıran 

patent sınıflandırma sistemleri aynı derecede önemlidir.  

Teknolojiyi sekiz ana bölüme ayıran IPC sınıflandırma sisteminin bir bölümü 

inşaatla ilgilidir. Her bir bölüm bir harf ile gösterilmekte olup inşaata E bölümü 

karşılık gelmektedir. Bu çalışmada E bölümü altında yer alan sınıflar incelenmiş ve 
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bunlara ait patent istatistikleri hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra Kimya bölümü altında 

yer alan inşaat malzemelerine ilişkin IPC ile sınıflandırılmış patent sayıları da 

hesaplanmıştır. Toplamda E01, E02, E03, E04, E05, E06, E21 ve C04 sınıfları için 

yayımlanmış patent sayılarına bakılmıştır.  

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) patent veri tabanından inşaatla ilgili her bir 

sınıf için ayrı ayrı sorgular yapılarak, bu sorgular sonucunda patent başvurularının 

yıllara, ülkelere ve firmalara göre dağılımı hesaplanmıştır. Uluslararası veriler 1979–

2007 yıllarını kapsayacak şekilde incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında ilk olarak her bir sınıfta şu ana kadar yayımlanmış olan patent 

başvurularının karşılaştırması yapılmıştır. Bu karşılaştırma, inşaatın hangi 

sınıflarında patent başvurusu yapılma potansiyelinin daha fazla olduğunun tespit 

edilmesi amacıyla yapılmıştır.  Bu analizde bina inşaatı ile ilişkili olan E04 sınıfı ön 

plana çıkmıştır. Toplam başvuruların yaklaşık %25’lik kısmının bu sınıfta yapıldığı 

tespit edilmiştir. Buna karşın su temini ve kanalizasyon konuları ile ilişkili olan E03 

sınıfı en az patent başvurusunun yapıldığı sınıf olarak gözlemlenmiştir.   

Yıllar bazında her bir sınıfta yapılan patent başvuruları incelendiğinde 1980’li 

yıllarda oldukça düşük seviyelerde olan toplam başvuru sayısının 1990’lı yıllardan 

itibaren önemli artışlar kaydettiği görülmektedir. 2000’li yıllarda ise patent başvuru 

sayıları çok daha önemli artışlar göstermiştir. Bu tez kapsamında incelemiş 

olduğumuz bütün sınıflarda benzer artışlar söz konusu olmuştur. Toplam başvuru 

sayılarındaki bu artış, inşaat sektöründeki firmaların patent konusunda bilgi ve bilinç 

düzeylerinin arttığını ve bu durumun başvuru sayılarına yansıdığını göstermektedir. 

Ancak burada şunu da gözden kaçırmamak gerekmektedir. 2000’li yıllarda meydana 

gelen artışlar sadece inşaat sektöründe değil teknolojinin bütün alanlarında 

gerçekleşmiştir. 

Tez çalışmasında inşaatla ilgili 8 sınıf için ülke düzeyinde uluslararası patent başvuru 

sayılarıyla ilgili istatistikler oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu sekiz 

sınıfın yedisinde A.B.D birinci sırada yer alırken, Almanya ise E05 sınıfında en çok 

uluslararası başvurunun çıktığı ülke olmuştur. 

A.B.D orijinli başvuruların toplam başvurulara oranı her bir sınıfta genellikle 

%20’ler civarında gerçekleşirken, bu oran arazi sondajı ve madencilikle ilgili E21 

sınıfında %46, inşaat malzemeleri ile ilgili C04 sınıfında ise %31,6’dır. Bu sonuçlar 
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özellikle E21 sınıfında dünyada yapılan uluslararası başvuruların yarıya yakınının 

A.B.D’den çıktığını göstermektedir. 

En çok uluslararası patent başvurusu yapılan ilk on ülke grafiklerini incelediğimizde 

bütün sınıflarda ilk on sıranın aşağıdaki 14 ülke tarafından paylaşıldığı 

görülmektedir: A.B.D, Almanya, Avustralya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Đngiltere, 

Đtalya, Đsveç, Đsviçre, Japonya, Kanada, Kore, Norveç. Bu ülkelerin gerek teknolojik 

gerekse de ekonomik açından dünyanın önde gelen ülkeleri oluşu, patentler ile 

teknolojik ve ekonomik gelişmişlik arasında neden-sonuç ilişkisini gündeme 

getirmektedir.  

E01, E02, E03, E04 ve E05 sınıflarında 6,  E06, E21 ve C04 sınıflarında ise yedi 

Avrupa kıtası ülkesi ilk onda yer almıştır. Đlk on sırada yer alan ülkelerle ilgili diğer 

bir önemli sonuç ise, inşaatla ilgili çalışma konumuz olan sınıflarda dünyada yapılan 

başvuruların çok büyük bir çoğunluğu bu ülkelerden geldiğidir. Đlk on ülkeden 

yapılan başvuruların toplam başvurulara oranı sekiz sınıfta %74,0 ile %87,4 arasında 

değişmektedir. Bu sonuç inovasyon ve patent kavramlarının bu ülkeler dışında yeteri 

kadar benimsenmediğini göstermektedir. 

Bu çalışma kapsamında ülkelere göre yapılan analiz, tam bir karşılaştırmalı 

inovasyon performansı analizi olarak değerlendirilmemelidir. Đnovasyon 

performansını pek çok farklı faktör etkileyebilmektedir. Bu tezin devamında 

inovasyonu etkileyen nüfus gibi diğer faktörler göz önünde bulundurularak detaylı 

analizler yapılması düşünülmektedir.  

Firma düzeyinde yapılan analizler de önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Firmalara 

ilişkin veriler incelendiğinde bütün sınıflarda en çok başvurunun yapıldığı ülkeler 

sıralamasıyla, en çok başvuru yapan firmaların bulundukları ülkeler arasında 

paralellikler olduğu gözlemlenmiştir. Đnşaat konusunda en çok uluslararası patent 

başvurusunda bulunan ülkelerin inovasyon performanslarının iyi düzeyde olduğunu 

söylememiz mümkündür. Bu nedenle, ülkemizde faaliyet gösteren inşaat firmaların, 

en çok patent başvuru yapan firmaların işleyiş yapılarıyla ilgili detaylı analizler 

yapmaları, inovasyon performanslarını arttırmaları açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bunun yanı sıra patent başvurularında yer alan bilgiler ürün 

kataloglarından çok daha detaylı ve teknik bilgiler içerdiğinden bu firmalara ait 
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patentlerin incelenmesi, inşaat sektörüne ilişkin yeni teknolojilerin takip edilmesinde 

çok önemli faydalar sağlayacaktır. 

Uluslararası başvuru konusunda Türkiye’nin performansına baktığımızda çok fazla 

olumlu şey söylemek mümkün değildir. Şu ana kadar Türkiye orijinli toplam 83 

başvuru yapılmıştır. E04 ve E05 sınıfları diğer sınıflara oranla daha çok sayıda 

uluslararası patent başvurusu yapılan alanlardır. Kilitler, kapı ve pencere bağlantı 

parçaları gibi konularla ilgili E05 sınıfında yapılan 27 başvurunun sonucu olarak 

Türkiye dünya klasmanında kendine 24. sırada yer bulmuştur. Ayrıca ülkemizde su 

temini ve kanalizasyonla ilgili E03 sınıfında ve inşaat malzemeleri ile ilgili C04 

sınıfında 12’şer uluslararası patent başvurusu yapılmıştır. 

WIPO veritabanından elde edilmiş olan veriler ülkemizin uluslararası patent başvuru 

performansının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Buna karşın ülkemizin 

bilim ve teknoloji alanında gelişim sağlayabilmesi için patent başvuru sayılarını 

arttırması büyük önem arz etmektedir. Bu olumsuz tabloyu olumluya 

dönüştürebilmek için gerek devlet gerekse de firma düzeyinde kayda değer 

önlemlerin alınması gerekmektedir. 

2006 yılında ülkemizin ulusal ve uluslararası başvuru sayılarının arttırılması 

amacıyla TÜBĐTAK ve Türk Patent Enstitüsü arasında teşvik protokolü 

imzalanmıştır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapan T.C 

vatandaşları ve Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre 

kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan firmalar patent teşvikleri sunulmaktadır. Bu 

teşviklerin önümüzdeki yıllarda ülkemizden çıkan patent başvuru sayılarını artırması 

beklenmektedir. 

Tez çalışmasında uluslararası başvuruların yanı sıra Türkiye sınırları içerisinde 

patent koruması sağlamak amacıyla Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan ulusal 

başvurular da incelenmiş ve inşaatla ilgili patent başvuru sayıları 3 farklı yöntemle 

tespit edilmiş ve ortaya çıkan farklı sonuçlarla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.  

Đlk olarak IPC’nin E bölümünde sınıflandırılmış olan yerli ve yabancı başvuru 

sayıları belirlenmiştir.  Đkinci aşamada ise patent sınıfları ile sektörleri ilişkilendiren 

uyum tablolarından yararlanılarak Türkiye’nin inşaat sektörüyle ilgili ulusal patent 

verileri hesaplanmıştır. Patentlerin sektörlerle ilişkilendirilmesi hususu bilim 

adamlarının üzerinde kafa yorduğu konulardan biri olagelmiştir. Uluslararası Patent 



 
79 

Sınıflandırma sistemi sektörel bir sınıflandırma sistemi olmadığından, bu 

sınıflandırmanın doğrudan kullanılmasıyla elde edilen verilerin sektörel istatistikleri 

çok iyi yansıttığını söylemek mümkün değildir. Bu nedenle literatürde patent 

sınıflandırma sistemi ile sektörel sınıflandırma sistemlerini eşleştiren uyum tabloları 

yer almaktadır. Bu tabloların başlıcaları Yale Teknoloji Uyum Tablosu 

(Kortum,1997), MERIT Uyum Tablosu (Verspagen,1994), OECD Teknoloji Uyum 

Tablosu (Johnson, 2002)  ve WIPO Uyum Tablosu (WIPO, 2008) olarak 

sıralanabilir. Bu çalışmada MERIT Uyum Tablosu ve WIPO Uyum Tablosu 

kullanılarak inşaat sektörü patent verileri elde edilmiştir. 

MERIT’e göre elde edilen inşaat sektörüne ait ulusal patent verileri, Türkiye’nin bu 

alanda patent başvuru sayısı anlamında başarısız olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Buna karşın son yıllarda başvuru sayılarında meydana gelen artışlar ilerisi için umut 

vericidir. Özellikle 2001 yılından sonra yerli başvurularda önmeli artışlar meydana 

gelmiştir.  

1992-2007 dönemde inşaat sektöründe Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan yabancı 

patent başvuruları 1992-2003 arasında oldukça dalgalı bir seyir izlemiş, 2003 

yılından itibaren yükseliş trendine girmiştir. Bu artışlara rağmen 2007 yılında 

yabancı başvuruların sayısı, yerli başvuruların yarısı seviyesinde kalmıştır. 

Tez kapsamında inşaat sektörüne ait patent verileri için IPC, MERIT ve WIPO Uyum 

Tablosu’na göre hesaplamalar farklı sonuçlar ortaya koymuştur. MERIT’e göre elde 

edilen veriler ile diğer iki yönteme göre -IPC ve WIPO Uyum Tablosu- elde edilen 

veriler arasında büyük farklar bulunmaktadır. MERIT’e göre elde edilmiş olan 

toplam yerli başvuru sayısı 381,6 olarak bulunurken, bu sayı WIPO Uyum 

Tablosu’nda 2059, IPC’de ise 2071 olarak gerçekleşmiştir. 

Sektörel patent verileri inovasyon performansı değerlendirmesinde büyük önem arz 

etmektedir. Buna karşın bu tezde, uyum tabloları sonucu elde edilen verilerin farklı 

sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. Bu durum, inşaat sektörüyle ilgili patent 

verilerinin hesaplanmasında yeni ve test edilebilir çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

göstermiştir. Bu kapsamda alternatif patent sınıflandırması teknoloji uyum 

tablolarının yanı sıra, sektörel verilerin hesaplanmasında yeni yaklaşımların da 

ortaya konulması gerektiğini göstermiştir. 
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EK-A: PATENT ĐŞBĐRLĐĞĐ ANTLAŞMASI’NA (PCT) TARAF ÜLKELER 

 

ABD Gana Lüksemburg Swaziland 

Almanya Gine Macaristan Switzerland 

Antiqua Barbuda Gine Bissau Madagaskar Tacikistan 

Arjantin Granada Makedonya Togo 

Arnavutluk Guatemala Malawi Trinidad Tobago 

Avustralya Güney Afrika Malezya Tunus 

Avusturya Güney Kore Mali Türkiye 

Azerbaycan Gürcistan Malta Türkmenistan 

Bahreyn Hurvatistan Meksika Uganda 

Barbados Hindistan Mısır Ukrayna 

Belçika Hollanda Moğolistan Umman 

Belize Holy See Moldova Vietnam 

Benin Honduras Monako Yeni Zelanda 

Beyaz Rusya Đran Moritanya Yunanistan 

Birleşik Arap Đrlanda Mozambik Zambiya 

Birleçiş Krallık Đspanya Nambiya Zimbabwe 

Bosna- Hersek Đsrail Nijer Tanzanya 

Botswana Đsveç Nijerya Angola 

Brezilya Đtalya Nikaragua Sao Tome and Principe 

Bulgaristan Đzlanda Norveç  

Burkina Faso Japonya Orta Afrika Cum.  

Cezayir Kamerun Özbekistan  

Çad Kanada Papua Yeni Gine  

Çek Cum. Karadağ Polonya  

Çin Halk Cum. Kazakistan Portekiz  

Danimarka Kenya Romanya  

Dominik Cum. Kıbrıs Rum Kesimi Rusya Federasyonu  

Dominika Kırgızistan Saint Kitts - Nevis  

Ekvador Kolombiya Saint Lucia  

Ekvador Ginesi Komor Saint Vincent-  

El Salvador Kongo San Marino  

Endonezya Kosta Rika Senegal  

Ermenistan Küba Seyşel Adaları  

Estonya Kuzey Kore Sierra Leone  

Fas Lao Demok. Halk Cum. Singapur  

Fildişi Sahilleri Lesotho Sırbistan  

Filipinler Letonya Slovakya  

Finlandiya Liberya Slovenya  

Fransa Libya Sri Lanka  

Gabon Lihtenştayn Sudan  

Gambiya Litvanya Suriye  
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EK-B: WIPO TEKNOLOJĐ UYUM TABLOSU 

 

I: Electrical engineering  
 
Electrical machinery, apparatus, energy 
F21#, H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, 
H05B, H05C, H05F, H99Z  
Audio-visual technology 
G09F, G09G, G11B, H04N-003, H04N-005, H04N-009, H04N-013, H04N-015, 
H04N-017, H04R, H04S,  
H05K  
Telecommunications 
G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N-001, H04N-007, 
H04N-011, H04Q 
Digital communication  
H04L  
Basic communication processes  
H03#  
Computer technology 
(G06# not G06Q), G11C, G10L  
IT methods for management  
G06Q  
Semiconductors 
H01L 
 
II: Instruments 
Optics 
G02#, G03B, G03C, G03D, G03F, G03G, G03H, H01S  
Measurement  
G01B, G01C, G01D, G01F, G01G, G01H, G01J, G01K, G01L, G01M, (G01N not 
G01N-033), G01P, G01R, G01S; G01V, G01W, G04#, G12B, G99Z  
Analysis of biological materials  
G01N-033  
Control  
G05B, G05D, G05F, G07#, G08B, G08G, G09B, G09C, G09D 
Medical technology  
A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N, H05G 
 
III: Chemistry  
Organic fine chemistry  
(C07B, C07C, C07D, C07F, C07H, C07J, C40B) not A61K, A61K-008, A61Q  
Biotechnology  
(C07G, C07K, C12M, C12N, C12P, C12Q, C12R, C12S) not A61K  
Pharmaceuticals 
A61K not A61K-008  
Macromolecular chemistry, polymers 
C08B, C08C, C08F, C08G, C08H, C08K, C08L  
Food chemistry  
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A01H, A21D, A23B, A23C, A23D, A23F, A23G, A23J, A23K, A23L, C12C, C12F, 
C12G, C12H, C12J, C13D, C13F, C13J, C13K 
Basic materials chemistry  
A01N, A01P, C05#, C06#, C09B, C09C, C09F, C09G, C09H, C09K, C09D, C09J, 
C10B, C10C, C10F, C10G, C10H, C10J, C10K, C10L, C10M, C10N, C11B, C11C, 
C11D, C99Z  
Materials, metallurgy 
C01#, C03C, C04#, C21#, C22#, B22#  
Surface technology, coating 
B05C, B05D, B32#, C23#, C25#, C30#  
Micro-structural and nano-technology  
B81#, B82#  
Chemical engineering  
B01B, B01D-000#, B01D-01##, B01D-02##, B01D-03##, B01D-041, B01D-043, 
B01D-057, B01D-059, B01D-06##, B01D-07##, B01F, B01J, B01L, B02C, B03#, 
B04#, B05B, B06B, B07#, B08#, D06B, D06C, D06L, F25J, F26#, C14C, H05H  
Environmental technology 
A62D, B01D-045, B01D-046, B01D-047, B01D-049, B01D-050, B01D-051, B01D-
052, B01D-053, B09#, B65F, C02#, F01N, F23G, F23J, G01T, E01F-008, A62C  
 
IV: Mechanical engineering 
 
Handling  
B25J, B65B, B65C, B65D, B65G, B65H, B66#, B67#  
Machine tools 
B21#, B23#, B24#, B26D, B26F, B27#, B30#, B25B, B25C, B25D, B25F, B25G, 
B25H, B26B 
Engines, pumps, turbines  
F01B, F01C, F01D, F01K, F01L, F01M, F01P, F02#, F03#, F04#, F23R, G21#, 
F99Z 
Textile and paper machines 
A41H, A43D, A46D, C14B, D01#, D02#, D03#, D04B, D04C, D04G, D04H, D05#, 
D06G, D06H, D06J, D06M, D06P, D06Q, D99Z, B31#, D21#, B41#  
Other special machines  
A01B, A01C, A01D, A01F, A01G, A01J, A01K, A01L, A01M, A21B, A21C, A22#, 
A23N, A23P, B02B, C12L, C13C, C13G, C13H, B28#, B29#, C03B, C08J, B99Z, 
F41#, F42#  
Thermal processes and apparatus  
F22#, F23B, F23C, F23D, F23H, F23K, F23L, F23M, F23N, F23Q, F24#, F25B, 
F25C, F27#, F28#  
Mechanical elements 
F15#, F16#, F17#, G05G  
Transport  
B60#, B61#, B62#, B63B, B63C, B63G, B63H, B63J, B64#  
 
V: Other fields 
 
Furniture, games  
A47#, A63#  
Other consumer goods  
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A24#, A41B, A41C, A41D, A41F, A41G, A42#, A43B, A43C, A44#, A45#, A46B, 
A62B, B42#, B43#, D04D, D07#, G10B, G10C, G10D, G10F, G10G, G10H, G10K, 
B44#, B68#, D06F, D06N, F25D, A99Z  
Civil engineering  
E02#, E01B, E01C, E01D, E01F-001, E01F-003, E01F-005, E01F-007, E01F-009, 
E01F-01#, E01H, E03#, E04#, E05#, E06#, E21#, E99Z 
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