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Patentlenebilirlik Şartları 

 
Yenilik 
 
Başvuru konusu istem 1 yeni değildir, zira D1’deki buluş (bkz. Şekil 18) kişisel bir itme aygıtı olup, özelliği bir 
sert elemanın karşılıklı uçlarında konumlanmış, havayı hareket ettiren birinci ve ikinci iticileri ve iticilerin havayı 
hareket ettirmesini sağlamak için çalıştırılan tahrik araçlarını içermesidir. 
 
Benzer şekilde istem 1'in konusu D2'ye göre de yeni değildir. 
 
Bağımsız istem 15 de yeni değildir, zira D1’deki buluş (bkz. Şekil 18) bir kullanıcıyı karada veya su üzerinde 
itmek için bir yöntem olup, özelliği;  
istem 1 ila 13'ten herhangi birindeki gibi bir kişisel itme aygıtı sağlanması,  
kayak, buz pateni, bisiklet, üç tekerli veya dört tekerli bisiklet, kaykay, paten, kara sörfü tahtası, kara yelkeni 
şasisi, kar tahtası, su aracı veya benzerleri arasından seçilen bir taşıma aracı sağlanması, 
kullanıcının sert elemanı ellerinde tutması ve kavraması, 
iticilerin havayı hareket ettirmesi ve böylece kullanıcıyı itmesi ve 
sert elemanı hareket ettirerek kişisel itme aygıtının oryantasyonunun ayarlanması, böylece iticiler tarafından 
sağlanan itme kuvvetinin kullanıcıya göre doğrudan ayarlanması 
işlem adımlarını içermektedir. 
 
Bağımlı istemler 2-14'te tanımlanan ek özellikler de D1 veya D2'de açıklanmıştır ve bu nedenle yeni değildir. 
Örneğin, tahrik aracının elektrik motoru olması, kullanıcının vücuduna monte edilmek üzere konfigüre edilmiş 
bir koşum takımı veya kayışı içermesi, aygıtın kullanıcının vücudundan ileriye doğru tutulacak şekilde konfigüre 
edilmesi, aygıtın bir su aracı ile birlikte kullanılması vb. özelliklerin hepsi D1’de bulunmaktadır. İstem 11’de 
iticilerin birbirinden kullanıcının omuzlarının genişliğinden daha az olmayan bir uzaklıkta ve tercihen yaklaşık 60 
ila 120 cm uzaklıkta olduğu belirtilmiştir. Gerek D1 gerek D2’deki yapılanmalarda motorların kullanıcının 
omuzlarının genişliğinden daha az olmayan bir uzaklıkta olduğu görülmektedir. “Tercihen” ifadesi bir opsiyon 
sunmakta olup istem için bir sınırlama ifade etmediğinden bu özellik dikkate alınmaz. 16-17 nolu istemler ise 
yalnızca resimlere ve belirsiz bir şekilde diğer istemlere atıfta bulunması sebebiyle diğer istemlere teknik ek bir 
katkı sağlamadığı için yeni değildir. 
 
Bu nedenle, tekniğin bilinen durumu göz önüne alındığında, buluş konusu 1 nolu istem ve ona bağlı olan 2-17 
nolu istemler 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yeni değildir. 
 
 
Buluş basamağı 
 
Buluş konusu istem 1 ve ona bağlı olan 2-17 nolu istemler yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı yenilik 
niteliğinden yoksun olması sebebiyle 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre buluş basamağı da içermediği görülmektedir. 

 
 

Sanayiye uygulanabilirlik 
 
Buluş konusu istem 1 ve ona bağlı olan 2-17 nolu istemler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 83 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasına göre sanayiye uygulanabilir niteliktedir. 
 
 
Görüşler 
 
Başvuru, SMK m.92(4)’ün gerekliliklerini karşılamamaktadır, çünkü istem 1 açık değildir. İstemlerin dayanağı 
tarifname olup, istemler korunması talep edilen konuyu tanımlamalı, açık ve öz olmalı ve tarifnamede 
tanımlanan buluşun kapsamını aşmamalıdır. 
 
Ancak istem 1 tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşmaktadır. Bir başka deyişle istem 1 tarifname 
tarafından desteklenmemektedir, zira istem 1’in kapsamı tarifnamede anlatılandan daha geniştir. Örneğin istem 
1’in kapsamına uçaklar bile girmektedir. 
 
İstem 16 ve 17, resimlere referans vermektedir. Zorunlu kalınmadığı sürece istemlerde, buluşun teknik 
özellikleri, tarifname veya resimlere atıf yapılarak ifade edilmez. İstemler özellikle, “tarifnamede anlatıldığı gibi”, 
“resimlerde gösterildiği gibi” ve benzeri ifadeler içermez. (bkz. SMK Yönetmelik m.76(7))  
 
İstemler korunması istenen konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya 



 

 

 

 

geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde 
korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten karakterize edici bir bölüm olmak üzere iki bölüm 
halinde yazılır. Bu durumda, bölümleri birbirinden ayırmak amacıyla “içeren, karakterize edilen, içeriği, -den 
oluşan, -den ibaret olan, olup özelliği, ayırt edici özelliği” ifadeleri ya da aynı anlama gelecek herhangi başka bir 
ifade kullanılır. (bkz. SMK Yönetmelik m.76(2)) Bağımsız 1 ve 15 nolu istemler buna göre düzeltilmelidir. 
 
Referans işaretleri kullanıldığında başvurunun tamamında aynı özellikler aynı referans işaretleri ile belirtilir. 
(bkz. SMK Yönetmelik m.77(9)) Tarifname ve resimlerdeki unsurlar referans işaretleri ile gösterilmiş olmasına 
rağmen istemlerde gösterilmemiştir, söz konusu işaretler istemlere eklenmelidir. 
 
SMK Yönetmelik m.108(6)’ya göre başvuru sahibi istem değişikliği yaparken, ekleme, değiştirme veya silme 
yoluyla yapılan değişikliklerle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın yapılan değişiklikleri açıkça tanımlamalıdır.  
SMK m.103(1) uyarınca, yapılan değişiklikle, başvurunun orijinal haline kıyasla kapsam aşımına neden olacak 
eklemeler yapmamaya özen gösterilmelidir. 
 

 


