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Patentlenebilirlik Şartları 

 
D3 dokümanı, başvuru sahibi tarafından tarifnamede alıntılanmıştır (D doküman); ve bu değerlendirmede 
kullanılacaktır. D3, istem 1'in konusuna en yakın önceki teknik olarak kabul edilmiştir. D1’deki buluş (parantez 
içindeki referans numaraları bu dokümana aittir), (bkz. şekil 2): 
Bir kullanıcının vücudunun önünde omuzlarında tutulacak şekilde yapılandırılan ve aşağıdakileri içeren bir 
kişisel itme aygıtı (1) olup, şunları içerir: 
sert bir elemanın (4) karşılıklı uçlarında konumlanmış, havayı hareket ettiren birinci ve ikinci iticiler (2, 3); 
iticilerin havayı hareket ettirmesini sağlamak için çalıştırılan tahrik araçları; ve 
sert eleman (4) üzerinde konumlanmış ve bir kullanıcının elleriyle tutulacak şekilde yapılandırılmış kavrama 
araçları (14, 15) veya bir kavrama yüzeyi, 
burada aygıtın (1) pozisyonu, oryantasyonu ve/veya eğiminin, kullanıcının istediği hız ve hareket yönüne 
uyacak şekilde ayarlanması mümkündür. (bkz. paragraf 0042) 
 
Başvuru sahibinin 05.06.2019 tarihli görüşleri dikkatlice incelenmiştir. Ancak uzman başvuru sahibinin 
patentlenebilirlik konusundaki görüşlerine aşağıda açıklanan gerekçelerden ötürü katılmamaktadır. 
 
Yenilik 
 
Tekniğin bilinen durumunda, buluşa ait özelliklerin tümünün bir arada olduğu bir doküman mevcut değildir. 
Örneğin istem 1’de tanımlanan buluş konusu, D3’teki kişisel itme aygıtından farklı olarak kullanıcının 
omuzlarında değil, vücudunun önünde tutulacak şekilde yapılandırılmıştır. Tekniğin bilinen durumunda, istem 
1’deki özelliklerin tümüne birden sahip bir doküman mevcut değildir. 
 
İstem 1’deki kişisel itme aygıtına ait yöntemin korunduğu bağımsız istem 13 de yukarıda belirtilen özellikler 
nedeniyle mevcut teknikten farklılık arz etmektedir. 
 
Bu nedenle, tekniğin bilinen durumu göz önüne alındığında, buluş konusu 1 nolu istem ve ona bağlı olan 2-12 
nolu istemler ile bağımsız 13 nolu istem 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 83 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına göre yenidir. 
 
 
Buluş basamağı 
 
İstem 1'in konusu, D3’teki kişisel itme aygıtından, aygıtın bir kullanıcının vücudunun önünde tutulacak şekilde 
yapılandırılması açısından farklıdır. Buluş tarafından çözülen problem, bu nedenle, aygıtı kullanıcı tarafından 
tutmanın bir alternatifini bulmak olarak kabul edilebilir. 
 
Mevcut başvurunun 1. isteminde önerilen çözümün bir buluş basamağı içerdiği düşünülemez, çünkü bir 
kullanıcının aygıtı önünde veya omuzlarında tutması sadece bu aparatın ağırlığı ile ilgilidir. 
 
Aynı mantık, gerekli değişiklikler yapılarak, istem 13'ün ilgili bağımsız yönteminin konusu için de geçerlidir, bu 
nedenle de istem 13 de buluş basamağına sahip değildir. 
 
İstem 1’e bağlı 2–12 nolu istemlerde belirtilen ek özellikler ilgili teknikte uzman kişinin alışılagelmiş 
uygulamaları arasında ortaya koyacağı minör uygulama detayları arasındadır. Söz konusu ek özelliklerin istem 
1’deki buluş konusunun üzerine buluş basamağı kazandıracak nitelikte bir katkı sağlamadığı görülmektedir. 
 
Bu nedenle buluş konusu 1 nolu istem ve ona bağlı olan 2-12 nolu istemler ile bağımsız 13 nolu istemin 6769 
Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre buluş basamağı içermediği 
görülmektedir. 

 
Sanayiye uygulanabilirlik 
 
Buluş konusu istem 1 ve ona bağlı olan 2-12 nolu istemler ile bağımsız 13 nolu istem 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. İstem 1'de kullanılan 
"ayarlanması mümkün" ifadesi muğlak ve belirsizdir ve atıfta bulunduğu teknik özelliğin anlamı konusunda 
okuyucuyu şüpheye düşürerek, söz konusu istemi belirsiz hale getirir; örneğin aparatın pozisyonu kullanıcının 
istediği hıza göre ayarlanacak mıdır ayarlanmayacak mıdır? 
 



 

 

 

 

 
İstem 1, koruma talep edilen konunun tanımlanmaması nedeniyle SMK m.92(4)'ün gerekliliklerini 
karşılamamaktadır. İstemdeki "aygıtın pozisyonu, oryantasyonu ve/veya eğiminin, kullanıcının istediği hıza ve 
hareket yönüne uyacak şekilde ayarlanması" ifadesi konuyu ulaşılacak sonuç açısından tanımlamaya 
çalışmaktadır. Ancak SMK Yönetmelik m.76(2)’ye göre istemlerde buluş, sadece erişilmesi arzulanan bir sonuç 
ile tanımlanamaz. Kaldı ki, bu örnekte konuyu daha somut terimlerle, örneğin etkinin nasıl elde edileceğini 
belirtecek şekilde tanımlamak mümkün görünmektedir. Ayrıca, bu koşul/işlev kesinlikle zorunludur, aksi 
takdirde bu aparatın amacı olan her zaman kullanıcının istediği hız ve hareket yönünü ayarlama özelliği 
olmadan aparatın hiçbir anlamı yoktur. 
 
İstem değişikliği yaparken, SMK Yönetmelik m.108(6) gerekliliklerine uymak için, başvuru sahibi, ekleme, 
değiştirme veya silme yoluyla yapılan değişikliklerle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın yapılan değişiklikleri 
açıkça tanımlamalıdır.  
 
Başvuru sahibi, istem değişikliği yaparken, başvurunun orijinal haline kıyasla kapsam aşımına neden olacak 
eklemeler yapmamaya özen göstermelidir (SMK m.103(1)). 
 
 
 
 
 

 


