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Tarifname Takımı 
 
   Rapor aşağıda belirtilen tarifname takımı esas alınarak düzenlenmiştir. 
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        İstem        12 adet  (14.11.2019 tarihli değişen nüsha) 
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Açıklık 
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II.  PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 
 
Yenilik  
 
 

 
EVET 

 
İstem 

 
1 – 12 

 
HAYIR 

 
İstem 

 
---- 

 
 
Buluş Basamağı  
 
 

 
EVET 

 
İstem 

 
1 – 12 

 
HAYIR 

 
İstem 

 
---- 

 
 
Sanayiye Uygulanabilirlik  
 
 

 
EVET 

 
İstem 

 
1 – 12  

 
HAYIR 

 
İstem 

 
---- 

III.  İLGİLİ DOKÜMANLAR 
 

İnceleme raporu, araştırma raporunda belirtilen dokümanlar ile 14.11.2019 tarihli değişen tarifname 
ve istemler ile orijinal resimler ve başvuru sahibinin 14.11.2019 tarihli görüşleri dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. 
 
Aşağıdaki dokümanların başvuru ile ilgili olduğu düşünülmektedir: 
 
D1:  WO 20071073361 A1 (GUSEV IGOR [UA]) 28 Haziran 2007 (2007-06-28) 
D2:  FR 2667568 A1     (VINTILA EUGEN)  10 Nisan 1992 (1992-04-10) 
D3:  US2006196991 A1 (MARTIN) 7 Eylül 2006 (2006-09-07) 
  
Başvuru konusu buluş, bir kullanıcının vücudunun önünde tutulacak şekilde yapılandırılan ve 
aşağıdakileri içeren bir kişisel itme aygıtı (10) olup, şunları içerir: 
sert bir elemanın (12) karşılıklı uçlarında konumlanmış, havayı hareket ettiren birinci ve ikinci iticiler 
(16), burada sert eleman bir çubuk veya borudur; 
iticilerin havayı hareket ettirmesini sağlamak için çalıştırılan tahrik araçları; olup ayrıca şunları içerir: 
sert eleman (12) üzerinde konumlanmış ve bir kullanıcının (100) elleriyle tutulacak ve hareket 
ettirilecek şekilde yapılandırılmış kavrama araçları (14) veya bir kavrama yüzeyi, 
burada birinci ve ikinci iticilerin her biri 15 ila 25 kg itme sağlamak üzere yapılandırılır, 
burada her bir itici (16), söz konusu sert elemanın (12) ilgili bir ucuna monte edilmiş bir yuva (18) ve 
yuva içine monte edilmiş bir hava hareket cihazı (22) içerir, 
ve burada havayı hareket ettiren her bir cihaz, bir eksen etrafında dakikadaki devir sayısı (rpm) 
10.000 ila 100.000 olacak şekilde döner. 
 
D3 dokümanı, istem 1’de tanımlanan buluş konusunda tekniğin bilinen durumunu gösteren en yakın 
doküman olarak alınmıştır. D3 dokümanındaki buluş bir kullanıcının 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 her bir itici, söz konusu sert elemanın (4) ilgili bir ucuna monte edilmiş bir yuva (9-10) ve yuva 
içine monte edilmiş bir hava hareket cihazı (7-8) içerir. 
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IV.  GEREKÇELİ AÇIKLAMALAR 

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, sert eleman 
bir çubuk veya borudur, havayı hareket ettiren her bir cihaz, bir eksen etrafında 10.000 ila 100.000 
rpm'de döner ve birinci ve ikinci iticilerin her biri 15 ila 25 kg itme sağlamak üzere 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 12 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 2-11 nolu istemler ile bağımsız 12 nolu istem 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 83 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına göre yenidir. 
 
Buluş basamağı 
 
İstem 1 ile D3 arasındaki temel fark kişisel itme aygıtının kullanıcının vücudunun önünde tutulacak 
şekilde yapılandırılması ve bir borunun karşılıklı uçlarında konumlanmış, havayı hareket ettiren birinci 
ve ikinci iticiler içermesidir. Bu farkın yarattığı teknik etki kullanıcının boruyu bilek ve kol hareketi ile 
doğrudan kontrol edebilmesidir. 
 
Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problem yüksek derecede esneklik ve kontrol edilebilirlik 
sağlayan bir kişisel itme aygıtı geliştirmektir. Tekniğin bilinen durumundaki kişisel itme aygıtlarında, 
itme sağlamak için pervane/fan her zaman bir kullanıcının sırtında konumlandırılmıştır. Bunun 
nedeni, her zaman pervaneden kaynaklanan kuvvetin cismin merkezinden hareket etmesi gerektiği 
düşünüldüğü içindir. D3'te uzun süredir kullanılan bu çalışma prensibini değiştirmek için herhangi bir 
açıklama veya öneri bulunmamaktadır. Teknikte uzman bir kişinin buluşa ulaşabilmesi için D3'teki 
aparatta çok sayıda değişiklik yapması gerekecektir. Ancak bunun nasıl ve neden yapılacağına dair 
bir açıklama da yoktur. İstem 1’le teknik probleme getirilen çözüm, tekniğin bilinen durumunda 
bulunmamakta ve tekniğin bilinen durumundaki dokümanlara bakılarak aşikâr bir biçimde 
çıkarılamamaktadır. 
 
İstem 1’deki kişisel itme aygıtına ait yöntemin korunduğu bağımsız istem 12 de yukarıda belirtilen 
gerekçelerle tekniğin bilinen durumundaki dokümanlara bakılarak aşikâr bir biçimde 
çıkarılamamaktadır. 
 
Sonuç olarak buluş konusu 1 nolu istem ve ona bağlı 2-11 nolu istemler ve 12 nolu bağımsız istem 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre buluş basamağı 
içermektedir. 
 

Sanayiye uygulanabilirlik: 
 
Buluş konusu 1 nolu istem ve ona bağlı 2-11 nolu istemler ve 12 nolu bağımsız istem 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanununun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre sanayiye uygulanabilir 
niteliktedir.  
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V. GÖRÜŞLER 

 

WO2007/073361 A1 nolu patent dokümanından tekniğin bilinen durumunda aşağıdakine benzer 
şekilde bahsedilmelidir: 
“WO2007/073361 A1 nolu patent dokümanı başvuru konusu buluşa ait istem 1’in tekniğin bilinen 
durumunu oluşturan birinci bölümünde tanımlandığı şekliyle bir kişisel itme aygıtıdır.” 
 
Tarifnamenin son sayfasında bulunan ve (bkz. orijinal başvuru sayfa 8, satır 11-32) spesifik teknik bir 
konu içermeyip sadece buluş ve koruma kapsamı ile ilgili belirsizlik yaratabilecek paragraflar 
çıkarılmalıdır. 
 

Tarifname sayfa 3’te sert elemanın (12) genellikle çubuk veya boru olabileceğine yönelik ifadedeki 
“genellikle” kelimesi çıkarılmalıdır. Zira istem 1’de sert elemanın bunlardan biri olduğu ifade 
edilmektedir. 
 
Tarifname sayfa 4’te “Fanın veya pervanenin A ekseni etrafındaki dönüşü 10.000 ila 100.000 rpm 
aralığında ve daha uygun olarak 25.000 ila 45.000 rpm arasında ve hatta daha uygun olarak 35.000 
rpm civarında olabilir. İtki değerleri, itici (16) başına yaklaşık 15 ila 25 kg itme olabilir.“ ifadesi: 
 
“Fanın veya pervanenin A ekseni etrafındaki dönüşü 10.000 ila 100.000 rpm aralığında ve daha 
uygun olarak 25.000 ila 45.000 rpm arasında ve hatta daha uygun olarak 35.000 rpm civarındadır. 
İtki değerleri, itici (16) başına yaklaşık 15 ila 25 kg. itmedir.“   şeklinde düzeltilmelidir. 
 
İstem 1 şu şekilde düzeltilmelidir: 
 
1. Bir kullanıcının vücudunun önünde tutulacak şekilde yapılandırılan ve aşağıdakileri içeren bir 
kişisel itme aygıtı (10) olup, şunları içerir: 
sert bir elemanın (12) karşılıklı uçlarında konumlanmış, havayı hareket ettiren birinci ve ikinci iticiler 
(16), burada sert eleman bir çubuk veya borudur; 
iticilerin havayı hareket ettirmesini sağlamak için çalıştırılan tahrik araçları; olup ayrıca şunları 
içerir: 
sert eleman (12) üzerinde konumlanmış ve bir kullanıcının (100) elleriyle tutulacak ve hareket 
ettirilecek şekilde yapılandırılmış kavrama araçları (14) veya bir kavrama yüzeyi, 
burada birinci ve ikinci iticilerin her biri 15 ila 25 kg itme sağlamak üzere yapılandırılır, 
burada her bir itici (16), söz konusu sert elemanın (12) ilgili bir ucuna monte edilmiş bir yuva (18) ve 
yuva içine monte edilmiş bir hava hareket cihazı (22) içerir, 
ve burada havayı hareket ettiren her bir cihaz, bir eksen etrafında dakikadaki devir sayısı (rpm) 
10.000 ila 100.000 olacak şekilde döner. 

 
İstem 12 şu şekilde düzeltilmelidir: 

 
12. Bir kullanıcıyı karada veya su üzerinde itmek için bir yöntem olup, özelliği: 
istem 1 ila 10'dan herhangi birindeki gibi bir kişisel itme aygıtı (10) sağlanması; 
kayak, buz pateni, bisiklet, üç tekerlekli veya dört tekerlekli bisiklet, kaykay, tekerlekli paten,  kara 
tahtası, kar tahtası, sörf tahtası, deniz taşıtı veya benzerlerinden seçilen taşıma araçları sağlanması; 
kullanıcının (100) sert elemanı (12) elleriyle vücudunun önünde tutması ve kavraması, ve böylece 
iticilerin (16) havayı hareket ettirmesi ve kullanıcıyı itmesi; 
ve sert elemanı (12) hareket ettirerek kişisel itme aygıtının (10) oryantasyonunun ayarlanması, ve 
böylece iticiler (16) tarafından verilen kullanıcıya göre doğrudan itme kuvvetinin ayarlanması 
işlem adımlarını içermektedir. 


