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ÖZ 

 

Tezde Türk hukuku bakımından patent koruması elde edebilmek için bir başvurunun 

taşıması gereken şartlar incelenmiştir. Öncelikle başvuru konusunun patent verilebilir 

konulardan olması gerekir. Keşifler, zihnî faaliyetler, bilgisayar programları münhası-

ran patente konu olmaz. Ayrıca ahlâka ve kamu düzenine aykırı konular için de patent 

verilemez. Bunlara ek olarak başvuru konusu yeni, buluş basamağını haiz ve sanayiye 

uygulanabilir olmalıdır. Buluş tekniğin bilinen durumuna dahil değilse bunun yeni 

olduğu kabul edilir. Ancak yeni olmak patent verilebilmesi için tek başına yeterli de-

ğildir. Buluşun ilgili teknik alandaki uzman kişi tarafından tekniğin bilinen durumun-

dan aşikâr biçimde çıkarılamaması da şarttır. Son olarak buluşun tarım dahil sanayinin 

herhangi bir alanında uygulanabilir olması gerekmektedir.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis examines and evaluates the conditions of patentability for the inventions 

under Turkish law. In order to be patentable the application should claim a patentable 

subject matter. Discoveries, mental acts, computer programs are not patentable as 

such. Applications having subject matter those are contrary to ordre public and moral-

ity are also denied from patentability. Additionally the invention should be new, 

nonobvious and industrially applicable. An invention is new, unless it is part of the 

state of art. Novelty is not sufficient for patentability. The invention shouldn’t be ob-

vious for the person having ordinary skill in the art.  And lastly the invention should 

be capable of industrial application.    
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GİRİŞ 

 

Tezimizin konusunu Türk hukuku bakımından patent verilebilme şartlarının incelenmesi 

oluşturmaktadır. Patent, bir buluşun topluma açıklanması karşılığında, sahibine buluşun 

kendi izni olmadan 3.kişiler tarafından kullanımını, üretimini, satışını ve ithalini engel-

leme imkânı tanımaktadır.  

Patent toplum ile buluşu yapan kişi arasında bir anlaşma olarak görülebilir. Bu anlaşma 

ile belli koşulları gerçekleştiren buluş sahibinin talebi üzerine toplum ona patent vermek-

te, diğer kişileri bir takım eylemlerde bulunmaktan men etmeye yarayan bir hak tanımak-

tadır. Buna karşılık buluş sahibi ise buluşunu toplum ile paylaşmakta, topluma buluşun 

en iyi şekilde nasıl kullanılacağını “öğretmektedir”.  

Toplum ile patent sahibi arasındaki bu alışverişin fikrî hakların korunmasındaki genel 

amaçta olduğu gibi toplumun ilerlemesine hizmet ettiği düşünülmektedir. Gerçekten söz 

konusu alışverişin farklı iki yüzü bulunmaktadır.  

1)   Rekabet açısından patent sahibi icat ettiği yeni teknolojileri koruyabilmekte ve bun-

lardan ticarî anlamda yararlanabilmektedir.  

2)   Patent aynı zamanda teknolojiden haberdar olma ve rakiplerin faaliyetleri konusun-

da bilgi edinebilme açısından da önem taşımaktadır.  

Böylece buluş sahipleri ödüllendirilmekte, sağlanan koruma yoluyla buluş yapanlara bu 

faaliyetlere harcadıkları kaynaklarını boşa gitmeyeceği bir anlamda garanti edilmektedir. 

Diğer yandan da patent toplumun bilgi havuzuna katkıda bulunmaktadır. Toplumsal ve 

teknik gelişmelerin hiçbiri bir vakumda olmamıştır. Yeni bir şeyin üretilmesi her zaman 

için geçmişteki bilgi ve deneyimlerin kullanılması sonucunda gerçekleşebilmiştir. İnsan-

lığın günümüzdeki seviyesi kendinden öncekilerin atmış olduğu temellerin üzerinde 

yükselmektedir.  

Bu alışverişin iki tarafa da yarar sağlaması sistemin doğru ve sorunsuz işleyebilmesi için 

hayatî önem taşımaktadır. İki tarafın da bundan yarar sağlaması, herkesin kendine düşen 

görevleri yerine getirmesi ile olabilir.  

Topluma düşen görev buluş sahibi ile yapmış olduğu anlaşmaya uyarak buluşun açık-

lanması karşılığında vermeyi taahhüt ettiği münhasır hakların korunmasını sağlamaktır. 



 2 

Bu da devletin etkin bir fikrî haklar koruma sistemi oluşturması yoluyla olur. Hak sahi-

binin hakkına tecavüzün en kısa zamanda engellenmesi, ihtilâfı çözmek için izlenecek 

yargı sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak kesin hükme ulaşılabilmesi-

nin sağlanması bu pazarlıkta toplumca yerine getirilmesi gereken yükümlülüktür. 

Başvuru sahibine düşen görev ise anlaşma uyarınca buluşunu açıklamaktır. Buradaki en 

önemli nokta iddia edilen şeyin gerçekten bir buluş niteliğini taşıması gerektiğidir. Buluş 

seviyesine çıkmayan, basit gözlemler ya da denemeler sonucunda diğer kişiler tarafından 

da kolayca düşünülebilecek fikirler ve ulaşılabilecek bilgilere münhasır hak tanınması 

toplumdan alınan ile bunun karşılığında topluma verilen arasında büyük bir nispetsizli-

ğin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu da hem diğerlerinin kolayca ulaşabilecekleri şey-

leri kullanamamaları hem de bir takım kişilere hak etmedikleri menfaatlerin sağlanması 

sonucunu doğuracaktır.  

Ancak kimi bilgiler o kadar değerli olabilir ve o kadar temel nitelikler taşıyabilir ki, bun-

ları ortaya çıkaran kişilere bunlar üzerinde münhasır haklar tanınması patent sisteminin 

esasını teşkil eden toplumun gelişmesi amacının tamamen tersine sonuçlar ortaya çıkma-

sına sebep olabilir.  

İşte bu nedenlerle hangi yeniliklerin korunmaya değer olduğunun doğru bir biçimde tes-

pitinin hayatî bir önemi bulunmaktadır.  

Ayrıca şimdiden belirtelim ki, patentin teknik bir kavram olduğu tartışmasızdır. Bu yö-

nüyle hukukçulardan çok teknik elemanların, mühendislerin yetkinlik alanına girdiği 

söylenebilir. Nitekim, tezin hazırlanması aşamasında bizi en çok zorlayan sorunların 

başında bu teknik konuları anlayabilmede karşılaştığımız güçlük gelmektedir. Bu güçlü-

ğü okuyuculara yansıtmamak için, tezimizde somut örneklere mümkün olduğunca çok 

yer verme yoluna gidilmiştir. Dipnotlarda verilen mahkeme kararlarına konu olan olaylar 

özet halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu ise kaçınılmaz olarak dipnotların hacminin 

genişlemesine neden olmuştur.  

Tezde ayrıca büyük ölçüde yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. Bunun nedeni, konu 

Türk hukukunda henüz nispeten yeni olduğu için, yerli kaynak sayısındaki azlıktır. İnce-

lenen yabancı kaynaklar esas olarak Avrupa, Amerikan, İngiliz ve Alman hukuklarına 

ilişkindir. Ancak bu durum konunun özelliği dolayısıyla herhangi bir sorun yaratmamış-

tır. Gerçekten patent verilebilirlik şartları açısından uluslararası metinlerde yeknesak 
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sayılabilecek kurallar öngörülmüştür. Dolayısıyla, kavramlara verilen anlam konusunda 

incelenen hukuklar bakımından, kural olarak, çok büyük farklılıklar yoktur. Ayrıca Tür-

kiye’nin Avrupa patent sistemine dahil olduğu düşünüldüğünde, Avrupa Patent Konvan-

siyonu ve Avrupa Patent Ofisi’nin uygulamalarının Türk patent hukuku açısından yol 

gösterici sayılacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle konular incelenirken 

değişik hukuklar bakımından bir ayrıma gidilmemiş, sadece yeri geldikçe farklılıkların 

belirtilmesi ile yetinilmiştir.     

Patent verilebilirlik şartları PatKHK m.5 vd.nda düzenlenmiştir. Temel ilkeyi öngören 

5’inci maddede “[y]eni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan 

buluşlar, patent verilerek korunur” denilmektedir. Buna ek olarak başvuru konusunun 

hukuk düzeni tarafından patent koruması verilecek konulardan olup olmadığının tespiti 

gerekmektedir. PatKHK m.6’da da bu konular sayılmıştır. 

Konunun bu çerçeve içinde incelendiği tezimiz toplam beş bölümden oluşmaktadır: 

İlk bölümde patent hakkı diğer fikrî hak kategorileri ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaş-

tırma özellikle hakkın konusu bakımından yapılmıştır.  

İkinci bölümde buluş kavramı incelenerek kavramın patent hukuku bakımından taşıdığı 

anlam ortaya konmaya çalışılmıştır. Yine bu bölümde kanunun çeşitli kaygılarla buluş 

saymadığı, patentle korunmasını uygun bulmadığı konular ele alınmıştır. Bu çerçevede, 

teknik niteliği haiz olmayan yenilikler, kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı sayılan hu-

suslar incelenerek bunların sınırları incelenmiştir. 

Yenilik başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise, kanundaki sıra itibariyle ilk patent verile-

bilirlik şartı olarak nitelendirebileceğimiz buluşun tekniğin bilinen durumuna dahil ol-

maması ele alınmıştır. Bu bağlamda tekniğin bilinen durumundan ne anlaşılması gerek-

tiği, buluşun hangi tarih itibariyle yeni olacağı ve başvurunun yeni olup olmadığına ne 

şekilde karar verileceği konusu açıklanmıştır. Başvuruya patent verilebilmesi için tekni-

ğin bilinen durumunun buna engel olmaması gerekmektedir. Ancak bazı hallerde bir 

takım bilgiler tekniğin bilinen durumuna dahil olmalarına rağmen bunlar belli bir süre 

için buluşa patent verilmesini engellememektedir. Türk hukuku bu konuda Avrupa sis-

teminden farklı kurallar kabul etmiştir. Bu bölümde bu kurallar da incelenerek karşılaş-

tırmalı değerlendirmeler yapılmıştır. 
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Dördüncü bölüm bir diğer patent verilebilirlik şartı olan buluşun aşikâr olmaması şartına 

ayrılmıştır. Bir yeniliğin nitelik itibariyle patent almaya değer sayılıp sayılmayacağına 

karar vermede büyük önem taşıyan buluş basamağı, başvuru konusunun teknik alandaki 

uzman kişi için aşikâr sayılmamasını ifade etmektedir. Bu başlık altında teknik alandaki 

uzman kişiye verilmesi gereken anlam ve buluşun hangi hallerde aşikâr sayılması gerek-

tiği incelenmiştir. Aşikârlık değerlendirmesinde izlenecek yöntemler bu değerlendirmede 

kullanılacak kriterler de yine bu kapsamda araştırmamızın kapsamı içinde ele alınmıştır. 

Tezimizin son bölümünde ise başvuru konusunun sanayide uygulanabilir olup olmadığı-

na karar verirken gözönünde bulundurulması gereken hususlar işlenmiştir. Sanayiden ne 

anlaşılması gerektiği, buluşun uygulanabilir olduğunun ispatının gerekip gerekmediği bu 

bölümde incelenmiştir.        

Nihayet çalışmamız kapsamında tespit edilen önemli noktalar ve varılan sonuçların özet 

olarak belirtilmesine ayrılmış olan kısım tezimizin sonucunu oluşturmaktadır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  
PATENT HAKKININ DİĞER FİKRÎ HAKLARLA 

KARŞILATIRILMASI-KORUNAN MENFAATLER 
(HAKLARIN KONUSU) 

 

 

§1 GENEL OLARAK 

Bu bölümde patent hakkının diğer fikrî haklarla karşılaştırılmasının yapılması amaçlan-

mıştır. Patent hakkı Paris Sözleşmesi’nde bir sınaî mülkiyet hakkı olarak düzenlenmiş 

olmasına rağmen yapılan karşılaştırmada sadece diğer sınaî mülkiyet hakları değil, dar 

anlamda fikrî hak olarak kabul edilen eser sahibinin hakları da dikkate alınmıştır. 

Karşılaştırmada kullanılacak fikrî hak rejimlerinin seçiminde TRIPS Anlaşması’nda 

kendilerine yer verilmiş bulunan fikrî hak koruma rejimleri esas alınmıştır. Bununla bir-

likte TRIPS’e konu olmuş bulunan tüm fikrî hak türlerinin ayrı bir başlık olarak ince-

lenmediği de dikkatlerden kaçmayacaktır. Yapılan bu tercihte yönlendirici olan ana un-

sur fikrî hak rejimlerinin patent haklarıyla olan ilişkisidir. Bu nedenle TRIPS’te düzen-

lenmiş olmalarına rağmen markalar ve coğrafi işaretler bu kısımda incelenmemiştir. 

Markalar ve coğrafi işaretlerin incelenmemesinin gerekçesi bu ikisinin bir fikir ürünü 

olma özelliklerinden ziyade, hak sahiplerinin organizasyonel ve ekonomik ağırlıklı çaba-

ları sonucunda ayırt edici olma özelliklerinin daha baskın olmasıdır. Buna karşılık 

TRIPS’te yer verilmemesine rağmen Paris Sözleşmesi tarafından sınaî mülkiyet hakları-

nın kapsamında kabul edilen faydalı modeller patente olan yakınlıkları nedeniyle bu 

kısımda ele alınmıştır. Yine ayrıca haksız rekabet bir başlık altında incelenmiş olmakla 

beraber, asıl ağırlık tezin konusuyla olan ilgisi açısından önem taşıyan ticari sır kavramı-

na verilmiştir.  

Yaptığımız karşılaştırmada kullandığımız fikrî hak türleri, sadece konuyla ilgileri nispe-

tinde, genel olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bunlar hakkında ayrıntıya giril-

memiş, sadece korunan menfaatler bakımından inceleme yapılmıştır. Gerçekten yaratıcı 

aklın ürünlerinin hangi fikrî hak koruma rejiminin kapsamında korunabileceği sorusunun 

cevabını bu fikir ürünün ne olduğu hususu verir. 
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Patentlerde buluş, eser sahibinin haklarında eser, endüstriyel tasarımlarda tasarım, fayda-

lı modellerde faydalı model, entegre devre topografyalarında entegre devrelerin topog-

rafyaları, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarında ıslah edilen yeni bitki çeşitleri ve 

ticari sırlarda ticari sır koruma rejiminin merkezinde yer alır ve hakkın konusunu belir-

ler. 

Bu noktadan hareketle daha sonraki kısımlarda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz buluş 

kavramı ile daha rahat bir karşılaştırma yapılabilmesine olanak tanımak amacıyla her bir 

fikrî hak türünde hakkın konusu açıklanmaya, çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Bu yapı-

lırken kimi zaman bunların kendi içlerinde de karşılaştırma yapılması yoluna gidildiği 

görülecektir.  

 

§2 PATENT VE DİĞER FİKRÎ HAKLAR  

I- PATENT  

A- Patent Sistemine Genel Bakış  

1-Patent Sisteminin Yerindeliği Konusundaki Görüşler 

Patent sisteminin temelinde aslında fikrî hakların tamamı için geçerli olabilecek bazı 

düşünceler yatmaktadır. Bunlardan bazıları ekonomik gerekçelere dayanmaktadır. Bazı-

ları da ahlâki ve felsefi bir tabana oturtulmuştur. Ne var ki, genel olarak benimsenen 

patent sisteminin yerindeliği aleyhine görüşlerin bulunduğunu da belirtmek gerekir.  

a- Ekonomik gerekçeler 

Patent korumasının gerekçesini ve sistemin işleyişini ekonomik kurallar yoluyla açıkla-

maya çalışan çeşitli teorilere ve bunlara ilişkin çok sayıda bilimsel yayına rastlanmakta-

dır1. Ancak bunların hepsinin ortak bir çıkış noktası olduğu söylenebilir. Gerçekten bir 

buluş belli kaynakların -yaratanın zamanı, tesislere ve diğer araç gerece harcanan para 

gibi- bunlara özgülenmesini gerektirir. Serbest piyasa ekonomisinde kişiler kural olarak 

getirinin maliyetten fazla olduğu yani belli oranda bir kâr bekledikleri işler dışında bir 

                                                
1  Bu teorileri genel olarak açıklayan ve topluca inceleyen yayınlar için bkz örn. MACHLUP, 19 vd.; 

ODDI, 273 vd.   
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teşebbüse girmezler. Kâr edebilmesi için de kişi buluşunu bir bedel karşılığında satabil-

meli ve bunu yaparken de rakipleri karşısında belli bir avantajı olmalıdır2.  

Bu açıdan bakıldığında fikirlerin kontrolü çok güçtür. Yaratıcısı bir fikirden, örneğin 

işletmesinin verimliliğini büyük oranda artıracak bir usulden, ancak rakipleri bu usulü 

keşfetmediği sürece istediği ölçüde yararlanabilecektir. Bununla birlikte rakiplerinin, 

ürettiği mamulleri inceleyerek, ya da üretim usulünü gözleyerek fikrini öğrenmeleri veya 

çalışanlarını kullanarak bu fikri çalmaları her zaman için mümkündür. Bütün bu hallerde 

fikrin gizli olmasının sağladığı fayda onarılamaz ve geri dönülemez biçimde zedelenmiş 

olmaktadır3.  

Fikrini satmak isteyen yaratıcı ise daha da zor bir durumdadır. Gerçekten de bilgiyi al-

mak isteyenler onun ne olduğunu önceden öğrenmek isteyecekler, ne olduğunu bilme-

dikleri bir şey için para harcamaya istekli olmayacaklardır. Küçük bir grup dışındakilere 

açıklanan bilginin kontrolünün ise neredeyse imkânsız olduğu açıktır.  

Bu noktada bilginin iktisatçılar tarafından “kamu malı” olarak adlandırılan mal ve hiz-

metlerle benzerliğine dikkat çekmek yerinde olacaktır4. Kamu malları, başkalarının ya-

rarlanmasını engellemeden yararlanabilmek, yararlanmanın onların mal ya da hizmetten 

yararlanma kalitesini düşürmemesi gibi nitelikleri haizdir5. Ancak toplumsal mal ve hiz-

metlerin bu özellikleri bunlardan yararlananlarda yararlanmaları karşılığında bir bedel 

ödenmesi gerektiği, yararlanmanın karşılıksız olmaması gerektiği yolundaki bilincin 

gelişmemesi sonucunu ortaya çıkarabilir6. Gerçekten bu mal ve hizmet, yararlanan bire-

yin ödeme yapıp yapmamasından bağımsız olarak zaten verilmekte ve bir kişinin daha 

bundan yararlanması o mal ya da hizmetten diğer yararlananlar için bir engel teşkil et-

memektedir. Ayrıca yine nitelik itibariyle bu mal ve hizmetlerden yararlanma karşılığın-

da bir bedel alınacak olsa bile yararlanmayı ya da miktarını tespit etmek çok güç olacak, 

ayrıca yararlanma bedelinin bu kişilerden tahsili de etkin bir şekilde yapılamayacaktır. 

Ancak bütün bireylerin bu mal ve hizmetlerden bedava yararlanmak istemesi söz konusu 

                                                
2  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 11; LEMLEY, 993-994; ADELMAN ET.AL., 34-35; DURHAM, 

2; MAURER, 1061. 
3  LEMLEY, 994. 
4 PALMER, 191; LEMLEY, 994-995. 
5  MAURER, 1059. 
6  MAURER, 1059. 
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malların ve hizmetlerin parasızlık nedeniyle üretilememesi sonucunu doğurur. İşte bu 

nedenle devlet araya girerek kamusal mal ve hizmetlerin finansmanını vatandaşlardan 

topladığı vergiler yoluyla yapmaktadır7.  

Bilgi de bu yönlerden kamu malları ile benzerlik gösterir. Çok sayıda insan tarafından, 

diğerlerinin yararlanması engellenmeden “tüketilebilir”; bedelini ödemeden “tüketenle-

rin” tespiti çok güç ve engellenmeleri de çok zordur. Bu haliyle, bilginin dağıtımının 

neredeyse bedelsiz olarak yapılabildiği farz edilirse, buna sahip olan kişinin söz konusu 

bilgiyi yaratırken yaptığı harcamaları geri alabilmek amacıyla fiyat tespitini buna göre 

yapması durumunda rakipleri hemen pazara girecekler ve söz konusu malı daha düşük 

bir fiyattan satacaklardır8. Böylesine rekabetçi bir piyasada buluşu yaratmak için katlanı-

lan sabit maliyet karşılanamadığı için, bilgiyi ilk elden üreten kişiler artık bunu yapma-

maya başlayacaklardır. Bu durumda akla gelen bir çözüm devletin araya girerek üretilen 

kamusal malın maliyetini karşılamasıdır. Nitekim milli savunma gibi, güvenlik gibi ka-

mu mallarında devlet bu yöntemi seçmiştir. Ne var ki, yaratıcı aklın ürünleri söz konusu 

olduğunda devlet bu yoldan ayrılmış ve bilgiyi üreten kişiye bunun kullanımı ve yayıl-

ması üzerinde kontrol hakkı tanımıştır9. 

Buluş üzerindeki tekel hakkını meşrulaştırmaya çalışan ekonomik teorilerden ikisi ön 

plana çıkmıştır: ödül teorisi ve beklenti teorisi10.  

Ödül teorisine göre patentler, buluş yapıp bunları açıklayarak ekonomik ve teknolojik 

gelişmeye katkıda bulunlara bu faaliyetleri karşılığında verilen ödüldür11. Bu durumun 

kişileri buluş yaparak bunları açıklamaya teşvik edeceği söylenmiştir.   

                                                
7  MAURER, 1060.  
8  PALMER, 190. 
9  Bunun nedeni olarak devletin bütün fikirleri ve bunların yaratıcılarını desteklemek yerine bu 

kişiler arasında rekabet ortamını yaratmayı ekonomik bakımdan daha etkin bir yol olarak değer-
lendirmesi gösterilmektedir. Ayrıca düşünce özgürlüğü ve fikirlerin serbestçe savunulabilmesi 
açısından bakıldığında, kaynağın devlet tarafından sağlanmasının fikirler üzerinde baskı aracı 
olarak kullanılabileceği, çeşitliliği ve aykırı düşünceyi yok edeceği savunulmuştur (Bu görüşler 
için bkz. LEMLEY, 995). 

10  Diğer teoriler için bkz. ADELMAN ET.AL., 45-46.  
11

  MACHLUP, 21; DE CARVALHO, 29; ADELMAN ET.AL., 35; ODDI, 275 vd.; AYİTER (Problemler), 
139.  
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Beklenti teorisinde ise innovasyon12 olarak adlandırabileceğimiz, buluşun pratik alanda 

kullanımının ön plana çıktığı söylenebilir. Bu teori, ödül teorisine yeni bir yaklaşım ge-

tirmiştir. Buna göre, buluş yapıldıktan sonra da bundan ticari alanda yararlanmak için 

genellikle büyük ölçüde yatırım yapılması gerekir. Buluşun ticari bakımdan üretilebilir 

olup olmadığını tespit etmek için daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç olabilir. 

Ayrıca buluşun uygulanabilmesi için yeni tesisler, aletler, makineler gerekebilir. Bu ek 

yatırımlar da öyle boyutlara ulaşabilir ki, buluş için yapılan araştırma harcamalarını göl-

gede bırakabilir. İşte patent koruması, işletmelerin bu yatırımları yapma kararını almala-

rını kolaylaştıracaktır13. Teorinin yaratıcısı Kitch’e göre patentler ödül olmaktan ziyade 

sahiplerini buluştan karşılık ödemeden yararlanmak isteyen kişilere karşı koruma araçla-

rıdır14.  

Her iki teori de yöneltilen çeşitli eleştirilere15 karşılık, patent sisteminin ekonomik ve 

teknolojik ilerlemeyi teşvik ettiğini göstermeyi amaçlamaları bakımından önemlidir. 

  

b- Felsefî ve ahlâki gerekçeler 

Patent sistemini ekonomik bakımdan açıklamaya çalışan fikirler faydacı nitelik taşırlar. 

Bunların yanında sistemin işleyişi ve gerekliliği felsefî bakış açısı yönünden de yorum-

lanmıştır. Patent sisteminin gerekli olduğu konusundaki görüşler kaynağını tabiî hukuk-

tan almaktadır. Bu görüşte olanların dayanaklarından birisi ünlü 17’nci yüzyıl İngiliz 

filozofu John Locke’un mülkiyet hakkı üzerine görüşleridir. Locke, doğal yaşam halinde 

toprağın sınırsız olduğu varsayımından hareket etmiş ve herkesin bu toprak üzerinde 

mülkiyet hakkına sahip bulunacağını savunmuştur. Bununla birlikte Locke, sınırsız bir 

toprak mülkiyetinin karşısında olmuştur. Onun görüşüne göre doğal yaşam halinde, kişi-

                                                
12  İnnovasyon bilgiyi kullanarak yeni veya geliştirilmiş ürün veya hizmet yaratmak anlamına gel-

mektedir. Ekonomistler buluş kavramı ile innovasyon kavramı arasında bir ayrım yapmaktadırlar 
(NELSON/WINTER, 263). Gerçekten, patenti alınmış her buluş bir ürün olarak piyasaya çıkma 
şansı bulamamaktadır. Bunlardan pek çoğu ekonomik olarak üretilebilir ya da pazarlanabilir nite-
liği haiz bulunmadıkları için piyasaya çıkamadan patent ofislerinin sicilinde kalmaya mahkûm 
olmaktadır. Diğer taraftan innovasyon mutlaka patent verilebilir yeniliklerde söz konusu olma-
makta, tanımı icabı bir endüstriyel tasarım da innovasyonunun konusunu oluşturabilmektedir. Bu 
yönüyle innovasyon, teknolojik innovasyon ve estetik innovasyon olarak kendi içinde ayrıma tabi 
tutulmaktadır (MAGLIOCCA, 852-854).  

13  MACHLUP, 56; ADELMAN ET.AL., 40-41; ODDI, 281 vd. 
14  KITCH (Patent System), 268. 
15  Bu eleştiriler için bkz. DE CARVALHO, 29 vd.; DUFFY, 441 vd. ve orada anılan yazarlar.   
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nin toprak üzerinde mülkiyet sahibi olabilmesi için emeğiyle o toprağı ıslah etmesi ge-

rekmektedir. Öte yandan bunun da bir sınırı vardır. Kişi ancak diğerlerine yeterli miktar-

da toprak kalana kadar ve ancak işleyebileceği miktarda toprak edinebilir16. Bu ilkeden 

hareket edenler yaratıcı aklın ürünleri üzerinde bunları yaratan kişilerin mülkiyet benzeri 

mutlak hakları olmasının doğal karşılanması gerektiğini, çünkü bunların kişinin fikri 

çabasıyla yaratıldığını, yani emek ürünü olduklarını ileri sürmüşlerdir17. Ayrıca bunlar 

üzerinde hak sahibi olunmasının diğerlerine yeteri kadar fikir kalmasını da asla engelle-

meyeceğini, çünkü insan aklının sonsuz yaratıcılığa sahip olduğunu, dolayısıyla yaratıcı 

aklın ürünlerin de mülkiyet benzeri bir hak ile korunması gerektiğini savunmuşlardır18. 

Patent hakkının ahlâki bir sorumluluk olduğu kabul edilmektedir. Fikir ürünleri üzerinde 

hak tanınması yandaşlarının bir başka gerekçesi de ahlakî temellere dayanmaktadır. Za-

manını, emeğini bir şeyler yaratmak için harcamış bulunan kişinin bu çabalar sonucunda 

meydana getirdiği ürünün korunması gerektiği, bunun temel insan haklarından birisi 

olduğu kabul edilmiştir19. 

Diğer yandan, fikir üzerinde mutlak haklara sahip olunmasının, bunun başkaları tarafın-

dan kullanılmasının, çoğaltılmasının, yayılmasının sadece bu fikri üreten kişinin yetkisi-

ne bırakılmasının bir takım olumsuz sonuçlarının olacağı iddia edilmiştir. Bu görüşte 

olanlar fikir ürünlerinin kamu malı olduğu temelinden hareket etmektedir. Buna göre 

fikir ürünleri aynı anda pek çok yerde olabilirler, tüketilemezler. Fikir ürününün bir baş-

ka kullanıcıya devrinin maliyeti yok denecek kadar azdır. Ayrıca fikir ürününü paylaşan 

kimsenin kendi kişisel kullanımı da bundan etkilenmez. Bu özellikleri itibariyle fikir 

ürünlerinin özel hak sahipliğine konu olabilecek “mallardan” olmadığı söylenmiştir20. 

Buna ek olarak, fikrî hak yandaşlarının aksine, kullanımın sınırlandırılmasının bilginin 

                                                
16  Locke bu görüşlerini esas olarak 1690 tarihli Hükümet Üzerine İkinci İnceleme (The Second 

Treatise of Government) adlı eserinde açıklamıştır. Bkz. MOORE, 83-84; SCHECTER/THOMAS 
(Principles), 12-13; CHILD, 57 vd.  

17  CHILD, 67; MOORE, 84. 
18  CHILD, 68; MOORE, 85 vd., 91; SCHECTER/THOMAS (Principles), 12-13; DURHAM, 2;  BUSSE, 

Keukenschrijver, 18, Einl Rn.47-48; MACHLUP, 56; ADELMAN ET.AL., 46-47; AYİTER (Prob-
lemler), 138.  

19  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m.27/2’ye göre: “Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat 
veya sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.” (TAŞ-

KENT, 94). 
20  HETTINGER, 19-20; PALMER, 189 vd. 
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dolaşımını ve yayılmasını olumsuz yönde etkileyeceği bunun da toplumsal gelişmeyi 

engelleyeceği ileri sürülmüştür21.  

 

2- Patent Sisteminin Fonksiyonu 

Patent sisteminin temel amacının ekonomik ve teknolojik gelişmeyi sağlayarak toplu-

mun ileri götürmek olduğu genel olarak kabul edilmektedir22. Patentlere faydacı bir yak-

laşımla bakan bu görüşün izlerine ne başından beri yasal metinlerde rastlanabilir.  İlk 

patent kanunu olarak kabul edilen 1474 tarihli Venedik kanununun giriş kısmında top-

lumda dâhice cihazlar icat edebilecek kişiler bulunduğu; icatların başkaları tarafından 

kopyalanmasını engelleyen düzenlemelerin daha çok kişinin topluma faydası olacak bu 

cihazları yapmasını sağlayacağı belirtilmiştir23. Amerika Birleşik Devletleri’nde bunun 

bir anayasa kuralı olarak somutlaştığı görülebilir. Amerikan anayasasında, eser ve buluş 

sahiplerine eserleri ve buluşları karşılığında belli bir süreyle sınırlı olarak münhasır hak 

tanımak suretiyle bilim ve tekniğin gelişmesini sağlama görevi federal hükümete veril-

miştir (m.1(8)8). Benzer bir işlev Türk kanunkoyucusu tarafından da benimsenmiştir. 

Gerçekten PatKHK m1/1, Kanun Hükmünde Kararnamenin amacının,”buluş yapma 

faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal 

ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent …belgesi vererek koru-

mak” olduğunu vurgulamıştır.  

Patent sistemi sağlıklı biçimde işlediği takdirde, aşağıdaki etki ve sonuçları meydana 

getirmek suretiyle ekonomik ve teknolojik gelişme yaratır.  

                                                
21  HETTINGER, 20-21. Patentlerin çoğu kez gelişmeyi engellediği konusundaki örnekler için bkz. 

PALMER, 210.  
22  AYİTER (Problemler), 140; DURHAM, 2; SCHECTER/THOMAS (Principles), 4; MASKUS, 143 vd.; 

LEMLEY, 993-994; SINGER/STAUDER, Stauder, 11; HANABUSA, 13 vd.; TEKİNALP, 485; WIPO, 
45 vd.; Ayrıca patentlerin dünya çapında etkin biçimde korunması halinde uluslararası ticaretin 
gelişip, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artacağı yönünde bkz. MASKUS (International 
Economics), 2230 vd.; KORENKO, 72. Yazar, İtalya örneği üzerinden ilaçtaki patent korumasının 
yatırımlar üzerindeki etkilerini incelemiş; bunun Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ve fikrî 
hak korumasının zayıf olduğu diğer ülkeler için örnek olabileceğini söylemiştir. Bununla birlikte 
fikrî hakların ekonomik yönleri konusundaki otoritelerden birisi olarak kabul edilen Fritz 
Machlup’un Amerikan patent sistemi hakkında Amerikan Kongresine vermiş olduğu rapordaki 
tespitlerden birisi çok ilginç ve düşündürücüdür: “Eğer bir patent sistemimiz olmasaydı, kurmayı 
teklif etmek mantıksız olurdu. Ama mademki, uzun zamandır işleyen bir patent sistemimiz bu-
lunmaktadır, bugünkü bilgilerimiz ışığında, bunun kaldırılmasını teklif etmek mantıksız olacak-
tır.” (MACHLUP, 80).     

23  KAUFER, 5. 
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a- Buluşçu faaliyeti teşvik 

Patent sisteminin buluşçu faaliyeti teşvik ettiği düşüncesi, yukarıda açıklandığı üzere, 

aynı zamanda sistemin meşrulaştırılması için gerekçe olarak da kullanılmıştır. Patent 

sisteminin yokluğu halinde, buluşu gerçekleştirmek için harcayacağı zaman, para ve 

diğer kaynakların karşılığını alamayacak olan buluş sahibi, en başından böyle bir çabaya 

girişmeyecektir. Oysa buluş üzerindeki münhasır hakkını kullanarak hatırı sayılır eko-

nomik çıkarlar elde edebilme ihtimali bu amaca yönelik çaba ve yatırımların artmasını 

sağlayacaktır24.  

  

b- Sınırlı sürenin gelişmeye katkısı 

Patent sisteminin buluş sahibine tanıdığı münhasır hak belli bir süre (yirmi yıl) ile sınır-

lanmıştır. Bu sürenin sonunda buluş toplumca serbestçe kullanılabilir hale gelecektir. 

Ancak patent süresinin sınırlanmasının da ekonomik ve teknik gelişmeyi sağladığı göz-

den kaçırılmamalıdır. 

 

(1) Yatırım ve ürün geliştirmesi için uygun ortam yaratması 

Patent sistemi buluşların daha ilk aşamalarda patentlenebilmesine olanak tanımaktadır. 

Tezimizin ilerleyen bölümlerinde de görüleceği gibi, patent verilebilmesi için buluşun 

üstün nitelikler sergilemesi ya da mükemmel biçimde çalışması şart değildir. Dolayısıyla 

buluş sahibi, patent süresi boyunca, başkaları tarafından kullanılacağından endişe etme-

den, buluşunu geliştirmek ve ticarileştirmek için gereken yatırımları yapabilir. Bazı sek-

törlerde buluş yapıldığında eş zamanlı olarak ticari kullanım da söz konusu olabilir. 

Özellikle basit mekanik buluşlarda durum böyledir. Buna karşılık bazı sektörlerde buluş 

yapıldıktan sonra, bir ürün olarak piyasaya çıkabilmek için, geliştirilmeye ihtiyaç duyu-

labilir. Bu tarz buluşlara elektronik, kimya gibi sektörlerde rastlanır. Mesela çözücü 

özellik taşıyan yeni bir bileşiğin, aşındırma niteliğinin dengelenerek temizlik maddesi 

olarak kullanılması için daha ileri araştırmalar yapılması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Benzer 

                                                
24  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 11; SCOTCHMER/GREEN, 132; BENTLY/SHERMAN, 314-

315; Asahi Kasei Kogyo [1991] RPC 485.  
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duruma telefon da örnek gösterilebilir. Elektrik sinyalleri kullanılarak ses dalgalarını 

ileten ilk cihaz icat edilip patent alındıktan sonra ses iletim kalitesinin daha da artırılması 

gerekmiştir. Buna ek olarak cihazın yaygınlaşması için yerleşim birimleri arasında tele-

fon hatları çekilmesi için büyük yatırımlar zorunlu olmuştur. Patent sisteminin yokluğu-

nun bu ideal sayılabilecek ortamın aleyhine sonuçlar yaratacağı söylenebilir25.    

 

(2) İşbirliğinin artması 

Patent sistemi rakipler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin artmasına da katkıda bulu-

nur. Patent sahibinin münhasır hakkı bulunduğu için, diğer işletmeler patentle korunan 

teknolojiye yatırım yapmadan önce onunla anlaşmak zorundadır. Bunun sonucu olarak 

da bilgi paylaşımı gerçekleşir. Lisans sözleşmeleri Ar-Ge faaliyetlerinin her seferinde 

tekrarlanmasının önüne geçerek, bu alandaki kaynakların daha etkin biçimde kullanılma-

sını sağlar26. Ancak bu durumun rekabet üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine de 

işaret etmek gerekir. Lisans sözleşmelerinin ve diğer işbirliklerinin rekabeti bozucu etki-

lerinin önlenmesinde görev rekabet makamlarına düşmektedir.  

 

(3) Rakiplerin buluşun etrafını dolanabilme imkânı 

Rakipler patent sahibinin buluşunu kullanmak istemiyor iseler patente tecavüz etmeksi-

zin yeni uygulamalar geliştirmek durumundadır. Bunun için yapılacak araştırma faaliyet-

leri ve çabalar da sonuç olarak teknolojik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunacaktır. 

Gerçekten aynı problemi çözen alternatiflerin çoğalması tekniği zenginleştirir. Ürün 

çeşitliliğinin artması rekabeti de artırır. Nihai aşamada toplum bundan faydalanacaktır27.    

 

c- Toplumun bilgi havuzuna katkı 

                                                
25  IDRIS, 79-80. 
26  KITCH (Patent System), 276 vd.; ADELMAN ET.AL., 44; DUFFY, 441-442; IDRIS, 81.  
27  SCHECTER/THOMAS (Principles), 12. 
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Patent sisteminin yokluğu halinde buluş sahiplerinin buluşlarını açıklamak yerine onları 

rakiplerden korumak için sır olarak saklamayı tercih edeceklerini düşünmek yanlış ol-

mayacaktır28. 

Oysa patent sistemi toplumun bilgi havuzuna katkıda bulunmaktadır29. Toplumsal ve 

teknik gelişmelerin hiç biri bir vakumda olmamıştır. Yeni bir şeyin üretilmesi her zaman 

için geçmişteki bilgi ve deneyimlerin kullanılması sonucunda gerçekleşebilmiştir. İnsan-

lığın günümüzdeki seviyesi her seferinde kendinden öncekilerin atmış olduğu temellerin 

üzerinde yükselir30.  

Patent hakkı toplum ile buluşu yapan kişi arasında bir sözleşme ya da alışverişin sonucu 

olarak görülmektedir. Bu sözleşme ile belli koşulları gerçekleştiren buluş sahibinin talebi 

üzerine toplum ona patent vermekte, diğer kişileri bir takım eylemlerde bulunmaktan 

engellemeye yarayan bir hak tanımaktadır. Bunun karşılığında buluş sahibi buluşunu 

hiçbir şey gizlemeden toplum ile paylaşmakta, topluma buluşun en iyi şekilde nasıl kul-

lanılacağını “öğretmektedir”31.   

Patent sisteminde bu amaca patent başvurularının ve verilen patentlerin yayınlanması ile 

ulaşılır. Patentler gizli belgeler değildir32. Nitekim PatYön m. 8/1’de “Patent konusu 

buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden eksiksiz olarak açıklanır” denilmiştir. 

Buluş sahibi patent belgesinin tarifname kısmında, buluşu, ilgili olduğu teknik alandaki 

                                                
28  ADELMAN ET.AL., 37; SCHECTER/THOMAS (Principles), 12; IDRIS, 81; ODDI, 274-275. Ameri-

kan mahkemeleri de çok eskiden beri, verdikleri bazı kararlarda patent sisteminin bu fonksiyonu-
na vurgu yapmışlardır. Bkz. Grant v. Raymond, 31 U.S. 218 (1832); Universal Oil Products Co. 
v. Globe Oil & Ref. Co., 322 U.S. 471 (1944); Sinclair & Carroll Co. v. Interchemical Corp., 325 
U.S. 327 (1945); Cross v. Iizuka, 753 F.2d 1040 (Fed.Cir. 1985); Amgen, Inc. v. Chugai Pharma-
ceutical Co. Ltd., 927 F.2d 1200  (Fed. Cir. 1991),  

29  Dünyada şimdiye kadar üretilen teknik bilginin %80’i patent veritabanlarında yer almaktadır. 
Patentlerdeki bilginin de yaklaşık %80’ine teknik kitaplar, akademik dergiler gibi başka bilgi 
kaynaklarından ulaşabilmek mümkün değildir (http://patlib.european-patent-office.org/welcome/ 
pat_info/ (20.09.2007)). 

30  Isaac Newton, “[d]aha uzağı görebilmişsem eğer, bu, devlerin omuzları üzerinde durduğum 
içindir” demekle toplumsal bilgi birikiminin ne kadar önemli olduğuna işaret etmiştir. Günümüz-
de de bu kural geçerlidir. Örneğin moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği alanında, bakterile-
re gen enjekte etmek için 1970lerin başında geliştirilen temel teknik kullanılmaktadır 
(SCOTCHMER, 29).   

31  CHISUM ON PATENTS §7.05[1][a]; BURK/LEMLEY, 1161; MAURER, 1065; ADELMAN ET.AL., 
37-38; DURHAM, 2; SCOTCHMER/GREEN, 132; LICHTMAN ET.AL, 2176-2177; DRATLER 
§2.03[1]; BENTLY/SHERMAN, 309.  

32  İnternet üzerinden patent veritabanlarına ulaşabilmektedir. Avrupa Patent Ofisi’nin veritabanı 
www.espacenet.com; Amerikan Patent Ofisi’nin veritabanı da www.uspto.gov adreslerinden ta-
ranabilir.   
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uzman kişi tarafından uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık bir biçimde anlatmalı-

dır (PatKHK m.46; EPC art.83; 35 U.S.C §112). Bu nedenle patentler toplumun teknik 

bilgi birikiminin artmasında eşsiz bir rol oynarlar.  

Patent sistemi aynı zamanda teknolojiden haberdar olma ve rakiplerin faaliyetleri hak-

kında bilgi edinebilme açısından da önem taşımaktadır. Gerçekten, patent literatürünü 

takip ederek o alanda tekniğin izlediği gelişim yönünü kestirebilmek mümkündür. Ayrı-

ca rakiplerin muhtemel stratejileri, ar-ge faaliyetlerinin neticeleri olan patentlerden çıkar-

tılabilir33.  

 

3- Patent Sistemine Hâkim Olan İlkeler 

a- Patent, sahibine münhasır hak tanır ancak buluşu uygulama hakkı vermez 

Patent sahibinin patente konu olan buluşun üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya 

ithal edilmesini engelleme yetkisi bulunmaktadır (PatKHK m.73/2). Patenti gayrimenku-

lün sınırlarını gösteren tapu senedine benzetebilmek mümkündür. Gerçekten patentler de 

buluş sahibinin tasarrufunda olan “teknik alanın” sınırlarını işaret ederler. Patent sahibi 

üçüncü kişilerin bu alana tecavüzlerine karşı korunmuştur34.   

Öte yandan patentler buluş konusundan yararlanılması hakkı vermezler35. Buluştan ya-

rarlanılması tüketici, rekabet, sağlık vb. alanlardaki mevzuat ile getirilen kurallarla ya-

saklanmış ise, kişi patenti olmasına rağmen buluş konusu malı üretip pazarlayamayacak-

tır. Dolayısıyla örneğin bir ilaç için alınmış patent, sahibine o ilacı üretme ya da satma 

konusunda bir yetki tanımak anlamına gelmemektedir. Bunun için yetkili kurumlardan, 

ülkemiz için Sağlık Bakanlığı’ndan, onay almak gerekir. Buna karşılık rakipler bahsedi-

len ilaç için bu onayı almış olabilirler. İşte bu halde de bakanlıktan verilen onay, rakiple-

rin ilacı üretip satmalarına yeterli gelmeyecektir. Patent sahibi ruhsat verilmiş ilaçların 

dahi satışını durdurabilecektir.  

Kimi zaman da bizzat patent hukuku kuralları patentten yararlanmanın önünde engel 

teşkil edebilirler. Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan 

buluşun kullanılması ile mümkünse (patent konularının bağımlılığı), sonraki tarihli pa-
                                                
33  GRANDSTRAND, 71. 
34  SCHECTER/THOMAS (Principles), 4; MERGES/NELSON, 845; SARAÇ (Hak), 48. 
35  Karş. TEKİNALP, 542; SARAÇ (Hak), 34; ŞEHRALİ, 74. 
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tent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patenti-

ni kullanamaz36. Bu husus PatKHK m.79 ile de açıkça ifade edilmiştir. Sözü edilen hü-

kümde patent konusu buluşun kullanılmasının, önceki tarihli bir patentle korunan bulu-

şun kullanılması ile mümkün olması halinde, bu hususun patentin geçerliğine hiç bir 

engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Ancak buna ek olarak aynı hükme göre, önceki 

tarihli patent sahibi sonraki tarihli patenti kullanamayacaktır. Paralel şekilde sonraki 

patent sahibinin de önceki tarihli patentin geçerliliği süresince sahibinin izni olmaksızın 

patent konusunu kullanamayacağı öngörülmüştür. Bu durumu şöyle bir örnekle açıkla-

yabilmek mümkündür: (A) beş yıl önce yeni tip bir fare kapanı icat etmiş ve bunun için 

patent almış olsun. Daha sonra (B) bu fare kapanının daha gelişmiş, fareleri acı çektir-

meden yakalayan bir tipini yaparsa bu geliştirmesi üzerinde patent almaya hak kazanabi-

lir. Fakat (B) yaptığı daha gelişmiş fare kapanını pazarladığı takdirde (A)’nın patentini 

ihlâl etmiş olacağı için bunu üretip satamayacaktır. (A) ise kendi patentli ürününü pazar-

layabilecek, ama (B)’nin yaptığı gelişmiş fare kapanını onun izni olmaksızın üretip sa-

tamayacaktır37. Bu yönüyle patentin sadece 3. kişileri engelleme yetkisini vermesi nede-

niyle aslında sahibine negatif bir hak tanıdığı söylenebilir38. 

 

b- Patent koruması için tescil şarttır  

Hemen hemen bütün sınaî haklarda olduğu gibi patentler de koruma için tescil edilmeli-

dir. Patente tecavüz fiilinin gerçekleşmesi için kusur şart değildir. Bir diğer deyişle 3.kişi 

buluş sahibinden bağımsız ve habersiz olarak buluşu kendi çabasıyla gerçekleştirse bile 

bu fiili yine de tecavüz teşkil edecektir39. İşte bu nedenle patentlerin aleni bir sicile tescil 

edilmeleri yerindedir40. Öte yandan tescil edilmemiş bir buluş toplum tarafından serbest-

çe kullanılabilir. Tescil ve patent verilmesine ilişkin işlemler her ülkede bunun için gö-

revlendirilmiş patent ofislerince yapılır. Ülkemizde bu görev Türk Patent Enstitüsü’ne 

                                                
36  Başkalarının patentlerinin, patente konu olan ürünün üretilmesini engelleyebileceği yönünde bkz. 

Atlas Powder Co. v. E.I.Du Pont de Nemours, 750 F.2d 1569 (Fed.Cir.1984). 
37  SCHECTER/THOMAS (Principles), 4-5. 
38  GRANDSTRAND, 71; SCHECTER/THOMAS (Principles), 4; TEKİNALP, 542; SARAÇ (Hak), 35. 

Geçerli bir patent olsa da, kanunun buluşu üretip satma konusunda yasaklama getirebileceği yö-
nünde bkz. Patterson v. Kentucky, 97 U.S. 501 (1878); King Instruments Corp. v. Perego, 65 
F.3d 941 (Fed.Cir. 1995).    

39  Bu konudaki tartışmalar için bkz. VERMONT, 476 vd.; LEMLEY (Infringement), 1425 vd. 
40  BENTLY/SHERMAN, 345; SARAÇ (Hak), 160-161; ŞEHİRALİ, 102. 
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verilmiştir (TPEK m.3/a). Koruma belli şartlar altında tescil tarihinden önce de başlaya-

bilir (Pat KHK m.82/1-2). Ancak bu husus başvurunun patent olarak tescil edilmesine 

bağlıdır (PatKHK m.82/4).  

Buluş yapan kişi her istediği zaman tescil talebinde bulunamaz. Aşağıda görüleceği gibi 

her şeyden önce patent ilk başvuru yapana verilir. Bu yüzden sırf buluşu daha önce yap-

mış olması, o kişiye patent verileceği anlamına gelmez. Ayrıca buluş, tescil talep edil-

meksizin topluma açıklanırsa, buluş sahibi daha sonra başvuruda bulunarak patent ala-

bilme şansını da riske atmış olur. Bir kere yapılan açıklama ile buluş sahibinin buluşunu 

terk ederek toplumun serbest kullanımına bıraktığı ileri sürülebilir. Ancak bunun için 

topluma terkin buluş sahibinin davranışından şüpheye yer vermeyecek biçimde çıkarıla-

bilir olması gerekir41. Gerçekten insanın doğası gereği, bir kimsenin çok nadir olarak 

herhangi bir karşılık talep etmeksizin buluşunu topluma bırakacağı düşünülmelidir. Do-

layısıyla en doğru yaklaşımın buluş sahibi tarafından bu yönde yapılacak bir açıklamaya 

itibar etmek olduğu söylenebilir42.  

Buluşunu tescil talebinden önce topluma açıklayan kişinin yapacağı bu açıklamalar da 

buluşa patent verilmesini engelleyebilir. Aşağıda buluşun yeniliğine ilişkin bölümde bu 

husus ayrıntılı olarak incelenecektir.          

 

c- Patent ilk başvuru yapana verilir 

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bütün ülkelerde patentin ilk başvuru yapana veril-

mesi sitemi benimsenmiştir. Bu sistemde buluşun yapıldığı tarihin bir önemi yoktur. 

Buluş bir başkası tarafından daha önceden yapılmış olsa bile başvuru tarihi itibariyle 

önce gelen kişi patent almaya hak kazanacaktır. Anılan sistem ispat açısından kolaylıklar 

sağladığı ve basit olduğu için tercih edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde de bu 

sisteme geçilmesinin yerinde olacağına dair görüşler savunulmaktadır. Önümüzdeki yıl-

larda bu değişikliğin yapıldığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır.  

 

                                                
41  Johnson & Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002);  Mendenhall 

v.Astec Industries Inc., 887 F.2d 1094 (Fed.Cir. 1989); Macbeth-Evans Glass Co. v. General 
Electric Co., 246 F. 695 (6th Cir. 1917); WALKER, 144.  

42  SCHECTER/THOMAS (Principles), 105. 
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d- Patentin sağladığı korumanın kapsamını istemler belirler 

Her patent belgesi en az bir tane istemi içerir (PatKHK m.47/1). Patentten doğan koru-

manın kapsamını istem veya istemler belirler. Buluşun korunması istenen unsurlarını 

tanımlayan istemler korumanın kapsamının tam olarak tespiti için yoruma ihtiyaç göste-

rebilirler. Yorum yapılırken patent belgesinde bulunan tarifname ve resimlerden yararla-

nılır (PatKHK m. 83/1).    

Bu nedenle patent başvurusunda istemlerin ve tarifnamenin hazırlanışı büyük önem arz 

etmektedir. Patent ofisinin görevi buluş sahibinin gerçekte icat ettiği şeyden fazlasını 

talep etmesine engel olmaktır. Dolayısıyla istemlerde topluma sunulan buluştan daha 

fazlası talep edilmişse ya da hâlihazırda bilinen şeyler üzerinde hak iddiası söz konusuy-

sa başvuru reddedilecektir. Buna karşılık buluş sahibi istemleri ve tarifnameyi yazarken 

aslında icat ettiğinden daha azı için talepte bulunmuş olabilir. Bu halde koruma gerçek-

ten icat edilen şey için değil, sadece patent başvurusunda talep edilen kadar olacaktır43. 

Kanımca bunu şöyle bir benzetmeyle açıklamak mümkündür: Buluşu düzgün kenarları 

olmayan asimetrik bir geometrik şekil, buluş sahibinin istemleri ve tarifnameyi yazarken 

kullandığı sözleri de kare, dikdörtgen, üçgen, daire, elips gibi düzgün geometrik şekiller 

olarak kabul edersek; buluş sahibi elindeki şekillerle bir yapbozun içini doldurmaya çalı-

şan bir çocuk olarak görülebilir. Şeklin dışına taşan kısımlar buluş sahibinin hak ettiğin-

den fazlasını talep etme çabası olarak değerlendirilmelidir. Buna karşılık şeklin içinde 

kalmakla beraber buluş sahibinin elindeki geometrik şekilleri kullanarak dolduramadığı, 

açıkta kalan kısımlar patent hakkının kapsamını oluşturmadıkları için toplumun kullanı-

mına açık hale geleceklerdir. İstemlerle doldurulan bu alanın sınırlarının, aynı zamanda 

buluş sahibinin tasarrufunda olan “teknik alanın” sınırlarını da işaret ettiği söylenebilir. 

Bu bağlamda buluşun gerçekte ne olduğunun bir önemi bulunmamaktadır44.  

 

e- Ülkesellik 

(1) İlkenin anlamı 

                                                
43  MERGES/DUFFY, 26; SARAÇ (Hak), 44; ORTAN, 190. 
44  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 8; MERGES/DUFFY, 26-27.   
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Geçmişte patentler, yeni ve yararlı teknolojinin ülkeye çekilebilmesi için bunları getiren 

kişilere verilen imtiyazlar şeklinde ortaya çıktıklarından, etkileri de devletin ülkesi ile 

sınırlı olmuştur. Ülkesellik ilkesi bu anlayışın bir devamı olarak nitelenebilir45. 

Dünya çapında etkili olacak, global bir patent yoktur. Buluş sahipleri patentlerini koru-

ma istedikleri her ülkede ayrı ayrı tescil ettirmek zorundadır. Bu tescil yapılırken her 

ülkenin patent ofisi ülkesinde yürürlükte olan patent verilebilirlik şartlarına göre değer-

lendirme yapar46. Patente tecavüz edilmesi durumunda ise yine tecavüzün vuku bulduğu 

ülkede dava açılması gerekir. Buluşun taklit edildiği ülkede patent tescil edilmemişse 

buluş sahibinin bu fiili engelleyebilmesi mümkün değildir. Bir diğer ifadeyle Amerika 

Birleşik Devletleri’nde tescil edilmiş olan bir patent Türkiye’de tescilli değilse, Türki-

ye’deki fiillerin patente tecavüz ettiği gerekçesiyle dava açılamaz47.  

 

(2) Ülkesellik ilkesini yumuşatma çabaları ve uluslararası girişimler 

Patentler ülkesel olmasına rağmen ticaret globaldir. Buluş sahipleri de buluşlarına dünya 

çapında koruma ararlar. Uluslararası ticaretin gelişmesi, ülkesellik ilkesinin belli oranda 

yumuşatılması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir48.  

Bu alandaki ilk çaba 1883 tarihli Paris Konvansiyonu ile kendisini göstermiştir. Konvan-

siyonda patentlerin yanı sıra faydalı modeller, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler ve 

haksız rekabet konularında düzenleme yapılmış olmakla birlikte konumuz açısından iki 

önemli ilkeye yer verilmiştir. Bunlardan ilki “ulusal muamele” ilkesidir. Buna göre kon-

vansiyona taraf olan ülkeler, diğer ülkelerin vatandaşlarına da kendi vatandaşlarına sağ-

ladıkları korumayı sağlamakla yükümlüdür (m.2). Konvansiyonun getirdiği ikinci ve asıl 

yenilik ise “rüçhan hakkı”dır. Bu ilke uyarınca üye ülkelerden birinde başvuruda bulu-

nan kişi, belirli bir süre içinde (patent ve faydalı modelleri için 12 ay, marka ve tasarım-

                                                
45  SARAÇ (Hak), 40.  
46  Örneğin bilgisayar programları ve iş görme yöntemleri için Avrupa’da yapılan patent başvuruları 

reddedilirken bunlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde patente konu olabilirler. Bu husustaki so-
runlar için bkz. MILLS, 94.  

47  MILLS, 92 vd.; SCHECTER/THOMAS (Principles), 8; MERGES/DUFFY, 54; SARAÇ (Hak), 39-40. 
48  MERGES/DUFFY, 54; ERDEM, 42 vd.; ABBOTT ET.AL., 602. 
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lar için 6 ay), daha sonra başka herhangi bir ülkede koruma talep ederse, bu ülkelerde 

yapılan başvurular ilk başvuru tarihinde yapılmış sayılır (m.4/C(1))49. 

Ancak uluslararası alanda patent konusundaki esaslı gelişmelerin ortaya çıkması için 

1970li yılları beklemek gerekmiştir. İlk olarak 1978 yılında yürürlüğe giren 1970 tarihli 

Patent İşbirliği Sözleşmesi (PCT) kabul edilerek patent başvurusu usulü yeknesaklaştı-

rılmıştır. Böylelikle her ülkede ayrı ayrı başvuru yapma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. 

Buluş sahibi yapacağı tek bir başvuru ile seçeceği bütün ülkelerde başvuru yapmış sa-

yılmaktadır. Ancak PCT sadece uluslararası başvurunun yapılmasına ilişkin kuralları 

düzenlemektedir. Bu aşamaya uluslararası safha (international phase) denilmektedir. Bu 

safhada uluslararası araştırma makamı (Türkiye için Avrupa Patent Ofisi) tarafından 

bilinen tekniğe ilişkin araştırma yapılır. Başvuru sahibi daha sonra buluşunun patent 

verilebilirlik şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin bir ön inceleme talep edebilir. Bu ince-

lemenin ulusal patent ofisleri üzerinde herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Ön incelemenin 

ardından ulusal safhaya (na-tional phase) geçilir. Ulusal safhada başvuru sahibi tarafın-

dan seçilen her ülkede buluşun patent verilebilirliği tekrar incelenir. Olumlu yönde karar 

verilmesi halinde patent tescil edilir50. 

1973 yılında imzalanarak 1977’de yürürlüğe giren Avrupa Patent Konvansiyonu (EPC) 

ile patent verilmesi prosedürünün tamamı için ortak bir hukuk yaratılmıştır51. Böylece 

Paris Konvansiyonu ve PCT ile ulaşılan noktanın daha ilerisine geçildiği söylenebilir. 

Gerçekten, Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patentler, ayrıca bir incelemeye gerek 

kalmaksızın, seçilen ülkelerde geçerli olmakta, ulusal patentlerin hükümlerini doğurmak-

tadır. Tahmin edileceği gibi bu durum üye ülkelerin mevzuatlarındaki patent verilebilir-

lik şartlarının konvansiyondaki ile aynı olmasını gerektirir. Ancak Avrupa patentinin tam 

                                                
49  MERGES/DUFFY, 54-55; SCHECTER/THOMAS (Principles), 19. 
50  PCT başvurusuna ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bkz. CARTIGLIA, 265 vd.; MILLS, 88; ABBOTT 

ET.AL. 1430 vd. 
51  Avrupa Patent Konvansiyonu 2001 yılında Avrupa Patent Ofisi İdarî Konseyi tarafından kabul 

edilen ve EPC 2000 adı verilen yeni metin ile revize edilmiştir. Avrupa Patent Konvansiyo-
nu’nda yapılan değişikliklere ilişkin Anlaşmanın 8’inci maddesine göre EPC 2000; 
- 15’inci üye devlet tarafından onaylandığı tarihten iki yıl sonra, ya da   
- daha erken bir tarih olması halinde, bütün üyeler tarafından onaylandığı tarihi takip eden 3’üncü 
ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.  
13.12.2005 tarihinde Yunanistan EPC 2000’i onaylayan 15’inci üye devlet olmuştur. Buna göre 
EPC 2000’in yürürlük tarihi 13.12.2007’dir. EPC 2000 metni ve bilgiler için bkz. Special Edition 
No.1, OJ EPO 2007; http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/new.html 
(20.09.2007). 
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anlamıyla bölgesel bir patent olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü alınan 

tek bir patentin, doğrudan doğruya, sisteme dahil olan bütün ülkelerde geçerli olması söz 

konusu değildir. Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patentin yine de seçilen ülkelerde 

tescil edilmesi şarttır. Bu patentlere karşı ilgili ülke mahkemesinde hükümsüzlük talebiy-

le dava açılabilir. Yine ayrıca patent üye ülkede, ancak bu ülke başvuru yaparken seçil-

miş ise, tecavüze karşı korunabilir. Bu nedenle Avrupa patenti için tek bir patent değil, 

fakat bir “patentler demeti” denilebilir52.  

Avrupa Birliği ülkeleri daha da ileri giderek ayrıca tescil edilmesine gerek kalmadan 

bütün üye ülkelerde geçerli olacak ve tecavüz halinde korunabilecek bir topluluk patenti 

üzerinde uzun süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte çeşitli politik ve 

teknik sorunlar nedeniyle bu çabalar henüz bir sonuca ulaşamamıştır53.   

 

B- Türk Patent Sisteminin Tarihsel Gelişme Süreci 

Patentlere ilişkin ilk düzenleme Osmanlı İmparatorluğu döneminde kabul edilen 1879 

tarihli İhtira Beratı Kanunu’dur. Bu kanun 1844 tarihli Fransız Patent Kanunu’ndan ter-

cüme edilerek hazırlanmıştır54. Uygulama süreci içerisinde ortaya çıkan ihtiyaca ve mev-

zuatın yenilenmesi çabalarına rağmen İhtira Beratı Kanunu yüz yılı aşan bir süre yürür-

lükte kalmıştır55.  

Daha sonra eski kanunun yetersizliği ve uluslararası anlaşmalardan doğan taahhütler 

nedeniyle 1995’de, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname kabul edilmiştir. Aynı yıl bu düzenlemeye bağlı olarak bir de yönetmelik 

çıkartılmıştır. 

PatKHK’nın yirmi yıllık uygulamasında görülen aksaklıkların giderilmesi, sistemin daha 

iyi işlemesi ve bu dönemde ortaya çıkan uluslararası gelişmelere uyumun sağlanabilmesi 

amacıyla Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır. 

                                                
52  HAERTEL, 506; BRINKHOF/SCHUTJENS, 4-5; VAN BENTHEM, 437; PATERSON, 20; BARTON 

(Issues), 342-343; MERGES/DUFFY, 56. 
53  Topluluk patenti hakkında genel açıklamalar ve buna ilişkin sorunlar için bkz. BAYER, 361 vd.; 

PAGENBERG (Community Patent), 281 vd.; FRANZOSI, 416 vd.; PATERSON, 21-22.  
54  AYİTER, 18; TEKİNALP, 484.  
55  Bkz. AYİTER, 18-19; YÜKSEL, VII; PatKHK Genel Gerekçesi.  
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Milli mevzuatta yapılan bu değişikliklerin yanı sıra patent hukuku alanındaki temel ulus-

lararası anlaşmalara da imza atılmıştır. Türkiye ilk önce Lozan Anlaşması ile sınaî hakla-

rın korunmasına ilişkin ilk uluslararası sözleşme olan 1883 tarihli Paris Sözleşmesi’ne 

katılmayı taahhüt etmiş, 1925 yılında sözleşmeyi onaylamıştır56.  

Patentler alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan birisi de 1970 

tarihli PCT’dir. Türkiye bu anlaşmaya 1995 yılında taraf olmuştur. Son olarak 2000 yı-

lında 1973 tarihli EPC’yi imzalayarak, Türkiye de Avrupa patent sisteminin bir parçası 

olmuştur.   

 

C- Patent Belgesinin İçeriği 

Patent dört ana kısımdan oluşur: (1) özet, (2) tarifname, (3) istem veya istemler, (4) re-

simler.  

 

1-Özet 

Patent belgesinin ilk kısmı özettir. Özet 50 ila 150 kelimeden oluşur ve buluş hakkında 

genel bilgi verme amacına hizmet eder. Bunun için tarifname, istemler ve eğer varsa 

resimlerde bulunan temel özellikleri içerir; buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. 

Buluşun çözmeye çalıştığı teknik problemin ve buluşun getirdiği çözümün net biçimde 

anlaşılmasını sağlar (PatKHK m.48; PatYön m.11; EPC art.85; EPCReg R.33)57. 

Bu yönüyle patent özetleri patent ofisleri ve rakipler tarafından patent araştırması yapar-

ken yararlanılan önemli başvuru kaynakları olmaktadır. Bu şekilde araştırma yapanlar 

önce özeti okuyacaklar, bundan sonra asıl patent belgesini inceleyip incelememeye karar 

vereceklerdir. Nitekim EPC’nin Avrupa Patenti Verilmesine İlişkin Uygulama Kuralla-

rı’nda özetin bu işlevi yerine getirecek tarzda kaleme alınması gerektiği öngörülmüştür 

(EPCReg R.33(5)). Böylelikle araştırma süreci basitleşmektedir58. 

  

                                                
56  TEKİNALP, 484. 
57  SINGER/STAUDER, Teschmacher, 394; BENTLY/SHERMAN, 333; DURHAM, 17; TEKİNALP, 526; 

THORLEY ET.AL., 40, 97; VISSER, 143.  
58  BENTLY/SHERMAN, 333-334. 
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2- Tarifname 

a- Genel olarak 

Patent belgesinin bir diğer kısmı tarifnamedir. Kanunkoyucu buluşun patent başvurula-

rında teknik alandaki uzman kişi tarafından uygulanmasına olanak verecek derecede 

açıklıkla tanımlanmasını öngörmüştür (PatKHK m.46; EPC art.83; 35 U.S.C. §112)59. 

Bu yolla patent sistemi aracılığıyla toplumun bilgi havuzunun zenginleştirilmesi amaç-

lanmıştır. Tarifname patent sisteminin bu fonksiyonunu icra etmesinde önemli bir rol 

oynar60. Tarifnamenin pek çok açıdan teknik ve bilimsel bir makaleyi andırdığı söylene-

bilir: Buluş sahibinin karşılaştığı problemleri tanımlar, bunların ne şekilde çözüldüğünü 

anlatır ve buluşun önemini, daha önce yapılmış olanlardan farkını belirtir61.  

 

b- Tarifnamenin içeriği 

Başvuru sahibi buluşun niteliği ve uygulanması hakkında önemli bilgiler içeren tarifna-

meyi hazırlarken serbest değildir. Tarifnamede yer alması gereken hususların neler oldu-

ğu konusunda bazı kurallar vardır (PatYön m.8; EPCReg. R.27). Bu bağlamda tarifname 

aşağıda sayılan hususlar konusundaki açıklamaları içermelidir. 

 

(1) Buluşun başlığı 

Tarifnamenin başlangıcında buluşu kısa bir şekilde tanımlayan buluş başlığı yer alır 

(PatYön m.8/a)62.  

                                                
59  Tarifname buluşun açıklanması ve uygulanmasının gösterilmesi bakımından büyük önem taşı-

maktadır. Bununla birlikte, yeterince açık olup olmadığı tespit edilirken başvuru, istemler ve re-
simler de katılarak, bir bütün olarak değerlendirilir. Bkz. Bu yönde EPOBA T 0014/83 
(07.06.1983); EPOBA T 0169/83 (25.03.1985); EPOBA T 0818/93 (02.04.1996); Minnesota 
Mining & Manufacturing Co. v. ATI Atlas Ltd. [2001] FSR 31; In re Wands, 858 F.2d 731 
(Fed.Cir. 1988). Ayrıca bkz. SINGER/STAUDER, Teschemacher, 357; VITORIA ET.AL., 1150/10; 
PATERSON, 314; VISSER, 135; DYBDAHL, 91; MERGES/NELSON, 845; SCHECHTER/THOMAS 
(Principles), 184; CORNISH, 142-143; MERGES/DUFFY, 262; TEKİNALP, 525; ADELMAN ET.AL., 
567; WALKER, 143; BENTLY/SHERMAN, 335. 

60  EPOBA T 0011/82 (15.04.1983); PATERSON, 312; SCHECHTER/THOMAS (Principles), 184.  
61  MERGES/NELSON, 844; BENTLY/SHERMAN, 334. 
62  Avrupa patent başvurularında 01.06.1991 tarihinden itibaren buluş başlığı konulma zorunluluğu 

kaldırılmıştır (Notice from the EPO, OJ 1991, 300). Başvurularda buluş başlığı kullanılmışsa 
bunlar re’sen silinmektedir. Bkz. SINGER/STAUDER, Teschemacher, 366.  
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(2) İlgili Teknik Alan 

Tarifnamede buluşun ilgili olduğu teknik alanın belirtilmesi gerekir (PatYön m.8/b; 

EPCReg. R.27(1)(a)).  

 

(3) Bilinen teknik 

Tarifname buluşun ilgili olduğu alandaki tekniğin bilinen durumunu da açıklamalıdır 

(PatYön m.8/b; EPCReg. R.27(1)(b))63. Böylelikle buluşun anlaşılabilmesi ve objektif 

bir değerlendirmeye tabi tutulabilmesi mümkün olur. Bilinen tekniğe ilişkin açıklama-

lardan araştırma raporu hazırlanırken ve inceleme yapılırken de yararlanılır64. Uygun 

olduğu takdirde bilinen tekniğe dahil olan patent ve diğer dokümanlara da atıf yapılması 

gerekir. Bu konudaki bütün belgelerin tek tek sayılması şart değildir. Sadece en yakından 

ilgili olanların belirtilmesi yeterlidir65. Ancak belirtmek gerekir ki, araştırma ve incele-

meyi yapan patent ofisi başvuru sahibi tarafından belirtilen bilinen teknik açıklamalarıy-

la bağlı değildir. Bilinen teknik toplumca ulaşılabilir olan bilgilerden oluşur (PatKHK 

m.7/2). Bu yüzden sadece başvuru sahibinin bildiği hususlar bilinen tekniğe dahil olmaz-

lar66.  

 

(4) Buluşun açıklanması 

Buluşun açıklandığı kısım tarifnamenin en önemli bölümünü oluşturur (PatYön m.8/c-e; 

EPCReg. R.27(1)(c)). Burada buluş istemlerde talep edildiği şekliyle açıklanır.  

Açıklama teknik problem ve bunun çözümünü belirtir şekilde kaleme alınmalıdır. Bu 

yapılmadığı takdirde ortada bir buluş olduğundan bahsedilemeyecektir67. Öte yandan 

                                                
63  EPOBA T 0654/92 (03.05.1994); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter II, 4.3-4.4.  
64  SINGER/STAUDER, Teschemacher, 366-367; BENTLY/SHERMAN, 334; VISSER, 368; DYBDAHL, 

94-95; PATERSON, 312.  
65  EPOBA T 0450/97 (05.02.1998); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter II, 4.4; VISSER, 

368; DYBDAHL, 95.  
66  SINGER/STAUDER, Teschemacher, 367. 
67  EPOBA T 0026/81 (28.10.1981); SINGER/STAUDER, Teschemacher, 367. Teknik problemin 

çözümü işaret eder yönde ifadeler içeremeyeceği, aksi takdirde buluşun aşikâr olması riskinin bu-
lunduğu yönünde bkz. EPOBA T 0229/85 (27.10.1986); EPOBA T 0099/85 (23.10.1986). 
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teknik problemin tarifnamede açıkça bu ad altında tanımlanmasına gerek yoktur. Tarif-

namedeki açıklamalardan teknik problemin ne olduğunun anlaşılabilir olması yeterli-

dir68.  

Resimlere yer verilmişse bunlarda yer alan parçalar numaralandırılarak açıklanır 

(PatYön m.8/d; EPCReg R.27(1)(d))69. Sonrasında buluşun çalışması, işleyişi açıklanma-

lıdır (PatYön m.8/e; EPCReg R.27(1)(e))70. Tarifnameden ya da buluşun niteliğinden 

çıkarılamıyorsa sanayiye uygulama biçimi de tarifnamede belirtilmelidir (PatYön m.8/f; 

EPCReg R.27(1)(f)) 

 

3- İstemler  

a- İstemlerin işlevi 

İstemler patentten doğan korumanın kapsamını tespit etmekte kullanılırlar71. Deyim ye-

rindeyse buluş sahibi patentin kendisine sağladığı münhasır hakkı istemler vasıtasıyla 

talep eder. Bu husus kanunda açık olarak ifade edilmiştir (PatKHK m.47/2, 83/1; EPC 

art.84). 

 

b- İstemlerin kapsamı ve yorumlanması 

Patentin sağladığı koruma istemler tarafından belirlendiği için, bunların kapsamının doğ-

ru olarak tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. İstemlerin kapsamına getirilen ilk 

sınırlama bunların tarifname tarafından desteklenmeleri şartıdır72. Gerçekten tarifnamede 

açıklanmayan bir husus istemlerde talep edilemez. Bunun nedeni patentin tanıdığı mün-

                                                
68  DYBDAHL, 95; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter II, 4.5. 
69  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter II, 4.7 
70  PCT başvurularında ve Amerika’da yapılacak olan patent başvurularında başvuru sahibi buluşu-

nun bildiği en iyi uygulama şeklini (“best mode”) tarifnamede göstermek zorunda iken, Avrupa 
patenti başvurularında ve Türkiye için yapılacak millî başvurularda, buluşun uygulama şekille-
rinden birisinin gösterilmesi yeterlidir (PCTReg R.5.1(a)(v); DYBDAHL, 95; SINGER/STAUDER, 
Teschemacher, 368 vd.). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “best mode” uygulaması için bkz. 
SCHECHTER/THOMAS (Principles), 196 vd.; MERGES/DUFFY, 337 vd.; DURHAM, 72 vd.  

71  SINGER/STAUDER, Teschemacher, 377; PATERSON, 336; HANABUSA, 175; DYBDAHL, 99; 
BENTLY/SHERMAN, 336; CORNISH, 140; ŞEHİRALİ, 76-77; SARAÇ (Hak), 47; TEKİNALP, 526. 
EPOEBA G 0006/88 (11.12.1989). 

72  HANABUSA, 174. DYBDAHL, 100; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter III, 6.4. 
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hasır hakkın tekniğe yapılan katkının bir karşılığı olmasıdır. Bu da başvuru sahibinin 

ancak açıklayarak topluma gösterdiği şeyler için hak talep edebileceği anlamına gelir ki, 

bu açıklamaların yeri de tarifnamedir73.  

İstemlerin kapsamının tespiti bunların yorumlanmasını zorunlu kılar. İstemlerin kapsa-

mının tespiti bir diğer deyişle nasıl yorumlanacağı hususu en başından beri çözülmesi 

gereken bir konu olarak mahkemelerin önüne gelmiştir. Bu konuda zaman içinde, şimdi 

terk edilmiş olan, birbirine zıt iki uygulamanın benimsendiği görülebilir. Bunlardan ilki 

özellikle İngiltere’de kullanılmış olan ve lâfzî yorum metodudur. Bu metodda istemler 

kullanılan ifadelerle sınırlı olarak yorumlanmakta, istemler dışındaki başka hususların 

korumanın kapsamının tespitinde kullanılmasına istisnai olarak izin verilmekteydi74. Öte 

yandan Almanya’da patent istemlerinin sadece yol gösterici bir rol oynadığı düşünül-

mekteydi. Hatta mahkemeler bir dönem verdikleri kararlarda, korumanın kapsamının 

buluş sahibinin kullandığı ifadelerden bağımsız olarak buluşun objektif olarak tekniğe 

yaptığı katkı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğine karar vermekteydi. Bu ise patent 

sahibine çok geniş bir koruma sağlamakla birlikte hukuk güvenliği aleyhine bir durum 

yaratmaktaydı75.  

EPC hazırlanırken üye ülkelerdeki bu uygulama farklılıklarının giderilmesi amaçlanmış 

ve korumanın kapsamını belirleyen art.69 hükmünü açıklayıcı bir protokol kabul edil-

miştir76. Buna göre, Avrupa patenti tarafından sağlanan korumanın kapsamı katı bir şe-

kilde, istemlerde kullanılan ifadelere bağlı kalınarak tespit edilemez. İstemlerde bulunan 

anlam belirsizliklerin tarifname ve resimlerden yararlanmak suretiyle giderilmesi gere-

kir. İstemler sadece yol gösterici imişler ve asıl koruma kapsamı, tekniğin bilinen duru-

munda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin değerlendirilmesi sonucunda 

patent sahibinin aklında bulunan kapsama uygun olarak tespit edilecekmiş sonucunu 

çıkaracak şekilde de yorumlanamaz77. Aksine istemler bu iki aşırı uç arasında, patent 

sahibine hakkaniyete uygun bir koruma ile beraber üçüncü kişilere de makul oranda hu-

                                                
73  EPOBA T 0409/91 (18.03.1993); PATERSON, 337; DYBDAHL, 100. 
74  WESTON, 49-50. Yazar İngiltere’deki bu uygulamanın tekellere karşı duyulan tarihsel kuşkudan 

kaynaklandığını belirtmektedir.  
75  Almanya’daki tarihsel gelişim için bkz. WESTON, 51 vd.; ORTAN, 191. 
76  Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention, Munich Diplomatic Conference 

for the setting up of a European System for the Grant of Patents on 5 October 1973. 
77  Bu husus PatKHK m.83/4’te de yer almıştır. 
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kuki bir kesinlik sağlanması sonucuna hizmet edecek şekilde yorumlanmalıdır. Böylelik-

le istemler kullanılan kelimelerin sınırını aşan ancak yine de patent belgesinde dayanağı-

nı bulan bir kapsama kavuşturulmuştur. Bu şekilde üçüncü kişilerin ürün ya da usuller 

üzerinde küçük bir takım değişiklikler yaparak istemlerin sağladığı korumadan kaçınma-

larının önüne geçilmek istenmiştir. Bunun için eşdeğer unsurların da koruma kapsamının 

belirlenmesinde dikkate alınacağı kabul edilmektedir (PatKHK m.83/5). Eşdeğer unsur, 

istem konusu unsur ile aynı işlevi gören, bunu aynı şekilde gerçekleştiren ve aynı sonucu 

ortaya çıkaran unsur olarak tanımlanmıştır (PatKHK m. 83/6)78. 

Ancak yine vurgulamak gerekir ki, korumanın kapsamı istemlerle sınırlıdır. İstemlerde 

belirtilmemiş olan bir unsurun yorum yoluyla da olsa bunların içine ithal edilerek koru-

manın genişletilmesi söz konusu olamaz.  

 

c- İstem türleri 

İstemler korunmak istenen buluşun niteliğine göre iki ana gruba ayrılırlar. Bunlardan ilki 

bir fiziki yapıya yöneltilirken ikinci grup istemde ise aktivite talep edilmektedir79.  Bun-

lar aynı zamanda ürün ve usul istemleri olarak da adlandırılmaktadır. Ürün istemlerin 

altında makine, cihaz, kimyasal bileşikler vb. toplanırken usul istemleri ise yöntem, kul-

lanım vb. şeklinde ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma çabasına rağmen bu alt grupların ol-

dukça esnek olduğu, buluşun niteliği ve istemlerin kaleme alınış tarzına göre değişebile-

ceği kabul edilmektedir80. Bu konu ileride “buluş türleri” başlığı altında ayrıntılı biçimde 

inceleneceği için burada daha fazla detaya girilmeyecektir. 

 

d- İstemlerin yapısı 

(1) İstemlerin içeriği 

                                                
78  Eşdeğer unsurlara ilişkin olarak EPC’de açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Farklı ülkelerde 

eşdeğer unsurların tespitine ilişkin kullanılan kriterler de değişiklik göstermektedir. Bkz. İngilte-
re’de Catnic ComponenetsLtd. v. Hill and Smith Ltd. [1982] RPC, 183, Almanya’da BGH Form-
stein GRUR,1986, 803. PatKHK’daki düzenleme Amerikan hukukunda kabul edilen kriterlerle 
örtüşmektedir. Bkz. aynı yönde SARAÇ (Hak), 49 dn.98. Eşdeğer unsurlar ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. SARAÇ (Hak), 48 vd.; DURHAM, 131 vd.; SCHECHTER/THOMAS (Principles), 304 vd.  

79  PATERSON, 339;  
80  EPOEBA G 0006/88 (11.12.1989); PATERSON, 339 vd.; CORNISH, 144 vd.; BENTLY/SHERMAN, 

336.  
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İstemler açık ve öz olmalıdır (PatKHK m.479/2; EPC art.84). Bununla birlikte Pek çok 

patent isteminin uzman olmayan bir okuyucu için anlaşılmasının zor olduğunu da be-

lirtmek gerekir. Patentlerin ilgili teknik alandaki uzman kişilere hitap ettiği düşünüldü-

ğünde bu durum normal kabul edilmelidir81.  

İstemlerin teknik unsurlar içermesi gerekir. Teknik olmayan, örneğin buluşun ticari 

avantajlarına ilişkin açıklamaların istemlerde yer almasına izin verilmez82. İstemlerde 

yer alacak teknik unsurların buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problemi çözmede kul-

lanılan teknik unsurlar olmalıdır83. Teknik problemin çözümü ile ilgisi olmayan, bir di-

ğer deyişle buluşun dışındaki unsurların istemlerde yeri yoktur. Özellikle yenilik değer-

lendirmesi yapılırken bu hususa dikkat edilmelidir. 

 

(2) Bağımlı – bağımsız istemler 

Genellikle bir patent hiyerarşik olarak sıralanan birden fazla istem içerir. Ancak istem 

sayısının makul olması gerekir (EPCReg R.29/5)84. İstemler bağımsız istemler ve bağım-

lı istemler olarak kaleme alınabilirler. İstemler genellikle geniş kapsamlı bir bağımsız 

istemle başlar. Bağımsız istemlerin buluşu tanımlamak için gereken bütün asli unsurları 

içermesi gerekir85. Ancak, bisikletin tekerleklerinin olması gibi, herkesçe bilinen unsur-

ların açıklanması gerekmez. Bu nedenle örneğin buluş bilinen bir ürün üzerindeki geliş-

meye ilişkinse bu ürün belirtilerek buluşun farklı olan unsurlarının sayılması yeterli ola-

caktır86. Bağımsız istem genellikle bir veya daha fazla bağımlı istem tarafından takip 

                                                
81  BENTLY/SHERMAN, 337; DURHAM, 49-50. 
82  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter III, 2.1; SINGER/STAUDER, Teschemacher, 378-

379. 
83  EPOBA T 0032/82 (14.03.1984); EPOBA T 1055/92 (31.03.1994); PATERSON, 349. 
84  SINGER/STAUDER, Teschemacher, 389; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter III, 5; 

EPOBA T 0246/91 (14.09.1993). Temyiz Kurulu, 157 istem ihtiva eden bir patentin EPC art.84 
ve EPCReg R.29/5 hükümlerini ihlal ettiğine hükmederek; patentlerin potansiyel kullanıcıların 
önünde bir hukuki belirsizlik oluşturmalarına izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Bkz. 
aynı yönde EPOBA T 0079/91 (21.02.1992). 

85  EPOBA T 0133/85 (25.08.1987); VISSER, 138. 
86  EPOBA T 1055/92 (31.03.1994); DYBDAHL, 100; SINGER/STAUDER, Teschemacher, 379; 

VISSER, 138. “Duman ve hava ayarlı sigara ağızlığı” başlıklı ve TR 2005 01305 sayılı patentin 1 
numaralı bağımsız istemi: “Buluş sigarayı bırakmak isteyenler için iki parça olarak hazırlanmış 
sigara ağızlığı olup özelliği, sigaranın ağızlığa takılmasını sağlayan sigara yuvasından (11) baş-
layan birinci gövde (19), birinci ve ikinci gövdeyi birleştiren vida sistemi (4) ve duman geçiş yo-
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edilir. Bu yolla bağımsız istemde talep edilen özellikler daha açık bir biçimde belirtilmiş 

olur. Nitekim bağımlı istemler dayandıkları isteme atıf yaparlar ve korunması istenen 

ilave özellikleri belirtirler (EPCReg R.29/4; PatYön m.9/9)87.  

İstemleri bu şekilde düzenleyerek patent sahibi patentin hükümsüzlüğü iddialarına karşı 

kendisini koruyabilme imkânına kavuşmuş olur. Böylece geniş kapsamlı istem ya da 

istemler bilinen teknik nedeniyle hükümsüz olsalar bile, daha dar kapsamlı istemlerin 

geçerliliği devam edebilecektir (PatKHK m.129/3)88 

 

4- Resimler 

Patent belgesinin son kısmını resimler oluşturur. Resimler de buluşu açıklarlar (EPCReg 

R.32; PatYön m.10) ve tarifnameyle birlikte buluşun yorumlanmasında kullanılırlar 

(PatKHK m.83/1). Patent başvurusunda kullanılacak resimlerde uyulması gereken kural-

lar ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Bu şekilde başvurularda bir standart sağlanarak pa-

tent belgelerinin toplumu bilgilendirme fonksiyonlarını en iyi biçimde yerine getirmeleri 

sağlanmak istenmiştir89.     

 

II- DİĞER FİKRÎ HAKLAR  

A- Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklar 

1- Genel Olarak 

                                                                                                                                     
lunu (3) sağlayan ve sigara ağızlığıyla (1) birleştirilen ikinci gövdenin (20) oluşturduğu plastik 
gövdeden oluşmasıdır.” 

87  Örneğin bağımsız istemde bir ürünün (kontakt lens) temel ayırt edici özelliği (geridönüşüm so-
nucunda elde edilmiş plastikten yapılmış olma) belirtilmişken bağımlı istem bağımsız istemi belli 
sayısal parametrelerle (asgari ya da azami kalınlık gibi) sınırlandırabilir (BENTLY/SHERMAN, 
336). “Duman ve hava ayarlı sigara ağızlığı” başlıklı ve TR 2005 01305 sayılı patentin 2 numara-
lı bağımlı istemi: “İstem 1’de bahsedilen buluş olup özelliği sigara yuvası (11) içinde nikotin ke-
sicinin (10), sigara yuvasına sıkı geçmesini sağlayan vida sistemidir.” Ayrıca bkz. EPO Exami-
nation Guidelines, Part C, Chapter III, 5; SINGER/STAUDER, Teschemacher, 389. 

88  MYERS, 82; BENTLY/SHERMAN, 336-338; Chiron v. Organon [1994] FSR 458.. 
89  BENTLY/SHERMAN, 339. 
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Anglo-Sakson hukuklarında copyright90, bizde ise telif hakları91 olarak da bilinen eser 

sahibinin hakları, sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musikî, güzel sanatlar 

veya sinema eserleri üzerinde, onu meydana getiren kişiye tanınan haklardır.  

Eser sahibinin haklarının korunması her şeyden önce ulusal kültür mirasının geliştirilme-

si, zenginleştirilmesi ve yayılmasının araçlarından birisi olarak kabul edilmelidir. Gü-

nümüzde deneyimler ulusal kültürün edebiyat ve sanat eserlerine tanınan koruma ile 

orantılı olarak geliştiğini göstermektedir. Koruma ne kadar yüksek olursa eser sahipleri-

nin yeni eserler yaratmak için hissedecekleri motivasyon da o kadar büyük olacaktır92. 

“Bağlantılı haklar”, yani tam deyimiyle “eser sahibinin haklarına bağlantılı haklar”93 

kavramının içine komşu haklar olarak adlandırılan icracı sanatçıların icraları, bir icrayı 

ya da sesleri ilk defa tespit eden ses taşıyıcısı yapımcılarının ses taşıyıcıları ve radyo 

televizyon kuruluşlarının yayınları üzerindeki hakları ile ayrı bir kategori olan film ya-

pımcılarının hakları girmektedir.  

Bağlantılı haklar, eser sahibine tanınan haklardan daha değişik bir kategori oluşturmak-

tadır. Bunlara girişimci hakları (entrepreneurial rights) da denilmektedir94. Bunun nede-

ni, bu kişilere tanınan hakların, var olan bir eseri kullanmaları ya da geliştirmeleri dola-

yısıyla, işleme eser üzerindeki haklara benzemeleridir. Ancak bir farkla ki, bunlar artistik 

yeteneklerinden ziyade teknik ya da organizasyonel yeteneklerini kullanmaktadırlar. 

Yine bu nedenle bağlantılı hakların sujeleri fiilen o eseri meydana getiren kimse değil ve 

fakat o eserin üretilmesinin finansmanını ya da organizasyonunu üstlenmiş olan kişi ya 

da kuruluş olmaktadır95.     

                                                
90  Her ne kadar copyright sadece bir eserin kopyasının çıkarılmasını yani çoğaltılması hakkı anla-

mına gelse de bunun yanı sıra umuma arz yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, işleme, yayma 
ve temsil haklarını da içerdiği kabul edilmekte, pek çok ülkenin kanunlarında bu haklar münhası-
ran eser sahibine tanınmaktadır (WATAL, 208; WIPO, 5). 

91  Telif aslında kelime anlamıyla kitap yazarlığını ifade etmektedir. Ancak yazarların dışında her-
hangi bir fikir ya da sanat eserini meydana getiren kişilerin bu eserleri üzerindeki hakları da ko-
runacağından, teknik anlamda doğru olan kullanım eser sahibinin haklarıdır.  

92  WIPO, 151-152.  
93  Kavrama ilişkin terminoloji sorunu ve içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ARKAN A., 37 vd.; 

TEKİNALP, 252 vd.; WIPO, 5 vd. 
94  BENTLY/SHERMAN, 29. 
95  BENTLY/SHERMAN, 29. 
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Eser sahibinin hakları ile korunan, eser sahibinin o eseri meydana getirirken dayandığı, 

yararlandığı fikirler değil ve fakat o fikirlerin ifade ediliş biçimi, ifadede bulunan eser 

sahibinin hususiyetidir (idea/expression dichotomy)96. Bu yönüyle eser sahibine tanınan 

haklar, patent hakkının aksine fikirler üzerinde münhasır bir hak tanımamaktadır97. Buna 

karşılık patent sahibi, esas itibariyle istem veya istemlerde talep edilenler ile aynı işlevi 

gören, bunu aynı şekilde gerçekleştiren ve aynı sonucu ortaya çıkaran unsurlar için de 

koruma talep edebilmektedir (PatKHK m.83/5). 

Uluslararası alanda eser sahibinin haklarını düzenleyen başlıca belgeler 1886 tarihli Bern 

Sözleşmesi, 1961 tarihli Roma Sözleşmesi, 1995 tarihli TRIPS Anlaşması, 1996 tarihli 

WIPO Telif Hakları Anlaşması olarak sayılabilir.  

Ülkemizde de konu zaman içinde esaslı değişikliklere uğramasına rağmen halen yürür-

lükte olan, 1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenlenmiştir.  

 

2- Eser Türü Olarak Bilgisayar Programları 

Eser türleri için numerus clausus ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre, kanunda eser olarak 

gösterilen kategoriler dışında başka bir eser türü yaratılamaz. Kanunda sayılmış bulunan 

eser türleri, (i) ilim ve edebiyat eserleri, (ii) musikî eserleri, (iii) güzel sanat eserleri ve 

(iv) sinema eserleridir. Buna karşılık belli bir türü oluşturan grup içindeki eserlerdeki 

saymanın sınırlayıcı olmadığı; bunlara örnek olarak yer verildiği genel olarak kabul 

edilmektedir98.  

Bilgisayar programları da ilim ve edebiyat eserleri kategorisi altında yer almaktadır. 

Bunun nedeni bu ürünlerin yazılı ve yapay da olsa bir dil ile ifade ediliyor olmalarıdır99.  

Bilgisayar programlarında iki tür dil söz konusudur: Programlama dili ve makine dili100. 

                                                
96  WIPO, 6, 151; CORNISH, 8; WATAL, 207; Bu nedenle eser sahibinin eserini yaratırken kullandığı 

fikirler başkaları tarafından da serbestçe kullanılabilirler. O nedenle, zengin kız fakir erkek aşkını 
konu alan birden fazla film bulunmakta, yine bir tabak içindeki meyvelerin resmedildiği natür-
mort tablolar hâlâ ressamlar tarafından yapılabilmektedir. Yeter ki, yaratılan eser sahibinin husu-
siyetini taşısın, yani orijinal olsun (Kavram için bkz. BENTLY/SHERMAN, 80 vd.; USLU, 34 vd.; 
TEKİNALP, 110 vd.; ÖZTRAK, 15-15). 

97  WATAL, 207; LEMLEY (Infringement), 1525, 1531 dn.28.  
98  TEKİNALP, 119-120; ÖZTRAK, 17-18; USLU, 50 vd. 
99  KAYPAKOĞLU, 21.  
100  TRIPS m.10/1’de her ikisinin de edebî eser olarak korunacağı ifade edilmiştir.  
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Bir bilgisayar programını yazılmasında çeşitli aşamalar bulunmaktadır101. Programcı her 

şeyden önce bilgisayar programı ile çözmek istediği sorunu yani programın hangi işlev 

için kullanılacağını tespit etmelidir. Bunu yaparken programcı temel çözüme ulaşırken 

karşısına çıkabilecek pek çok küçük sorunları ve bunların çözümünde kullanılacak alter-

natif yolları da belirlemelidir. Bu ilk aşama aslında bilgisayar programının yazılımına 

geçmeden önce izlenmesi gereken tasarım aşamasıdır. Programcı bu aşamada, oluştura-

cağı bir akış şeması yardımıyla programın işleyişi sırasında bilgisayarın çeşitli ihtimaller 

karşısında neler yapması gerektiğini şematik olarak ortaya koyar102. Bu tasarımlar yapıl-

dıktan sonra programcı bunu bilgisayarın anlayabileceği hale dönüştürme işlemine baş-

lar. Bilgisayar pek çok elektronik devrenin birbirine bağlandığı bir makinedir ve elektrik 

devrelerinin açılıp kapanması yani bunlardan akımın geçip geçmemesi prensibine göre 

çalışmaktadır. Programcılar bilgisayara bu komutları verecek olan bilgisayar programını 

yazarlar. Programlama dili103 denilen şekilde yazılan bu talimatlar “kaynak kodu” olarak 

bilinirler104. Kaynak kodunun bilgisayar tarafından anlaşılabilmesi için bunun “makine 

dili”ne yani ikili koda (binary code) çevrilmesi gerekmektedir. İkili kod (1) ve (0) ra-

kamlarından oluşmaktadır. Ancak bu rakamların işlevi bir sayıyı ifade etmek değil, bil-

gisayara elektrik devrelerinin açık ya da kapalı olacağı konusunda talimat vermektir. 

Makinenin anlayabileceği bu dile çevrilmiş olan programa “hedef kodu” denilmekte-

dir105. Bir kaynak kodunun hedef koduna çevrilebilmesi ancak derleyici (compiler) deni-

len ve bunun için özel olarak geliştirilmiş olan programın kullanılması yoluyla olabilir.  

FSEK m. 2 her biçim altında ifade edilen bilgisayar programlarının ilim ve edebiyat eseri 

sayılacağını ifade etmiştir. Bu düzenleme kanunkoyucunun programlama dili ile makine 

dili arasında bir ayrım gözetmediğini ortaya koymaktadır.  

Ne var ki, bilgisayar programlarının eser olarak korunmasının kabulü tartışmasız olma-

mıştır. 1980lerde bilgisayar programlarındaki fikrî ürünün korunmasında kullanılacak 

                                                
101  Bilgisayar programlarının yaratılmasında genel olarak takip edilen süreçler için bkz. LEMLEY 

ET.AL., 17 vd.  
102  Bkz. ŞEKİL 1  
103  FORTRAN, COBOL, PASCAL, C++, Ada, Smalltalk gibi programlama dilleridir.  
104  ŞEKİL 2’dePASCAL programlama dili ile yazılmış basit bir kaynak kodu verilmiştir. Program, 

kullanıcı tarafından verilen sayılar arasından sadece kendisi ve bir ile bölünebilenleri (asal sayıla-
rı) tespit etmekte ve bunları beş sütunda küçükten büyüğe doğru sıralamaktadır.  

105  ŞEKİL 3’de ŞEKİL 2’de verilmiş olan kaynak kodunun dönüştürüldüğü hedef kodunun 1674 
satırından ilk 24’ü gösterilmektedir.  
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fikrî hak rejiminin türü çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu dönem içerisinde patent ve 

faydalı model korumalarının yanı sıra sui generis bir korunma sağlanması yönünde gö-

rüşler de savunulmuştur106. 

Bunda bilgisayar programlarının karmaşık ve tek yönlü olmayan yapısı rol oynamıştır. 

Gerçekten bilgisayar programları her şeyden önce bir “iş” görmek için yazılırlar ve bir 

fonksiyon icra ederler. Eser sahibinin hakları ile korunan ise eser sahibinin hususiyetini 

taşıyan eserlerdir107. Eğer bir fikrî ürün bir fonksiyon icra ediyorsa bunu koruyacak olan 

rejim eser sahibinin hakları değil, ve fakat patent ya da faydalı model üzerindeki haklar-

dır. Ancak bilgisayar programlarının sadece fonksiyonel özellikler taşımadığı, sahibinin 

hususiyetini taşıyan yönlerinin de bulunduğu kabul edilmiştir. Patent ya da faydalı model 

rejimiyle bunların korunabilmesi mümkün olamayacaktır.   

Yine bilgisayar programlarının eser sayılarak korunması karşıtlarının öne sürdükleri bir 

başka gerekçe bilgisayar programlarındaki “uyumluluk108” ihtiyacıdır. Gerçekten de 

günümüzde bilgisayarlardan pek çok işlevi bir arada yerine getirebilmesi istenmektedir. 

Ortalama bir bilgisayar kullanıcısı bilgisayarından hem bir iletişim aracı, hem bir hesap 

makinesi, hem bir film oynatıcısı ve müzik çalar, hem bir kelime işlemcisi olarak yarar-

lanmak istemektedir. Bir makine olarak çeşitli parçalardan ibaret olan bilgisayarın bu 

işlevleri yerine getirebilmesi için kendisine bunun için gereken komutları verecek bilgi-

sayar programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tip programlara uygulama programları 

denilmektedir. Bilgisayarın verimli bir şekilde çalışabilmesi ve ortalama kullanıcılar 

tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için bu programların birbirleriyle ve 

özellikle bilgisayarın işletim sistemini oluşturan programla uyumlu olması gerekmekte-

dir109. Yeni program yazan bilgisayar programcılarının bu uyumu sağlayabilmeleri için 

önceki programların özelliklerini bilmeleri şarttır. Genel olarak bir ilim ya da edebiyat 

eserinde o eser hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin o eseri okumaları yeterlidir. Bu-

                                                
106  Bkz. AKSU, 18 vd.; BENTLY/SHERMAN, 57. 
107  Nitekim kanunkoyucu da bu durumu kabul etmiş, “bir bilgisayar programının herhangi bir öğe-

sine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar” demek suretiyle sadece sahibinin husu-
siyetini taşıyan unsurların eser sahibinin haklarına ilişkin korumadan yararlanabileceklerini vur-
gulamıştır (FSEK m.2/son). 

108  FESK’de bu kavram ara işlerlik olarak adlandırılmıştır. Ara işlerlik Kanunda, “bilgisayar prog-
ram bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapı-
lan bilginin karşılıklı kullanım yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (FSEK m.1/b (i)). 

109  İşletim sistemini oluşturan programlar ve uygulama programları ile ilgili temel açıklamalar için 
bkz. AKSU, 49-50; LEMLEY ET.AL., 11-12. 
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nun ise eser sahibinin herhangi bir hakkını ihlâl etmediği açıktır. Ne var ki, bir bilgisayar 

programı hakkında bilgi sahibi olmak, programın işleyiş tarzını öğrenmek için programı 

incelemek isteyen bir kişi öncelikle o programı kopyalamalıdır110. İşte bu aşamada eser 

sahibinin hakları ihlal edilmektedir. Bilgisayar programlarının eser olarak korunmasına 

karşı çıkanlar bu durumun bir programın yapısının anlaşılabilmesi için kopyalamanın 

gerekli olduğu bilgisayar programlama endüstrisi bakımından uygun olmadığı görüşünü 

savunmuşlardır. Gerçekten tersine mühendislik (reverse engineering) 111 yoluyla prog-

rama ilişkin bir takım bilgilere ulaşılabilmesi için öncelikle o programın inceleyen kişi-

nin bilgisayarında kopyalanması gerekmektedir112. Ancak bilgisayar programlarının eser 

olarak  koruması sistemini benimseyen sistemlerde bu sakıncayı gidermek amacıyla çe-

şitli düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Avrupa Birliği’nde113, bu arada ülkemizde 

de bir bilgisayar programının kopyalanmasında o programın özelliklerinin öğrenilmesi 

amacının bulunması, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir sebep olarak kabul edilmiştir 

(FSEK m.38/6-7). Amerika Birleşik Devletleri’nde de bu amaçla yapılan kopyalamalar 

“fair use”114 olarak değerlendirilmiş ve bir programı meşru yollardan elde eden kişilerin 

sadece tersine mühendislik amacıyla o programı kopyalamalarının eser sahibine ihlâl 

davası açma imkânı tanımayacağı ifade edilmiştir115.  

                                                
110  BAINBRIDGE, 151.  
111  Kavram tümdengelim metodunu ifade etmektedir. Bitmiş bir mamul incelenerek bunun yapım 

yönteminin, imalinde kullanılan malzemelerin neler olduğunun, bunların özelliklerinin nelerden 
ibaret olduğunun anlaşılmaya çalışılmasıdır. Benzer bir tanım Amerikan Yüksek Mahkemesi ta-
rafından yapılmıştır: “Tersine mühendislik bilinen bir üründen yola çıkıp geriye doğru giderek, o 
ürünün geliştirilmesi ya da üretilmesi aşamalarında kullanılan yöntemlerin tespitidir.” (Kewanee 
Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974)). Diğer tanımlamalar için bkz. LAI, 95, dn.4; 
SAMUELSON/SCOTCHMER, 1582.  

112  Bilgisayar programlarında tersine mühendislik yönteminin teknik ayrıntıları ve bunun sınırları 
için bkz. AKSU, 154 vd.; BAINBRIDGE, 151 vd.; LEMLEY ET.AL., 228-229. 

113  Council Directive on the Legal Protection of Computer Programs, 91/250EEC, 14.05.1991. 
114  “Fair use”, eser sahibine tanınan hakların FSEK m.30 vd. hükümleri çerçevesinde sınırlandırıl-

masını ifade eder.  
115  Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992). Mahkeme davaya konu 

olan olayda tersine mühendislik için yapılan kopyalamanın bir ihlâl teşkil ettiğini tespit etmiş, 
bununla birlikte bunun yapılmasının o programın işleyişinin anlaşılabilmesi için zorunlu olan bir 
süreç olduğunu bu nedenle de “fair use” olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu ka-
rarında mahkeme “fair use” savunmasının sadece tersine mühendislik için yapılan ara kopyala-
mayı hukuka aykırılıktan kurtaracağını, bu yolla yazılan yeni programın tersine mühendislik yo-
luyla incelenmiş bulunan program üzerindeki eser sahibinin haklarını ihlâl edip etmediğinin ayrı-
ca incelenmesi gereken bir konu olduğunu ifade etmiştir. Bkz. SAMUELSON/SCOTCHMER, 1607 
vd.  
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B- Endüstriyel Tasarımlar 

1- Genel Olarak 

Bir ürünün dış görünümü tüketicilerin o ürünü satın alıp almama konusundaki kararları-

na etki eden unsurlardan birisidir. Özellikle benzer işleri gören ürünler söz konusu oldu-

ğunda durum böyledir. Bu durumda farklı üreticiler tarafından piyasaya sürülmüş bulu-

nan ve büyük ölçüde aynı teknik özelliklere sahip olan ürünlerde estetik görünüm, elbet-

te ki, malın fiyatı ile birlikte, tüketicinin kararında belirleyici olmaktadır116.  

Diğer fikrî hakların korunması rejimlerinde olduğu gibi endüstriyel tasarımlar için getiri-

len korumada da menfaatlerin dengelenmesi büyük önem arz etmektedir. Tanınan haklar, 

yapılan tasarımlar için harcanan emek ve zamanın karşılığının alınmasını ve yeni tasa-

rımların meydana getirilmesini teşvik etmeli, buna karşılık söz konusu hakların kapsa-

mının gereğinden fazla genişletilmesinden sakınılmalıdır117. Bu nedenle söz konusu den-

genin tesis edilebilmesi için tespiti gereken unsurlardan birincisi hakkın konusudur. En-

düstriyel tasarımlarda ise hakkın konusunu tasarım oluşturur. Tasarım, genel anlamıyla, 

bir ürünün süsünü ya da estetik yönünü anlatır. Tasarım üzerinde vücut bulduğu şeyden 

ayrı bir hak konusu teşkil etmektedir. Bu nedenle bir ürüne elle, mekanik ya da kimyasal 

olarak uygulanabilen ve şekle, resme veya belli bir düzene ilişkin kavram, fikir ya da 

düşünceyi ifade eden tasarımın kendisi, hakkın konusu olarak karşımıza çıkar118. 

Endüstriyel tasarımlar Paris, Bern ve TRIPS sözleşmelerinde düzenlenmiştir. Paris Söz-

leşmesi’nin dördüncü mükerrer 5’inci maddesinde endüstriyel tasarımların bütün birlik 

ülkelerinde korunacağı ifade edilmiş, Bern Sözleşmesi’nin 2’nci maddesinin 7’nci fıkra-

sında ise her ülkenin fikir ve sanat eserleri kanunlarının endüstriyel tasarımlara uygula-

nıp uygulanmayacağı konusunda serbest olacağı öngörülmüştür. Her iki sözleşmede de 

endüstriyel tasarım olarak korunabilme şartları ve korumanın kapsamından bahsedilme-

miştir. TRIPS m.25 ve 26’da ise nispeten daha ayrıntılı hükümlere rastlanmaktadır. Ül-

kemizde de endüstriyel tasarımlar 1995 tarihinden bu yana esas olarak EndTasKHK çer-

çevesinde korunmaktadır. 
                                                
116  WIPO, 221. Bu nedenle tasarımda ürünün dış özelliklerinin ürüne sağladığı ekonomik bir değer 

söz konusudur (SULUK, 134). 
117  WIPO, 222-223. 
118  Dover v. Nurnberger Celluloid Waren Fabrik Gebruder Wolff, 27 RPC 498. 
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EndTasKHK m.3/a hükmü tasarımı, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki 

süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile 

algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmıştır. Gö-

rüldüğü gibi, hakkın konusunun “tasarım” olmasına rağmen herhangi bir tasarım değil 

bir ürün ile ilişkili tasarımlar korunmuştur. Söz konusu ürünün bir işe yaraması, süsten 

ya da sanatsal gayelerden ziyade kullanan kişiye bir fayda sağlaması aranmaktadır119. 

Salt estetik gayeyle üretilmiş bir nesne mevcut ise, endüstriyel tasarım koruması değil ve 

fakat eser sahibinin haklarına ilişkin koruma uygulama alanı bulacaktır. Bununla birlikte 

aşağıda da görüleceği gibi her iki fikrî hak rejiminin de bir arada bulunabilmesi müm-

kündür.  

 

2- Tasarım ve Diğer Fikrî Haklar 

Bir tasarım hem endüstriyel tasarım olarak tescil edilebilme şartlarını, hem de diğer fikrî 

hak rejimlerinin koruma içim aradığı şartları birlikte taşıyabilir. Dolayısıyla bir tasarımın 

aynı zamanda bir marka olarak tescil edilmesi, haksız rekabet kapsamında iltibasa karşı 

korunabilmesi, ya da bir eser niteliğini taşıması mümkündür. Endüstriyel tasarım rejimi 

altında korunan tasarımın diğer fikrî hak rejimleri ile korunup korunamayacağı sorunu 

karşısında iki farklı sistemin benimsendiği görülmektedir. Bunlardan ilki çoklu (kümüla-

tif) yasal korumadır (cumulation of protection). WIPO’nun Gelişmekte Olan Ülkeler İçin 

Endüstriyel Tasarımlar Hakkında Model Kanun’u120 madde 1 fıkra 2’de Kanunun sağla-

dığı korumanın diğer hukuk yolları ile sağlanan korumayı, özellikle de eser sahibinin 

haklarıyla getirilen korumayı ortadan kaldırmayacağı ifade edilmiştir. Hak sahibi bunlar 

arasından istediği korumayı seçebilir. Birisinin tercihi diğerlerinin ortadan kalktığı anla-

mına gelmemektedir121. Buna karşılık diğer pek çok ülkede özellikle eser ile tasarım 

korumaları arasında bir tercih yapmayı zorunlu kılan (co-existence) sistem kabul edil-

miştir. Bu sistemde tasarımın korunması için endüstriyel tasarımlar rejimini seçen hak 

sahibi, diğer fikrî hak koruma rejimlerinden faydalanamamaktadır122.  

                                                
119  WIPO, 224; WIPO (Standing Committee), 8. 
120  Model Law for Developing Countries on Industrial Designs, WIPO, Geneva, 1970 (Publication 

No. 808 (E)). 
121  WIPO, 229; SULUK (Avrupa Topluluğu), 44.  
122  WIPO, 229. Karş. SULUK (Çoklu Koruma), 44-45. 
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Ülkemizde endüstriyel tasarımlar ile eser sahibinin hakları ve marka hakkı arasındaki 

ilişki açısından çoklu (kümülatif) koruma sistemi benimsenmiştir123. Ancak kanımızca 

endüstriyel tasarımların buluşlar karşısındaki durumunun özel olarak incelenmesi gere-

kir. Patent koruması ve endüstriyel tasarım koruması esas olarak iki farklı fikrî hak ko-

ruma rejimidir. Endüstriyel tasarımlar nitelikleri itibariyle birer “süsleme”dir, estetik 

nitelikleri ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle endüstriyel tasarım korumasının kapsamına 

bir ürünün imaline ilişkin herhangi bir metod ya da ilke girmemekte, korunan endüstriyel 

tasarımın kullanıldığı ürünün meydana getirdiği teknik sonuçlar koruma kapsamı dışında 

kalmaktadır124.  Bu durum, eser sahibinin haklarının korunmasında kullanılan fikir ve 

fikrin ifadesi ya da sahibinin hususiyetini taşıması (idea/expression dichotomy) ayrımına 

benzemektedir. Endüstriyel tasarımda, bu ayrım ile böylece sadece ürünün şeklinin ko-

runması sağlanmış bulunmakta, ürünün imaline ilişkin metod ya da ürünün kullanımıyla 

ortaya çıkan teknik faydalar bu korumanın kapsamına girmemektedir125. EndTasKHK 

m.1’de düzenlemenin amacının tescilli tasarımları korumak olduğu ifade edilmiş, 

m.3(a)’da da “tasarım”, “bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, 

çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan 

çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü” olarak tanımlanmıştır. 

EndTasKHK’de, diğer bazı ülke kanunlardakinin aksine, endüstriyel tasarım koruması-

nın kapsamı düzenlenirken “teknik” yanın kapsam dışında bırakıldığına dair açık bir 

hükme rastlanmamaktadır. Bununla birlikte KHK’de yer alan “tasarım” tanımı dikkate 

alındığında Türk hukukunda da sadece tasarımın estetik yönünün korunduğunu söyle-

mek mümkündür. 

Buna karşılık patentler ürünün dış görünümü ile ilgilenmez126. Patent hukukunda önemli 

olan yapılan buluşun meydana getirdiği sonuç ve bu sonuca ne şekilde ulaşıldığıdır. Pa-

tent belgesinde yer alan istemler, buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlarlar. 

Patentten doğan korumanın kapsamı istemlerle belirlenir (PatKHK m. 83/1). Patent bel-

gesinde ayrıca istemleri açıklayan resimlere de yer verilebilir. Ancak bunlar teknik çi-

                                                
123  SULUK (Çoklu Koruma), 57 vd. 
124  Bkz. 1949 tarihli İngiliz Tescilli Tasarımlar Kanunu (The Registered Designs Act 1949) §1(1)(a), 

Endüstriyel Tasarımlar Hakkında İsviçre Federal Kanunu (Bundesgesetz betreffend die 
gewerblichen Muster und Modelle vom 30. März 1900 (Änderung vom 24. März 1995)) Art 3. 
WIPO, 225; BENTLY/SHERMAN, 586-587.   

125  BENTLY/SHERMAN, 587. 
126  SULUK, 136. 
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zimlerdir ve mutlak surette buluşun vücut bulduğu ürünün dış görünüşünü temsil etmele-

ri gerekmemektedir. Resimlerin işlevi istemlerin yorumlanmasında referans olarak kul-

lanılmalarıdır (PatKHK m. 83/1). Bunun dışında bir ürünün dış görünüş itibariyle patent 

belgesinde yer alan resimlere hiçbir şekilde benzememesine rağmen, istemlerin yorum-

lanması sonucunda onların kapsamına girdiği, dolayısıyla da patent hakkını ihlâl ettiği 

sonucuna her zaman için varılabilmesi mümkündür. Bir başka ihtimal de patent hakkı 

sahibinin ürettiği ürün ile davalının ürünün dış görünüşlerinin birbirine benzemesidir. 

Ancak bu durumda da görülecek dava sonucunda herhangi bir ihlâlin bulunmadığına 

karar verilebilir. Gerçekten, patentten doğan korumanın kapsamını istemler belirleyeceği 

için bir ürünün patent hakkına tecavüz edip etmediğini tespitinde karşılaştırma patent 

sahibinin ürettiği ürün ile dava konusu ürün arasında değil, patent istemleri ile dava ko-

nusu ürün arasında yapılır.  

Tasarım hukuku ile patent hukuku arasındaki sınırın tespitinde karşılaşılabilecek bir gri 

alan tasarımcıya seçenek özgürlüğü bırakmayan durumlardır. Teknik fonksiyonunun 

gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek 

özgürlüğü bırakmayan tasarımlar endüstriyel tasarım koruması dışında bırakılmıştır 

(EndTasKHK m.10/1). Bunun iki anlamı bulunmaktadır. Her şeyden önce tasarımların 

üzerlerinde uygulandıkları ürünlerin kendileri hemen her zaman pek çok üretici tarafın-

dan imal edilmekte olan bilinen ürünlerdir. Tasarımcıların o ürün için yaptıkları tasarım-

larda mutlaka yer vermeleri gereken unsurlar için endüstriyel tasarım koruması alınama-

yacaktır. Örneğin bir sandalyenin mutlaka dayanılacak bir arkalığı olması, bir telefonda 

konuşmayı sağlayacak bir ahize ve bu ahizede de işitmek için ve konuşmak için iki farklı 

kısım olması, bir fincanda fincanı tutmak için bir kulp bulunması gerekmektedir. Bu tip 

tasarımlar üzerinde hak tanınması bilinen ve topluma mal olmuş şeyler üzerinde tasarım-

cıya bir ius excluendi tanınması sonucunu doğuracak127, bu ise fikrî haklar alanında sü-

rekli olarak sağlanmaya çalışılan hak sahibi ile toplumun menfaatleri arasındaki dengeyi 

toplumun aleyhine bozacaktır. Diğer yandan sandalye arkalığı için tasarımcı değişik 

alternatifler kullanabilir ya da fincan kulpunun şeklini farklı estetik formlar vermek sure-

tiyle değiştirebilir. Burada tasarım sürecinde tasarımcı tarafından kullanılan “yaratıcı” 

unsurlar dikkate alınmaktadır128.  

                                                
127  WIPO, 225. 
128  WIPO, 225; BENTLY/SHERMAN, 589.  
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Diğer taraftan belli bir tasarımın kullanılmasının bazı avantajlar sağlaması, estetik yönün 

ortadan kalktığı ve tasarım olarak tescilin mümkün olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Dolayısıyla bir tasarımın kullanım kolaylığı sağlaması, rahat olması onu tasarım alanın-

dan çıkarmamakta, teknik fonksiyonun gerçekleşmesi için sine qua non hale getirme-

mektedir129.  

Ne var ki, bir ürünün belli bir tasarımının sağladığı avantajın, rahatlık ya da ergonomik 

olma gibi özellikleri aşarak bir buluşun konusunu teşkil edecek düzeye erişmesi müm-

kündür. Tasarımın bir teknik bir problemi çözdüğünün kabul edilebileceği böyle bir du-

rumda o tasarımın estetik niteliğinin değil teknik niteliğinin asıl olduğu kabul edilmeli-

dir. Örneğin bir diş fırçasının tasarımında ağız içinde normal fırçalarla ulaşılamayacak 

yerlere de ulaşmayı sağlayan açıların kullanılması ya da dişlerin daha iyi temizleyen kıl 

dizaynı teknik bir problemi çözmektedir ve patentin konusu olabilir130. Kanımızca bu tür 

ürünler için endüstriyel tasarım belgesi alınması mümkün olmamalıdır. Bu şekilde bir 

buluşun konusunu oluşturabilecek tasarım yapan kişi patent başvurusunda bulunmamışsa 

buluşunu topluma mal etmiş sayılmalıdır. Yine bu tür bir tasarım için endüstriyel tasarım 

tescili yapılmışsa tasarımı ihlâl ettiği iddia edilen davalı, dava konusu dizaynın ağızda 

ulaşılamayacak yerlere ulaşmayı sağlayacak tek dizayn olduğunu, yani arzu edilen sonu-

cun gerçekleşebilmesi için tasarım özgürlüğünün bulunmadığını ileri sürerek tescilin 

hükümsüzlüğünü talep edebilmelidir131 (PatKHK m.43/1(a)). Hukukumuz açısından 

                                                
129  BENTLY/SHERMAN, 588; SULUK, 136. 
130  Buna karşılık Tekinalp kanımızca aşırı bir genelleme yaparak verdiği örneklerde diş fırçasının 

teknik fonksiyona sahip olmakla beraber patent hukuku anlamında “teknik”  alana girmediği, do-
layısıyla patente konu olamayacağı anlamına gelebilecek ifadeler kullanmıştır (TEKİNALP, 616-
617).  

131  Suluk, patentli bir ürüne bir başkasının tasarım belgesi alabileceğini, yine endüstriyel tasarım 
belgesi olan bir ürün için başkası tarafından patent belgesi alınabileceğini ifade etmekte, gerekçe 
olarak da iki korumanın amacının birbirinden farklı olmasını göstermektedir. Yazar, ortopedik 
özelliği nedeniyle patent alınmış bir ayakkabıya bir başkasının endüstriyel tasarım belgesi alabi-
leceğini örnek vermektedir. Buna göre endüstriyel tasarım belgesi sahibi ancak ortopedik özelliği 
kullanmaksızın ürünü üretip satabilecek; patent sahibi de endüstriyel tasarım belgesi sahibinin 
izni olmadan tasarım belgesine konu tasarımla üretip satamayacaktır (SULUK, 137). Ne var ki, 
yazarın verdiği örneğin genel geçer bir kural olduğu söylenemez. Aksine, sadece çok istisnaî du-
rumlarda karşılaşılabilecek bir durum olduğunu vurgulamak gerekir. Her şeyden önce, genel ilke 
uyarınca patentteki korumanın kapsamını patent hakkı sahibinin ürünü değil patentteki istemler 
belirler. Bununla birlikte patent hakkı sahibi dünyanın herhangi bir yerinde patentini kullandığı 
bir ayakkabıyı üretmişse ayakkabının tasarımı artık yeni olmayacak dolayısıyla endüstriyel tasa-
rım olarak tescil edilemeyecektir. Patent hakkı sahibi söz konusu ayakkabıyı o şekliyle ya da hiç 
üretmiyorsa ve fakat patent başvurusundaki çizimlerinde gösteriyorsa yine tasarımın yeni oldu-
ğundan bahsedilemeyecektir. Bunun tek istisnası EndTasKHK m.23’te öngörülmüş bulunan “ön-
ceki kullanımdan doğan hak” halinde söz konusu olabilir ki, bu çok istisnaî bir durumdur ve ciddi 
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varılan bu sonucu destekleyecek bir başka dayanak da PatKHK m.169’da bulunmaktadır. 

Anılan hükme göre bir faydalı model konusu aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da 

tescil edilebilir. Benzer bir düzenlemeye patentler için rastlanmamaktadır. Bu nedenle 

kanun koyucunun bilinçli olarak sustuğu, buluşlar söz konusu olduğunda endüstriyel 

tasarım tesciline izin vermediği söylenebilir.  

 

C- Faydalı Modeller 

Faydalı model, düşünce ürünleri üzerinde patente benzer bir koruma sağlayan fikrî hak 

rejimidir. Faydalı model rejimi, fikrî hak denilince ilk akla gelen patent ve eser sahibinin 

haklarının aksine, dünya üzerinde geniş uygulama alanı bulan bir rejim değildir. Aynı 

şekilde uluslararası metinlerde de entegre devre topografyaları üzerindeki haklar, ticari 

sırlar üzerindeki haklar, endüstriyel tasarımlar gibi fikrî hak rejimlerinin aksine faydalı 

modele pek yer verilmediği görülmektedir132.   

Bununla birlikte dünyada kimi ülkelerde faydalı modeller üzerinde fikrî hak koruması 

alınabileceği kabul edilmiştir133. Ancak bu korumanın tanınması şartları üzerinde tüm 

                                                                                                                                     
sınırlamalara tabidir. Diğer yandan patent sahibinin zaten var olan ve bilinen bir ürüne (ayakkabı) 
ait buluşunu üretirken daha önceden tescil edilmiş ve buluşun çözmeyi amaçladığı teknik prob-
lem ile ilgisi olmayan tasarımlara ilişkin haklara riayet etmek zorunda olduğu açıktır. Dolayısıyla 
buluşunu kullanarak ürettiği ayakkabıda daha önceden tescil edilmiş tasarımı kullanamayacaktır. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi teknik sonucun gerçekleştirilmesi için kullanılması zorunlu olan, 
bir buluşun konusunu oluşturabilecek ve kanımızca aslında tecil edilmemesi gereken bir tescilli 
tasarım bulunmaktaysa bu sefer söz konusu tasarımın patent olarak tescil başvurusu, yeni olma-
dığı, tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu gerekçesiyle reddedilecektir.  

132  Örneğin TRIPS’de eser sahibinin hakları, markalar, coğrafi işaretler, endüstriyel tasarımlar, pa-
tentler, entegre devre topografyaları, bitki türleri ve açıklanmamış bilgilerin korunmasından; 
WIPO’yu kuran anlaşmada, ilim, edebiyat ve sanat eserleri, icracı sanatçıların icraları, 
fonogramlar ve radyo-TV yayınları, her alandaki insan çabasının sonucu olan buluşlar, bilimsel 
keşifler, endüstriyel tasarımlar, markalar, servis markaları, ticari adlar ve coğrafî işaretler, haksız 
rekabete karşı korumadan bahsedildiği halde doğrudan doğruya faydalı model korumasına yer 
verilmemiştir. Sadece Paris Sözleşmesi’nde sınaî mülkiyetin kapsamına faydalı modelleri de al-
dığını görmekteyiz. JANIS, 152-153.  

133  Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Danimarka, 
Hollanda, İspanya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerinde arala-
rında bulunduğu kırk sekiz ülke ya da bölgede faydalı model koruması kabul edilmiş bulunmak-
tadır. (Ülke listesi için bkz. http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm 
(20.09.2007)).  
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ülkelerce kabul edilmiş yeknesak bir uygulamanın bulunduğunu söyleyebilmek mümkün 

değildir134.  

Avrupa Birliği’nde 1998 yılında faydalı modelleri konu alan bir direktif teklif edilmiş-

tir135. Direktifin amacı tek bir merkezde tescil edilecek, topluluk markasına benzer ortak 

bir topluluk faydalı modeli sistemi kurmak ya da yeknesak bir faydalı model koruma 

sistemi oluşturmak değildir. Direktifle tek pazarın sağlıklı biçimde işleyebilmesi için üye 

devletlerin faydalı model mevzuatlarının uyumlaştırılması, halen bir faydalı model mev-

zuatı bulunmayan üye devletlerin ise direktifle uyumlu düzenlemeleri iç hukuklarına 

adapte etmelerinin sağlanmas amaçlanmıştır136  

Türk hukukunda faydalı modeller, PatKHK’nin içinde, 154 ilâ170. maddeler arasında on 

yedi madde halinde düzenlenmiştir.  

Faydalı modeller aslında mekanik alandaki buluşlara verilen isim olarak karşımıza çık-

makla beraber137 faydalı modeller ile patentler arasında bir takım farklılıklar bulunmak-

tadır. 

Öncelikle, faydalı modeller için aranan teknik gelişme seviyesi, patentler için aranan 

teknik gelişme seviyesinden daha düşüktür. Faydalı modeller için genellikle “buluş ba-

samağı” şartı aranmamaktadır138. İkinci olarak faydalı modeller için tanınan koruma 

                                                
134  Faydalı modelleri ifade etmek için kullanılan terimler de ülkelere göre farklılık göstermektedir. 

Kimi ülkelerde ve WIPO gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde faydalı model ibaresine karşılık 
gelmek üzere bir takım terimler (utility models, Gebrauchmuster) kullanılırken, bazen de küçük 
patent (petty patent) ya da yenilik patenti (innovation patent) gibi terimlere de rastlanmaktadır.  

135  Proposal for a European Parliament and Council Directive Approximating the Legal Arrange-
ments for the Protection of Inventions by Utility Model, O.J. C 036, 03/02/1998. 

136  Explanatory Memorandum by the Commission, Proposal for a European Parliament and Council 
Directive Approximating the Legal Arrangements for the Protection of Inventions by Utility 
Model, 11,  http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/model/utilen.pdf (20.09.2007). 
Ayrıca bkz. SULUK (Faydalı Model I), 72 vd.; JANIS, 167 vd. 

137  WIPO, 150. Faydalı modeller özellikle devamlı bir yenilik faaliyetinin bulunduğu ancak bu yeni-
liğin küçük gelişmeler şeklinde kendisini gösterdiği, optik, oyuncak, otomotiv sanayisi gibi sek-
törlerde kullanılmaktadır. (SEC(2001)1307; Consultations on the impact of the Community 
utility model in order to update the Green Paper on the Protection of Utility Models in the Single 
Market (COM(95)370final), 5, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/model/ 
index.htm (20.09.2007)).  

138  PatKHK m.154’te de sadece, “yeni olan ve … sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model 
belgesi verilerek korunur” denilmek suretiyle faydalı modeller için tekniğin bilinen durumunu 
aşmış olma (buluş basamağı) şartı aranmamıştır. Buna karşılık Almanya’da faydalı modelleri dü-
zenleyen Faydalı Modeller Kanunu’nda faydalı model belgesi verilebilmesi için buluşun yeni 
olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartı aranmıştır (GebrMG §1). 
Bu haliyle faydalı model belgesi verilebilmesi şartları patent verilebilirlik şartlarından bir farklı-
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süresi patentler için tanınmış bulunan koruma süresinden daha kısa tespit edilmektedir. 

Patentler için genellikle başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık bir koruma kabul edilmiş 

iken faydalı modeller 7 ilâ 10 yıllık bir korumadan yararlanırlar139. Üçüncü olarak kimi 

ülkelerde patent başvurularının aksine faydalı model başvuruları incelenmez ya da patent 

başvurularına kıyasla daha yüzeysel incelemeye veya daha düşük standartlara konu olur-

lar140.  

Faydalı modeller genellikle gerek başvuru ve gerekse yıllık ücretler bakımından patent-

lere kıyasla daha ucuzdur. Bu nedenle de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tara-

fından tercih edilen bir koruma türü olarak karşımıza çıkmaktadırlar141.  

Faydalı modellerin patentlere kıyasla daha kolay alınabilmesi ve ucuz olmaları gibi 

avantajlarına karşılık bir takım endişeler de ileri sürülmüştür. Faydalı modellerin patent 

sisteminin etkinliğini azaltabileceği, daha düşük koruma standartlarının uzun dönemde 

                                                                                                                                     
lık göstermemektedir. Ancak diğer taraftan aynı kanunun 8’inci maddesinde patent başvuruları-
nın aksine, faydalı model başvurularının sadece şekli yönden incelemeye tabi tutulacakları hük-
me bağlanmıştır (GebrMG §8). Dolayısıyla başvurunun yenilik, buluş basamağı şartını taşıması 
ya da sanayiye uygulanabilir olması açısından bir incelemeye tabi tutulması söz konusu olma-
maktadır. Bu haliyle Alman hukukundaki Gebrauchmuster, hukukumuzdaki incelmesiz patentle-
re benzemektedir. Avustralya hukukunda da tüm patent verilebilirlik şartları kural olarak yenilik 
patenti için de aranmıştır (Patent Act 1990 §18, http://scaletext.law.gov.au/html/pasteact/1/545/ 
top.htm (20.09.2007)). Bkz. BOMMER, 158; JANIS, 165 vd. İspanya’da ise yenilik ve tekniğin bi-
linen durumunun aşılması (buluş basamağı) şartları faydalı model için de aranmakla beraber sa-
dece ülke içindeki tekniğin bilinen durumu dikkate alınmaktadır, (SEC(2001)1307, Consultations 
on the Impact of the Community Utility Model In Order to Update the Green Paper on the 
Protection of Utility Models in the Single Market (COM(95)370final), 4, http://europa.eu.int/ 
comm/internal_market/en/indprop/model/index.htm (20.09.2007); TEKİNALP, 668-669. Yazar 
hukukumuzdaki faydalı modellere ilişkin hükümlerin mehazını İspanyol Patent Kanunu’nun 
oluşturduğunu ifade etmektedir. Alman ve İspanyol Hukuklarındaki düzenlemeler için bkz. 
ŞEHİRALİ, 16; ayrıca bkz.karş. SULUK (Faydalı Model II), 27-28) . 

139  PatKHK m.164’e göre faydalı model belgesi başvuru tarihinden itibaren başlayan on yıllık bir 
süre için verilir. Buna karşılık patentler için koruma süresi olarak yirmi yıl öngörülmüştür 
(m.72/1). Ayrıca incelemesiz patent adı verilen bir başka patent tür için koruma süresi yedi yıl 
olarak kabul edilmiştir (m.72/2). Avustralya Patent Kanunu’nda yenilik patentinin süresinin ve-
rildiği tarihten itibaren 8 yıl olduğu hükme bağlanmıştır (Patent Act 1990 §68). Alman hukukun-
da ise tek bir koruma dönemi yerine ilk seferinde 3 yıllık bir koruma öngörülmüş, daha sonra bu-
nun bir 3 yıl için ve iki kez de 2 yıl için yenilenmek suretiyle toplam 10 yıl için koruma alınabil-
mesi mümkün kılınmıştır (GebrMG §23). 

140  Alman hukukunda sadece şekli şartlara ilişkin inceleme yapılırken (GebrMG §8), Avustralya 
hukukunda ise buluş basamağı (inventive step) ve yenilik basamağı (innovative step) olarak ikili 
bir ayrıma gidilmiş yenilik basamağın buluş basamağından daha alt düzeyde bir tekniğin bilinen 
durumunun aşılması halini ifade ettiği kabul edilmiştir (Patent Act 1990 §7). BOMMER, 158.  

141  SULUK (Faydalı Model I), 56. Bununla birlikte Türk Patent Enstitüsü patentler ve faydalı model-
ler için fark gözetmeksizin aynı başvuru ve yıllık ücret ve harçlarını tahsil etmektedir. Karş. 
http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/ucretler/fmodel_ucret_2007.pdf; http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/ 
ucretler/patent_ucret_2007.pdf (20.09.2007).  
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fikrî hakların tanınmasında gözetilen buluş sahibinin menfaati ile toplum menfaatinin 

dengelenmesi konusundaki çabaları boşa çıkarabileceği ifade edilmiştir142.     

Faydalı modeller ile patentler arasındaki son fark bazı ülkelerde faydalı model koruma-

sının sadece sınırlı bir takım konular için tanınması, patent verilebilen her türlü konu için 

faydalı model korumasının söz konusu olmamasıdır. Faydalı modelin genellikle sadece 

ürünler için verildiği, usuller içinse faydalı model korumasının söz konusu olmadığı 

görülmektedir143.  

 

D- Entegre Devre Topografyaları 

Elektrik devreleri elektrikli aletlerin üretilmesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ger-

çekten günümüzde kullandığımız her türlü elektronik alette bu elektrik devrelerine rast-

lamak mümkündür.  

Bir elektrik devresi transistörler, rezistörler (direnç), kapasitörler (kondansatör), diyotlar 

gibi değişik unsurları bünyesinde barındırır. Transistör bir açma kapama düğmesi gibi 

hareket eder. Bilgisayarlarda bilgilerin depolanmasında ve stereo amfilerde ses sinyali-

nin yükseltilmesinde kullanılır. Buna karşılık rezistörler elektriğin akışına direnç yaparak 

akıma sınırlama yapar ve akımın istenildiği kadar geçmesini sağlar. Rezistörlerin kulla-

                                                
142  SULUK (Faydalı Model I), 58-59; SEC(2001)1307, 5. Özellikle Avrupa Birliği düzeyinde bir 

topluluk faydalı model sistemi kurulması halinde patentlerin aksine inceleme konusu yapılmayan 
faydalı modellerde artacak olan yabancı başvuruların Birlik üyesi ülkelerin küçük ve orta boy iş-
letmelerinin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda görüşler bulunmaktadır. 

143  PatKHK m.155’te “usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler” 
için faydalı model belgesi verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Benzer bir hükme Alman huku-
kunda da rastlanmaktadır. Buna göre usuller için faydalı model belgesi verilemez (GebrMG §3). 
Avustralya hukukunda ise sadece belirli bazı istisnaların dışında patente konu olabilecek bütün 
buluşlar için, bunlar usul de olsa, yenilik patenti verilebileceği kabul edilmiştir. Patente konu 
olabildikleri halde hayvanların, bitkilerin ve bunların üretilmesinde kullanılan biyolojik usullerin 
(mikrobiyolojik usuller ve bunlar sonucunda elde edilen ürünler hariç olmak üzere) yenilik paten-
tine konu olamayacakları öngörülmüştür (Patent Act 1990 §18). Tekinalp, faydalı modellerin sa-
dece üç boyutlu ürünlere uygulanabileceğini ifade etmekte, bu görüşünü de “model” sözcüğünün 
sözcük anlamına bağlar görünmektedir. (TEKİNALP 667, 669). Kanımızca faydalı model verile-
bilmesi için böyle bir şartın aranmasının gerekeceğini söylemek, faydalı model verilebilirlik şart-
ları açısından yapay, hatta yanıltıcı bir koşul yaratmak anlamına gelecektir. Gerçekten PatKHK 
açıkça nelerin faydalı model koruması dışında kalacağını sınırlı olarak saymıştır. Bir madde ne 
kadar küçük olursa olsun uzayda bir yer kaplamaktadır. Bu ise hacim anlamına gelir. Hacmi olan 
her şeyin de ne kadar küçük olursa olsun eni, boyu ve yüksekliği yani üç boyutu bulunmaktadır. 
Bir kimyasal bileşiğin en küçük yapıtaşı olan moleküller de ne kadar küçük olurlarsa olsunlar üç 
boyutlu ürünlerdir. Buna rağmen PatKHK kimyasal maddeleri faydalı model belgesinin koruma-
sının dışında tutmuştur.  
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nıldığı yerler arasında televizyon ve radyoların ses ayarları bulunmaktadır. Kapasitörler 

ise elektriği toplarlar ve gerektiğinde bunu bir kameranın flaşını çaktıran küçük bir pilde 

olduğu gibi tek seferde boşaltabilirler. Diyot ise tek yöne elektrik akımını ileten bir devre 

elemanıdır. Belli durumlarda elektriğin geçişini durdurur ve ancak o koşullar değiştiğin-

de tekrara geçmesine izin verir. Diyotlar bu özellikleri dolayısıyla fotoselli elektrikli 

aletlerde, örneğin otomatik kapılarda kullanılırlar144. 

Çok sayıda elektrik devresinin entegre olarak çok küçük bir yapı üzerinde toplanabilme-

si145 olgusu ise yarı iletken teknolojisinin gelişmesi sonucunda ancak son yıllarda müm-

kün olabilmiştir. Aslında entegre devre de çok gelişmiş bir elektrik devresinden başka 

bir şey değildir.  

Entegre devreler ne kadar küçük olursa onları üretmek için gerekecek malzeme miktarı 

da azalmaktadır. Ayrıca küçültülmüş bulunan entegre devreler kullanıldıkları elektronik 

aletlerde daha az yer kaplayacaklardır. Bu da sonuç olarak elektronik aletlerin küçülmesi 

sonucunu doğuracaktır. Daha küçük cep telefonları, daha ince ve hafif ama daha hızlı 

bilgisayarlar, duvara asılabilen televizyonlar hep bu gelişmelerin sonucudur.  

Ancak küçüklüğü gerçekleştirebilmek için her şeyden önce bu unsurların entegre devre 

üzerine nasıl yerleştirileceği konusunda çok detaylı planlamalara gidilmesi gerekmekte-

dir. Söz konusu planlar yaratıcı aklın ürünleridir ve üretimleri genellikle büyük para ve 

zamana mal olmaktadır. Entegre devrenin ölçülerini küçültecek ama aynı zamanda da 

onun işlevini artıracak yeni tasarımlar konusunda devamlı bir çaba bulunmaktadır. Bu 

tasarımların yaratılması önemli miktarda yatırımın ikame edilmesini gerektirirken, kop-

yalanmaları işlemi sadece küçük bir masrafla mümkün olabilmektedir. İşte bu nedenle 

bu alandaki gelişmelerin sürdürülebilmesi için tasarımları yaratanların bu konuda faali-

yet gösterenlerin ürettikleri fikirlerin korunması gündeme gelmiştir.  

                                                
144  Yarı İletkenli Elektronik Devre Elemanları, http://www.bilimveteknoloji.com/elektronik/ 

analog/temel_elektronik_1.htm (20.09.2007); The History of the Integrated Circuit,  http:// 
nobelprize.org/physics/educational/integrated_circuit/history (20.09.2007).  

145  Bir insan tırnağından daha büyük olmayan bir alan üzerinde elektrik devresini meydana getiren 
devre elemanlarından yüz milyonlarcasını yerleştirebilmek mümkün olmaktadır. Günümüzde bu 
çiplerin üzerindeki transistörlerin boyutları 90 nanometreye kadar indirilmiş bulunmaktadır. Bir 
nanometre milimetrenin bir milyonda biri, mikronun da binde biridir. Bir alyuvar hücresinin 5 
mikron olduğu düşünüldüğünde bu teknolojinin ne kadar gelişmiş olduğu ortaya çıkar.  
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Burada korunan entegre devrelerin planları (layout designs) bir başka ifadeyle topograf-

yalarıdır146. Entegre devreler tabakalar halinde hazırlanırlar ve bu tabakaların birleştir-

mesiyle oluşturulurlar. Bu tabakaların şekilleri ise maske adı verilen ve bir anlamda en-

tegre devre topografyalarının kalıpları olarak da nitelendirilebilecek şekillere tutulan 

morötesi (ultraviyole) ışınının ışığa hassas olan bu tabakaların üzerine yansıtılması sonu-

cunda bundan etkilenen tabakaların çeşitli kimyasal aşamalardan geçirilerek şekillendi-

rilmesi yoluyla oluşturulur. İşte bu tabakaların şekillendirilmek suretiyle birleştirilmesi 

sonucunda oluşturulan entegre devrenin yüzeyinin tamamının veya bir kısmının üretimin 

herhangi bir aşamasındaki görünümü topografya olarak adlandırılır.  

İlk entegre devre 1958’de yapılmış ve bu alandaki teknoloji de 70’li yılların sonundan 

itibaren büyük bir gelişme göstermeye başlamıştır147. O nedenle entegre devre topograf-

yalarının gerek ulusal kanunlarda yer almaları, gerekse uluslararası düzenlemelere konu 

olmaları ancak 80’li yıllardan itibaren gündeme gelmiştir148.  

Bu konudaki temel uluslararası metinler WIPO tarafından hazırlanmış bulunan 1989 

tarihli Entegre Devrelere İlişkin Fikri Mülkiyet Hakkındaki Washington Sözleşmesi 

(Washington Sözleşmesi)149 ve TRIPS Anlaşması’dır. Ayrıca bunlara ek olarak Avrupa 

Birliği tarafından kabul edilmiş olan 1986 tarihli Yarıiletken Ürünlerin Topografyaları-

nın Hukuki Korumasına İlişkin Konsey Direktifi150 de sayılabilir.  

Gerek uluslararası metinler ve gerekse ulusal mevzuatlar hazırlanırken bu yeni teknolo-

jiyi koruma konusunda uygulanacak olan fikrî hak koruma rejiminin ne olacağı, gelenek-

sel koruma rejimlerinden olan eser sahibinin haklarının mı, patent haklarının mı burada 

                                                
146  Amerika’da ise topografyalar değil, bunların üretiminde kullanılan maskeler korunmaktadır (17 

USC §§901 et.seq.). Maskeler bir anlamda entegre topografyalarının kalıpları olarak nitelendiri-
lebilir. İşte Amerika’da maskeler üzerindeki şekiller hakkın konusunu oluştururken, diğer pek 
çok ülkede entegre devreyi meydana getiren tabakaların şekilleri korunmaktadır.  

147  Bu gelişmenin boyutunu açıklamak bakımından en büyük entegre devre üreticilerinden Intel’in 
kurucularından Gordon Moore’un şu sözleri çok çarpıcıdır: “Eğer otomotiv endüstrisi de yarı 
iletkenler endüstrisinin gelişmesine benzer bir gelişme kaydetseydi Rolls Royce bir galon (yakla-
şık dört litre) yakıtla yarım milyon mil (yaklaşık sekiz yüz bin kilometre) gidebilir ve fırlatıp at-
mak da park etmekten daha ucuz olurdu.” (The History of the Integrated Circuit,  
http://nobelprize.org/ physics/educational/integrated_circuit/history (20.09.2007)). 

148  WATAL, 283. 
149  WIPO, Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (IPIC Treaty), 

Washington on 26 May 1989. 
150  Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on Legal Protection of Topographies of 

Semiconductor Products, O.J. L.024, 27/01/1987.  
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uygulama alanı bulacağı, yoksa farklı, sui generis bir korumanın mı getirilmesi gerektiği 

konusunda tartışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak uluslararası metinlerde bu konuda imza 

sahibi devletlere bir serbesti sağlandığına rastlanmaktadır. Söz konusu metinlerde enteg-

re devre topografyalarında hakkın konusunun tespiti yapılmış ve devletlerin bunu koru-

mak için kullanacakları fikrî hak rejimini serbestçe seçebilecekleri öngörülmüştür. Örne-

ğin, Washington Sözleşmesi’nin 4’üncü maddesinde, taraf devletlerin sözleşmeden do-

ğan yükümlülüklerini yerine getirmek için topografyalar hakkında özel bir kanun kabul 

edebilecekleri gibi, bunu eser sahibinin hakları, patent, faydalı model, endüstriyel tasa-

rım, haksız rekabet ya da daha başka bir rejim altında da koruyabilecekleri düzenlenmiş-

tir. TRIPS Anlaşmasının Washington Sözleşmesi’nin diğer bazı hükümleriyle birlikte 

4’üncü maddesine de atıf yapan 35’inci maddesi ile aynı ilke kabul edilmiştir.  

Buna karşılık ulusal mevzuatlarda genel olarak çoklu (kümülatif) korumanın benimsen-

diğini görmek mümkündür. 87/54/EEC sayılı AB direktifinde üye devletlerin yarıiletken 

topografyaları için kabul edecekleri sui generis korumanın yanı sıra patent, faydalı mo-

del ve eser sahibinin haklarına ilişkin mevzuat hükümlerinin de uygulanmaya devam 

olunacağı ifade edilmiştir (m.10). Hukukumuzda da EntDevreK m.1’de, kanun kapsa-

mında entegre devre topografyalarına sağlanan korumanın hak sahiplerinin diğer kanun-

larla getirilen korumalardan yararlanmalarına engel teşkil etmeyeceği hükme bağlanmış-

tır.  

Bununla birlikte entegre devre topografyaları için getirilen korumanın diğer fikrî hak 

koruma rejimleri ile birebir örtüştüğünü söyleyebilmek mümkün değildir. Diğer koruma 

rejimleri ancak nitelikleri elverdiği ölçüde entegre devre topografyalarının korunmasında 

uygulama alanı bulabileceklerdir. Örneğin, entegre devrelerin topografyaları, endüstriyel 

tasarımlar da dahil olmak üzere diğer tasarımların aksine işlevsel yönü olan tasarımlar-

dır. Gerçekten, yukarıda da belirtildiği gibi, entegre devrelerin boyutlarının küçültülmesi 

ve etkinliklerinin artırılması bu topografyaların tasarımlarına bağlıdır. Bu özellikleri 

dolayısıyla entegre devre topografyalarının eser sahibinin hakları aracılığıyla korunması 

onların nitelikleriyle bağdaşır görünmemektedir. Gerçi, eser sahibinin haklarına yönelik 

korumanın avantajı, bundan yararlanmak için herhangi bir tescilin gerekmemesidir; ayrı-

ca eser sahibinin haklarında koruma süresi daha uzundur. Ne var ki, yukarıda da belirtil-

diği gibi, eser sahibinin hakları söz konusu olduğunda korunan, eserin yaratılmasında 

yararlanılan ya da o eser altında yatan fikir değil, eserdeki sahibinin hususiyetidir. Ayrı-
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ca işlevsel ve yararlı şeylerin eser sahibinin haklarıyla korunması mümkün olmamakta-

dır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde entegre devrelerde kullanılan maskelerin 

korunmasında 1984’te kabul edilmiş olan Yarıiletkenlerin Korunması Hakkında Ka-

nun’un (Semiconductor Protection Act) 1979 yılında başlayan hazırlık aşamasında eser 

sahibinin hakları (copyrigt) rejiminin benimsenip benimsenmemesi konusunda yoğun 

tartışmalar yapılmıştır151. Sonuç olarak eser sahibinin hakları rejiminin yarıiletkenlerin 

üretiminde kullanılan maskelerin korunmasında kullanılmasının uygun olmadığı kabul 

edilmiştir. İngiltere’de de patent mahkemesi entegre devre tasarımlarının eser sahibinin 

hakları yoluyla korunamayacağına karar vermiştir152. Ancak yine de entegre devre to-

pografyalarında işlevsel niteliğinden ayrı olarak sahibinin hususiyetini taşıyan unsurların 

eser sahibinin hakları yoluyla korunmasına da herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ör-

neğin 87/54/EEC sayılı AB direktifi m.10/2b’de topografyalara ait plan ve estetik nitelik 

taşıyan çizimlerin eser sahibinin hakları yoluyla korunabilecekleri açık olarak ifade 

edilmiştir. FSEK m.2/3’te de “bedii vasfı bulunmayan …. her nevi haritalar, planlar, 

projeler, krokiler, resimler…”in ilim ve edebiyat eserleri olarak kabul edilecekleri hük-

me bağlanmıştır. Ancak bunun istisnasız kesin bir koruma olduğu düşünülmemelidir. 

Entegre devre topografyalarında sadece işlevsel nitelik taşıyan bir takım unsurlar varsa, 

belirli tasarımların mutlaka belli bazı şekillerde yapılması gerekiyorsa bunlar sahibinin 

hususiyetini taşımamaları nedeniyle eser sahibinin haklarına ilişkin korumadan yararla-

namayacaklardır153.  

                                                
151  Bu konudaki tartışmalar ve eser sahibinin haklarının konuya uygunluğu için bkz. CHESSER, 278 

vd.; SAMUELSON, 481 vd. Bu tartışmalarda yarıiletken korumasında eser sahibinin haklarının 
uygunluğunu savunanların gerekçelerini şu şekilde özetlemek mümkündür: Bu görüşte olanlar 
yarıiletkenlerin eser sahibinin hakları yoluyla korunmasının geleneksel yaklaşımdan ayrılma teş-
kil edeceğini kabul etmekle beraber, bunun çok aşırı bir aykırılık oluşturmayacağı düşüncesinde-
dir. Buna göre, bir fikir ürününün sanayide kullanılıyor olması onu eser sahibine tanınan koru-
manın dışına çıkarmamaktadır (Mazer v. Stein, 347 US 201 (1954)). Ayrıca bu görüş yanlıları ya-
rıiletkenlerle haritalar ve teknik çizimler arasında paralellik kurmuşlar ve yarıiletkenlerin de ay-
nen bunlar gibi eser sahibine tanınan korumadan yararlanmaları gerektiğini vurgulamışlardır 
(bkz. SAMUELSON, 483). Bu fikre karşı çıkanlar ise bir eserin sanayide kullanıldığı zaman onun 
eser sahibine sağlanan korumadan yararlanabilmesi için işlevsel ve estetik unsurlar arasında bir 
ayrım yapıldığını ve ancak estetik, yani sahibinin hususiyetini taşıyan unsurların korunduğunu 
ifade etmişlerdir. Maskelerin yaratılmasında ise herhangi bir estetik kaygı güdülmediği, bunların 
tasarımının münhasıran yarıiletken çiplerin üretilmesi amacına hizmet ettiği, eser sahibinin hak-
larına ilişkin koruma rejiminin karşıtları tarafından dile getirilmiştir (bkz. SAMUELSON, 485).   

152  Mackie Designs Inc. v. Behringer Specialised Studio Equipment (UK) Ltd. and Others, [1999] 
RPC 717. 

153  Gerçekten benzer bir konuda verilmiş olan bir kararında Yargıtay sadece kanunda sayılmış olan 
kategorilere girmenin kanunun korumasından faydalanmak için yeterli olmayacağını vurgulamış-
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Entegre devre topografyalarının patent yoluyla koruması da mümkün olabilir. Gerçekten 

patent verilebilirlik şartlarını taşıyan entegre devreler için patent başvurusunda bulunul-

masına herhangi bir engel yoktur. Bir entegre devre yeni, buluş basamağı şartını gerçek-

leştirmiş ve sanayiye uygulanabilir ise, bunun için patent koruması talep edilebilecektir. 

O nedenle bir ülkede uluslararası metinlere uygun olarak entegre devreler için sui 

generis bir korumanın değil ve fakat sadece patent korumasının tanınması mümkün ola-

bilir. Bununla birlikte hiçbir ülkenin entegre devre topografyalarının sadece patent hakkı 

ile korunabileceklerini kabul etmediği görülmektedir. Bunun nedenlerinden birisi kimi 

ülkelerde entegre devre topografyalarının bilgisayar programları gibi değerlendirilip 

patent verilebilirlik için gereken şartları taşısalar bile mevzuatla açıkça patent verileme-

yecek buluşlar kategorisi içinde değerlendirilmeleridir. Ancak asıl neden patent koruma-

sı için aranan orijinalliğin entegre devre topografyaları için aranan “orijinal nitelikten” 

daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle entegre devre topografyalarının sadece patentle ko-

ruması, bunlardan pek çoğunun korumasız kalmasına yol açacaktır154. Buna karşılık pa-

tent korumasının da entegre devre topografyaları için tanınan sui generis korumaya naza-

ran bir takım avantajları bulunmaktadır. Öncelikle patentle korunan bir ürünün hiçbir 

şekilde kopyalanması mümkün olamazken, birebir aynı olan entegre devre topografyası-

nı bağımsız olarak tasarlamış bir kimsenin bu fiili topografya üzerindeki hak sahibinin 

hakkını ihlâl anlamına gelmeyecektir (EntDevreK m.12/e)155. Aynı şekilde bir entegre 

devre topografyasının tersine mühendislik yoluyla çoğaltılması156 ve bu faaliyet sonu-

cunda ortaya çıkan orijinal entegre devre topografyasının üretilmesi, satılması, ithali 

veya ticari amaçlı dağıtılması da ihlâl olarak nitelendirilemeyecektir (EntDevreK 

m.12/b)157.  

Haksız rekabete ilişkin hükümlerin de entegre devre topografyalarının korunmasında 

kullanılabilmesi mümkündür. Nitekim Washington Sözleşmesinin görüşmeleri sırasında 

Arjantin temsilcisi, Paris Sözleşmesi’ndeki haksız rekabet hükümlerinin entegre devre 

                                                                                                                                     
tır. Bkz. 11.HD 11.10.2002 t. E.2002/8275, K.2002/8839 (KMİB), “[5846 sayılı]Yasanın 2/3. 
maddesinden her nevi haritanın eser mahiyetinde olduğu anlamı çıkıyor ise de, yasanın koruma-
sından yararlanacak bir eser olup olmadığı, bu hükmün 1/B maddesi hükmüyle birlikte değerlen-
dirilerek sahibinin hususiyetini taşıyıp taşımadığının tespitine bağlıdır.” 

154  WATAL, 282-283.  
155  WIPO, 598.  
156  Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamalar için bkz. SAMUELSON/SCOTCHMER, 1595 vd.  
157  WIPO, 598.  
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topografyalarının korunması açısından yeterli olacağını, İsviçre temsilcisi de kendisi 

açısından 1983 tarihli Haksız Rekabet Kanunu’nda küçük bazı değişiklikler yapılması ile 

yetinilebileceğini ifade etmişlerdir158.  

Görüldüğü gibi entegre devre topografyaları hakkında çoklu (kümülatif) koruma ilkesi-

nin benimsenmesi ile bunlar için tanınmış bulunan korumanın kapsamı genişlemekte, 

diğer koruma rejimleri, şartları varsa, uygulama alanı bulabilmektedir.   

 

E- Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hakları 

1- Genel Olarak  

Yeni bitki çeşitlerinin korunması tarımın, bahçeciliğin ve ormancılığın gelişmesi açısın-

dan büyük önem arz etmektedir. Gerçekten, bitkilerin çeşitli iklim ve toprak koşullarına 

göre geliştirilmeleri genel anlamda üretimi ve kaliteyi artıracak, kaynakların daha etkin 

kullanılmasına yarayacaktır. Ne var ki, fikrî haklar sistemine hâkim olan temel ilke bu-

rada da kendisini göstermektedir. İstenilen özelliklere sahip yeni bitki çeşitlerinin gelişti-

rilmesi uzmanlık, emek, zaman, para ve diğer maddi kaynakların bu alana özgülenmesini 

gerektirmektedir. Bu çabalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin korunmaması halinde 

kişilerin bu amaçla çalışma yapmaları için bir nedenleri bulunmayacaktır159.  

Bu durum dikkate alınarak yeni bitki çeşitleri geliştiren kişilerin bu çeşitler üzerinde hak 

sahibi olmaları gerektiği hususu uluslararası alanda genel kabul görmüş bir ilke olarak 

karşımıza çıkmıştır. TRIPS Anlaşmasında da üyelerin bitki çeşitlerinin160 korunmasını 

                                                
158  WIPO, 596. Arjantin’de halen entegre devre topografyalarının korunmasına ilişkin özel bir dü-

zenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık İsviçre 1992 tarihinde “Yarıiletken Ürünlerin Topog-
rafyalarının Korunmasına İlişkin Federal Kanun’u (Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über den 
Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographiengesetz, ToG))  kabul etmiş-
tir. www.wipo.int/clea (20.09.2007).   

159  BENTLY/SHERMAN, 540; WIPO, 455.  
160  TRIPS’in kabul edilen Türkçe metninde “bitki türlerinin” ifadesine yer verilmiştir (R.G. No. 

22213, 25.2.1995 t.). Ne var ki,” tür”ün karşılığı İngilizce’de “species”dir. Ancak orijinal İngiliz-
ce metinde “variety” deyimi Türkçe’de “çeşit” ya da “varyete” kelimesini karşılamaktadır. Canlı-
ların sınıflandırmasında (taksonomi), kullanılan sistematik birimler en üsttekinden alta doğru sı-
rayla Alem (hayvan), Şube (omurgalılar), Sınıf (memeliler), Takım (etçiller), Aile (kedigiller), 
Cins (kedi) ve Tür (ev kedisi)’dür. Bu sınıflandırma çerçevesinde yapılan tanıma göre tür, ortak 
atalardan gelen, ortak özelliklere sahip, birbirleriyle çiftleşmek suretiyle verimli döller meydana 
getiren (kısır olmayan) en küçük sistematik gruptur. Aynı türün bazı üyeleri diğerlerine nazaran 
fenotipik özellikler bakımdan birbirlerine daha fazla benzedikleri ve bu özellikleri döllerine 
açılma olmaksızın aktardıklarında, bunların oluşturduğu topluluk “ırk” ya da “soy” olarak adlan-
dırılmaktadır. Yukarıdaki örnekten devam edersek “van kedisi” ev kedisi ırklarından birisidir. 
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sağlamaları gerektiği vurgulanmıştır. Diğer yandan bu korumanın hangi hakları ihtiva 

edip ne şekilde sağlanacağı hususunda bir birlikten söz etmek mümkün değildir161.  

TRIPS m.27’de patent verilebilir buluşlar sayılırken üye devletlerin bitki ve hayvanlar 

ile bitki ve hayvanların üretimi ile ilgili biyolojik usulleri patent verilebilir buluşlar dı-

şında bırakabilecekleri ifade edilmiştir (m.27/3(b)). Bununla birlikte yukarıda da belirtil-

diği gibi bitki çeşitlerinin korunması gereği kabul edilmiştir. Söz konusu korumanın ne 

şekilde yapılacağı konusu ise üye devletlerin takdirine bırakılmıştır. Maddede üyelerin 

bu korumayı patent yoluyla ya da sui generis bir yöntemle veya bu ikisinin birleşimi 

olan bir başka sistemle sağlayabilecekleri öngörülmüştür162.  

Yeni bitki çeşitlerinin korunmasında patent sistemini tercih eden ülkelerin başında Ame-

rika Birleşik Devletleri gelmektedir. Bu ülkede bitkiler üzerindeki fikrî haklara ilişkin 

olarak iki farklı kanun bulunmaktadır. Bunlardan birisi 1930 yılında kabul edilmiş olan 

Bitki Patenti Kanunu’dur163. Kanunun adı Bitki Patenti Kanunu olmasına rağmen, kap-

samına sadece eşeysiz (asexually)164 çoğaltılan bitkiler girmekte165, tohumdan (eşeyli 

                                                                                                                                     
Çeşit (varyete) ise özellikle bitkiler için kullanılan ve tür’ün altında yer alan bir ayrımdır. Bir bit-
kinin sınıflandırması yapılırken o bitkinin türü (pirinç, patates gibi) esas alınmasına rağmen bir 
türün içinde farklı özelliklere sahip çeşitler bulunabilir (basmati, calrose, baldo, osmancık pirinç-
leri gibi). Bu ayrım konusunda daha fazla bilgi için bkz. ODMAN BOZTOSUN, 26 vd. 

161  Bu konudaki tarihsel gelişim ve tartışmaların zaman içinde izlediği yön için bkz. VAN 

OVERWALLE, 143 vd. Ahlakî, dînî ve biyolojik güvenlik gibi tartışmaların dışındaki teknik hu-
suslar için bkz. WATAL, 135-136.  

162  Yine aynı maddede bu hükümlerin Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten dört yıl sonra gözden 
geçirileceği öngörülmüştür. Bu doğrultuda 1999 yılından itibaren çalışmalar yapılmaya başlan-
mış, konu özellikle DTÖ’nün 2001 Doha ve 2003 Cancun toplantılarında ele alınmıştır. Bu top-
lantılarda yeni bitki çeşitlerini korumanın önemi vurgulanmış ve koruma rejiminin ne olması ge-
rektiği konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin bitki çeşitlerine iliş-
kin korumadan en az biçimde zarar görmelerini sağlayacak çözüm önerileri tartışılmıştır. Canlıla-
rın patente ya da bir diğer fikrî hak koruma rejimine konu olmaları sorunuyla yakından ilgili olan 
bu tartışma bir süre daha gündemi işgal edecek gibi görünmektedir. Konu ile ilgili tartışmalar 
için bkz. WTO, IP/C/W/369, Review of the Provision of Article 27.3(b) Summary of Issues 
Raised and Points Made, 9 vd., http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ipcw369_e.pdf 
(20.09.2007).     

163  The Plant Patent Act, 35 U.S.C. §§161 et seq. ABD’de ayrı bir bitki patenti kanunu kabulünde 
etken olan unsurlar ve tarihi gelişim için bkz. FOWLER, 622 vd.  

164  Eşeysiz (vegetatif) üreme kök, sürgün, yumru, yaprak ya da meristem (bölünebilir) hücrelerinin 
özel koşullarda gelişimi sağlanarak yeni bitkilerin elde edilmesini ifade eder. Eşeysiz üretim; ye-
ni bitkinin genetik yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan ana bitkinin tüm özelliklerinin 
yavru bitkilerde ortaya çıkmasını sağlayan bir üretim yöntemidir.   

165  Kanun 1930 yılında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen bitki patentleri geniş bir uygulama alanı 
kazanamamış, o tarihten günümüze kadar yanlızca 10 bin civarında bitki patenti verilmiştir. Bu-
nun nedeni bitki patenti sisteminin sadece Amerika’ya özgü bir sistem olup, diğer ülkelerde uy-
gulanmasının bulunmamasıdır. Bkz. ADELMAN ET.AL., 1312-1313. 
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olarak)166 üretilen bitkiler ise 1970 yılında yürürlüğe girmiş olan Bitki Çeşitlerinin Ko-

runması Hakkında Kanun bünyesinde korunmaktadır.167 Bununla birlikte Amerikan 

Yüksek Mahkemesi 2001 yılında verdiği bir kararında eşeyli olarak üretilen bitkilerin de 

patent verilebilirlik şartlarını taşımaları halinde bir patente konu olabileceklerine hük-

metmiştir168. 

 

2- UPOV Sistemi 

Uluslararası alanda yeni bitki çeşitlerinin korunması çabaları da yeni değildir. 1961 yı-

lında bu amaçla, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Hakkında Uluslararası Konvansiyon 

(UPOV169 Konvansiyonu) ile devletlerarası bir kuruluş olan Yeni Bitki Çeşitlerinin Ko-

runması Uluslararası Birliği170 (UPOV) kurulmuştur. UPOV yeni bitki çeşitlerinin geliş-

tirilmesini teşvik etmek amacıyla etkin bir bitki çeşidi koruması sistemi oluşturmak gö-

revini üstlenmiştir. Bu kapsamda UPOV yeni bitki çeşitlerinin korunmasına ilişkin ulu-

sal mevzuatın uyumlaştırılmasını ve ülkeler arasında işbirliğini sağlamayı hedeflemekte-

dir.  

UPOV tarafından kabul edilmiş ve diğer pek çok ülke tarafından da benimsenmiş bulu-

nan sui generis171 korumada hakkın konusunu yeni bitki çeşidi oluşturur. Özellikle Av-

                                                
166  Gelişkin bitkiler, yaşamlarının belirli bir döneminde ya da sürekli olarak meyve ve tohum verir-

ler. Üreme, üretme ve ıslah çalışmalarında temel üretim malzemesi olan tohum, bitkisel üretimin 
ana kaynağıdır. Bitkilerde tozlanmayı izleyen dönemde, döllenme olayının meydana gelmesi ile 
meyve tutma ve tohum oluşumu olayı gelişir. Tohumla çoğaltmanın bir özelliği, yeni bitki birey-
leri arasında görülen değişkenliktir. Bitki ıslahının temelinde bu özellik kullanılarak melezleme 
yapılır. 

167  The Plant Varieties Protection Act, 7 U.S.C. §§2321 et seq.  
168  J.E.M. AG Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534 U.S. 124 (2001). Yüksek Mahkeme bu 

kararında yeni bitki çeşidi üzerindeki hakların hem Bitki Çeşitlerinin Korunması Hakkında Ka-
nun, hem de genel Patent Kanunu kapsamında korunabileceğini kabul etmiştir. Bkz. 
MERGES/DUFFY, 120.  

169  UPOV Fransızca, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Birliği anlamına gelen kelime-
lerin (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) baş harflerinden oluş-
maktadır.  

170  18 Haziran 2007 itibariyle UPOV’a üye olan devletlerin sayısı 64’tür. Halen inceleme aşamasın-
da olan yeni başvurularla üye sayısı 70’in üzerine çıkacaktır. Avrupa Birliği de üyeler arasında-
dır. Türkiye de UPOV Konseyi nezdinde üyelik işlemlerini başlatmış bulunmaktadır. 
http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf (20.09.2007).   

171  UPOV Konvansiyonunun ıslahçı hakları adı altında sui generis bir sistem ortaya koymakla bera-
ber, çoklu (kümülatif) korumaya da izin verdiği ifade edilmiştir. Buna göre, UPOV Konvansiyo-
nu’nun 1978 tarihli versiyonunun 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası,  üye ülkelere bitki çeşitlerinin 
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rupa’da baskın olan ve canlıların herhangi bir fikrî hakkın konusunu teşkil etmemeleri 

gerektiği yönündeki görüş ve kabuller nedeniyle bu sui generis sistemde patentin sağla-

dığı korumaya nazaran daha zayıf bir koruma benimsenmiştir172.  Bu yeni bitki çeşidini 

ıslah eden veya bulan ve geliştiren kişiye “ıslahçı” denir (UPOV art.1(iv)). Bitki çeşidi-

nin korunabilmesi için söz konusu çeşidin (i) başvuru veya rüçhan hakkı tarihinde, her-

kesçe bilinen çeşitlerden açıkça ayırt edilebilen bir çeşit olması, yani farklı olması, (ii) 

çoğaltım metoduna bağlı olan muhtemel değişiklikler dışında ilgili özellikler bakımından 

bir örneklik göstermesi, yani yeknesak olması, (iii) birbirini izleyen çoğaltımlar sırasında 

veya belli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeden aynı kalması, yani 

durulmuş olması ve (iv) başvuru tarihine göre kanunda tespit edilecek belli bir takım 

tarihler öncesinde satılmamış veya umuma sunulmamış olması, yani bu bakımdan yeni 

olması gerekmektedir (UPOV art.5-9).  

Avrupa Birliği de konu ile ilgili olarak düzenlemeler yapmış bulunmaktadır. Birliğin bu 

alandaki temel metni Avrupa Konseyi tarafından çıkarılmış bulunan “Topluluk Bitki 

Çeşitleri Tüzüğü”dür173. Bu tüzükle UPOV sistemi örnek alınarak bir Topluluk bitki 

çeşitleri hakları sistemi oluşturulmuştur. Bununla üye devletlerin var olan bitki çeşitleri 

koruma mevzuatında bir değişiklik ya da mevzuat uyumlaştırılması amaçlanmamakta, 

fakat üye devletlerin ulusal sistemlerine bir alternatif olarak topluluk çapında bir sistem 

kurulmaktadır. Bu sisteme göre, hak sahibi ıslahçı, topluluk korumasını tercih ettiği tak-

dirde üye devletlerde koruma için başvuramamakta, üye devletlerde daha önceden koru-

ma almışsa topluluk korumasına başvurmasıyla üye devlette tanınmış olan hakkı toplu-

luk korumasının devam ettiği sürece askıda kalmaktadır. Topluluk bitki çeşidi hakları 

sisteminin idaresi ve hakların tescili için Fransa’nın Angers kentinde Topluluk Bitki 

Çeşitleri Ofisi kurulmuştur174.  

                                                                                                                                     
korunması için Konvansiyon’undaki hakların sui generis bir koruma ile ya da patent sistemi ile 
korunabileceğini, üye devletlerin de bu iki korumadan birisini tercih etmeleri gerektiğini kabul 
etmiştir. Buna karşılık Konvansiyon’un 1991 tarihli yeni şekli bu hususta suskun kalarak, zımnî 
olarak üye devletlerde, bitkiler için patent korumasının ve sui generis korumanın birlikte buluna-
bilmesine izin vermiş olmaktadır. WIPO, 463.  

172  WATAL, 137.  
173  Council Regulation 2100/94EC of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights, O.J. L227, 

01/09/1994.  
174  Community Plant Variety Office, http://www.cpvo.eu.int (20.09.2007).  
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Türkiye, Avrupa Birliği ile arasında Gümrük Birliğinin oluşturulmasına ilişkin 1/95 sayı-

lı Ortaklık Konseyi Kararının, (8) sayılı Ekinin 6 ncı maddesi uyarınca, Kararın yürürlü-

ğe girişinden itibaren üç yıl içinde yeni bitki çeşitlerinin korunması hakkında kanunu 

hazırlayarak yürürlüğe koyması konusunda yükümlük üstlenmişti. Bu çerçevede kabul 

edilen 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Ka-

nun’da175 UPOV sistemi örnek alınmıştır.176 Böylece PatKHK m.6/4(b)’de “bitki veya 

hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetişti-

rilmesi usulleri”nin patent verilerek korunmayacağını benimsemiş olan Türkiye, yeni 

bitki çeşitlerinin korunmasında sui generis bir sistemi kabul etmiştir177.  

 

F- Haksız Rekabet ve Ticari Sırlar 

1- Genel Olarak Haksız Rekabet 

Haksız rekabet de fikrî haklara ilişkin uluslararası metinlere konu olmuş bir kavram ola-

rak karşımıza çıkmaktadır. Sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin Paris Sözleş-

mesi’nin 1’inci mükerrer 10’uncu maddesi “haksız rekabet” başlığını taşımaktadır.  

İlk bakışta haksız rekabete karşı korunma hakkı patent, endüstriyel tasarımlar ve marka-

lardan farklı bir yerde durur gibi görünmektedir. Gerçekten sayılan sınaî mülkiyet hakla-

rı ilgilinin başvurusu üzerine bir sicile tescil edilmek suretiyle korunur ve kişiye münha-

sır bir hak tanırken haksız rekabet, rekabet hakkının dürüstlük kuralına aykırı olarak 

kötüye kullanılması sonucunu doğuran hareketlerin yasaklanması düşüncesine dayan-

maktadır178.  

Bununla birlikte haksız rekabete karşı korunma ile sınaî mülkiyet hakları arasında bir 

amaç birliği olduğu, haksız rekabete karşı korumanın sınaî hakların korunmasında kulla-

nılan rejimlerin yetersiz kaldığı durumlarda “yedek” bir koruma sağladığı söylenebilir. 

Örneğin, pek çok ülkede tescil edilmemiş bir markanın korunması, genel nitelikteki hak-

sız rekabet hükümlerine göre yapılmaktadır. Benzer bir duruma buluşlar alanında da 

                                                
175  R.G. No: 25347, 15.1.2004 t.  
176  Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Gerekçesi, Dönem: 22, 

Yasama Yılı: 2, S.Sayısı: 323.  
177  Islahçı hakları, diğer sınai mülkiyet haklarının aksine Türk Patent Enstitüsünce tutulan sicillere 

değil, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde tutulan Islahçı Hakları Kütüğüne tescil edilirler.  
178  WIPO, 243; ARKAN (Ticari İşletme), 292; TEOMAN (Ülgen, Ticari İşletme Hukuku), 450.  
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rastlamak mümkün olabilir. Bir şirketin, çalışanları tarafından yapılan bir buluşu tescil 

ettirmek yoluyla kamuya açıklamak ve bunun karşılığında da patent koruması almak 

yerine, söz konusu buluşu açıklamadan onu bir ticari sır olarak saklamayı tercih etmesi 

az rastlanan bir durum değildir. Bu olasılıkta ticari sırlardan haksız olarak yararlanılması 

haksız rekabet oluşturur179. 

Diğer yandan haksız rekabet hükümlerinin her zaman için “yedek” bir koruma sağladığı 

söylenemez. Paris Sözleşmesi’nin 1’nci mükerrer 10’uncu maddesinde sayılan rakipleri 

hakkında asılsız haberler yaymak gibi bazı haksız rekabet hallerinin patent, endüstriyel 

tasarımlar ya da markalar gibi klasik sınai mülkiyet hakları ile ilgisi yoktur. Yine de Pa-

ris Sözleşmesi ile tüm haksız rekabet hallerine karşı koruma sağlanmıştır.  

Haksız rekabet ülkemizde kimi ülkelerin aksine ayrı bir kanunda değil Ticaret Kanu-

nu’nun 56 vd. maddelerinde ve Borçlar Kanunu’nun 48’inci maddesi hükmünde düzen-

lenmiştir180.  

 

2- Ticari Sırlar 

Ticari sır181, gizli bilgi ya da açıklanmamış bilgi, özellikle son yıllarda fikir ürünlerinin 

korunması alanında giderek önem kazanmıştır.  

Ticari sırların haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunacağına dair Paris Sözleşme-

si’nde açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bunu dikkate alan TRIPS Anlaşması 

39’uncu maddesinde, üyelerin Paris Sözleşmesi'nin 1’nci mükerrer 10’uncu maddesinde 

öngörüldüğü gibi haksız rekabete karşı etkin koruma sağlarlarken, açıklanmamış bilgileri 

de koruyacakları öngörülmüştür. 

                                                
179  WIPO, 243-244. 
180  BK m. 48 hükmü adi işlerdeki haksız rekabete uygulanmakta, buna karşılık ticari işlere ilişkin 

haksız rekabet halleri için TK m.56 vd. hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Bu durumun 
eleştirisi için bkz. TEOMAN (Ülgen, Ticari İşletme Hukuku), 451 vd.; ARKAN (Ticari İşletme), 
289-290. Karş. POROY/YASAMAN, 281. 

181  Ticari sır kavramı ile yakından ilgisi olan bir başka kavram know-how’dur. Kimi zaman know-
how teriminin ticari sır karşılığı kullanıldığı görülmektedir (bkz. ÖĞÜZ, 6-7). Bu durum know-
how kavramının kapsamına nelerin girdiği hususundaki kabullere göre değişmektedir. Genellikle 
know-how’un sır niteliğini taşısın taşımasın bir işletmenin faaliyetinden kaynaklanan bilgi ve de-
neyimlerden oluştuğu kabul edilmektedir (ERBAY, 78, 85; KIRCA, 245; ORTAN (Knov-Hov), 
474. Bkz. karş. ÖĞÜZ, 23 vd., 28). 
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Ticari sır olarak korunacak bilgilerin kapsamına nelerin gireceği konusundaki fikirler 

zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Önceleri sadece formüller ve üretim yöntemleri gibi 

imalat bilgilerinin ticari sır kapsamında korunacağı düşünülmüştür182. Ancak günümüzde 

ticari sırların kapsamının çok genişletildiği söylenebilir. Ticari sırrın tanımına çok az 

sayıda ülkenin mevzuatında rastlanmakta ve bu hükümlerde ticari sır olabilecek bilgile-

rin nelerden ibaret olduğu konusunda oldukça liberal bir yaklaşımın sergilendiği görül-

mektedir. Örneğin Japonya 1990 yılında Haksız Rekabetin Önlenmesi Kanunu’nda yapı-

lan değişiklikle ticari sırların korunması konusunda özel hükümler kabul etmiştir. Ka-

nunda ticari sır, “ticari faaliyetlerde kullanılan, gizli tutulan ve üçüncü kişiler tarafından 

bilinmeyen imalat veya pazarlama yöntemleri gibi her türlü teknik ya da ticari bilgi” 

olarak tanımlanmıştır (Art. 2(4))183. Amerika Birleşik Devletleri’nde de Yeknesak Ticari 

Sırlar Kanunu’nda184 ve diğer ilgili mevzuatta185 benzer bir tanım yapılmıştır. Buna göre 

gizli tutulan herhangi bir formül, metod, teknik, model, alet, program veya derleme ticari 

sır olarak kabul edilebilir186. 

Bu açıdan bakıldığında bir bilginin ticari sır olabilmesi için mutlaka teknik bir konuya 

ilişkin olmasının gerekmediği sonucuna kolaylıkla varılabilecektir. Hele teknik bir ko-

nuya ilişkin olup da patentle korunabilecek bilgiler, ticari sırra konu olabilecek bilgiler 

içinde çok küçük bir yer teşkil etmektedir187.  

Bu noktada akla patent almak mümkünse neden patent başvurusunun yapılmadığı sorusu 

gelmektedir. Bir buluşun patent alınarak değil de ticari sır olarak korunmasının tercih 

edilmesinde çeşitli faktörler rol oynayabilir188. Bunlardan ilk ve en önemlisi şirketin ürü-

nünün özellikleri ve bunları gizli tutma konusundaki becerisidir189. Ürünün ekonomik 

ömrünün bu tercihte önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Ürününü patentle kendisine sağ-

                                                
182  PRICE, 217.  
183  http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/jp/jp040en.html (20.09.2007); SVETZ, 426; WIPO, 269. 
184  Uniform Trade Secrets Act § 1(4). 
185  Restatement of Torts § 757; Restatement of Unfair Competition §§ 38-49. 
186  Ayrıntılı bilgi için bkz. MILGRIM ON TRADE SECRETS, § 1.01.  
187  Bir yazara göre, ticari sırra konu olacak bilgilerin bir metre çapında bir daire oluşturacak alanı 

kapladığı düşünülürse bunlar içinde bir patente konu olabilecek bilgiler ancak on santimetre ça-
pında bir daireye sığdırılabilir (POOLEY, 1182). MILGRIM ON TRADE SECRETS, §1.01, §1.08; 
WIPO, 269; MUNSON, 689.   

188  Bu konuda bkz. MILGRIM ON TRADE SECRETS §8.02; 
189  DI GRAZIO, 9. 
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lanacak koruma süresinden sonra da pazarlamaya devam edebileceğini düşünen bir şir-

ket, ürününün özelliklerini kamuya açıklamamayı stratejileri açısından daha uygun bula-

bilir. Örneğin günümüzde dünyanın en iyi korunan sırlarından birisinin Coca-Cola şirke-

tinin ürettiği kolalı içeceğin formülü olduğu söylenmektedir. Yaklaşık 120 yıl önce üre-

tilmeye başlanan içecek için patent alınmış olması durumunda, koruma 100 yıl önce 

sona ermiş olacaktı. Bu olasılıkta ürün herkes tarafından serbestçe üretilebilecek, Coca-

Cola şirketi ise 2006 yılında 67 milyar $ olarak hesaplanan190 marka değerinden yoksun 

kalacaktı.  

Buluşun ticari sır olarak korunması tercihini şekillendiren bir başka unsur da ürün ya da 

hizmetin piyasaya sürüldüğünde özelliklerininin tersine mühendislik yoluyla ortaya çıka-

rılıp çıkarılamayacağıdır. Ticari sır sahibinin dava hakkının doğabilmesi için, bunu öğre-

nen kişinin ya bu bilgiyi gizli tutmak borcu altında bulunması191 ya da bilgiyi iyi niyet 

kurallarına aykırı bir şekilde elde etmiş olması gerekir192. Bu nedenle örneğin rakibi tara-

fından piyasaya sürülmüş ürününü satın alarak inceleyen, kendi bağımsız araştırmasını 

yaparak rakibinin üretimde kullandığı gizli metodları öğrenen kişinin fiili tersine mü-

hendislik olduğu için haksız rekabet oluşturmayacaktır193. Böyle bir risk bulunması du-

rumunda, buluş sahibinin sır olarak saklamaya çalışmak yerine patent alma yolunu tercih 

edeceği açıktır194. O nedenle genellikle üçüncü kişilerin görüp incelemeleri mümkün 

olmayan, şirketin kapalı kapıları ardında kalacak buluşların açıklanmadan ticari sır ola-

rak korunmaları tercih edilmektedir. Bunlar da genellikle üretim usulleri olmaktadır195. 

Ancak teknik sırların korunmaları için mutlaka patent verilebilir teknik yeniliklere ait 

olmaları gerekmez. Bazı durumlarda şirketlerin sahip oldukları bilgiler teknik bilgi ol-

malarına karşılık patent verilebilirlik şartlarını taşımazlar. Bununla birlikte ticari sır ola-

rak korunabilirler. Bunun nedeni, patent verilebilirlik şartlarından yenilik ile ticari sır 

olarak korunabilme şartlarından sır olmanın farklı şeyleri ifade etmesidir. 

                                                
190  http://www.ourfishbowl.com/images/surveys/BGB06Report_072706.pdf (20.09.2007).  
191  BENTLY/SHERMAN, 939 vd., 950 vd.  
192  BENTLY/SHERMAN, 946 vd. 
193  E.I. duPont deNemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012, (5th Cir. 1970); GÜRZUMAR, 83; 

BAŞ, 37.  
194  MUNSON, 692; DI GRAZIO, 9. 
195  MUNSON, 694; GRANDSTRAND, 85. 
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Teknik bilgilerin yanı sıra satış yöntemleri, dağıtım yöntemleri, fiyat anlaşmalarının 

ayrıntıları, müşteri profilleri, reklâm stratejileri, yayınlanmaya başlayacak bir televizyon 

programının içeriği ile müşteri ya da sağlayıcıların listesi gibi teknik yanı bulunmayan 

ticarete ait bilgiler de ticari sır olarak kabul edilirler196.  

İster teknik olsun isterse ticarete ait, bilginin hangi formatta olduğunun önemi yoktur. 

Sırrın yazılı olması da şart değildir. Herhangi bir resim, şekil, basit bir karalama ya da 

sadece sözlü olarak paylaşılmış bilgiler de ticari sır sayılabilir197.   

Ticari sırların unsurlarının nelerden ibaret olacağı TRIPS’de sayılmıştır. Buna göre bir 

bilginin ticari sır olarak kabul edilebilmesi için: (i) normal olarak söz konusu bilgilerle 

uğraşan çevrelerdeki şahıslarca bilinmemesi veya bu şahıslar tarafından kolaylıkla elde 

edilebilir olmaması; (ii) gizli olması nedeniyle bir ticari değerlerinin olması ve; (iii) bil-

giye sahip olan şahıs tarafından, halin icabına göre, gizli kalması için makul önlemlerin 

alınmış olması gerekmektedir198.  

 

a- Sır olma 

Ticari sır olarak korunabilecek olan bilginin yeni olması gerekir. Ancak bunun için 

“mutlak yenilik” aranmamaktadır. Gerçekten, ticari sırrın icap ettirdiği yenilik, patent 

verilebilirlik şartlarından olan yenilik seviyesinde değildir. Sahibine sadece sınırlı bir 

koruma sağlayan ticari sırların daha yüksek standartlara tabi tutulması hakkaniyete uy-

gun bulunmamıştır199. 

                                                
196  WIPO, 269; BENTLY/SHERMAN, 924; ÖĞÜZ, 6; ORTAN (Knov-Hov), 469; TURANBOY, 368. 

Ticari sır olarak kabul edilebilecek bilgilerin bir listesi için bkz. DORR/MUNCH, 46. Bir şirketin 
yeni ürün geliştirme yolundaki başarısız denemelerinin ticari sır olarak kabul edilip edilmeyeceği 
hakkında bkz. GOLDSTEIN, 120. 

197  BENTLY/SHERMAN, 924. 
198  Türkiye’de de genellikle haksız rekabet hükümlerine göre korunan ticari sırların özel bir düzen-

lemeye kavuşturulmaları için çalışmalar yapılatmadır. Bu amaçla Ticari Sırlar Kanunu tasarısı 
hazırlanmıştır. Tasarının 3’ncü maddesinde yapılan ticari sır tanımının da TRIPS hükmü ile 
uyumlu olduğ söylenebilir.  

199  Patentler ve ticari sırların hak sahibine sağladıkları korumanın kapsamı çok farklıdır. Patent ile 
kişinin buluş yapma faaliyeti ödüllendirilmektedir. Bu nedenle patent hakkı sahibi sonradan ken-
di bağımsız çabaları sonucu olarak patente konu olan ürünü üreten ya da usulü kullanan bir kim-
senin bu faaliyetini engelleyebilir. Oysa ticari sırlar sadece haksız olarak elde edilmeye karşı ko-
runurlar. MILGRIM ON TRADE SECRETS §1.01; RESTATEMENT ON UNFAİR COMPETITION §43.   
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Diğer taraftan, kamuya mal olmuş bir bilginin sır olarak değerlendirilmesi de söz konusu 

olamaz. Bu nedenle ticari sırların korunmasında “göreceli sır” kavramı kabul edilmiş-

tir200. Buna göre, bir bilginin ticari sır sayılabilmesi için öncelikle sadece sınırlı sayıda 

kişi tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bunun anlamı o alandaki uzmanlar ya da rakip-

lerin bunu bilmemeleridir201. Böylece patent verilebilirlik şartı olan yenilik yani toplum-

ca bilinmeme ile ticari sırlardaki başkaları tarafından bilinmeme aynı anlama gelmemek-

tedir202. Ayrıca bir sırrı bilenlerin sayısı yanında sırrın niteliği de önem taşımaktadır. Bu 

da genellikle o bilgiyi elde etmek için harcanan zaman, emek ve katlanılan risk göz 

önünde bulundurularak tespit edilebilir203. Yine bir sırrın rakipler tarafından kullanıldı-

ğında ortaya çıkabilecek zarar ve sırrın başkaları tarafından bağımsız çabalar sonucunda 

keşfedilme ihtimalinin derecesi de dikkate alınmaktadır204.  

Patent verilebilirlik şartlarından olan buluş basamağı ya da tekniğin bilinen durumunun 

aşılması bakımından da teknik ticari sırlar açısından bir özellik göze çarpmaktadır. Ticari 

sırdan bahsetmek için teknik yeniliğin buluş seviyesine çıkması gerekmemektedir. Bu-

nunla birlikte en azından bir “keşif” niteliğini taşıması aranmaktadır205. Diğer yandan tek 

tek toplumca bilinen hususların belli bir çaba ve araştırma sonucunda bir araya getirile-

                                                
200  BENTLY/SHERMAN, 928. 
201  BİLGE, 19, 23 vd.; WIPO, 269; ÖĞÜZ, 26. İngiltere’de 1967 yılında görülmüş olan bir davada 

Belçika’da yapılmış ve yayınlanmış bir patent başvurusunun tarifnamesinde yer alan bilginin İn-
giltere için sır olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusuna olumsuz yanıt verilmiştir. Özellikle 
iletişim olanaklarının gelişmesi sonucunda bir yerde bilinen bir hususun bir başka yer için gizli 
sayılabileceğini iddia etmek giderek daha da güç olacaktır (BENTLY/SHERMAN, 929. Internetin 
ticari sırlar üzerindeki etkisi için bkz. ATKINS, 1163 vd.; BECKERMAN-RODAU, 267 vd.). Bunun-
la birlikte patent hukukunda kullanılan tekniğin bilinen durumuna dahil olma kavramı ile o alan-
daki rakipler veya uzmanlar tarafından bilinmeme, aynı anlama gelmemektedir (Metallurgical 
Indus. Inc. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d 1195, (5th Cir. 1986); MILGRIM ON TRADE SECRETS 
§1.08).  

202  BİLGE, 21. 
203  Bkz. ÖĞÜZ, 26.  
204  PRICE, 220. 
205  MILGRIM ON TRADE SECRETS §1.08. Bir Amerikan mahkeme kararında yapılan bir benzetme 

aradaki farkı ortaya koymak bakımından yararlı olabilir: “Büyük önemi haiz bilgiler yol kenarın-
da düşürülmüş ve uzun süre kimse tarafından fark edilmeden orada kalan bir cüzdana benzeyebi-
lir. Daha dikkatli birisi onu fark edene dek yüzlerce kişi yanından geçmiş olabilir.” (A.O. Smith 
Corp. v. Petroleum Iron Works Co., 73 F.2d 531 (6th Cir. 1934)).  
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rek bir derleme yapılması halinde, bu derleme “gizli” olma niteliğini taşıyorsa, ticari 

sırra konu olabileceği ifade edilmiştir206. 

 

b- Ticari değerinin bulunması 

Gizli bilgiler, gizli oldukları için ticari değere sahiptirler. Bu değer söz konusu bilginin 

sahiplerine rakipleri üzerinde bir avantaj sağlamasından doğabilir. Bu bilgiyi öğrenen 

rakipler bunu kendileri de kullanarak işletmenin avantajını ortadan kaldırabilirler. İşlet-

menin sahip olduğu gizli bir formül ya da üretimde maliyetleri düşürecek yeni bir üretim 

tekniği buna örnek olarak verilebilir. Bu durumda sırrın rakiplerce öğrenilmesi, onun 

önemini ortadan kaldırmamakta, teknik ya da formül işletme tarafından kullanılmaya 

devam edilebilmektedir.  

Alternatif olarak gizli bilgi, gizli kalmasının işletmeyi rakiplerinin karşı eylemlerine 

karşı koruyan bir bilgi şeklinde de karşımıza çıkabilir. İşletmenin yeni yatırım planları, 

işbirliği yapmayı planladığı şirketlerin isimleri ya da potansiyel müşterilerinin listesi gibi 

bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmeleri halinde, çoğunlukla işletmenin gizlemeye 

çalıştığı bu tür bilgilerin hiçbir değeri kalmayacak, işletme tarafından yeniden kullanıla-

mayacaktır207. 

Her iki durumda da bilginin sır olması ona ticari bir değer kazandırmaktadır. Ticari de-

ğeri bulunmayan bir bilginin sır olarak korunması onu ticari sır seviyesine yükseltmeye-

cektir208.  

 

c- Gizli kalması için gereken makul önlemlerin alınmış olması  

Bir bilginin sır olması için sadece sır olabilecek niteliklere sahip olması yeterli değildir. 

Ona sahip olanlar tarafından sır olarak görülmesi ve ona göre davranılması da gerekmek-

tedir209.  

                                                
206  PRICE 219; BENTLY/SHERMAN, 934-935. İngiliz mahkemelerinde derlemenin “sır” olabilmesi-

nin ölçütünün insan beyninin bir ürünü olması şartı olarak ele alındığı görülmektedir. Buna göre 
sadece toplumca ulaşılabilecek olan bilgilerin basitçe, herhangi bir seçme ve değerlendirmeye ta-
bi tutulmadan bir araya getirilmesinden oluşan bilgilerin ticari sır olarak kabul edilmeyecekleri 
ifade edilmektedir (bkz. BENTLY/SHERMAN, 935’deki mahkeme kararları).  

207  DORR/MUNCH, 47. 
208  BİLGE, 30. 
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Kişinin kendisine sakladığı, ekonomik faaliyette kullanmadığı bilginin bir ticari değeri-

nin olamayacağı açıktır. Bilginin ticari değeri ise bunu öğrenmeye istekli olanların öde-

meyi kabul edecekleri bedelle ölçülür. Ticari bir sırra sahip olan kişinin bundan bir men-

faat sağlayabilmesi için başkalarıyla paylaşması gerekeceğinden ne şart altında olursa 

olsun başkaları tarafından öğrenilen bilgilerin artık sır olmayacağını söylemek, ticari sır 

olarak bir sınaî hak kategorisinin ortadan kalkması sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla 

bir işletmede çalışan bazı kişilerin bu işletmenin bir takım sırlarına vâkıf olmaları kaçı-

nılmazdır. Yine aynı biçimde bu sırrın ticari bir menfaate tahvil edilebilmesi sırrı öğ-

renmek için ödeme yapmaya istekli olanlara da açıklanması gerekir. 

Ticari sırra sahip olan bir kimsenin gerek bu bilgiyi saklarken gerekse başkalarına açık-

larken bunların sır olarak kalması için “makul” önlemleri almış olması şarttır. Makul 

önlemlerden kastedilen, sırrın ve yapılan işin niteliğinin gerektirdiği önlemlerdir. Üreti-

min yapıldığı yerin güvenlik altına alınması, çevresinin çit ya da duvarla çevrilmesi, 

işletme için önem taşıyan ve rakiplerden saklanmak istenen müşteri listelerinin bilgisa-

yarda sadece yetkililerin bildiği şifrelerle korunmuş dosyalarda saklanması, bu tarz ön-

lemlere örnek oluşturabilir210.  

Diğer taraftan işletmenin sır olarak değerlendirdiği bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılırken 

bunların gizli tutulmaları gerektiğine dair sözleşmeler yapılması da alınması gereken 

makul önlemlerdendir. Bu kişiler istihdam ilişkisi dolayısıyla işletmenin ticari sırlarını 

öğrenen çalışanlar olabileceği gibi, işletme ile yaptığı bir sözleşme dolayısıyla o işletme-

nin ticari sırlarını öğrenen bağımsız bir işletme de olabilir. Örneğin bir kimyasal madde-

nin üretilmesi aşamasındaki üretim yöntemlerine ilişkin bir ticari sırrı bulunan işletme-

nin, bu kimyasalın başka bir ülkede üretilmesi için o ülkedeki bir şirketle joint venture 

sözleşmesi yapması. Ya da telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren bir işletmenin, 

abonelerinin konuşmalarının fiyatlandırılmasında kullandığı bilgisayar programının ge-

liştirilmesi için bir yazılım şirketiyle yaptığı sözleşme uyarınca gizli tuttuğu kaynak ko-

dunu yazılım şirketine vermesi.  

Sözleşmenin kapsamında öğrenilecek bilgilerin hangilerinin ticari sır niteliğini haiz ol-

duğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde karşı taraf, açıklayan kişinin 

bunları ticari sır olarak değerlendirmediği düşüncesine kapılabilir. Bununla birlikte, özel-
                                                                                                                                     
209  BİLGE, 26. 
210  BİLGE, 28. 
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likle istihdam ilişkisinin bulunduğu hallerde, çalışan görevi gereği işletme ile ilgili pek 

çok bilgiye erişebilecek konumdadır. Bunlardan bazıları işletme tarafından gizli bilgi 

olarak nitelendirilebilir Bunun tespitinde yapılan işin niteliği önem taşır211.  

Ticari sırlar, adından da anlaşılacağı gibi sır olarak kalmalıdırlar. Bunlar başkaları tara-

fından öğrenildikleri takdirde, bir defa öğrenilmiş olan bir hususun “öğrenilmemiş” hale 

getirilmesi mümkün olmadığından, artık ticari sır olarak korunabilme özelliklerini yitire-

ceklerdir. Bunu, açıldıktan sonra içindekiler tekrar yerine konulup kapatılamayan 

pandoranın kutusuna ya da sıkılmış bir tüpten çıkan diş macununa benzetmek mümkün-

dür. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi ticari sır sahibinin dava hakkının doğabilmesi için bunu 

öğrenen kişinin ya bu bilgiyi gizli tutmak borcu altında bulunması ya da bilgiyi iyi niyet 

kurallarına aykırı bir şekilde elde etmiş olması gerekmektedir.  

Ticari sırlar genellikle rakipler tarafından öğrenilirler, hatta bazen ele geçirilirler. Rakip-

lerin ise bu bilgileri topluma mal etmek gibi bir amaçları genellikle bulunmamaktadır. 

Onlar da yine bu bilgileri gizlilik içinde kullanma yolunu seçerler. İşte bu durumda ticari 

sır sahibinin rakiplerinin bu kullanımını –eğer ticari sırlar dürüstlük kuralına aykırı bi-

çimde öğrenilmişse– durdurabilme hakkı bulunmaktadır. Ancak ticari sırrı dürüstlük 

kuralına aykırı sayılmayan şekilde öğrenen ya da söz konusu bilgileri koruma yükümlü-

lüğü bulunmayan üçüncü kişilerin bunlardan yararlanmaları ya da  kullanmaları ticari sır 

ve haksız rekabete ilişkin hükümlere göre önlenemez.  

Ancak ticari sırra konu olan bilgiler başkaları tarafından öğrenildikten sonra da diğer 

fikrî hak rejimleri tarafından korunmaya devam edilmesi de mümkündür. Örneğin bir 

bilgisayar programının ticari sır olarak saklanan kaynak kodu başkaları tarafından öğre-

nildikten sonra da eser olarak korunabilir. Buna karşılık koruma için tescilin gerektiği 

fikrî hak rejimlerinde doğrudan bu sonuca varabilmek bu denli kolay değildir. Özellikle 

işletmenin sahip olduğu ticari sır ortaya çıktıktan sonra bunun için patent başvurusunda 

bulunup bulunamayacağı ya da patent verilebilirlik şartlarından “yenilik”, yani tekniğin 

bilinen durumuna dahil olamama şartı dikkate alınırken başkaları tarafından bilinmeyen 

buluşların tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilip edilmeyeceği tartışmalara yol 

açabilir. 

                                                
211 USM Corp. v. Marson Fastener Corp., 393 N.E.2d 895 (Mass.1979); GOLDSTEIN, 120-121. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
BULUŞ 

 

 

§3 KAVRAMA VERİLEN ANLAM 

I- BULUŞ-PATENT VERİLEBİLİR BULUŞ 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “buluş” kavramı “[i]lk defa yeni bir şey yaratma; bilinen 

bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem ge-

liştirme; icat” olarak tanımlanmaktadır1. Yine aynı sözlükte, Arapça kökenli olan “icat” 

kelimesinin karşılığı ise, “[y]eni bir şey yaratma, bulma” olarak verilmiştir.  

Patent hukuku açısından ise buluşun birden fazla anlama gelebildiği görülmektedir. Kav-

ram, kullanılma tarzına göre (1) bir şeyi tasarlayıp kullanılabilecek hale getirmek suretiyle 

icat etme2 işini3; (2) patent istemlerinde4 belirtilen konuyu5 ya da (3) kanunun belirlediği 

patent verilebilirlik şartlarını taşıyan buluşları6 ifade edebilmektedir. Dolayısıyla, başvuru 

sahibinin buluşu (2) o, daha buluş (1) yapmadan önce kullanılmakta olan bir alette mey-

dana getirilen ufak değişikliklerden ibaret ise, patent verilerek korunacak bir buluştan (3) 

söz edilemeyecektir, denildiğinde, terim her üç farklı anlamda da kullanılmaktadır7.   

Bundan da anlaşılabileceği gibi, buluş kavramı hukuk bilimi açından özel bir önemi ve 

anlamı olan bir kavramdır. Genellikle sözlük anlamıyla kullanılmasına rağmen bu anlam 

kanun koyucuların mevzuat, mahkemelerin yorum ve patent ofislerinin de uygulamaları 

yoluyla verdikleri yükledikleri içerikten farklı olabilmektedir ve aslında olmalıdır da. 

                                                
1   www.tdk.gov.tr/sozluk.html (20.09.2007). 
2  Tezde ‘buluş’ teriminin fiil hali için karışıklığa meydan vermemek gayesiyle zaman zaman  ‘bul-

mak’ teriminin yanı sıra, ‘icat etmek’ terimi de kullanılacaktır. 
3  “Buluş birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar aralarında 

başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur.” (PatKHK m.11/2) 
4  Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251 (Fed.Cir. 1989); FAN, 220. 
5  “Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu veya genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçek-

leştirilmiş olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir.” (PatKHK 
m.45/1) 

6  “Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesi-
ni mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse” patentin hüküm-
süz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir (PatKHK m.129/1d). 

7  CHISUM ON PATENTS, Glossary, Invention. Ayrıca bkz. LEE , 161; BUCKLES, 302. 
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Çünkü patent hukuku bakımından buluş, teknik bir terimdir ve buna verilecek anlam da 

bu alandaki yetkili organlarca tespit edilecektir8. Kanımızca patent hukuku açısından bu-

luş, kanunkoyucunun aradığı patent verilebilirlik şartlarını taşıyan gelişme olarak anlaşıl-

malıdır. 

Akılda tutulması gereken bir yön,  teknik bir terim olarak buluş kavramının tek ve herke-

sin üzerinde anlaşmaya varabildiği bir anlamının olmadığıdır. Değişik ülke hukuklarında 

bu kavrama verilen anlam değişebilmektedir. Yine aynı hukuk sistemi içinde bile söz ko-

nusu kavramın statik değil dinamik bir niteliği olduğu kabul edilmelidir. Gerçekten de 

patent hukukuna hâkim olan politikalar çerçevesinde buluş kavramına verilen anlam deği-

şebilmektedir. Her ülkenin bu konudaki politikası farklı olabildiği gibi9, zaman içinde 

çeşitli dönemlerin getirdiği bir takım düşünce akımları ya da toplumsal değişimlerin bir 

ülke içindeki yaklaşımlarda farklılık yarattığı görülmektedir10. Bütün bu nedenlerle buluş 

                                                
8   VAVER, 288. “Hakimin yenilik, buluş basamağı ve diğer şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini 

inceleyene kadar bir şeyin buluş olup olmadığı konusundaki sezgilerini bir kenara bırakmaları ge-
rek[tiği]”  yönünde bkz. Biogen Inc v Medeva Plc [1997] RPC 1.  

9  Günümüzde akdedilen uluslararası anlaşmalar yoluyla ülkeler arası farklılıklar ortadan kaldırılma-
ya çalışılmakta, patent verilebilme şartlarının yeknesaklaştırılması çabaları yoğunlaşmaktadır. Bu 
bağlamda DTÖ’yü  kuran anlaşmanın bir parçası olarak imzalanan TRIPS Anlaşması’nda genel 
olarak patent verilebilirlik şartları sayılmıştır. Ne var ki, burada da tam bir yeknesaklık sağlana-
mamış bulunmaktadır. Anlaşmanın 27’nci maddesinde ülkelerin bunlara kendi özel durumları ve 
politikaları nedeniyle istisnalar getirebilecekleri kabul edilmiştir.  

     TRIPS Anlaşması’nın gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yaratıcı 
aklın ürünlerini koruma konusundaki düzey farkını gidermeyi amaçladığı düşünüldüğünde böyle 
istisnaların tanınmasının, yerindeliği konusunda tereddüt ortaya çıkmayacaktır. Buna karşılık ge-
lişmiş ülkelerin temsil ettiği iki farklı patent sistemi olan Amerika ve Avrupa arasında da patent 
verilebilirlik açısından aşağıda ayrıntılarıyla incelenecek farkların bulunması kavramın dinamik ve 
değişken yapısı itibariyle şaşırtıcı gelmemelidir.  

10  Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 19. yüzyıl boyunca patent sisteminin her bakımdan (tes-
cil edilen patent sayısı, çığır açan buluşlar için alınan patent sayısı, mahkemelerdeki dava sayısı 
vb.) geliştiği görülmekteyken, 20. yüzyılın başında ve 1920’ler ve 30’lar boyunca patentlere karşı 
düşmanca bir tavır takınıldığı tespit edilmektedir. Bunun nedeni patentin bir tekel hakkı olarak gö-
rülmesi, patent başvurularının genellikle büyük şirketler tarafından yapılması, bu şirketlere karşı 
duyulan kuşkular ve dünyayı da etkisine alan büyük ekonomik bunalım olarak görülmektedir. Bu-
na karşılık 1952 yılında yeni Patent Yasası’nın kabul edilmesi bir canlılığa yol açmıştır. 1960 ve 
70’ler süresince ise teknoloji karşıtı fikirlerin geniş yankı bulması patentlere karşı yine negatif bir 
bakış açısının gelişmesine ve etkili olmasına neden olmuştur. 1980’lere gelindiğinde ise Federal 
Temyiz Mahkemesinde patent davalarına bakacak özel bir ihtisas dairesinin kurulması mahkeme-
lerin ve giderek toplumun genelinin patentlere bakışını olumlu yönde etkilemiş, patent hakkına te-
cavüz davalarında tedbir kararları daha kolay çıkmaya başlamış, reddedilen hükümsüzlük davaları 
sayısında da artış olmuştur. Günümüzde de bu süreç devam etmekte, mahkemeler buluş kavramı-
nın sınırlarını çizerken daha serbest bir yorum tarzı belirledikleri görülmektedir (Bu konudaki tari-
hi gelişim için bkz. MERGES/DUFFY, 9 vd. Ayrıca bkz. MACHLUP, 4 GRANDSTRAND, 38 vd.). Av-
rupa’da da 19. yüzyılda geniş ölçüde bir patent karşıtı harekete rastlamak mümkündür. Bunda çe-
şitli etkenler rol oynamıştır. Bu dönemde Avrupa’da geniş yankı bulan milliyetçi akımlar ve bir-
leşmeye çalışan Alman eyaletleri açısından patent kanunlarının serbest ticaretin önünde bir engel 
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kavramının tanımının önceden ve tam bir kesinlik içerisinde yapılabilmesinin mümkün 

olmadığı kabul edilmektedir11.  

İşte bu nedenle pek çok yabancı kanunda ve bizim mevzuatımızda doğrudan doğruya bir 

buluş tanımına yer verilmediği, bundan kaçınıldığı göze çarpmaktadır. Buna karşılık, is-

tisnasız olarak bütün kanunlarda, patent verilebilirlik şartlarının ayrıntılı biçimde düzen-

lendiği; bu şartları taşıyan buluşların patent verilebilir buluşlar olarak kabul edildiği söy-

lenebilir.   

Bazen kanun koyucuların neyin buluş sayılmayacağını belirtmek suretiyle kavramı olum-

suz yönden tanımlamaya çalıştıkları görülmektedir12. Nitekim Avrupa Patent Konvansi-

yonu ve PatKHK’da bu yönde düzenlemeler yapmışlardır. Anılan düzenlemelerde nelerin 

buluş sayılamayacak konular arasına girdiği belirtilmiştir (EPC art.52/2; PatKHK m.6).  

Buna karşılık bazı kanunlarda buluşun tanımı yapılmıştır. Örneğin Japon Patent Yasa-

sı’nda buluş, “doğanın kurallarından yararlanmayı sağlayan gelişmiş teknik fikirlerin 

yaratılması”13 olarak tanımlanmıştır. Ancak böyle durumlarda görüldüğü gibi, verilen 

tanım çok açık olmamakta, hangi unsurların buluşun konusunu oluşturacakları tanımdan 

çıkarılamamaktadır.  

Halen yürürlükte olan 1952 tarihli Amerikan Patent Yasası’nda daha farklı bir yol izlen-

miştir. Anılan yasada, “Patent Verilebilir Buluşlar” başlığı altında § 101’de, buluş konusu 

oluşturabilecek alanlar sayılmış ve sayılan konularda yapılacak olan buluşların patent 

alabileceği ifade edilmiştir. Gerçekten yasada, “[h]erkim yeni ve faydalı bir usul, makine, 

ürün, ya da madde bileşiği ya da bu sayılanlar üzerinde yeni ve faydalı bir gelişme icat 

eder ya da bulursa bu başlık altında düzenlenmiş şartlar ve koşullara tabi olmak üzere 

                                                                                                                                       
olarak görülmesi de patentler aleyhine düşüncelerin yeşermesine neden olmuştur. Buna karşılık 
1870’lerde ortaya çıkan büyük bir ekonomik durgunluk, serbest ticaretten korumacı politikalara 
doğru bir yönelişe neden olmuş; gümrükler ve patentler bu politikada etkin biçimde kullanılmıştır. 
Örneğin uzun süre ulusal bir patent sistemine karşı çıkmış olan İsviçre ise, saat endüstrisini koru-
mak için Haziran 1887’de bir patent kanunu kabul etmiştir. Bununla birlikte İsviçre henüz geliş-
mekte olan kimya endüstrisini göz önünde bulundurarak Alman rakiplerini kopya etmeyi daha uy-
gun bulmuş ve patent korumasını sadece mekanik buluşlarla sınırlı tutmuştur. Almanya’dan gelen 
tepkiler üzerine İsviçre bir süre sonra geri adım atmak zorunda kalmış ve patent korumasını kim-
yasal usulleri de içine alacak şekilde genişletmiştir (Avrupa’da bu konudaki tarihi gelişim için bkz. 
KAUFER, 8 vd.). 

11  VAVER, 288; BUCKLES, 315-316; ORTAN (İşçi Buluşları) 41-42. 
12  BUCKLES, 302; MUIR ET.AL.; 116.   
13  Law No. 121 of April 13, 1959, Section 2(1). HANABUSA, 28.  



 65 

bunlar için bir patent alabilir”14 hükmü yer almış, buna karşılık buluşun açık bir tanımı 

verilmekten kaçınılmıştır15. 1952 tarihli bu kanunun hazırlık çalışmaları sırasında, §101’in 

kapsamının tespiti yapılırken kullanılan bir ifade Amerikan mahkemelerinin nelerin buluş 

olarak kabul edileceğini belirlerken kullandıkları ölçü bir anlamda bir mihenk taşı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, “yeryüzünde insanoğlu tarafından yapılmış olan her 

şey için patent verilebilir.16”  

Buluş kelimesinin patent hukukundaki anlamı Amerika’da bir dönem için büyük tartışma-

lara yol açmıştır. Bunun nedeni 1952 tarihinde kabul edilmiş bulunan Patent Kanunu’ndan 

önce patent verilebilirlik şartlarının şimdiki kanunda olduğu gibi açıklıkla düzenlenmemiş 

olmasıydı. Bu sebeple bir yeniliğin patent almaya değer olup olmadığının mahkemelerce 

“buluş” kelimesine verilen anlama göre tespit edilmekteydi17. “Buluş” kavramına özel bir 

önem atfedilmesinin ve tanımlanmaya çalışılmasının sebebi, o dönemde aşikâr olmama-

buluş basamağı koşulunun kanunda yer almamasıydı. Amerikan patent hukukunda, 1952 

tarihli kanundan önce “buluş” terimi, yeniliğin aşikâr olup olmadığını belirtmek için kul-

lanılmaktaydı18. Bu nedenle de Birleşik Devletler Patent Ofisi ve mahkemeler yeni olan 

her şeyin buluş sayılamayacağı yolunda kararlar verir ve buluş kavramının anlamına araş-

tırırken aslında patent verilebilirlik şartlarından birisinin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

araştırmakta idiler. 1952 tarihli Patent Kanunu’ndan sonra da Amerikan mahkemeleri 

verdikleri kararlarında §103’ün kabulünün “buluş” konusundaki standartları değiştirmedi-

ğini, sadece mahkemeler tarafından yaratılmış olan hukuk kuralını kanunlaştırdığını vur-

                                                
14  35 U.S.C. §101. Söz konusu hükmü andıran bir anlatım İhtira Beratı Kanunu’nda ihtira beratının 

tanımı yapılırken kullanılmış ve ihtira beratı için “[s]anayie ait alât ve edevatın yeni bir şeklini 
veya yeni bir kullanma tarzını keşfeden (icat eden ya da bulan olması gerekmektedir) veyahut bun-
ları ıslah eden kimselere bu keşiften yalnız kendisinin muayyen bir müddet istifade edebilmesi için 
devlet tarafından verilen vesikadır” (m.1) denilmiştir. 

15  35 U.S.C. §100(a)’da “tanımlar” başlığı altında yer verilmiş olan buluş tanımı bu konuda yardımcı 
olmaktan uzaktır. Buna göre, “‘buluş’ terimi buluş ya da keşfi ifade eder”. Amerikan yargısı ‘bu-
luş’ ve ‘keşif’ terimlerinin aynı manaya geldikleri sonucuna varmıştır (In re Kemper, 14 Fed. Cas. 
286, No.7687 (C.C.D.C. 1841).  

16  Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). “Anything under the sun made by man is pat-
entable”. Kanımızca bu ifade İncil’de sıklıkla geçen ve “Tanrı tarafından yeryüzünde …”  (under 
the sun … by God) sözlerinden esinlenerek kullanılmıştır. Ve insanoğlunun yaratıcı aklının ürünü 
olan her şeyin diğer şartları da gerçekleştiriyorsa patente konu olabileceğini ifade etmeyi amaçla-
maktadır.  

17  Bu konuda bkz. PITT, 663 vd. DUNLAVEY, 682-683.  
18  FLATTERY, 185 vd.; BUCKLES, 303.  
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gulamışlar; buluş ve buluş basamağı kavramlarını birbirlerinin yerine kullanmaya, eski 

sıklıkta olmasa da, devam etmişlerdir19.   

Kanada Patent Kanunu’nda ise buluşun tanımı yapılmıştır. Ancak bu tanım Amerikan 

Patent Kanunu’nda patent verilecek buluşları sayan hükmün bir tekrarından ibarettir. Ger-

çekten Kanada kanunkoyucusu “buluş, yeni ve yararlı olan herhangi bir teknik, usul, ma-

kine, ürün ya da madde bileşeni veya bir teknik, usul, makine, ürün ya da madde bileşeni 

üzerindeki yeni ve faydalı olan herhangi bir gelişmedir”20 demektedir 

Mevzuatımızda PatKHK’nın 5’inci maddesinde “Patent Verilerek Korunacak Buluşlar” 

başlığı altında, “[y]eni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir buluş-

lar patent verilerek korunur” denilmiştir. Benzer bir ifade tarzını bünyesinde barındıran 

EPC’nin 52(1)’inci maddesinde, “yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabi-

lir olan buluşlar, patent verilerek korunur” denilmek suretiyle genel olarak hangi buluşla-

ra patent verilebileceği açıklanmıştır. Diğer tarafta Avrupa Patent Ofisi İnceleme Prensip-

lerinde patent verilebilirlik şartları sayılırken sanayiye uygulanabilme, yeni olma ve buluş 

basamağı şartlarına ek olarak ortada bir “buluş” olması gerektiği kuralına yer verilmiştir21. 

Ancak diğer üç şarta ek olarak aranan buluş şartının neyi ifade ettiği açıklanmamış, sade-

ce m.52(2) ve (4)’te yer alan istisnalara girmeme ve “teknik niteliği haiz olma” istenmiş-

tir22. İnceleme Prensipleri’nde ayrıca buluş olma şartının diğer üç şarttan farklı olduğu ve 

ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir23.  

EPC ve PatKHK’nin ifadelerinden patent verilebilir buluş kavramının daha dar bir alanı 

ifade ettiği, bazı buluşlara patent verilirken bazılarının da patent koruması kapsamına 

alınmayacağı, söz konusu kavramın düz anlamından çıkarılmaktadır. Ancak kanımızca 

PatKHK ve EPC’nin bu ayrım tarzında kullandığı yol çok uygun olmamıştır. Bu anlatım 

tarzından sanki, ileride incelenecek olan, yenilik ya da buluş basamağı şartlarından birisini 

taşımayan bir takım düşünce ürünlerinin de buluş sayılabilecekleri zannına kapılmak 

mümkün olabilmektedir. Bununla buluşlar, patent verilebilir ve patent verilemez buluşlar 

                                                
19  General Motors Corp. v. Estate Stove Co., 203 F.2d 912 (6th Cir. 1953); Thys Co. v. Oeste, 111 

Fed.Supp 665 (N.D. Cal 1953). 
20  Patent Act R.S., c.P-4, s.2. 
21  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 1.1  
22  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.2 
23  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.2 
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olarak ikiye ayrılmış gibi görünmektedir. Böyle bir ayrıma gerek olup olmadığı, hatta 

böyle bir ayrımın doğru olup olmadığı kanımızca tartışma götürür bir konudur.  

Gerçekten, zaten buluş teriminin özünde bir yenilik, yeni bir şey yaratma, daha önce baş-

kalarının düşünemediği bir şeye ulaşma unsurları bulunmaktadır. KHK’de patent verilerek 

korunacak buluş ile kastedilenin aslında kanun anlamında, teknik bir terim olan, buluş 

olduğunu düşünmekteyiz24. Buna karşılık yine de en azından buluşun unsurlarının neler 

olduğu söz konusu hükümden çıkarılmaktadır. Bunlar yenilik, tekniğin bilinen durumu-

nun aşılması (aşikâr olmama) ve sanayiye uygulanabilirliktir.  

İlk bakışta mevzuatımız açısından buluş kavramının neleri kapsayıp kapsamadığının çok 

büyük bir önemi olmadığı yönünde bir intibaya kapılmak mümkün görünmektedir. Ger-

çekten, PatKHK buluş kavramını tanımlamamakla birlikte patent verilebilirlik için gere-

ken şartları saymış, ayrıca 6’ncı maddede buluş sayılmayan konuların neler olduğu ifade 

edilmiştir. Bu yönüyle bakıldığında buluş kavramının kapsamına nelerin gireceğinin çok 

da önemli olmadığı, patent verilebilirlik şartlarını gerçekleştiren her gelişmenin sayılan 

istisnalara girmiyorsa patent verilebilir bir buluş olarak kabul edileceği söylenebilir. Ne 

var ki, bu konuda kesin olarak birbirinden ayrılmış çizgiler bulunmamaktadır. Örneğin 

bilgisayar programları ve iş görme yöntemleri istisna kapsamına girmektedir. Ancak bu 

sektörlerde büyük menfaatler söz konusudur. Yeni bir bilgisayar programı ya da iş görme 

yöntemi geliştiren kişiler, patentin kendilerine sağlayacağı büyük bir koruma şemsiyesin-

den yararlanmak istemektedir. Özellikle büyük şirketler bunlara patent verilmesi için yo-

ğun bir lobi faaliyeti yürütmektedir. Bu konudaki gelişmeler ileride ilgili bölümde ele 

alınacaktır.  

 

II- BULUŞ KONUSU 

A- Teknik Nitelik 

1- Genel Olarak 

                                                
24  İngiltere’de de Biogen v. Medeva davasında mahkemece bir şeyin patent verilebilir buluş olup 

olmadığı tespit etmeden önce o şeyin buluş olup olmadığının tespit edilmesinin yanlış olacağı, 
çünkü patent verilebilirlik şartlarının buluş kavramının bütün unsurlarını kapsadığı vurgulanmıştır 
([1997] RPC 1).  
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Patent sistemi ile teknik alanda yapılmış olan yeniliklerin ve ilerlemelerin korunmasının 

amaçlandığı göz önünde tutulduğunda buluşun konusunun teknik nitelik taşıması gerekti-

ği sonucuna varılması kaçınılmazdır25.  

Buna karşılık kanunda bir buluşun teknik nitelikte olması gerektiği yolunda açık bir şart 

zikredilmemiştir. Gerçekten, ne PatKHK’da ne de onun mehazı olarak kabul edebileceği-

miz Avrupa Patent Konvansiyonu’nda böyle bir zorunluluk öngörülmüştür26. Benzer şe-

kilde Amerikan Patent Kanunu’nda da böyle bir şarttan bahsedilmemiştir.  

Gerçi PatKHK m.6/1(d)’de “[b]ilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi 

ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller” in buluş niteliğinde olmadıkları için KHK kap-

samı dışında kalacağı kabul edilmiştir27. Ancak 6’ncı maddede “Patent Verilemeyecek 

Konular ve Buluşlar” başlığı altında düzenlenmiş olan diğer konular için böyle bir şart 

getirilmediğinden sadece bu hükümden hareketle, bir genellemeye giderek, teknik yönü 

bulunmayan yeniliklerin buluş olarak kabul edilemeyecekleri sonucuna varmak mümkün 

görünmemektedir.  

Anılan bu düzenlemeye ek olarak PatKHK’da kimi hükümlerde “teknik” kavramına yer 

verilmiştir. Örneğin, m.7/1’de “[t]ekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yeni-

dir”; m.9’da “[b]uluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen 

durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucunda gerçekleşmiş ise, 

tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir”; m.18/2’de “[i]şçi, teknik problemi, 

çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu bildiriminde açıklamak zo-

rundadır” . Bununla birlikte ne “teknik” kavramının bir tanımını ne de yukarıda ifade 

edildiği gibi buluşların teknik yönünün bulunması gerektiğini kanunun ifadesinden çıkar-

mak mümkündür.      

                                                
25  BENKARD, Bacher/Melullis, 91, PatG, §1 Rn. 44; BERNHARDT/KRASSER, 89; BEIER (Future 

Problems), 426; KLAURER/MÖHRING, 64 PatG §1 Rn. 20. 
26  Ancak EPC 2000 ile yapılan ve 2007 yılı sonunda yürürlüğe girecek değişiklikler arasında EPC 

art.52/1 de bulunmaktadır. Patent verilebilirlik şartlarını topluca sayan ilgili hükme yapılan ekleme 
ile buluşların bütün teknik alanlarda verileceği düzenlenmiştir. Böylece TRIPS art.27/1 ile uyum 
sağlanmış olmaktadır. Daha önemlisi, ilgili değişikliğin gerekçesinde, yeni metnin buluşun teknik 
nitelik taşıması gerektiğini açıkça vurguladığı belirtilmiştir. Bkz. http://patlaw-reform.european-
patent-office.org/epc2000/documents/mr/pdf/ em00002a.pdf (01.05.2007). Buluşun teknik niteliğe 
sahip olması gereğinin hukuki temelleri için ayrıca bkz. AKSU, 223. 

27  Bu hükmün kaynağını teşkil eden EPC m.52(2)’de sadece bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, 
sunulması ve iletilmesi ile ilgili usullerin buluş olarak kabul edilmeyecekleri ifade edilmiş, teknik 
niteliğinin olmaması gerektiği yönünde bir şart getirilmemiştir.    
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Diğer yandan, PatYön’de çeşitli yerlerde buluşun teknik nitelik taşımasından bahsedildiği 

görülmektedir. Özellikle yönetmeliğin 8’inci maddesinde buluş konusunun ilgili olduğu 

teknik alan ve buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemlerden bahsedilmiştir.  

Benzer şekilde “Konvansiyonun Avrupa Patenti Verilmesine İlişkin Uygulama Kuralları” 

uyarınca bir buluşa patent verilebilmesi için buluşun, teknik bir konu ile ilgili olması, 

teknik bir problemin çözümünü amaçlaması ve istemlerde korunması talep edilen bulu-

şun teknik özelliklerinin belirtilmesi, dolayısıyla teknik nitelikte olması gerekmektedir 

(EPCReg R.27, R.29). Bir diğer deyişle Uygulama Kuralları’nda da buluşun teknik nitelik 

taşıması gerektiği kabul edilmiştir28.  

O nedenle, buluşun teknik niteliğe sahip olmasının, yenilik, buluş basamağı ve sanayiye 

uygulanabilir olmaya ek olarak aranması gereken zımnî bir şart olduğu kabul edilmekte-

dir29. Buluşun toplumun bilgi dağarcığına bir katkı yapmasının, yani yeni olmasının ve 

aşikâr olmamasının yanında, bu katkının teknik niteliğinin de bulunması şarttır30.  

Amerikan hukukunda da mevzuatta buluşun teknik nitelikte olması gerektiğine ilişkin bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Buluşun teknik nitelik taşıması gerektiği düşüncesinin Al-

man hukuku kaynaklı olduğu31 göz önünde tutulduğunda bu husus anlaşılabilir. Diğer 

yandan Amerikan mahkeme kararlarında açıkça buluşun teknik nitelik taşıması gerekti-

ğinden bahsedilmese bile, aşağıda incelenecek niteliklerin buluşlarda mevcut olması ge-

rektiği içtihadı yerleşmiştir.  

Buluşun teknik niteliği haiz olması gerekmesine rağmen mutlaka teknik olarak daha ileri 

bir seviyede olması şart değildir. Bununla birlikte, başvuru yapılırken tarifnamede bulu-

şun tekniğin bilinen durumuna nazaran ne gibi avantajlar içerdiğinin belirtilmesi zorunlu-

dur. Bu avantajlar ayrıca buluş basamağı incelemesi yapılırken dikkate alınmaktadır32.  

 

2- Teknik Nitelikte Olmaya Verilen Anlam 
                                                
28  SINGER/STAUDER, 69. Avrupa patenti verilmesine ilişkin inceleme prensiplerinde de benzer yönde 

düzenleme bulunmaktadır. Bkz. EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 1.2(ii).   
29  EPOBA T 0931/95 (08.09.2000); EPOBA T 1173/97 (01.07.1998); EPOBA T 0935/97 

(04.02.1999); SCHAR, 103, 
30  Fujitsu’s Application [1997] RPC 608; Manual of Patent Practice Guidance for Interpreting the 

Patent Act 1977, Part I, 1.10.  
31  KOLLE, 145. 
32   SINGER/STAUDER, 70; VISSER, 44; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 1.3.   
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Buluşun taşıması gereken “teknik nitelik”in tanımı ne PatKHK’de, ne EPC’de ne de 

PatYön veya EPCReg’de yapılmıştır33. Bunun nedeni aynen buluş kavramı gibi, teknik 

nitelik kavramının da bir tanımını yapmanın çok güç olmasıdır. Gerçekten teknik, tekno-

loji gibi kavramlar statik kavramlar olmamadıkları için, zaman süreci içinde toplumun 

bilgi düzeyinin artmasıyla bunlara verilen anlam da değişebilmektedir34. Dolayısıyla kap-

samı ve sınırları kesin olarak belirlenemeyen kavramın tanımının yapılması, yerinde bir 

şekilde, yargı ve patent ofislerine bırakılmıştır.  

Diğer yandan hukuk güvenliğinin sağlanabilmesi için uygulamada patent ofisleri ve mah-

kemelerin “teknik nitelikte olmak”tan ne anlaşılması gerektiği sorusunun cevabını verme-

leri de şarttır. Bu bağlamda genel olarak “tabiat güçlerinin kontrol altında, planlı bir şe-

kilde, öngörülebilir bir sonuca ulaşmak üzere kullanılması”na ilişkin olan öğretinin “tek-

nik” olduğundan bahsedileceği kabul edilmiştir35.  

Bir başvuru konusunun teknik nitelik taşıdığından bahsedebilmek için bunun tabiat güçle-

rinin kullanılması yoluyla uygulanabilir ve tekrarlanabilir bir çözüm meydana getirmesi 

aranır36.   

 

a- Tabiat güçlerinin kullanılması 

Her şeyden önce problemin çözülmesinde “tabiat güçleri”nin kullanılması gerekmekte-

dir37. Ne var ki, tabiat güçleri teriminin kendisi ve bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği 

hususu tartışmalara konu olmuştur. Bu süreçte kavramın içeriği de değişikliğe uğramıştır. 

Kavram önceleri canlı ve cansız tabiatı birbirinden ayırmak için kullanılarak sadece me-

kanik buluşları içerdiği kabul edilirken, zaman içinde canlı doğa aleyhine genişlemiştir. 

                                                
33  VISSER, 44; SINGER/STAUDER, 69.  
34  SCHULTE, Moufang, 97 PatG §1 Rn. 34; BENKARD, Melullis, 315, EPÜ, Art.52 Rn. 61; 

BENKARD, Bacher/Melullis, 93, PatG, §1 Rn. 46; AKSU, 219; KLAURER/MÖHRING, 65 PatG §1 
Rn. 20.  

35  “Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte 
zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs”, BGH Rote Taube GRUR 1969, 672. 

36  SCHAR, 103, 125; SCHULTE, Moufang, 98 PatG §1 Rn. 36.  
37  SCHAR, 96. Eames v. Andrews, 122 U.S. 40 (1887). Davada artezyen kuyularının açılması ve su 

çıkarılmasında kullanılan bir sistem üzerinde bir patent söz konusudur. Anılan metodda artezyen 
borusu kazı yapmadan toprağa sokularak suya ulaşılmaktadır. Bu şekilde hava sızdırmaz bir ortam 
yaratılmakta; oluşan basınç suyun kaçmadan kuyunun ağzında kalması sağlamaktadır. Mahkeme 
buluştaki yeniliğin herhangi bir makine ya da alette değil; yerçekimi, atmosfer basıncı gibi tabiat 
kuvvetlerinin kullanılarak yararlı bir sonuç meydana getirilmesinde olduğunu belirtmiştir.        
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Gerçekten biyolojik olan alan da doğanın bir parçası olduğu için kural olarak buna ilişkin 

bir öğretinin de teknik nitelikte olduğu söylenebilecektir. Bu aşamada örneğin bakteriler, 

maya, mantar vb.nin de patent hukukunun konusunu oluşturdukları kabul edilmeye baş-

lanmıştır38.  

Öte yandan insan zihni ve zihnî faaliyetleri patent hukuku bakımından tabiat gücü kavra-

mının dışında değerlendirilmekte ve zihnî faaliyetler münhasıran patente konu olamamak-

tadır39.  

 

b- Uygulanabilir olma – Somut sonuç meydana getirme 

İnsanın iç dünyası ile dış dünyaya yansıyanlar arasında ayrım yapılması gerekmektedir. İç 

dünya ile, bir kimsenin entelektüel psikolojik, ruhsal ve duygusal durumu yani onun his-

settikleri, düşündükleri, tasarladıkları kastedilmektedir. Buna karşılık dış dünya ile kişinin 

iç dünyasına dahil olanların dışındaki her şey anlatılmak istenmektedir. Burası uygulama-

nın olduğu, düşüncenin somutlaştığı, teorinin uygulamaya geçirilerek teknik nitelik ka-

zandığı alandır40.  

Bununla birlikte dış dünyaya ilişkin olanların düşünceden tamamen âri olduğu da zanne-

dilmemelidir. Uygulamanın yapılabilmesi için de bir düşünmenin, tasarlamanın olması 

zorunludur. O nedenle orijinal düşünce ile o düşüncenin uygulamaya geçirilmesinde kul-

lanılan zihinsel aktivitenin birbirinden ayrılması gerekmektedir. Patent ile korunan bu 

ikincisidir, yeter ki, somut olsun, objektif olarak belirlenebilsin41.  

Tabiat güçleri kullanılarak elde edilen sonuçların maddî varlığı olan şeyler biçiminde 

kendisini göstermesi durumunda bunun somutluğu konusunda bir şüphe bulunmamakta-

dır. Bu durumda buluş maddî varlığı olan bir şeyi bir başka şeye dönüştürmektedir. Nite-

                                                
38  SCHULTE, Moufang, 99 PatG §1 Rn. 39; SCHAR, 97-98; BENKARD, Melullis, 316-317, EPÜ, 

Art.52 Rn. 64; BENKARD, Bacher/Melullis, 95, PatG, §1 Rn. 48.  
39  BENKARD, Melullis, 317, EPÜ, Art.52 Rn. 65; BENKARD, Bacher/Melullis, 94, PatG, §1 Rn. 47a; 

SCHULTE, Moufang, 10 PatG §1 Rn. 50. 
40  SCHAR, 100; KLAURER/MÖHRING, 65 PatG §1 Rn. 20; USPTO MPEP § 2106.  
41  SCHAR, 100-101; KLAURER/MÖHRING, 66 PatG §1 Rn. 21.  
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kim, bir ürünün ya da bir ürün elde edilmesine ilişkin yeni bir usulün talep edildiği buluş-

larda, kural olarak, somut sonucun meydana geldiği rahatça söylenebilecektir42.  

Buna karşılık usul istemleri ve bunun bir türü sayılan kullanım istemleri bir eyleme yö-

nelmiş talepler olarak değerlendirilebilir43. Bunların neticesinde, özellikle kullanım istem-

lerinde, mutlaka maddi varlığı olan bir şeyin ortaya çıkması söz konusu olmayabilir. So-

mut neticeler ile kastedilen, varılan sonucun fark edilebilir, doğrulanabilir, sınanabilir 

olmasıdır44.  

 

c- Kesinlik – Tekrar edilebilir olma 

Tekrar edilebilir olmayan sonuçlar patent verilerek korunamazlar. Patent hukukundaki 

genel ilke uyarınca, patentin buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir 

kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak bilgileri içermesi gerekir. Bu neden-

le probleme getirilen çözümün sadece uygulanabilir olması yeterli değildir. Eşyanın doğa-

sı gereği uygulanabilir kalması da gerekir, bu da tekrar edilebilmeye tekabül etmektedir45.  

Tekrar edilebilir olma buluşa objektif bir nitelik kazandırmaktadır. Bir fiil üçüncü kişiler 

tarafından da aynı şekilde yapılıp aynı sonuca ulaşılabiliyorsa tekrar edilebilir olduğundan 

bahsedilebilir46. Bununla birlikte tıpatıp bir tekrar şart değildir. Özellikle kimyasal usul-

lerde ya da biyokimya yöntemlerinde her zaman aynı koşulların sağlanabilmesi mümkün 

olmadığı için küçük değişikliklerin beklenebileceği durumlar söz konusu olabilir. Bu du-

rum buluşun tekrar edilebilir olmadığı anlamına gelmez.47. Aynı şekilde buluşun hedefle-

diği sonuca gitmek için buluş sahibinin izlediği ve açıkladığı yolun her seferinde tıpatıp 

aynı şekilde izlenmesi şart değildir. Önemli olan buluş teknik alandaki uzman kişi tarafın-

dan uygulanırken izlenecek yolun bu kişi tarafından açıkça bilinip ona göre hareket edil-

                                                
42  USPTO MPEP § 2106. SCHECHTER/THOMAS (Principles), 28. Buna karşılık bkz. EPOBA T 

0163/85 (14.03.1989). Davada renkli televizyonlarda uygulanan bir elektromanyetik sinyal talep 
edilmiştir. Bunların geleneksel anlamıyla cismâni varlıkları bulunmamasına ve sadece geçici bir 
süre için oluşup sonra kaybolmalarına rağmen Temyiz Kurulu, fiziksel bir realite olduklarını ve 
varlıklarının teknolojik yöntemlerle tespit edilebileceğini vurgulamıştır.  

43  EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989).   
44  SCHAR, 108-109; USPTO MPEP § 2106; EPOBA T 0388/04 (22.03.2006).  
45  SCHULTE, Moufang, 103 PatG §1 Rn. 55; KOLLE, 145; ORTAN (İşçi Buluşları), 52; BGH Rote 

Taube GRUR 1969, 672; In re Swartz, 232 F.3d 862 (Fed.Cir. 2000).   
46  SCHAR, 101-102; USPTO MPEP § 2106.    
47  EPOBA T 0281/86 (27.01.1988); EPOBA T 0292/85 (27.01.1988). 
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mesidir48. Hata payının kabul edilebilir sınırlar içinde kalması durumunda da birkaç de-

neme ile arzu edilen sonuca ulaşılabilmesi mümkünse buluşun tekrar edilebilir olduğun-

dan bahsedilebilir49.      

Başvurunun konusu bir ürün ise, tekrar edilebilirlik için bunun sadece tanımlanması ve 

onu meydana getiren unsurların, kompozisyonunun belirtilmesi kural olarak yeterli sayıl-

maktadır. Öte yandan, teknik alandaki uzman kişinin o ürünü üretmenin yolunu bulmak 

için aşırı sayılabilecek bir takım çabalar içine girmesi gerekiyor ise üretim şeklinin de 

belirtilmesi şarttır50.  

Tekrarlanabilir olmayan sonuçlar teknik alandaki uzmanın uygulamasına da imkân tanı-

mamaktadır. Böyle bir durumda ise teknik alandaki gelişme tek seferliğine ulaşılmış bir 

sonuçtan ibaret kalmaktadır51. Teknik alandaki uzman tarafından tekrarlanabilmesi müm-

kün olmayan konular için yapılmış başvuruların, sanayiye uygulanamayacakları için bu 

gerekçeyle de, reddedilmeleri söz konusudur52.    

Dış dünyada somut sonuçların ortaya çıkmış olması da bunların tekrar edilebilir olduğu 

anlamına gelmemektedir. Örneğin, bir oyunun oynanması ya da dans edilmesi veya şarkı 

söylenmesi de sonuçları dış dünyada somut olarak ortaya çıkan hareketlerdir. Buna karşı-

lık bunların tekrar edilebilirliğe sahip olduklarını söylemek mümkün değildir. Objektif 

olarak hiçbir oyun ya da hiçbir dans aynı değildir. Dışlanması mümkün olmayan kişisel ve 

çevresel faktörler her zaman için birinin diğerinin aynısı olmasını engelleyecektir53. Aynı 

şekilde buluşun sadece onu yapan kişice uygulanabilir olması örneğin buluşu uygulamak 

için gereken biyolojik materyale sadece buluş sahibinin sahip olması halinde de durum 

                                                
48  BGH Tollwutvirus GRUR 1987, 231; SCHULTE, Moufang, 103 PatG §1 Rn. 56. 
49  SCHULTE, Moufang, 103 PatG §1 Rn. 56. 
50  SCHULTE, Moufang, 103-104 PatG §1 Rn. 58; ORTAN (İşçi Buluşları), 52. 
51  BGH Rote Taube GRUR 1969, 672. Davada kırmızı tüyleri olan güvercin üretme yöntemini talep 

eden bir patent başvurusu söz konusudur. Mahkeme usulün tekrar edilebilirliğinin bulunmadığı ge-
rekçesiyle patent başvurusunu reddeden patent ofisinin kararını uygun bulmuştur. Mahkemeye gö-
re yeni güvercin çeşidinin nasıl üretileceği uzman kişilere öğretilmeden alınacak olan patent, so-
nuçta elde edilen güvercinlerin üzerinde gerçek bir tekel hakkına dönüşecektir. 

52  USPTO MPEP § 2106; KLAURER/MÖHRING, 65 PatG §1 Rn. 20; YÜCEL/KALE, 308. Bkz. karş. 
ORTAN (İşçi Buluşları), 52-53.  

53  SCHAR, 102.  
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böyledir. Hata aralığının çok geniş olduğu durumlarda da çözümün teorik nitelik taşıdığı, 

tekrarlanabilir olmadığından söylenmelidir.54.  

 

d- Çözümün kontrollü tabiat güçlerinin kullanılmasının doğrudan sonucu olması 

Teknik nitelik taşıyor olmanın dördüncü unsuru, tekrarlanabilir uygulamanın bir proble-

min çözümüne yönelmesidir. Diğer bir deyişle fiil ile sonuç arasında bir neden sonuç iliş-

kisinin bulunması, buluşun varmak istediği sonucun, tabiat güçlerinin kontrol altında, 

planlı bir şekilde kullanılmasının doğrudan bir neticesi olması gerekmektedir55. O nedenle 

tabiat güçlerinin kullanılması süreci içinde, istenilen sonuca ulaşmak için zihnî bir faaliyet 

şartsa, bir takım kararların alınması için inisiyatif kullanılması gerekiyorsa, teknik nitelik-

ten söz edilemeyecektir56.     

Bununla birlikte, teknik nitelikte olma kavramına verilen anlamın gelişmeye bağlı olarak 

daha esnek bir yapıya kavuştuğu görülebilir. Bu çerçevede kontrol altına alınmış doğa 

güçlerinin doğrudan doğruya öngörülebilir bir sonuca ulaşmayı amaç edinmediği durum-

larda dahi, teknik değerlendirmelere dayanarak elde edilen bilgilerle yapılan bir uygula-

ma var ise, buluşun teknik nitelikte olduğundan bahsedilebileceği kabul edilmektedir57. 

 

B- Buluş Türleri 

                                                
54  SCHULTE, Moufang, 103 PatG §1 Rn. 57. 
55  “Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte 

zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, der, ohne Zwischenschaltung menschlicher 
Verstandestätigkeit, die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist” , BGH 
Dispositionsprogramm GRUR 1977, 96; EPOBA T 0222/89 (01.07.1992); EPOBA T 0192/82 
(22.03.1984); BENKARD, Bacher/Melullis, 96, PatG, §1 Rn. 50; SCHULTE, Moufang, 98 PatG §1 
Rn. 36; AKSU, 219; ORTAN (İşçi Buluşları), 51. 

56  Nitekim bu tarz konuların patent verilebilirliğin dışında kalacağı açıkça hükme bağlanmıştır 
(PatKHK m.6/b; EPC art.52(1)(c)).  

57  BGH Logikverifikation GRUR 2000, 498. Davaya konu olan olayda entegre devrelerin topografya-
larının bir bilgisayar programı kullanmak suretiyle kontrol edilmesine ilişkin bir yöntem için ya-
pılmış patent başvurusu söz konusudur. Bu kontrol, normal olarak üretilmiş olan entegre devre ile 
orijinal planların karşılaştırılması suretiyle yapılmaktadır. Başvuru konusu buluş, topografya ve 
planların dönüştürülmek suretiyle kısımlara ayrılması ve karşılaştırmanın birbirine tekabül eden 
kısımlar üzerinden ayrı ayrı yapılmasını öngörmektedir. Alman Patent Ofisi bu metodun teknik ni-
telikte olmadığı, kâğıt kalem kullanılarak da bu karşılaştırmanın yapılabileceği gerekçesiyle başvu-
ruyu reddetmiştir. Federal Mahkeme ise, entegre devrelerin üretilmesine ilişkin olan usulün teknik 
bir usul olduğunu, buluşun bu süreçte bir ara basamak olarak nitelendirilmesi gerektiğini, dolayı-
sıyla buluşun amacı itibariyle teknik nitelik taşıdığını hükme bağlamıştır.         
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1- Genel Olarak  

Bir patent başvurusunun patent verilebilirlik şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirir-

ken ilk önce tespit edilmesi gereken husus buluşun konusu, yani buluşun ne olduğudur. 

Patentin hükümsüzlüğünün talep edildiği davalarda bu soruya verilecek cevap, çoğu za-

man davanın sonucu için belirleyici olmaktadır58.  

Dolayısıyla, patent verilebilirlik şartlarının bulunup bulunmadığı sorusuna cevap ararken 

öncelikle herhangi bir düşünce ürününün konu itibariyle buluş sayılıp sayılmayacağı soru-

suna cevap bulmak gerekmektedir. Bu ise bizi öncelikle buluş konusunun neler olabileceği 

noktasına taşımaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, PatKHK m.6’da buluş niteliğinde 

kabul edilmeyen bir takım konular sayılmıştır. Bunlar konu itibariyle buluş sayılamayacak, 

dolayısıyla patente konu olamayacaklardır. KHK, nelerin buluşun konusunu oluşturacağı 

konusunda ise açık bir hüküm içermemektedir. Sadece “Patentten doğan hakka tecavüz 

sayılan fiiller” başlığını taşıyan 136’ncı maddede “buluş konusu ürün” ve “buluş konusu 

usul”e tecavüzden bahsedilmektedir. Patent korumasının kapsamı ve istemlerin yorumlan-

masına ilişkin 83’üncü maddede ürün ve usulden bahsedilmekte; yine 84’üncü maddede 

usul patentleri ile ilgili haklar düzenleme konusu yapılmaktadır. Buna karşılık, PatYön’te 

ilgisiz bir yerde, buluş konusunun neler olabileceği hususunda bir ipucu bulabilmek müm-

kündür. Gerçekten Yönetmelikte patent başvurusunun şekli şartlarının anlatıldığı bölümde, 

“Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifnamede açıklanması resimleri ge-

rektiriyorsa, bu resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir” (m.10) denilmektedir.  

Türk hukukundaki farklı hükümlere yayılmış bu düzenlemelere karşılık, Amerikan Patent 

Yasası’nda açık bir düzenleme getirilerek buluş konusunun "bir usul, makine, ürün, ya da 

madde bileşiği ya da bu sayılanlar üzerinde …. bir gelişme” olacağı öngörülmüştür (35 

U.S.C. §101). Eski İhtira Beratı Kanunu m.1’de de sanayie ait alât ve edevat ile bunların 

kullanma tarzının buluşun konusunu oluşturacağı ifade edilmiştir..  

1623 tarihli eski İngiliz Tekel Kanunu’nda “yeni ürünlerin ilk ve gerçek mucitlerine” pa-

tent verileceği ifade edilmiştir. O dönemde İngiliz mahkemeleri yoğun tartışmaların sonu-

cunda ürün kavramını yorumlamışlardır. İngiliz patent uygulaması da mahkemeler tarafın-

dan yapılan bu yorum üzerine inşa edilmiştir. Ürün kelimesinin farklı anlamları bulunmak-

tadır. İnsan eliyle yapılmış herhangi bir şey eşya kadar, somut görünümü olmayan bazı 

çıkarımlar ya da sonuçları da ifade eder. Ayrıca kanunda geçen “manufacture” kelimesi, 

                                                
58  BENTLY/SHERMAN, 371. 
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İngiliz dilinde fiil olarak kullanıldığında üretmek anlamına da gelmektedir59. İngiliz mah-

kemeleri de kavrama mümkün olan en geniş anlamı vermiştir. Böylece yeni bir usul, maki-

ne, ürün yada madde bileşiği ‘ürün’ sayılmıştır60. 

Özetlemek gerekirse, buluştan söz edebilmek için yeni fikrin öncelikle buluşun konusunu 

oluşturabilecek alana dahil bulunması gerekir. Bu nedenle patent başvurusunun   bir maki-

ne, cihaz, ürün ya da usul için yapılması aranır. Bunların buluş konusu dışında tutulan is-

tisnalar arasında sayılmamış olması da lazımdır. Buna ek olarak buluş konusuna giren alan-

larda yaratılmış olan düşünce ürünlerinin ayrıca yeni olması, tekniğin bilinen durumunu 

aşması ve sanayiye uygulanabilir olması da şarttır. 

Bütün bu anlatılanlardan sonra patent mevzuatımızda patent verilebilir buluş kavramıyla 

kastedilenin teknik anlamda buluş olduğu, patent mevzuatımız açısından buluş kabul edilen 

her yaratıcı akıl ürününün patent almaya hak kazanacağını söylemek çok da yanlış olmaya-

caktır. Dolayısıyla, genel bir tanım vermek gerekirse, “buluş, yeni, aşikâr olmayan ve sa-

nayiye uygulanabilen bir usul, makine, cihaz ya da ürün ortaya konulması veya bu sayılan-

lar üzerinde anılan nitelikte bir gelişme sağlanmasıdır” denilebilir.  

Bir buluşun konusunu oluşturabilecek yaratmaların bir makine, cihaz, ürün ya da usul ile 

ilgili olabileceğinden yukarıda bahsetmiş bulunuyoruz.  

Aşağıda da görüleceği gibi aslında yönetmelikte bahsedilen makine, cihaz ya da ürün kav-

ramlarını (m.10) ürün başlığı altında toplamak mümkündür. Nitekim PatKHK m.136’da 

buluş konusu usul ve üründen bahsedilmek suretiyle bu ikili ayrımın yapıldığı görülmekte-

dir.  

Benzer bir ayrımın pek çok patent ofisinin inceleme prensiplerini gösteren belgelerde de 

yapıldığına rastlayabiliriz. Gerçekten söz konusu metinlerde istemler fiziksel varlığı bulu-

nan bir buluşa yöneltilmiş olan istemler (ürün, cihaz) ve bir faaliyete yöneltilmiş olan is-

temler (usul, kullanım) olarak ikiye ayrılmış ve ürün ve usul istemleri olarak adlandırılmış-

tır61. Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu kararlarında da bu yönde bir ayrım benimsenmiş-

tir62. Ne yabancı mevzuatta ne de ülkemiz mevzuatında yer alan, ancak uygulamada çokça 

                                                
59  Kelime isim olarak kullanıldığında ürün anlamına gelmektedir.   
60  LEE, 160-161; CHISUM ON PATENTS §1.01. 
61  PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, Chapter 5.12; EPO Examina-

tion Guidelines, Part C, Chapter III, 3.1. 
62  EPOBA T 0150/82 (7.2.1984); EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989). 
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rastlanılan ürün patenti-usul patenti ayrımının dayanağı patent istemlerinin yöneldiği bulu-

şun unsurlarını ifade etmek amacıyla yapılan bu ayrımdır63.  

Usulün yeni olup bu usul sonucunda meydana getirilen ürünün eski ve bilinen bir ürün 

olması mümkündür. Örneğin, sanayide zaten kullanılan bir metalin daha önce yapılandan 

farklı bir basınç ve sıcaklık altında işleme maruz bırakılarak daha dayanıklı hale getirilme-

sinde olduğu gibi. Yeni bir usul kullanılarak meydana getirilen ürün eski ürünün ayırt edi-

lemeyecek biçimde aynısı ise, mantık kuralları gereğince de buluşa konu olan yeni bir 

üründen söz edilemeyecektir. Sadece kullanılan usuldeki yeniliklere dayanılarak, yeni bir 

ürün meydana getirildiği söylenemez. Yeni bir usul sonucunda elde edilen ürünün de yeni 

olabilmesi için bizâtihî o ürünün özelliklerine ve niteliklerine bakılması gerekir. Yoksa 

usulün yeni olması, ürünün de yeni sayılacağı anlamına gelmemektedir64.  

Bir başka ihtimal de hem usulün hem de ürünün yeni olmasıdır. Bu durumda ikisi de genel-

likle aynı yaratıcı fikrin ürünüdürler. Bunlar için ayrı ayrı patent başvurusu yapılabileceği 

gibi, tek bir patentte de koruma istenebilir. Ancak bunlar ayrı buluşlar oldukları için farklı 

istemlere konu olacaklardır. Her birine ilişkin patent verilebilirlik şartları ayrı ayrı değer-

lendirilmelidir. İstemlerden birisinin hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması da diğerinin 

geçerliliğini etkilemeyecektir65.  

Ürün ve usul istemi ayrımı genel olarak kabul edilmekle birlikte bir istemi bu şekilde kate-

gorize etmenin her zaman mümkün olmaz. Kimi istemler hem fiziksel bir yapıyı hem de bir 

faaliyeti bünyelerinde barındırabilirler. Bu nedenle söz konusu ayrımın kesin olmadığı, 

bunların bünyesinde alt sınıfların olabileceği (örn. bileşik, makine, üretim yöntemi, test 

yöntemi vb.) kabul edilmektedir66.  

 

                                                
63  Bu isimlendirmelerin uygulamadan kaynaklandığı ve istemlerin yöneldiği unsurları ifade ettikleri 

konusunda bkz. MCELROY, 550. Ayrıca bkz. EPCReg R.29/2. Söz konusu kuralda istem kategori-
lerinin ürün, usul, cihaz ya da kullanım (product, process, apparatus or use) olduğu ifade edilmiş-
tir. Aslında yukarıda inceleme prensiplerinde belirtildiği gibi usul ile kullanım şeklinin aynı şeyleri 
ifade ettiklerini söylemek mümkündür. Ürün ve cihaz de benzer şekilde aynı kategori altında top-
lanabilirler. 

64  MCELROY, 551-552. ABD Yüksek Mahkeme’si bir kararında alizarin (kök boyası) sentezi işlemi 
sonucunda elde edilen alizarinin doğal alizarin ile aynı şey olduğunu, buna ‘suni’ denilmesinin el-
de edilen ürünü yeni bir ürün haline getirmeyeceğini ifade etmiştir (Fabrik Cochrane v. Badische 
Anilin &Soda, 111 U.S. 293 (1884)). 

65  MCELROY, 551. 
66  EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989).  
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2- Ürün 

Ürünler buluş konuları içinde en geniş yeri işgal eden sınıfı oluştururlar. Ürün sınıfının 

içine makine, tertibat, cihaz, madde bileşenleri ve mamulât girer67. Makine, tertibat ve ci-

hazın da aslında aynı şeyi ifade ettikleri kabul edilmektedir68. Ayrıca buluş sahibinin patent 

almak istediği buluşunun bir makine mi, tertibat mı, cihaz mı, madde bileşeni mi yoksa 

mamulât mı olduğu konusundaki değerlendirmesinin bir önemi bulunmamaktadır; hatta 

buluş sahibi böyle bir nitelendirme yapmak zorunda da değildir. Zira asıl önemli olan bulu-

şun konusunun bir usul mü yoksa ürün mü olduğunun tespitidir ve bu konunun ürün kate-

gorisi altında sayılmış olan herhangi bir gruba dahil olması yeterlidir69.  

 

a- Makine (Tertibat - Cihaz) 

Makine, çalıştırıldığı zaman bir ya da daha fazla mekanik güç yardımıyla işleyişi sırasında 

daha önceden tespit edilmiş olan fiziksel etkileri meydana getirir. Gerçekten de makine, 

sahip olduğu parçaları birbirleriyle etkileşim içerisinde işleyerek bir sonuç ortaya çıkaran 

aletler bütünüdür70. Makinenin otomatik olması gerekmez. El ile kullanılmak için tasar-

lanmış bir makine, örneğin bir piyano da buluşun konusunu oluşturabilir71.  

Makinelerle ilgili olan buluşlar dört grupta toplanabilir. İlk olarak buluş tüm makineyi kap-

sayabilir, örneğin bir dikiş makinesi. İkinci olarak buluş makinenin tamamına değil ama bir 

ya da birkaç parçasına ilişkin olabilir. Bir sabanda saban demirinin önüne takılan ve toprak 

sürülmeden önce otları kesmeye yarayan bıçaklar buna örnek olarak verilebilir. Üçüncü 

grup eskiden bilinen unsurların yeni unsurlar eklenerek bir araya getirilmesidir. Son olarak 

                                                
67  EPCReg R.29/2. İlgili hükümde “ürün”ün kapsamına madde bileşenlerinin (kimyasal bileşiklerin 

ve karışımların) yanında, kişinin teknik becerisi sonucunda meydana getirilen herhangi cismani bir 
şeyin de (bir nesne, makine, cihaz, birlikte işleyen cihazlar) gireceği ifade edilmiştir.  EPOEBA G 
0002/88 (11.12.1989). Benzer bir gruplandırma Amerikan mahkemelerinde de yapılmış, makine, 
mamûl ve madde bileşimi kategorilerinin hepsinin ürün başlığı altında toplanabileceği ifade edil-
miştir (Caterpillar Inc. v. Detroit Diesel Corp., 194 F.3d 1336 (Fed.Cir. 1999)). Ayrıca bkz. 
CHISUM ON PATENTS §1.02.      

68  EPOBA T 331/90 (22.8.1991).  
69  Nestle-Le Mur Co. v. Eugene Ltd., 55 F2d 854, 858 (6th Cir. 1932).  
70  CHISUM ON PATENTS §1.02; GARVEY, 547; ROBINSON ON PATENTS §173, KNOELL, 476; Burr v. 

Duryee, 68 U.S. (1 Wall) 531 (1863); Corning v. Burden, 56 U.S. (15 How.) 252, 267 (1853); 
Nestle-Le Mur Co. v. Eugene Ltd., 55 F2d 854, 857 (6th Cir. 1932).  

71  Ham deriyi germeye yarayan elle işleyen bir makinenin patent konusu olabileceği hakkında ve 
diğer örnekler için bkz. Weatherhead v. Coupe, 147 U.S. 322 (1893). 
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da daha önceden bilinen parçaların bilinmeyen bir şekilde birleştirilmesi sayılabilir72. Ger-

çekten, tek tek ele alındığında bir makinenin bütün parçalarının eski ve toplum tarafından 

bilinen parçalar olması mümkündür. Buna karşılık eğer bu parçalar yeni bir sonuç meydana 

getirmek için daha önce öngörülmemiş bir biçimde bir araya getirilmişse, bunun yeni bir 

makine olarak patent alması mümkün olabilecektir73. 

 

b- Madde bileşimi 

Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan varlıklara madde denilmektedir. Maddeler, 

saf maddeler ve karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır. Saf maddeler, elementler ve bileşik-

lerdir. Karışımlar da homojen karışım ve heterojen karışım olarak iki türlüdür.  

Element, kimyasal metotlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan 

meydana gelen en basit yapıdaki maddedir74. Atom, bir elementin tüm kimyasal özellikle-

rini gösteren en küçük parçasıdır. 

Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle 

oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir75. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküldür76. 

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir 

araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. Homojen karışımlar, her 

tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karı-

şımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu  ile 

içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir. Heterojen karışımlar, her 

tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır. Heterojen 

karışımlar emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Emülsiyon, bir sıvıda çö-

zünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir: Su–

zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi. Süspansiyon, bir sıvıda çözünmeyen katının 

heterojen olarak dağılmış şeklidir: Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi. 
                                                
72  Union Sugar Ref. v. Matthiesson, 24 F.Cas. 686 (D.Mass. 1865).  
73  Cantrell v. Wallick, 117 U.S. 689 (1886). 
74  Bakır (Cu), Oksijen (O), Hidrojen (H), Soydun (S), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K),  Demir (Fe), 

Karbon (C), Altın (Au) vb. elementler örnek olarak gösterilebilir. 
75  Su (H2O), Bakır Sülfat (CuSO4), Asetik Asit (CH3COOH) vb. moleküller bileşikleri oluştururlar.  
76  Kimyada madde yapıları, sırasıyla Atom, Element, Molekül ve Bileşik olarak incelenmektedir.. 

Molekül, bileşiği oluşturan en küçük yapıdır. Bileşik ise iki ya da daha fazla cins elementin belirli 
oranlarda birleşmesinden oluşan saf maddedir. 
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Genel olarak bileşikler ve karışımlar arasındaki farklar ifade edilmek istenirse: Karışımı 

oluşturan maddeler karışım içerisinde kendi özelliğini koruduğu halde bileşiği oluşturan 

elementler fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini kaybederler. Karışımı oluşturan madde-

ler her oranda karıştığı halde, bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman 

basit bir oran vardır. Karışımların formülü olmadığı halde, her bileşiğin mutlaka bir kim-

yasal formülü vardır. Karışımların belirli fiziksel özelliği (öz kütle, kaynama noktası, eri-

me noktası...) olmadığı halde bileşikler bu özelliklere sahip saf maddelerdir. Bileşikler 

kimyasal yollarla, karışımlar fiziksel yollarla birleştirilir ve ayrıştırılırlar.   

Madde bileşimi iki ya da daha fazla maddenin birleşiminden oluşan ve taşıdığı özellikler 

itibariyle kendisini oluşturan parçalardan farklı olan bir şeydir. Madde bileşimi içeriğinde 

bulunan maddelerin birleşmeden, parçaların birbirleriyle etkileşimi ya da karışımı meka-

nik bir yöntemle olabileceği gibi kimyasal bir yolla da sağlanabilir.  

Patent hukuku açısından madde bileşimleri hem bileşikleri hem de karışımları kapsayacak 

kadar geniştir. Bu yönüyle bakıldığında madde bileşeni denildiğinde iki ya da daha fazla 

maddenin her türlü bileşiminin kastedildiği görülmektedir. Söz konusu bileşim katı, sıvı, 

gaz ya da toz olabilir77.  

Yeni madde bileşiminin kendine has özellikleri bulunmalı, dolayısıyla bu bileşimle yeni 

bir “şey” meydana getirilmelidir. Tanımdan ürünün, içeriğindeki maddelerle ortak hiçbir 

özelliğinin bulunmaması gerektiği gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Bunun yerine bileşi-

min içerdiği parçaların tek ve ayrı olarak sahip oldukları özelliklerden farklı özelliklere 

sahip olmasının gerekli ve yeterli olduğu anlaşılmalıdır78.  

Bunun sonucunda elde edilen bileşim de yine fiziksel yolla tek tek parçalara ayrılabileceği 

gibi, söz konusu bileşimin özelliklerinin sadece kimyasal bir analiz sonucu ortaya çıkarı-

labileceği durumlar da söz konusu olabilir79.  

                                                
77  Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980); LEWERS, 531; MCKENNA, 1251.  
78  LEWERS, 531. Demir (Fe) ve Sülfür (S) farklı özellikleri bulunan iki elementtir. Demir, gümüşî gri 

renkte bir metaldir, manyetiktir ve özgül ağırlığı yüksektir. Bu özellikleri dolayısıyla demir tozları 
mıknatısın etrafına toplanırlar, su dolu bir kabın üzerine serpiştirildiklerinde batarlar ve elektriği 
iletirler. Buna karşılık sülfür sarı renkli, iletkenliği olmayan, düşük yoğunluklu bir elementtir, suya 
serpildiğinde yüzer. Demir ve sülfit karışımı ısıtıldığında kimyasal bir reaksiyona girmekte, bu re-
aksiyon sonucunda demir sülfit (FeS) denilen bileşik oluşmaktadır. Söz konusu bileşik içeriğinde 
bulunan demir ve sülfürden farklı özellikler taşımaktadır. Örneğin demir sülfit mıknatıs tarafından 
çekilmez, toz haline getirilip suya atıldığında bütün olarak batar, rengi siyaha yakındır ve elektriği 
iletmez.  

79  CHISUM ON PATENTS, §1.02; LEWERS, 531.  
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Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılabileceği gibi bileşimin meydana geliş biçimi kimyasal 

veya mekanik olabilir. Bileşim sadece bir karışımdan ibaret olabilir, dolayısıyla da tama-

men mekanik bir yol izlenerek içeriklerine ayrılabilir80.  

Bu açılardan ele alındığında kimya alanında bulunan yeni bir molekül patent hukuku açı-

sından madde bileşimi olarak değerlendirilmektedir81. Gerçekten iki ya da daha fazla cins 

atom doğada daha önce var olmayan bir şekilde bir araya getirilmiş ise bunların yeni bir 

madde bileşimi oluşturdukları kabul edilmektedir82.   

Madde bileşimi ile genellikle kimyasal bileşikler kastedilmesine rağmen, yukarıda da 

belirttiğimiz üzere, kategorinin kapsamı daha geniştir, maddelerin herhangi bir şekilde bir 

araya gelmesi de bu çerçevede değerlendirilmelidir83. Dolayısıyla, karışımlar da patent 

istemlerin konusunu oluşturabilirler.84 

Elde edilen madde bileşimin kararlı (stabil) olup olmaması patent verilebilirliği etkileme-

mektedir85. 

 

c- Mamulât 

                                                
80  Örneğin demir ve sülfür karışımında demir ve sülfür bir mikroskop yardımı ile tespit edilebilir ve 

demir parçacıkları bir mıknatıs yardımı ile sülfürden ayrılabilir (LEWERS, 531).   
81  Schering Corporation v. Gilbert, 153 F2d 428 (2nd Cir. 1946).  
82  Buna karşılık yeni bir molekülün atomların bir araya gelmelerinin sonucu ortaya çıktığı, atomların 

bir araya gelmeleriyle oluşan reaksiyonun ise bir doğa kuralından ibaret olduğu ileri sürülmüştür. 
Bu konudaki tartışma aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacak; bir yeniliğin ne zaman bir doğa kuralın-
dan ibaret olduğu, ne zaman buluş sayılacağı konusunda karar verilirken dikkat edilmesi gereken 
noktalar üzerinde durulacaktır.  

83  DURHAM, 23. 
84  TR9900530 numaralı ve Emülsiyon formunda stiren-bütadien kauçuğu başlığını taşıyan patentte 

karışımların bir türü olan emülsiyon talep edilmiş bulunmaktadır. 1 numaralı istem şu şekildedir: 
“Lastik sırtı için kauçuk formülasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş özelliklere sahip, 
emülsiyon formundaki bir stiren-bütadien kauçuk bileşimi olup, özelliği aşağıdakilerden oluşması-
dır: ….” 

85  In re Breslow, 616 F.2d 516 (CCPA 1980). Davaya konu olan olayda, polimerlerin üretiminde 
kullanılan bir ara mamule ilişkin patent söz konusudur. Polimer kelimesi, poly: çok ve meros: par-
ça anlamına gelen kelimelerin bileşimidir. Polimer malzemeler birbirine benzer küçük molekül bi-
rimlerinin zincir şeklinde birbirine eklenerek meydana getirdiği dev moleküllerden oluşmaktadır. 
Bu moleküller naylon poşetlerden, araba lâstiklerine; çocuk oyuncaklarından, kışlık botların taban-
larına kadar pek çok şeyin temel yapısında yer alır. Patente konu olan ara mamulü oluşturan bile-
şik çok kararsız ve dengesiz bir özellik taşımakta ve birleşiminden hemen sonra başka bileşikleri 
oluşturmak için diğer maddelerle reaksiyona girmektedir. Mahkeme yapı itibariyle kararsız olan ve 
izole edilemeyen bu tür maddelerin de madde bileşimi olarak patent alabileceklerine karar vermiş-
tir. 
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Mamulât, ürün sınıfları içerisinde en geniş yeri kapsayan gruptur. İnsanlar tarafından 

meydana getirilen ve makine ile madde bileşimi kategorisine girmeyen şeyler mamulât 

olarak kabul edilmektedir86. 

İmalât, hammaddenin ya da diğer malların, kullanıma uygun hale getirilmek amacıyla 

yeni şekiller, özellikler ya da birleşimler meydana getirerek değiştirilmesidir87.  Ancak 

buna verilecek anlam da dar ya da geniş bir yorum yönteminin benimsenmesine göre, 

nelerin mamulât kapsamına gireceği, dolayısıyla buluş konusu oluşturacağı hususu önemli 

değişiklik gösterebilecektir.   

Örneğin narenciye ürünlerinde küflenmeyi önlemek ve meyveyi çürümeye karşı korumak 

için kabuklarına boraks tatbik edilmiş narenciyenin88, erozyonu önlemek için parçacıkları 

özel bir maddeyle kaplanmış toprağın89, beyazlatılmış ve boyanmış kürklerin90 ya da fark-

lı parçalarının daha sonradan birleştirileceği aparatların91 mamulât olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği mamul kavramına verilen anlama bağlıdır.   

                                                
86  CHISUM ON PATENTS §1.02. 
87  American Fruit Grovers, Inc., v. Brogdex Co. 283 U.S. 1 (1931). 
88  American Fruit Grovers, Inc., v. Brogdex Co. 283 U.S. 1 (1931). Davada Yüksek Mahkeme, küf-

lenmeye karşı dirençlerinin artırılması amacıyla kabuklarına boraks tatbik edilmiş (narenciye pa-
ketlenmeden önce borakslı suya batırılarak) narenciyenin mamulât olarak değerlendiremeyeceğine, 
kabuklarına boraks ilave edilmesinin bunları mamulât haline getirmeyeceğine, bunun meyvenin 
isminde, görünümünde ve genel özelliklerinde değişikliğe yol açmadığına, bu şekilde işlem gör-
müş portakalın yine taze portakal olarak kalacağına hükmetmiştir. Mamul kavramına dar bir yo-
rum getiren bu karar Amerikan doktrininde eleştirilmiş, bu yolla işlenen bir portakalın görünüm ve 
tat olarak aynı olabileceği ama kimyasal olarak kesinlikle farklı olduğu savunulmuştur (bkz. 
CHISUM ON PATENTS §1.02).  

89  Ex parte Mowry, 110 USPQ 389 (POBA 1955). Söz konusu olayda erozyona karşı dayanıklı üze-
rinde suda çözülebilen bir polimer tabakası bulunan doğal toprak için istemde bulunulmuştur. Pa-
tent ofisi istemlerde talep edilen toprağın erozyona dayanıklı ama su geçirgen kimyasal olarak bir-
birine bağlı toprak parçalarından oluştuğunu ve bunun da işlenmemiş topraktan farklı özelliklere 
sahip olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca bkz. Ex parte Shepherd,185 USPQ 480 (POBA 1974).  

90  Steinfur Patents Corp. v. William Beyer Inc., 62 F.2d 238 (2nd Cir. 1932). Davaya konu olan 
uyuşmazlıkta kürklerin ağartılması ve boyanması tekniğindeki bir gelişme söz konusudur. Patentte 
kürklerin ağartılması ve daha sonra da boyanmasına ilişkin bir usul istemlere konu olmuştur. Bu 
usulle daha ucuz olan koyu renk kürklerin rengi açılabilmekte, bu şekilde daha çok talep gören ve 
daha pahalı olan açık renkli kürkler üretilebilmektedir. Patentte ayrıca ürünlere yönelik istemler de 
yer almıştır. Bu istemlerde sırasıyla koruyucu solüsyonla işleme tabi tutulmuş ancak ağartılmamış 
kürk, koruyucu işleme tabi tutulmuş ve ağartılmış kürk ile koruyucu işleme tabi tutulmuş, ağartıl-
mış ve boyanmış kürk olmak üzere üç farklı ürün talep edilmiştir. Mahkeme, patentte talep edilen 
ürünlerin doğal kürkten farklı olduğunu; işlenmemiş kürklerle işlenmiş kürklerin farklı kullanım 
alanları bulunduğunu; bu nedenle mamulât olarak kabul edilmeleri gerektiğini hükme bağlamıştır.  

91  In re Venezia, 530 F.2d 956 (CCPA 1976). Mahkeme, dava sonucunda verdiği kararda birbirleriyle 
ilişkili parçalardan oluşan aparatların da mamul sayılacağını ifade etmiştir. Mahkeme bu kararında 
sadece monte edilmiş haliyle patent verilebilirlik şartlarını taşıyan parçaların değil, oyunlar, inşa 
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Buna ek olarak özellikle biyolojik varlıkların da kullanıldığı buluşlarda meydana getirilen 

şeyin bir mamul mü yoksa doğal bir ürün mü olduğunun tespiti hukuki tartışmaların ya-

nında ahlâki ve dinî bir takım tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Örneğin genetik 

olarak değiştirilmiş ve değiştirilmiş halleriyle de doğada varolmayan canlı mikroorganiz-

maların patente konu olup olamayacakları bu kapsamda değerlendirilmelidir92.  

 

3- Usul    

Bir buluşun konusu olarak “usul”, makine, madde bileşimi ve mamulâttan büyük oranda 

ayrılmaktadır. Usul, fiziki bir varlığı bulunmayan ve fakat faydalı sonuçlar meydana geti-

ren bir eylem ya da bir dizi teşebbüs olarak değerlendirilebilir93.   

Günümüzde bir usulün de buluşun konusunu oluşturabileceği konusunda herhangi bir 

tereddüt bulunmamaktadır. Ne var ki, patent hukukunun gelişim sürecindeki ilk zaman-

larda, bir usul için patent verilemeyeceği kabul edilmişti. Bu dönemde bir buluşun paten-

tin konusunu oluşturabilmesi için “satışa konu olabilecek şey” olması gerektiği benim-

senmişti. Bir ürünü meydana getirmekte kullanılan yöntem, ne kadar dahice olursa olsun, 

patente konu olamamaktaydı94. Bu bakış açısına göre, ‘usul’ esas itibariyle bir doğal kuv-

vetin işleyişi olarak kabul edilmekteydi. Yine buna göre, yeni bir usul ortaya atan kimse, 

buluş sahibi değil ve fakat bir doğa gücünün kâşifi olarak görülmekteydi. Bu durum 1795 

yılındaki Boulton and Watt v. Bull davasına kadar sürmüştür. Söz konusu davaya konu 

olan olayda Watt, buhar makinelerinin çalışması için gereken buhar miktarını, dolayısıyla 

yakıt tüketimini azaltan bir yöntem geliştirmiştir. Davanın sonucunda verilen kararda bazı 

üyelerin ortada yeni bir makine olmadığı gerekçesiyle patent verilmesine karşı çıkmaları-

                                                                                                                                       
setleri, yapı blokları gibi monte edilmiş olarak değerlendirildiklerinde patent verilemeyecek parça-
ların da mamulât kavramı içinde değerlendirilerek şartları varsa bunların da bir patente konu olabi-
lecekleri sonucuna varmıştır.  

92  Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). Davaya konu olan olayda, genetik olarak değişti-
rilmiş ve petrol sızıntılarının yayılmasını önlemekte kullanılan bakteriler için istenilen bir patent 
söz konusudur. Mahkeme bu şekilde değiştirilmiş mikroorganizmaların mamul olarak kabul edile-
ceklerine karar vermiştir. Canlı organizmalar için patent koruması talep edilebilmesi hususu ince-
lenirken konu ayrıntılı olarak incelenecektir.  

93  CHISUM ON PATENTS §1.02. 
94  DEL GALLO, 404. 
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na rağmen mahkeme az farkla geliştirilen usulün patente konu olabileceği sonucuna var-

mıştır95.  

Yıllar içinde patent ofisleri ve mahkemelerin, bir usul için patent istenmesi durumunda, 

buluşun konusunu tespit etmekte bazı kavramsal zorluklar içine düştükleri görülmüştür96. 

Kimyasal usuller nispeten kolayca anlaşılabilmesine ve bunlar üzerinde fazlaca bir ihtilaf 

bulunmamasına rağmen, mekanik usullerin97 patente konu olup olamayacakları tartışma 

yaratmıştır. Her şeyden önce bir usulün “teknik” yönünün olup olmadığı sorusu çözülme-

ye çalışılmıştır. Gerçekten teknik olmayıp aksine kavramsal olan yeniliklerin sanayiye 

uygulanamaz oldukları kabul edilmektedir. Ayrıca eskiden beri patent hukukuna hâkim 

olan ve günümüzde de benimsenen temel prensip uyarınca genel ilke ya da kurallar paten-

te konu olamamaktadır. Genel olarak usul başlığı altında yer almalarına karşılık sadece 

zihnî planlamaları içeren metotlar patent verilerek korunamazlar. Hem zihnî planları hem 

de fiziksel bir takım aşamaları içeren usuller ise kullanılan fiziksel unsurlar metodun yeni-

liği sonucunu doğuruyorsa patente konu olabilirler98.  

Uygulanması özel olarak tasarlanmış makine ya da araçları gerektirmeyen usuller, başlan-

gıçta soyut ve genel ilkeler ya da kurallar silsilesi olarak algılanmıştır. O yüzden bunların 

buluş sayılıp sayılmayacağı konusunda tereddütler ortaya çıkmıştır. İlk zamanlarda bir 

makine ya da mekanizmanın çalışma yönteminin bir “usul” olarak değerlendirilemeyeceği 

kabul edilmiştir99. Bu dönemde bir mekanizma ya da mekanik bir araç etkisi olmaksızın 

                                                
95  Bkz. ROBINSON ON PATENTS §160; DEL GALLO, 405.  
96  CHISUM ON PATENTS §1.02. Yazar bunun nedeninin ürünlerin maddi varlığının bulunmasına 

rağmen, usullerin soyut nitelik taşımaları olduğu kanısındadır.  
97  Mekanik usul bir şeyin üretilmesinde bir makine kullanılmasını ifade etmektedir. 
98  GRAHAM, 491. 
99  1853 yılında Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin verdiği bir kararda hükmün bu yönde kurulduğu 

görülmektedir. Dava, ocaklarda tavlanan demirin dövülmesi işlemi için bulunan bir yenilik ile ilgi-
lidir. Daha önceleri tavlanan demirin içindeki havanın ve diğer yabancı maddelerin dışarı çıkarıla-
bilmesi için demir çekiçler ve büyük balyozlarla dövülürken, davacının geliştirdiği yeni sistemde 
ocaktan çıkarılan demir büyük silindirler arasından sıkıştırılarak geçirilmekte böylelikle büyük 
zaman ve emeğe mal olan demir dövme işlemine oranla çok büyük avantaj sağlanmaktadır. İlk de-
rece mahkemesinin verdiği kararda davacının patentindeki istemlerin “devamlı olarak dönen ve 
basınç uygulayan silindirler kullanılması usulü” nü kapsadığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla davalı 
tarafından geliştirilen bir makinenin, farklı yapısal özellikleri içerse de davacının patentle korunan 
usulünü kullanmasının patent hakkına tecavüz oluşturacağı hüküm altına alınmıştır. Buna karşılık 
davalı tarafından yapılan temyiz başvurusunda Yüksek Mahkeme alt mahkemenin verdiği kararı 
bozarken davacının patentinin sadece makine için olduğunu, patentteki istemin davacının makine-
sinin bir fonksiyonunu ifade ettiği bu nedenle de ayrı bir usul olarak değerlendirilemeyeceğini 
vurgulamıştır (Corning v. Burden, 56 U.S. (15 How.) 252 (1853)); CHISUM ON PATENTS, §1.03. 
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kullanılan ve faydalı bir sonucu meydana getirmeye yarayan bütün yöntemlerin usul ola-

rak patent koruması alabilecekleri savunulmuştur. Sonuç ya da etkinin bir kimyasal reak-

siyon, bir element ya da doğa kuvvetinin uygulanması veya birkaç maddenin bir araya 

getirilmesi sonucunda ortaya çıkması bir usul olarak değerlendirilmiştir. Derinin tabak-

lanması, bir kumaşın su geçirmez hale getirilmesi, maden cevherinin ayrıştırılması (örne-

ğin altın cevherinin siyanür kullanılması yoluyla diğer maddelerden ayrıştırılması) ve 

benzeri yöntemler patent hukuku açısından hep bir usule örnek olarak gösterilmiştir100.  

Ancak daha sonra usul için kabul edilen tanım genişletilmiştir. Usul, istenen sonucu mey-

dana getirmek için muayyen maddelere uygulanan muamele tarzı olarak kabul edilmiştir. 

Buna göre, usul, üzerinde uygulandığı şeyi başka bir şeye ya da hale dönüştürmeye ya da 

indirgemeye yarayan bir hareket ya da hareketler serisidir101. Bir usule patent verilebilme-

si için söz konusu usulün bir madde üzerinde fiziksel etkiler meydana getirmesi gerek-

mektedir.  

Makine, maddi varlığı olan bir şeydir. İşlemediği zamanlarda bile varlığı bir gözlemci 

tarafından tespit edilebilir. Bir hareket ya da hareketler serisi olan usul ise akıl tarafından 

yaratılan bir mefhumdur ve sadece icra safhasında gözleme konu olabilir102.  Mekanik 

hareketleri içeren, yeni ve yararlı bir sonuç meydana getiren bir metoda da, diğer şartlar 

varsa patent verilebilir103.  

                                                
100  Corning v. Burden, 56 U.S. (15 How.) 252 (1853). 
101  Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780 (1877). Davaya konu olan olayda un üretimine ilişkin bir yöntem 

üzerindeki bir patent söz konusudur. Anılan yöntemde elenmemiş kaba undan öncelikle saf un, da-
ha sonra yabancı maddeler ayrıştırılmakta son olarak da kalan un tekrar bir işlemden geçirilerek 
yine saf un elde edilmektedir. Kaba un giderek daha ince gözenekli elek bezleri ile kaplanmış olan 
bir dizi makaradan geçirilmekte bu arada da elek bezi yüzeyine yakın olmak üzere hava cereyanı 
verilmektedir. Davalının yöntemi de esas olarak bu olmakla beraber farklı bir makine kullanılmış, 
elek bezini makaralara sarılmak yerine düz bir şekilde yerleştirmiştir. Mahkeme patentin bir usul 
patenti olduğuna ve farklı araç gereç kullanılsa bile davalının yönteminin davacının patentini ihlâl 
ettiğine karar vermiştir. Ayrıca bkz. Tilghman v. Proctor, 102 U.S. 707 (1881). Dava patent sahibi 
Richard Tilghman’ın bulduğu hayvansal yağlardan sabun ve mum yapımında kullanılan gliserin ve 
yağ asitleri üretmeye yarayan usule verilen patentin hükümsüzlüğüne ilişkindir. Anılan usulde 
hayvansal yağlar su ile karıştırılmakta, daha sonra da yüksek ısı ve basınca maruz bırakılmaktaydı. 
WHITNEY, 47.  

102  Tilghman v. Proctor, 102 U.S. 707 (1881); WHITNEY, 31. 
103  Expanded Metal Company v. Bradford, 214 U.S. 366 (1909). Davada metal plakaları kesmek ve 

bükmek için kullanılan usule ilişkin patentin geçersizliği ileri sürülmüş, fakat mahkeme mekanik 
usullerin de bunların üzerinde uygulandıkları makinelerle beraber ya da onlardan ayrı olarak pa-
tentle korunabileceğine karar vermiştir.  
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Avrupa Patent Ofisi uygulamasında bu durum “teknik nitelik” olarak adlandırılmaktadır. 

Gerçekten yukarıda da açıklandığı gibi istemlerin korunmak istenen buluşu teknik yönle-

riyle açıklamaları gerekmektedir. Bir ürün isteminde bu teknik özelliklerin buluşun fizik-

sel parametreleri olduğu kabul edilmişken, usul isteminde teknik unsurlar söz konusu 

faaliyete ilişkin maddi aşamalar olarak algılanmaktadır104.     

Bununla birlikte, konu ilk anda düşünüldüğü kadar basit görünmemektedir. Bir makine 

icat eden buluş sahibinin, bu makinenin ürettiği ürünler ve meydana getirdiği faydalı so-

nuçlar üzerinde patent koruması talep edemeyeceği genel kabul görmüş bir ilkedir. Ger-

çekten, bir ürünün yeni olması sadece kendisini üreten makinenin yeni olmasından kay-

naklanıyorsa, ürün değil ve fakat makine bir patentin konusu olabilir105. Eski bir şeyin ilk 

defa makinenin ya da mekanik bir usulün kullanılması yoluyla üretilmesi halinde de bu 

eski ürün için patent verilmez106. 

Bu kuralın temeli Amerikan hukukunda Yüksek Mahkeme’nin gördüğü ünlü telgraf dava-

sı ile atılmıştır107. Söz konusu davada, 1840 yılında icat ettiği telgraf için patent alan Prof. 

Samuel Morse, büyük bir ticari başarı haline gelen buluşunun patent hakkının ihlal edildi-

ğini iddia etmiştir. Mahkeme, patentteki pek çok istemin geçerli olduğuna ve tecavüze 

uğradığına karar vermiştir. Ancak sekiz numaralı isteminin geçersiz olduğuna hükmetmiş-

tir. Bu istemde Morse, buluşunu diğer istemlerde ve tarifnamede açıkladığı cihaz ve yön-

temlerle sınırlamadığını108 vurgulamış; elektromanyetizma adını verdiği elektrik akımı ya 

da galvanik akımın devinim gücünün kullanılmasıyla uzak mesafelere anlaşılabilir karak-

terler, işaretler ya da harfler gönderilmesine yarayan usul için de patent koruması talep 

etmiş ve almıştır.  

Ancak mahkeme sekiz numaralı istemin çok geniş olduğu sonucuna varmıştır. Mahkeme-

ye göre Morse’un buluşu tarifnamede açıklanan ve istemlerde de koruma talep edilen 

cihazdan ibarettir. Buluşun konusu olan telgraf cihazı elektrik akımını ya da galvanik 

akımı devinim gücü olarak kullanmakta, bunun sonucu olarak da anlaşılabilir karakterler, 
                                                
104  EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989); EPOBA T 0068/85 (27.11.1986); EPOBA T 0139/85 

(23.12.1986); SINGER/STAUDER, Teschemacher, 378. 
105  Risdon, etc., Locomotive Works v. Medart, 158 U.S. 68 (1895); FELL, 435. 
106  Fabrik Cochrane v. Badische Anilin &Soda, 111 U.S. 293 (1884). 
107  O’Reilly v.Morse, 56 U.S. 62 (1854). 
108  Oysa patent hukukundaki genel ilke uyarınca istemlerin dayanağını tarifname oluşturur. Hukuku-

muzda da PatKHK m. 47/2 c.4’e göre, “[i]stem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun 
kapsamını aşamaz.” 
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işaretler ve harfler meydana getirmektedir. Morse, sekiz numaralı isteminde tanımlaya-

madığı ve kendisinin bulmadığı ancak icat ettiği cihazın işlemesini sağlayan doğa gücü109 

üzerinde münhasır hak talep etmektedir. Mahkeme, bu istemin geçerli sayıldığı taktirde 

Morse’un elektrik akımının ya da galvanik akımın kullanıldığı ve uzaklara anlaşılabilir 

karakterler, işaretler ve harflerin gönderildiği her türlü gelişim üzerinde hak iddia edebile-

ceğini vurgulamıştır. Bu şekilde geniş bir tekel hakkının ise ileride elektromanyetizmanın 

kullanıldığı bütün iletişim araç ve yöntemlerini içine alacağı, gelecekte Morse’un icat 

ettiği cihazı kullanmadan ve onun tarifnamede belirttiği usulü izlemeden uzak mesafelerle 

iletişim kurmaya yarayan bütün usullerin ve cihazların Morse’un sekiz numaralı isteminin 

kapsamına gireceği ifade edilmiştir.  

Bu nedenle mahkeme kararında, bir makinenin işleyişinin patentle korunamayacağının 

altını çizmiştir. Mahkemenin kabul ettiği bu prensibe göre faydalı sonuçlar ya da etkilerin 

patent verilerek korunabilmesi mümkün değildir. Faydalı bir sonuç ya da etki meydana 

getiren bir makine veya cihaz icat eden bir kimse, söz konusu sonuca ulaşmayı sağlayan 

diğer bütün yollar üzerinde hak iddia edemez. Bu tip istemler buluş sahibinin aslında icat 

ettiği şeyin ötesine geçeceği için kabul edilmeyecektir. Bu şekilde, patentin kapsamı asıl 

gelişmenin ötesine geçemeyecek, böylece diğerleri aynı sonuca ulaşan başka yolları kul-

lanma konusunda tam bir serbesti içinde olacaklardır110. 

Bununla birlikte Avrupa Patent Hukukunda kimi istisnai durumlarda, arzu edilen bir du-

rum olmasa da, buluşun varılması istenen sonuçlarla tanımlanabileceği kabul edilmiştir111. 

Ancak burada da dikkat edilmesi gereken husus bunun varılan sonuç üzerinde bir tekel 

hakkı sağlamadığıdır, meğerki varılan sonuç yeni ve patent verilebilir bir ürün olsun. An-

cak bu halde yine de istemlerin o ürünü koruyacak şekilde yazılmış olması aranmalıdır.  

                                                
109  Davaya konu olan olay aynı zamanda doğa kuralları ve fiziki fenomenler üzerinde patent hakkı 

verilemeyeceğine ilişkin  bir örnek de teşkil etmektedir.  
110  CHISUM ON PATENTS, §1.03; WHITNEY, 37-38; O’Reilly v.Morse, 56 U.S. 62 (1854). Bu yönde 

bir kararı Wyeth v. Stone davasında görmek mümkündür. Davaya konu olan patentte buluş sahibi, 
hayvan (at) gücünün kullanılması yoluyla buz kesmeye yarayan bir makineyi ve bunun işleyiş tar-
zını tanımladıktan sonra istemleri arasında buz kesme usulüne yer vermiştir. Bu istem, “insan gü-
cünden başka bir güçle çalışan bir cihazın kullanılması yoluyla buzların birbirine eşit ölçülerde ke-
silmesine ilişkin usul”den ibarettir. Mahkeme, kararında söz konusu istemin soyut bir ilkeden iba-
ret olduğunu, belli ve özel bir usulü ifade etmediğini tespit etmiştir. Mahkeme buluş sahibinin ger-
çekte icat ettiğinin ötesindeki şeyler, özellikle de soyut ilkeler, için istemde bulunamayacağına 
hükmetmiştir (Wyeth v. Stone, 1 Story 273 (C.C. Mass. 1840)). 

111  FORD, 325.  
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Usul istemlerinde bu istisnai duruma ancak istemlerde kullanılan unsurların teknik alanda 

uzman kişinin patente konu olan buluşu uygulamasına olanak verecek açıklıkta olması 

halinde izin verilmektedir112.      

Usul istemleriyle ilgili olarak belirtmemiz gereken son nokta üretimde kullanılan usullerin 

genellikle kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi ve bir ürünün, patent ile korunan usule 

göre üretildiğini ispat etmenin zorluğudur. Bunu dikkate alan kanun koyucular bu konu-

daki ispat yükünü genellikle tersine çevirmişlerdir. Patent konusunun yeni ürün veya 

maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde, aynı özellikleri taşıyan her 

ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre elde edilmiş sayılacağı konu-

sunda bir karine benimsenmiş, aksini iddia edenlerin bunu ispat etmekle yükümlü olduk-

ları kabul edilmiştir113.  

 

4- Usul Yoluyla Ürün İstemleri (Product-by-Process Claims) 

Yukarıda gördüğümüz gibi, buluş sahibi icat ettiği yeni ürünler veya usuller için patent 

başvurusunda bulunabilir. Bazı durumlarda buluş sahibi hem bir usul hem de bu usulün 

sonucunda bir ürün icat etmiş olabilir. Bu gibi hallerde yeni bir usul kullanılarak üretilen 

ürünler üretildikleri usul ile birlikte ya da onlardan ayrı olarak patent başvurusuna konu 

olabilirler114. Ancak bunun için ikisinin de patent verilebilirlik şartlarını ayrı ayrı taşıma-

ları gerekmektedir. Yeni bir usul sonucunda üretilen ürüne de patent verilebilmesi için 

ürünün yeni olması gerekir. Aksi takdirde sadece o ürünün üretilmesinde kullanılan usul 

patent alabilir115.  

Normal olarak patent başvurusunda bulunan bir kişi bulduğu usul ya da ürün için koruma 

talebinde bulunacaktır. Eğer buluş sahibi icat ettiği ürünü korumak istiyorsa bunu tarif-

namede ve istemlerinde ürünün yapısını ya da işlevini tanımlayarak ayırt edici hale getir-

                                                
112  FORD, 330; SINGER/STAUDER, Teschemacher, 384; PATERSON, 343 vd. EPOBA T 0409/91 

(18.03.1993); EPOBA T 0068/85 (27.11.1986); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter III, 
4.7.    

113  FELL, 438-439. “Usul Patentleri İle İlgili Haklar” başlığını taşıyan KHK m.84/2’de “Patent konu-
sunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde, aynı özellikleri 
taşıyan her ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre elde edilmiş olduğu kabul 
edilir. Aksini savunan kişi, bunu ispatla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır. 

114  Merrill v. Yeomans, 94 U.S. 568 (1876); FELL, 436. 
115  King v. Gallum, 109 U.S. 99 (1883); Powder Co. v. Powder Works, 98 U.S. 126 (1878); Glue Co. 

v. Upton, 97 U.S. 3 (1877); CHISUM ON PATENTS, §1.02; FELL, 436. 
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mek suretiyle yapar.  Örneğin buluş sahibi X adını verdiği yeni bir kimyasal madde bul-

muştur. Eğer bunun için patent almak istiyorsa buna uygun bir istem yazması gerekmek-

tedir. Diyelim ki, X ham petrolü, gazyağı gibi daha hafif ürünlerin üretimine uygun hale 

getirmek için ayrıştırmada kullanılan bir zeolit bileşiği olsun. Bu bileşik için istemde bu-

lunurken başvuru sahibi şu şekilde bir cümle kullanabilir: “Ürün, zeolit yapısı taşıyan 

nitrojen kristalin metal silikatıdır.” (nitrogene crystalline metal silicate having a zeolite 

structure). Patent belgesindeki böyle bir istem ürünü koruyacaktır116.  

Buluş sahibi X’i değil de bunun yerine X’i üretmek için yeni ve daha etkin bir usul bul-

muş ise bunun için kullandığı usulü korumaya yönelik bir istem yazması yerinde olacak-

tır: “Bulunan usul, %90 oranında sulandırılmış A kimyasalına metal oksit ve yapısında 

alkali metal içermeyen silikon dioksit eklenmesi ve X kimyasalının üretilmesi için söz 

konusu karışımın ısıtılmasından ibarettir.” Bu şekilde bir istemle kişi X’i değil, bunun 

üretilmesinde kullanılan ve kendi bulduğu usulü koruma altına almaktadır117. Bunun ne-

deni büyük bir olasılıkla X’in daha önceden zaten bilinen ve kullanılan bir ürün olması ya 

da onun üzerinde bir başkasının patent hakkına sahip olmasıdır. X’in üzerinde bir başka 

kişinin patent hakkı olması durumunda yeni bulduğu usul için patent alan buluş sahibi X’i 

üretemeyecek ama X’i üretmek konusunda hak sahibi olan kişilerin de kendi bulduğu 

usulü kullanarak X’i üretmelerine engel olabilecektir.  

Bir başka olasılık da buluş sahibinin X’i bulmuş olmasına rağmen bunun çok yeni bir 

ürün olması dolayısıyla yapısının ne kendisi ne de o alandaki en yetkin kişiler tarafından 

anlaşılabilmesi halidir. Gerçekten bu durumda buluş sahibi X’i yapmanın yolunu bilmekle 

birlikte yapısal nitelikleri konusunda yeterli derecede bilgi sahibi değildir. Bu durumda 

buluş sahibinin ürününü anlatabilmesi için onun yapılış tarzını açıklaması, ürünü bu yolla 

tanımlaması gerekmektedir118. Böyle bir durumda istemin şu şekilde yazılabilmesi müm-

kün olabilir: “X kimyasalı, metal oksit ve yapısında alkali metal içermeyen silikon dioksi-

tin %90 oranında sulandırılmış A kimyasalına eklenmesi ve bu karışımın ısıtılması sure-

tiyle elde edilir119.”  

                                                
116  PASSLER, 234. 
117  PASSLER, 234. 
118  CHISUM ON PATENTS, §8.05. 
119  PASSLER, 234. 
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Böyle istemlere usul yoluyla ürün istemleri denilmektedir. Bu tip istemlere yasal metin-

lerde rastlanmamakla beraber, geçerli oldukları kabul edilmektedir120. Usul yoluyla ürün 

istemlerinde buluşun konusu usul değil, üründür121. Bu istemlere genellikle kimya, ilaç ve 

biyoteknoloji alanlarında rastlanmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler geleneksel 

bir ürün patenti olmak için tanımlamaları gereken ürün özellikleri hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadıkları zaman pahalı araştırma-geliştirme faaliyetlerinin meyvelerini korumak 

için bu tür istemleri kullanmaktadırlar122. Bununla birlikte usulün de yeni olup onun için 

de patent koruması talebinde bulunulmasına herhangi bir engel yoktur123,124. Ancak her 

halde akılda tutulması gereken nokta, usule patent verilebilirlik şartlarının gerçekleşmiş 

olup olmamasının ürüne patent verilebilirliği etkilemeyecek olmasıdır125. Dolayısıyla usul 

yoluyla ürün patentlerinde dikkat alınacak olan, usulün değil ve fakat ürünün patent veri-

lebilirlik şartlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğidir126.  

Gerçekten yukarıda da belirtildiği gibi, başvuru sahibi buluşunun konusu olan ürünü iki 

şekilde ayırt edici hale getirebilir; ürünün özelliklerini belirterek ya da ürünün üretim tar-

zını açıklayarak. Eğer ürünün özelliklerini açıklamak suretiyle ürünü belirli hale getirirse, 

ürünün üretilmesinde kullanılan usulden bağımsız olarak, üretilmesinde hangi usul kulla-

nılmış olursa olsun yine de ürün üzerinde patent alabilir. Bu durumda istemlerde ve tarif-

namede açıkladığı usulün patent hakkını ihlâl eden ürünün üretilmesinde kullanılıp kulla-

                                                
120  Bu tip istemlerin geçerli olduğuna dair bkz. General Electric Co. v. Wabash Appliance Corp., 304 

U.S. 364 (1938), “Bir istemde ürün üretim yöntemine atıf yapılarak tarif edilebilir.”; Trussell Mfg. 
Co. v. Wilson-Jones Co., 50 F.2d 1027 (2nd Cir. 1931), “İstemler sadece ürünün üretim yöntemine 
atıf yapılmak suretiyle tanımlanmış olması nedeniyle hükümsüz kılınamaz.” 

121  FAN, 220; PASSLER, 234; PATERSON, 342; MUIR ET.AL., 147; CHISUM ON PATENTS, §8.05; In re 
Lyons, 364 F.2d 1005 (CCPA); EPOBA T 0020/94 (04.11.1998). 

122  PASSLER, 234; TOMKO, 1695. 
123  EPOBA T 248/85 (21.1.1986). 
124  Böyle bir durumda genellikle istemler şu şekilde formüle edilebilir: 

İstem 1: A, B ve C elementlerinin sırasıyla %10, %25 ve %65 oranlarında 5 atmosfer basınç altın-
da 250 santigratta, en az 15 dakika ısıtılması yöntemi, 
İstem 2: İstem 1’deki usulün kullanılması sonucunda elde edilen bileşik.  
Bu şekliyle bir patent başvurusunda hem usul hem de ürün için istemde bulunulmuş ve patent ko-
ruması talep edilmiş olur (FAN, 227). 

125  Patent Ofisinin usul yoluyla ürün patent istemlerine patent verilebilirliği değerlendirirken kullanı-
lan usulün patent verilebilirliğini dikkate almayacaklarına dair bkz. Atlantic Thermoplastics Co. v. 
Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992).   

126  “Usul sonucunda ortaya çıkan ürün gereği gibi tanımlanmış, yeni ve aşikâr olduğu sürece patente 
konu olan ürünün usul yoluyla tanımlanması mümkündür.” Bonito Boats Inc.v. Thunder Craft 
Boats Inc., 489 U.S. 141 (1989).  
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nılmadığı önem taşımaz127. Buna karşılık buluş sahibinin ürününü ayırt etmek için bunun 

üretim şeklini vurgulaması gerekiyorsa, ürünü bu yolla tanımlamışsa, patent hakkının 

sağladığı korumanın sadece söz konusu usul kullanılarak üretilen ürünler için mi olacağı, 

yoksa her ne şekilde üretilmiş olurlarsa olsunlar üretilen ürünlerin patent sahibinin hakla-

rını ihlal mi edeceği konusunda, en azından Amerika’da bir tartışma yaşanmış olduğu 

görülmektedir.  

Söz konusu karışıklığın nedeninin patent verilebilirlik şartları ile patent hakkına tecavüz 

koşulları arasındaki ayrımın sınırlarının çizilmesinde yaşanan güçlük olduğu söylenebilir.  

Usul yoluyla ürün isteminde, başvuru konusu olan ürünün patent verilebilirlik şartlarını 

yerine getirip getirmediği hususunun değerlendirilmesi noktasında Amerikan hukuku ol-

dukça geniş bir içtihada sahiptir. Bu çerçevede örneğin usul yoluyla ürün istemlerinde 

patent verilebilirlik şartlarından yenilik ve aşikâr olmama şartlarının gerçekleşip gerçek-

leşmediğinin buluşun konusu olan ürün açısından araştırılacağı kabul edilmiştir128. Yine 

aynı şekilde ürünün patent verilebilirliği usulden bağımsız olarak dikkate alınmaktadır129. 

Bu anlamdaki ifadelere Amerikan Patent Ofisi’nin Patent İnceleme Prosedürü Kuralla-

rı’nda rastlamak da mümkündür130. 

Bununla birlikte bir mahkeme kararında, patent verilebilirlik şartları araştırılırken istemle-

re getirilecek yorum ile patent hakkına tecavüz durumlarında yapılacak yorumların farklı 

olamayacağı ifade edilmiştir. Mahkeme, ürünün yeniliğini araştırırken nasıl söz konusu 

usulün kullanılması dışında üretilmiş olan ürünlerle bir karşılaştırma yapılıyorsa, patent 

hakkına tecavüz halinde de aynı karşılaştırmanın yapılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Bundan hareketle patent istemlerinde ürünü tanımlamakta kullanılan usulden başka bir 

                                                
127  CHISUM ON PATENTS, §8.05. 
128  In re Thorpe, 777 F.2d 695 (Fed.Cir.1985). Davaya konu olan olayda renk açıcı bir ürüne ve bu-

nun üretim usulüne yöneltilmiş istemler söz konusudur. Hükümsüzlük talebi reddedilen usule iliş-
kin istemlerde tekniğin bilinen durumu üzerinde sağlanan gelişme daha pahalı olan ve önceden iş-
leme tabi tutulmuş metal carboxylate yerine ayrı ayrı metal oksit ve carboxylic asit ilave edilmesi-
dir. Davada usul yoluyla ürün istemi reddedilmiştir. Çünkü hem tekniğin bilinen durumundaki 
hem de patent istemindeki ürünün yapısında metal carboxylate bulunmakta, patent konusu usulde 
metal carboxylate’ın ayrıca eklenmesi elde edilen ürünü değiştirmemekte, dolayısıyla ürün açısın-
dan “yenilik” şartı gerçekleşmemektedir. 

129  In re Brown, 459 F.2d 531 (CCPA 1972); In re Bridgeford, 357 F.2d 679 (CCPA 1966). 
130  USPTO MPEP §§2113, 2173.05(p). 
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şekilde üretilmiş olan ürünlerin de patent hakkına tecavüz oluşturacağı hükme bağlanmış-

tır131.   

Ancak daha sonra aynı mahkemenin, farklı hâkimlerden oluşan bir heyet tarafından veri-

len bir başka kararında, yukarıda anılan kararın içtihat teşkil etmeyeceği, çünkü patent 

hukukunun genel ilkelerine ve Yüksek mahkemenin bu konudaki içtihadına aykırı olduğu 

ifade edilmiştir. Gerçekten, mahkeme bu kararında, patent hakkına tecavüzün varlığı araş-

tırılırken patentte söz konusu olan istemler ile patent hakkını ihlâl ettiği ileri sürülen ürü-

nün bir karşılaştırmaya tabi tutulacağını vurgulamıştır. Buna göre, tecavüzün oluşabilmesi 

için ürünün istemlerde talep edilen unsurların ya da onun eşdeğerlerinin içinde kalması, 

onlar tarafından kapsanması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus karşı-

laştırmanın patent istemleri ile patent hakkına tecavüz ettiği iddia edilen ürün arasında 

yapılması gerektiğidir; yoksa patent sahibinin ürünü ile davalının ürünü arasında değil132. 

Dolayısıyla mahkeme kararında da karşılaştırma yapılırken patent sahibinin istemlerinde 

buluşuna çizdiği sınırların dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Mahkemeye göre, 

bu sınırlar buluşu tanımlayan unsurlardır ve usul yoluyla ürün istemlerinde de buluş konu-

su ürün, üretim yöntemiyle tanımlanmıştır. Bu nedenle de başka yöntemler kullanılarak 

görünüş itibariyle benzer ya da aynı ürünlerin üretilmesi usul yoluyla ürün istemini ihlal 

etmeyecektir. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin de bu yönde hüküm kurduğu görülmek-

tedir133.  

                                                
131  Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech Inc, 927 F.2d 1565 (Fed.Cir 1991). Dava 

insan vücudunda bulunan ve Faktör VIII:C olarak bilinen; doğal bir şekilde kanda oluşan ve pıhtı-
laşma için gerekli bir protein ile ilgili bir tecavüz davasıdır. Scripps’in buluşundan önce bilim 
adamları Faktör VIII:C’yi plazma halinde konsantre olarak elde edebiliyorlardı. Doktorlar da bunu 
hemofili hastalığının tedavisinde kullanıyorlardı. Ancak bu çok pahalı ve zahmetli bir yoldu. Bü-
yük miktarda kana ihtiyaç gösteriyordu ve kullanılan kandan kaynaklanan hastalık riski bulunmak-
taydı. Scripps Faktör VIII:C’yi monoklonal antikorları kullanarak doğada bulunmayan saf haliyle 
üretmeyi başarmıştır. Davalı Genentech ise maddeyi Recombinant DNA tekniğiyle üretmiştir. 
Recombinant DNA, farklı organizmalardan ya da insan elinin ürünü olan bir DNA'dan alınan 
DNA parçalarının tüpte birleştirilmeleriyle oluşan ''melez'' DNA; doğada bulunmayan bir canlı tü-
rünün oluşmasına yol açabilen yapay genetik malzeme olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bkz. 
PASSLER, 236 vd. Mahkemenin bu olayda verdiği kararda usul yoluyla ürün patentlerine gelenek-
sel ürün patentlerine tanınan korumanın kapsamında bir koruma tanıdığı yönünde bkz. TOMKO, 
1696.   

132  Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992). Davada darbe emici 
ayakkabı tabanı üreten ve bunun için usul yoluyla ürün patenti bulunan Atlantic, Faytex’in ürettiği 
ayakkabı tabanlarının söz konusu patenti ihlal ettiğini iddia etmiş, buna karşılık davalı da kendi 
ayakkabı tabanlarının davacının istemlerinde geçen usulden farklı bir şekilde üretildiği savunması-
nı getirmiştir.  

133  Usul yoluyla ürün istemlerinin sadece aynı usul kullanılarak üretilmiş ürünler söz konusu oldu-
ğunda ihlâl edileceği hakkında bkz. Cochrane v. Badische Anilin & Soda Fabrik, 111 U.S. 293 
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Usul ve ürünleri ilişkilendiren bir düzenlemeye PatKHK’de de rastlanmaktadır. 

PatKHK’nin “Usul Patentleri İle İlgili Haklar” başlığını taşıyan 84’üncü maddesinde şu 

hüküm yer almaktadır: 

“Belirli bir ürünün elde edilmesine ilişkin bir usul patentinin sahibi, söz konusu ürünün 

Türkiye'ye ithal edilmesi halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye'de o ürü-

nün elde edilmesi ile ilgili olarak kendisine tanınmış olan haklardan ithal edilen bu ürün-

ler için de, aynı şekilde yararlanır. 

Patent konusunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halin-

de, aynı özellikleri taşıyan her ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre 

elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini savunan kişi, bunu ispatla yükümlüdür.” 

Bu hükmün usul yoluyla ürün istemlerini ifade ettiğinin söylenip söylenemeyeceği tartışı-

labilir. Bu konuda Avrupa Patent Ofisi’nin uygulamaları yol gösterici olabilir. Gerçekten 

Avrupa Patent Konvansiyonu’nun 64’üncü maddesinin ikinci fıkrasında benzer bir hüküm 

bulunmaktadır. Buna göre, “Avrupa patentinin konusunu bir usul teşkil etmekteyse, pa-

tentten doğan korumanın kapsamına doğrudan doğruya bu usulle üretilmiş olan ürünler de 

girer.” Görüldüğü gibi, bu hüküm KHK m.84 ile benzerlik teşkil etmektedir. Hükmü yo-

rumlayan Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulu ve Temyiz Kurullarına göre, 

patentle korunan bir usul sonucunda üretilen ürünlerin de korunmasına ilişkin bu düzenle-

menin usul yoluyla ürün istemleri ile kural olarak bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu ikincisi 

usule ilişkin bir özellik taşımasına rağmen aslında patentin konusunu bir ürün oluşturmak-

tadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu tip istemlerde patent verilebilirlik değerlendirilirken 

usulün değil, ürünlerin patent verilebilirlik şartlarını taşıyıp taşımadıkları dikkate alınmak-

tadır134. 

PatKHK’de bu ayrımın isabetli bir şekilde yapıldığı görülmektedir. Nitekim, KHK’de 

usul patenti sahibi yararına bir karine kabul edilmiştir. Haklı olarak patent hakkı sahibinin 

                                                                                                                                       
(1884). Kanımızca patent hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde haklı olan bu çözüm doğrultu-
sunda bir çözüme Türk hukuku açısından da varılabilir. Patent hakkına bir tecavüzün vaki olup 
olmadığı yolunda bir sonuca varabilmek için öncelikle patentten doğan korumanın kapsamının 
tespit edilmesi gerekir. PatKHK’de de belirtildiği gibi patentten doğan korumanın kapsamı istem-
lerle belirlenir (m.83/1). Bu nedenle bir ürünün patent hakkına tecavüz edip etmediğinin tespitinde 
karşılaştırma patent sahibinin ürettiği ürün ile dava konusu ürün arasında değil, patent istemleri ile 
dava konusu ürün arasında yapılmalıdır. Dolayısıyla patent sahibinin ticari olarak piyasaya sürdü-
ğü ürününün dış görünüşü ya da ürünün ortaya çıkardığı sonucun davalının ürününe benzeyip ben-
zememesi patent hakkına tecavüz araştırmasında önem taşımamaktadır.  

134  EPOEBA G 0001/98 (20.12.1999); EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989); EPOBA T 0248/85 
(21.1.1986); EPOBA T 1164/97 (22.3.2001). 



 94 

rakiplerinin üretimde kullandığı usulleri takip edebilmesinin mümkün olamayacağı göz 

önünde tutulmuştur. Özellikle bir ürünün üretilmesinin genellikle gözden uzak bir şekilde 

yapıldığı ve çoğunlukla da ticari sır olarak korunduğu düşünülerek ispat yükü ters çevril-

miştir. Buna karşılık davalıya ürününü patente konu olan usulle üretmediğini ispat etme 

imkânı tanınmıştır. Sonuç olarak KHK, patente konu olan usul ile patentin konusunu oluş-

turmayan ancak bu usulün kullanılması yoluyla da üretilebilen ürünler arasındaki farkı 

ortaya koymuş bulunmaktadır.  

Diğer taraftan Türk hukukunda usul yoluyla ürün patentleri hakkında hüküm bulunmaz 

iken, Avrupa Patent Ofisi İnceleme Prensiplerinde bu tür istemlerin kullanılabileceği ön-

görülmüştür. Söz konusu hükümde ürünleri üretim usulleri yoluyla tanımlayan istemlerin, 

ürünlerin patent verilebilirlik şartlarını taşımaları koşuluyla, kabul edileceği ifade edilmiş-

tir135. Ayrıca bir ürünün sadece yeni bir yöntem kullanılarak üretilmesinin o ürünü yeni 

yapmayacağı da yine aynı hükümde vurgulanmıştır. Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kuru-

lu’nun da usul yoluyla ürün patentlerine ilişkin kararları bulunmaktadır. Bu kararların 

bazılarında usul yoluyla ürün istemlerinin ancak ürünün başka bir şekilde tanımlanması-

nın mümkün olmadığı hallerde kullanılabileceği, aksi takdirde ürünün, fiziksel özellikleri, 

kendisini oluşturan elementler ya da yapısı belirtilerek tanımlanması gerektiği hükme 

bağlanmıştır136. 

Amerikan hukukunda da önceleri herhangi bir yasal ya da idari metinde yer verilmemiş 

bulunan usul yoluyla ürün istemleri ilk kez 1891 yılında Amerikan Patent Ofisinin bir 

kararı ile literatüre girmiştir. Patent Ofisi bu tür istemlere sadece ürünün başka şekilde 

tanımlanmasının mümkün olmadığı durumlarda izin verilebileceğini kabul etmiştir137. 

“Zorunluluk Kuralı” adı verilen bu kural bir ürününün fiziksel özelliklerinin belirtilmesi-

nin onun tam anlamıyla tanımlanabilmesi için şart olduğunu düşüncesine dayanmaktadır. 

Amerikan Patent Ofisi’nin bu uygulaması 1974 yılındaki temyiz mahkemesi kararına ka-

dar devam etmiştir. Mahkeme bu kararında Patent Kanunu’nun sadece istemlerin açık ve 

                                                
135  Dolayısıyla istemde belirtilen yöntemlerle elde edilen ürünün yeni ve buluş basamağını haiz olma-

sı gerekmektedir. EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter III, 4.7b. Ayrıca bkz. EPOBA T 
0950/97 (26.3.2002). TIAN (Product-by-Process), 143; MUIR ET.AL., 147; PATERSON, 341-342.   

136  EPOBA T 0150/83 (7.2.1984); EPOBA T 0248/85 (21.1.1986); EPOBA T 0130/90 (28.2.1991). 
MUIR ET.AL., 147. Bu durumun eleştirisi için bkz. TIAN (Product-by-Process), 141. Ancak yazar 
yenilik ve buluş basamağı şartlarının bulunup bulunmadığına ilişkin sağlıklı bir değerlendirmenin 
yapılabilmesi için buluşun kesin bir şekilde tanımlanması gerektiğini vurgulamaktadır, 145-146.  

137  Ex parte Painter,1891, Dec. Comm’r Pat., 200 (TOMKO, 1703-1704’ten naklen); CHISUM ON 

PATENTS, §8.05. 
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belirli olması zorunluluğu getirdiğini; istemler bu özellikleri taşıdığı sürece ürünün ne 

şekilde tarif edildiğinin önemli olmadığını vurgulamıştır138. Bunun üzerine Amerikan 

Patent Ofisi’nin Patent İnceleme Prosedürü Kuralları da bu doğrultuda değiştirilmiş, ürü-

nü gereği gibi tanımlaması şartıyla usul yoluyla ürün istemlerinin herhangi bir şarta bağlı 

olmaksızın kullanılabileceği kabul edilmiştir139. 

Yukarıda da belittiğimiz gibi, ne PatKHK’de ne de bununla ilgili çıkarılan yönetmelikte 

usul yoluyla ürün istemlerinin kullanılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Bu-

nunla birlikte ülkemizdeki başvurularda da usul yoluyla ürün istemlerine ilişkin başvuru-

ların kabul edildiği görülmektedir140. Mahkemelerin ileride bu konuda karşılaşabilecekleri 

davalarla ilgili verecekleri kararlarda Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulları’nın kararları-

nı kılavuz alması yerinde olacaktır. 

 

5- “Kullanım” İstemleri (Use Claims) 

Kullanım istemleri bilinen bir ürünün yeni kullanımlarının talep edildiği istem türleridir. 

Bu tip istemlerin geçerliliği, özellikle de yeni sayılıp sayılmayacakları konusunda geçmiş-

te tartışmalar yaşanmıştır. Ancak günümüzde bunlara izin verilmektedir.  

Bir ürün isteminde korunmak istenen ürünün teknik unsurları tanımlanmaktadır. Buluşun 

konusu ürün bir makine ya da bir cihaz ise, bu teknik unsurlar o ürünün parçalarının ne-

lerden ibaret olduğunu, bunların birbirleriyle ilişkilerini, birlikte işleyişlerini dolayısıyla 

ürünün nasıl yapıldığını açıklarlar. Ayrıca bir makine ya da cihazın yapısı normal olarak 

onun nasıl çalıştığını dolayısıyla ne için kullanılacağını, faydalarının neler olduğunu da 

gösterir. Geleneksel olarak kişinin bir makine ya da cihaz üzerindeki patent hakkı, o ürün 

nasıl kullanılırsa kullanılsın korunmaktadır. Ancak makine ya da cihazın yapısı genellikle 

                                                
138  In re Hughes,496 F.2d 1216 (CCPA 1974). Mahkeme bununla birlikte, patent sahibi açısından, bir 

ürünün fiziksel özellikleriyle tanımlanmasının üretim yöntemi yoluyla tanımlanmasına göre daha 
kolay ve uygun olabileceğini de not etmiştir. Bundan önce de 1966’daki bir başka kararda, usul 
yoluyla ürün istemlerinin kullanılabilmesi için ürüne ilişkin buluşun tanımlanabilmesinin tek yolu-
nun bu olduğunun ispatlanmasına gerek bulunmadığı kabul edilmiştir (In re Bridgeford, 357 F.2d 
679 (CCPA 1966).  

139  USPTO MPEP §§2113, 2173.05(p). 
140  TR200103068 numaralı patent başvurusunda 3 numaralı istemde şöyle bir talepte bulunulduğu 

görülmektedir: “… üretim prosesinin başlangıcında depolama tankına yüksek basınç altında buhar 
ile gaz moleküllerinin aynı anda beraber girmesi, depolama tankının kısmen havasının alınmış ol-
ması, ünitelerde hava ve gaz moleküllerinin tahliye vanası bulunmaması, prosesin sonunda soğut-
ma işleminin uygulanması ile karakterize edilen bileşik ilaç.”  
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kullanım alanını da belirleyeceği için, tanınan koruma da icat edilen ürün ile çok yakından 

bağlantılı olacaktır.  

Buna karşılık ürün istemi ile korunmak istenen buluşun kimyasal bir madde ya da 

farmasötik bir bileşik olması halinde, istemin teknik unsurları o ürünün kimyasal yapısı ve 

bileşenleri olacaktır. Ne var ki, makine ya da cihazlar için söylenenleri kimyasal maddeler 

için söyleyebilmek mümkün değildir. Bir kimyasal bileşiğin kullanım alanını onun yapısı 

değil, kullanıldığı ortam belirlemektedir141. Bu yüzden kullanım istemlerine genellikle 

kimyasal142 ve farmasötik ürünler143 alanında rastlanmaktadır144.    

Kullanım istemlerine ancak yeni, daha önce bilinmeyen bir teknik sonuç meydana getir-

dikleri ölçüde izin verilmektedir. Gerçekten bir buluştan söz edebilmek için koruma talep 

edilen konunun teknik niteliği haiz olması gerekmektedir. Kullanım istemlerinin teknik 

niteliklerinin ise bilinen ürünlerin yeni kullanım yoluyla sağladıkları teknik avantajdan 

geldiği kabul edilmektedir145. Buna karşılık istemde bilinen bir ürünün yeni bir kullanımı-

nın talep edilmesi ve fakat bu kullanımın sadece daha önceki kullanımın bilinmeyen ya da 

açıklanmamış bir sonucu olması halinde kullanım istemi yeni olmadığı gerekçesiyle red-

dedilecektir.      

Kullanım istemleri kural olarak bir usul istemi gibi değerlendirilirler. “X maddesinin bö-

cek ilacı olarak kullanılması” olarak yazılan bir istem “X maddesi kullanılarak böceklerin 

öldürülmesi usulü” olarak anlaşılmalıdır. Yine aynı şekilde “yükseltici devrede transistor 

kullanılması”na dair bir istem de “transistor içeren devre kullanılarak dalganın yükseltil-

mesi usulü” olarak kabul edilmelidir. Bu noktada ince ama önemli bir farka dikkat çek-

mek gerekir. Kullanım istemleri ürün üzerinde koruma sağlamazlar. Bu nedenle örneğin 

yukarıdaki istemlerin “böcek öldürücü olarak kullanılan X maddesi”ne ya da “transistor 

içeren bir yükseltici devre”ye ilişkin oldukları söylenemeyecektir146. Bunlar sadece söz 

                                                
141  PATERSON (USE), 181. 
142  Bkz. örneğin EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989).  
143  Bkz. örneğin EPOEBA G 0005/83 (05.12.1984). 
144  PATERSON (USE), 180.  
145  PATERSON (USE), 184; EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989).  
146  Örnekler için bkz. EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter III, 4.9; MILLS ET.AL., §7:6.  
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konusu ürünün kullanım şekli üzerinde bir koruma sağlayacaktır147. Bunun da patent sis-

teminin yeni buluşları ödüllendirme ilkesi ile uyum içinde olduğu kabul edilmelidir.   

    

§4 PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR – PATENTİN KO-

NUSUNU OLUŞTURAMAYACAK (BULUŞ SAYILMAYAN) YE-

NİLİKLER 

I- DÜZENLEMENİN AMACI 

Patent sisteminde hakkın konusunu buluş oluşturur ve patent alınmış bir buluş toplumun 

serbest kullanımının dışına çıkarılır. Buluşları, dolayısıyla toplumsal gelişmeyi, teşvik 

adına tanınan bu imtiyazın gerçekten korunmayı hak eden yeniliklere verilmesi şarttır. Bu, 

patent sisteminin önemle üzerinde durduğu bir husustur. Patent başvurusu ile korunması 

istenen hususun gerçekten korunmaya layık olup olmadığı yenilik, aşikâr olmama ve sa-

nayiye uygulanabilir olma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine göre değerlendirilir. 

Patent verilebilirliğin olumlu şartları olarak adlandırabileceğimiz bu şartlara ek olarak bir 

de olumsuz bir şart bulunmaktadır. Bu da kanunda sayılan istisnalara girmeme şartıdır. 

Patent verilebilirlik şartları olarak ele aldığımız bu şartları karşılayan yeniliklerin buluş 

olarak adlandırılmaları gerektiğini yukarıda da ifade etmiş bulunuyoruz.  

Patent verilebilirliğin olumsuz şartının, yani bir takım istisnaların, her hukuk sisteminde 

kendisine yer bulduğunu görmek mümkündür. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 

bir buluşun konusunu oluşturamayacak yeniliklerin neler olduğuna ilişkin sınırlayıcı bir 

kanun hükmü yoktur. Dünyadaki en liberal patent sistemlerden birisi sayabileceğimiz 

Amerikan sisteminde “yeryüzünde insanoğlu tarafından yapılmış olan her şey için patent 

verilebilir” ilkesi benimsenmiştir148. Oysa bunun tam bir doğruyu ifade ettiğini söyleye-

bilmek mümkün değildir. Her şeyden önce insanoğlunun meydana getirdiği şey bir usul, 

makine, ürün veya madde bileşimi olmalıdır. Buna ek olarak Amerikan hukukunda da 

zengin bir mahkeme içtihadı ile patent verilemeyecek konulara ilişkin bir istisnalar listesi 

                                                
147  Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulu da kullanım istemlerinin bir çeşit usul istemi 

olduğunu belirtmiş, bununla birlikte usul istemlerinden farkının usul istemlerinde o usul kullanıla-
rak üretilen ürünlerin de koruma kapsamında olmasına rağmen (EPC art.64(2) – PatKHK 84/2), 
kullanım istemlerinde ürünün hiçbir şekilde korunmasının söz konusu olmadığını vurgulamıştır 
(EPOEBA G 0002/88 (11.11.1989)).  

148  Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).  
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de kabul edilmiştir. Söz konusu içtihadın gelişme süreci içinde, ilk zamanlarda istisna 

kapsamının daha geniş tutulduğu, daha sonraları patent yanlısı düşüncelerin etkisiyle is-

tisnalarda sınırlamaya gidildiği görülmektedir. Gelinen noktada, ancak şüpheye yer kal-

mayacak biçimde patente konu olamayacağı söylenebilen konuların patent verilebilirlik 

dışında tutulduğu söylenebilir149.     

Aslında patent verilemeyecek konuların tam ve kesin sınırlarının neler olduğu konusunda 

patent sisteminin başlangıcından beri tartışmalar süregelmiştir. Ne var ki, özellikle son 

yıllarda patent verilebilir konular ile patent verilemeyecek konular arasındaki zaten çok 

net olmayan sınırların iyice bulanıklaştığı görülmektedir. Diğer bütün sebeplerin150 yanın-

da bunun en önemli nedeni bilim ve teknolojinin özellikle son dönemdeki baş döndürücü 

gelişmesidir151. Görünen odur ki, bilim ve teknoloji gelişmeye devam ettiği sürece bu 

tartışma da devam edecektir152.  

Patent verilemeyecek konular hakkında ikili bir ayrım yapmak mümkündür. Bunlardan ilk 

grup buluş konusu dışında tutulan153 ya da buluş kabul edilmeyen154 kategoriler olarak 

isimlendirilebilir.  

Daha önce belirtildiği gibi, patent için başvurulduğunda, başvurunun patent verilebilirlik 

şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirirken öncelikle buluş konusu tespit edilmelidir. 

Yine yukarıda ifade edildiği üzere, buluşun konusu bir usul ya da ürün olabilir. Bununla 

                                                
149  KOLLE, 146.  
150  Bir ülkedeki patent sistemi içinde zaman içinde yaşanan tartışmaların yanı sıra dünya çapında 

farklı patent sistemleri arasında da değişik kabuller ve uygulamalar bulunmaktadır. Bir ülkede 
kendisi için patent alınabilen bir konu bir başka ülkede koruma dışında kalabilmektedir. Ülkelerin 
patent sistemleri arasındaki farklar, geleneksel patent uygulamalarının etkileri, ülkelerin ve ülke 
içindeki sermayenin çıkarları gibi hususlar buna gerekçe olarak gösterilebilir. Gerçekten örneğin 
dünyanın en büyük bilgisayar programı üreticilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri bilgisayar 
programlarının patentle korunmasını kabul etmiştir. Yine geniş ölçüde bilgisayar programlarının 
kullanıldığı bankacılık, finans, elektronik ticaret alanlarındaki iş görme yöntemlerini geliştiren 
Amerikan şirketleri dünya çapında faaliyet göstermektedir.       

151  TIAN, 27.  
152  TIAN, 27. 
153  Amerikan hukukunda “patent verilebilir konular” (patentable subject-matter) başlığı altında ince-

lenen bu husus, patent verilebilir konulara getirilen istisnalar olarak kabul edilmektedir.   
154  EPC’de (m.52) ve ülkemiz de dahil olmak üzere (PatKHK m.6) buna imza koymuş olan Avrupa 

ülkelerinin hukuklarında bunlar “buluş olarak kabul edilmezler”, “buluş sayılmazlar” (not regarded 
as inventions). Yukarıda da belirttiğimiz gibi kanımızca buluş, patent hukuku açısından özel önemi 
olan teknik bir terimdir ve EPC ve PatKHK’de kullanılan “patent verilebilir buluş” kavramını kar-
şılamalıdır. Bu nedenle bunların buluş sayılmayacakları değil ve fakat buluşun konusunu oluştu-
ramayacaklarının söylenmesi bize göre daha doğru olacaktır.   
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birlikte kendileri bir usul ya da ürün olarak değerlendirilebilmekle beraber, bazı yenilikle-

rin bir buluşun konusunu oluşturamayacakları genel olarak kabul görmektedir.  

Buluş konusu dışında tutulan kategorilerin bu sınıfa sokulmasının altında çoğunlukla or-

tak bir düşünce yatmaktadır. Bunlar ya kavramsal oldukları (örneğin keşifler, bilimsel 

teoriler vb.) ve/veya teknik niteliği haiz olmadıkları155 (örneğin estetik niteliği olan ya-

ratmalar156, bilginin sunulmasına ilişkin usuller vb.) için bu kapsamda değerlendirilmek-

tedirler157. Gerçekten, buluş denildiğinde insanların kafasında somut ve teknik niteliği 

olan bir şeyin imajı oluşmaktadır. Buluş somut ve doğrudan faydalanılabilir bir çözüme 

ulaşırken, bir keşif, matematik metod ya da bilimsel teori için aynı şeyi söyleyebilmek 

mümkün değildir. Aynı durum zihnî, ticarî ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve 

kurallar ya da bilginin sunulması usulleri için de söz konusudur. Bu tip faaliyetler, soyut 

ve nitelik itibariyle zihinsel düzeyde kaldıkları dolayısıyla teknik niteliği haiz olmadıkları 

kabul edildiği için, patentin konusunu oluşturamayacaklardır158.  

İstisnalar üzerinde genellikle fikir birliği bulunmasına rağmen özellikle ABD’deki liberal 

uygulamalar kimi kategorilerin buluşun konusunu oluşturamayacaklarına ilişkin kabulle-

rin tekrar değerlendirilmesi gerekliliğinin bulunup bulunmadığı tartışmasını da beraberin-

de getirmiştir.  

İkinci grubun kapsamına ise kamu düzeni, dînî ve ahlâkî kaygılar nedeniyle patent koru-

ması dışında tutulmuş olan yenilikler girer. Bunlar patent verilebilirliğin diğer bütün şart-

larını taşıyor olabilirler; bununla birlikte esas olarak kamu düzeni gerekçesiyle patent 

korumasının kapsamı dışında tutulmuşlardır. Bu nedenle bunların gerçek anlamda istisna-

lar olarak değerlendirildikleri görülmektedir159.  

 

II- MÜNHASIRAN BULUŞ KONUSU DIŞINDA TUTULAN YENİLİKLER 

                                                
155  Bir yeniliğin teknik niteliği haiz olması teknik alana ait olması, teknik bir problem ile ilgili olması 

ve korunması istenen unsurların teknik özelliklerinin bulunmasını ifade eder.  
156  Bunlar esas olarak eser sahibine sağlanan korumadan veya endüstriyel tasarım sahibine tanınan 

haklardan yararlandıkları için patent korumasının dışında bırakılmıştır (BENTLY/SHERMAN, 370). 
157  BENTLY/SHERMAN, 370. Söz konusu istisnalar için kullanılan bir başka ayrım da “matematiksel” 

ve “tıbbi” ayrımıdır. Buna göre bilimsel teoriler, matematik metotları, zihnî, ticarî faaliyetlere iliş-
kin plan ve kuralar “matematiksel” istisnalar olarak, insan ve hayvanlara uygulanacak tedaviler 
“tıbbi” istisnalar olarak değerlendirilmiştir. PATERSON, 405.  

158  BENTLY/SHERMAN, 370; Fujitsu’s Application [1997] RPC 608.  
159  PATERSON, 405; KOLLE, 147. 
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A- Genel Olarak  

Buluş konusu dışında tutulan kategoriler bakımından gerek Avrupa Patent Konvansiyo-

nu’nda gerekse PatKHK’de sayılanlar arasında bir fark bulunmamaktadır. Buna karşılık 

bunların tahdidi mi, yoksa tâdâdi mi olduğu konusunda ayrı düzenlemeler yapıldığı gö-

rülmektedir.  

PatKHK’de maddenin lafzından, yapılan sayımın sınırlı (numerus clausus) olduğu izle-

nimi çıkmaktadır. Gerçekten m.6/1’de, “[a]şağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları 

için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır” denilmek suretiyle, sayılan 

konuların dışında bir konu kabul edilmez görünmektedir. Buna karşılık PatKHK’nin ge-

rekçesinde “….özellikle aşağıda sayılan konular buluş sayılmadıkları için….”, denilerek 

bunların örnek olarak sayıldıklarını belirtir bir ifadeye yer verilmiştir160. 

Avrupa Patent Konvansiyonu’nda ise “özellikle aşağıda sayılanlar” (EPC art.52(2)), de-

nildiği için, buluş niteliğinde sayılmayan konular sadece örnek kabilinden verilmiştir 

denilebilir161. Maddede ismen sayılanlar, günümüz bilgisi ve patent uygulaması çerçeve-

sinde patentlenemeyeceği hakkında şüphe bulunmayan ya da patente konu olabilirliği 

büyük ölçüde şüpheli olan konulardır. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere buluşun kural 

olarak teknik nitelik taşıması gerekmektedir. Bu nedenle istisnalar altında ismen sayılma-

sa bile bir yenilik teknik nitelik taşımıyorsa buluş olarak nitelendirilemeyecektir162. Bu-

nunla birlikte, başvurunun kesin olarak istisna hükümleri kapsamına sokulamadığı du-

rumlarda patentlenebileceğine karar vermek gerektiği kabul edilmelidir163.  

 

B- “Münhasıran” Buluş Konusu Dışında Tutulan Kategorilere Girme Şartı 

                                                
160  Patent ve Faydalı Model Kanunu tasarısında da buluş sayılmayan konular örnek olarak sayılmıştır 

(m.5/2).  
161   EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.1. 
162  KOLLE, 147; SINGER/STAUDER, 70; THORLEY ET.AL., 26; SCHULTE, Moufang, 118, PatG §1 Rn. 

117.  Bu konuda bkz. örn. Lux Traffic Controls Ltd v Pike Signals Ltd and Faronwise Ltd, [1993] 
RPC 107. Davada trafik akışını kontrol eden cihazların teknik niteliği haiz oldukları için patente 
konu olabileceklerine hükmedilirken, trafiğin akışını kontrol etmeye ilişkin yöntemin bir iş görme 
yöntemi sayılıp sayılmayacağına bakılmaksızın istisnalar kapsamına girdiğine karar verilmiştir. 
Ayrıca bkz. Manual of Patent Practice Guidance for Interpreting the Patent Act 1977, Part I, 1.08.    

163  KOLLE, 154. 
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Genel olarak kabul edilen ilke, kanunda belirtilen istisnaların münhasıran buluşun konu-

sunu oluşturamayacaklarıdır164. Bir yeniliğin buluş konusu dışında tutulup tutulmadığını 

tespit etmek için sırasıyla iki farklı sorunun cevaplanması gerekmektedir: Yeniliğin ko-

nusu nedir? Bu konu kanunî istisnalara girmekte midir?165   

 

1- Yeniliğin (Buluşun) Konusu 

Bir yeniliğin kanunda belirtilen istisnaların kapsamına girip girmediğinin değerlendirme-

si yapılırken cevabının aranması gereken ilk soru, patentle korunması istenen buluşun ne 

olduğudur.  

 

a- Buluşun patentlenebilir olan ve olmayan unsurlardan oluşması 

Buluşlar, gelişmeler genellikle tek bir unsurdan oluşmazlar. Pek çok buluş farklı bilim 

alanlarının inceleme konusuna girebilecek yönleri bünyelerinde barındırırlar. Örneğin 

yürüyen üretim bandı üzerindeki cam şişelerin imalât kusurlarını bunların değişik pozis-

yonlarını bilgisayar yardımıyla hesaplayıp lazer ışınları göndermek suretiyle bulan sis-

tem, makine mühendisliği, fizik, optik, bilgisayar gibi farklı alanlardaki bilgileri birlikte 

kullanmaktadır. Böyle bir durumda, söz konusu yeniliğin hangi alana ait olduğunun tes-

piti sorununun166 yanında, bu yeniliği oluşturan bir takım unsurların kanunlarca buluş 

konusu dışında tutulmaları halinde ne olacağı sorusu da ortaya çıkmaktadır.  

Bu soru karşısında iki farklı yol izlenebilir. Bunlardan ilki buluşun aslının, özünün 

(essence of invention; Kern der Lehre ) ne olduğunun tespit edilip, nitelemenin buna göre 

yapılmasıdır. Alman Federal Mahkemesi’nin önceleri bu yolu seçtiği görülmektedir. Fe-

deral Mahkeme, bu dönemde verdiği kararlarda bir buluşun teknik nitelik taşıyıp taşıma-

dığında belirleyici olan hususun o buluşun “özü” olduğunu vurgulamıştır. Federal Mah-

keme’ye göre, talep edilen şey temelinde insanın beyni dışında kontrol edilebilir doğal 

güçleri kullanmadan da yürütülebilir bir ilkeyi ifade ediyorsa teknik niteliği haiz olarak 

nitelendirilemez. Teknik araçların kullanılmasının uygun, hatta mantık gereği olması ya 

                                                
164  EPC Art. 52; PatKHK m.6/2. 
165  BENTLY/SHERMAN, 371.  
166  Bu husus özellikle “tekniğin bilinen durumunda uzman kişi”nin varacağı sonuçların önemli olduğu 

“buluş basamağı” şartı açısından önem taşımakta, kişinin uzmanlık alanının tespiti buluşun ait ol-
duğu alana göre yapılmaktadır.  
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da bu teknik araçlara istemlerde veya tarifnamede yer verilmiş olması, varılan bu sonucu 

ortadan kaldırmaz167.     

Bir diğer yol ise buluşun bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Bu yaklaşım tarzı Avrupa 

Patent Ofisi başta olmak üzere pek çok patent ofisinde benimsenmiş bulunmaktadır. Bu 

değerlendirmede buluşu oluşturan unsurların tek tek değerlendirilmesi yerine buluşun 

tümü dikkate alınır. Gerçekten bir unsur tek başına herhangi bir teknik etki meydana ge-

tirmiyor görünebilir. Ancak anılan unsurun teknik niteliğine asıl olarak kullanıldığı bu-

luşta meydana getirdiği etki değerlendirilerek karar verilebilir. Bunun için de buluşun o 

unsur kullanılmadan önceki hali ile sonraki hali karşılaştırılmalıdır168.  

 

b- Buluşun konusunun tespiti 

Buluş patentlenebilir olan ve olmayan unsurlardan oluştuğunda, bunun bir bütün olarak 

nasıl değerlendirileceği ve varılan sonuca göre ne ölçüde patent verilemeyecek konular 

arasında kabul edileceğinin tespiti gerekmektedir.  

 

(1)- Buluşun tekniğe yaptığı katkı yaklaşımı 

Bir istemde buluş sayılmayan unsurlara yer verilmiş olması münhasıran o istemin geçer-

sizliğine karar verilmesi sonucunu doğurmaz. İstemin bütün olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Burada kullanılan ölçütün buluşun katkıda bulunduğu alan olması gerektiğinin öngörül-

düğü ilke olarak söylenebilir. Dolayısıyla istemin konusu, bir bütün olarak değerlendiril-

diğinde patent verilebilirliğin istisnaları arasında sayılmamış bir alanda bir katkı sağla-

maktaysa patente konu olabileceği sonucuna varılması gerektiği benimsenmektedir169. 

                                                
167  BGH Dispositionsprogramm GRUR 1977,  96. 
168  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.2; Manual of Patent Practice Guidance for 

Interpreting the Patent Act 1977, Part I, 1.11; JPO Examination Guidelines for Patent and Utility 
Model (1997), Part II, Ch.1, 1.1.; EPOBA T 0208/84 (15.07.1989); EPOBA T 0026/86 
(21.05.1987); EPOBA T 0119/88 (25.04.1989); EPOBA T 0686/90 (21.06.1993); KOLLE, 154-
155; SINGER/STAUDER, 69; BENTLY/SHERMAN, 372; VISSER, 48. 

169  EPOBA T 0038/86 (14.02.1989). Davada kelime işlemci programında yazım hatalarını bulmaya 
ve bunlar için doğru alternatifler sunmaya ilişkin bir yöntemin patentinin talep edildiği  başvuru 
söz konusudur. Kurul, usulü uygulamaya konulurken teknik bir araç kullanılmasının ona teknik ni-
telik kazandırabileceğini söylemenin mümkün olabileceğini kabul etmekle birlikte somut olayda 
kullanılan bilgisayarın teknik alandaki uzman kişi için aşikâr olduğunu belirtmiştir. Tekniğe katkı-



 103 

Bir diğer deyişle istemlerde talep edilen buluşun istisna kapsamına girenlerin dışındaki 

hangi alanlarda tekniğe bir katkı yapıldığına bakılması gerekmektedir170. Kanundaki is-

tisnaların dar yorumlanması gerektiği konusundaki genel ilkenin patent hukukunda uygu-

lama alanı bulduğu171 düşünüldüğünde bu sonucun haklılığı kabul edilmelidir. 

Diğer yandan buluşun teknik alana yaptığı katkı tespit edilirken ürün istemleri ile usul 

istemleri arasında bir ayrım yapıldığı da görülmektedir.  

 

i- Ürün istemleri için  

Bir ürüne ilişkin istemlerin kanunda sayılan istisnalar kapsamına girip girmediği konusu 

ilginç bir gelişim süreci takip etmiştir. Bu konuda önceleri buluşun, kanundaki istisnala-

rın yanında patent verilebilir konulara ilişkin unsurları da içerebileceği kabul edilmekle 

beraber bu tip unsurlara yer verilen her durumda buluşun teknik nitelik taşıdığının söyle-

nemeyeceği, dolayısıyla patentlenemeyeceği vurgulanmıştır. Özellikle buluşun kanunda-

ki istisnalar altında sayılan bir yöntemi uygulamaya yarayan bir makineye ilişkin olması 

halinde söz konusu cihazın ayırıcı fiziksel özellikleriyle tanımlanmış olması gerektiği 

ifade edilmiştir. Buna karşılık söz konusu yöntemin mutat, teknik alandaki uzman kişiye 

aşikâr gelecek araçlarla uygulanmasının buluş sayılamayacağı belirtilmiştir172.  Bu değer-

lendirme yapılırken buluşun belli bir alanda (istisna kapsamına girmeyen bir alanda) bir 

                                                                                                                                       
nın sadece istisna kapsamına giren alanlarda olduğu bu gibi durumlarda ise başvurunun reddedil-
mesi gerektiğine hükmetmiştir.  Bkz. ayrıca EPOBA T 0065/86 (22.06.1989); EPOBA T 0119/88 
(25.04.1989); EPOBA T 0121/85 (14.03.1989); EPOBA T 0052/85 (16.03.1989); EPOBA T 
0026/86 (21.05.1987); EPOBA T 0095/86 (23.10.1990); EPOBA T 0833/91 (16.04.1993); EPO 
Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.2; Halliburton Energy Services Inc v Smith 
International (North Sea) Ltd [2006] RPC 2; Shopalotto.com Ltd’s Application [2006] RPC 7; 
KOLLE, 154-155; SINGER/STAUDER, 77-78.  

170  Inpro Licensing SARL’s Patent  [2006] RPC 20; Crawford’s Application [2006] RPC 11; Manual 
of Patent Practice Guidance for Interpreting the Patent Act 1977, Part I, 1.09.1. 

171  EPOBA T 0320/87 (10.11.1988); EPOBA T 0019/90 (03.10.1990).  
172  EPOBA T 0038/86 (14.02.1989). Davada kullanıcılar tarafından kolay anlaşılabilir olarak kabul 

edilmeyen önceden belirlenmiş olan kelimelerin metinlerde tespit edilerek yerlerine daha kolay an-
laşılan eş anlamlılarının konulması yöntemi ve bu işlemi yürütecek bir bilgisayar sistemi talep 
edilmiştir. Kurul yöntemin tamamen soyut ve zihnî faaliyete ilişkin olduğu için istisnalar kapsamı-
na girdiğine hükmetmiştir. Bilgisayar sistemine ilişkin talep için ise, Kurul bunun bir ürün istemi 
olarak formüle edilmesine rağmen ayırıcı teknik nitelikler taşımadığını, işlemin normal bir bilgisa-
yar ile yürütülebileceğini, bunun ise teknik alandaki uzman kişi için aşikâr sayılacağından teknik 
alanda bir katkı yapıldığının söylenemeyeceğini hükme bağlamıştır. Bkz. aynı yönde EPOBA T 
0769/92 (31.05.1994).  
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katkıda bulunması arandığı için, önceki tekniğin de bir ölçüde göz önünde bulunduruldu-

ğu söylenebilir.  

Ancak Avrupa Patent Ofisi’nin bu konudaki daha sonradan yaptığı uygulamalara bakıl-

dığında bu yaklaşımı terk ettiği görülmektedir. Gerçekten Temyiz Kurulu, buluşun önce-

ki tekniğe nazaran teknik bir katkı yapıp yapmadığını değerlendirilmesinin istisna kap-

samına giren konunun tespitinde değil, yenilik ve buluş basamağı incelemesinde dikkate 

alınması gerektiğine hükmetmiştir173.  

Kurul, istemlerde talep edilmiş olan “yeni unsurlar”ın tekniğin bilinen durumunda bilinen 

unsurlardan ayrılarak başvurunun buluş konusu dışında tutulan bir kategori arasına girip 

girmediğinin bu şekilde test edilmesinin dayanaktan yoksun olduğunu hükme bağlamış-

tır. Kurula göre, bir cihaz fiziksel bir yapı teşkil ettiği için teknik nitelikte olmayan, örne-

ğin ekonomik, bir faaliyeti desteklemek ya da yerine getirmekte kullanılsa bile teknik 

niteliği haiz bulunduğu için buluş sayılmalıdır. Böylelikle en azından ürün istemleri açı-

sından buluşun tekniğe yaptığı katkı yaklaşımının terk edildiği görülmektedir174.  

 

ii- Usul istemleri için 

Usul istemlerinde buluşun yaptığı katkının dikkate alınmasına devam edildiği söylenebi-

lir. Gerçekten, bir usul istemindeki unsurlardan birisinin tümüyle teknik olmayan bir 

amacı gerçekleştirmek ve/veya tümüyle teknik olmayan bir bilgiyi işlemek için teknik 

araçlar kullanmasının her zaman için o usule teknik nitelik verdiğinin söylenemeyeceği 

öngörülmüştür. Özellikle böyle bir usulün yürütülmesinde, herhangi bir özelliği bulun-

mayan, normal bir bilgisayarın kullanılmış olmasının bu usule teknik nitelik kazandırma-

yacağı belirtilmiştir175. 

                                                
173  EPOBA T 1173/97 (01.07.1998).  
174  Bkz. EPOBA T 0931/95 (08.09.2000).  
175  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.6; EPOBA T 0931/95 (08.09.2000). Davaya 

konu olan olayda bir emeklilik sisteminin yürütülmesine ilişkin usul talep edilmiştir. İstemde talep 
edilen yöntemin unsurları aktüeryal ve finansal nitelikli bilgilerin işlenmesi, çeşitli hesapların ya-
pılmasına ilişkin aşamalardan oluşmaktadır. Kurul bu tip verilerin işlenmesinin ve bu yolla varılan 
sonuçların tipik bir ekonomik ticarî faaliyet olarak kabul edilmesinin gerektiğini ifade etmiştir. Bu 
işlemlerde bilgisayar kullanılmasının yapılan işe teknik karakter kazandıracağı iddiasına karşılık 
Kurul, patentlenmek istenen yöntemin tümüyle ekonomik ve ticarî nitelik taşıyan faaliyetin bilgi-
sayar kullanılarak yapılması konusundaki genel öğretiden daha fazla bir şey ifade etmediğini, bu 
nedenle de söz konusu yöntemin teknik nitelik taşıdığının söylenemeyeceğini karara bağlayarak bu 
iddiayı reddetmiştir.        
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(2) Yeni yaklaşım: Teknik unsurların kullanılmış olmasının yeterli sayılması 

Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu’nun son yıllardaki içtihadında ortada bir buluş oldu-

ğundan bahsedebilmek için, kural olarak, teknik araçların kullanılmış olmasının yeterli 

olduğunun benimsendiği görülmektedir176.   

Yukarıdaki genel kabul görmüş bu ilkeden ayrılmayı ifade eden ve daha liberal sayılabi-

lecek bir yaklaşım olan bu görüşe göre buluşun teknik niteliğinin belirlenmesi açısından 

ürün istemleri ile usul istemleri arasında bir fark yaratılması yapay nitelik arz etmektedir.  

Bir başvurunun kapsam itibariyle buluş konusu dışında tutulan bir yenilik içerip içerme-

diği, buluşun yeniliği ve buluş basamağını taşıyıp taşımadığının tespitinden önce ve bun-

lardan bağımsız olarak incelenmekte, bunun için bir ön şart teşkil etmektedir. Dolayısıyla 

bir başvurunun istisna kapsamına girip girmediği hususunda önceki tekniğe ilişkin refe-

ranslar arasında bir araştırma yapılmadan önce karar verilmesi söz konusu olmaktadır. 

Buna göre, buluş sayılmak için  gereken teknik niteliği haiz olmak şartı talep edilen yapı-

nın fiziksel unsurlardan veya faaliyetin niteliğinden kaynaklanabilir. Aynı şekilde teknik 

olmayan bir faaliyette bulunulması için teknik araçların kullanılması da söz konusu faali-

yete teknik bir nitelik kazandırabilir. Bu son halde artık münhasıran buluş sayılmayan bir 

konudan bahsedilememesi gerekir. O yüzden istisna kapsamına girecek konunun, teknik 

uygulamadan yoksun, tamamen soyut fikirlere ilişkin olması gerekir.   

Bu yeni anlayışın Amerikan hukukunun izlediği çizgiye doğru bir yönelme olduğu söyle-

nebilir. Böylelikle kanunda sayılan istisnalara girdiği halde, ne kadar basit olursa olsun, 

teknik bir araç kullanılarak uygulanan yöntemler kategorik olarak buluş konusu dışında 

tutulmamıştır. Böylece, söz konusu yöntemlerin, yeni olup olmadıkları ve buluş basama-

ğını gerçekleştirip gerçekleştirmeleri bakımından incelemeye tâbi tutulduktan sonra, pa-

tent verilebilirlikleri hakkında bir karar verilmesi öngörülmüş olmaktadır.  

 

2- Buluş Konusu Dışında Tutulan Yenilikler  

a- Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel metodlar 

                                                
176  EPOBA T 0258/03 (21.04.2004).  
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Bu grup altında incelenen istisnaların ortak özelliği soyut olmalarıdır. Bunlar münhasıran 

tatbiki bir sonuç doğurmazlar, bilgi verirler177. Böyle bir bilginin ise kendisi değil, onun 

faydalı bir sonuca ulaşmakta kullanılması patente konu olabilir. Dolayısıyla bilimsel bir 

gerçek ya da bunun matematiksel ifadesi değil, fakat bunlar kullanılarak yeni bir ürün ya 

da usul meydana getirilmesi patentle korunabilir178.  

 

(1) Keşifler 

Keşiflerin patent kanunlarında geleneksel olarak patent konusu dışında bırakıldıkları 

görülmektedir. Keşif ile buluş arasındaki fark bunlardan ilki zaten varolan bir şeyin ta-

nınması, farkına varılması anlamına gelirken; buluş ile doğal güçlerin kullanılmasını 

sağlayan teknik öğretinin kastediliyor olmasıdır. Keşif ile insanoğlu bir tespitte bulunur-

ken, buluş ile daha önceden o şekliyle varolmayan bir şeyi yapmakta ya da o şekle değiş-

tirmekte, maddi dünyada bir değişiklik ortaya çıkarmaktadır179.  

Genel olarak iki şeyin insanoğlu tarafından keşfedilebileceği söylenebilir: Doğa kuralları 

ve doğada var olan maddeler. 

 

i- Doğa kuralları 

Doğa kuralları üzerinde patent verilmesinin bilimsel ve teknolojik gelişmeyi çok olumsuz 

bir şekilde etkileyeceği açıktır180. Öte yandan doğa kuralı patenememesine rağmen onun 

bir uygulaması patente konu olabilir181. Dolayısıyla örneğin lazer ışınının elde edilmesini 

sağlayan optik ilkeleri üzerinde tekel hakkı tanınmasına yol açacak bir patent alabilmek 

mümkün değildir. Buna karşılık buluş sahibi lazer ışını elde etmesini sağlayan bir yönte-

                                                
177  AYİTER, 33.  
178  Rubber--Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498 (1874); Mackay Radio & Tel. Co. v. 

Radio Corp. of Am., 306 U.S. 86 (1939); THOMAS J.R., 1145;  
179  DYBDAHL, 28; MCKENNA,1249; BERNHARDT/KRAΒER, 86, 90; AYİTER, 33; KOLLE, 148; In re 

Kemper, 14 F.Cas. 286 (CCDC 1841); Morton v. New York Eye Infirmary, 17 F.Cas. 879 
(CCSDNY 1862).     

180  HAFTEL, 392; SCHECHTER/THOMAS, 27.  
181  HAFTEL, 393. 
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mi ya da görme bozukluğunu gidermede kullanılan lazer cihazını icat ettiğinde bunu pa-

tentle koruyabilir182. 

 

ii- Doğal maddeler 

Doğada bulunan madde ya da doğal ürün denildiğinde insanoğlu tarafından değiştiril-

memiş bir halde doğada var olan madde kastedilmektedir183.  

Doğada var olan maddeler üzerinde tekel hakkı tanınması genel olarak kabul edilmemek-

tedir. Doğadaki bir maddenin varlığının farkına varılmış olması, bir keşif olarak nitelen-

dirileceği için, o madde üzerinde patent alınabilmesine olanak tanımaz184. Ancak bunun 

mutlak bir kural olduğunun düşünülmemesi gerekir185. 

Özellikle son dönemde genetik mühendisliğindeki gelişmelere paralel olarak bilim adam-

ları, doğal olarak bulunabilen maddeleri izole edebilmekte ya da bunların aynılarını labo-

ratuar ortamında yapabilmektedir. Söz konusu araştırma faaliyetlerine yapılan muazzam 

yatırım göz önüne alındığında araştırmaların sonucunu patent yoluyla korumak yolundaki 

çabaları da normal karşılamak gerekir. Bu tip araştırma sonuçlarının patente konu olup 

olmayacağı sorusuna verilecek cevap ahlâki tartışmalar bir yana bırakılacak olursa bunla-

rın bir keşif mi yoksa buluş mu sayılacağı noktasıyla yakından ilgilidir186. Ne var ki, kimi 

zaman patentlenebilir buluş ile keşif ya da doğa ürünü arasındaki sınırlar muğlâk hale 

gelebilmekte, o nedenle bu ikisi arasında ayrım yapmak zor olabilmektedir. 

Bir usul bir maddenin doğal ortamından izole edilerek ayrılabilmesine olanak sağlıyorsa 

söz konusu usul üzerinde bir usul patenti alınabilmesi mümkündür187. Bu, yeni bir petrol 

çıkarma ya da maden arama yöntemine benzetilebilir.  

Diğer yandan doğal ancak saf halde bulunmayan bir maddenin saflaştırılarak elde edil-

mesi durumunda bu yeni elde edilen maddenin artık doğada olan madde ile aynı olmadığı 

kabul edilmektedir. Bu nedenle bu tip maddelerin patentlenebilmesi mümkün görülmek-
                                                
182  SCHECHTER/THOMAS, 27. Bkz benzer şekilde O’Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1854).  
183  HAFTEL, 395; Cochrane v. Badische Anilin&Soda Fabrik, 111 U.S. 293 (1884).  
184  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.1; WHITE A., 39; BENTLY/SHERMAN, 408; 

VISSER, 45; EPOOD V 0008/94 (08.12.1994). 
185  WHITE A., 40;  
186  BENTLY/SHERMAN, 407.  
187  BENTLY/SHERMAN, 408.  
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tedir188. Buna karşılık doğadaki madde o haliyle saf olarak nitelendirilebiliyorsa ve patent 

başvurusunda o hali talep edilmekteyse başvurunun reddedilmesi gerekir189. Öte yandan 

doğada saf olarak bulunmayan maddelerin saflaştırılarak kullanılması halinde bunların 

insanoğlu tarafından “yapıldığı” ve patentlenebilecekleri kabul edilmelidir190. 

Benzer şekilde doğada bulunan bir ürünle aynı özelliklere sahip olan sentetiğinin yapıl-

mış olması durumunda da bunun doğal bir madde olduğundan bahsedilemeyecektir. An-

cak bu durumda da buluşun yeniliği sorunu ortaya çıkabilecektir. Bu konuda genel olarak 

kabul edildiğine göre toplumca ulaşılabilir olmayan, varlığı bilinmeyen bir doğal madde-

nin sentetiğinin yapılması halinde sentetik maddenin yeni olduğu sonucuna varmak gere-

kir191.  

Hatta daha da ileri gidilerek doğada bulunan ama daha önceden farkına varılmamış bir 

maddenin çıkartılarak kullanıma sunulması halinde, bunun çıkarma usulünün yanı sıra 

maddenin kendisinin de patente konu olabileceği kabul edilmektedir. Bu sonuca varırken 

şu mantık izlenmektedir. Madde doğal ortamında, insan ya da hayvan vücudundayken 

veya bir bitkinin içindeyken bir doğa ürünüdür, doğal maddedir, bulunması keşif sayıl-

maktadır. Bu haldeyken patent koruması söz konusu değildir. Buna karşılık teknik niteli-

ği haiz bir yöntem sonucunda doğal ortamından ayrıldığı takdirde patentle korunabilir bir 

ürün haline gelmektedir192.   

Doğa ürünlerinde üç ihtimal ortaya çıkabilir: 

                                                
188  RUESTOW, 91; WHAITE/JONES, 145; WHITE A., 37; BENTLY/SHERMAN, 407; VISSER, 45; EPO 

Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.1. 
189  Ex parte Bergstrom, 427 F.2d 1394 (CCPA 1970). 
190  MCKENNA, 1251; BENTLY/SHERMAN, 407; MERGES/DUFFY, 101; Parke-Davis&Co. v. H.K. 

Mulford& Co., 196 F. 496 (2d Cir. 1912).  
191  BPatG Antamanide GRUR 1978, 238. Davaya konu olan olayda başvuru sahibi antamanit bileşiği-

ni talep etmiştir. Patent ofisi ise başvuru tarihinden sonra doğada zehirli amanit mantarında da bu-
lunduğu ortaya çıkan bileşik üzerindeki istemi, yeni olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Buna kar-
şılık mahkeme bileşiğin daha önceden toplumca ulaşılabilir olmadığı gerekçesiyle istemin yeni ol-
duğuna hükmetmiştir. Bkz aynı yönde EPOOD V 0008/94 (08.12.1994). 

192  BENTLY/SHERMAN, 408-409; WHITE A., 39-40; SINGER/STAUDER, 71; VISSER, 45; EPOOD V 
0008/94 (08.12.1994). İtiraz komisyonunun önüne gelen olayda kadının yumurtalıklarından alınan 
ve doğum esnasında uterusu rahatlatarak doğuma yardımcı olan relaksinin belli bir biçiminin DNA 
dizilimine yöneltilmiş talepler söz konusudur. İtiraz sahipleri patentin insan vücudunda varolduğu 
dolayısıyla yeni olmadığı, doğal bir ürünü talep ettiği gerekçesiyle iptalini istemişlerdir. Komisyon 
ise relaksinin o biçiminin daha önce bilinmediğini vurgulayarak toplumca ulaşılabilir kabul etme-
miş ve yeni olduğuna karar vermiştir. Komisyon ayrıca elde edilen maddenin kimyasal yapısının 
da belirlenerek bunun için bir ürün patenti alınmasının mümkün olduğuna hükmetmiştir.      
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- doğada bulunan bir ürünün varlığının bilinir hale gelmesinden sonra o ürünün bir 

özelliğinin keşfedilmesi; 

- doğada bulunduğu halde, önceden bilinmeyen bir ürünün keşfedilerek bunda 

varolan bir özelliğin ortaya çıkarılması; 

- doğada var olduğu bilinen bir ürünün ticarî bakımdan arz ettiği önemin sonradan 

farkına varılması193.  

Bununla birlikte daha önceden bilinen bir maddenin ya da bileşiğin bilinmeyen bir özel-

liği keşfedilebilir. Patent başvurusunda talep edilen böyle bir özellik, bir keşfin sonunda 

ortaya çıkmış olmasına rağmen, bu özelliğin farkına varılması “münhasıran” bir keşif 

olarak kabul edilmemektedir. Aksine yeni kullanım teknik bir sonuç doğurmak suretiyle 

bu keşfe teknik bir karakter kazandırmaktadır194.  

 

(2) Bilimsel teoriler 

Bilimsel teoriler deney ya da gözlemler sonucunda edinilen bilgilerle doğa kurallarını 

açıklamakta kullanılan fikirlerdir195. Bilimsel teoriler de uygulamaları olmadığı sürece 

teknik nitelikten yoksun, soyut fikirler olarak kabul edilmektedir. Bu haliyle bir bilimsel 

teori geliştirilmesi durumunda bunun üzerinde patent koruması alınabilmesi söz konusu 

olmayacaktır196. Çok sıklıkla görülecek bir örneği tekrarlamak gerekirse, Einstein ünlü 

“E=mc2” formülü için patent alamazdı. Ancak bu formülün koyduğu ilkelerden yararla-

narak bir zaman makinesi yapılırsa bunun için patent verilebilecektir. Ya da yarıiletken-

liğe ilişkin fizik teorisi patentlenemezken, yarıiletken cihazlar ve bunlara ilişkin üretim 

yöntemleri patente konu olabilir197.  

 

                                                
193  WHITE A., 37.  
194  EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989); VISSER, 45.  
195  BENKARD, Bacher/Melullis, §1 Rn 97.  
196  EPOBA T 1538/05 (28.08.2006). Davaya konu olan patent başvurusunda şimdiye kadar bilinme-

yen bir manyetik gücün bulunduğu iddia edilmiştir. Başvuru sahibi, buluşunun bilim dünyasında 
genel kabul gören teorilerin geçerliliğinin sorgulanmasına yol açacağını ileri sürmüştür. Temyiz 
Kurulu ise başvurudaki istemlerden ya da tarifnameden teknik bir öğretinin çıkarılamadığını, baş-
vuru konusunun bilimsel bir teoriden ibaret olduğunu belirterek başvuruyu reddeden kararı yerinde 
bulmuştur.  

197  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.2; SCHULTE, Moufang, PatG §1 Rn. 125. 
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(3) Matematik metodları 

Matematik metodları sayıların nasıl kullanılacağına ilişkin kuralları ifade eder. Bu sayılar 

çeşitli anlamları ifade ediyor olabilir. Söz konusu kullanım sonucunda da sayısal bir ta-

kım sonuçlara ulaşılır198.  

Matematiksel metodlar da kavramsal oldukları ve teknik nitelik taşımadıkları için buluş 

olarak kabul edilmemektedir. Hatta bunların doğa kuralları oldukları, zaten varoldukları, 

yapılanın varolanın keşfedilmesinden ibaret olduğunun söylenebileceği belirtilmiştir199. 

Ancak bu gruba giren bütün istisnalarda olduğu gibi sadece yöntemin kendisi bu istisna-

nın kapsamında kabul edilmektedir. Bu nedenle örneğin bir bölme işleminin kısa yoldan 

yapılması yöntemi buluş sayılmazken, hesaplamalarını bu yöntemi kullanarak yapan bir 

hesap makinesi patente konu olabilecektir200.   

 

b- Estetik niteliği olan yaratmalar 

Estetik niteliği olan yaratmalar da buluş olarak kabul edilmemişlerdir. Bunlar endüstriyel 

tasarımlar ve eser sahibinin hakları gibi farklı fikrî hak rejimleri ile korunmaktadır201. 

Estetik niteliği olan yaratmalar doğaları gereği teknik nitelikte olmayıp, sübjektif değer-

lendirmeye açıktır. O nedenle ne bir ürün ne de usul patenti olarak talep edilebilmeleri 

mümkündür202. Teknik bir probleme getirilen çözüm ile estetik niteliği olan bir yaratma-

nın ayırt edilmesi kural olarak büyük bir güçlük arz etmemektedir. Buna karşılık teknik 

niteliğin aynı zamanda estetik sonuçlar da meydana getiriyor olması ya da estetik nitelik 

taşıyan tasarımın pratik kullanım bakımından önem arz etmesi söz konusu olabilir. Mo-

torlu araç lastiklerinde yol tutuşunu daha iyi sağlayan veya suyu daha iyi boşaltan desen-

ler buna örnek gösterilebilir203. Ya da bir estetik etkinin meydana gelmesi için kullanılan 

                                                
198  BENKARD, Bacher/Melullis, §1 Rn 98; GRUNER, 385-386; EPOBA T 0208/84 (15.07.1986).  
199  CAMPBELL-KELLY, 216-217; LEMLEY ET.AL., 270-271.  
200  EPOBA T 0208/84 (15.07.1986); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.3. 
201  KOLLE, 148; SINGER/STAUDER, 71; LEBOWITZ ET.AL., 2. 
202  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.4. 
203  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.4; DYBDAHL, 28; SINGER/STAUDER, 71; 

LEBOWITZ ET.AL., 3. EPOBA T 0456/90 (25.11.1990). Temyiz Kurulu önüne gelen olayda bir kol 
saatinde kayış ile saatin kesintisiz bir görünüm sergilemesinin estetik bir etki meydana getirdiğini 
vurgulamıştır. Kurul bu görünümü sağlayan mekanizmanın ise teknik nitelikte olmakla birlikte il-
gili alandaki bir uzman için aşikâr olacağını belirterek başvurunun reddine karar vermiştir.   
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bir teknik usul, mesela bir elmasa farklı bir şekil vermekte kullanılan bir yontma yöntemi 

patente konu olabilir204.  

Yine örneğin kural olarak buluştaki unsurlardan birisinin belli bir renkte olması o bulu-

şun teknik unsurları arasında değerlendirilmemektedir205. Ancak kullanılan rengin buluş-

ta meydana getirdiği etki sebebiyle onun teknik bir nitelik taşıdığına karar verilebilir. 

Bunun için de buluşun o renk kullanıldığı hali ile kullanılmadan önceki durumu karşılaş-

tırılmalıdır206. Bununla birlikte problem tamamen estetik bir nitelik taşıyor, teknik bir 

etki meydana getirmiyorsa buna getirilen çözüm de buluş sayılmayan konular arasına 

girecektir207.  

Yeni bir teknoloji kullanılarak yapılan estetik niteliği olan yaratmalar halinde de yaratılan 

şey bu niteliğini korumaya devam ediyorsa, bunun üzerinde bir ürün patenti alınabilmesi 

mümkün değildir. Buna karşılık onu yaratmak için kullanılan teknoloji için patent alına-

bilecektir208.  

 

c- Zihnî, ticarî ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar 

İnsan zihnine ya da bedenine yöneltilmiş direktifler içeren usuller, esas olarak uygulayı-

cılar tarafından zihnî kapasiteleri ya da bedensel yetenekleri kullanılmak suretiyle yerine 

getirilebilirler. Bunların her seferinde aynı şekilde tekrarlanabilmeleri de mümklün de-

                                                
204  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.4. 
205  Bkz. bu yönde: İçerdikleri bilgilere göre farklı renklerde disket kapları kullanılması usulü EPOBA 

T 0119/88 (25.04.1989) ve suni gübrelerin ayırt edilebilmeleri için farklı renklerde imal edilmeleri 
yöntemi Johnson’s Application [1930] 47 RPC 361. 

206  EPOBA T 0119/88 (25.04.1989). Bkz. benzer yönde EPOBA T 0686/90 (21.06.1993). Ayrıca bkz. 
BGH Garagentor GRUR 1967, 590. Davada garaj kapısında kullanılan bir parçanın aynı zamanda 
estetik nitelikler taşıması söz konudur. KOLLE, 149; VISSER, 45.  

207  KOLLE, 149; SINGER/STAUDER, 71; BPatG Pflanzenanordnung GRUR 1999, 414. Davaya konu 
olan olayda peyzaj, bitki düzenlemesinde kullanılan bir yöntem söz konusudur. Mahkeme başvu-
ruda çözülmek istenen problemin estetik nitelikte olduğunu, bunu çözmede kullanılan yöntemin de 
teknik nitelik taşımadığını belirterek istemin geçersizliğine karar vermiştir.    

208  LEBOWITZ ET.AL., 3; Bloomstein v. Paramount Pictures Corp., 1996 WL 251918 (N.D. Cal. 
1996). Davada sinema filmlerine yabancı dilde dublaj yapıldığında oyuncuların dudak hareketleri 
ile konuşmalar arasındaki senkron bozukluğunu gideren bir teknolojiye ilişkin patentin hükümsüz-
lüğü talep edilmiştir. Patent sahibi dava konusu patentte iki ayrı konuda talepte bulunmuştur. Bun-
lardan ilki oyuncuların dudak hareketleri ile konuşmalar arasındaki senkron bozukluğunu gideren 
bilgisayar programına ilişkin usul, diğeri ise bu usul kullanılarak meydana getirilen eserlerdir. 
Mahkeme usul istemini geçerli bulurken, usul yoluyla ürün isteminin hükümsüzlüğüne karar ver-
miştir. Bu karara gerekçe olarak, yeni teknolojik yöntem kullanılarak elde edilen ürünün bir “eser” 
olduğu, eserlerin ise patentle değil, telif hakları yoluyla korunabileceği gösterilmiştir.  
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ğildir. Bu özellikleri dolayısıyla teknik nitelikte oldukları söylenemeyeceğinden, söz 

konusu usuller buluş konuları arasında kabul edilmemişlerdir209. Kanunun bu başlık al-

tında saydığı ticarî ve oyun faaliyetlerine ilişkin usul kural ve planlar da aslında genel 

anlamda insan zihni ve bedenine yönelmiş direktiflerdir. Ancak yine de kanunkoyucu 

bunları herhangi bir tereddüde meydan vermemek için özel olarak vurgulamıştır. 

Pratik nedenlerle de bu tip fiillerin patent verilerek korunmasının yerinde olmadığı söy-

lenebilir. Gerçekten, failin iradesi patent hakkına tecavüzün varlığı için şart değildir. Bu 

nedenle bunların patente konu olmaları halinde farkında olmadan bu fiilleri yapan pek 

çok kişinin patent hakkına tecavüz ettiklerini söylemek gerekecektir. Tecavüzün tespiti 

ve izlenmesi de güçtür210. Benzer şekilde, insan hareketleri, davranışları pek çok farklı 

şekillerde ve çoğunlukla içgüdüsel olarak yapıldığı için, patent başvurusuna konu olan 

davranışın daha önceden birileri tarafından yapılmış olmasının kuvvetle muhtemel oldu-

ğunu belirtmek gerekir. Bu ise başvuruda talep edilen bu tip plan ya da usullerin yeni 

olduğu konusunda tereddüt yaratmaktadır211. Son olarak da bu tip konularda patent hakkı 

tanımanın aynen keşifler ve doğa kurallarında olduğu gibi, topluma olan katkısıyla kıyas-

landığında, patent sahibine aşırı bir tekel hakkı tanıyacağı ve toplumsal ve teknolojik 

gelişmenin önünde ciddi bir engel teşkil edeceği de vurgulanmalıdır212.  

 

(1) Zihnî faaliyetler 

Kişinin yeteneğine, değer yargılarına göre değişen, belli bilgilerin yorumlanması belli 

seçimlerin yapılması, belli bazı kararların alınmasına ilişkin zihnî faaliyetler teknik nite-

liği haiz olmadıkları için patentlenemezler213. Bunlara örnek olarak bir metnin özetinin 

çıkarılması, kaydedilip saklanması ve arama kriterlerine uyduğu takdirde de kullanıcıya 

sunulmasına ilişkin bir dizi aşamadan oluşan yöntem214, ses azaltıcı özellikte olan fiberg-

las plakaların istenen akustik nitelikleri taşıyıp taşımadığının tespiti için teknisyen tara-

                                                
209  SINGER/STAUDER, 71-72; DYBDAHL, 29; KOLLE, 149; KUKKONEN, 823.  
210  KUKKONEN, 823-824; SMITH, 1076.   
211  SMITH, 1073-1074.  
212  CORNISH, 180-181.  
213  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 41; CHISUM ON PATENTS §1.03[6].  
214  EPOBA T 0022/85 (05.10.1988).  
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fından periyodik olarak kontrolünü içeren üretim yöntemi215, şehir içi trafik akışını dü-

zenlemeye yönelik bir sisteme yönelik plan ve kurallar216 sayılabilir.  

 

(2) Oyun faaliyetleri 

Oyun faaliyetine ilişkin kurallar ve usuller de ilke olarak patente konu olamazlar. Bunda 

da gerekçe oyuncuların kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin değişebileceği, dolayısıyla 

bunların teknik nitelikten yoksun olmalarıdır. O nedenle örneğin meraklıları için kare 

bulmacaları çözmeyi kolaylaştıran bir yöntem veya topla oynanan yeni bir oyuna ilişkin 

kurallar ya da bir satranç hamlesi için patent verilmeyeceği kabul edilmelidir217.    

Buna karşılık genellikle daha serbest bir yaklaşımın benimsendiği Amerika Birleşik Dev-

letleri’nde bir takım spor hareketleri218 ya da geliştirilen bir oyuna ilişkin kurallar219 

patentlenebilmektedir220.  

 

(3) Ticarî faaliyetler (iş görme yöntemleri) 

İş görme yöntemleri, ticarî faaliyetlere ilişkin plan ve yöntemler de soyut olup teknik 

niteliği haiz bulunmadıkları için buluş konusu kapsamı dışında kabul edilmişlerdir. Bu 

tip yöntemler de esas olarak teknik olmayıp insanî, sosyal ve finansal ilişkileri temel al-

maktadır221.    

 

                                                
215  In re Heritage, 150 F.2d 554 (CCPA 1945).  
216  EPOBA T 0016/83 (12.12.1984).  
217  DYBDAHL, 29.  
218  Bkz. ,US Patent No. 5,127,650 “Golf  Sopası ve Golf Vuruş Yöntemi” (“Golf Putter and Method 

of Putting"); US Patent No. 5,437,446 “Hizalayarak Golf Vuruşunu Yapma Yöntemi” (“Method 
for Aligning a Golf Putting Stroke”); US Patent No. 4,323,232 “Antrenman Yöntemi”  (“Exercis-
ing Method”); US Patent No. 5,419,561 “Boyutları Küçültülmüş Sahada Golf Oynama Yöntemi” 
("Method of Playing Game on Reduced Size Golf Course"); US Patent No. 5,616,089 Vuruş Yap-
ma Yöntemi (“Method of Putting”).  

219  US Patent No. 6,102,399 “Dört Kişilik Satranç Oyunu” (“Four Way Chess Game"). Avrupa’da 
böyle bir oyunun kuralları için bir usul patenti alınamayacaktır. Bununla birlikte fiziksel bir nes-
nede biçimlenmiş olan oyun seti için ürün patenti alınabileceğini belirtmek gerekir. 

220  Bu konuda bkz. KUKKONEN, 820 vd.; SMITH, 1068 vd.; MERGES/DUFFY, 203 vd.; MAURER, 
1075 vd. 

221  VISSER, 47. 
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d- Bilgisayar programları 

Bilgisayar programlarının bir buluşun konusunu oluşturup oluşturamayacağı 70’li yıllar-

dan beri tartışılan bir konudur. Her ne kadar ilk bilgisayarlar 50’li yıllarda ortaya çıkmış 

ve kullanılmaya başlamışsa da bilgisayar programlarının ve hatta bilgisayarların müşteri-

nin ihtiyacına göre biçimlendirildiği bu dönemde bunlar için patent koruması gündeme 

gelmemiştir222. Ancak bu tarihten sonra bilgisayar programlarının taşıdığı büyük değer ve 

eser sahibinin hakları ve haksız rekabet gibi diğer fikrî hak rejimlerinin bunların koruma-

sındaki yetersizlikleri programcıları bunları patentle koruma yolları aramaya itmiştir223.   

Konusu teknik nitelik taşıyan patent başvuruları, bir bilgisayarın programlanması suretiy-

le de uygulanabilmeleri ya da uygulanmaları için bir bilgisayara ihtiyaç duymaları halin-

de sırf bu nedenle reddedilemezler224. Bu bağlamda algoritmaların da münhasıran bir 

buluşun konusunu oluşturamayacaklarını belirtmek gerekir. Algoritmanın tam olarak 

neyi ifade ettiği konusunda üzerinde anlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. Ancak algo-

ritma denildiğinde genel olarak belli bir sorunu çözmek için izlenmesi gereken aşamalar-

dan oluşan yol kastedilmektedir225.  Algoritmaların söz konusu olduğu hallerde genellikle 

bilgisayar programları da bulunmaktadır.  Belli formüller kullanılarak hesaplar yapılması 

buluş olarak kabul edilmemektedir226.  

 

e- Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması usulleri 

Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi ve sunulması ile ilgili teknik yönü bulunmayan usul-

ler ile asıl olarak derleme, düzenleme ve sunumun içeriğini oluşturan bilgi kastedilmek-

tedir. Bu nedenle istemlerin bilginin derlenmesi, düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin 

usullerin içerdiği bilgiye yöneltilmiş olması halinde bunun patente konu olamayacağı 
                                                
222  Bu konudaki gelişim için bkz. CAMPBELL-KELLY, 210 vd.; AKSU, 18 vd.   
223  AKSU, 19.  
224  KOLLE, 152. 
225  AKSU, 51-52; GRUNER, 384-385; BECK, 187-188; In re Schrader, 22 F.3d 290 (Fed.Cir. 1994). 
226  Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978). Davaya konu olan olayda ‘Alarm Limitlerinin Güncellen-

mesi Metodu’nun talep edilmiştir. Alarm limitleri, kendilerine ulaşıldığında bir katalitik dönüş-
türme yönteminde anormal bir değişkenin varlığını gösteren rakamlar olarak kabul edilmektedir. 
Anılan metod bilinen bir algoritma ve güncellenmiş alarm limiti değerini hesaplamakta kullanılan 
bir bilgisayar içermektedir. Metod şu aşamalardan oluşmaktadır: (1) işlem değişkeninin mevcut 
değerini ölçmek; (2) algoritma ve bilgisayar kullanarak güncellenmiş alarm limitini hesaplamak; 
ve (3) alarm limitini hesaplanan değer olarak değiştirmek. Mahkeme patentin bir hesaplama yön-
temi içerdiğini belirterek patentin geçersizliğine karar vermiştir.  
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sonucuna varmak gerekir. Bir başka deyişle bilgiyi derlemek, düzenlemek ya da naklet-

mek için yapılacak olan düzenlemelerin yeniliği sadece içerdiği bilgiden ya da bilginin 

formundan kaynaklanmaktaysa bunlar buluş olarak kabul edilmemektedir227. Ayrıca bu 

şekilde aslında buluş sayılmayan iş görme yöntemleri, zihnî ve ticarî faaliyetler gibi ko-

nuların bir takım formlar ya da farklı şekiller verilmek suretiyle patentlenmesinin de 

önüne geçilmek istenmiştir. Örneğin içerdiği konularıyla tanımlanan kitaplar, üzerine 

kaydedilen sesle tanımlanan plaklar ya da yaptıkları uyarı ile tanımlanan trafik işaretleri 

bu kapsamda sayılabilir228. Yine, farklı renklerde disket kapları kullanarak bunların içer-

diği bilgilere göre düzenlenmesi yöntemi229, çocuklar için belli bir şekilde masalı anlatan 

resimli hikaye kitabı230, org çalmayı öğrenmeyi kolaylaştırmak için tuşların harfler ve 

rakamlarla işaretlenmesi231, korsan üretimin engellenmesi için ses taşıyıcılarının ayırıcı 

etiketlerle işaretlenmesi232 bu gruba örnek olarak gösterilebilir.  

Bilgi sunumunun araya herhangi bir teknik vasıta koymadan, doğrudan yapılması duru-

munda bunun içeriğe yönelik olduğu söylenebilir. Buna karşılık, bilginin derlenmesi, 

düzenlenmesi veya sunulmasında yeni teknik unsurlar kullanılmışsa ya da bilgi sunumu 

bir makinenin iç işleyişindeki aşamalardan birisiyse233 patente konu olabilecek bir bulu-

şun varlığından söz etmek mümkün olabilir. İçerikten bağımsız olarak talep edilmiş bir 

bilgi derleme, düzenleme ya da sunma usulünde böyle bir durumdan bahsedilebilir. Ör-

neğin televizyon sinyalleri234, elde ettiği bilgileri belli formlarda sunan ölçüm cihazı, 

                                                
227  STERN, 195.  
228  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.7; SINGER/STAUDER, 76; DYBDAHL, 30; 

KOLLE, 152. Bu istisna Amerikan hukukunda da bulunmakta ve matbuat (printed matter) doktrini 
olarak adlandırabileceğimiz başlık altında ele alınmaktadır. Bkz. SCHECHTER/THOMAS 
(Principles), 48 vd.; CHISUM ON PATENTS §1.02[4].  

229  Bu tip usullerin aynı zamanda estetik nitelikler taşıdığı da kabul edilmektedir. EPOBA T 0119/88 
(25.04.1989). Bkz aynı şekilde suni gübrelerin ayırt edilebilmeleri için farklı renklerde imal edil-
meleri yöntemi Johnson’s Application [1930] 47 RPC 361.  

230  EPOBA T 0144/90 (03.12.1991).. 
231  EPOBA T 0603/89 (03.07.1990). Davada özel olarak işaretlenmiş olan orgun teknik bir araç oldu-

ğu kabul edilmekle birlikte, orgun kendisinin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu vurgulan-
mıştır. Kurul bu nedenle başvuruda talep edilen konunun bir öğretim metodu ile ilgili olduğuna do-
layısıyla teknik niteliği haiz bulunmadığına karar vermiştir.  

232  EPOBA T 0051/84 (19.03.1986). Kurul, ses taşıyıcıların işaretlenmesine ilişkin bir yöntem için 
yapılan başvuruda talep edilen yöntemi uygulamak için herhangi bir teknik aracın kullanılmasına 
gerek bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu yöntemin istisna kapsamına girdiğine hükmetmiştir.     

233  EPOBA T 1194/97 (15.03.2000).  
234  EPOBA T 0163/85 (14.03.1989). Davada teknik unsurlarla tanımlanmış olan renkli televizyon 

setinin içinde meydana gelen ya da alınan sinyallerin münhasıran bilginin sunulması olarak nite-
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bilgisayar veri depolama aygıtları235, stereo kayıtların yapılabilmesi için yüzeyinde özel 

şekil ihtiva eden kanalların bulunduğu plaklar, teknik unsurları yoluyla tanımlanarak 

patentlenebilirler236.   

Sonuç olarak, bilginin derlenmesi, düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin bir usule ilişkin 

faaliyetlerin teknik değil ve fakat zihnî nitelik taşıdığının kabul edildiğini ifade etmek 

gerekir. Söz konusu faaliyetin bu kapsamı aşmaması halinde teknik sonuç doğurmadığı, 

dolayısıyla buluş sayılamayacağı sonucuna varılması gerekecektir237.   

 

III- KAMU DÜZENİNE VE AHLÂKA AYKIRILIKLARI NEDENİYLE PATENT 

VERİLEMEYECEK KONULAR 

A- Konusu Kamu Düzenine veya Genel Ahlâka Aykırı Buluşlar 

1- Genel Özellikleri 

a-  Denetimin sadece kamu düzenine ve genel ahlâka aykırılıkla sınırlandırılmış 

olması 

Bir buluş için patent alınmış olması, buluşun sahibine o buluştan yararlanma hakkı tanı-

maz. Patent sahibi sadece diğer kişilerin o buluştan yararlanmalarını engelleme konusun-

da hak sahibidir. Patent sahibinin söz konusu buluştan bizzat yararlanıp yararlanamaya-

cağını ise patent hukukunun kuralları238 ile hukukun diğer alanlarındaki düzenlemeler 

belirler. Diğer yandan, bir başvuruya patent verilmesinin reddedilmiş olması da başvuru 

sahibinin başvurusuna konu olan fikirden yararlanılmasının yasaklandığını da göstermez. 

Patent hukuku yeni teknolojilerin yaratacağı muhtemel riskleri önlemek için kullanılabi-

lecek bir araç değildir239.    

                                                                                                                                       
lendirilemeyeceği ifade edilmiştir. Kurul başvuruda talep edilen sinyallerin ilettikleri bilgi ile ta-
nımlanmayıp istemlerde talep edilen unsurlarının teknik araçlarla tespit edilebilecek şekilde teknik 
yönleriyle tanımlandıklarını kabul ederek istisna kapsamına girmediği sonucuna varmıştır.     

235  EPOBA T 1194/97 (15.03.2000). Bilgisayar disketleriyle ilgili tartışmalar için bkz. STERN, 195 
vd.; MCDONALD, para.85 vd. 

236  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 2.3.7. 
237  SINGER/STAUDER, 77.  
238  Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile 

mümkünse (patent konularının bağımlılığı), sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli patentin ge-
çerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patentini kullanamaz (PatKHK m.79).  

239  SINGER/STAUDER, Schatz, 87; HO, 251; CORNISH, 195; SELLERS, 292-293.   
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Bununla birlikte kanunda patent başvurusunun konusunun kamu düzenine veya genel 

ahlâka aykırı olması halinde söz konusu başvurunun bu nedenlerle reddedileceği öngö-

rülmüştür240. Böylece patent ofislerinin başvuru üzerindeki denetimleri kamu düzenine ve 

ahlâka aykırılık denetimiyle açıkça sınırlanmış olmaktadır. Nitekim, Avrupa Patent Kon-

vansiyonu’nda buluşun kullanımının kanunlarca yasaklanmış olmasının bunun kamu 

düzenine ya da ahlâka aykırı olduğu anlamına gelmeyeceği de sarih olarak kabul edilmiş-

tir241. Varılan bu sonucun Türk hukuku bakımından ne derece geçerli olduğu tartışmaya 

açıktır. PatKHK’de böyle bir hükme yer verilmemiştir. Gerçekten bir taraftan, bir hukuki 

işlem olarak değerlendirilebilecek patent başvurusu ve bunu takip eden süreç sonucunda 

patent verilmesinin bu hususta kabul edilmiş olan genel hukuk ilkeleri çerçevesinde de-

ğerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla, her ne kadar açıkça belirtilmemiş olsa 

bile, kanuna aykırı hukuki işlemlerin kamu düzenine ve ahlâka aykırı işlemler gibi mut-

lak butlanla batıl oldukları; uygulanması kanuna aykırılık teşkil edecek bir konuda yapı-

lan patent başvurusunun da bu gerekçeyle reddedilmesi gerektiği savunulabilir. Diğer 

taraftan hukukun genel kabul görmüş ilkelerinden bazılarına özel olarak yer verilirken 

bunlarla yakından ilgili olan bir başkasının bu sayımda anılmamış olmasının 

kanunkoyucunun bilinçli susması anlamına geldiği söylenebilir. Kanımızca bu ikinci 

yorum tarzı patent hukukunun yukarıda anlatılan özelliklerine uygun düşmektedir242. 

İstisnai bir düzenleme olan bu hükmün ayrıca dar yorumlanması gerektiği de belirtilme-

lidir243. Genel hukuk hükümlerince varılabilmesi mümkün olan bir sonucun kanunda 

açıkça belirtilmiş olması; bu yapılırken de seçici davranılmış olması belli bir amacın gü-

düldüğünü göstermektedir. Ayrıca PatKHK’nin ilgili madde gerekçesinde de “[b]ir ka-

nun hükmüne aykırılığın, aynı zamanda kamu düzenine aykırılık anlamına gelmediği 

bilinmektedir. Ancak, kanun hükmüne aykırılık, aynı zamanda örgütlü kamu yaşamını da 

muhtemelen tehdit edecek ise, kamu düzenine aykırılığı beraberinde getirir” denilmiş 

olması, bize göre, kanunkoyucunun amacının bu konudaki denetimin sadece kamu düze-

nine ve ahlâka aykırılıkla sınırlı tutulması olduğunu göstermektedir.      

                                                
240  PatKHK m.6/3(a); EPC art. 53(a).  
241  EPC art. 53(a). Aynı hüküm Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı m.6(a)’da da yer almış 

bulunmaktadır. Ayrıca bkz. HÂTEMİ, 39.  
242  Nitekim bu görüşümüzü destekler biçimde İhtira Beratı Kanunu m.36’da kamu düzenini ihlâl 

eden, ahlâka aykırı olan buluşların yanı sıra kanuna aykırı buluşlara da patent verilemeyeceğinin 
açıkça hükme bağlanmış olduğunu belirtmek gerekir. Bkz. AYİTER, 59.    

243  SINGER/STAUDER, Schatz, 85.  
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b- Konunun kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı olması  

PatKHK’de başvuru konusunun kamu düzenine ya da genel ahlâka aykırı olmaması 

aranmıştır. Bu düzenleme Avrupa Patent Konvansiyonu’ndaki “yayınlanması ya da ticarî 

kullanımı kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı”244 başvurular için patent verilemeye-

ceğini öngören hükümden (EPC art.53(a)) farklıdır. Avrupa Patent Konvansiyonu başvu-

runun içeriğinden ziyade, söz konusu başvuruya patent verilmesi halinde patentle koru-

nacak olan buluşun ticarî kullanımının kamu düzeni ve genel ahlâka etkisini dikkate al-

mış görünmektedir. Bu nedenle de ilgili hükmün uygulaması daha da sınırlanmıştır deni-

lebilir. Nitekim bu düzenlemenin sadece çok istisnaî durumlarda uygulama alanı bulacağı 

kabul edilmektedir. Bunlara örnek olarak kara mayınları, bombalı mektuplar, insanları 

zehirleme ya da suikast yöntemlerini vermek mümkündür245. Başvuru konusunun kendi-

sinin kamu düzenine ya da genel ahlâka aykırı olmasının mutlaka bunun üretilmesini, 

dağıtılmasını ya da kullanılmasını da kamu düzenine ve ahlâka aykırı hale getirmeyeceği 

de ileri sürülmüştür. Buna dayanarak konusu aykırılık teşkil eden başvuruların sırf bu 

nedenle reddedileceklerinin söylenemeyeceği savunulmuştur. Bu görüşe göre, üzerinde 

ciddi tartışmalar bulunan ve büyük bir kesim tarafından ahlâki bakımdan yerinde görül-

meyen, genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanlar için patent talep edilmesi durumunda 

başvuru bu gerekçe ile geri çevrilmemelidir246. 

Buna karşılık PatKHK’deki haliyle başvurunun konusunun kendisi kamu düzenine veya 

genel ahlâka aykırı ise, böyle bir başvurunun reddedilmesi mümkün olabilecektir. O yüz-

den Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan ve canlıları konu alan, genetik mühendisliği alanın-

                                                
244  DYBDAHL, 37; SINGER/STAUDER, Schatz, 87; SCHULTE, Moufang, 190, PatG §2 Rn. 28. EPC 

2000’de buluşun sadece ticarî kullanımının kamu düzenine veya genel ahlâka aykırılığı yeterli gö-
rülmüştür. Bu düzenleme Konvansiyon’u TRIPS art.27(2) ile uyumlu hale getirmek için yapılmış-
tır.. 

245  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.1; Lowell v. Lewis, 15 Fed.Cas. 1018 (C.C.D. 
Mass. 1817).  

246  SINGER/STAUDER, Schatz, 88; CORNISH, 196; EPOBA T 0315/03 (06.07.2004). Temyiz Kurulu 
bir hayvan için talep edilen patente ilişkin davada, Avrupa Patent Konvansiyonu’nun buluşun ko-
nusunun değil, bunun ticarî kullanımının kamu düzenine ve ahlâka aykırı olmasını dikkate aldığını 
vurgulamıştır. Bu nedenle başvurunun patent verilebilirliği değerlendirilirken buluşun konusunun 
per se kamu düzenine ya da ahlâka aykırı olup olmadığının değerlendirme konusu yapılamayacağı 
ifade edilmiştir. Kurula göre, davanın konusu bir hayvanın genetiğinin değiştirilmesinin ya da böy-
le bir süreç sonucunda elde edilen hayvanın veya bu hayvan üzerinde ya da böyle bir hayvanı elde 
etme metodu üzerinde patent verilmesinin ahlâka aykırı olup olmadığı değil; böyle bir hayvanın 
veya buna ilişkin metodun ticarî kullanımının ahlâka aykırı olup olmadığıdır.      
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daki patent başvurularının ahlâka aykırı oldukları gerekçesiyle reddedilebilmelerinin 

mümkün olduğu söylenebilir. Ancak PatKHK m.4’de milletlerarası anlaşmaların daha 

elverişli hükümler içermeleri halinde bunların uygulanmasının talep edilebileceği öngö-

rülmüştür. Bu nedenle kanımızca, talep halinde, Avrupa Patent Konvansiyonu karşısında 

PatKHK’deki bu hüküm uygulama alanı bulamayacaktır.    

Patent ve Faydalı Model Kanunu tasarısında yapılması öngörülmüş olan düzenlemede 

Avrupa Patent Konvansiyonu ve TRIPS’teki hükümler esas alınarak ticarî kullanımı ka-

mu düzenine veya ahlâka aykırı olan başvuru konularına patent verilmeyeceği kabul 

edilmiştir.               

 

c- Ticarî kullanımın kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı olmayan başka kulla-

nımlarının bulunmaması 

Yukarıda da açıklandığı gibi PatKHK m.6/3(a) başvurunun konusunun kamu düzenine ya 

da genel ahlâka aykırı olduğu takdirde bunun patent verilerek korunmayacağını belirt-

miştir. PatKHK buluşun konusuna odaklanmış, kullanım şeklinin aykırı olup olmaması 

hakkında bir düzenleme getirmemiştir. Ancak yine yukarıda ifade edildiği gibi, talep 

halinde daha elverişli hüküm olan EPC art.53(a) uygulanacağı için, başvuru konusunun 

ticarî kullanımının kamu düzenine veya ahlâka bir aykırılık teşkil edip etmediğinin de 

incelenmesi gerekecektir.  

Başvuru konusu buluşun ise kamu düzeni veya genel ahlâka aykırı olan kullanımları ola-

bileceği gibi bazı kullanım tarzları herhangi bir aykırılık oluşturmayabilir. Başvurunun 

reddi için buluşun kamu düzenine veya ahlâka aykırı kullanımının mümkün olması yeter-

li değildir. Buluşun kullanım amacının bizatihi bir aykırılık teşkil etmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla yukarıda da örnek olarak gösterilen kara mayınları ve bombalı mektupların 

ticâri kullanımlarının kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı olacağı mutlak olarak söyle-

nebilirken; çelik kasaları kırarak açmaya ilişkin bir yöntem, kasa hırsızlarının yanı sıra 

acil durumlarda çilingirler tarafından da kullanılabileceği için, patente konu olabilecek-

tir247.  Aynı şekilde patent başvurusuna konu olan gelişmiş bir fotokopi makinesi, ilgili 

                                                
247  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.1; SINGER/STAUDER, Schatz, 88; 

SCHECHTER/THOMAS, 69-70; AYİTER, 59. EPOBA T 0866/01 (11.05.2005). Karara konu olayda 
hayvanlarda acısız ölümü sağlayacak kimyasallar ve bu kimyasalların kullanılması yöntemlerinin 
talep edildiği “ötanazi bileşikleri” isimli patentin hükümsüzlüğü istenmiştir. İddia sahipleri buluş 
konusunun insanlarda ötanazi için de kullanılabileceğini, bu nedenle de kamu düzeni ve ahlâka 
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alandaki bir uzman tarafından tek kullanım amacının banknotlardaki güvenlik şeridinin 

birebir kopyalanması olduğu anlaşılabilecek bir takım uygulamalara da izin veriyor ola-

bilir. Bu yönüyle söz konusu kullanımın kamu düzenine aykırılık teşkil ettiği açıktır. Ne 

var ki, başvuruya konu olan cihaz başka bir çok yararlı amaçlar için de kullanılabileceği 

için patent başvurusunun reddedilmemesi gerektiği kabul edilmelidir248.     

 

2- Kamu Düzenine Aykırılık 

Kamu düzeni, tarif edilmesi ve sınırlarının çizilmesi güç bir kavramdır. Kavrama verilen 

anlamın toplumdan topluma değişkenlik göstermesi bunda önemli bir etkendir. Hatta 

kavram aynı toplumda bile zaman içinde farklı şekillerde anlaşılabilmektedir. Bununla 

birlikte kamu düzeni ile kastedilenin toplumun temel yapısı ve temel çıkarları olduğunu 

söylemek mümkündür249. Söz konusu temel çıkarların ise, özellikle toplumun ve bireyin 

sağlık ve güvenliği ile çevrenin korunması olduğu kabul edilmektedir250.  

Kamu düzenine ilişkin kurallar yazılı hale gelmiş hukuk kurallardır. Bir fiil kanuna aykırı 

değilse kamu düzenine de aykırı değildir. Diğer yandan bunun aksi doğru sayılamaz. Bir 

başka deyişle, kamu düzenine verilen anlam da göz önünde tutulduğunda, her emredici 

hukuk kuralına aykırılık, yukarıda da ifade edildiği gibi, kamu düzenine aykırılık teşkil 

etmemektedir. Bunlara örnek olarak, motorlu araçların trafiğe çıkabilmeleri için kanun-

larda kabul edilmiş olan teknik değer limitleri ya da tıbbi farmasötik ürünlerin ruhsatlan-

dırılmasına ilişkin kurallar gösterilebilir251.      

                                                                                                                                       
aykırı olduğunu savunmuştur. Temyiz Kurulu, buluşun hayvanlar üzerinde kullanılmak üzere ya-
pıldığını, tarifnamede de bu hususun açıklandığını belirterek, insanlarda kullanılma ihtimalinin 
kamu düzenine aykırılık sonucunu doğurmayacağına hükmetmiştir.       

248  EPOEBA G 0001/98 (20.12.1999). Öte yandan başvuruda kamu düzenine ya da genel ahlâka aykı-
rı kullanıma ilişkin bir açıklama, bu yönde açık bir işaret bulunması durumunda buna ilişkin ibare-
lerin silinmesi gerekmektedir. Bkz EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.3. 

249  HÂTEMİ, 42-43; AYİTER, 60. 
250  SINGER/STAUDER, Schatz, 88; VISSER, 57; EPOBA T 0356/93 (21.02.1995). Davada genetiği 

değiştirilmiş bitkiler için yapılmış olan bir patent başvurusu söz konusudur. Temyiz Kurulu söz 
konusu bitkilerin çevre için ciddi bir tehdit oluşturacağının kanıtlanması halinde bunun için yapı-
lan bir patent başvurusunun reddedilebileceğini; ancak böyle bir tehlike ihtimalinin bulunmasının 
red için yeterli olmayacağını hükme bağlamıştır. Ekolojik denge konusundaki endişeler için bkz. 
WARREN-JONES, 154-155.   

251  HÂTEMİ, 42-43. Hatta patent başvurusu diğer ülkelerin hukuklarında da genel olarak yasaklanmış 
bir konuya ilişkin olsa bile durum böyledir (SINGER/STAUDER, Schatz, 89). Karş. EPOBA T 
0356/93 (21.02.1995). 
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3- Genel Ahlâka Aykırılık  

a- Genel olarak 

Genel ahlâk kavramı toplumun “iyi” ile “kötü”yü ayırmaya yarayan değer yargıları ile 

yakından ilgilidir. Toplumun değer yargıları da kültürü ile bağlantılıdır252. Genel ahlâk da 

kamu düzenine benzer; toplumdan topluma değişiklik gösterebileceği gibi, aynı toplum 

içinde farklı dönemlerde farklı şekilde de yorumlanabilir. 

Amerika Birleşik Devletleri bu konuda güzel bir örnek teşkil eder. Amerikan hukukunda 

kamu düzenine ya da ahlâka aykırı bulunan buluşlara patent verilemeyeceği konusunda 

özel bir istisna hükmü bulunmamaktadır. Bu konu Amerikan  hukuku bakımından aranan 

bir patent verilebilirlik şartı olan buluşun “faydalı olması” başlığı altında ele alınmakta, 

buluşun ahlâkî bakımdan faydalı olması (moral utility) olarak adlandırılmaktadır. 

Ondokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın başında kumar makineleri için yapılan başvu-

ruların bu gerekçeyle reddedilmesi ahlâka verilen anlamın zaman içinde gösterdiği deği-

şikliğe iyi bir örnektir253. Yine bu dönemde tüketicilerin yanılmasına neden olabilecek 

buluşlar da ahlâka aykırı bulunmuşlardır254.  

Bir buluşun ahlâka aykırı olup olmadığı konusundaki değerlendirmenin patent başvuru-

sunu inceleyen uzman tarafından yapılmasının yerindeliği tartışılabilir255. Ancak 

                                                
252  HÂTEMİ, 116-117; SINGER/STAUDER, Schatz, 89; VISSER, 57; HO, 266; EPOBA T 0356/93 

(21.02.1995). Temyiz Kurulu Avrupa Patent Konvansiyonu’nun uygulaması açısından bu kültürün 
Avrupa medeniyetinin paylaştığı ortak kültür olarak kabul etmiştir.    

253  SCHECHTER/THOMAS, 69. HO, 249. 1977 yılında tek kullanım amacı kumar oynatmak olan bir 
makine için talep edilen patentin ahlâka aykırılık gerekçesiyle reddedilemeyeceğine dair karar için 
bkz Ex parte Murphy, 200 U.S.P.Q. 801 (Bd. Pat App. & Int. 1977).  

254  Richard v. Du Bon, 103 F. 868 (2d Cir. 1900). Davada düşük kalitedeki tütün yapraklarının üze-
rinde yüksek kalitedekilerde bulunan noktaları oluşturmaya yarayan bir usule ilişkin patentin hü-
kümsüzlüğüne karar verilmesi istenmiştir. Mahkeme bu yöntemin tek amacının tüketicileri aldat-
mak olduğu gerekçesiyle talebi kabul etmiştir.     

255  Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 185 F.3d 1364 (Fed.Cir. 1999). Davada pastane, kafeterya 
gibi yerlerde limonata, vişne suyu vb. içeceklerin karıştırıldığı soğutucu bir makinenin talep edil-
diği patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenmiştir. Makinenin müşteri tarafından görülebi-
len haznesinde satılan türde içecek bulunmaktadır. Ne var ki, müşteri makineden içecek almak is-
tediğinde makinenin musluğundan tezgahın altında bulunan kaplardan gelen su ve meyve suyu 
konsantresi akmaktadır. Böylelikle müşteri haznenin içinde gördüğü sıvıyı değil, kaplardan gelen 
ve hemen o anda karışmış olan içeceği içmiş olmaktadır. İlk derece mahkemesi patent konusu ürü-
nün tüketicileri aldatma amacı güttüğü gerekçesiyle patentin hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bu-
na karşılık temyiz mahkemesi bu tip aldatıcı hareketlere ilişkin hususların çözüm yerinin patent 
başvurusunu inceleyen patent ofisi değil, ticarî hayatı düzenleme görevini üstlenmiş olan idarî ma-
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herhalükarda başvurunun ahlâka aykırılığı konusunda yapılacak olan değerlendirmelerin 

dar yorumlanması gerekmektedir256.  

 

b- Bitki ve hayvanlar  

“Hayatın patentlenmesi” tartışmaları çerçevesinde bunun yerindeliği sorgulanmakta, top-

lumun çeşitli kesimleri tarafından endişeler dile getirilmektedir. Bu tartışmaların ağırlığını 

da bitkiler ve hayvanlar üzerindeki patentler oluşturmaktadır. Gerçekten, aslında hayat 

zaten patente konu olmakta, mikroorganizmalar için yüzelli yıldan daha fazla süredir ürün 

patentleri verilmektedir257.   

Yaşam üzerinde patent hakkı tanınmasını eleştirenler bunun canlıların genetiğiyle oynan-

masını, genetiği değiştirilmiş hayvan ve bitkilerin, kimeraların258 yaratılmasını teşvik ede-

ceğini savunmaktadır259. Yine ayrıca özellikle hayvanlar üzerinde tanınacak patentlerin 

biyoteknoloji firmalarını bu tür araştırmalar yapma konusunda cesaretlendireceği, bunun 

da hayvanların acı çekmesine yol açacağı, genetiği değiştirilmiş hayvanlarda atalet, kısır-

lık, erken ölüm gibi çeşitli anomaliler görüldüğü belirtilmektedir260.    

Bunun karşısında hayvanların zaten insan mülkiyetine konu oldukları, alınıp satıldıkları, 

besin olarak tüketildikleri ve çeşitli deneylerde kullanıldıkları, ayrıca patentin sahibine 

kullanma hakkı değil, başkalarını engelleme hakkı verdiği ifade edilmiştir. Ayrıca geneti-

ği değiştirilmiş hayvanların uzun vadede daha sağlıklı çiftlik hayvanları elde edilmesinde 

kullanılacağı, tıp alanındaki araştırmalar için bunların çok büyük önem taşıdığı ileri sü-

rülmüştür261.  

Sonuç olarak, iktisadî kaygılar ağır basmış görülmektedir. Gerçekten özellikle Avrupa’nın 

canlıların patentlenmesi konusundaki yaklaşımında bu konuda daha liberal bir bakış açısı-

                                                                                                                                       
kamlar ya da açılacak olan haksız rekabet davasına bakacak olan mahkemeler olduğunu hükme 
bağlamıştır. WARREN-JONES, 147; SCHECHTER/THOMAS, 69; CORNISH, 195.  

256  Masterman's Design [1991] RPC 89.  
257  SPRANGER, 241. Yazar bu konudaki tespit edilebilen ilk uygulamanın 1843 yılında Finlandiya’da 

yapıldığını, 1873 yılında da Amerika Birleşik Devletleri’nde Louis Pasteur’ün hastalık mikrobu ta-
şımayan maya için U.S.141,072 numaralı patentle ürün koruması aldığını belirtmektedir.  

258  Farklı türlere ait kısımları tek vücutta taşıyan canlı.  
259  LENOIR, 1131. 
260  SELLERS, 291.  
261  SELLERS, 291; SPRANGER, 241; MOUFANG (Animals) 843.  
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na sahip bulunan Amerika Birleşik Devletleri’nin gerisinde kalma endişesi bulunduğu 

söylenebilir262. Nitekim biyoteknolojik buluşların korunması amacıyla çıkarılan Avrupa 

Birliği direktifinde genetik mühendisliğinin yüksek risk içeren büyük araştırma ve geliş-

tirme yatırımlarına ihtiyaç duyduğu ve bunların kârlılığı için de uygun hukukî korumanın 

sağlanması gerektiği vurgulanmıştır263.   

Bununla birlikte, bu tip konularda ahlâkî değerlendirmeler yapılırken bunun neden olabi-

leceği olumsuz etkiler ve yol açabileceği riskler ile amaçlanan faydaları arasında bir karşı-

laştırma yapılmasının şart olduğunu da kabul etmek gerekir. Özellikle insan neslini tehdit 

eden hastalıkların tedavisindeki menfaat ile istenmeyen genlerin yayılarak çevreyi tehdit 

etmesi riski veya hayvanların acı çekmesinin önlenmesindeki menfaat kıyaslanmalıdır. 

Ayrıca hedeflenen sonuca ulaşmada başka alternatif yöntemlerin kullanılabilirliği de göz 

önünde bulundurulmalıdır264.  

Aşağıda bunlara ne dereceye kadar izin verildiği daha ayrıntılı olarak incelenecektir. An-

cak belirtmek gerekir ki, hayvan ve bitkiler üzerindeki patentlere ahlâkî açıdan daha hoş-

görülü bakılırken, konusu insan olan biyoteknoloji alanındaki buluşlar hemen istisnasız 

olarak ahlâka aykırı bulunmuştur265. Buna tipik örnek olarak insan klonlanmasına ilişkin 

bir yöntemin yasalar tarafından yasaklanmış olup olmadığına bakılmaksızın toplumun ve 

ilgili kişilerin ezici bir çoğunluğu tarafından ahlâka aykırı bulunuyor olması gösterilebi-

lir266.   

Avrupa Patenti Verilmesine Dair Uygulama Kuralları’nda EPC art.53(a) hükmünün 

biyoteknoloji alanındaki buluşlarda uygulanmasına örnekler verilmiştir (EPCReg R.23d). 

Bunlarla herhangi bir sınırlama amacı güdülmüş değildir. Sadece kamu düzeni ve ahlâka 

aykırılık kavramlarının bu spesifik alanda uygulamaları, bir ölçü olsun, somutlaştırılmak 

istenmiştir267. Buna göre: (a) insan klonlamayı amaçlayan yöntemler268; (b) insanlarda 

                                                
262  LENOIR, 1129.  
263  EU Directive 98/44/EC of 6 July 1998.  
264  EPOBA T 0 315/03 (06.07.2004); Manual of Patent Practice Guidance for Interpreting the Patent 

Act 1977, Part I, 1.35. 
265  LENOIR, 1130. 
266  SINGER/STAUDER, Schatz, 90.  
267  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.3b; DYBDAHL, 38.  
268  Klonlanlar sadece bilimsel araştırma amacıyla kullanılacak olsalar bile, bu durum ahlâka aykırı 

kabul edilmiştir (SINGER/STAUDER, Schatz, 90). 
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genetik kimliğin taşınması işlevini gören eşey hattına müdahale ederek değiştirmeyi 

amaçlayan yöntemler (genetik yapının değiştirilmesi); (c) insan embriyolarının ticarî 

amaçlı kullanımları269 ve; (d) insanlar ya da hayvanlar için esaslı bir tıbbi yarar270 bulun-

maksızın hayvanların acı çekmelerine neden olan, bunların genetik kimliklerini değiştiren 

yöntemler ile bunun sonucunda elde edilen hayvanlar için patent verilemeyecektir.     

 

B- Bitki Çeşitleri ve Hayvan Irkları ile Bunların Yetiştirilmesi Usulleri 

1- Genel Olarak 

Canlılar üzerinde patent verilmesi sonucunu doğuran buluşlar genel olarak biyoteknolojik 

buluşlar olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu buluşlar biyolojik materyalden oluşan ya 

da biyolojik materyal içeren bir ürüne veya biyolojik materyalin üretildiği, işlendiği ya da 

kullanıldığı bir işleme ilişkin buluşlar olarak tanımlanmıştır (EPCReg R.23b/2). Bu bu-

luşlardaki biyolojik materyal, genetik bilgi içeren ve kendi kendine üreyebilen ya da bir 

biyolojik sistemde üretilebilen herhangi bir materyaldir (EPCReg R.23b/3). Dolayısıyla 

canlıları konu alan buluşların genetik mühendisliği ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi canlılar üzerinde patent verilmesi konusu, üzerinde ol-

dukça yoğun tartışmalar yaşanmış bir alandır. TRIPS art.27/3(b)’de ülkelerin “mikroor-

ganizmalar dışında bitki ve hayvanlar”ı patent verilebilir buluşlar dışında bırakabilecek-

leri öngörülmüştür.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avrupa Patent Konvansiyonu’na taraf olan diğer ülke-

lerde ve Türkiye’de, mevzuatta bitki ve hayvanların patente konu olmalarını yasaklayan 

genel bir düzenleme yoktur271. Aşağıda daha ayrıntılı görüleceği üzere bitkiler ve hay-

vanlar üzerinde ürün patenti alınması ilke olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık Avru-

                                                
269  Embriyo yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesinden oluşan zigotun bölündüğü zamanla, geli-

şim basamağının başka basamağa geçmesine kadar olan ilk zamanlarını ifade eder. Buna karşılık 
hükmün konuluş amacı göz önüne alınarak, insan embriyosu teriminin geniş yorumlanması gerek-
tiği belirtilerek, döllenmiş fakat henüz bölünmemiş yumurtanın da bu kapsamda değerlendirilmesi 
savunulmaktadır. Buna ek olarak embriyonun sadece doğrudan ticarî amaçlarla kullanılmasının 
yasaklandığı ifade edilmektedir. Gerçekten bütün bilimsel araştırmalarda nihaî hedeflerden birisi 
de gelir elde etmektir. Ancak bunun dolaylı bir amaç olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır (bkz. 
SINGER/STAUDER, Schatz, 90). 

270  Tıbbi yarar kavramı ile hastalıkların araştırılması, önlenmesi, teşhisi ve tedavisi kastedilmektedir 
(EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.3b, iii). 

271  WESTERLUND, 239-240.  
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pa Patent Konvansiyonu’nda “bitki ve hayvan çeşitleri” üzerinde patent verilemeyeceği 

düzenlenmiştir (EPC art.53(b). PatKHK’de ise “bitki ve hayvan türleri”nin patent verile-

rek korunamayacağı öngörülmüştür (m.6/3(b)). Mikroorganizmaların patentlenebileceği 

konusunda ise bugün için artık herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır272. Avrupa Patent 

Konvansiyonu mikrobiyolojik usuller ve bunların sonuçları üzerinde patent verilebilece-

ğini ilke olarak kabul etmişken, PatKHK’de bu konuda doğrudan bir düzenleme yapıl-

madığı görülmektedir.  

Aşağıda bu düzenlemelerden ne anlaşılması gerektiği açıklanmaya çalışılacaktır.  

 

2- Mikrobiyolojik Usuller ve Bunların Sonucunda Elde Edilen “Ürünler”  

a- Genel olarak  

Avrupa Patent Konvansiyonu mikrobiyolojik usuller ve bunlar sonucunda elde edilen 

ürünleri patent verilebilirliğin istisnalarının dışında bırakmıştır. Bir başka deyişle bunla-

rın patente konu olabilecekleri açıkça düzenlenmiştir. 

Buna karşılık Türk hukukunda Avrupa Patent Konvansiyonu’ndaki düzenlemeyi karşıla-

yan PatKHK hükmünün bu konuda suskun kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte 

KHK’nin gerekçesinde “mikrobiyolojik usul ve bu usullere göre elde edilen ürünler, 6 

ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin dışında tutulmaktadır” denilmekle, buna 

imkân tanınmak istendiği söylenebilir.  

Kanımızca PatKHK acısından bu sonuca farklı yollardan da ulaşmak mümkündür. Her 

şeyden önce KHK’nin 4’üncü maddesinde milletlerarası anlaşmaların öncelikle uygula-

nacağına ilişkin hükmü buna izin vermektedir. Ayrıca istisnaların dar yorumlanması ge-

rektiğine ilişkin genel hukuk kuralı uyarınca da açıkça yasaklanmamış bir konuda patent 

korumasının mümkün olacağı sonucuna varılabilir. Buna ek olarak KHK’nin çeşitli yer-

lerinde mikroorganizmalardan bahsedildiği görülmektedir. Tarifnamenin buluş konusu-

nun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini 

sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılmasını öngören PatKHK m.46 mikrobiyolojik 

                                                
272  Dünyadaki durum için bkz. WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, Review of the Provisions of Article 27.3(b), IP/C/W/273/Rev.1, 18 February 2003 
(http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ipcw273r1.pdf) (20.09.2007). 

 
 



 126 

usullerle ilgili bir kurala da yer vermiştir. Bu hükümde buluşun mikrobiyolojik bir usulle 

ilgili olması halinde, ilişkin olduğu mikroorganizma ilgilenenler tarafından ulaşılabilir 

değilse mikroorganizmanın özellikleri ile bilgilerin tarifnamede yer alması ve mikroor-

ganizma kültürünün yetkili tevdi merciine verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Başvurunun 

yayınlanmasının sonuçlarını düzenleyen m.82’de de patent başvurusunun konusu, mikro-

organizmalarla ilgili bir usule ilişkin ise, korumanın mikroorganizmanın ilgilenenlerin 

ulaşılabileceği hale gelmesinden itibaren başlayacağı öngörülmüştür. Bu hükümler 

KHK’nin sadece mikrobiyolojik usullere koruma sağladığı intibaını vermektedir.  

Patent ve Faydalı Model Kanunu tasarısında ise, yerinde olarak, bitki ve hayvan çeşitleri 

için getirilen istisnanın, mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürün-

ler için uygulanmayacağı açıkça belirtilmiştir. 

      

b- Mikrobiyolojik usuller 

“Mikrobiyolojik usul”, Avrupa Patenti Verilmesine Dair Uygulama Kuralları’nda mikro-

biyolojik materyalin kullanıldığı veya mikrobiyolojik materyal üzerinde gerçekleştirilen 

ya da mikrobiyolojik bir materyalle neticelenen her türlü usul, olarak tanımlanmıştır 

(EPCReg R.23b/6). Ne var ki, EPCReg’de tanımda geçen “mikrobiyolojik materyal”in ne 

olduğuna ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir. Aynı şekilde ne Avrupa Patent Kon-

vansiyonu’nda ne de Biyoteknoloji Direktifi’nde bu yönde bir tanıma yer verilmiştir. 

Bununla birlikte “biyolojik materyal” genetik bilgi içeren ve kendi başına çoğalabilen ya 

da biyolojik bir sistem içinde çoğaltılabilmesi mümkün olan her türlü materyal olarak 

tanımlanmıştır (EPCReg R.23b/3). Söz konusu süreçte mikroorganizmaların kullanılması 

halinde bu “mikrobiyolojik materyal” olarak adlandırılacaktır273.  

“Mikroorganizma” gözle görülemeyen, mikroskobik organizmalara verilen genel isimdir. 

Bunlar genellikle tek hücreli olmakla birlikte çok hücreli olanları da bulunmaktadır. Sa-

dece bakteriler, mantarlar değil insan, hayvan ve bitki hücreleri de bu kapsamda değer-

lendirilip mikroorganizma sayılmaktadır274.    

                                                
273  EPOBA T 0356/93 (21.02.1995); SCHATZ, 7; BENTLY/SHERMAN, 404;  
274  EPOBA T 0356/93 (21.02.1995); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.5.1; 

SCHATZ, 7. 
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Mikrobiyolojik usuller sadece geleneksel fermantasyon teknikleri gibi tekniklerle sınırlı 

değildir. Bunlara ek olarak, mikroorganizmaların yapılarının değiştirilmesi için kullanı-

lan genetik mühendisliği teknikleri de mikrobiyolojik usuler olarak algılanmalıdır. Kav-

rama verilen anlam ve sınırlarının teknikteki gelişmelere göre değişebileceğini söylemek 

yerinde olacaktır275.       

Ayrıca mikrobiyolojik usuller sadece mikrobiyolojik materyale hasredilmiş usuller olarak 

da anlaşılmamalıdır. Talep edilen usulün mikrobiyolojik olmayan aşamaları da bünyesin-

de barındırması onu mikrobiyolojik usul olmaktan çıkarmaz (EPCReg R.23b/6)276.    

 

c- Mikrobiyolojik usuller sonucu elde edilen ürünler  

Mikrobiyolojik usuller sonucu elde edilen ürünler genel olarak canlı varlıklardır. Bunla-

rın açıkça istisnanın dışına çıkarılmış olması yaşam üzerinde patent alınabilmesine izin 

verildiği anlamına gelmektedir. 

Her şeyden önce mikrobiyolojik usuller sonucunda elde edilmiş bulunan yeni mikroorga-

nizmalar ürün patentiyle korunabilecektir. Dolayısıyla küfler, bakteriler, mayalar, virüs-

ler için patent verilmesi mümkündür277.    

Mikrobiyolojik usullerin sonucunda elde edilen makrobiyolojik ürünler de patentle koru-

nabilir. Ne var ki, mikrobiyolojik yöntemler sonucunda bir bitki ya da hayvan çeşidi elde 

edilmişse aşağıda bunlar sonucunda elde edilen çeşit bir ürün olarak patente konu olamaz 

(EPCReg R.23(c))278.  

 

3- Bitki Çeşitleri 

a- İstisnanın gerekçesi 

Bitki çeşitlerinin patent verilebilirliğin dışında tutulmasının gerekçesi bunların Yeni Bitki 

Çeşitlerini Koruma Uluslararası Birliği (UPOV) Sözleşmesi kapsamında korunmak is-

                                                
275  EPOBA T 0356/93 (21.02.1995); SCHULTE, Moufang, 202, PatG §2 Rn. 101; SCHATZ, 7.   
276  EPOBA T 0356/93 (21.02.1995); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.5.1; 

SCHULTE, Moufang, 202, PatG §2 Rn. 100; DYBDAHL, 42.  
277  EPOBA T 0162/86 (07.07.1987); EPOBA T 0281/86 (27.01.1988); EPOBA T 0292/82 

(27.01.1988); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.5.1; VISSER, 60.  
278  EPOEBA 0001/98 (20.12.1999); MOSER, 850.    
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tenmesidir. Böylelikle bitki ıslahçılarının hem patent korumasından yararlanmaları, hem 

de elde ettikleri yeni bitki çeşidi için UPOV Sözleşmesi kapsamında yeni bitki çeşidi 

koruması almalarının engellenmesi amaçlanmıştır. Nitekim sözleşmenin 1961 yılında 

kabul edilen şeklinde birliğe üye ülkelerin mevzuatında bitkiler için patent korumasını da 

benimsenmiş olması halinde aynı cins ya da tür altındaki bitkiler için bu sistemlerden 

sadece birisinin uygulanacağı kabul edilmişti279. Bu doğrultuda Avrupa Patent Konvansi-

yonu’na taraf olan ülkelerin bazılarının millî hukuklarında da yeni bitki çeşitlerinin pa-

tent sistemi dışında korunmasının benimsenmişti. Avrupa patentinin bütün üye ülkeler 

için yeknesak koruma sağlaması gerektiği kuralı (EPC art.118) karşısında, EPC’nin bitki 

çeşitlerini istisna kapsamına aldığı söylenebilir280. Ancak 1991 yılında UPOV Sözleşme-

si’nde yapılan değişiklik çerçevesinde bu sınırlama kaldırılmıştır. O nedenle EPC’deki 

istisnanın gerekçesinin kalmadığı savunulmaktadır281.  

Bitki çeşitlerinin korunmasına ilişkin rejimde asıl olarak geleneksel bitki ıslahı yöntemle-

rine göre geliştirilmiş bulunan bitki çeşitleri için koruma talep edilmektedir. Bu rejimde 

genetik mühendisliği yoluyla elde edilen genetiği değiştirilmiş yeni çeşitlerin de korun-

ması mümkün olmasına rağmen, bu nitelikteki başvuruların diğerleriyle kıyaslandığında 

oldukça az sayıda kaldığı görülmektedir282. Bununla birlikte bu alan patent koruması ve 

yeni bitki çeşidine ait korumanın kesiştiği bir alan olmaktadır283.     

Ne var ki, Avrupa Patent Konvansiyonu ile buna uygun olarak kabul edilen millî mevzu-

atlarda ve bu arada Türk hukukunda da bitki çeşitleri açıkça istisna kapsamında sayıldık-

ları için bunlara patent verilmesi söz konusu olmayacaktır.    

 

b- İstisnanın kapsamı 

(1) Bitki çeşidi – bitki türü  

                                                
279  MOUFANG (Plant), 346; STRAUS (Plant), 426; SCHULTE, Moufang, 195, PatG §2 Rn. 62; 

SINGER/STAUDER, Schatz, 93.   
280  Bu konudaki tarihsel sürecin ayrıntıları için bkz. EPOEBA G 0001/98 (20.12.1999). Ayrıca bkz. 

VISSER, 58.   
281  VAN OVERWALLE, 190; MOUFANG (Plant), 346; SINGER/STAUDER, Schatz, 93.  
282  KIEWIET, “Relation Between PVP and Patents on Biotechnology”, 3 (http://www.cpvo.eu.int/ 

documents/articles/BK%20Bangkok%20November%202003.pdf) (20.09.2007) 
283  SINGER/STAUDER, Schatz, 94. Herhangi bir kesişmenin söz konusu olmayacağı yönünde görüş 

için bkz CRESPI, 169 vd.  
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Avrupa Patent Konvansiyonu’nda (art.53(b)), Avrupa Patenti Verilmesine Dair Uygula-

ma Kuralları’nda (R.23b/4) “bitki çeşidi” (“plant variety”; “variété végétale”; 

“Planzensorte”) denilmesine rağmen PatKHK’de “bitki türleri” denilerek bitkilerin sis-

tematik ayrımında (taksonomi) farklı bir kategori (takson) benimsenmiş olduğu izlenimi-

ni yaratmaktadır. Ancak bunun bir çeviri hatası olduğunu kabul etmek gerekir.   

Gerçekten, her şeyden önce fikrî ve sınaî haklara ilişkin uluslararası metinler Türkçe’ye 

çevrilirken bu hatanın birden fazla kez yapıldığı görülebilir. TRIPS Anlaşması m.27/3b 

hükmünün resmi çevirisinde “plant varieties” ibaresinin karşılığı olarak “bitki türleri” 

ifadesi kullanılmıştır284. PatKHK m.6’ya ilişkin gerekçede de söz konusu hükmün daya-

nağı olarak “maddi hukuktaki kavramların birleştirilmesine ilişkin, 27 Kasım 1963 tarihli 

Strasbourg Anlaşmasının ikinci fıkrasının (b) bendi” gösterildikten sonra; “[b]itki türle-

rinin korunması ile ilgili 2 Aralık 1961 tarihli milletlerarası anlaşma yanında, birçok 

ülke bitki türlerinin korunmasına ilişkin özel kanunlara yer vermiştir” denmiştir. 

Strasbourg Anlaşmasının orijinal metni sayılan İngilizce metinde de “plant varieties” 

terimi kullanılmaktadır. Ancak daha da önemlisi gerekçede “[b]itki türlerinin korunması 

ile ilgili 2 Aralık 1961 tarihli milletlerarası anlaşma” olarak belirtilen anlaşma, The 

International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV 

Convention)  olup kullanılan terimin çeviride yapılan bir yanlışlığın eseri olduğunu daha 

açık biçimde göstermektedir. Nitekim 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hak-

larının Korunmasına İlişkin Kanun’da sözleşme dilimize bu kez doğru olarak “Yeni Bitki 

Çeşitlerini Koruma Uluslararası Birliği Sözleşmesi” şeklinde çevrilmiştir (m.2/m). Esa-

sen kanunun adında da “bitki çeşidi” ibaresi kullanılmıştır. 

 

(2) Bitki çeşidi kavramı 

PatKHK’de ve Avrupa Patent Konvansiyonu’nda bitki çeşidi (türü) tanımının yapılmadı-

ğı görülmektedir. Buna karşılık, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının 

Korunmasına İlişkin Kanun, m.2/e’de kavram tanımlanmıştır. Buna göre: 

Çeşit, ıslahçı hakkının verilmesi için gerekli şartların karşılanıp karşılanmadığına bakıl-

maksızın, 

                                                
284  Bkz. ODMAN BOZTOSUN, 47 dn. 2.  
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- bir veya birden fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı özelliklerin kendisini gös-

termesi ile tanımlanan, 

- aynı tür içindeki genotiplerden en az bir tipik özelliği ile ayrılan ve 

- değişmeksizin çoğalmaya uygunluğu bakımından bir birim olarak kabul edilen, 

en küçük taksonomik kısım içerisinde yer alan bitki grubunu ifade eder285.  

Bu tanım patent hukuku açısından çeşit kavramına verilmesi gereken anlamı tespit etmek 

için de kullanılabilir. Nitekim Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu da içtihadında bunu 

benimsemiştir286.   

PatKHK ve EPC sadece bitki çeşitlerinin patent verilerek korunamayacağını öngörmüş-

tür. Buna karşılık esaslı tarzda biyolojik nitelik taşıyan usuller sonucu elde edilenler dı-

şındaki bitkiler, başvuruda bir bitki çeşidi talep edilmediği sürece, patente konu olabile-

ceklerdir287.  

Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, esaslı tarzda biyolojik nitelik taşıyan bitki yetiştirme 

usulleri, bunlar sonucunda yeni bitki çeşidi elde edilsin edilmesin, teknik nitelikte olma-

dıkları için, bunlara patent verilmemektedir.  

Buna karşılık teknik nitelik taşıyan usuller sonucunda elde edilen ürünün bir bitki çeşidi 

olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknik nitelikli usuller kimyasal iş-

lemler ya da genetik mühendisliği yöntemleri olabilir. Bitkinin kimyasal işlemlere tâbi 

tutulması durumunda genetik yapısının değiştirilmesi söz konusu olmamaktadır. Böyle 

                                                
285  Aynı tanım UPOV Sözleşmesi art.1vi ile EPCReg R.23b/4 hükümlerinde de kabul edilmiştir.  
286  EPO Communication from the President, 1 July 1999 OJ 1999, 573; EPOBA T 0049/83 

(26.07.1983); EPOBA T 0320/87 (10.11.1988); EPOBA T 0356/93 (21.02.1995); SINGER/ 
STAUDER, Schatz, 94.  

287  EPOBA T 0049/83 (26.07.1983). Davaya konu olan patent başvurusunda kimyasal işleme tabi 
tutularak tarımda kullanılan kimyasallara karşı dirençli hale getirilen tohumlar talep edilmiştir. 
Temyiz Kurulu, başvuruya konu olan işlemin biyolojik esaslar içermediğini ve bu işleme tâbi tutu-
lan tohumların genetik yapılarının değişmesinin söz konusu olmadığını belirtmiştir. Kurul ayrıca 
bitki çeşitlerinin genetik özellikleriyle birbirlerinden ayrıldıklarını, önlerindeki olayda ise böyle bir 
durum bulunmadığını, başvurudaki işleme bitki çeşidinin de konu olabileceğini ama bu durumun 
bitki çeşidinin talep edildiği anlamına gelemeyeceğine karar vererek tohumlar üzerinde patent ve-
rilebileceğine hükmetmiştir. 

EPOBA T 0320/87 (10.11.1988). Davadaki buluş klonlanmış melez tohum ve bitkilere ilişkindir. 
Temyiz Kurulu başvuruda açıklanan işlem sonucunda üretilip talep edilmiş olan tohum ve bitkile-
rin değişmeksizin çoğalmaya uygun olmadıklarını, bu bakımından bir birim olarak kabul edileme-
yeceklerini; dolayısıyla yeni bitki çeşitleri için sağlanan sui generis korumadan yararlanmak için 
gereken şartları taşımadıklarını ifade etmiştir. Bu nedenle Kurul, başvuruda talep edilen tohum ve 
bitkilerin patent verilebilirliğin istisnaları arasında sayılamayacağına karar vermiştir.  
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olunca ilgili kimyasal işleme tâbi tutulmuş olan bitki yeni bir ürün olarak patente konu 

olabilmektedir. Bu halde elde edilen ürün yeni bir bitki çeşidi sayılmaz288. 

Ancak genetik mühendisliği yöntemleri kullanılarak yeni bitki çeşitleri elde edilebilmesi 

mümkündür. Bunlar kanundaki istisna hükmü kapsamına girerek patent koruması dışında 

kalacaktır. Ancak yine önemle vurgulamak gerekir ki, sadece bitki çeşitleri bu kategoriye 

girmektedir. Öte yandan modern genetik teknoloji yöntemleri ile yeni türlerin elde edile-

bilmesi mümkündür. Bu şekilde elde edilmiş olan türler, tür taksonomide çeşitten daha 

üst bir grup teşkil ettiği için, patentlenebilecektir289.    

Bilinen bitkilere yabancı genler aşılamak suretiyle taksonomik sıralamada türlerin altında 

gelen bitki grupları elde edilebilmesi de mümkündür. Ancak bunların bitki çeşidi olup 

istisna kapsamına girdiklerinin söylenebilmesi için değişmeksizin çoğalmaya uygun ol-

maları gerekir. Benzer özellikler taşımalarına, bir başka deyişle homojen olmalarına 

rağmen, özelliklerini sonraki nesillere aktaramayan bitki grupları, bitki çeşidi sayılmaya-

cakları için, patente konu olabilir290.  

Bir genetik mühendislik yöntemi sonucunda elde edilebilecek bitkiler tek bir çeşit ile 

sınırlı değilse, birden fazla çeşit bakımından uygulama alanı bulabilecek yöntemler söz 

konusu ise ve başvuruda belli bir bitki çeşidi talep edilmemişse bunlar sonucunda elde 

edilecek ürünler için patent verilebilir (EPCReg R. 23c (b))291.  

Genetik mühendisliği yoluyla bitkilerden elde edilen genler, DNA dizileri, kromozomlar 

da mikrobiyolojik materyallerdir. Bunlar hem bitki çeşidi olmadıkları için, hem de mik-

robiyolojik yöntemler sonucunda elde edilen ürün niteliği taşıdıklarından istisna dışında 

sayılarak patentle korunabilirler292.   

                                                
288  EPOBA T 0049/83 (26.07.1983); MOUFANG (Plant), 346-347; THOMSEN, 853. 
289  MOUFANG (Plant), 347. 
290  EPOBA T 0320/87 (10.11.1988). MOSER, 847; THOMSEN, 853; KOCK ET.AL., 142. Aksine bir 

yorumun patent koruması ile yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı hakkı koruması arasında boş bir 
alan yaratacağı savunulmuştur (bkz. MOUFANG (Plant), 347). Ancak kanımızca böyle bir boşluğun 
ortaya çıkması tehlikesi bulunmamaktadır. Gerçekten, bitki çeşidi olarak tanımlanmak için gere-
ken şartları taşımayan gruplar zaten bitki çeşidi olmadıklarından patent ile korunabileceklerdir. 
Ayrıca patent sistemi ile yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı haklarının korunması sisteminin ke-
sişmedikleri, bunların birbirine paralel ve fakat farklı düzlemlerdeki koruma sayılması gerektiği 
yönünde bkz. CRESPI, 183.   

291  EPOEBA 0001/98 (20.12.1999). SCHATZ, 10; SINGER/STAUDER, Schatz, 96.  
292  EPOBA T 0356/93 (21.02.1995); MOUFANG (Plant), 348; SCHATZ, 10; SINGER/STAUDER, 

Schatz, 96; MOSER, 847; CRESPI, 180-181.  
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4- Hayvan Irkları 

a- Kavrama ilişkin ihtilaf 

Yukarıda “hayvan ırkları” başlığı kullanmış olmamıza rağmen, patent verilebilirliğe hay-

vanlar bakımından getirilen istisnanın kapsamı açık değildir.  

Avrupa Patent Konvansiyonu’nun her birisinin orijinal ve aynı oranda bağlayıcı olduğu 

kabul edilen293 İngilizce, Fransızca ve Almanca metinlerinin her birinde, bitkilerdekinin 

aksine,  farklı terminoloji kullanılmıştır. Gerçekten İngilizce metinde “hayvan çeşitleri” 

(“animal varieties”) denilirken, Fransızca metinde “hayvan ırkları” (“races animales”) 

terimi kullanılmıştır. Diğer yandan konvansiyonun Almanca versiyonunda “hayvan türle-

ri” (“Tierarten”) tabirine yer verilmiştir.  

Türk hukukunda ise, PatKHK m.6/3(b), “hayvan türleri”ni istisna kapsamında kabul et-

miş bulunmaktadır.  

Önceleri, her üç dilde de farklı terminoloji kullanılmasının Avrupa Patent Konvansiyo-

nu’nun bütün hayvanlar üzerinde patent verilmesini yasaklamayı amaçladığı, münhasıran 

bir hayvan üzerinde patent hakkı talep edilmesinin Konvansiyon hükümlerine göre 

mümkün olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak istisnaların dar yorumlanmasının şart olduğu 

gerekçesiyle bu yaklaşım kabul görmemiştir294.    

Bu farklı terminolojiye ek olarak, gerek Avrupa Patent Konvansiyonu’nda gerekse 

PatKHK’de, kullanılan terimlerin neyi ifade ettiği konusunda bir tanım verilmediği de 

görülmektedir. Uluslararası alanda hayvanlar için, UPOV Sözleşmesi’ndeki yeni bitki 

çeşitlerine ilişkin korumaya paralel bir koruma getiren düzenleme olmadığı için bu terim-

lere verilmesi gereken hukuki anlam konusunda göz önünde bulundurulabilecek bir refe-

rans da bulunmamaktadır. O nedenle söz konusu terimlerin canlıların sınıflandırmasında 

                                                
293  EPC art.177(1).  
294  Bkz. EPOBA T 0019/90 (03.10.1990). Temyiz Kurulunun önünde gelen dava o zaman için çok 

büyük yankı uyandırmış olan Harvard Faresi’ne ilişkindir. Genetiği değiştirilerek kansere karşı 
duyarlı hale getirilen bir fare için patent başvurusu yapıldığında Avrupa Patent Ofisi İnceleme Bö-
lümü Konvansiyon’un hayvanlar üzerinde patent verilebilmesine imkân vermediği gerekçesiyle bu 
başvuruyu reddetmiştir. Temyiz Kurulu ise Konvansiyon’un amacının bütün hayvanları istisna 
kapsamına almak olamayacağını, aksi takdirde Konvansiyon’da “hayvanlar” denilmesinin gereke-
ceğini, oysa ilgili hükümlerde sadece belli hayvan gruplarının istisna kapsamında sayıldığını vur-
gulayarak inceleme bölümünün kararını bozmuştur. MOUFANG (Animals) 833-834; SCHATZ, 8; 
MOSER, 848.   
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kullanılan sistemdeki (taksonomik) anlamlarıyla değerlendirilmesi gerektiği kabul edil-

miştir295.    

Yukarıdaki farklı terimler arasından “tür”, canlılara ilişkin yapılan ayrımda en geniş kap-

sama sahip olanıdır. “Irk”, bir tür içinde ortak özelliklere sahip olan ve bu özelliklerini 

yavrularına geçiren hayvan gruplarını ifade etmektedir. “Çeşit” de genellikle bitkiler için 

kullanılmakla birlikte hayvanlar açısından türün altındaki grupları (alt türleri) temsil eden 

bir kategori olarak ele alınmaktadır296. Böylelikle Almanca metin, kapsam bakımından en 

geniş istisnayı getirmişken, İngilizce ve Fransızca metinlerin daha dar bir kapsamı işaret 

ettikleri söylenebilir. Sorun şu an için çözülebilmiş değildir. Temyiz Kurulu bu durumun 

yarattığı tutarsızlığı kabul etmekle birlikte soruna çözüm getirecek bir yorumdan da ka-

çınmıştır. Kurul, önündeki olaydaki patentte talep edilen istemlerin birden fazla türe dahil 

olan hayvanları kapsadığını dolayısıyla istisna kapsamına girmediklerine karar vermiştir. 

Genetiği değiştirilmiş farenin talep edildiği davada, “fare” bir cins (genus) olduğu ve 

buluş bu cins kapsamında yer alan birden fazla fare türü bakımından uygulama alanı bu-

lacağı için, buluşun bir türe ilişkin olduğunun söylenemeyeceği hükme bağlanmıştır297.  

Diğer yandan Almanca metinde kullanılan ibarenin yanlışlığı anlaşılmış görünmektedir. 

Nitekim EPC 2000’in Almanca versiyonunda “hayvan türleri” ibaresinin yerine “hayvan 

ırkları” denilmiştir. Aynı şekilde Avrupa Patenti Verilmesine Dair Uygulama Kuralla-

rı’na 1999’da eklenen biyoteknolojik buluşları düzenleyen kuralların Almanca metninde, 

Fransızca metinde olduğu gibi, “hayvan ırkları” (“Tierrasse”) ibaresi kullanılmıştır 

(EPCReg R.23c/b, c). Avrupa Birliği tarafından çıkarılan biyoteknolojik buluşların ko-

runmasına ilişkin direktifin 4’üncü maddesinin Almanca metninde de “Tierrasse” terimi-

nin kullanıldığı görülmektedir298. 

Türk hukukunda kullanılan hayvan türleri teriminin de aynen bitkilerde olduğu gibi çeviri 

yanlışlığı sonucunda hatalı kullanılmış olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu nedenle 

PatKHK bakımından da patent verilebilirlik dışında bırakılanın “hayvan ırkları” olduğu-

nu sonucuna varılması doğru olacaktır.  

                                                
295  EPOBA T 0315/03 (06.07.2004); THOMSEN, 854. Terimler konusunda bilim çevreleri arasında da 

bir görüş birliği bulunmadığı görülmektedir. Ayrıntılar için bkz. MOUFANG (Animals) 832-833.   
296  EPOBA T 0315/03 (06.07.2004). İngilizce metindeki bu ifadenin yapay bir ayrımı ifade ettiği 

yönünde bkz. CORNISH, 191.  
297  EPOBA T 0315/03 (06.07.2004).      
298  EU Directive 98/44/EC of 6 July 1998. 
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b- İstisnanın gerekçesi 

Hayvan ırklarının patent verilerek korunmayacağının öngörülmesinin nedeni bunlar için 

ayrı bir düzenleme ile patent sisteminin dışında bir koruma benimsenmiş olmasıdır. Bun-

ların çifte koruma sağlanmaması amacıyla patent kapsamı dışında tutulduğu söylenebi-

lir299. Nitekim Türk hukukunda yeni geliştirilmiş hayvan ırkları, 4631 sayılı Hayvan Islah 

Kanunu300 çerçevesinde korunmaktadır. Bu kanun sadece suni tohumlama, embriyo 

transferi, genetik kopyalama gibi teknik nitelikteki biyoteknolojik faaliyetler sonucunda 

elde edilen hayvan ırklarını ve sınıflandırmada ırkların altında kabul edilen tiplerini de-

ğil, aynı zamanda melezleme, çapraz ve seçme çiftleştirme gibi doğal yollarla elde edilen 

ırkları ve tipleri de tescil edilmek suretiyle koruma altına almaktadır.  

Buna karşılık aynı gerekçenin bu istisnayı kabul etmiş olan bütün hukuk sistemleri için 

geçerli olmadığını da belirtmek gerekir. Örneğin Avrupa Patent Konvansiyonu’nda bu 

istisna benimsenmiş olmasına rağmen şu an için Avrupa çapında hayvan ırklarına yönelik 

bir koruma sistemi bulunmamaktadır. Benzer durum pek çok üye ülkenin hukukları için 

de geçerlidir301. Bu bakımdan patentle korunabilmesi mümkün olan yeni geliştirilen hay-

van ırklarının, istisna kapsamına alınarak patent verilebilirliğin dışında tutulmasının man-

tıklı bir gerekçesinin bulunmadığı ileri sürülmektedir302.     

 

c- İstisnanın kapsamı 

Yukarıda da ifade edildiği gibi hayvanlar bakımından patent verilebilirliğin istisnası hay-

van ırkları ile sınırlandırılmıştır.  

                                                
299  Bkz. Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı’na ilişkin m.6 gerekçesi.   
300  RG. S. 24338, 10.03.2001 t. Ayrıca bkz. bu çerçevede çıkartılmış bulunan Hayvan Irklarının Tes-

ciline İlişkin Yönetmelik (RG. S. 25141, 17.06.2003 t.). 
301  CORNISH, 191; SCHULTE, Moufang, 198, PatG §2 Rn. 80; DYBDAHL, 40.  
302  SCHULTE, Moufang, 198, PatG §2 Rn. 80. Avrupa Patent Konvansiyonu ve Strasbourg Anlaşma-

sı’nın kabul edildiği dönemde biyoteknoloji günümüzdeki kadar gelişmediği için hayvan yetiştir-
me yöntemlerinin ve bunlar sonucunda elde edilen hayvanların patent sisteminin klasik kuralları-
nın uygulanmasına elverişli olmadığı görüşünün hakim olduğu yönünde bkz. STRAUS (Living 
Organisms), 18.   
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Bitki çeşitlerine ilişkin istisnanın kapsamı tespit edilirken göz önünde tutulan hususların 

burada da geçerli olması gerektiği konusunda görüş birliği bulunduğu söylenebilir303.  

Bundan hareketle geleneksel hayvan yetiştirme usulleri ki, bunlar esaslı tarzda biyolojik 

yöntemlerdir, teknik nitelikte olmadıkları için patentlenemezler.  

Genetik mühendisliği yöntemleri ise, teknik nitelik taşıdıkları için, kural olarak bunlar 

sonucunda elde edilen canlılar patente konu olabilir. İstisnaların dar yorumlanmasına 

ilişkin ilkeden hareketle genetik mühendislik yoluyla elde edilen hayvanların bir bütün 

olarak patent verilebilirlik dışına çıkarıldığının söylenemeyeceği kabul edilmelidir304.   

Dolayısıyla, birden fazla hayvan ırkı için uygulama alanı bulabilecek genetik mühendis-

lik yöntemleri ile elde edilen hayvanlar için ürün patenti başvurusu yapıldığında, talepler 

belli bir hayvan ırkına yöneltilmediği sürece, başvuruya konu olan “ürün” için patent 

verilebilecektir305.   

Modern biyoteknoloji yöntemleri ile elde edilebilmesi mümkün olan hayvan hücreleri de 

hem hayvan ırkı sayılamayacakları için, hem de mikrobiyolojik usuller sonucunda elde 

edilmiş ürünler istisna kapsamı dışında tutulduklarından, ürün patentine konu olabilecek-

lerdir. Öte yandan, hayvan ırklarına elde edildikleri yöntemden bağımsız olarak patent 

verilemeyeceği öngörülmüş bulunduğu için bunlar mikrobiyolojik usuller sonucunda elde 

edilmiş olsa bile, başvuruda talep edilemeyeceği kabul edilmelidir306.    

 

5- Önemli Ölçüde Biyolojik Esaslara Dayanan Bitki ve Hayvan Yetiştirmesi Usulleri 

                                                
303  EPOBA T 0315/03 (06.07.2004); VISSER, 59; SINGER/STAUDER, Schatz, 96. 
304  EPOBA T 0315/03 (06.07.2004); MOSER, 848; DYBDAHL, 40. 
305  EPOBA T 0315/03 (06.07.2004). Davaya konu olan “Harvard Faresi” (ya da “Onco-mouse”) ola-

rak bilinen ve genetiği değiştirilerek kansere yatkın hale getirilmiş fare, bir buluş olarak ürün is-
temleri yoluyla talep edilmiş ve Avrupa Patent Ofisi de bu başvuruya patent vermiştir. Bu patente 
karşı yapılan itirazları inceleyen Temyiz Kurulu, patent başvurusunda ayrıca talep edilmiş olan 
yöntemin bütün fareler üzerinde uygulanabilmesinin mümkün olduğunu belirtmiştir. Kurul, “fa-
re”nin bir hayvan cinsi olduğunu vurgulamıştır. “Cins” hayvan taksonomisinde “tür”den daha ge-
niş ve türün üzerinde yer alan bir gruptur. Temyiz Kuruluna göre, patentteki yöntemin üç farklı fa-
re türüne uygulanması durumunda kansere yatkınlık yaratan genleri taşıyan bu üç ayrı türe mensup 
farenin zooloji bilimi bakımından tek bir ortak tür altında toplanabilmesi mümkün değildir. Bun-
dan hareketle Kurul, istisnaya esas alınacak grup, Almanca metinde kullanılan terim (tür) esas alı-
narak tespit edildiğinde bile, itiraza konu olan patentin istisna kapsamına girmeyeceğine hükmet-
miştir.  

306  MOUFANG (Animals) 835; MOSER, 848; EPOBA T 0315/03 (06.07.2004); EPO Examination 
Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.5.1.  
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Bitki ve hayvan yetiştirilmesindeki biyolojik usuller için de patent korumasının söz ko-

nusu olamayacağı kabul edilmiştir (EPC art.53(b); PatKHK m.6/3(b)). Böylelikle teknik 

nitelik taşımayan geleneksel bitki ve hayvan yetiştirme yöntemlerinin patent verilebilirlik 

dışında bırakılmasının amaçlandığı ifade edilmiştir307. Sadece bitki ve hayvan yetiştiril-

mesinde kullanılan biyolojik usuller patent verilebilirlik dışında bırakılmıştır. Buna karşı-

lık mikroorganizmaların kullanıldığı fermantasyon usulleri gibi biyolojik usuller patente 

konu olabilir308.  

Ancak istisna kapsamına girenler bitki ve hayvan yetiştirmede kullanılan bütün biyolojik 

usuller değil, sadece önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan usullerdir. Bütün istisnalar 

gibi bu istisnanın da dar yorumlanması gerekmektedir. İstisnanın kapsamı değerlendiri-

lirken buluşun bütünü üzerindeki insan müdahalesi ve bu müdahalenin sonuca etkisinin 

göz önünde bulundurulıdır. Buna göre, bir usule insan müdahalesi bulunması onun sade-

ce tamamen biyolojik usul olma niteliğini ortadan kaldırır. Yoksa insan tarafından müda-

hale edilmiş bir usul yine de önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanmayı sürdürebilir309. 

Nitekim çaprazlama çiftleştirme ya da seçme çiftleştirme gibi tamamen doğal bir olaydan 

oluşan bitki veya hayvan üretme işlemleri, esaslı tarzda biyolojik işlemler olarak kabul 

edilmektedir310. Dolayısıyla örneğin belli bazı özelliklere sahip atların bir araya getirile-

rek belli nitelikleri haiz at elde etmek üzere çiftleştirilmesi halinde insanın müdahalesi 

sadece seçime ilişkin olup çiftleşme ve bunlardaki özelliklerin taylara geçmesi önemli 

ölçüde biyolojik esaslara dayanmaktadır. Buna karşılık bir bitkinin veriminin artırılması 

veya daha fazla gelişmesi ya da büyümesinin önlenmesi için uygulanan belli bir budama 

yöntemi biyolojik esasların da bu sonuçta rol almasına rağmen önemli ölçüde biyolojik 

olarak nitelendirilemeyecektir. Bu örnekte buluşun teknik karakterinin ağır bastığı sonu-

cuna varmak gerekmektedir. Aynı şekilde bitkinin gelişimini hızlandıracak bir madde ya 

da radyasyona maruz bırakılması yöntemi de gelişimin biyolojik temelleri olmasına rağ-

men teknik nitelikli sayılmaktadır (EPCReg R.23b/5)311. Bir başka deyişle, eğer bitki 

veya hayvan yetiştirmesi aşamalarından birisi bile insan müdahalesi olmadan gerçekle-

şemeyecekse ve söz konusu aşama da arzu edilen sonucun elde edilmesinde aslî bir öne-

                                                
307  SCHATZ, 7. 
308  EPOBA T 0356/93 (21.02.1995); MOSER, 848; DYBDAHL, 40; SINGER/STAUDER, Schatz,97.  
309  EPOBA T 0320/87 (10.11.1988). 
310  SCHATZ, 7-8.  
311  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 3.4.2; DYBDAHL, 40-41; VISSER, 60.  
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mi haizdir denilebiliyorsa bunun esaslı tarzda biyolojik bir usul olduğu söylenemeyecek-

tir312.    

EPC ve Türk hukukundakinin aksine Amerikan hukukunda biyolojik yetiştirme usulleri-

nin patente konu olamayacağı konusunda özel bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşı-

lık Amerikan Patent Ofisi ve mahkemeleri çeşitli çiftleştirme yöntemleri kullanılarak 

yeni hayvan cinsi üretilmesi durumunda, buna ilişkin yöntemin veya bu yöntem sonu-

cunda üretilmiş olan hayvanın insan müdahalesi olmadan da doğal bir süreç sonunda 

oluşabileceği, bu nedenle patent kanunu anlamında bir “mâmul” olarak kabul edilemeye-

ceği sonucuna vararak patent vermeyi reddetmektedir313.  

 

C- İnsan veya Hayvan Vücuduna Uygulanacak Teşhis ve Tedavi Usulleri 

1- Genel Olarak 

İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi usuller ve tedavi usulleri ile insan veya 

hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri için patent verilip verilemeyeceği sorunu oldukça 

tartışmalıdır. 

TRIPS Anlaşması’nda üye ülkelerin insan veya hayvanların tedavisinde kullanılan teşhis 

ve tedavi yöntemleri ile cerrahi yöntemleri patent verilebilir konular dışında tutmalarına 

olanak tanınmıştır (art.27/3(a)). Amerika Birleşik Devletleri dışındaki hemen hemen bü-

tün ülkelerin de bu istisnayı iç mevzuatlarında uygulamaya geçirdiği görülmektedir314.  

Amerikan hukukundaki bu serbestinin nedeni Amerikan Patent Kanunu’nda tıbbi usulle-

rin patentle korunamayacağına dair bir sınırlamaya yer verilmemiş olmasıdır. Amerikan 

mahkemeleri bu tip sınırlandırmaların patent politikası ile ilgili bulunduğunu ve bu politi-

                                                
312  EPOBA T 0356/93 (21.02.1995). MOUFANG (Animals) 838; SINGER/STAUDER, Schatz,98.  
313  BLUNT, 1367, 1370; bkz. In re Merat, 519 F.2d 1390 (CCPA 1975). 
314  THOMAS D.X., 854; JUDGE, 202. Ancak belirtmek gerekir ki, Amerikan hukukundaki bu serbesti-

nin pratikte bir önemi olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bunun nedeni 1996 yılında Pa-
tent Kanunu’na eklenen bir hüküm ile hiçbir hekim ya da sağlık kuruluşunun davranışının tıbbi 
usullere ilişkin bir patente tecavüz teşkil etmeyeceğinin öngörülmüş bulunmasıdır (35 U.S.C. 
§287(c)). Ne var ki, anılan hüküm sadece kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra verilmiş olan 
patentlere uygulanacağı için, daha önce verilmiş tıbbi usul patenti sahipleri bu patentlerin ihlalini 
engellemek için dava yoluna başvurabileceklerdir. Söz konusu değişikliğin tıbbi usul patentlerini 
anlamsız kılacağı için fiili bir yasak getirdiğine ilişkin bkz. GOCYK-FARBER, 1528. Karş. 
MOSSINGHOFF, 797-798. Yazar değişikliğin ticari faaliyetleri ayrık tuttuğunu, bu nedenle rakiple-
re karşı tecavüz davası açılabileceğini belirtmektedir.   
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kayı tespit etme yetkisinin de mahkemelerde değil kanunkoyucuda olduğunu vurgulamış-

tır315. 

 

2- Tıbbi Usullere Patent Verilememesinin Altında Yatan Sebepler ve Karşı Görüşler 

Tıbbi usullerin patente konu olamayacağının kabul edildiği ülkelerde bu sonuca iki ayrı 

gerekçeden ulaşıldığı görülmektedir: Tıbbi usullerin sanayiye uygulanabilir olmadıkları-

nın düşünülmesi ve etik kaygılar316. 

Hangi gerekçe ile tıbbi usuller için patent koruması verilemeyeceği konusu, istisnanın 

patent kanunun sistematiği içindeki yeri bakımından da önem taşır. Gerçekten, tıbbi usul-

lerin sanayiye uygulanabilir olmadıkları söylenirse bunlar buluş sayılmayacakları için 

keşifler, bilimsel teoriler, oyun faaliyetleri vb. konular ile birlikte, bu başlık altında düzen-

lenmeleri gerekmektedir. Buna karşılık getirilen istisnanın nedeninin etik kaygılar olması 

halinde, bunlar buluş olarak kabul edilmelerine rağmen “patent verilemeyecek buluşlar” 

başlığı altında kendilerine yer bulacaklardır317.  

PatKHK’de tıbbi usuller, buluş niteliğinde olmayan konular arasında sayılmıştır 

(m.6/1(e)). Madde metninde açıkça belirtilmemiş olsa bile, PatKHK’nin gerekçesinde 

bunların sanayiye uygulanabilir olmadıkları söylenmiştir. PatKHK’nin mehazı olarak 

nitelendirebileceğimiz EPC’de ise, tıbbi usullerin sanayiye uygulanabilir olmadığının 

kabul edildiği ve bu nedenle de buluş sayılamayacakları madde hükmünde açık olarak 

vurgulanmıştır (art.52(4)).  

 

a- Tıbbi usullerin sanayiye uygulanabilir olmadıkları  

Tıbbi usuller için patent verilmemesinin gerekçelerinden ilki bunların sanayiye uygulana-

bilir nitelikte olmadığı yönündeki kabuldür. Öncelikle amacı canlıları sağlıklarına kavuş-

turmak olan bir mesleğin bir sanayi dalı olarak kabul edilmesi hususunda tereddütler orta-

                                                
315  Doğal olarak varolmayan bakterilerin “üretilmesi” ve bu bakteriler üzerindeki bir ürün patentinin   

söz konusu olduğu bir davada Amerikan Yüksek Mahkemesi, Patent Kanunu’nun lafzına bağlı ka-
larak, bu konuda bir sınırlandırma yapmayı reddetmiştir. Mahkeme patent politikalarının tespitinin 
Kongre’ye ait olduğuna karar vermiştir (Diamond v. Chacrabary, 447 U.S. 303 (1980)).  

316  KOLLE, 153. 
317  Çeşitli ülke hukuklarındaki durum için bkz. MOUFANG, 30.  
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ya çıkmıştır318. Gerçekten, tıbbi usullerin endüstriyel ya da ticari bir üretim süreci olarak 

kabul edilmemeleri ve usule ilişkin bir buluşun sanayiye uygulanabilir olması için bir 

maddenin mekanik ya da kimyasal bir işlemden geçiriliyor olması gerektiği düşüncesi 

bunların patent sistemi dışında tutulmasına neden olmuştur319.  

Yine aynı şekilde, buluşun teknik bir problemi çözmesi gerektiği kuralı temel alınarak, bir 

insan ya da hayvanın sağlığına kavuşturulmasının –etik tartışmalar bir kenara bırakılsa 

dahi- teknik bir problem olarak görülemeyeceği söylenmiştir. Bunun nedeninin, gerçek 

anlamda teknik bir usulden bahsedebilmek için kullanılan doğru girdilerin tekrarlanabilir 

bir sonuç yaratmasının gerekmesi olduğu; insan ya da hayvan vücudunun kendi yasaları 

karşısında ise arzu edilen ve beklenen sonucun her zaman gerçekleşmediği ifade edilmiş-

tir320.  

Bu görüşlere karşılık da tıbbi usullerin diğer usullerden farklı olmadığı belirtilmiştir. Bu 

görüş sahipleri sullere patent verilmesinin ise genel olarak kabul edildiğini, tıptaki geliş-

meler karşısında insan ve hayvan vücudunun bir bilinmeyen olmaktan çıktığını, ilaçlara 

ve tıbbi aletlere tanınan patent korumasının tıbbi usullere tanınmamasının makul bir sebe-

binin bulunmadığını; tıbbi usullerin sanayiye uygulanabilir olmadığı faraziyesinin yapay 

olduğunu ileri sürmüşlerdir321.     

Günümüzde, bu istisnanın gerçekte ahlakî ve kamu sağlığına ilişkin kaygılarla getirildiği 

kabul edilmektedir. Buna göre söz konusu usuller aslında sanayiye uygulanabilir olmala-

rına ve bu husus da EPC’de zımnen kabul edilmesine rağmen, bir faraziye yaratılarak 

                                                
318  BGH Glatzenoperation GRUR 1968, 142. Alman Federal Mahkemesi’ne göre tıp mesleği günü-

müzde taşıdığı ticari niteliğe karşılık bir sanayi dalı olarak değerlendirilemez. Federal mahkeme 
1967 yılında verdiği karara konu olan olayda erkeklerde kelliğe karşı geliştirilen bir cerrahi ope-
rasyonun sanayiye uygulanabilir olmadığı sonucuna varmıştır. Federal mahkemeye göre insan sağ-
lığı öylesine büyük bir değerdir ki, doktor bununla ilgili yöntemleri kullanırken tamamen özgür 
olmalıdır. Mahkeme her ne kadar verdiği kararda gerekçe olarak tıbbi usullerin sanayiye uygula-
nabilir olmamasını kullanmışsa da bunu temelinde etik kaygıların yattığını da kabul etmek gerekir. 
Bu tartışmalar için bkz. THUMS, 437-438.  

319  MOUFANG, 22; MARTIN, 383.  
320  Bkz. MOUFANG, 22; THOMAS D.X., 853. Amerikan Patent Ofisi de 1883 yılında, tıbbi usul patent-

lerine ilişkin olarak vermiş olduğu ilk kararlardan birisinde aynı gerekçeyle başvuruyu reddetmiştir 
(Ex Parte Brinkerhoff, 24 Off.Gaz.Pat.Office 349 (Comm’r Pat.Office 1883)). Bu tutum 1954 yılı-
na kadar devam ettikten sonra Amerikan Patent Ofisi tarafından tıbbi usullere patent verilmeye 
başlanmıştır (Ex Parte Scherer, 103 USPQ 107 (Pat.Off.Bd.App. 1954)).  

321  SINGER/STAUDER, 78. Bu tartışmalar için bkz. THUMS, 435, 443. Yazara göre yapılan bu ayrım 
yapay nitelik taşımaktadır. Yazar ilaçlar ve tıbbi aletlerin de hastalıkların tedavisi için kullanıldığı-
nı, hatta çoğu zaman uygulanan tedavi yönteminin özünü teşkil ettiğini vurgulamaktadır.  
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patent verilebilirlik dışında tutulmuşlardır322. Bu nedenle mevcut düzenlemenin EPC’nin 

sistematiğine uymadığı, yanlış yerde olduğu söylenebilir323.  

Bütün bu eleştiriler dikkate alınarak Avrupa Patent Konvansiyonu’nun revize edilmesi 

için yapılan çabalar kapsamında kabul edilen EPC 2000 metninde tıbbi usulleri patent 

koruması kapsamı dışında bırakan hükümde de değişiklik yapılması öngörülmüştür. Buna 

göre, EPC art.52(4) yürürlükten kaldırılmış, ama tıbbi usuller üzerindeki yasağın bir başka 

başlık altında devamı uygun görülmüştür. Bu amaçla, tıbbi usuller buluş olarak kabul 

edilmekle birlikte kamu düzenine ve ahlaka aykırı buluşlar ile bitki ve hayvan çeşitleri 

gibi patent verilemeyecek konular arasında sayılmıştır. Teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi 

usullerin sanayiye uygulanabilme kabiliyetlerinin olmadığının bir faraziye olduğu gerek-

çesiyle söz konusu değişikliğin yapıldığı ifade edilmiştir. Gerekçede bu usullere patent 

verilmemesinin altında yatan asıl sebebin toplum sağlığına ilişkin menfaat olduğu vurgu-

lanmış, bu nedenle de bu usullerin sanayiye uygulanabilir olmadığı yönünde bir faraziye-

nin sürdürülmesinin yerinde olmadığı belirtilmiştir324.   

Türk hukukunda da buna uygun olarak Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı’nda 

Avrupa Patent Konvansiyonunun yeni yürürlüğe girecek hali doğrultusunda bir değişiklik 

yapıldığı gözlenmektedir. Tasarıda konunun düzenlendiği 6’ncı maddenin c bendinin ge-

rekçesinde de tıbbi usullerin sanayiye uygulanabilme kabiliyetlerinden söz edilmeksizin, 

bu buluşlara patent verilmemesi ile amaçlananın kamu sağlığının korunması olduğu söy-

lenmiştir.  

 

b- Tıbbi usullere patent verilmesinin etik olmadığı  

Diğer yandan tıbbi usullere patent verilmesini yasaklayan sistemlerde bunun altında yatan 

neden hemen her zaman etik kaygılardır. Hekimin işi olan hastasının acısını dindirme 

çabasının ekonomik çıkarların ön plana çıktığı ticari bir meta olarak algılanmasından du-

yulan rahatsızlık sürekli olarak dile getirilmiş, bunun tıbbi etiğe aykırı olduğu ifade edil-

                                                
322  EPOEBA G 0001/04 (16.12.2005); EPOBA T 0116/85 (14.10.1987). 
323  Bkz bu konuda MOUFANG, 31 vd.; MARTIN, 390-391.  
324  EPO Administrative Council, Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention, 

MR/2/00 (13.10.2000), 45 
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miştir325. Dolayısıyla tıbbi usullere patent verilmesinin kamu düzenine ya da ahlaka aykırı 

olduğu söylenebilecektir. 

Tıbbi usullerin patentlenmesi konusundaki etik kaygıların üzerinde toplandığı noktaları şu 

şekilde saymak mümkündür: (1) tıbbi tedaviye ulaşmanın kısıtlanmış olması; (2) hekimin 

uygulayacağı tedaviyi seçme özgürlüğünün kısıtlanmış olması; (3) hastanın mahremiyeti-

ne müdahale; ve (4) tıbbi metodoloji üzerindeki olumsuz etkiler326.  

Tıbbi usul patentleri hakkında getirilen en kuvvetli eleştiri bunların bazı hastaların yeni 

tedavi tekniklerine erişmesini kısıtlayıcı hatta engelleyici olabilme ihtimalidir. Patent sa-

hibinin çok yüksek lisans bedelleri talep ederek ve çok kısıtlı sayıda lisans vererek böyle 

bir sonuca neden olabileceği savunulmuştur327. Bu düşünceye karşı ise, patent koruması 

olmasaydı söz konusu tedavinin hiç geliştirilmeyebileceği söylenmiştir. Gerçekten, tıbbi 

usullerin patente konu olmasını savunanlar tıbbi araştırma faaliyetlerini özel sektöre cazip 

hale getirip, onların finansmanını sağlayabilmek için, patent korumasının şart olduğunu 

ileri sürmektedir328. 

Tıbbi usullerin patente konu olmasına etik yönden yöneltilen ikinci eleştiri, bu tip patent-

lerin hekimin hastaya en uygun olduğunu düşündüğü tedaviyi seçerken sahip olduğu tak-

dir yetkisini kısıtlayacağı noktası üzerinde toplanmaktadır. Bu bağlamda, hastaya uygu-

lamayı düşündüğü tedavi şekli üzerinde üçüncü kişinin patent hakkı olması halinde heki-

min söz konusu patent için lisans almak, hastayı lisans sahibi bir başka hekime yönlen-

dirmek ya da patente tecavüz etmeyi göze alarak hastayı tedavi etmek gibi seçenekler 

arasında kalacağı vurgulanmıştır. Giderek hekimin hastasını en iyi şekilde nasıl tedavi 
                                                
325  Wellcome Foundation Ltd. v. Commissioner of Patents, 1983 NZLR 385. Aynı şekilde, 1977 yılına 

kadar patent kanununda tıbbi usuller için patent verilemeyeceğine dair açık bir yasak bulunmayan 
İngiltere’de mahkemeler Amerika’dakinin tersine tıbbi usullerin patentlenemeyeceğini hükme bağ-
lamışlardır. Hatta mahkeme kararlarında yine mahkeme içtihatlarıyla yerleşen bu yasağın nedeni-
nin mantıki gerekçelerden çok etik kaygılar olduğu hatırlatıldıktan ve yasağın kaldırılmasının doğ-
ru olacağı yorumu yapıldıktan sonra, bunun parlamentonun görevi olduğu ifade edilmiştir 
(Schering AG’s Application, [1971] RPC 337; Eli Lilly&Co.’s Application,[1975] RPC 438). Buna 
karşılık İngiltere, diğer üye ülkeler gibi, 1977 yılında patent mevzuatını Avrupa Patent Konvansi-
yonu’na uyumlu hale getirmek için yaptığı değişikliklerde tıbbi usullere ilişkin istisnayı kanuna 
koymuştur. GOCYK-FARBER, 1534; THUMS, 439; MILLER, T., 448 vd.; JUDGE, 187-188; 
MOUFANG, 22-23. Yazar tıbbi araç gereçler üzerinde patent hakkı tanınabiliyor olması karşısında, 
bu gerekçelerin hukuki dayanağının tartışılabilir olduğunu belirtmiştir.     

326  GOCYK-FARBER, 1544; BURCH, 1139.          
327  GOCYK-FARBER, 1544 vd.; MARTIN, 387; MILLER, S., 265; JUDGE, 202-203.  
328  BURCH, 1158, 1165-1166; MARTIN, 383. Tıbbi usul patentlerinin tıp alanındaki bilimsel gelişme 

çabalarını teşvik edeceğine ilişkin görüşler için bkz. GOCYK-FARBER, 1537 vd. MILLER, S., 266; 
JUDGE, 203.  
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edeceğine ilişkin karar verme serbestisinin olumsuz yönde etkileneceği ileri sürülmüş-

tür329. Bunun aksini savunanlar ise, modern sağlık sisteminde doktorların hastanelerle 

olan sözleşmeleri, imzaladıkları rekabet yasağı sözleşmeleri, hastaların sağlık sigortala-

rındaki limitler ve kısıtlamalar gibi pek çok hususun hekimlerin kararlarını zaten etkiledi-

ğini ifade etmiştir. Bundan hareketle, patent için alınacak lisanslara ilişkin sözleşmelerin 

zaten hekimin takdir yetkisine müdahaleye izin veren mevcut sistemdeki etkisinin çok 

küçük olacağı savunulmuştur330.  

Tıbbi usul patentlerinin hasta–hekim ilişkisindeki muhtemel olumsuz etkilerinden bir di-

ğerinin de hasta–hekim ilişkisindeki sır saklama yükümlülüğü üzerinde olacağı belirtil-

mektedir. Tıbbi usul patentlerine karşı çıkanlar, hak sahiplerinin patentlerine tecavüz olup 

olmadığını araştırırken zorunlu olarak hastaların mahremiyetini ihlal edeceklerini iddia 

etmektedirler331. Bu itiraza karşı çıkanlar tarafından hasta ile hekim arasındaki gizlilik 

ilişkisinin mutlak olmadığı söylenmiştir. Bu görüşe göre, hekimler hastalarıyla ilgili de-

taylı bilgileri özel sigorta şirketlerine ve sosyal sigorta kurumlarına vermek durumunda 

oldukları için mutlak bir gizlilikten söz edilemez. Bu bağlamda, tıbbi usul patentlerinin 

salt hekim ile hasta arasındaki gizlilik ve güven ilişkisini zedeleyeceği gerekçesiyle red-

dedilmesi anlamlı olamaz332.             

Tıbbi usul patentlerine ilişkin etik kaygıların sonuncusu bu tip patentlerin tıbbi araştırma 

çabaları üzerindeki muhtemel olumsuz etkileridir. Tıbbi usullere patent verilmesi halinde 

araştırmacıların ulaştıkları sonuçları tıp dünyasıyla paylaşmayıp patent başvurusunda bu-

lununcaya kadar sır olarak saklayacakları, bunun ise tıp biliminin amacı olan hastaların 

sağlığına kavuşturulması ile çelişeceği savunulmuştur333. Yine aynı şekilde, doktorların 

başka tıbbi usul patentlerini ihlal etmekten çekindikleri için yeni tıbbi teknikler denemek-

ten kaçınmaları riskine de dikkat çekilmiştir334.   

 

                                                
329  GOCYK-FARBER, 1546-1547; BURCH, 1152-1153; MILLER, S., 262; JUDGE, 203; EPOBA T 

0116/85 (14.10.1987). 
330  BURCH, 1153-1154; MILLER, S., 263. 
331  GOCYK-FARBER, 1547-1548. bkz. BURCH, 1154-1155; JUDGE, 202. 
332  BURCH, 1155; MARTIN, 387.  
333  GOCYK-FARBER, 1548-1549; MARTIN, 384-385.  
334  GOCYK-FARBER, 1550.  
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3- İstisna Kapsamında Tutulan Usullerin Çeşitleri  

a- Teşhis usulleri 

Patolojik bir durumun tespit edilmesi ve tanımlanması için kullanılan yöntemlere teşhis 

yöntemleri denilmektedir335. Şüphelenilen bir patalojik durumun bulunmadığını tespit 

etmek için kullanılan olasılığını varolmadığı sonucuna ulaşmayı sağlayan yöntemler de bu 

kapsama dahil kabul edilmelidir336. 

PatKHK m.6/1(e)’de “…insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri” buluş niteliğinde 

sayılmamışlardır. EPC’de ise insan veya hayvan vücudu üzerinde yürütülecek teşhis usul-

lerinin sanayide uygulanabilir buluşlar olmadığı kabul edilmiştir.  

Her iki düzenleme arasında en azından ilgili hükümlerin lafzı bakımından bir farklılık 

bulunmaktadır. Kanımızca lâfzî yorumla sınırlı kalındığında bu durum ciddi bir uygulama 

farklılığına yol açabilir.  

Gerçekten, EPC’de patent koruması dışında tutulanla sadece insan veya hayvan vücudu 

üzerinde yürütülen (in vivo) teşhis usulleridir. Buna göre insan ya da hayvan vücudu üze-

rinde yürütülmeyen teşhis usullerinin patentlenebilmesi mümkün olacaktır337. Örneğin, 

teşhis amacıyla olsa bile, laboratuarda (in vitro) yapılan kan ve idrar tahlilleri, patent veri-

lebilirlik incelemesi yapılırken her hangi bir madde için kullanılan diğer analiz teknikle-

rinden farklı muameleye tabi tutulmayacaklardır338. Aynı şey insan veya hayvan vücu-

dundan çıkarılan organ ve hücreler için de geçerlidir. Bunların laboratuarda incelenmesine 

ilişkin usuller de patentle korunabilecektir339. Ölü bedenler üzerinde yürütülen usullerin 

(otopsi yöntemlerinin) ve yapay organlar üzerindeki metodların da istisna kapsamına gir-

mediği kabul edilmektedir340. 

Türk hukukunda ise insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhislerin buluş sayılmayacağına dair 

istisna hükmünün lafzı itibariyle sadece insan ya da hayvan vücudu üzerinde yapılan teş-

his yöntemlerini değil, insan ya da hayvanlardaki hastalıkları teşhiste kullanılan her türlü 

                                                
335  MOUFANG, 45; THOMAS D.X., 856; MARTIN, 394; MILLER, T., 454. 
336  EPOEBA G 0001/04 (16.12.2005) 
337  EPOBA T 0182/90 (30.07.1993); MARTIN, 395; THOMAS D.X., 856.  
338  THOMAS D.X., 856. 
339  MOUFANG, 45. Ancak belirtmek gerekir ki, bunların vücuttan çıkarılması için yapılacak cerrahi 

müdahaleler aşağıda görüleceği gibi istisna kapsamında sayılacaklardır.  
340  MOUFANG, 36; MARTIN, 391; THOMAS D.X., 856.  
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yöntemi kapsadığı söylenebilir. Böyle olunca da yukarıda örnek olarak verilen ve insan 

vücudu dışında yürütülen her türlü teşhis yöntemlerinin Türk hukukunda patent koruması 

dışında kalacağını söylemek mümkün olacaktır.  

Bize göre, PatKHK’de kullanılan ifadeler yorum sınırını zorlamaktadır. Bu hükmün yo-

rumu gerektirmeyecek kadar açık olduğu her zaman ileri sürülebilir. Bu derece geniş bir 

uygulamanın Türkiye’nin TRIPS ile üstlendiği yükümlülüklere aykırılık teşkil etmediği 

de söylenebilir. Gerçekten TRIPS art.27/3(a)’ya göre üye devletler insan ve hayvanların 

tedavisinde kullanılan teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usulleri patent koruması dışında 

tutulabilirler. Hükümde insan bedeninde yürütülen usuller ile laboratuar ortamında yürü-

tülen usuller arasında bir fark gözetilmediği için Türkiye insan ya da hayvan hastalıklarını 

teşhisinde kullanılan her türlü usulü patent verilemez buluş olarak nitelendirirse TRIPS’e 

aykırı davranmış olamayacaktır. Ancak kanımızca gerek kanunun sistematiği, gerek ama-

cı, gerekse mehaz düzenleme olarak kabul edebileceğimiz EPC, böylesine geniş bir değer-

lendirmeye imkân vermemektedir341.     

Sadece fizyolojik durumun tespiti için kullanılan genel sağlık muayeneleri, alkol muaye-

neleri gibi yöntemler herhangi bir hastalık durumunun tespitine yönelik olmadığı için 

teşhis yöntemi değildirler342. Hayvanlardan alınacak et, süt, yün vb. ürünlerin kalitesinin 

ve miktarının tespit edilebilmesi için yine hayvan vücudu üzerinde uygulanan inceleme 

usulleri de patentlenebilir sayılmalıdır343.  

Avrupa Patent Ofisi kararlarına göre, patent başvurusunda talep edilen yöntemin teşhis 

yöntemi sayılabilmesi için söz konusu yöntemin bir teşhis için gereken şu aşamaları içer-

mesi şarttır: 

- vücudu gözleyerek, dinleyerek, vücuda dokunarak, tıbbi ve teknik inceleme ve 

testler yaparak gerekli bilgilerin toplandığı bir muayene süreci, 

- bunu takip eden ve toplanan bilgilerin normal değerlerle karşılaştırıldığı bir mu-

kayese aşaması, 

                                                
341  Hukukta istisna hükümlerinin dar yorumlanması hakkındaki genel ilkeye paralel olarak Avrupa 

Patent Konvansiyonu’ndaki patent verilebilirliğin istisnalarını düzenleyen hükümlerin de dar yo-
rumlanması gerektiği vurgulanmıştır (EPOBA T 0385/86 (25.09.1987); EPOBA T 0964/99 
(29.06.2001). Ayrıca bkz SINGER/STAUDER, 77 ve orada anılan kararlar). Patent Kanunu Tasarı-
sı’nın 6’ncı maddesinde “insan veya hayvan vücuduna uygulanacak” teşhis usulleri denilmek sure-
tiyle kanımızca yanlış yorumlara müsait olan bu hüküm düzeltilmiştir.   

342  EPOBA T 0385/86 (25.09.1987); MOUFANG, 45; MARTIN, 395.  
343  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.2.1; THOMAS D.X., 856.  
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- mukayese sonucunda bulunan normal değerlerden sapmaların yani belirtilerin tes-

piti, 

- ve son olarak bu sapmanın beli bir klinik tabloya bağlanması yani tıbbî karar ya da 

dar anlamda teşhis aşaması344. 

Ancak istisnanın kapsamının tespit edilebilmesi bir takım soruların cevaplanması şarttır. 

Bu bağlamda teşhis usulü istisnası, dar bir yorumla, sadece son aşama olan tıbbî karar 

evresi için mi uygulanacaktır, yoksa daha önce geçilmesi söz konusu olan muayene, bilgi 

toplama ve mukayese aşamalarından bir ya da daha fazlasını içerecek şekilde mi anlaşıla-

caktır? Cevabı aranacak ikinci soru, bir teşhis usulü sayılmak için aşamaların herhangi 

birisinde tıbbi eğitim almış bir kimsenin mevcudiyetinin gerekip gerekmediğidir. Son 

olarak da, teşhis usulü hangi durumda insan veya hayvan vücudu üzerinde uygulanmıştır 

denilebilecektir, sorusunu cevaplamak lazımdır.  

Avrupa Patent Ofisi’nin konuyla ilgili ilk kararlarında yukarıdaki aşamalardan birisinin 

eksik olması durumunda bir teşhis usulünün değil ve fakat teşhiste kullanılabilecek bilgi-

lerin toplanıp işlenmesine dair bir metodun söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bu tür usul-

ler ise, elde edilen bilgiler teşhise yardımcı olsalar bile, bir teşhis usulü olarak kabul edil-

memiştir345. Diğer bir deyişle teşhis yöntemleri bunlar neticesinde elde edilen sonuçların 

doğrudan doğruya tedavinin istikameti konusunda karar vermekte kullanıldığı yöntemler-

dir346. Yine bu kararlarda Avrupa Patent Ofisi bir usulün tıbbî bilgi ve beceriden yoksun 

herhangi bir teknik uzman tarafından uygulanabilmesi halinde bunun sanayiye uygulana-

bilir olduğu, dolayısıyla patentlenebileceği sonucuna varmıştır347. Bu doğrultuda, tek bir 

aşamanın bile doktor kontrolünü gerektirmesi halinde, istisna kapsamına gireceği söylen-

miştir348. Öte yandan teşhis usulünü uygulayan kişinin mutlaka tıp doktoru olması şartı 

                                                
344  EPOEBA G 0001/04 (16.12.2005); EPOBA T 0385/86 (25.09.1987); EPOBA T 0083/87 

(14.01.1988); EPOBA T 0400/87 (01.03.1990); EPOBA T 0530/93 (08.02.1996).   
345  THOMAS D.X., 857; MOUFANG, 46.  
346  EPOBA T 0385/86 (25.09.1987); THOMAS D.X., 857.  
347  EPOBA T 0385/86 (25.09.1987). Bkz aynı yönde EPOBA T 0310/99 (01.04.2003). 
348  EPOBA T 0655/92 (11.02.1997). Karara konu olan olayda hastalar üzerinde kullanılacak bir tıbbi 

görüntüleme cihazında görüntüleme için hastanın vücuduna verilen maddenin hastanın sağlığı için 
tehlikeli olabileceği bu nedenle de söz konusu prosedürün doktor kontrolünde yürütülmesi gerekti-
ği vurgulanmıştır.  
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aranmamakta; tıp konusunda eğitim almış diğer kişiler, örneğin hemşireler tarafından da 

uygulanabilen yöntemler bu kapsamda değerlendirilmektedir349. 

Temyiz Kurulu’nun bu içtihadı, çok sınırlı bir uygulama alanı olduğu ve teşhis usullerine 

ilişkin istisnayı fiilen anlamsız hale getirdiği gerekçesiyle eleştiri konusu yapılmıştır350. 

Avrupa Patent Ofisi, daha sonra, bu eleştirilerin de etkisiyle başvuruya konu olan usuldeki 

aşamalardan birisinin bile bir teşhiste kullanılmasının mümkün olması durumunda, teşhis 

yöntemi bulunduğuna karar vermiştir351. Bu halde, başvuruda talep edilen usulün tamamı, 

ilgili madde hükmü anlamında teşhis usulü sayılarak, patent koruması dışında bırakılacak-

tır. Böylece “teşhis usulü” kavramı yukarıda sayılan aşamaların tümünü kapsayan faali-

yetlerle sınırlı tutulmamış;.insan veya hayvan bedeni üzerinde yürütülen ve bir teşhise 

ilişkin olan ya da teşhis konulması bakımından bir değer taşıyan her türlü usul, istisnanın 

kapsamında değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu bu içtihadında tibbî personelin katılımın-

dan ziyade, yürütülen faaliyetin niteliğine önem vermiş görülmektedir. Nitekim Temyiz 

Kurulu yöntemin doktora ihtiyaç olmadan, hastanın kendisi tarafından uygulanabilmesi-

nin teşhis usulü sayılmayı engellemediğine karar vermiştir 352.   

Temyiz Kuerulu’nun verdiği bu kararlar arasındaki çelişkiyi giderebilmek için konu Ge-

nişletilmiş Temyiz Kurulu önüne taşınmıştır. Genişletilmiş Kurul, ilk kararlarda benim-

senmiş olan istisnanın dar yorumlanması prensibinin yerinde olduğunu vurgulamıştır. 

Buna göre, bir usulün teşhis usulü olarak patent verilebilirliğin dışında bırakılması için 

yukarıda sayılan bütün aşamaları içermesi gerekmektedir. Bu aşamaların bazılarının tek-

nik nitelikte olması, usulün teşhis usulü sayılmaktan çıkarmayacaktır. Bununla birlikte 

Kurul, başvuru konusunun bir teşhis usulü olup olmadığının tespitinin bunu uygulayan 

kişilerden bağımsız yapılması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla usuldeki aşamaların 

sadece ya da aynı zamanda tibbî veya teknik personel, hastanın kendisi yahut otomatik bir 

sistem tarafından gerçekleştirilebilir olması, onun teşhis usulü olmasına etki etmeyecektir. 

Genişletilmiş Kurul son olarak “teşhis usulünün insan veya hayvan bedeni üzerinde uygu-

lanması” şartına açıklık getirmiştir. İşin doğası gereği dar anlamda teşhis ya da elde edilen 

                                                
349  MOUFANG, 36.  
350  Bkz. MOUFANG, 46-47; THOMAS D.X., 858, 860.  
351  EPOBA T 0964/99 (29.06.2001); EPOBA T 0655/92 (11.02.1997). 
352  EPOBA T 0964/99 (29.06.2001). Davaya konu olan olay deri üzerine elektrotlar yerleştirmek 

suretiyle, deri üzerinden vücuttaki glikoz ve glikoz metaboliti seviyesinin ölçülmesi yöntemine i-
lişkindir..  
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bilgilerin mukayesesi aşamaları insan veya hayvan bedeni üzerinde uygulanmazlar. Bu 

şart sadece teknik nitelikteki aşamalar için söz konusu olacaktır. Bunun için beden ile 

fiziksel teması zorunlu değildir. Önemli olan bu aşamanın insan veya hayvan bedeni ol-

maksızın gerçekleştirilememesidir353.       

 

b- Cerrahi usuller 

Genel olarak tedavi amacıyla bir organizmanın bütünlüğüne dışarıdan yapılan müdahale-

ler, cerrahi müdahale sayılır. Endoskopi, vücuda yapılan enjeksiyonlar, vücuttan sıvı çe-

kilmesi, vücudun açılması, katater takılması gibi fiiller cerrahi müdahale olarak kabul 

edilir. Bu bakımdan cerrahi müdahalenin mutlaka neşter ya da iğne kullanılarak yapılıyor 

olması şart değildir. Lazer veya şok dalgaları gibi modern usuller kullanılarak yapılan 

müdahaleler de cerrahi müdahalelerdir354. Ayrıca vücut açılmadan yapılan kemik ve ek-

lemlerin düzeltilmesi ve yerlerine yerleştirilmesi uygulamaları da cerrahi usul sayılmakta-

dır355. 

Küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler arasında da bir ayrım yapılmamaktadır. Bununla 

birlikte kavramın taşıdığı anlam itibariyle yapılan müdahalenin belli bir boyutta olması da 

aranır. Bu bağlamda, kulak delme, dövme yapılması, iğne vurulması, kan alınması gibi 

yöntemler cerrahi usul sayılmaz. Buna karşılık, dokulardan parça alınması, ben ve siğille-

rin alınması gibi yöntemler küçük de olsalar cerrahi usuller olarak değerlendirilmekte-

dir356.  

EPC’de “cerrahi usullerle tedavi”den bahsedilmiş olmasına rağmen günümüzde bu kav-

ramın gerek tıp gerekse hukuk bilimi tarafından geniş yorumlandığı, işlemin amacından 

ziyade şeklinin göz önünde bulundurulduğu görülmektedir357. Hastayı sağlığına kavuş-

turmayı amaç edinmeyen cerrahi usullerin de istisna kapsamında yer alır. Dolayısıyla 

kozmetik amaçla yapılan cerrahi müdahale usulleri de patent verilerek korunamayacaktır. 

                                                
353  EPOEBA G 0001/04 (16.12.2005). Bu yeni ilkelerin uygulandığı bir karar için ayrıca bkz. EPOBA 

T 1197/02 (12.07.2006). 
354

  MOUFANG, 37; THOMAS D.X., 861; MARTIN, 392; SINGER/STAUDER, 78; EPOBA T 0182/90 
(30.07.1993); EPOBA T 0024/91 (05.05.1994). Davaya konu olan olayda lazerle yapılan göz teda-
visinin patentle korunamayacağına karar verilmiştir.   

355  MOUFANG, 37.  
356  MOUFANG, 37; THOMAS D.X., 862; MILLER, T., 453.  
357  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.2.1; EPOBA T 0182/90 (30.07.1993). 
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Aynı şekilde gebeliğin sona erdirilmesinde kullanılan cerrahi yöntemler, embriyo, kemik 

iliği ve organ transferleri de üzerinde yapıldığı kişiyi sağlığına kavuşturmak amacı güt-

medikleri halde istisna kapsamında sayılacaklardır358. 

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki cerrahi usulün canlı bir insan ya da hayvan bedeni 

üzerinde yapılması gerekmektedir. Ölmüş bir kimsenin organlarının alınması cerrahi mü-

dahale sayılmayacaktır359. Yine yukarıda belirtildiği gibi, tedavi kavramına verilen geniş 

anlama rağmen, bir cerrahi usul zorunlu olarak bu usulün üzerinde uygulandığı laboratuar 

hayvanının ölümü sonucunu doğuruyorsa bunun tedavi amacı olduğunun kabul edileme-

yeceği belirtilmiştir. Bu tip usuller patente konu olabilecektir360.  

 

c- Tedavi usulleri  

Bir patolojik durumun normale döndürülmesi ya da engellenmesi için kullanılan yöntem-

ler tedavi usulleri olarak adlandırılır. Dolayısıyla bir hastalığın iyileştirilmesi ya da aşıla-

ma yöntemleri patent verilerek korunamayacaktır361.  

Tedavinin insan vücudu üzerinde yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte hastadan 

alınan vücut parçalarının vücut dışında çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra aynı hasta-

nın vücuduna geri verilmesi durumunda tedavinin vücutta yapıldığı kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla örneğin diyaliz usulleri asıl işlem insan vücudunun dışında gerçekleşmesine 

rağmen vücuttan alınan sıvı (kan) tekrar vücuda döndüğü için insan vücudu üzerinde yapı-

lıyor sayılmaktadır362. 

Günümüzde “hastalığın iyileştirilmesi” kavramının dar yorumlanmaması gerektiği konu-

sunda bir anlayış birliği mevcuttur. Ağrı, fiziksel yeteneklerin azalması gibi sağlık prob-

lemlerinin doğal bir takım nedenleri363 olsa ya da bunlar çevresel etkenler364 sonucu oluş-

                                                
358  MOUFANG, 38-39; THOMAS D.X., 861; MARTIN, 392.  
359  MOUFANG, 38; MARTIN, 392; MILLER, T., 454.  
360  EPOBA T 0182/90 (30.07.1993). Davaya konu olan olayda kan akış hızının ölçülmesine ilişkin bir 

usul için yapılan başvuru söz konusudur. Anılan usul, hayvanın vücuduna zerk edilen belli bir ta-
kım maddelerin hayvan öldürüldükten sonra vücudundan çıkarılan doku parçalarındaki konsant-
rasyonunun ölçülmesine ilişkindir.   

361  MOUFANG, 39; SINGER/STAUDER, 79; THOMAS D.X., 865.  
362  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.2.1; MOUFANG, 41. Bu tür metodlar aynı 

zamanda vücuda katater takılması gibi cerrahi bir işleme de ihtiyaç gösterecekleri için bu yönden 
de patent verilebilirlik dışında kalırlar. THOMAS D.X., 866.  

363  Yaşlanma, kadınlarda menstürasyon dönemi vb. 
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salar da, bunların çoğunlukla bir hastalığın semptomları olarak kendilerini gösterirler. 

Hastalığın nedeni ile semptomlarını ayırmak çoğu zaman mümkün ya da uygun olmadığı 

için bu tip sağlık problemlerinin giderilmesi de hastalığın iyileştirilmesi olarak kabul 

edilmiştir365.  

Tedavi usulünün mutlaka doktor ya da sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmesi şart 

değildir366.   

Hastalığın ortaya çıkmasını engelleyici yöntemler de ister aşılama yoluyla, ister bağışıklık 

sistemini geliştiren başka yöntemlerle, isterse vücudun belli bazı kısımlarının hastalıklar-

dan korunması yoluyla olsun, sağlık durumunu devam ettirme amacı güttükleri için, teda-

vi usulleridir367.  

Bununla birlikte tedavi yöntemlerinin yine de bir hastalığın iyileştirilmesi ya da önlenme-

si amacına hizmet etmesi aranmaktadır. Örneğin bir hastalık sayılmayan gebeliğin önlen-

mesi veya sona erdirilmesi yöntemleri bu istisna kapsamına girmedikleri için patente konu 

olabilecekleri düşünülebilecektir368. Ne var ki, Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu bun-

lardan gebeliğin önlenmesi usulünün, söz konusu husus kadının kişiliği ve özel alanına 

girdiği için, sanayiye uygulanabilir olmadığına karar vermiştir369. Gebeliğin sona erdiril-

mesi usullerinin ise hemen her zaman doktor kontrolünde yapılmaya ihtiyaç göstermesi ve 

genellikle cerrahi bir usulü de içermesi gerektiği ileri sürülerek bunlara patent verileme-

                                                                                                                                       
364  Stres, hava kirliliği, gürültülü ortamlar 
365  EPOBA T 0081/84 (15.05.1987). Davada menstürasyon semptomlarının giderilmesi için kullanı-

lan bir metod tedavi metodu olarak değerlendirilmiştir. Kurul, kaynağından bağımsız olarak ağrı 
veya rahatsızlığın giderilmesinin de tedavi olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
SINGER/STAUDER, 79; MILLER, T., 454. 

366  EPOBA T 0116/85 (14.10.1987). Kurul hayvanlara uygulanacak tedavinin veteriner tarafından ya 
da yetiştirici tarafından yapılıyor olmasının işlemin niteliğini değiştirmeyeceğine karar vermiştir. 
EPOBA T 0143/94 (06.10.1995). Kurul saç kaybını engellemek için geliştirilmiş yöntemin hem 
doktorlar hem de kozmetikçiler tarafından uygulanabileceğini söylemiştir. Kurula göre kozmetik-
çiler tarafından da uygulanabilir olması yöntemin tedavi usulü olma niteliğini ortadan kaldırmaz.   

367  EPOBA T 0290/86 (13.11.1990). Kurul, dişteki plakların temizlenmesi yöntemini diş sağlığını 
koruyucu nitelikte görmüş ve istisna hükmü kapsamında değerlendirmiştir. EPOBA T 0019/86 
(15.10.1987). Domuz yavrularının hastalıklardan korunması için uygulanan aşılama yöntemi de 
tedavi sayılmıştır. EPOBA T 0116/85 (14.10.1987). Karara konu olan olayda yine domuzların pa-
razitlere karşı korunmasına ilişkin bir yöntem tedavi yöntemi sayılmıştır.   

368  MOUFANG, 41. Gebeliği önleyici yöntemin bir tedavi usulü olmadığı için istisna kapsamına gir-
meyeceğine dair İngiliz mahkeme kararı için bkz. Schering A.G’s Application, 1971 RPC 337.  

369  EPOBA T 0074/93 (09.11.1994). 
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yeceği söylenmiştir370. Ancak kanımızca bunlara ihtiyaç göstermeyen bir gebeliği sona 

erdirme yönteminin patentlenmesine bir engel bulunmamaktadır371.          

Kozmetik yöntemler ise kural olarak tedavi vasfı taşımadıkları için, bunlar bir cerrahi 

işlemi içermedikleri sürece, patentle korunabilirler. Ancak yine de kozmetik ile tedavi 

arasındaki çizginin çok ince olduğu durumlar da ortaya çıkabilir. Bu gibi hallerde kozme-

tik kullanımın istisna kapsamı dışında kaldığı kabul edilmelidir372.    

Bununla birlikte eğer tedavi ile tedavi dışı amaçla kullanım iç içe geçmişse, aynı usulün 

kullanılması sonucunda tedavi edici olan ve olmayan birbirinden farklı etkiler ortaya çıkı-

yorsa bu usulün bir tedavi metodu olduğu, dolayısıyla patentle korunamayacağı sonucuna 

varılmalıdır373.  

Burada dikkat edilmesi gereken husus kullanılan aynı yöntemin tedavi edici olan ve ol-

mayan birden fazla sonucunun olmasıdır. Yoksa bir ürünün kullanılmasında birden fazla 

yöntem olup da bunlardan bazılarının tedavi edici özelliği bulunmaması halinde tedavi 

niteliği olmayan kullanım için patent koruması alınabilecektir.   

                                                
370  THOMAS D.X., 866.  
371  Bununla birlikte Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu gebeliğin önlenmesinde olduğu gibi gebeli-

ğin sona erdirilmesi usullerinin de kadının özel alanına ilişkin olduğu gerekçesiyle sanayiye uygu-
lanabilir olmadığına karar verebileceği ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.  

372  EPOBA T 0036/83 (14.05.1985). Söz konusu davada akne tedavisinde kullanılan bir ürün için 
tıbbi amaçla kullanım patenti için başvuru yapılmıştır. İkinci bir istemde ise ilgili ürünün cilt gö-
zeneklerini açıcı etkisi nedeniyle kozmetik amaçlı kullanımı talep edilmiştir. Kurul, bu kullanım 
alanının tedaviden ziyade vücut temizliğine ilişkin olduğunu ve bunun da tıbbi bir kullanım olma-
dığını söylemiştir.   

 Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu’nun bu konuyla ilgili bir diğer kararı da iştah kesici ilaç kulla-
nımına ilişkindir. EPOBA T 0144/83 (27.03.1986). Davaya konu olayda bir kimyasal maddenin 
hem obezitenin tedavisinde hem de insanlarda kilo kontrolünün sağlanmasında kullanılması söz 
konusudur. Kurul, kilo kontrolünün kozmetik amaç taşıdığına bu nedenle de ilgili ürünün kilo 
kontrolünde için kullanılması usulünün patentlenebileceğine karar vermiştir.  

 Bkz. aynı yönde EPOBA T 0469/94 (01.07.1997); EPOBA T 0582/88 (17.05.1990).    
373  EPOBA T 0290/86 (13.11.1990). Kurul dişteki plakların temizlenmesinin hem tedavi edici hem de 

kozmetik niteliği olduğunu vurgulamış, bir usulün bu her iki sonucu ortaya çıkarması halinde bun-
ların birbirinden ayrılamayacağını, tedavi niteliği var ise usule patent verilemeyeceğini söylemiş-
tir.  

EPOBA T 0780/89 (12.08.1991). Kurula göre, hayvanları hastalıklara karşı koruyucu bir yöntemin 
aynı zamanda et verimini de artıyor olması yöntemin tedavi edici niteliğini ortadan kaldırmayacak-
tır.   
Bkz. aynı yönde EPOBA T 0820/92 (11.01.1994); EPOBA T 438/91 (17.10.1994). 
Burada dikkat edilmesi gereken husus kullanılan aynı yöntemin tedavi edici olan ve olmayan bir-
den fazla sonucunun olmasıdır. Yoksa bir ürünün kullanılması birden fazla yöntem olup da bun-
lardan bazılarının tedavi edici özelliği bulunmaması halinde tedavi niteliği olmayan kullanım için 
patent koruması alınabilecektir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YENİLİK 

 

 

§5 PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTI OLARAK YENİLİĞİN 

ANLAMI 

I- FİKRİ HAK REJİMLERİ BAKIMINDAN YENİLİK VE GÖRÜNÜMLERİ  

Bir fikir ürününün fikrî hak rejimlerinden birisi tarafından korunabilmesi için aranan 

ortak asgari koşullardan biri, söz konusu yaratıcı akıl ürününün daha önce toplum tara-

fından kullanılmamış ve bilinmiyor olmasıdır. Böyle bir şartın aranmasının arkasında 

yatan düşünce oldukça basittir: Fikrî hak koruması, hakkın sahibine başkalarının hakkın 

konusunu oluşturan şeyi kullanmalarını, üretmelerini, satmalarını engelleme yetkisi ver-

mektedir. Böyle bir yetkinin verilmesinin gerekçesi ise topluma sunulan şeyin ödüllendi-

rilmesidir.  

Herhangi bir çaba sarf etmeden zaten bilinen bir şeyi topluma tekrar sunan kişinin ödül-

lendirilmesi gereken bir yaratıcılığından söz edilebilmesi mümkün değildir. Diğer yan-

dan toplumun zaten daha önceden herhangi bir izne tabi olmadan, serbestçe kullandığı 

şeyleri kullanmasının yasaklanması, en azından bazı kişilerin tekeline verilerek kulla-

nımlarının izin ve büyük olasılıkla belli bir bedelin ödenmesi şartına bağlanması, hukuk 

politikası açısından da kabul edilebilir bir uygulama sayılamaz.   

Toplum tarafından kullanılmamış ve bilinmiyor olma yani yeni olma koşulu genel an-

lamda her fikrî hak rejimi bakımından aranan bir koşul olmasına rağmen fikrî hak ile 

korunan menfaatin konusuna göre değişiklik gösterir. Gerçekten örneğin eser sahibinin 

hakları söz konusu olduğunda bu şart kendisini “sahibinin hususiyetini taşıma” (FSEK 

m.1/B,a )1, markalar bakımından “tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu 

yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmama ile kamuya 

                                                
1  Bu şarta verilen anlam konusundaki görüşler için bkz genel olarak TEKİNALP, 98 vd ve orada 

anılan yazarlar. 
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mal olmuş serbest işaretler arasında olmama” (MarkaKHK m7/1 b, c)2, faydalı modeller 

(PatKHK m.156/1)3, endüstriyel tasarımlar (EndTasKHK m.6)4 ve yeni bitki çeşitleri 

üzerindeki ıslahçı hakları bakımından “yenilik” (5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait 

Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun m.5) 5; entegre devre topografyaları açı-

sından ise “orijinallik” (EntDevreK m.5)6; ticari sırlarda ise “sır olma”7 olarak kendisini 

göstermektedir. Patent hukukunda ise yenilik koşulu ile tekniğin bilinen durumuna dahil 

olan bilgilerin yeniden patentlenmesi engellenmek istenmiştir8.  

 

II- PATENT HUKUKUNDA YENİLİK 

Patent verilebilirlik şartı olarak “yenilik” de bütün patent sistemleri bakımından temel 

şartlardan sayılır. Avrupa Patent Konvansiyonu ve buna taraf ülkelerde “yenilik”  genel 

olarak “tekniğin bilinen durumuna dahil olmama” şeklinde tanımlanmaktadır (EPC 

                                                
2  Bkz. YASAMAN, 226 vd.; ARKAN, 74 vd..; KAYA, 85 vd.  
3  Faydalı modeller diğer fikrî hak rejimlerinde olduğunun aksine uluslararası anlaşmalarla düzen-

lenmiş olmadığı için, bunlardaki yeni olma şartına verilen anlam ülkeden ülkeye farklılık gös-
termektedir. Genellikle mutlak yenilik değil, ülke çapında yenilik arandığı söylenebilir. Türki-
ye’de ise yazılı referanslar ve başka yolla yapılan açıklamalar ile kullanım arasında bir ayrıma 
gidilmiştir. Buna göre faydalı model konusu buluş başvuru tarihinden önce toplumca ulaşılabilir 
bir biçimde dünyanın herhangi bir yerinde açıklanmışsa yeni olmadığı kabul edilmektedir. Diğer 
yandan kullanım söz konusu olduğunda, dünyanın herhangi bir yerindeki kullanımın faydalı mo-
del belgesi ile korunmak istenen buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaya yeterli olmayacağı, bunun 
için kullanımın yöresel ya da Türkiye çapında olması gerektiği vurgulanmıştır.     

4  Endüstriyel tasarımlardaki yenilik, öncekiyle aynı olmayan anlamında kabul edilirken mutlak 
şekilde kimse tarafından bilinmeyen değil, henüz topluma sunulmamış şey olarak değerlendiril-
mektedir. Bu noktada endüstriyel tasarımlar bakımından yenilik şartı patent hukukundaki yenilik 
ile benzerlik gösterir. Bkz. SULUK, 229 vd. özellikle 233.  

5  Yeni bitki çeşitleri bakımından yeni olma şartı, farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk gibi teknik 
şartları taşıyan bitki çeşidinin başvuru tarihine göre kanunda tespit edilecek belli bir takım tarih-
ler öncesinde yurt içinde veya yurt dışında satılmamış veya umuma sunulmamış olmasını ifade 
etmektedir. Bkz. ODMAN BOZTOSUN, 103 vd.   

6  Entegre devre topografyalarında orijinallikten kastedilen söz konusu topografyanın tasarlayıcısı-
nın kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış ve tasarlama sırasında entegre devre üreticileri ve en-
tegre devre topografyası tasarlayıcıları arasında bilinmeyen bir tasarım olmasıdır. Ayrıca bkz. 
WATAL, 282-283.  

7  Bir bilginin sır olarak kabul edilip hukuk düzeninin o bilgiye sahip olan kişiye koruma sağlama-
sının benimsendiği durumlarda bilginin mutlak olarak sır olması, kimse tarafından bilinmemesi 
gibi bir şart aranmamıştır. Bunun yerine söz konusu türde bilgilerle uğraşan çevrelerdeki şahıs-
larca genelde bilinmeyen veya bu şahısların kolaylıkla elde edemeyeceği anlamında gizli olması 
yeterli sayılmıştır. Bkz. MILGRIM ON TRADE SECRETS, §1.01; BİLGE, 19 vd..  

8  EPOBA T 0012/81 (09.02.1982).  
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art.54). Gerçekten, PatKHK’nin 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasında da “[t]ekniğin bilinen 

durumuna dahil olmayan buluş yenidir” denilmek suretiyle bu husus teyit edilmiştir9.  

Yenilik şartı patent başvurusunun nicelik bakımından daha önce açıklananlardan farklı 

olmasını gerektirir. Dolayısıyla patent ile topluma sunulan ve talep edilen teknik bilginin 

daha önce toplumca erişilebilir olmaması şarttır. Bu anlamıyla yenilik, yine patent veri-

lebilirlik şartlarından olan buluş basamağı (aşikar olmama) şartından farklı bir özellik arz 

etmektedir. Gerçekten buluş basamağı, daha çok niteliksel, yani patent başvurusunun 

tekel tanınmaya değer olup olmadığına dair bir incelemeyi ifade eder10. 

Patent hukukunda “yenilik”in patent verilebilirlik şartlarından birisi olarak aranmasına 

gerek olup olmadığı tartışılmıştır. Gerçekten, “buluş basamağı” içermeyen bir başvuruya 

da patent verilmesi söz konusu olmadığına göre ayrıca bir yenilik şartının fuzuli olduğu, 

yenilik içermeyen bir başvurunun zaten buluş özelliği taşımayacağı ifade edilmiştir11. 

Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulu ise verdiği bir kararda “bir doküman 

patent talep edilen konunun yeniliğini ortadan kaldırmakta ise, söz konusu başvurunun 

buluş basamağı içeremeyeceği de açıktır. Dolayısıyla yenilik şartının gerçekleşmediğine 

dair varılan bir sonuç, kaçınılmaz olarak başvuru konusunun buluş basamağı içermediği 

gerekçesiyle reddini de beraberinde getirecektir” demiştir12. Bu karar kapsamında yenilik 

incelemesinin buluş basamağı için yapılacak incelemeden önceki aşamada dikkate alın-

ması gereken bir safha olarak değerlendirildiği söylenebilir.  

Diğer yandan, aşağıda görüleceği gibi, Avrupa Patent Konvansiyonu, tekniğin bilinen 

durumuna dahil olan referanslar arasında yenilik ve buluş basamağı incelemesi bakımın-

dan bir ayrıma gitmiş bulunmaktadır. Buluş basamağı açısından değerlendirmeye alın-

mayan bir takım referanslar, yenilik incelemesinde göz önünde tutulmaktadır. Bu durum 

ise yenilik ve buluş basamağı incelemesinin ayrı ayrı yapılmasını, sıra bakımından önce-

liğin de yenilik incelemesine verilmesini gerekli kılar13. Avrupa Patent Konvansiyo-

                                                
9  Ayrıca bkz örneğin PatG §3(1); Patents Act of 1977 sec.2(1). 
10  BENTLY/SHERMAN, 413; BUSSE/KEUKENSCHRIJVER, PatG §4 Rn 10.        
11   Bkz. PATERSON, 482. 
12  EPOEBA G 0007/95 (19.07.1996). Aynı yönde bkz In re Pearson, 494 F.2d 1399 (CCPA 1974); 

CORNISH, 149; SINGER/STAUDER, Kroher,144. 
13  Diğer yandan bir buluşa sınai mülkiyet koruması sağlanması için “buluş basamağı” şartının 

aranmadığı rejimlerde, örneğin Türk hukukuna göre faydalı model koruması talep edilmesi du-
rumunda (PatKHK m.154) yenilik incelemesinin münhasıran büyük bir öneminin bulunacağı 
açıktır. Faydalı modeller için yapılan yenilik incelemesinde de, kural olarak, patentler için geçerli 
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nu’nda benimsenmiş olan bu kural PatKHK’da yer almamıştır. Bu hususun Türk Hukuku 

bakımından değerlendirmesi aşağıda yapılacaktır.  

Tekniğin bilinen durumuna nelerin gireceği hususunda da patent mevzuatlarındaki dü-

zenlemelerin büyük ölçüde birbiriyle uyum içinde olduğu görülmektedir. Bu konudaki 

genel ilkeler uyarınca tekniğin bilinen durumunu iki ana başlıkta incelemek mümkündür. 

Buna göre tekniğin bilinen durumu: 

(i) patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın her-

hangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım ve-

ya bir başka yolla açıklanan bilgiler ile 

(ii) patent başvurusunun yapıldığı tarihte veya bu tarihten sonra yayınlanmış 

olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli patent başvurularından 

oluşmaktadır (EPC art.54; PatKHK m.7)14. 

Bu bağlamda, “toplumca erişilebilme” kavramının ikili bir anlam içermekte olduğu söy-

lenebilir. Bunlardan birisi açıklanan bilgilerin topluma açıklanmasında kullanılan araçla-

rı ifade eder. Kavramın diğer anlamı ise, bu açıklamalardan anlaşılan ve çıkartılabilen 

bilgilerin toplum tarafından anlaşılıp anlaşılamayacağıdır15. 

Dolayısıyla bir patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce hangi bilgilerin toplumca 

erişilebilir olduğunun tespiti için iki sorunun cevabına ihtiyaç bulunmaktadır: 

- Hangi bilgi kaynakları toplumun erişimine sunulmuştur (kitap, daha önce kulla-

nılmış bir makine, üniversitede verilen bir konferans vb)? 

- Söz konusu kaynaklar teknik öğreti bakımından teknik alanda uzman kişiye ne 

gibi bilgiler açıklamaktadır, teknik alandaki uzman kişi bu kaynakları inceleye-

rek hangi bilgilere erişebilmektedir?16 

Yukarıda anlatılanlar ışığında bir patent başvurusunun yenilik şartını taşıyıp taşımadığı-

nın tespiti için sırasıyla şu iki sorunun yanıtının verilmesi gerekmektedir: 
                                                                                                                                     

olan ilkeler uygulanacaktır. Ancak faydalı modeller bakımından önceki tekniğe dahil olan bilgile-
rin nelerden ibaret olacağı tespit edilirken kapsamın daha dar tutulduğunu görmek mümkündür. 
Aşağıda bu hususa da değinilecektir.  

14  Amerikan hukukunda bu tarihler patent başvurusunun yapıldığı tarih değil buluşun yapıldığı tarih 
olarak dikkate alınır. Bkz. 35 USC §102(a).  

15  EPOBA T 0952/92 (17.08.1994); PATERSON, 484; MUIR ET.AL., 159. 
16  PATERSON, 484.  
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1. Tekniğin bilinen durumu nedir? 

2. Başvuru konusu, tekniğin bilinen durumu karşısında yeni midir?17  

Bu soruların cevabı aşağıda “Tekniğin Bilinen Durumu” ve “Yenilik Karşılaştırması” 

başlıkları altında verilmeye çalışılacaktır.  

 

§6 TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU 

I- KAVRAMA VERİLEN ANLAM 

Önceki teknik ya da bilinen teknik olarak da adlandırılan tekniğin bilinen durumundan 

ne anlaşılması gerektiği konusunda dünya patent sistemlerinde ortak bir anlayışın benim-

sendiğini görmek mümkündür18. Gerçekten, bir patentin PCT’ye üye olan ülkelerde, 

dolayısıyla dünyadaki en büyük üç patent ofisi olarak kabul edebileceğimiz Avrupa, 

Amerika ve Japon patent ofislerinde tescil edilebilmesi için aranan yenilik şartı neredey-

se tam bir yeknesaklık göstermektedir. Türk hukuku da bu konuda dünya ile uyum için-

dedir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı ve sözlü tanıtım, 

kullanım ya da başka bir yolla açıklanmış olup da toplumca ulaşılabilir nitelikteki bilgi-

ler tekniğin bilinen durumunu oluşturur.  

Bu bilgilerin görünüm şekilleri, diğer bir deyişle hangi formlardaki bilgilerin tekniğin 

bilinen durumuna dahil edileceği, aşağıda “tekniğin bilinen durumuna dahil referanslar” 

başlığı altında incelenecektir.  

Diğer yandan, bilginin sadece belli bir formda olması değil, aynı zamanda toplumca 

ulaşılabilir olması da gereklidir. Toplumca ulaşılabilir olmanın ise iki yönü bulunmakta-

dır: referansın kendisinin fiziksel olarak toplumca ulaşılabilir olması ve toplumun söz 

konusu referansın içeriğine ulaşabilmesi yani içeriğin toplumca anlaşılabilir olması19. 

Fiziksel olarak ulaşılabilir olma yine tekniğin bilinen durumunun nelerden ibaret olduğu 

ile ilgilidir. Dolayısıyla tekniğin bilinen durumu başlığı altında anlatılacaktır.  

                                                
17  PATERSON, 484; BENTLY/SHERMAN, 415; VISSER, 60.   
18  Regulations under the Patent Cooperation Treaty R.33.  
19

  MUIR ET.AL., 159; EPOBA T 0952/92 (17.08.1994).   
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Tekniğin bilinen durumuna dahil referanslar ve bunların toplumca fiziksel olarak ulaşı-

labilir nitelikte olması hem yenilik incelemesi hem de buluş basamağı incelemesi bakı-

mından ortak bir özellik arz etmektedir. Buna karşılık referansın içeriğinin toplumca 

ulaşılabilir olmasına verilen anlam ise yenilik incelemesi ve buluş basamağı incelemesi 

bakımından farklı şeyleri ifade eder. İlki “toplumca anlaşılabilir olma”, diğeri de “aşikâr 

olma”  başlıkları altında görülecektir.   

Yenilik araştırması söz konusu olduğunda tekniğin bilinen durumuna dahil olan referan-

sın patentle çözülmek istenen teknik sorunu çözüp çözmediği ve patent başvurusundaki 

istemlerde talep edilen unsurların hepsinin birebir söz konusu referansta yer alıp almadı-

ğı hususları araştırılacaktır. Eğer bu sorulara olumlu cevap veriliyorsa yeniliği bertaraf 

eden bir referanstan söz edilebilir20.  

 

II- TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNA DAHİL REFERANSLAR 

Yukarıda da ifade edildiği gibi toplumca ulaşılabilir her türlü açıklama tekniğin bilinen 

durumuna dahil referans olarak değerlendirilebilecektir. “Her türlü açıklama”nın içine 

özellikle yazılı açıklamalar, yayınlanmış patent başvuruları, sözlü açıklamalar, toplum 

tarafından kullanılma girmektedir. Ayrıca toplumca ulaşılabilecek diğer şekillerdeki 

açıklamalar da tekniğin bilinen durumuna dahil olan referanslardan sayılırlar21.  

  

A- Yazılı Referanslar 

1- Yazılı Referansların Türleri 

Nelerin yazılı referans sayılacağı, bu kavramın kapsamına nelerin gireceği konusunda 

patent yasalarında bir düzenleme bulunmadığı görülmektedir. EPC art.54 ve PatKHK 

m.7/2’de “yazılı” (“written”) bilgiden bahsedilmişken Amerikan Patent Yasası 

                                                
20  Aşağıda görüleceği gibi başvurunun buluş basamağı şartını gerçekleştirip gerçekleştirmediği 

incelenirken de tekniğin bilinen durumuna dahil olan referanslar esas alınacak; ancak farklı dü-
zeyde bir değerlendirme yapılacaktır. Gerçekten, bir belgenin tekniğin bilinen durumuna dahil re-
ferans olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu ile söz konusu belgenin başvurudaki istemle talep 
edilen bütün unsurları içerip içermediği hususunun farklı şeyler olduğu yönünde bkz. Hodosh v. 
Block Drug Co., Inc., 786 F.2d 1136 (Fed.Cir. 1986). 

21  Söz konusu referansların hepsinin ortak özelliği topluma ait, toplumca ulaşılabilir olmalarıdır. 
DURHAM, 82; Carella v. Starlight Archery & Pro Line Co., 804 F.2d 135 (Fed.Cir. 1986).  
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§102(b)’de “basılı yayın” (“printed publication”), Japon Patent Yasası m.29/1’de ise 

“dağıtılmış yayınlar” (“distributed publication”) terimleri kullanılmıştır.  

Tercih edilen farklı ifadelere rağmen, düzenlemelerin amacı göz önünde bulunduruldu-

ğunda, aslında bütün bu terimlerin aynı şeyi ifade etmekte oldukları kanısındayız. Ger-

çekten bütün modern patent kanunlarında amaç toplumca erişilebilir, toplumun bilgi 

dağarcığında zaten var olan bilgileri “tekrar keşfeden” kişilerin bunlar üzerinde toplu-

mun diğer üyelerini engelleyici haklar elde etmesinin önüne geçmektir. O nedenle Ame-

rikan hukukunda kullanılan basılı yayın ibaresinin sadece matbaada basılmış olan dokü-

manlarla sınırlı olarak algılanması doğru olmayacaktır22. Japon hukukundaki dağıtılmış 

yayınlar ibaresinin de topluma sunulmuş olmayı ifade ettiğinin kabul edilmesi yerinde 

olacaktır. Dolayısıyla yazılı bir belgenin yasanın anladığı anlamda yazılı referans olup 

olmadığının ya da hangi anda yazılı referans sayılacağının tespitinde incelenmesi gere-

ken husus söz konusu referansın toplumca ulaşılabilir olup olmadığıdır23.  

Yazılı referansların toplumun bilgi havuzuna dahil kabul edilmelerinde bunların açık ve 

okunabilir biçimde kaydedilebilmeleri, toplum tarafından yerlerinin saptanabilmesi, kalı-

cı olmaları ve çoğu kez de gerçekten topluma dağıtılmış olmaları rol oynamıştır24. Diğer 

yandan, karşılaştırma tarihinde yazılı referansın fizîkî olarak mevcut olmasının gerek-

mediği savunulmuştur. Buna göre, yazılı referansın varlığı ve içerdiği bilgilerin nelerden 

ibaret olduğu ispatlanabildiği sürece yenilik karşılaştırmasında dikkate alınması gerek-

mektedir25.  

 

a- Kitaplar ve süreli yayınlar 

                                                
22  Bkz. Jockmus v. Leviton, 28 F.2d 812 (2nd Cir. 1928). DURHAM, 82; MERGES/DUFFY, 409. 

Karş. El yazısı belgelerin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği konusunda, Gulliksen v. Halberg, 
75 USPQ 252 (POBA 1937). Diğer yandan davanın konusu daktilo ile yazılmış bir tezin basılı 
yayın olarak kabul edilip edilemeyeceği hususu olan bu eski tarihli kararda, hüküm kısmının dı-
şında, dictum ya da obiter dictum adı verilen ve hakimin hüküm ve gerekçe ile doğrudan ilgisi 
olmayan bir takım tespit ve yargılarını içeren bölümde varılan bu sonucun daha sonraki kararlar 
açısından bir bağlayıcılığı olmadığının (BURNHAM, 66) da dikkate alınması gereklidir.     

23  In re Wyer, 655 F.2d 221, 210 USPQ 790 (CCPA 1981); Constant v. Advanced Micro-Devices, 
Inc., 848 F.2d 1560 (Fed.Cir. 1988); I.C.E. Corp. v. Armco Steel Corp., 250 F. Supp. 738 
(S.D.N.Y. 1966); USPTO MPEP §2128; DOLAK/GOLDMAN, 13; PIEROTTI, 250; CHISUM ON 

PATENTS §3.04[2].   
24  PIEROTTI, 250. Bkz. Gulliksen v. Halberg, 75 USPQ 252 (POBA 1937); Ex parte Hershberger, 

96 USPQ 54 (POBA 1952); In re Cronyn, 890 F.2d 1158 (Fed.Cir. 1989).  
25  DYBDAHL, 50.  
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Kitapların, süreli yayınların yazılı referans olarak kabul edilecekleri şüphesizdir26. Bu 

durum hem geleneksel anlamda yazılı belgeler olarak kabul edilmelerinin hem de top-

lumca ulaşılabilir olmalarının bir sonucudur27. Matbaada basılmayarak daktilo ile yazıl-

mış bulunan bir tez de esas itibariyle yazılı referans olarak ele alınır28.  

 

b- Çizimler 

Çizimler de yazılı referans kapsamında değerlendirilmektedir29. Bu çizimlerde herhangi 

bir açıklama bulunmasına, çizimleri açıklayıcı metinlerin bunlara eşlik etmesine gerek 

yoktur30. Buna karşılık çizimlerde görünen unsurun, buluşun çözmeyi amaçladığı teknik 

problemin çözümüne ilişkin olduğu teknik alandaki uzman kişi tarafından anlaşılabilme-

si şarttır31.  

Çizimlerin yer aldıkları doküman bir bütünlük içinde değerlendirilmelidir. Teknik prob-

lemden bağımsız olarak rastgele seçilmiş kısımların başvuru konusu patentle karşılaştı-

rılması halinde sadece şekiller arasındaki ortaya çıkabilecek benzerlik yeniliği ortadan 

kaldırmaz32.         

Ölçeklendirmeye göre çizilmemiş olan şekillerin boyutları kural olarak tekniğin bilinen 

durumuna dahil bilgi olarak kabul edilmemektedir. Bir diğer deyişle, başka bir açıkla-

manın eşlik etmediği ve teknik alandaki uzman tarafından da çizimlere bakarak çıkarı-

lamayacak olan büyüklük, boyut, orantı gibi hususlar yenilik değerlendirmesinde dikkate 

                                                
26  Bkz. örn. In re Hassler, 347 F.2d 911 (CCPA 1965). Davada gazete yazılı referans olarak kabul 

edilmiştir. 
27  CHISUM ON PATENTS §3.04[2]; DURHAM, 83. 
28  Gulliksen v. Halberg, 75 USPQ 252 (POBA 1937). Söz konusu davada tamamen daktilo ile ya-

zılmış bir tezin basılmış yayın olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışma konusu olmuştur. Kurul, 
daktilo ile yazılmış bir eserde harflerin basılı eserdeki karakterlere benzediği, bunların da aynen 
basılı eserde olduğu gibi kolaylıkla okunabileceği gerekçesiyle bunların da yazılı referans olarak 
kabul edileceğine karar vermiştir. Bkz aynı yönde, Hamilton Labs.,Inc.v.Massengill, 111 F.2d 
584 (6th Cir. 1940); Indiana Gen.Corp. v.Lockheed Aircraft Corp., 408 F.2d 294  (9th Cir. 1968). 

29  SINGER/STAUDER, Spangenberg, 113; VISSER, 67. 
30  EPOBA T 0204/83 (24.06.1985). 
31  EPOBA T 0398/00 (20.11.2001).  
32  EPOBA T 0056/87 (20.09.1988).  
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alınmamaktadır33. Buna karşılık bir fotoğraf eşyanın ölçekli görüntüsünü vereceği için 

fotoğraftaki oranların değerlendirmeye alınacağını belirtmek gerekir34.   

 

c- El yazmaları 

Bazı Amerikan mahkeme kararlarında el yazısıyla yazılmış bulunan eserlerin, “basılı 

yayın” olarak kabul edilmediği görülebilir. Bunların okunabilirliğinin yazan kişinin yazı-

sının güzelliğine ya da yazıda gösterdiği özene göre değişebileceği vurgulanarak bu tür 

dokümanları çözmenin genellikle güçlükler içereceği ifade edilmiştir35. Buna karşılık 

daktilo ile yazılan ve fakat el ile yapılmış çizimler ve denklemler içeren bir tezin basılı 

yayın olduğu sonucuna varılmıştır36. Amerikan hukukunda el yazısı belgelerin yazılı 

referans olarak kabul edilmemesinin altında yatan düşünce bunları okumanın güçlük arz 

edebileceğidir. Buradaki endişe okunaklı olmayan yazıların toplumca ulaşılabilirliği 

engelleyebilecek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Amerikan Hukuku’nda da 

el yazısı ile hazırlanmış belgeler de, aşağıda incelenecek olan toplumca ulaşılabilirlik 

şartını gerçekleştirmeleri halinde “basılı yayın” sayılabileceklerdir37.  

Amerikan hukukunda bu ayrımın önem kazanmasının nedeni, aşağıda açıklanacağı gibi, 

basılı yayınların ve patentlerin dünyanın neresinde olursa olsun yeniliği ortadan kaldır-

malarına rağmen kullanım, toplumca bilinme ya da satışa sunulma bakımından sadece 

                                                
33  EPOBA T 0204/83 (24.06.1985). 
34  EPOBA T 0857/91 (16.11.1993).  
35  Gulliksen v. Halberg, 75 USPQ 252 (POBA 1937). Ayrıca bkz. CHISUM ON PATENTS §3.04[2]. 

Diğer taraftan Japon dilinde el ile yazılmış ve bir konferansa katılmış bulunanlara dağıtılmış olan 
dokümanların Amerikan hukuku anlamında basılı yayın kabul edileceği, Japon alfabesinin şekil-
lere dayanan karakteri ile Latin alfabesinin farklı değerlendirilmesi gerektiği öngörülmüştür 
(Tyler Refrigeration Corp. v. Kysor Industrial Corp., 777 F.2d 687 (Fed.Cir. 1985); Minnesota 
Mining & Mfg. Co. v. Ansul Co., 213 USPQ 1024 (E.D. Wis. 1981)).   

36  Ex parte Hershberger, 96 USPQ 54 (POBA 1952). Kurul, esas olarak daktilo ile yazılmış bir 
tezin bir kısmının el yazısı içermesinin, denklem ve çizimlerin daktilo ile yapılmalarının güçlüğü 
ve özellikle o dönemdeki mürekkebin kalitesi nedeniyle, tezin basılı yayın olması vasfını etkile-
meyeceğine karar vermiştir.   

37   Nitekim daha sonra başka bir konu ile ilgili verilmiş bir mahkeme kararında, “basılı yayın” ibare-
sinin 1836 yılında patent mevzuatına girdiği belirtilerek özellikle günümüzün teknolojik gelişme-
leri karşısında bunun bilginin toplumca ulaşılabilir olması şeklinde anlaşılması gerektiği vurgu-
lanmıştır (In re Wyer, 655 F.2d 221, (CCPA 1981)). Ayrıca bkz. USPTO MPEP §2128. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde vuku bulmuş olanların yeniliği ortadan kaldırıyor olma-

sıdır38.  

Buna karşılık, Avrupa Patent Konvansiyonu’na üye ülkeler ve bu arada Türk hukukunda 

da sadece tekniğin bilinen durumuna dahil olan referansın “yazılı” olmasından bahse-

dilmiştir. Avrupa Patent Ofisi İnceleme Prensipleri’nde yazılı açıklamaların dokümanlar 

olduğu ifade edilmiştir39. Bunun dışında söz konusu dokümanın basılmış mı olacağı, 

daktilo ile mi yoksa el yazısı ile mi yazılmış olacağı konusunda herhangi bir açıklama 

bulunmamaktadır. Aslında kanımızca böyle bir açıklamaya ya da ayrıma gerek de yok-

tur. Gerçekten aşağıda da görüleceği gibi nerede vuku bulursa bulsun, yazılı ve sözlü 

açıklamalar veya kullanım yoluyla ya da diğer bir yolla açıklanan bilgiler, tekniğin bili-

nen durumunda dahil kabul edileceklerdir. Bu nedenle pratik olarak bir açıklamanın ka-

nun anlamında yazılı bir açıklama olup olmadığının bu bakımdan bir önemi bulunma-

maktadır. Toplumca ulaşılabilir olduğu müddetçe her türlü açıklama yeniliği ortadan 

kaldıracaktır40. 

 

d- İnternette yayınlanan bilgiler 

İnternette web sayfalarında yayınlanmış olan bilgilerin basılı yayın sayılıp sayılmamaları 

gerektiği hususu tartışma yaratabilecek konulardan birisi olarak değerlendirilebilir. Bu 

tartışmada basılı yayınların nitelikleri gereği kalıcı oldukları, buna karşılık internette yer 

alan bilgilerin ise kalıcı olmadıkları, web sitesi içeriğinin sahibi tarafından değiştirile-

bilmesi ya da dışarıdan yapılan müdahaleler sonucunda içeriğin silinebilmesi ihtimalinin 

olduğu ileri sürülmüştür41. Bununla beraber internette web sayfalarında yayınlanmış olan 

bilgiler de genel olarak toplumca ulaşılabilir sayılmakta ve yazılı referans olarak kabul 

edilmektedir42. Hatta kimi ülke mevzuatlarında bu konuda özel düzenlemelere yer veril-

diği görülmektedir. Bunlardan birisi Japon Patent Kanunu’dur. Anılan kanununda başvu-

                                                
38  35 U.S.C. §102 (a), (b). 
39  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 5.1. 
40  Bkz. EPOEBA G 0006/88 (11.12.1989).  
41  Bu konudaki tartışmalar için bkz. PIEROTTI, 269-270, 273-274.  
42  USPTO MPEP §2128; PIEROTTI, 277; DOLAK/GOLDMAN, 13; Amazon.com v. Barnesandnoble 

.com, 73 F.Supp2d 1228 (W.D. Wash. 1999); Japanese Patent Office, Operational Guidelines on 
Treatment of Technical Information Disclosed on the Internet as Prior Art, (www.jpo.go.jp/ 
tetuzuki_e/t_tokkyo_e/ pdf/unnyousisine.pdf (20.09.2007)). 
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ru tarihinden önce “elektronik telekomünikasyon hatları aracılığıyla” topluma sunulmuş 

bulunan bilgilerin de tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu öngörülmüş bulunmakta-

dır43.  

Avrupa Patent Konvansiyonu, buna üye ülkeler ve dolayısıyla Türk hukuku bakımından 

bunların tekniğin bilinen durumuna dahil referans kabul edilmelerinde herhangi bir sı-

kıntı bulunmamaktadır. Gerçekten, bunlar yazılı referanslar olarak kabul edilmeseler bile 

bunların içeriği diğer yolla açıklanan bilgiler kategorisine de girebilecektir. 

 

e- Yazılı referans sayılan diğer açıklamalar  

Amerikan hukukunda alışılmış anlamda bir kağıdın üzerine sabitlenmemiş kimi açıkla-

maların da genişletici yorum metoduyla yazılı referans olarak kabul edilmesi konusunda 

bir tereddüt bulunmadığı görülmektedir. O nedenle başka ortamlarda saklanan bilgiler de 

yazılı referans sayılmıştır44.  

Fotoğraflar45, CD-ROM’a veya mikrofilmlere46 kaydedilmiş bilgiler, slaytlar47, asetat-

lar48, veri tabanlarından alınmış bulunan çıktılar49 da yazılı referans kavramı içinde de-

ğerlendirilmektedir50.  

                                                
43  Japanese Patent Act art. 29/1(iii) (www.wipo.int/clea). Kanunun 1959 tarihli orijinal metninde 

yer almayan bu ifadeler 1999 yılında yapılan değişiklikle eklenmiştir (bkz. OKUYAMA, 
http://www.okuyama.com/1999_ amend_JP_pat_law.htm (20.09.2007)).    

44  CHISUM ON PATENTS § 3.04 [3]; DURHAM, 82. 
45  EPOEBA G 0006/88 (11.12.1989); Philips Elec. & Pharmaceutical Industries Corp. v. Thermal 

& Elec. Industries, Inc., 450 F.2d 1164 (3rd Cir. 1971); Benchcraft v. Broyhill Furniture 
Industries Inc., 681 F.Supp. 1190 (N.D. Miss. 1988). 

46  Philips Elec. & Pharmaceutical Industries Corp. v. Thermal & Elec. Industries, Inc., 450 F.2d 
1164 (3rd Cir. 1971). 

47  Regents of the University of California v. Howmedica, Inc., 676 F.2d 687 (3rd Cir. 1983). Anılan 
kararda  slaytların yazılı referans olarak değerlendirilebilecekleri ilke olarak kabul edilmekle bir-
likte somut olayda perdeye yansıtılan slaytların görüntülenme sürelerinin çok kısa olması dolayı-
sıyla, teknik alanda uzman bir kişinin buluşu yapabilmesine imkan verecek açıklıkta bilgi sun-
madıkları sonucuna varılmıştır. Bu haliyle topluma sunulmuş olan bilginin içeriğinin toplumca 
anlaşılabilir olmadığı bir durum olduğu söylenebilir. 

48  Vetco Offshore Indus., Inc. v. Rucker Co., 448 F.Supp. 1203 (N.D. Cal. 1978); I.C.E. Corp. v. 
Armco Steel Corp., 250 F.Supp. 738 (S.D.N.Y 1966). 

49  In re Epstein, 32 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1994). 
50  CHISUM ON PATENTS §3.04[3]; DURHAM, 82. 
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Avrupa Patent Konvansiyonu, buna üye ülkeler ve Türk hukuku bakımından ise yukarıda 

da açıklandığı gibi bu bilgiler başka yollarla açıklanan bilgiler olarak da kabul edilebile-

cektir51.  

 

2- Yazılı Referansın Basım Yeri 

Yazılı referansın nerede basıldığının yeniliği engelleyen, tekniğin bilinen durumuna da-

hil bir referans olarak dikkate alınmasında herhangi bir önemi bulunmamaktadır (EPC 

art. 54; PatKHK m.7; 35 U.S.C. §102)52.  

 

3- Yazılı Referansın Dili 

Tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilecek yazılı referansın dili konusunda herhan-

gi bir sınırlama yapılmamıştır53. Bilgisayar programlama dilleri de bu kapsamda değer-

lendirilmektedir54. Kanımızca burada dikkate alınacak esas kriter bu bilginin toplumca 

ulaşılabilir olup olmadığıdır. O nedenle artık unutulmuş, kullanılmayan ve dil bilimciler 

tarafından çözülmemiş bir dilde yazılmış olan dokümanların tekniğin bilinen durumuna 

dahil referanslar olarak kabul edilmemesi gerekir.    

 

B- Yayınlanmış Önceki Tarihli Patent Başvuruları  

1- Genel Olarak 

Aslında verilmiş olan patentler ve yayınlanmış olan patent başvuruları yazılı referans 

sayılır. Hatta önceki tekniğe ilişkin araştırmalar asıl olarak yayınlanmış patentler ve pa-

                                                
51  Bkz. DYBDAHL, 51-52; SCHULTE, Moufang, 213, PatG §3 Rn. 26.  
52  MUIR ET.AL., 156; PATERSON, 486; CHISUM ON PATENTS §3.04[1][d]; BENTLY/SHERMAN, 

416; Hart v. Baarcke, 186 USPQ 275 (S.D.Fla. 1975).  
53  PATERSON, 485; VITORIA ET.AL., 1115. Japonca referansların dikkate alınacağı yolunda bkz. 

Tyler Refrigeration Corp. v. Kysor Industrial Corp., 777 F.2d 687 (Fed.Cir. 1985); Minnesota 
Mining & Mfg. Co. v. Ansul Co., 213 USPQ 1024 (E.D. Wis. 1981). Almaca için bkz. In re Hall, 
781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986). Fransızca için bkz. In Deep Welding, Inc. v. Sciaky Bros. Inc.. 417 
F.2d 1227 (7th Cir. 1969). Çince için bkz. Hodosh v. Block Drug Co., Inc., 786 F.2d 1136 
(Fed.Cir. 1986). Davada Çin’de on yedinci yüzyıldan, Ming hanedanı zamanından kalma dokü-
manlar yazılı referans olarak kabul edilmiştir.    

54  EPOBA T 0164/92 (29.04.1993).  
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tent başvurularının toplandığı veri bankaları içinde yapılmaktadır55. Bu dokümanlar açık-

ladıkları bütün bilgiler itibariyle tekniğin bilinen durumuna dahildirler. Bu nedenle bun-

lardaki çizimler ile tarifname arasında bir fark yoktur56.     

Bununla birlikte, patent başvuruları bakımından özel bir düzenlemeye gidilmiştir. Ger-

çekten, patent hukukunda geçerli olan genel ilkeye göre, patent başvurusu tarihinden 

önce toplumca ulaşılabilir her şey tekniğin bilinen durumuna dahil olarak kabul edilir-

ken, başvuru tarihinden önce yapılmış ve fakat başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra 

yayınlanmış olan patent başvuruları da bu kapsamda değerlendirilmiştir (PatKHK m.7/3; 

EPC art.54/3; 35 U.S.C. §102(e)).  

Bunun için önceki tarihli başvuruların yayınlanmış olmaları şarttır. Yayından önce geri 

çekildiği için yayınlanmayan başvurular tekniğin bilinen durumuna dahil olmazlar. Bir 

ihtimal başvuru, geri çekilmiş olmasına rağmen, yanlışlıkla veya yayın prosedüründen 

geçtiği için yine de yayınlanmış olabilir. Böyle bir halde ortada bir “başvuru” bulunma-

dığından aynı sonuca varmak gerekir57. Ancak başvuru çekildikten sonra yapılan yayının 

dahi yazılı bir referans sayılacağı da belirtilmelidir. O yüzden bu durumda tekniğin bili-

nen durumuna dahil olma tarihi önceki başvurunun tarihi değil, yayının yapıldığı tarih 

olacaktır. Buna karşılık başvuru yayınlandıktan sonra geri alınsa, takipsiz bırakılsa ya da 

reddedilse dahi, bilinen tekniğe dahil olarak kalmaya devam edecektir58.  

 

2- Düzenlemenin Anlamı ve Gerekçesi  

a- Kanunî faraziye  

Başvuru tarihinde ya da başvuru tarihinden sonra yayınlanmış olan önceki tarihli patent 

başvuruları, diğer referanslarda olduğunun aksine, başvuru tarihinde toplumca ulaşılabi-

lir değildirler. Burada gizli bir referans olduğundan söz edilmiştir59. Aslında bu halde, 

                                                
55 VISSER, 67; MERGES/DUFFY, 415.  
56  EPOBA T 0169/83 (25.03.1985); SINGER/STAUDER, Spangenberg, 113-114; VISSER, 67. 
57  KRAβER, 272; EPOBA J 0005/81 (09.12.1981); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter 

IV, 6.1a; Woolard v. Comptroller General of Patents [2002] RPC 39.  
58  SCHULTE, Moufang, 228, PatG §3 Rn. 79; SINGER/STAUDER, Spangenberg, 125; VITORIA 

ET.AL., 1113-1114; MERGES/DUFFY, 428; DYBDAHL, 51; Alexander Milburn Co. v. Davis-
Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926); EPOBA J 0005/81 (09.12.1981).  

59  THOMAS D.C., 149. Buna karşılık bkz. MERGES/DUFFY, 427-428. Yazarlar bu tip referanslara 
“gizli” denilmesinin doğru olmadığını savunmaktadır. Yazarlara göre, bu tip başvurular sonunda 
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daha sonra yapılacak patent başvurusuyla toplumun zaten bildiği bir şey talep edilerek 

haksız bir biçimde bir tekel hakkı kazanılmış olmamaktadır. Buna rağmen bu referansla-

rın tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu yolunda bir kanunî faraziyenin60 kabul edil-

diği görülmektedir. Bu faraziyenin altında patent ofisi başvuruyu hemen sonuçlandırsay-

dı içeriğinin bilinen tekniğe dahil olacağına dair düşünce yatmaktadır61.  

Böyle bir düzenleme ile kanunkoyucu çatışan patent başvuruları riskini ortadan kaldır-

mak istemiştir.  

 

b- Çatışan patent başvuruları  

(1) Terminoloji sorunu 

Bu durumun aynı buluş için farklı kişilere patent verilmesi ya da çifte patent olarak ad-

landırılması düşünülebilirse de aynı buluş ve çifte patent (double patenting) kavramları-

na verilen anlam gerek EPC uygulaması gerekse Amerikan hukukunda bundan farklıdır. 

Buna göre, birbirinin aynı olan buluşlardan söz edebilmek için bunların buluş konusunun 

aynı olması yetmemektedir. Bunların aynı başvuru sahibine ait olmaları da şarttır. Bu 

bağlamda aynı buluş için farklı kişilere patent verilmesi, kavramlara verilen anlamlar 

karşısında mümkün olamayacaktır. Çifte patent ile kastedilen şeyin de aynı buluş için iki 

(veya daha fazla) patent verilmesi olduğu kabul edilmektedir62. Patent kanunlarında açık 

bir hüküm bulunmamasına rağmen çifte patente izin verilmemiştir63. Çifte patent soru-

nuyla esas olarak patente sağlanan koruma süresinin patentin veriliş tarihinden itibaren 

                                                                                                                                     
mutlaka yayınlanarak toplumca ulaşılabilir hale gelmektedir. Bu nedenle gizlilikten değil, olsa 
olsa toplumca ulaşılabilirlik niteliği, açıklanma öncesindeki bir tarihe çekilen bir referanstan bah-
sedilebilir..   

60  Bkz. PatKHK m.7 gerekçesi; SCHULTE, Moufang, 228, PatG §3 Rn. 78; TEKİNALP, 495. Kanunî 
faraziye kavramı için bkz. OĞUZMAN/ BARLAS, 207-208; EDİS, 375-376. Kanunî faraziye için 
kesin karine deyimi de kullanılmaktadır. Bkz. ÖZTAN, 213. 

61  MCJOHN, 167.  
62  EVANS/JACOBSON, 625; THOMAS D.C., 170; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 

6.4. Bir buluşun aşikar olan (buluş basamağı taşımayan) versiyonları da aynı buluş olarak kabul 
edilmektedir Bkz. In re Longi, 759 F.2d 887 (Fed.Cir. 1985).       

63  Örneğin Amerikan hukukunda bu sonuca kanunun yorumuyla ulaşıldığı görülmektedir. 35 USC 
§101’de yer alan, “[h]erkim yeni ve faydalı bir usul, makine, ürün, ya da madde bileşiği ya da bu 
sayılanlar üzerinde yeni ve faydalı bir gelişme icat eder ya da bulursa bu başlık altında düzen-
lenmiş şartlar ve koşullara tabi olmak üzere bunlar için bir patent alabilir” hükmünden hareket-
le buluş sahibinin buluşu için sadece bir patent alabileceği sonucuna varılmaktadır (In re Vogel, 
422 F.2d 438 (CCPA 1970); EVANS/JACOBSON, 625). 
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hesaplandığı durumlarda karşılaşılır64. Buluş sahipleri aynı başvuru tarihini taşıyan, do-

layısıyla birbirlerine nazaran tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilmeyen farklı 

sayıda başvuruda bulunarak çifte patent durumunun ortaya çıkmasına neden olabilirler65. 

Aynı buluş için yapılan değişik başvurularda, farklı uzmanların inceleme hızlarındaki 

farklılık, başvuruya yapılan itirazlar, başvuruda yapılan değişiklikler ve bunların yeniden 

incelenmesi gibi nedenlerle incelemede geçen süre her bir başvuru için farklı olabilmek-

tedir. Bu nedenle patentlerin verildiği tarihler de farklı olmaktadır. İşte özellikle bu sis-

temi benimsemiş ülkelerde, buluş sahipleri bu boşluktan yararlanarak buluşa tanınan 

koruma süresini uzatmaya çalışmaktadır66. Bununla birlikte, patent korumasının başvuru 

tarihinden itibaren başladığı, dolayısıyla farklı tarihlerde verilmiş olsalar da aynı başvuru 

tarihini taşıyan patentlerin koruma süresinin aynı tarihte sona erdiği ülkelerde de 

biyoteknoloji ve ilaç patentleri söz konusu olduğunda çifte patent önemli bir sorun ola-

rak ortaya çıkabilmektedir. Anılan alanlarda kendisi için patent alınan buluşun ticari bir 

ürün olarak piyasaya çıkabilmesi için geçmesi gereken süre çok uzun olabildiğinden, bu 

aşamaya gelindiğinde çoğunlukla patent süresi de sonuna gelmiş olmaktadır. Patent ko-

rumasında bir aylık bir sürenin bile büyük önem taşıdığı bu alanlarda başvuru sahipleri 

kazanabilecekleri en ufak bir süreden bile yoksun kalmak istemediklerinden aynı buluş 

için birden fazla patent başvurusu yapılması az görülen bir durum değildir67. 

Bizim çatışan patent başvuruları olarak adlandırdığımız durumda ise patent başvurusu ile 

bu başvurunun yayını arasında, aynı konuya ilişkin olarak başkası tarafından yapılmış bir 

başvuru söz konusudur.         

 

(2) Çatışan patent başvurularının engellenmesinin nedenleri  

                                                
64  TRIPS art.33’de patentlerde korumanın başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak 20 yıllık süre-

den önce sona ermeyeceği öngörülmüş bulunmaktadır. Günümüzde belli başlı patent sistemlerin-
de patent koruması başvuru tarihinden itibaren hesaplanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri de 
1995 yılına kadar patent koruma süresinin patentin verilişi tarihinden itibaren 17 yıl olarak kabul 
etmişken bu tarihten sonraki başvurular için başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yirmi yıllık 
süreyi benimsemiştir (EVANS/JACOBSON, 626). Bununla beraber, TRIPS’deki ifade karşısında, 
patent süresinin başvuru tarihinden itibaren hesaplanmasının zorunlu olduğu söylenemeyecektir. 
TRIPS’i kabul etmiş devletlerin asgari süre şartına uymak kaydıyla koruma için süre hesaplama-
sını patent veriliş tarihinden itibaren hesaplamalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır.  

65  Bu ve çifte patentin ortaya çıkabileceği diğer örnekler için bkz EVANS/JACOBSON, 627.   
66  EVANS/JACOBSON, 626.  
67  EVANS/JACOBSON, 641. 
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Çatışan patent başvurularını engellemek suretiyle her şeyden önce hukuk güvenliğinin 

sağlanması amaçlanmıştır. Böylelikle üçüncü kişiler farklı hak sahiplerince açılacak 

tecavüz davalarından korunmuş olmakta; aynı buluş için birden fazla kişiye lisans bedeli 

ödemekten kurtulmaktadır. Ayrıca, buluş için tanınan koruma süresinin ikinci bir patent 

nedeniyle uzamasının da önüne geçilmektedir68. Şöyle ki, koruma süresi başvuru tarihin-

den itibaren hesaplanmaktadır. Bu süre, normal şartlar altında, önceki başvurudan itiba-

ren yirmi yıl geçmekle sona erecektir. Ancak daha sonra aynı konuda bir başkasına daha 

patent verilmesi halinde, ikinci patentin sahibi de başvurusundan itibaren yirmi yıllık bir 

koruma elde edecektir. Dolayısıyla korumadan yararlanan kişiler farklı olsa da toplumun 

buluşu serbestçe kullanması yirmi yıldan daha fazla bir süre için önlenmektedir. Bütün 

bunlara ek olarak patentin sahibine buluş konusundan faydalanmak değil, başkalarını 

engellemek konusunda bir hak verdiğini düşünmek gerekir. Bu da kaçınılmaz biçimde 

farklı kişilerin aynı korumadan yararlanmaları durumunda birbirlerini de engellemek 

hakkına sahip olup olmadıkları sorusunu gündeme getirecektir.  

İşte daha önce yapılan başvuru ile bu başvurunun yayınlanması arasında yapılan patent 

başvuruları için söz konusu olabilecek çatışan patent başvuruları problemi, yayınlanmış 

olmak şartıyla, önceki başvurunun tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilmesi neti-

cesinde önlenmiş bulunmaktadır69. Bu sonuç ilk başvuru yapanın patent alacağını kabul 

etmiş olan sistem açısından da tutarlıdır. 

 

c- Çatışmanın bulunduğu durumlar  

Patent korumasının ülkesel olması nedeniyle yukarıda ifade edilen sakıncalar sadece 

aynı ülkedeki patent başvuruları için söz konusu olabilecektir. Bundan dolayı bir başka 

ülkede yapılmış olan önceki patent başvuruları, sonradan yayınlanmış olsalar bile, tekni-

ğin bilinen durumuna dahil kabul edilmezler.  

Nitekim PatKHK sadece Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularını bu kapsama 

sokmuştur. Bu nedenle örneğin Almanya’da, sadece bu ülke ile sınırlı olarak yapılmış ve 

henüz yayınlanmamış bir patent başvurusu, yayın tarihinden önce Türkiye’de yapılmış 

bir başvuru için önceki tekniğe dahil referans sayılmayacaktır.  

                                                
68  THOMAS D.C., 149. 
69  BENTLY/SHERMAN, 417.  
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Ancak patent hukuku uluslararası metinlerde de düzenlemelere konu olmuş bir hukuk 

dalıdır. O nedenle konunun özellikle Avrupa Patent Konvansiyonu ve Patent İşbirliği 

Anlaşması çerçevesinde ele alınması da gerekir. Gerçekten, bu yolla Türkiye’nin de se-

çildiği bir patent başvurusu yapılmışsa, bunun hükümlerinin ne olacağı sorusu cevap-

lanmalıdır.  

Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu, Türkiye’de yapılmış bir Türk patenti 

başvurusu olarak kabul edilir. Bu husus, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa 

Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik70 ile açıkça 

düzenlenmiştir (m.7). Bunlar tekniğin bilinen durumuna dahil olacaklardır.  

Aynı sonuca Türkiye’nin seçildiği PCT başvuruları için de varmak gerekir. Nitekim 

PatKHK’nin 7’nci maddenin gerekçesinde de, “[b]u tür önceki tarihli başvurular, millî 

patent başvuruları ise göz önünde tutulurlar. Ancak, Avrupa Patent Anlaşması'na ve 

Patent İşbirliği Anlaşması'na (Patent Cooperation Treaty) katılındığı takdirde, bu an-

laşmalar çerçevesinde Türkiye'de de koruma talep edilmiş ise, bunlar da millî patent 

başvuruları gibi işlem göreceği için değerlendirilecektir.” denilmiştir71. Bu düzenleme 

yerinde olmakla birlikte kanımızca bir tespitin de yapılmasında fayda vardır. PCT başvu-

rularında artık herhangi bir ülke seçilmesine gerek olmaksızın bütün üye ülkeler için 

yapılmış sayılmaktadır. Bu durumda başvuru sahibi ulusal faza geçeceği ülkeleri seçme 

konusunda son aşamaya kadar serbesti içinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası 

araştırma raporunun yayınlandığı tarihte, sonraki millî başvuru sahibinin, ilk başvurunun 

kendi ülkesinde ulusal faza geçirilip geçirilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgisi bu-

lunmamaktadır. Bu nedenle önceki başvurunun tekniğin bilinen durumuna dahil kabul 

edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu uygulama hukuk gü-

venliğini zayıflatmakta, bu dönem içerisinde sonraki başvuru sahibi, belki de yeni sayıl-

mayacağı için reddedilecek olan kendi patent başvurusunu takip edip etmeme konusunda 

sağlıklı bir karar verebilme imkânını yitirmektedir. 

                                                
70  RG 09.01.2001 t., No.24282.  
71  Patent ve Faydalı Model Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre de, 

“[p]atent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve patent başvurusu tari-
hinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen 
durumuna dâhildir. Bu hüküm, uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yolu ile yapılan patent ve 
faydalı model başvuruları ile patent ve faydalı model belgelerini de Yönetmelikte açıklandığı şe-
kilde kapsar”  
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PatKHK’nin bu sistemine karşılık Avrupa Patent Konvansiyonu’nda farklı bir düzenle-

me benimsenmiştir. Şöyle ki, Avrupa Patent Konvansiyonu’na üye ülkelerde yapılan ve 

henüz yayınlanmamış önceki tarihli millî başvurular, bu arada yapılacak bir Avrupa pa-

tenti başvurusu bakımından bilinen tekniğe dahil sayılmayacaktır. Bir diğer deyişle kon-

vansiyonda çatışmanın sadece iki Avrupa patenti başvurusu arasında olabileceği kabul 

edilmiştir. Ancak bu hükmün amacına uygun bir biçimde de sınırlandırıldığı görülmek-

tedir. Buna göre, önceki Avrupa patent başvurusu, sadece bu başvuruda gösterilmiş olan 

ülkelerin sonraki Avrupa patent başvurusunda da gösterilmiş olmaları halinde, o ülkeler-

le sınırlı olarak, tekniğin bilinen durumuna dahil edilmektedir (EPC art.54/4). Bu konu 

aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

3- Yayınlanmış Önceki Tarihli Patent Başvurularının Yenilik ve Buluş Basamağı 

İncelemesi Bakımından Etkileri 

Önceki teknik, patent başvurusunun gerek yenilik, gerekse buluş basamağı içerip içer-

mediği incelenirken dikkate alınan bir referans noktasıdır. Başvuru tarihinde ya da daha 

sonraki bir tarihte yayınlanmış olan önceki tarihli patent başvuruları da önceki tekniğe 

dahildir. Bu nedenle ilk bakışta kural olarak, bunların hem yenilik, hem de buluş basa-

mağı incelenirken değerlendirilmesi gerektiği düşünülebilir. Ancak aşağıda açıklanacağı 

üzere bunların sadece yenilik incelemesinde kullanılacağı kabul edilmiştir.       

 

a- Yenilik incelemesi bakımından    

Tekniğin bilinen durumuna dahil sayılan referansların buluşun yeniliği incelenirken kul-

lanılacakları konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Önceki tarihli patent 

başvuruları da kanunî bir faraziye yoluyla da olsa tekniğin bilinen durumuna dahil edil-

miştir. Dolayısıyla yenilik karşılaştırması yapılırken dikkate alınmaları gerekir. Yukarıda 

da açıklandığı üzere, kanunî faraziyenin kabul edilmesinin nedeni çatışan patent başvu-

rularının engellenmesidir. Bu şekilde buluş için bir kez daha patent verilmemiş olur. 

 

b- Buluş basamağının incelenmesi bakımından 
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Avrupa Patent Konvansiyonu’nda buluş basamağı başlığını taşıyan 56’ncı maddenin 

ikinci cümlesinde, ‘m.54/3 uyarınca tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilen patent 

başvurularının, daha sonra yapılmış bir başvurunun buluş basamağını içerip içermediği 

incelenirken dikkate alınmayacağı’ hükme bağlanmıştır72. Bu başvurular sadece yenilik 

karşılaştırması bakımından tekniğin bilinen durumu içerisinde mütalaa edileceklerdir. 

Gerçekten patent başvurusunun konusunun tekniğin bilinen durumundan aşikâr olarak 

çıkarılabileceği hallerde başvuru sahibi önceki teknikteki bir şeyi aynen talep etmemek-

tedir. Dolayısıyla aynı buluş konusu için iki defa patent verileceğinden bahsedilemez. 

Başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış olan önceki tarihli patent başvurularının tekni-

ğin bilinen durumuna dahil kabul edilmesinin ise, çatışan patent başvurularının önlenme-

si gibi bir gerekçesi bulunmaktadır. Bu amaçla anılan referanslar toplumca ulaşılabilir 

olmamalarına rağmen yine de tekniğin bilinen durumu içinde mütalaa edilmiştir. Böyle-

ce çatışan başvuruların önlenmesi konusundaki toplum menfaati ve sistemin temel esas-

larına bağlılık düşüncesi, bağımsız olarak buluş yapan sonraki başvuru sahibinin men-

faatine tercih edilmiştir denilebilir. Ancak yenilik incelemesi bakımından, çatışan patent 

başvurularının önlenmesi amacıyla, kabul edilen faraziyenin buluş basamağı inceleme-

sinde yeri olmadığını söylemek gerekir. Söz konusu faraziyenin kabulünü gerektiren 

sebep –çatışan patent başvuruları riski– ortadan kalktıktan sonra, bu durumun yaratacağı 

sakıncalar da dikkate alınarak bu istisnaî durumun sürmesine gerek görülmemiştir. Bu 

durumun sonraki başvuru sahipleri bakımından hukuk güvenliğini büyük ölçüde sağla-

yacağı ifade edilmiştir73. Yine aynı şekilde bunun innovasyonu teşvik edeceği, benzer 

konudaki patentlerin rekabeti artıracağı savunulmuştur74. 

Aşağıda ilgili bölümde de görüleceği gibi, buluş basamağı bulunup bulunmadığı değer-

lendirmesi yapılırken tekniğin bilinen durumuna dahil olan referans karşısında bir buluş 

faaliyeti bulunup bulunmadığına bakılır. Bu aşama zaten buluş konusu ile tekniğin bili-

nen durumuna dahil referans arasında bir ayniyet bulunmadığı zaman söz konusu olan 

değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada başvuru konusunun patent vermeye değecek bir 

buluş faaliyeti içerip içermediği araştırılır. İstisnaî bir şekilde toplumca bilinmeyen bir 

                                                
72  Ayrıca bkz. PatG §3 Abs.2; Patent Act of 1977 sec.2(3); sec.3. Yine PatKHK hazırlanırken ya-

rarlanıldığı ifade edilen İspanyol Patent Kanunu’nun 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasında da aynı 
yönde bir hükmün varlığı göze çarpmaktadır.  

73 THOMAS D.C., 168.  
74  THOMAS D.C., 168. 
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dokümanın yeniliği ortadan kaldırması hukuk güvenliği nedeniyle bir aşamaya kadar 

kabul edilebilir. Ancak uzman kişinin kimsenin bilmediği bir dokümandan yola çıkarak 

kendisi için aşikâr olduğu kabul edilen bir sonuca ulaşacağı varsayımı amacı büyük öl-

çüde aşan bir yorum olacaktır.   

Avrupa Patent Konvansiyonu’nda öngörülmüş olan bu kurala karşılık, Amerikan huku-

kunda başvuru tarihinden sonra yayınlanmış önceki tarihe ilişkin patent başvurularının, 

sonraki başvurunun sadece yenilik değil buluş basamağı yönünden incelenmesinde de 

kullanılacağı kabul edilmiştir (35 U.S.C. §103c)75. Ancak bu kurala dar kapsamlı da olsa 

bir istisna getirilmiştir. Buna göre, iki başvurunun da aynı kişiye ait olduğu ya da başvu-

ru sahibinin başvurusunu diğer başvuru sahibine devretmek yükümlülüğünün olduğu 

durumlarda, eski başvuru yapılacak aşikârlık analizinde dikkate alınmamaktadır.  

 

c- Türk hukukundaki düzenlemenin değerlendirilmesi   

PatKHK’de bu konuda yenilik ve buluş basamağı incelemeleri arasında böyle bir ayrım 

yapılmadığı görülmektedir. EPC art.56’nın hukukumuzdaki karşılığı olan PatKHK 

m.9’da sadece “[b]uluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin 

bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş 

ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir” ifadesi yer almış bulunmaktadır. 

Tekniğin bilinen durumuna dahil referansları sayan PatKHK m. 7/2 ve m.7/3’te de bun-

ların etkileri bakımından yenilik ve buluş basmağı arasında bir ayrım yapılmamıştır. 

PatKHK’nin ilgili hükümleri aşağıda da görüleceği gibi, herhangi bir yoruma olanak 

vermeyecek derecede açıktır. Kanunun lafzına bakarak, başvuru tarihinde ya da daha 

sonra yayınlanmış olan önceki tarihli patent başvurularının hem yenilik hem de buluş 

basamağı incelemesi bakımından tekniğin bilinen durumuna dahil olacağı söylenebilir.  

Yine kanunun lafzından hareket edildiğinde, aynı buluş konusu hakkında Avrupa Patent 

Ofisine yapılmış olan bir Avrupa patenti başvurusu ile Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmış 

                                                
75  Bu hüküm 1999 yılında yapılan bir değişiklikle Amerikan Patent Kanunu’na eklenmiştir. Ancak 

bundan önce de yayınlanmış önceki tarihli patent başvurularının hem yenilik hem de aşikârlık 
(buluş basamağı) incelemesinde kullanılması gerektiği mahkemelerce kabul edilmişti. Bkz. 
Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 388 U.S. 252 (1965); In re Bass, 474 F.2d 1276 (CCPA 
1973); In re Wertheim, 646 F.2d 527 (CCPA 1981); In re Bartfeld, 925 F.2d 1450 (Fed.Cir. 
1991). Bu uygulamanın eleştirisi ve yenilikle sınırlı kalması görüşü için bkz. THOMAS D.C., 166 
vd.; MERGES/DUFFY, 428-429. 
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olan bir millî başvuru arasında dengesizlik ortaya çıkmaktadır. Bu ikisi karşılaştırıldı-

ğında, millî başvurunun patent verilebilirlik değerlendirmesi bakımından daha dezavan-

tajlı bir konumda olduğunu kabul etmek gerekecektir. Şöyle ki, başvuru tarihinde ya da 

bu tarihten sonra yayınlanmış önceki tarihli bir Avrupa patent başvurusu, sonraki Avrupa 

patent başvurusu için sadece yenilik değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Oysa Türk 

Patent Enstitüsü’ne yapılmış başvurular incelenirken önceki tarihli bir başvuru hem yeni-

lik hem de buluş basamağı değerlendirmesinde kullanılabilecektir.    

Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusunda PatKHK m.4 hükmü yoluyla EPC 

art.56’daki daha elverişli hükmün uygulanması mümkün olabilir76. Ama sadece Türkiye 

ile sınırlı yapılmış olan patent başvurularında PatKHK m.9 hükmü karşımızda bütün 

açıklığıyla durmaktadır. Bir kanun hükmünün yorumu yapılırken bunun lafzı ve ruhu ile 

birlikte yorumlanması gerektiği MK m.1’de düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak yoru-

mun sınırının da kanunun lafzı olduğu kabul edilmektedir. Bu noktadan sonra kanunda 

bir boşluk olduğu sonucuna varmak gerekmektedir77.  PatKHK m.9 hükmünün lafzının 

açıklığı karşısında kanun koyucunun söz konusu meseleye bir çözüm getirmiş olduğunu 

kabul etmek gerekir. Bu nedenle kanunda bir boşluk bulunduğundan söz edilemez. Bu-

rada somut olaya uygulanacak bir kural bulunmaktadır. Ancak kanımızca PatKHK’nin 

benimsemiş olduğu düzenleme tatmin edici değildir. Böyle bir durumda gerçek olmayan 

                                                
76  Bkz. PatKHK m.7 gerekçesi. Aynı durum Türkiye’nin seçilmiş olduğu PCT başvuruları için de 

söz konusudur, bkz. TEKİNALP, 496. Ancak bu noktada EPC ile PCT arasındaki temel farkı göz-
den kaçırmamak gerekmektedir. Gerçekten, EPC bölgesel bir patent anlaşmasıdır. Avrupa Patent 
Ofisi tarafından incelenen patent başvuruları, EPC’de belirtilen patent verilebilirlik şartlarını ta-
şıdıkları için tescil edilmelerine karar verildiğinde, seçilen üye ülkelerde de geçerli olmaktadır. 
Verilmiş bulunan Avrupa patentinin hükümsüzlüğü için başvuruda seçilmiş bulunan üye ülke 
mahkemesi önünde dava açılması halinde, dava konusu patentin hükümsüzlüğüne karar verile-
bilmesi şartları EPC art.138/1 tarafından düzenlenmiştir. Anılan bu şartlar arasında Avrupa pa-
tentinin konusunun Konvansiyon’un 52 ilâ 57’nci maddelerinde düzenlenmiş bulunan patent ve-
rilebilirlik koşullarını taşımıyor olması da sayılmıştır. Bu düzenleme karşısında bir soru akla 
gelmektedir: Burada kastedilen genel olarak ilgili maddelerin düzenlenme konusu yaptığı yenilik, 
buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik ve patent verilebilir buluş konuları mıdır yoksa EPC 
art.52-57 midir? İlk ihtimalde, maddede millî hukuk uyarınca, üye devletin ülkesiyle sınırlı ol-
mak üzere hükümsüzlüğe karar verileceği belirtildiğinden PatKHK’nin bu konuları düzenleyen 5 
ilâ 10. maddeleri hükümlerinin uygulanacağı savunulabilir. Bu durumda açıklandığı üzere, 
PatKHK’nin tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilecek referansların tespiti bakımından 
EPC hükümlerinden farklı düzenlemelere gitmiş olması nedeniyle, Türkiye’nin seçildiği Avrupa 
patentlerinin PatKHK’ye aykırılık nedeniyle Türk mahkemeleri tarafından hükümsüz kılınmaları 
sonucu doğacaktır. İkinci olasılık kabul edilirse tescil edilmiş olan patentin doğrudan doğruya 
EPC art.52-57’yi ihlal edip etmediğinin kontrol edilmesi gerekecektir. Kanımızca ikinci olasılı-
ğın kabul edilmesi hem PatKHK m.4 uyarınca, hem de bölgesel patent sisteminin doğası gere-
ğince şarttır.   

77  EDİS, 128.  
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bir boşluk olduğundan söz edilir. Kanundaki düzenlemenin ihtiyaçlara uygun olmadığı, 

hukuk politikasının hatalı bir değerlendirmesinin söz konusu olduğu hallerde karşımıza 

çıktığı kabul edilen gerçek olmayan boşluklarda, aslında kanunda bir boşluk bulunmadı-

ğı için, kural olarak hâkimin örf ve adet hukuku kurallarıyla ya da hukuk yaratarak boş-

luk doldurması yükümünden bahsedilemeyecektir. Gerçek olmayan boşluklarda hâkim 

bu boşluğun doldurulmasıyla görevlendirilmemiştir. Bu görev aslında kanun koyucu-

nundur. Ancak istisnai durumlarda mevcut hükmün uygulanmasının haksız sonuçlar 

doğurması halinde hâkimin MK m.2/2’den yararlanarak gerçek olmayan boşluğu dol-

durma yoluna gidebileceği de kabul edilmektedir78.   

Kanımızca, PatKHK m.9 hükmünün de gerçek olmayan bir kanun boşluğu teşkil ettiği 

sonucuna varmak gerekmektedir. Gerçekten, başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra 

yayınlanmış olan önceki tarihli patent başvurusunun buluş basamağı değerlendirmesinde 

tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilmesi, başvuru sahibinin hiç görmemiş olduğu, 

ulaşması da mümkün olmayan bir referanstan etkilenerek başvuruda bulunduğunu var-

saymaktadır. Yenilik değerlendirmesinde böyle bir kabul, çatışan patent başvurularının 

önlenmesi amacına hizmet ettiği için, mazur hatta gerekli görülebilir. Ancak buluş basa-

mağında bu söz konusu değildir. Ayrıca bu durum bir anlamda başvuru sahibinin ceza-

landırılması sonucunu da doğurmaktadır. Nitekim aynı buluşu belli koşullar altında ba-

ğımsız olarak yapan, hatta kendisi icat etmemiş olsa dahi iyi niyetle kullanan kişilere bile 

ön kullanım hakkı adı altında kullanım hakkı tanındığı (PatKHK m.77) göz önüne alın-

dığında bu durumun hakkaniyete aykırı olduğu da söylenebilecektir79. Son olarak, 

PatKHK m.9’da yer verilmemiş olan ayrımın KHK’ye kaynak teşkil ettiği belirtilmiş 

bulunan bütün metinlerde80 yer alması da kanımızca bu konuda sehven yapılan bir eksik-

liğe işaret etmektedir. Bize göre, kanun koyucunun bilinçli bir tercihi olarak görülmeyen 

bu hükmün uygulanmasının buluş sahipleri bakımından dürüstlük kuralına ve adalete 

                                                
78  AKYOL, 15. Gerçek olmayan boşluklar hakkında bkz. OĞUZMAN/BARLAS, 73-74; ÖZTAN, 149-

150; EDİS, 129, 133.  
79  Diğer yandan bu karşılaştırmayı yaparken ön kullanım hakkının sadece sınırlı bir yetki verdiğini, 

başkalarının kullanımını engelleme konusunda bir hak bahşetmediğini de vurgulamak gerekir. 
Oysa PatKHK m.9’da gerçek olmayan bir boşluk bulunduğu ve buluş basamağını ortadan kaldı-
ran henüz yayınlanmamış patent başvurularına rağmen patent verilebileceği kabul edildiğinde, 
artık o buluş konusu üzerinde münhasır bir hak söz konusu olmaktadır.   

80  Bkz. PatKHK gerekçesi.  
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aykırı sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Bu nedenle MK m.2/2’nin düzeltici etkisi kul-

lanılarak hakkaniyete aykırı sonuçların önüne geçilmelidir. 

Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı m.9’da EPC art.56’dakine paralel bir düzen-

leme yapılarak bu hata düzeltilmiş görünmektedir. 

 

4- Yayınlanmış Önceki Tarihli Patent Başvurularının Tekniğin Bilinen Durumuna 

Dahil Olduğu Kabul Edilen Kapsamı ve Şekli  

a- Önceki tarihli başvurunun tekniğin bilinen durumuna dahil sayılan kapsamı 

(1) Bütüncül yaklaşım – kapsamı istemlerle sınırlayan yaklaşım  

Önceki tarihli patent başvurusunun tekniğin bilinen durumuna dahil sayılacak kapsamı-

nın tespitinde iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki önceki tarihli patent baş-

vurusunun bir bütün olarak ele alınmasıdır. Bütüncül yaklaşım (whole contents 

approach) olarak adlandırılabilecek bu yaklaşımda önceki tarihli patent başvurusunun 

tümü yenilik karşılaştırmasında kullanılmaktadır. Böylelikle önceki tarihli başvuruda 

açıklanmış olan bütün bilgiler önceki tekniğe dahil sayılmaktadır81.  

Bunun karşısında önceki tarihli başvuruların bilinen tekniğe dahil sayılan kısmını sadece 

istemlerle sınırlayan yaklaşım (prior claim approach) yer alır. Burada sonraki başvuru-

nun, önceki başvurunun istemlerinin patent verilmiş olan son haliyle karşılaştırılması söz 

konusudur.  

Bu iki yaklaşım arasında çatışan patent başvuruları açısından da farklılık bulunmaktadır. 

Karşılaştırmayı istemlerle sınırlayan sistemde çatışan patent başvuruları, dolayısıyla aynı 

konu için farklı kişilere patent verilmesi riski tam olarak önlenmektedir. Gerçekten, ön-

ceki başvuru sonuçlandırıldıktan sonra istemlerinin kapsamı tam olarak belli olacağı 

için, sadece bunlarla birebir örtüşen istemleri olan başvurular reddedilecektir. Ancak bu 

yaklaşımın sonraki başvurunun incelenmesini aşırı ölçüde geciktirme gibi bir sakıncası 

vardır. Çünkü bu sistemde sonraki başvuru ancak önceki başvurunun istemlerinin son 

hali ortaya çıktıktan sonra incelenebilmektedir. Bu ise kabul edilemeyecek bir belirsizlik 

                                                
81 EPOEBA G 0001/03 (08.04.2004); In re Benno, 768 F.2d 1340 (Fed.Cir. 1985); SCHULTE, 

Moufang, 229, PatG §3 Rn. 82; DURHAM, 82. 
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anlamına gelmektedir82. Üçüncü kişilere patent verildikten sonra buna patent ofisi nez-

dinde itiraz edilebilme hakkı tanınmış olması da belirsizliğin süresinin uzamasına neden 

olmaktadır. 

Bütüncül yaklaşımda ise talep kapsamından bağımsız olarak başvuruda açıklanan bütün 

bilgiler önceki tekniğe kabul edilecektir. Bu yaklaşım da aynı konu için iki patent veril-

mesini önler. Ancak bunu aşan sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Gerçekten önceki başvuru 

ile tarifnamede açıklanan bilgilerden daha azı talep edilmiş olabilir. Bu halde aynı konu 

için iki patent verilmesi durumu bulunmamasına rağmen sonraki başvuru reddedilebile-

cektir. Bunun asıl amacın ötesine geçen, gereğinden fazla sert olduğu söylenebilir. İşte 

bu nedenle bütüncül yaklaşım, önceki tarihli başvuruların sadece yenilik incelemesi ba-

kımından bilinen teknik kapsamında değerlendirileceği kabul edilmek suretiyle yumuşa-

tılmıştır83.                

Yenilik karşılaştırmasını sadece önceki tarihli patent başvurularının istemleri ile sınırla-

yan yaklaşım, Avrupa Patent Konvansiyonu’nun kabulünden önce Avusturya, Almanya, 

Hollanda ve İngiltere’de uygulama alanı bulmuştur. Bugün İsviçre dışındaki Avrupa 

Patent Konvansiyonu’na üye bütün ülkelerde bütüncül yaklaşım benimsenmiştir84. 

PatKHK m.7/3’de de önceki tarihli patent başvurularının “yayınlanan ilk metinleri” de-

nilmek suretiyle, bütüncül yaklaşım tercih edilmiştir denilebilir.     

 

(2) Özet  

Önceki tarihli patent başvurularının değerlendirilmesinde bütüncül yaklaşım kabul edil-

miş olmasına rağmen, patent başvuru dilekçesinin bir eki olan ve yayınlanan patent bel-

gesinde de yer alan “özet” bunun dışında tutulmuştur. Gerek PatKHK m.48’de ve gerek-

se EPC art.85’de bu husus açıkça belirtilmiştir. Anılan düzenlemelerde özetin sadece 

teknik bilgi verme amacına hizmet edeceği, başka amaçlar için kullanılamayacağı hükme 

bağlanmıştır. Her iki düzenlemede de bu amaçlardan bazıları özellikle belirtilerek, örnek 

kabilinden sayılmıştır. Buna göre özet özellikle patentin sağladığı korumanın kapsamının 

tespitinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının belirlenmesinde kullanılamayacak-

                                                
82  EPOEBA G 0001/03 (08.04.2004).  
83  SINGER/STAUDER, Spangenberg, 126;  EPOEBA G 0001/03 (08.04.2004).  
84  SINGER/STAUDER, Spangenberg, 126.  
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tır85. Bununla birlikte, özetin tekniğin bilinen durumunun sınırlarının belirlenmesinde 

kullanılamayacağı belirtilirken her iki düzenleme de farklı ifadelere yer vermiştir. 

PatKHK’de özet için “tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanıla-

maz” denilmiştir. EPC’de ise özetin patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra 

yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Avrupa patent başvurula-

rının tekniğin bilinen durumuna dahil olduğunu düzenleyen art.54/3’ün uygulanması 

bakımından dikkate alınmayacağı öngörülmüştür.  

EPC’deki düzenleme hükmün sınırlarının tespit etme bakımından daha yerinde görül-

mektedir. Gerçekten, yayınlanmış patent başvurusunun yayın tarihinden sonra yapılacak 

patent başvuruları için tekniğin bilinen durumuna dahil yazılı bir referans olarak kabul 

edilmesinde, ilgili bilgilerin başvurunun hangi bölümünde olduğunun bir önemi bulun-

mamalıdır. Patent ofisinin özete müdahale etme yetkisinin bulunması vardığımız bu so-

nucu değiştirmeyecektir, çünkü yazılı referanslarda referansın kimin tarafından yazıldı-

ğının bir önemi bulunmaktadır. Önemli olan referansın toplumca ulaşılabilir olmasıdır 

ki, özet de patent belgesinin diğer kısımlarıyla birlikte yayınlanmakla bu şart gerçekleş-

miş olur86. 

O nedenle özetin sadece önceki tarihli patent başvuruları bakımından bilinen tekniğin 

sınırlarının çizilmesinde kullanılamayacağını kabul etmek gerekir.   

 

b- Önceki patent başvurularının tekniğin bilinen durumuna dahil sayılan şekli  

(1) Önceki patent başvurularının yayınlanan ilk hali   

Önceki tarihli patent başvurularının hangi tarihteki durumlarının tekniğin bilinen durumu 

içinde mütalaa edileceği PatKHK ve EPC’de farklı düzenlenmiştir.   

PatKHK m.7/3’te bu tip patent başvurularının yayınlanan ilk metinlerinin tekniğin bili-

nen durumuna dahil kabul edileceği hükme bağlanmıştır. EPC art.54/3’de ise Avrupa 

patent başvurularının yayınlanan ilk hallerinin değil, başvurun yapıldığı andaki ilk halle-

                                                
85  SINGER/STAUDER, Teschmacher, 394-395; EPOBA T 0246/86 (11.01.1988); EPOBA T 0168/86 

(22.02.1988); EPOBA T 00407/86 (01.03.1988). 
86  DYBDAHL, 50; EPOBA T 0160/92 (27.01.1994). Karara göre Japon patentinin İngilizce özeti 

tekniğin bilinen durumuna dahildir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta yenilik değer-
lendirmesi bakımından söz konusu özetin tek başına teknik alandaki uzman kişiye o buluşu uygu-
lamaya koymasına yetecek kadar bilgi verip vermediğinin incelenmesi gerektiğidir.      
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rinin (“as filed”) yenilik araştırmasında tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilecek-

leri öngörülmektedir87. 

 

(2) Önceki patent başvurusunda değişiklik yapılmış olması  

Yayınlanmamış patent başvuruları ile ilgili olarak değerlendireceğimiz son husus da 

bunların kapsamının sonradan değiştirilmesi halinde, anılan bu referansların hangi tarih-

teki içeriklerinin tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilip, yenilik araştırmasında 

dikkate alınacağıdır. 

Gerçekten patent başvurusu yapıldıktan sonra başvuru sahibinin çeşitli aşamalarda patent 

başvurusundaki tarifname, resimler ve istemlerde değişiklik yapabilmesine imkan ta-

nınmaktadır (PatKHK m.54/4, m.62/8-10; EPC art.123). Bununla birlikte yapılacak olan 

bu değişiklikler ancak başvurunun kapsamını daralttıkları sürece kabul edilebilecektir. 

Nitekim EPC art.123’te patent başvurusunun başvurunun yapıldığı tarihteki buluş konu-

sunun içeriğini aşan şekilde değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir. PatYön m.26/son’da da 

“Patent başvurusunun incelenmesi sırasında, patent verilmesi istenilen buluş konusunun 

ilk başvurunun kapsamını aşacak şekilde kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, 

başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarihtir” hükmü bulunmaktadır. 

Dolayısıyla patent başvurusu ile korunması amaçlanan buluş konusunun kapsamı başvu-

rudan sonra daraltılabilecek, buna karşılık buluş konusunun kapsamını genişleten deği-

şiklikler yeni bir başvuru olarak değerlendirilecektir. Böyle bir durumda eski başvuru 

terkedilmiş sayılacağından başvuruya nazaran tekniğin bilinen durumunun tespit edilme-

sinde sonraki başvuru tarihinin esas alınması gerekir. 

Bu noktada başvuru sahibinin neden başvurusunun kapsamında değişiklik yaparak, da-

raltmak istediği sorusu akla gelebilir. Böyle bir değişikliğin nedeni genellikle başvuru 

yapıldıktan sonra tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir referansın fark edilmesidir. 

Bu referansın başvuruyu yeni olmaktan çıkarma ya da aşikâr hale getirme riski varsa, 

başvurunun kapsamı söz konusu referansı dışarıda bırakacak şekilde daraltılarak başvu-

runun reddedilmesinin önüne geçilmektedir. 

                                                
87  Aynı yönde PatG §3 Abs.2. Benzer bir düzenleme Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı’nda 

da yer almaktadır. Buna göre, “[p]atent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış 
olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının 
ilk içerikleri tekniğin bilinen durumuna dâhildir.” (m.7/3). 
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Bilinen teknik tespit edilirken önceki patent başvurularının hangi halinin dikkate alına-

cağı sorusunun yanıtı iki ihtimal göz önünde tutularak verilebilir:  

 

i-  Sonraki başvurudan önce yayınlanmış ve fakat yayından önce değiştirilmiş önceki 

patent başvuruları 

Bu tip patent başvuruları herhangi bir yazılı referans gibi değerlendirileceklerdir. Bu 

nedenle bunların yayınlanmış halleri dikkate alınacak yenilik incelemesi yayınlanan bu 

metne göre yapılacaktır.  

 

ii- Sonraki başvurudan sonra yayınlanmış ve fakat yayından önce değiştirilmiş önceki 

patent başvuruları 

PatKHK sisteminde patent başvurularında değişiklik yapılabilecek iki aşamadan bahse-

dilebilir88. Bunlardan ilki başvuru henüz yayınlanmadan başvurunun şekli şartlara uy-

gunluk açısından incelenmesi sırasında yapılacak değişikliklerdir. Bu aşamada yapılacak 

olan değişiklikler ilk yayınlanan metne yansımış olacakları için, tekniğin bilinen duru-

muna dahil olan doküman patent başvurusunun söz konusu değişiklikler yapılmış hali 

olacaktır.   

İkinci durumda ise, PatKHK’nin 62’nci maddesinde tekniğin bilinen durumuna ilişkin 

araştırma raporu yayınlandıktan sonra altı ay içinde üçüncü kişilerin patent başvurusuna 

karşı itirazlarını bildirebilecekleri, başvuru sahibinin de gerekli görürse tarifname, resim 

ve istemlerinde değişiklik yapabileceği düzenlenmiştir. Araştırma raporu ise patent baş-

vurusundan sonra, en erken ise patent başvurusu ile birlikte yayınlanmaktadır 

(m.57/son). Bundan hareketle, başvuru sahibinin patent başvurusu yayınlandıktan sonra 

da bunun kapsamını daraltan değişiklikler yapabileceği söylenebilir.  

Henüz ilk başvurunun takip edilip edilmeyeceği bilinmeden sonraki patent başvurusunun 

bu başvuru karşısında yeni olmadığı gerekçesiyle reddedilip edilemeyeceği sorusunun 

cevabını aranması gerekir. Kanımızca, sonraki başvurunun incelemesi aşaması sırasında 

henüz patent verilmemiş olan önceki başvurunun ortaya çıkması durumunda bu başvuru-

                                                
88  Avrupa Patent Konvansiyonu ise sadece başvuru sürecinde patent verilene kadar değil, patent 

verildikten sonra da patentin kapsamında daraltıcı değişikliklere gidilebilmesine imkan tanımak-
tadır (EPC art.123). Aynı yönde Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı m.45/1.   
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nun doğrudan reddedilmeyip, işlemlere devam edilmesi, ancak sonraki başvuru hakkında 

nihai karar verilmeden önce ilk başvurunun sonucunun beklenmesi yerinde olacaktır. 

Bununla birlikte patent başvuruları yayınlanana kadar gizli tutuldukları ve inceleme de 

genellikle farklı uzmanlar tarafından yapıldığı için, henüz inceleme aşamasında olan bir 

başvurunun farkına varılması uzak bir ihtimaldir.  

İlk başvurunun geri çekilmeyip yayından sonra, istemlerde değişiklik yapılarak kapsa-

mının daraltılması da mümkün olabilir. Ancak hemen belirtelim ki, bu tip bir durumun 

ortaya çıkması olasılığı da yok denecek kadar azdır denilebilir. Gerçekten, başvuru sa-

hipleri buluşları için mümkün ve geçerli olabilecek en geniş korumayı talep etmek ister-

ler. Bununla birlikte, kimi durumlarda başvuru sahipleri başvurularında asıl buluşların-

dan daha azını talep ederler. Bunun genellikle iki nedeni olabilir. İlk olarak başvuru sa-

hibi patent başvurusunda hata yaparak, fazlasını talep edebilmek mümkünken istemleri-

nin kapsamını daha dar tutmuştur. Söz konusu hata genellikle başvurunun hazırlanması 

aşamasında yapılır ve daha sonradan başvurunun kapsamının genişletilmesi yasağı karşı-

sında da bu yönde bir değişiklik yapılabilmesine imkân bulunmaz. Başvuru işlemleri 

süresince değişiklik yapılamayacağı için, bu durumun incelediğimiz konu ile ilgisi bu-

lunmamaktadır.  

Bizi asıl ilgilendiren ikinci olasılıkta ise, yapılmış olan önceki başvurunun konusunun 

kapsamının daraltılması, başvurunun geçerliliği bakımından gereklidir. Bu halde başvuru 

sahibi buluşuna ait istemlerin bazılarından vazgeçer veya istemlerine bir takım sınırla-

malar getirerek bunların kapsamını daraltır. Böylece tekniğin bilinen durumuna dahil 

olan referansların yeniliği ortadan kaldırdığı ya da başvuru konusunu aşikâr hale getirdi-

ği gerekçesiyle başvurunun reddedilmesine engel olunabilir. Böyle bir durumda, kanuna 

göre önceki başvurunun ilk yayınlanan hali tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edile-

ceği için, sonradan patent verilen ilk başvuru, sonraki başvurunun yeniliğini etkilemiyor 

olabilir. Bu ihtimalde önceki ve sonraki başvurular bakımından çatışan patent başvurusu 

riski söz konusu olmayacaktır. Bu noktada, önceki başvurunun yayınlanmış olması şar-

tıyla tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilmesinin altında yatan neden ortadan 

kalktığına göre bunların hâlâ yeniliği engelleyen referanslar olarak kabul edilip edilme-

yeceği sorusu gündeme gelecektir. Söz konusu durumda başvuru geri çekilmediği için 

halen takip edilmekte olan ve sonuçta patent verilecek bir başvuru bulunduğundan kanu-

nun aradığı başvuru şartı gerçekleşmiş sayılmalıdır.  
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Bu hususu tespit ettikten sonra, kanunda başvurunun yayınlanan ilk halinin tekniğin bili-

nen durumunun tespitinde kullanılacağının söylenmesini bilinçli bir tercih olarak kabul 

etmek gerekir kanısındayız. Bize göre kanunkoyucunun patent başvurusunun kapsamın-

da sonradan yapılacak daraltma yönündeki değişiklikleri öngörmediği söylenemez. Ön-

ceki başvurunun talep kapsamında daraltma yapıldığında nihaî durumda topluma terk 

edilip talep edilmemiş bir alan ortaya çıkmakta, sonuçta belki aynı konuda iki farklı pa-

tent talep edilmemiş olmaktadır. Buna rağmen gerek uzun sürecek belirsizliğin önlenme-

si ve hukuk güvenliğinin sağlanmasındaki toplum menfaati tercih edilmiştir denilebilir.  

Ne var ki, yukarıda da ifade ediğimiz gibi, önceki başvurunun kapsamının daraltılmasını 

sebebi hemen her zaman tekniğin bilinen durumuna dahil referanslardan kaçınmak oldu-

ğu için, sonraki başvuru da muhtemelen yeni olmadığı ya da aşikâr olduğu gerekçesiyle 

patent alamayacaktır.  

 

5- Önceki Tarihli Patent Başvurularının Yeri 

Patent başvurularını bu bakımdan ikiye ayırmak gerekmektedir: Başvuru tarihinden önce 

yayınlanmış olan patent başvuruları ve başvuru tarihinden önce yapılmış olmakla birlikte 

bu tarihte ya da daha sonra yayınlanan patent başvuruları. 

Başvuru tarihinden önce yayınlanmış olan patent başvuruları, herhangi bir yazılı referans 

niteliğindedir. Bunlar hangi patent ofisine yapıldığına, başvurunun yerel başvuru mu, 

bölgesel başvuru mu yoksa uluslararası başvuru mu olduğuna bakılmaksızın tekniğin 

bilinen durumuna dahil olurlar.  

Başvuru tarihinden önce yapılıp yayınlanmamış olan patent başvurularının da tekniğin 

bilinen durumuna dahil kabul edileceğini yukarıda açıklamıştık. Ancak söz konusu dü-

zenlemenin amacı çatışan patent başvurularının engellenmesi olunca bunlar bakımından 

mutlak yenilik değil yerellik ilkesinin benimsendiği görülmektedir. Gerçekten, PatKHK 

m. 7/3 bu nitelikteki başvurulardan sadece Türk patent ve faydalı model başvurularının 

tekniğin bilinen durumuna dahil olduğunu kabul etmiştir. Patent ve Faydalı Model Ka-

nunu Tasarısı’nda ise başvurunun yapıldığı yer değil başvurunun etkisi dikkate alınmış-

tır. Tasarıda patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve pa-

tent başvurusu tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk 

içeriklerinin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu ifade edilmiştir. Buna ek olarak 
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uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yolu ile yapılan patent başvurularının da tekniğin 

bilinen durumunun kapsamına dahil olacağı hükme bağlanmıştır.  

Yine aynı şekilde EPC’de ise sadece Avrupa patenti başvurularının tekniğin bilinen du-

rumu içinde değerlendirileceği öngörülmüştür (EPC art. 54/3). EPC’deki bu hükmün 

tuhaf sonuçlar doğurabileceği ifade edilmiştir. Gerçekten buna göre üye ülkelerden biri-

sinde, örneğin Türkiye’de yapılmış ve fakat henüz yayınlanmamış olan bir patent başvu-

rusu Avrupa Patent Ofisi’nde tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilmediği için, 

aynı buluş konusu için yapılan bir Avrupa patenti başvurusuna patent verilebilecektir. 

Ancak söz konusu Avrupa patenti, daha önce yapılmış bulunan millî başvuru Türkiye’de 

tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edildiği için, Türkiye’de geçerli olmayacaktır. 

Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu da ortaya çıkan çelişkiyi kabul etmekle birlikte bu-

nun EPC hazırlanırken üye ülkelerin bilinçli yaptıkları bir tercih olarak görülmesi gerek-

tiği sonucuna varmıştır. Kurul, bir Avrupa patentinin, buluş konusu başvuruda tercih 

edilen ülkelerden birisinde tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu gerekçesiyle geçersiz 

sayılmasının Konvansiyon’un sistemiyle çelişmediğine hükmetmiştir89.  

Diğer yandan Avrupa patenti başvuruları bakımından başvurularda seçilen devletlere 

göre bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Bu bağlamda EPC’de çatışan patent başvurula-

rının önlenmesi bakımından başvurunun etkili olacağı devletlerin dikkate alındığı gö-

rülmektedir. Nitekim EPC art.54/4’te EPC art.54/3 ün ancak Avrupa patenti başvurusun-

da gösterilmiş olan üye devletin önceki başvuruda da gösterilmiş olması halinde uygu-

lama alanı bulacağı belirtilmiştir.     

Bu noktada Türkiye’de yapılmış olan bir millî başvuru henüz yayınlanmadan Avrupa 

Patent Ofisi’nde aynı buluş konusu için bir patent başvurusu yapılmış ve koruma istenen 

                                                
89  T 0550/88 (27.03.1990). Dava konusu olayda başvuru sahibi, Avrupa patenti başvurusundan 

önce aynı buluş konusunda üçüncü bir kişi tarafından yapılmış fakat henüz yayınlanmamış millî 
başvurular bulunduğunu belirterek Avrupa patentinin yeni olmadığını iddia etmiştir. Başvuru sa-
hibi esas olarak EPC’de üye devletlerin Avrupa patenti ya da Avrupa patenti başvurusu ile üye 
devletlerdeki millî patent ya da patent başvurularının rüçhan sağlama bakımından aynı etkiye sa-
hip olacaklarını düzenleyen art.139 hükmüne dayanmıştır. Başvuru sahibi bu hükümle millî baş-
vurular ile Avrupa patent başvurularının eşit sayıldığını, EPC art.54/3’teki Avrupa patent başvu-
rusu ibaresinin millî başvuruları da kapsar şekilde anlaşılması gerektiğini ileri sürmüştür. Buna 
karşılık Kurul, EPC art.139’da Avrupa patent başvuruları ile millî başvuruların aynı etkiye sahip 
olduğunun belirtilmesinin bunların aynı şeyi ifade ettikleri anlamına gelmeyeceğini vurgulamış-
tır. Kurul’a göre art.139 art.138 ile birlikte değerlendirilmelidir. Temyiz Kurulu bundan hareket-
le, başvurulara aynı etkinin tanınması ile Avrupa patent başvurularının millî hukuklar tarafından, 
rüçhan hakkına dayanarak, devletin kendi ülkesiyle sınırlı olarak geçersiz kılınabilmesinin amaç-
landığını belirtmiştir.    
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devletler arasında Türkiye de gösterilmişse bunlardan hangisinin üstün tutulacağı sorula-

bilir. Çatışan patent başvurularına izin verilmediğine göre bunlardan birisinin hükümsüz 

olduğu kabul edilmelidir. İlk bakışta PatKHK m.4 hükmü karşısında Avrupa patentine 

öncelik tanınması gerektiği gibi bir izlenime kapılmak mümkündür. Söz konusu madde-

de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş bir milletlerarası anlaşma 

hükümlerinin PatKHK hükümlerinden daha elverişli olması halinde elverişli hükümlerin 

uygulanmasının talep edilebileceği düzenlenmiştir. Ancak EPC’nin bizzat kendi hüküm-

leri böyle bir durumda millî patent başvurularına öncelik verileceğini öngörmüştür. Ger-

çekten EPC art.139/2’de Avrupa patent başvurusunda seçilmiş olan devletlerden birisin-

de yapılmış olan önceki millî patent başvurusunun Avrupa patent başvurusu karşısında 

önceliğinin bulunduğu açıkça ifade edilmiştir.  

 

6- Yayınlanmış Önceki Tarihli Patent Başvurularının Dili 

Patent başvuruları yazılı referanslar oldukları için bunların hangi dilde yapıldığının öne-

mi bulunmamaktadır.    

 

C- Sözlü Açıklamalar, Kullanım ve Diğer Yolla Açıklanan Bilgiler   

Sözlü tanıtım, kullanım ve diğer yolla açıklanan bilgiler de toplumca ulaşılabilir olmaları 

şartıyla tekniğin bilinen durumuna dahil kabul edilirler. 

 

1- Açıklamanın Türü 

a- Sözlü açıklamalar 

Sözlü açıklamalar ile genellikle bir öğrenci topluluğu karşısında verilen dersler, konfe-

ranslarda ya da seminerlerde yapılmış olan konuşmalar kastedilmektedir. Bir konferans-

taki açıklamalara perdeye yansıtılan slaytların eşlik etmesi durumunda da bunlar sözlü 

açıklama olarak kabul edilmiştir90. Ayrıca radyo veya televizyon konuşmalarının da bu 

kapsama girdikleri söylenebilir91.      

                                                
90  Regents of the University of California v. Howmedica, Inc., 676 F.2d 687 (3rd Cir. 1983). Bunun 

gerekçesi olarak slaytların çok çabuk değişmesi ve konferansı takip edenlerin her bir slaytı oku-
yup anlamalarının mümkün olmaması gösterilmiştir. Belirtmek gerekir ki, kural olarak bu ayrı-



 182 

 

b- Kullanım 

Kullanım yoluyla açıklamalar bir ürünün üretilmesi, satışa arz edilmesi, satılması ya da 

herhangi bir şekilde üründen yararlanılması şeklinde olabilir. Buluşun konusu bir usul 

ise, usulün uygulanması veya satışa sunulması da kullanım yoluyla yapılan açıklama 

sayılır92. 

 

c- Diğer yolla açıklanan bilgiler  

Yukarıda sayılan kategorilere girmeyen ama toplumca ulaşılabilir olan diğer açıklama 

çeşitleri de tekniğin bilinen durumuna dahildirler. Bir ürünün ya da usulün televizyonda 

veya bir sergide teşhir edilmesi ya da bir eğitim kursunda gösterilmesi buna örnek olarak 

verilebilir. Buna ek olarak teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde, diğer yollarla yapı-

lan toplumca ulaşılabilir açıklamalar da bu kapsamda değerlendirilmelidir93.  

 

2- İspat 

Yazılı açıklamaların ispatı konusunda genellikle herhangi bir zorlukla karşılaşılmamak-

tadır. Gerçekten, bir patentin ya da dergideki bir makalenin yayınlanma tarihi ve içeriği 

konusunda nadir olarak bir ihtilaf ortaya çıkar. Ayrıca karşılaştırma için yazılı referansın 

yorumlanması gerekli ve yeterli olmaktadır. Buna karşılık sözlü açıklama, kullanım ve 

diğer yolla açıklanan bilgilerin ispatı daha büyük güçlük arz etmektedir.  

Böyle bir iddianın çeşitli açılardan somut delillerle ispat edilmesi gerektiği aşikârdır. 

Öncelikle böyle bir açıklamanın ne zaman gerçekleştiği gösterilmelidir. Yine aynı şekil-

de açıklamanın içeriğinin başvuru konusu ile aynı olup olmadığının belirlenmesi lazım-
                                                                                                                                     

mın Türk hukuku bakımından önemi bulunmamaktadır. Gerçekten, Türk hukukuna göre ister 
sözlü ister yazılı olsun, toplumca ulaşılabilir sayılan her türlü açıklamanın yeniliği ortadan kal-
dırdığını kabul etmek gerekir. Buna karşılık Amerikan hukukunda sözlü açıklamalar sadece 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmış olmakla yenilik incelemesinde dikkate alınacaklardır. 
Söz konusu slaytların yazılı referans olarak değerlendirilmemiş olması bu bakımdan önem taşı-
maktadır.       

91  DYBDAHL, 51.  
92  EPO Examination Guidelines, Part D, Chapter V, 3.1.1.  
93  EPO Examination Guidelines, Part D, Chapter V, 3.1.1; DYBDAHL, 51-52; SCHULTE, Moufang, 

213, PatG §3 Rn. 26.   
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dır. Açıklamanın toplumca ulaşılır olup olmadığını, eğer ulaşılabilirse bunun ne derecede 

olduğunu gösterecek hususların da bunu iddia edenler tarafından ortaya konulması şart-

tır. Bu amaçla örneğin kullanımın ne tür bir kullanım olduğunun, kullanıcıların sır sak-

lama yükümlülüğü altında olup olmadıklarının, kullanım yerinin ve kullanım amacının 

gösterilmesi gerekir94.  

 

3- Sözlü Açıklamalar, Kullanım ve Diğer Yolla Açıklanan Bilgilerin Yeri 

a- EPC ve Türk hukuku 

EPC ve Türk hukukunda, sözlü açıklama, kullanımlar ve diğer yolla açıklanan bilgiler de 

aynı yazılı açıklamalar gibi, dünyanın neresinde yapılmış olurlarsa olsunlar tekniğin 

bilinen durumuna dahil kabul edilmektedir.  

 

b- Farklı kural: Amerika Birleşik Devletleri 

Amerikan hukukunda sözlü açıklama ve kullanım bakımdan farklı bir kural benimsen-

miştir. Yazılı açıklamalar dünyanın neresinde ve hangi dilde yapılmış olursa olsun patent 

başvurusunun yeniliğini kaldırırken sözlü açıklama ve kullanım bakımından sınırlamaya 

gidilmiş, mutlak yenilik ilkesi kabul edilmemiştir. Gerçekten, Amerikan hukukunda sa-

dece Amerika Birleşik Devletleri ülkesi dahilinde yapılan sözlü açıklamalar ya da kulla-

nımlar yenilik incelemesinde önceki tekniğe dahil referanslar olarak dikkate alınmakta-

dır95. Bu bağlamda, yabancı bir ülkede yapılmış olan sözlü açıklama ve kullanımlar 

Amerika’daki patent başvurusunun yeniliğini etkilememektedir.  

Amerikan doktrini ve yargı kararlarında yazılı açıklamalar ile sözlü açıklama ve kulla-

nımlar arasında yaratılan farklılığa gerekçe olarak toplumun bu ikincilere ulaşmada ya-

şayacağı güçlük gösterilmiştir. Yurt dışında da yayınlanmış olsa, makul bir araştırma 

sonucunda yazılı bilgilere ulaşabilmenin mümkün olduğu vurgulanmıştır. Buna karşılık, 

aynı bilginin dünyanın uzak bir köşesinde kullanılıyor olması halinde Amerika’da yaşa-

                                                
94   EPOBA T 0093/89 (15.11.1990); EPOBA T 0194/86 (17.05.1988); EPO Examination 

Guidelines, Part D, Chapter V, 3.1.2; VISSER, 68; CHISUM ON PATENTS §3.05[2][c]. Sadece ta-
nık ifadelerinin yeterli olmadığı, bunları destekleyen ürün örneklerinin de mahkemeye sunulması 
gerektiği yönünde bkz. Woodland Trust v. Flowertree Nursery Inc., 148 F.3d 1368 (Fed.Cir. 
1998).   

95  35 U.S.C. §102 (a), (b).  
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yanların bundan haberleri olmadığı için yararlanamayacakları, dolayısıyla bu tip bilgile-

rin toplumca ulaşılabilir sayılamayacağı belirtilmiştir. Toplumca ulaşılabilir sayılmayan 

bu bilgiyi bulan kişilerin de aslında dünya üzerinde başkaları tarafından biliniyor ve kul-

lanılıyor olmasına rağmen buluş yaptığının kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Ancak bunun için Amerika’da patent başvurusu yapan kişinin o buluşu kendisinin yap-

mış olması, daha önceden başka ülkelerdekini taklit etmemiş olması lazımdır96. 

Amerikan hukukunda yazılı referanslar ile diğerleri arasında yapılan bu ayrım yapay 

olduğu, modern patent sistemi ve günün gerekleriyle bağdaşmadığı belirtilerek eleştiril-

miştir. Bu ayrım nedeniyle dünyanın başka yerinde patent alamayacak başvurulara Ame-

rika’da patent verildiği, bunun da özellikle Avrupa ülkelerinin hukuklarıyla uyumsuzluk 

yarattığı vurgulanarak kanunda değişiklik yapılması gereği dile getirilmiştir97.         

 

c- Faydalı modeller  

PatKHK faydalı modeller için bazı hususlarda mutlak yenilik şartından ayrılmış bulun-

maktadır. Nitekim PatKHK m.156/1’de “[f]aydalı model belgesi başvurusuna konu olan 

buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şe-

kilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kulla-

nılmış ise, yeni değildir” ibaresi yer almaktadır. Bu hüküm ile yazılı, sözlü ve diğer yolla 

açıklamalar için mutlak yenilik kabul edilirken kullanımlar bakımından yenilik Türkiye 

ile sınırlandırılmıştır.  

Sadece kullanımlar bakımından getirilmiş olan böyle bir ayrımın mantığını anlamak 

güçtür. PatKHK’nin gerekçesinde bu konuda bir açıklama bulunmamakta, aksine 

“[p]atentlerde olduğu gibi faydalı model belgelerinde yenilik, mutlak, dünya çapında bir 

yenilik anlamındadır” denilmektedir. 

Kanımızca, eğer mutlak yeniliğe bir istisna getirilmesi düşünülüyorsa bunun, Amerikan 

hukukunda olduğu gibi, yazılı referanslar ile diğerleri arasında bir ayrıma gidilerek ya-

pılması doğru olurdu. Gerçekten, patent almaya yetmeyecek nitelikteki gelişmeler söz 

konusu olduğunda, yurt içindeki küçük ve orta ölçekteki işletmeleri korumaya yönelik 

                                                
96  CHISUM ON PATENTS §3.05[5]; SCHECHTER/THOMAS (Principles), 97; Gayler v. Wilder, 51 

U.S. 477 (1850).   
97  CHISUM ON PATENTS §3.05[5]. 
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bir fikrî hak rejiminin buna göre şekillendirilmesi uygun görülebilir. Yapılacak bir araş-

tırmayla tespit edilebilecek yazılı kaynaklardaki bilgilerin nerede olurlarsa olsunlar top-

lumun kullanımından çıkarılmaları haklı görülemezken,  özellikle tespiti güç olan dün-

yanın herhangi bir yerindeki sözlü açıklamalar ya da kullanımların bu gelişmeyi ortaya 

koyan kişilerin bu katkılarının ödüllendirilmesini engellemesi doğru bulunmayabilir. Bu 

yönüyle faydalı modellerde bağımsız yaratmaların korunduğu eser sahibinin haklarına 

benzer bir durumun ortaya çıktığı söylenebilir. Buna karşılık sözlü açıklamaların yazılı 

açıklamalar ile aynı kategoride değerlendirilerek kullanımlardan farklı kurallara tâbi 

tutulmasının geçerli bir nedeninin bulunduğunu söylemek zordur. Patent Kanunu tasarı-

sında, bize göre yerinde olarak, bu ayrım kaldırılarak faydalı modellerde bütün referans 

türleri bakımından mutlak yenilik esası benimsenmiştir.  

 

4- Sözlü Açıklamalar, Kullanım ve Diğer Yolla Açıklanan Bilgilerin Dili 

Sözlü olarak açıklanan bilgileri açıklamakta kullanılan dilin herhangi bir önemi bulun-

mamaktadır. Dünyada konuşulan herhangi bir dilde yapılmış olan açıklamalar toplumca 

ulaşılabilir kabul edilecektir.    

 

III- TOPLUMCA ULAŞILABİLİR OLMA 

A- Toplum Kavramı 

Toplumca ulaşılabilir olma, ister sözlü, ister yazılı olsun, bir referansın tekniğin bilinen 

durumuna dahil olduğunun kabul edilebilmesi için gereken ana şartıdır98. Patent kanunla-

rında toplumca ulaşılabilir olmadan bahsedilmesine rağmen toplumun tanımının yapıl-

madığı görülmektedir. Ancak yargı içtihatları ve doktrinde “toplum” terimi ile kastedile-

nin, bilgiye sahip olan (buluşu yapan) kişi ile bu kişiye karşı söz konusu bilgiyi gizli 

tutma konusunda yükümlülük altına girmiş olanların dışındaki kişiler olduğu kabul edil-

mektedir.  

Topluma verilen anlamın belli bir coğrafyada yaşayan insanlarla sınırlanması söz konusu 

olamaz. Gerçi patent koruması ülkeseldir. Bu nedenle toplum ile kastedilenin o ülkede 

bulunan gerçek ve tüzelkişiler olduğu ileri sürülebilir. Ancak bunun pratikte herhangi bir 

                                                
98  TAKENAKA, 625. 
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önemi yoktur. Özellikle iletişim ve ulaşım araçlarının baş döndürücü bir gelişme sergile-

diği günümüzde, herhangi bir yerdeki bilgiye ulaşmanın kolaylığı tartışmasızdır.  

Aynı şekilde açıklamanın muhatabı konumundaki kişilerin sahip olduğu bilgi ya da eği-

tim düzeyinin kural olarak bir önemi bulunmamaktadır99. Bununla birlikte aşağıda görü-

leceği gibi, bir açıklamanın toplumca ulaşılabilir kabul edilmesi için teknik alandaki 

uzman kişinin o açıklamayı kullanarak buluşu uygulayabilmesi için yeterli açıklıkta ol-

ması gerekir. Bu nedenle açıklamaya muhatap olan kişilerin de açıklamayı anlayabilecek 

ya da en azından açıklamayı üçüncü kişilere aktarabilecek durumda olması gerekir100. Bu 

bağlamda yazılı açıklamanın muhatabının, metni başkasına iletebileceği için, içeriği an-

laması şart olmamakla birlikte, sözlü açıklamalara muhatap olan kişinin bunu başkaları-

na aktarabilmesi için önce kendisinin anlaması gerektiği söylenebilir. Ancak 

kanunkoyucunun amacının bu olmadığı, bunun istisnai bir durum olduğu, dolayısıyla 

çok dar yorumlanması gerektiği de belirtilmelidir.      

 

B- Ulaşılabilir Olma    

Toplumca ulaşılabilir olma toplumun konuya ilgi gösteren üyelerinin istedikleri takdirde 

söz konusu bilgiye ulaşabilecek olmalarını ifade eder101. Bir referansın toplumca ulaşıla-

bilir olmasının iki yönü bulunmaktadır. Toplumun söz konusu referansa erişebilmesi ve 

toplumun eriştiği bu bilginin anlaşılabilir olması.  

 

1- Erişilebilir Olma 

Bilginin konu ile ilgilenen kişilerce istenildiği takdirde erişebilirliği, söz konusu bilgiye 

erişimin kısıtlanmamış olması ve isteyen kişilerin arzu ettikleri takdirde o bilgiyi bula-

bilmeleri anlamına gelir.  

 

a- Bilgiye ulaşmanın kısıtlanmamış olması  

                                                
99  EPOBA T 0165/96 (30.05.2000); VISSER, 66. 
100  EPOBA T 0877/90 (28.07.1992); SCHULTE, Moufang, 214, PatG §3 Rn. 28. 
101  EPO Examination Guidelines, Part D, Chapter V, 3.1.3.1; DURHAM, 83; In re Wyer, 655 F.2d 

221 (CCPA 1981). 



 187 

Bir bilginin toplumca ulaşılabilir olarak kabul edilebilmesi için öncelikle toplumun ilgi 

gösteren üyelerinin o bilgiyi öğrenmesi konusunda bir sınırlama olmaması gerekir102. 

Örneğin bir ürün herhangi bir kısıtlama olmadan satılıp teslim edilmiş ise, artık vasıtasız 

zilyed olan kişinin onu serbestçe inceleyerek elde edilebilecek bütün bilgileri öğrenebi-

leceği açıktır. Herhangi bir sınırlama getirilmeksizin tek bir kişiye yapılan satış bile bu 

bakımdan toplumca ulaşılabilir sayılmak için yeterlidir103. Böyle bir durumda dışarıdan 

yapılacak bir muayene ile fark edilemeyecek olan, ürünün demonte edilmesini ya da 

parçalanmasını gerektiren unsurlar da topluma sunulmuş sayılacaktır104.  

Bilgiye ulaşmak için ücret ödeniyor olması ya da üyelik zorunluluğu bulunması bu ko-

nuda bir sınırlama olduğu anlamına gelmemektedir105; meğerki üyelik aşırı biçimde, 

sadece dar bir çerçeve ile sınırlandırılmış olsun. Bir şirket içindeki yazışmalar bakımın-

dan böyle bir sınırlama olduğu kabul edilmektedir106.  

 

(1) Gizlilik anlaşması 

Gizlilik kaydıyla verilen doküman ve sirkülerler, yetkisi olmayan kişiler tarafından görü-

lemeyecekleri için, toplumca ulaşılabilir sayılamamakta, dolayısıyla tekniğin bilinen 

durumuna dahil referans olarak kabul edilmemektedir107. 

                                                
102  PIEROTTI, 261.  
103  SINGER/STAUDER, Spangenberg, 106; VISSER, 66; DYBDAHL, 51, 55; EPOBA T 0482/89 

(11.12.1990).  
104  MERGES/DUFFY, 558; Hall v. MacNeale, 107 U.S. (17 Otto) 90 (1883). Davaya konu olan olay-

da, daha önceden satışa sunulan çelik kasaların kapaklarında ve kenarlarında patent başvurusunda 
talep edilmiş bulunan mekanizmalar yer almaktadır. Bu mekanizmalar kasanın içine gizlenmiş 
olup kasa parçalanmadığı sürece görünmeleri mümkün değildir. Buna karşılık mahkeme bunu 
gizli bir kullanım olarak kabul etmemiştir.       

105  VITORIA ET.AL., 1115. 
106  Continental Oil Co. v. Cole, 634 F.2d 188 (5th Cir. 1981).  
107  Northern Telecom, Inc. v. Datapoint Corp., 908 F.2d 931 (Fed.Cir. 1990). Mahkeme, davaya 

konu olayda bir hükümet projesi için hazırlanmış bulunan dokümanların üzerlerinde gizli olduk-
ları yazılarak söz konusu projede yer alan en az 50 kişiye dağıtılmasının, bu dokümanların top-
lumca ulaşılabilir olmadığını gösterdiğine hükmetmiştir. Dokümanın bir örneğinin projeye dahil 
olan şirketlerden birisinin kütüphanesinde, üzerine gizli kaydı konulmaksızın tutulmasının da bu 
sınırlı erişilebilirliği ortadan kaldırmadığına karar veren mahkeme buna dayanak olarak kütüpha-
neye girişin sınırlandırıldığını, sadece gerekli izne sahip olanların giriş yetkisine sahip olduğunu 
göstermiştir. Bkz. EPOBA T 0173/83 (01.07.1985). Davada gizlilik kaydı konulmadan müşterile-
re gönderilen teknik bilgilerin gizli sayılamayacağına karar verilmiştir. DURHAM, 83; VITORIA 

ET.AL., 1115. 
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Bir sözleşmenin tarafları arasında gizlilik anlaşmasıyla teati edilen belgeler ve bilgiler de 

toplumca ulaşılabilir sayılmamaktadır108. Bilginin gizli olduğunun açıkça anlaşılabilir 

olması gerekli ve yeterlidir. Bunun için, örneğin, dokümanın üzerinde gizli olduğunun 

yazılı olması aranmaz. Söz konusu dokümana gizli muamelesi yapılması109 ya da halin 

icabından dürüstlük kuralı gereğince, verilen bilginin gizli olduğunun anlaşılabilir olma-

sı110 yeterlidir.  Buna karşılık bilginin verildiği üçüncü kişiler bunun gizli olduğunu an-

layamayacak durumda iseler ve bilgiyi veren taraf da gizliliği sağlamak için gereken 

tedbirleri almamışsa bunun toplumca ulaşılabilir olduğu kabul edilmelidir111. Bilginin 

gizli olduğunu, bunu iddia eden tarafın ispat etmesi gerekmektedir112.  

Gizlilik anlaşmasına taraf olanların sayısının fazla olması da kural olarak söz konusu 

bilgiyi toplumca ulaşılabilir hale getirmez. Burada önemli olan toplumun konuya ilgi 

gösteren üyelerinin istedikleri takdirde o bilgiye ulaşıp ulaşamayacakları hususudur113. 

                                                
108  Southwest Aerospace Corp. v. Teledyne Industries Inc., 702 F.Supp. 870 (N.D. Ala. 1988).  
109  Aluminum Co. of America v. Reynolds Metals Co., 14 USPQ 1170 (N.D. Ill. 1989).  
110  EPOBA T 0830/90 (23.07.1993). Anılan karara göre, gizlilik anlaşmasının kendisinin de yazılı 

yapılması şart değildir. Katılanlar arasında, görüşülen konuların içeriğinin gizli tutulması husu-
sunda zımni de olsa bir anlaşma bulunması halinde, iş toplantısının içeriğinin toplumca ulaşılabi-
lir sayılmaması gerekir. Ayrıca bkz. EPOBA T 099/91 (03.02.1994); EPOBA T 1085/92 
(10.11.1994); EPOBA T 0365/93 (27.07.1995); EPOBA T 0541/92 (25.01.1994); EPOBA T 
0634/91 (31.05.1994); EPOBA T_ 0830/90 (23.07.1993); EPO Examination Guidelines, Part D, 
Chapter V, 3.1.3.2; Peerless Roll Leaf Co. v. H.Griffin & Sons, 29 F.2d 646 (2d Cir. 1928); AMP, 
Inc. v. Fujitsu Microelectronics, Inc., 853 F.Supp. 808 (M.D. Pa. 1994). Davada mahkeme yazılı 
bir gizlilik anlaşması olmamasına rağmen, potansiyel müşterilere yapılan tanıtımda konuyu de-
taylandıran doküman ve numune verilmemesinin açıklanan bilgilerin gizliliğini ve yayılmasının 
istenmediğini gösterdiğinden hareketle, topluma sunulmuş kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir 
(Preemption Devices, Inc. v Minnesota Mining & Mfg. Co., 732 F.2d 903 (Fed.Cir. 1984)). Bir 
“arkadaşa” gönderilen altı kopya makale yazılı referans olarak kabul edilmemiştir. Mahkeme bu 
olayda tarafların arasındaki ilişkiyi ve gönderme amacını dikkate almış; somut olayın özelliği ge-
reği sadece sınırlı bir çevrede kalması söz konusu olan bir makaleyi toplumca ulaşılabilir say-
mamıştır. Ayrıca bkz. PATERSON, 493; MUIR ET.AL., 161; DYBDAHL, 56; MERGES/DUFFY, 559.  

111  EPOBA T 1054/92 (20.06.1996). Davadaki olayda patente konu olan bebek bezlerinin başvuru 
tarihinden önce, Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli şehirlerde birkaç hafta boyunca birkaç 
yüz kişiye çocuklarında denemek üzere dağıtılması söz konusudur. Başvuru sahibi bu denemele-
rin gizli olduğunu iddia etmiştir. Buna karşılık Kurul bu çaptaki kullanımların gizliliğin sağlana-
bilmesinin çok güç olduğunu belirtmiştir. Kurul, başvuru sahibinin yapmış olduğu bir başka de-
nemedeki kayıtlarla dava konusu deneme için tutulan kayıtları karşılaştırdığında denekler üzerin-
de bir sır saklama yükümlülüğü bulunduğunu gösterecek yeterli kanıt olmadığını, kimi durumlar-
da kullanılmış bezlerin denekler tarafından iade edilmediklerini vurgulayarak, bu deneme kulla-
nımlarının gizli sayılamayacağına karar vermiştir.    

112  EPOBA T 0221/91 (08.12.1992); EPOBA T 0969/90 (12.05.1992). 
113  EPOBA T 0300/86 (28.08.1989). Söz konusu davada tartışılan hususlardan birisi renkli televiz-

yonlarda kullanılan PAL ve SECAM sistemlerini birbirine çevirebilen bir teknolojinin gizlilik 
koşulu içeren lisans anlaşmasına rağmen toplumca ulaşılabilir olup olmadığıdır. İtiraz sahibi, top-
lumun konuya ilgi gösteren üyelerinin televizyon üreticileri olduğunu, ileri gelen üreticiler de 
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Ancak gizlilik anlaşmasıyla bağlı olan kişilerin sayısının konuya ilgi göstereceği kabul 

edilen kişilerin sayısına yakın olması durumunda burada artık bir gizlilikten söz etmenin 

yerindeliği tartışılabilir114.   

Topluma açık olmayan özel mülkiyete tabi alanlardaki kullanımlar prensip itibariyle 

gizli olarak nitelendirilmelidir. Özellikle işletmeye ait bir fabrikada ya da atölyedeki 

kullanımlar bu görülebilir. Bunun nedeni, o işletmede çalışanların genellikle bir gizlilik 

sözleşmesi ile bağlı olmaları ya da işin niteliği gereği sır saklama borcu altında olmaları-

dır. Buna karşılık söz konusu kişilerin böyle bir yükümlülük altında bulunmadığı durum-

larda ya da bu tip yerlerdeki kullanımlarda ürünler veya usullerin açık ya da zımni bir 

gizlilik anlaşması olmaksızın üçüncü kişilerce incelemesine izin verildiği hallerde top-

lumca ulaşılabiliğin kabul edilmesi doğru olur. Benzer şekilde, üçüncü kişilere herhangi 

bir kısıtlama olmaksızın yapılan satışlar sonucunda o işletmelerdeki kullanımlar toplum-

ca ulaşılabilir sayılır115.  

 

(2) Bilginin açıklanma tarzı 

Toplumca ulaşılabilir olma objektif bir şart olduğu için, tekniğin bilinen durumuna dahil 

olduğunun kabul edilebilmesi için bir referansın topluma açıklanış tarzının ya da toplu-

ma açıklama iradesinin bulunup bulunmamasının önemi yoktur. Şu halde gizlilik anlaş-

masıyla korunan bilgilerin gayrı meşru yollarla, sözleşmeye ya da aradaki güven ilişkisi-

ne aykırı bir biçimde açıklanmış olması halinde bunlar, toplumca ulaşılabilir olmaları 

şartıyla, yine de tekniğin bilinen durumuna dahil sayılacaklardır. Patent başvurusunun 

                                                                                                                                     
dahil olmak üzere pek çok üreticinin teknolojinin kullanılmasına izin veren lisans sözleşmelerine 
taraf olduğunu, bu nedenle söz konusu teknolojiye ilişkin bilgilerin toplumca ulaşılabilir sayılma-
sı gerektiğini ileri sürmüştür. Kurul ise, konuya en çok ilgi gösterenlerin renkli televizyon üretici-
leri olabileceğini; ancak ilgili kişilerin bunlarla sınırlandırılamayacağını; üniversiteler, özel ya da 
kamusal araştırma kurumları ve bu alanda fason üretim yapabilecek diğer şirketlerin de ilgililer 
arasında sayılması gerektiğini vurgulamıştır. Kurul ayrıca televizyon üreticileri içinde de lisans 
sözleşmelerine taraf olmayan üreticilerin bulunduğuna işaret etmiştir. Kurula göre bir takım kişi-
lerin bazı bilgilere ulaşmasının sınırlanmış olması, o bilgilere ulaşanların sayısının yüksek olma-
sına rağmen, bilginin toplumca ulaşılabilir olarak nitelenmesini engellemektedir. Karş. EPOBA T 
1054/92 (20.06.1996). 

114  VISSER, 67.  
115  EPO Examination Guidelines, Part D, Chapter V, 3.1.3.3; VISSER, 66-67.  
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bir yanlışlık sonucunda erken yayınlanması da başvuruyu tekniğin bilinen durumuna 

dahil eder116.  

Ancak bütün bu durumlarda bilgi buluş sahibinin izni dışında topluma açıklanmış ola-

caktır. Bunun için de yapılan bu açıklama, âtıfet süresi içinde buluş sahibinin yapacağı 

başvuruya patent verilmesini engellemeyecek; onun açısından bilinen tekniğe dahil sa-

yılmayacaktır117.   

Öte yandan kişinin gizli tutmakla yükümlü olduğu bilgiyi, çoğunlukla bir çıkar karşılı-

ğında, bir başkasına vermesi ve o bilginin de yine gizlilik içinde gayrı meşru şekilde elde 

eden kişi tarafından kullanılması durumunda, kanımızca toplumca ulaşılabilirlik şartı 

gerçekleşmediği için, bilginin tekniğin bilinen durumuna dahil olmaz. 

 

b- Referansın bulunabilir olması 

(1) Referansın toplumca ulaşılabilir olma tarihi 

i- Yazılı açıklamalar 

Tekniğin bilinen durumuna dahil referansın ne zaman toplumca ulaşılabilir olduğu husu-

su yazılı referanslar, özellikle kitaplar ve dergiler bakımından bir takım karmaşık prob-

lemleri bünyesinde barındırmaya adaydır.  

Gerçekten, söz konusu referanslar için bir takım tarihlerin özellikle incelenmesi gerek-

mektedir. Bunlardan ilki kitaplar için matbaaya verilme tarihi, dergilerde yayınlanan 

makaleler için ise makalenin hakem incelemesi için gönderildiği tarihtir. Bilginin top-

lumca ulaşılabilir olup olmadığı konusunda tereddüt yaratabileceği için dikkate alınması 

gereken bir diğer tarih ise, kitaplar bakımından basım tarihi ile dergiler bakımından söz 

konusu olabilecek derginin abonelere postalanması tarihidir. Aynı şekilde derginin abo-

nelere ulaştığı tarih ve bu tarihin ispatlanabilmesi hususu da göz önünde bulundurulması 

gereken bir başka konudur. Son olarak kütüphaneler bakımından ilgili yayının kütüpha-

nede kataloglara işlenip indekslenmesinin gerekip gerekmediği de toplumca ulaşılabilir 

olmanın değerlendirilmesinde yanıtlanması gereken sorular arasındadır.  

                                                
116  EPOBA T 0585/92 (09.02.1995).  
117  SINGER/STAUDER, Spangenberg, 108.  



 191 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu tarafından 1988 yılında veril-

miş olan bir kararda yukarıda işaret edilmiş hususların değerlendirildiği görülmekte-

dir118.  

Davaya konu olan olayda Amerika Birleşik Devletleri’nde 27 Kasım 1981 yılında ya-

pılmış olan başvurunun rüçhanından yararlanan 29 Kasım 1982 tarihli Avrupa patent 

başvurusunun yeniliği tartışma konusu yapılmıştır. İtiraz sahibinin iddiasına göre, buluş 

sahipleri tarafından yazılmış ve 1981 yılında Journal of the Chemical Society, "Chemical 

Communications" adlı derginin 22’nci cildinde yayınlanmış olan bir makale, başvurunun 

yeniliğini ortadan kaldırmaktadır.  

Davada çözülmesi gereken sorun, anılan makalenin 27 Kasım 1981 tarihinden önce top-

lumca ulaşılabilir olup olmadığıdır.        

Makale 12 Ağustos 1981 tarihinde derginin yayıncısı olan Chemical Society’ye ulaşmış 

ve hakem incelemesine alınmıştır. Yayınlanmasına karar verilen makalenin bulunduğu 

sayı 25 Kasım 1981 tarihinde posta yoluyla derginin abonelerine gönderilmiştir. Yayıncı, 

verdiği ifadesinde, normal şartlar altında postanın iki gün içinde alıcılara ulaşmasının 

beklenebileceğini, yerel aboneler için ise bu sürenin daha kısa olabileceğini, bunlara 

gönderilen dergilerin 26 Kasım’da ellerine geçmiş olabileceğini belirtmiştir. Yine yayın-

cının ifadesinde derginin kendi kütüphanelerinde raflara yerleştirme tarihi tam olarak 

tespit edilemese bile, mutat uygulamalarına göre bu tarihin 26 Kasım olması gerektiği 

söylenmiştir. Dergi, abonelerden olan The British Library’e 7 Ocak 1982 tarihinde, 

National Lending Library’ye ise 30 Kasım 1981 tarihinde ulaşmıştır.  

Temyiz Kurulu, ilk olarak, makalenin hakemlere gönderilmesinin, hakemlerin kendilerin 

inceledikleri makaleleri gizli tutma yükümlülüğü altında bulunmaları dolayısıyla, maka-

leyi tekniğin bilinen durumuna dahil etmeyeceğine karar vermiştir119. İtiraz sahibi dergi-

nin postaya verilmesi tarihinde yayıncının bunun üzerindeki kontrolünü kaybettiğini 

dolayısıyla yayın tarihinin 25 Kasım olarak alınması gerektiğini savunmuştur. Temyiz 

kurulu ise, bu argümanı reddederek, postaya vermenin dergiyi toplumca ulaşılabilir hale 

getirmediğini, postadaki bir dokümanın toplumun incelemesine açık olmadığını belirt-

                                                
118  Bkz. EPOBA T 0381/87 (10.11.1988). Ayrıca bkz. EPOBA T 0472/92 (20.11.1996); EPOBA T 

0750/94 (01.04.1997); SINGER/STAUDER, Spangenberg, 109.  
119  Kitapların metinlerinin yayıncıya teslimi konusunda benzer bir sonuç için bkz. In re Schlitter, 

234 F.2d 882 (CCPA 1956). Ayrıca bkz.  TROY, 48 vd.  
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miştir. Buna göre, postayla gönderilen derginin toplumca ulaşılabilir olduğu tarihin pos-

taya verilme değil, alıcıya teslim tarihi olduğu kabul edilmiştir120.  

Bu tespiti yaptıktan sonra Kurul, derginin posta abonelerine 27 Kasım tarihinden önce 

ulaştığı ispatlanamadığı için bu konudaki iddiaları reddetmiştir.  

Bununla birlikte Kurul, yayıncının mutat uygulamalarına göre, derginin kendi kütüpha-

nelerinde 26 Kasım tarihinde raflara yerleştirilmiş olması gerektiğine dair ifadesini ina-

nılır bulmuştur121. Kurul başvuru sahibinin, 26 Kasım tarihinde söz konusu derginin in-

dekslenmediği için toplumca ulaşılabilir olmadığı savunmasını ise dikkate almamıştır. 

Kurula göre, toplumun ilgilenen üyelerinin anılan derginin ulaşılabilir olduğunu bilip 

bilmemeleri önemli değildir. Önemli olan “talep eden herhangi bir kimsenin dergiyi gö-

rebilecek olmasıdır.” Eğer bu koşul gerçekleşiyorsa, kütüphanede bulunan yayınların 

kataloglara işlenmiş olup olmamasına bakılmaksızın okuyucunun talebi halinde ulaşabi-

lecek olduğu tarihte tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu kabul edilmiştir.  

Buna karşılık Amerikan hukukunda özellikle sınırlı sayıda kopyanın söz konusu olduğu 

hallerde, sadece indekslenmemiş ve kataloglara işlenmemiş yayınlar toplumca ulaşılabi-

lir sayılmamaktadır122.  

                                                
120  Bkz aynı yönde CHISUM ON PATENTS § 3.04[2]; MERGES/DUFFY, 413-414; VISSER, 65; In re 

Schlitter, 234 F.2d 882 (CCPA 1956); USPTO MPEP § 706.02. 
121  Bu olayda olduğu gibi mutat uygulamaların toplumca ulaşılabilirliğin ispatında dikkate alınaca-

ğına dair bkz. Constant v. Advanced Micro Devices, Inc., 8484 F.2d 1560 (Fed.Cir. 1988).  
122  In re Hall, 781 F.2d 897 (Fed.Cir. 1986). Davaya konu olayda 27 Şubat 1979 tarihinde Amerika 

Birleşik Devletleri’nde yapılan bir başvurunun Freiburg Üniversitesi kütüphanesinde bulunan bir 
doktora tezi dolayısıyla yeni olmadığı iddia edilmiştir. İddiaya konu doktora tezi Eylül 1977’de 
sunulmuş ve 2 Kasım 1977’de kabul edilerek sahibine doktor unvanı verilmiştir. Kütüphane mü-
dürünün ifadesine göre tezin kopyaları 4 Kasım 1977 tarihinde kütüphaneye ulaşmış ve 1977 yı-
lının Aralık ayında indekslenerek okuyucuların kullanımına sunulmuştur. Mahkeme indekslenip 
kataloglara işlenmiş olan doktora tezinin tekniğin bilinen durumuna dahil referans olarak kabul 
edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.  

 Bir başka kararda, kütüphaneye verilmiş bulunan bir master tezinin henüz indekslenip katalog-
lanmamış olması durumunda bunun toplumca ulaşılabilir sayılamayacağı kabul edilmiştir. Mah-
keme, tezin kabul edilmeden önce jüriye sunulmuş olmasının yeterli olamayacağına karar vermiş 
ve kütüphane tarafından yapılan bir indeksleme olmaksızın toplumun diğer üyelerinin teze ve 
onun içeriğine ulaşma ihtimallerinin “neredeyse sıfır” olacağına hükmetmiştir (In re Bayer, 568 
F.2d 1357 (CCPA 1978)).  

Bir diğer ihtilafta ise, mahkeme somut olaydaki indekslemenin yeterli olmadığına karar vermiş-
tir. Buna göre, bir üniversitenin kimya fakültesinde yapılmış olan ve yeniliği dava konusu yapı-
lan buluşu tanımlayan üç adet bitirme ödevi bulunmaktadır. Ödevler hem üniversitenin merkez 
kütüphanesine hem de kimya fakültesinin kütüphanesine verilmiştir. Her iki kütüphane de tezleri 
yazar adları ve tez konularının yer aldığı kartlara işlemiş ve bu kartları yazar adına göre sırala-
mışlardır. Merkez kütüphanede bu kartlar üniversitenin diğer bölümlerindeki bitirme ödevlerinin 
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ii- Sözlü açıklamalar 

Sözlü açıklamalarda bilginin toplumca ulaşılabilir olduğu tarih, açıklamanın yapıldığı 

tarihtir. Daha sonradan sözlü açıklamalarınbasılı hale getirilmesi, örneğin bir konferans-

taki tebliğlerin bantlarının çözümlenerek kitap olarak basılması durumunda bunlar yapı-

lan konuşmanın içeriğinin ispatında kullanılabilir123.  

 

iii- Kullanım ve diğer yolla yapılan açıklamalar 

Kullanım yoluyla yapıldığı kabul edilen açıklamalar söz konusu kullanımın vuku buldu-

ğu tarihte toplumca ulaşılabilir sayılır. Diğer yolla yapılmış olan açıklamalar bakımından 

ise, somut olayın özelliğine göre karar vermek gerekir. Örneğin bir ürünün teşhir edilme-

si halinde toplumca ulaşılabilirlik tarihi ürünün teşhir tarihi olacaktır. Ancak bu ürünle 

ilgili olarak topluma sunulan bilgiler teknik alandaki uzman kişinin dışarıdan gözlemleri 

ve incelemeleri sonucunda elde edeceği bilgiler ile sınırlı sayılacaktır124. Buna karşılık 

ürünün satılması halinde, herhangi bir kısıtlama olmadan teslim edildiği tarih, o üründeki 

gerek dışarıdan fark edilen gerekse incelemeyi gerektiren özellikler bakımından toplum-

ca ulaşılabilir sayılma tarihidir125.      

 

(2) Açıklamaya ulaşan kişi sayısı   

i- Basılı yayınların sayısı 

                                                                                                                                     
de işlendiği yaklaşık 6000 kartın arasına yerleştirilmişken, fakültede bu kartlar diğer kimya bi-
tirme ödevlerinin işlendiği 450 kadar kartla birlikte yazar adına göre sıralanarak bir ayakkabı ku-
tusunun içine konulmuştur. Mahkeme somut olayda söz konusu bitirme ödevlerinin toplumca 
ulaşılabilir olabilmek için gereği gibi indekslenmediklerini, arama için kullanılabilecek yegane 
kriterin bitirme ödevi öğrencisinin adı olduğunu, bunun da tezin konusu ile ilgili hiçbir bilgi 
vermediğini vurgulayarak, bitirme ödevlerini tekniğin bilinen durumuna dahil referanslar olarak 
kabul etmemiştir (In re Coryn, 890 F.2d 1158 (Fed.Cir. 1989)).   

123  SINGER/STAUDER, Spangenberg, 109.  
124  EPOBA T 0245/88 (12.03.1991). Temyiz Kurulu tel örgülerle çevrilmiş özel mülkiyete tâbi bir 

tersanede kurulmuş olan fıskiyelerin belli kısımlarının boyutları arasındaki orantının tel örgünün 
dışından teknik alandaki uzman bir kişi tarafından tespit edilebilmesinin mümkün olmadığına ka-
rar vermiştir.   

125   SINGER/STAUDER, Spangenberg, 109-110; EPOBA T 0363/90 (25.02.1992); EPOBA T 0461/88 
(17.04.1991). 
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Yayınların sayısı ve bunların ulaştığı muhatap kitlesinin büyüklüğü, söz konusu yayınla-

rın toplumca ulaşılabilirliğinin tespitinde dikkate alınmaz. Bu nedenle, bir kütüphanede-

ki tek bir kitap126, ya da bir doktora tezi127, sınırlı sayıda basılıp dağıtılmış ürün katalog-

ları128, fotoğraflar129 toplumca ulaşılabilirlik için yeterli olur.   

 

ii- Referansa ulaşan kişi sayısı 

Bir referansın toplumca ulaşılabilir olması yeterlidir. Yoksa o referansı fiilen kimsenin 

incelememiş olması önem taşımaz130. Önemli olan istenildiği zaman o bilgiye ulaşılabi-

lecek olunmasıdır131. Örneğin resmi bir makama sunulmuş bulunan bir belgenin incele-

meye açık olmasına rağmen kimse tarafından incelenmemiş olması132, kütüphanede bu-

lunan bir tezin ya da derginin kimse tarafından okunmamış olması bunların tekniğin 

bilinen durumuna dahil sayılmalarını engellemez.  

Bununla beraber bir web sitesinde yayınlanmış olan bir bilginin kimsenin dinlemediği 

bir konferansa, bir internet kullanıcısının o siteyi ziyaret etmesinin de konferans sonunda 

dağıtılan tebliğ metnini almasına benzetilebileceği savunulmuş, teknik yöntemlerle söz 

konusu sitenin ziyaret edilip edilmediğinin kolayca tespit edilebileceği ifade edilmiş-

                                                
126  Jockmus v. Leviton, 28 F.2d 812 (2d Cir. 1928).  
127  In re Hall, 781 F.2d 897 (Fed.Cir. 1986).  
128  Jockmus v. Leviton, 28 F.2d 812 (2d Cir. 1928). 
129  J.A. LaPorte, Inc. v. Norfolk Dredging Co.,  787 F.2d 1577 (Fed. Cir. 1986). Davaya konu olan 

olayda bir fotoğrafın iki kopyasının yapılıp bunların en azından üç tane şirkete herhangi bir gizli-
lik kaydı olmaksızın gönderilmesi söz konusudur. Mahkeme fotoğrafları yazılı referans olarak 
kabul etmiştir.   

130  SINGER/STAUDER, Spangenberg, 107; DYBDAHL, 56; EPOBA T 0084/83 (29.09.1983); Constant 
v. Advanced Micro-Devices, Inc., 848 F.2d 1560 (Fed.Cir. 1983). In re Wyer, 655 F.2d 221 
(CCPA 1981); In re Hall, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986); USPTO MPEP §2128. 

131 BENTLY/SHERMAN, 416; Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc., 848 F.2d 1560 (Fed.Cir. 
1983). Bu bağlamda toplumun konuya ilgi gösteren üyelerinin söz konusu bilginin topluma su-
nulmuş olup olmamalarını bilmeleri önemli değildir. Bkz. MUIR ET.AL., 159. Henüz kütüphane 
kataloğuna işlenmemiş yayınları da tekniğin bilinen durumuna dahil eden Avrupa Patent Ofisi 
Temyiz Kurulu kararı için bkz. EPOBA T 0381/87 (10.11.1988). 

132 EPOBA T 0444/88 (09.05.1990). Davaya konu olan olayda, Japon Patent Ofisi tarafından veril-
miş bulunan incelemesiz bir patentin daha sonra patent sahibi tarafından incelemeli patente çev-
rilmesi ve istemlerin değiştirilmesi için yapılan bir başvuru sırasında sunulan ve 26 Temmuz 
1980 tarihinden itibaren üçüncü kişilerin incelemesine de açık bulunan bir belgenin davada hü-
kümsüzlüğü istenen patentin rüçhan tarihi olan 22 Kasım 1980 tarihine kadar kimse tarafından 
incelenmemesi, söz konusu belgenin tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmasını engellememiş-
tir.      
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tir133. İnternetteki bilgiler için toplumca ulaşılabilir olma kriterinden vazgeçip fiili olarak 

ulaşmış olmayı esas almayı öneren bu görüş, kanımızca bir kanunî faraziye olarak kabul 

edilen “toplumca ulaşılabilir olma” kriterine ters düşmektedir. Bu görüş kabul edilirse 

tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu kabul edilen diğer bilgilere de fiilen kimsenin 

ulaşmadığını ispatlamak suretiyle bunların yeniliği bozucu etkisinin bertaraf edilebilmesi 

mümkün olacaktır ki, böyle bir kabul sistemle bağdaşmamaktadır.  

 

2- Anlaşılabilir Olma - Farkında Olma 

a- Genel olarak 

Ne tür olursa olsun bir referansta açıklanan bilgilerin aynı zamanda toplum tarafından 

anlaşılabilir olması da gerekir ki, referans toplumca ulaşılabilir sayılsın. Bu husus tekni-

ğin bilinen durumuna dahil olduğu iddia edilen referansın içeriğine ilişkin bir şart olup, 

şeklî değil maddî bir nitelik taşımaktadır. 

Toplumca anlaşılabilir olmaktan kastedilen, topluma sunulan referanslardaki bilginin, 

buluşun ilgili olduğu teknik alandaki uzman kişi tarafından söz konusu referanstan çıka-

rılabilir olmasıdır134. Bir başka deyişle referansın yeniliği ortadan kaldırabilmesi için 

başvuruya konu olan buluşun bütün teknik unsurlarının söz konusu referansta topluma 

açık bir biçimde “bildirilmiş” olması gerekmektedir. Referansın toplumun incelemesine 

hazır halde bulunuyor olması yeterlidir135.  

Toplumca ulaşıldığı kabul edilen bilginin de yeniliği ortadan kaldırdığına karar verebil-

mek için bunun taşıması gereken niteliklerin neler olduğunun ortaya konulması gerekir. 

Referansta sunulan bilgilerin buluşun teknik alandaki uzman kişi tarafından uygulanma-

sını sağlayacak açıklığı taşıması şarttır. Aksi takdirde başvuru konusunun yeni olduğuna 

karar verilmelidir136.    

Eldeki referansın hangi bilgileri içerdiğini bir diğer deyişle gereken açıklığı sağlayıp 

sağlamadığını anlayabilmek için yapılması gereken incelemenin kapsamının ne olduğu, 

ne dereceye kadar derine inilmesi gerektiği hususu da bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. 

                                                
133  PIEROTTI, 272. 
134  EPOBA T 0952/92 (17.08.1994).  
135  EPOEBA G 0001/92 (18.12.1992).   
136  DYBDAHL, 57.  
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b- Açıklamanın içeriğinin tespiti 

Yazılı bir referansta açıklanan bilgiler teknik alandaki uzman kişinin söz konusu referan-

sı okuyarak öğrenebileceklerinden oluşmaktadır. Uzman kişinin sözlü bir açıklamadan 

öğrenebilecekleri ise duyduklarından ibarettir. Umuma teşhir etme, örneğin bir sergideki 

teşhirde, ya da bir numunenin bir partide arkadaşlara gösterilmesi durumunda da toplu-

ma sunulma gerçekleşmektedir137. Ancak bu gibi durumlarda topluma sunulan bilgi göz-

le görülebilen kısımlardan ibarettir138. Sergilenen ürün demonte edilmeden ya da parça-

lanmadan gözle görülemeyecek olan unsurları toplumca ulaşılır sayılmaz139.  

 

c- Açıklamanın içeriğinin tam olarak tespiti için analizin zorunlu olduğu haller    

Kullanım yoluyla topluma sunulmuş bir ürünün topluma açıkladığı bilgilerin neler oldu-

ğunu, ne tür bilgileri bünyesinde barındırdığını öğrenebilmek için genellikle bunların 

kullanımlarının izlenmesi, ürünün incelenmesi, analiz edilmesi gerekmektedir. Dışarıdan 

fark edilmeyen, ancak yapılacak olan bu incelemeler sonucunda elde edilecek bilgiler de 

topluma arz edilmiş sayılır. Ürünün ya da usulün içerdiği özellikleri anlamak için daha 

derin ve detaylı bir inceleme yapmak için özel bir neden bulunması şart değildir140.   

Buna karşılık Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu önceleri bunun aksi yönde içtihatta 

bulunmuştur. Örneğin bir davaya konu olan patentte bir ürün olarak parke tutkalı ile 

bunun hazırlanma ve kullanım usulü talep edilmiştir. Temyiz Kurulu davacıların patente 

konu olan tutkalın kimyasal kompozisyonunun daha önce kendileri tarafından üretilmiş 

ve piyasaya sürülmüş bulunan bir ürünün kompozisyonuyla aynı olduğu, dolayısıyla 

patentte talep edilen ürünün önceki kullanım nedeniyle yenilik vasfını haiz olmadığı 

yolundaki iddialarını bizim katılamadığımız gerekçelerle reddetmiştir. Temyiz Kurulu 

bir ürünün piyasaya sürülmesinin, ürünün ihtiva ettiği bilgiye toplum tarafından ulaşıla-

                                                
137  VISSER, 67; MERGES/DUFFY, 563-564; Beachcombers International, Inc. v. Wilde Wood Crea-

tive Products, Inc., 31 F.3d 1154 (Fed.Cir.1994).  
138  EPOBA T 1085/92 (10.11.1994).  
139  EPOBA T 0461/88 (17.04.1991). Temyiz Kurulu fuarda sergilenen matbaa makinesinin kontrol 

sisteminin teknik unsurlarının sergiyi gezenler tarafından bilinebilmesinin mümkün olmadığı ge-
rekçesiyle söz konusu sistemi toplumca ulaşılabilir saymamıştır. EPO Examination Guidelines, 
Part D, Chapter V, 3.1.3.1; VISSER, 67-68; DYBDAHL, 57.  

140  VISSER, 68; SINGER/STAUDER, Spangenberger, 108.  
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bileceği anlamına gelemeyeceğine karar vermiştir. Kurula göre, davaya konu olayda 

ürünün içeriği sadece teknik alandaki uzman kişilerin yapacağı kimyasal analizler sonu-

cunda ortaya çıkarılabilecek niteliktedir. Kurul, her çıkan yeni kimyasal ürünün rakipler 

tarafından kimyasal analiz yöntemiyle incelenmesinin söz konusu olmadığını, somut 

olayda da rakiplerin davacıların daha önce üretmiş oldukları tutkalın kimyasal analizini 

yapmalarını gerektirecek bir neden bulunmadığını vurgulamıştır. Bu nedenle bu bilgi 

toplum tarafından ulaşılır olarak kabul edilmemiştir141. 

Ancak daha sonra Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulyukarıda varılan so-

nucun yanlış olduğuna hükmetmiştir. Kararda EPC’de toplumca ulaşılabilir bir bilgiyi 

araştırmak için, ya da bir bileşiği analiz etmek için bir nedenin bulunmasını şart koşma-

dığı vurgulanmıştır. Genişletilmiş Kurul, böyle bir sınırlandırmanın ticarî olarak piyasa-

ya sürülmüş pek çok ürünü toplumca ulaşılabilir olmaktan çıkaracağını işaret etmiştir. 

Bu nedenle,teknik alanda uzman bir kişinin piyasaya sürülmüş bulunan bir ürünü incele-

yerek onun sahip olduğu özellikleri öğrenmesinin mümkün olduğu söylenebiliyorsa, 

bunu yapmak için özel bir neden olmasa bile, söz konusu bilgilerin toplumca ulaşılabilir 

sayılması gerektiği kabul edilmiştir142. Benzer şekilde, analizin maliyeti veya zorluk 

derecesi, analiz neticesinde elde edilebilecek olan bilgilerin topluma açıklanmış sayılma-

sını etkilememektedir143. 

Bununla birlikte, söz konusu özelliklerin bizzat ürün ya da usule ilişkin olması gerek-

mektedir. Yoksa örneğin ürünün başka ürünlerle beraber kullanıldığında ya da kullanıma 

ilişkin özel bazı seçimler yapıldığında ortaya çıkan bir takım teknik özellikleri bulun-

maktaysa bunların topluma sunulmuş olduğundan bahsedilemeyecektir144. O nedenle 

                                                
141 EPOBA T 0093/89 (15.11.1990).  
142  EPOEBA G 0001/92 (18.12.1992). Bkz. aynı yönde EPOBA T 0301/94 (28.11.1996).  
143   EPOBA T 0461/88 (17.04.1991); EPOBA T 0406/86 (02.03.1988). Temyiz kurulu sırayla anali-

zin aşırı derecede pahalı olması ve analiz yapılmasının çok zahmetli olması halinde analiz yap-
maktan kaçınılacağı için, bu gibi durumlarda analiz neticesinde elde edilebilecek bilgilerin top-
lumca ulaşılabilir olmadığına karar vermiştir. Ancak Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun verdiği 
karar bu içtihatlardan da dönüş anlamına gelmektedir. Bkz. EPOEBA G 0001/92 (18.12.1992). 
Analizin zorluk derecesinin hiçbir önemi olmadığını vurgulayan karar için bkz. EPOBA T 
0952/92 (17.08.1994). 

144  VISSER, 68; SINGER/STAUDER, Spangenberg, 113. Bunun tipik örneği ilaçlardır. Bilinen bir 
bileşiğin bir hastalığı tedavi etmek için kullanılması halinde bileşiğin söz konusu etkiyi sağlamak 
için belli şekillerde kullanılması, belli seçimlerin yapılması şarttır. Bu nedenle söz konusu bileşi-
ğin sahip olduğu teknik özelliklerin toplumca ulaşılabilir olduğu kabul edilmemektedir. Bkz. 
EPO Examination Guidelines, Part D, Chapter V, 3.1.3.1; EPOEBA G 0002/88 (11.12.1989); 
EPOEBA G 0001/92 (18.12.1992).  
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Genişletilmiş Temyiz Kurulu, piyasaya sürülmüş bir ürünün topluma sunduğu bilgilerin 

sadece kendi yapısıyla sınırlı olduğuna, söz konusu ürünün özel olarak seçilmiş bir takım 

dışsal etkenlere maruz bırakıldığında ortaya çıkan özelliklerinin bu sunumla topluma 

açıklanmış olduğunun söylenemeyeceğine dikkat çekmiştir145.  

 

d-Bir şeyin doğasında zaten var olan özellikler 

Tekniğin bilinen durumuna dahil bir madde bileşiğinin daha önce bilinmeyen bir takım 

özelliklerinin keşfedilmesinin ya da çalışma prensiplerinin açıklanmasının, bunu yapan 

kişilere o şey üzerinde patent hakkı vermeyeceği146, daha sonradan keşfedilen bu tip 

özelliklerin o şeyin doğasında zaten var olduğu kabul edilmektedir147. Aynı şekilde, ön-

ceden kullanılan bir takım usullerin avantajlarının daha sonradan farkına varılmış olması 

halinde de bunun yeni olmadığı, sadece bu avantajların keşfedilmesinin patente hak ka-

zandırmayacağı söylenmelidir148.  

Bilinen bir şeyin yeni ve daha avantajlı bir yöntemle yapılması halinde de o şey üzerinde 

bir ürün patenti alınabilmesi mümkün değildir149. Buna karşılık o avantajlı yöntem için, 

eğer diğer şartlar da mevcutsa, bir usul patenti alınabilir150.  

Bundan hareketle, bir şeyin doğasında bulunan özelliklerin başvurunun yapıldığı tarih-

te151 teknik alandaki uzman kişilerce bilinmiyor olmasının durumu değiştirmeyeceği, söz 

                                                
145  EPOEBA G 0001/92 (18.12.1992). Kurul bilinen bir ürünün ilaç olarak kullanılmasını, bilinen 

bir bileşiğin yeni teknik etkiler yaratmakta kullanılmasını bu gibi durumlara örnek vermiştir.  
146  Atlas Powder Co. v. Ireco Inc., 190 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1999). 
147  In re Best, 562 F.2d 1252 (CCPA 1977). 
148  In re Kemper, 14 F.Cas. 286 (CCDC 1841). Davaya konu olan olayda buz kalıplarının saklanma-

sı usulüne ilişkin bir patent başvurusu söz konusudur. Başvuru sahibi buz kalıplarının dar olan 
yüzleri üzerine konularak saklanmaları halinde daha geç eridiğini belirterek bu usul üzerinde bir 
patent talep etmiştir. Ne var ki, mahkeme buz kalıplarının pek çok çeşitli şekilde saklandığını, 
kimi zaman geniş yüzleri üzerine konulurken kimi zaman da dar yüzleri üzerine konulduklarını 
belirterek bu usulün yeni sayılamayacağını vurgulamıştır. Bu nedenle, ilgili kişiler tarafından za-
ten yapılmakta olan bir şeyin avantajının keşfedilmiş olmasının onu yeni hale getirmeyeceğine 
hükmedilmiştir.     

149  Le Roy v. Tahtam, 55 U.S. (14 How.) 156 (1852). Kurşunun ısıtılıp tekrar yüksek sıcaklık ve 
basınç altında şekil verildiğinde sahip olduğu üstün nitelikleri keşfeden patent sahipleri bu mal-
zeme ile yaptıkları makine için patent almışlardır.  Ancak mahkeme yeni yöntemle yapılan maki-
ne ne kadar üstün olursa olsun makinenin kendisi yeni olmadığı için patentin hükümsüzlüğüne 
karar vermiştir.   

150  MCKENNA, 1262.  
151  Amerikan patent hukuku bakımından buluşun yapıldığı tarihte. 
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konusu referansta açıklandığı kabul edilen bilgilerin daha sonraki buluşlar bakımından 

yeniliği bozabileceği kabul edilmektedir152.  

Bir kimyasal bileşik ve onun özellikleri ayrılmaz sayılmaktadır. Aynı kimyasal bileşikle-

rin farklı özellikler göstermezler. Tekniğin bilinen durumuna dahil bir referansta bir 

kimyasal bileşiğin yapısının açıklanmış olması, zorunlu olarak onun özelliklerinin de 

açıklanması anlamına gelir153.    

Başvuruda talep edilen ürün tekniğin bilinen durumuna ait referans ile aynı ya da büyük 

ölçüde benzer yapı ya da bileşiğe sahipse veya aynı ya da büyük ölçüde benzer bir usul 

kullanılarak üretilmişse, karineten, yeni olmadığı kabul edilmelidir154. Böyle bir durum-

da başvuru sahibinin aksini kanıtlaması gerekir155. Bununla birlikte tekniğin bilinen du-

rumuna ait referansta bir takım özelliklerin bulunması ya da sonuçların ortaya çıkması 

ihtimali tek başına böyle bir karine için yeterli sayılamaz156. Bu sonuca varabilmek için 

ikincil referansların açıkça söz konusu özelliğin tekniğin bilinen durumuna ait referansın 

doğasında bulunduğunu göstermesi aranır157.   

                                                
152  Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003). Davaya konu olan olayda 

“buluşun yapıldığı tarihten sonra”  yapılan klinik denemelerde farkına varılan bir özelliğin bulu-
şun konusunu oluşturan bileşiğin özünde bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bkz. Toro Co. 
v. Deere & Co., 355 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2004); Abbott Labs v. Geneva Pharms., Inc., 182 F.3d 
1315 (Fed.Cir.1999); Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc., 190 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1999). 

153  USPTO MPEP §2112.01; In re Spada, 911 F.2d 705 (Fed. Cir. 1990). Titanium Metals Corp. v. 
Banner, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985). Davaya konu olayda patent başvurusun-
da %0.2-0.4 oranında Molibdenum (Mo) ve %0.6-0.9 oranında Nikel (Ni) içeren, pasa karşı di-
rençli bir titanyum alaşımı talep edilmiştir. Tekniğin bilinen durumuna dahil referans olarak gös-
terilen bir Rus makalesinde ise %0.25 Mo ve %0.75 Ni içeren titanyum alaşımı açıklanmış ancak 
bu makalede pasa karşı direnç özelliğinden bahsedilmemiştir. Mahkeme Rus makalesinde açıkla-
nan titanyum alaşımındaki Mo ve Ni oranlarının istemlerdeki Mo ve Ni için talep edilen aralıkta 
bulunduğunu, bu nedenle başvurudaki alaşımın yeni olarak kabul edilemeyeceğini, makalede pa-
sa karşı dirençten söz edilmemiş olmasının durumu değiştirmeyeceğini, aynı yapıya sahip bile-
şiklerin aynı özellikleri taşıdığını hükme bağlamıştır.  

154  In re Best, 562 F.2d 1252 (CCPA 1977). Aynı kabul ürünün buluş basamağı şartını gerçekleştirip 
gerçekleştirmediği incelenirken de yapılmaktadır.  

155  USPTO MPEP §2112; In re Spada, 911 F.2d 705 (Fed. Cir. 1990); In re Best, 562 F.2d 1252 
(CCPA 1977). 

156  In re Rijckaert, 9 F.3d 1531 (Fed. Cir. 1993); In re Oelrich, 666 F.2d 578 (CCPA 1981). 
157  USPTO MPEP §2112; In re Robertson, 169 F.3d 743 (Fed. Cir. 1999). Dava konusu olayda 

hâlihazırda piyasada bulunan ve iki yerden bağlanan hazır çocuk bezinden ne açık ne de zımni 
bir şekilde, patent başvurusuna konu olan üç yerden bağlamalı çocuk bezini çıkarmanın mümkün 
olacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca bkz. Ex parte Levy, 17 USPQ2d 1461 (Bd. Pat. App. & Inter. 
1990).  
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Bilinen bir cihaz normal çalışması sırasında daha sonradan bir patent başvurusunda talep 

edilen usulü yerine getirmekte ise, usulü ifa edecek cihaz tekniğin bilinen durumuna 

dahil olduğu için, talep edilen usulü yeni olmaktan çıkarmaktadır158. Talep edilen usul 

cihazın işleyişinin doğası gereği ortaya çıkarak tekniğin bilinen durumuna dahil olmuştur 

denilebilir159.   

 

e- Yeniliği ortadan kaldırdığı ileri sürülen ürün ya da usulün rastlantı sonucu ya da 

farkında olmadan ortaya çıkmış olması 

Daha önceden yapılmış bulunan ve fakat farkına varılamayan, ama zorunlu olarak ortaya 

çıkan sonuçların da ürün ya da usulün doğasında olduğu kabul edilmeli; bunların yeniliği 

ortadan kaldırdığı sonucuna varılmalıdır. Daha önceden elde edilen sonuca bilerek ve 

isteyerek ulaşılmışsa yenilikten bahsedebilmek mümkün olmaz. Yine aynı şekilde, elde 

edilen sonuç amaçlanan şeyin zorunlu neticesi olarak görülebiliyorsa, kişi meydana ge-

tirdiği ürün ya da usulün yararlarının, amaçlarının ya da özelliklerinin tam olarak farkın-

da olmasa bile, bu durum sonraki başvuruların yeni sayılmasını engelleyecektir160.  

Ancak belirtmek gerekir ki, ürün ya da usulde mündemiç olduğu kabul edilen unsurların 

bulunduğuna ihtimal ya da olasılıklardan yola çıkılarak karar verilemez. Belli bir unsu-

run belli koşullar altında ortaya çıkabileceğinin söylenmesi bunun için yeterli değildir. 

                                                
158  USPTO MPEP §2112.02.  
159  In re King, 801 F.2d 1324 (Fed. Cir. 1986). Davada başvuruya konu olan istemlerde hareketli bir 

ışığın üzeri kaplanmış bir zemin tarafından emilip yansıtılması yoluyla yaratılan renk efektlerinin 
artırılması usulünün talep edilmesi söz konusudur. Tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir refe-
ransta renk efektleri yaratmak için 200-800 angstrom (angstrom santimetrenin yüz milyonda bi-
rine eşit uzunluk ölçüsü birimidir) kalınlığında gümüş ve metal oksit ile kaplanmış cam zemin 
açıklanmış bulunmasına rağmen, anılan renk efektlerinin yaratılmasında kullanılan emilip yansı-
tılma yönteminden bahsedilmemiştir. Bununla birlikte mahkeme istemlerde talep edilen usulün 
tekniğin bilinen durumuna dahil olan cihazın normal çalışmasının bir sonucu olduğuna ve söz 
konusu referansın karine olarak usulün yeniliğini ortadan kaldırdığına karar vermiştir.  

In re Best, 562 F.2d 1252 (CCPA 1977). Davadaki olayda davacı zeolit buharını soğutulan buha-
rın X-ışını şeklinde kırılmasını sağlayacak kadar hızlı soğutulması aşamasını da içeren hidrolitik 
olarak kararlı bir zeolitik aluminosilikat hazırlanması yöntemini talep etmiştir. Daha önceden 
Hansford tarafından alınmış bulunan bir patentte soğutma aşaması dışında davacının talep ettiği 
bütün unsurlarının açıklanmış bulunması karşısında mahkeme, Hansford patentindeki zeolit için 
de zorunlu olarak bir soğutulma aşaması kullanılması gerektiğine, davacı bunun aksini kanıtla-
yamadığı için de davanın reddine karar vermiştir.  

160  CHISUM ON PATENTS §3.03. “Tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir ürün, kullanıldığında 
daha sonraki başvuruda talep edilen usuldeki gibi işliyorsa söz konusu istemin yeni olmadığı ka-
bul edilir (In re King, 801 F.2d 1324 (Fed. Cir. 1986)). Ayrıca bkz. Glaxo Inc. v. Novopharm 
Ltd., 52 F.3d 1043 (Fed. Cir. 1995);  
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Sonucun kesin olması gerekmektedir161. Buna karşılık, bir ürün ya da usulün daha önce-

den rastlantı sonucu meydana getirilmiş olmasının yeniliği ortadan kaldırmayacağı kabul 

edilmektedir162. Bunun nedeninin tesadüfî olarak ortaya çıkan sonuçların daha sonra 

başkaları tarafından da elde edilebileceği konusunda bir güvence olmaması, bu rastlantı-

sal oluşumların nasıl elde edileceğinin topluma “öğretilmemesi”dir163.      

Bir şeyin tesadüfî olmasından kastedilen şey, yukarıda da ifade edildiği gibi daha önce-

den elde edilmiş bulunan sonuçların nadir ya da düzensiz olmasıdır. Ancak belirtmek 

gerekir ki, elde edilmiş olan sonuçlar nadir ya da düzensiz de olsa anılan sonuçları mey-

dana getirenlerin bunların ne olduğunun farkında olmaları halinde kanımızca bunlar top-

lumca bilinen şeyler olarak değerlendirilmelidir. Elde edilen rastlantısal sonucun ne ol-

duğunun anlaşılması halinde, söz konusu ürün daha önceden yapılmış sayılacağı için, 

daha sonradan o ürünü üreten kişilerin bunun için bir ürün patenti alabilmeleri mümkün 

                                                
161  In re Robertson, 169 F.3d 743 (Fed. Cir. 1999); Eli Lilly & Co. v. Barr Laboratories Inc., 251 

F.3d 955 (Fed. Cir. 2001); MERGES/DUFFY, 378. 
162  Tilghmna v. Proctor, 102 U.S. 707 (1880). Davaya konu olan olayda patent sahibi Tilghman 

hayvansal yağı sabun ve mum yapımında kullanılan gliserin ve serbest yağ asitlerine dönüştüren 
bir usul talep etmiştir. Anılan usul yağın önce su ile karıştırılması daha sonra da bu karışımın 
yüksek ısı ve basınca tabi tutulmasından ibarettir. Buna karşılık davada yeniliği ortadan kaldırdı-
ğı öne sürülen, referans 1823 yılında, Tilghman’ın patentinden otuz yıl önce, bilimsel bir dergide 
yayınlanmış “Perkins’in Makinesinde Su, Isı ve Basınç Neticesinde Yağda Görülen Değişimler” 
isimli bir makale ve o makalede anlatılan buhar makinesidir. Makalede sürtünmeyi azaltmak için, 
makinenin pistonunun yağlamasının don yağı ve zeytinyağı karışımıyla yapıldığı, bu karışımın 
buharla birlikte önemli oranda ısı ve basınca maruz kaldığı, bunun sonucunda makinede kullanı-
lan suda bazı tuhaflıklar meydana geldiği ifade edilmiştir. Amerikan Yüksek Mahkemesi öncelik-
le buhar makinesinin suyunun üzerinde görülen köpüklerin yağ asidi olup olmadığı konusunda 
herhangi bir kanıt olmadığını, bu durumu ortaya çıkaran sürecin nasıl işlediğinin tam olarak anla-
şılamadığını, mum yapımı gibi, yağ asitlerinin kullanıldığı alanlarda çalışan kişilerin bu rastlantı-
sal durumdan yararlanmayı düşünmediklerini vurgulamıştır. Mahkeme daha sonra, yağ asitlerinin 
makineyi kullananlar başka şeyleri amaçlarken, rastlantı sonucu ve bilinmeden oluştuğunun altını 
çizerek, nasıl yapıldığı, hatta yapılıp yapılmadığı bilinmeyen bir şeyin yeniliği ortadan kaldıraca-
ğını söylemenin anlamsız olacağına karar vermiştir.  

163  CHISUM ON PATENTS §3.03; Edison Electric Light Co. v. Novelty Incandescent Lamp Co., 167 F 
977 (3d Cir. 1909). Söz konusu davada elektrik ampullerinin telleri üzerindeki bir gelişmeyi ko-
nu alan patentin hükümsüzlüğü ileri sürülmüştür. Tekniğin bilinen durumunda ampulün içinde 
platin teller kullanılmakta, bu teller de ampulün dışında daha ucuz olan bakır teller ile birleştiril-
mekteydi. Patentin sahibi olan Edison’un sağladığı gelişme ise, bu tellerin ampulün içinde birleş-
tirilmesinden ibaretti. Davacı, Edison’un buluşundaki ampul içinde birleştirmenin önceki elektrik 
ampullerinin üretimi sırasında da istemeden de olsa, yanlışlıkla ortaya çıkabildiğini, dolayısıyla 
Edison’un talep ettiği buluşunun yeni olmadığını iddia etmiştir. Buna karşılık mahkeme davacı-
nın bu iddiasını, bu tip üretimlerin, defolu olarak değerlendirilip, ampulün daha üretim bandın-
dayken çöpe gönderilmesine yol açtığı gerekçesiyle reddetmiştir. Mahkemeye göre, bu durum 
topluma bir şey vermemekte, aksine gelişmenin önünde bir engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla 
yenilik değerlendirmesinde dikkate alınmaması gerekir.              
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olamamalıdır164. Buna karşılık söz konusu ürünü üretmede kullanılan usulün çözülmesi 

ve rastlantılardan arıtılarak, yukarıda açıklanan buluşun “teknik” olma özelliğinin ger-

çekleştirilmesi halinde, bunu yapan kişi o usul için bir patent alabilir. Bu çözüm tarzı 

patent sisteminin özünü oluşturan “toplum ile buluş sahibi arasındaki sözleşme” ilkesine 

de uygundur. Buluş sahibi topluma verdiği şeyden daha fazlasını almamakta, bilinen bir 

ürünü üretebilmenin farklı yolları diğer buluş sahiplerine de açık olmaktadır. Ayrıca ilk 

usul patentini alan kişi ürün üzerinde hak iddia edemediği, ürün toplum tarafından ser-

bestçe kullanılabileceği için, diğer kişilerin alternatif usuller geliştirme konusunda moti-

vasyonları söz konusu olacak; bulacakları yeni usuller bir ürün patenti ile engellenmeye-

cektir.  

Öte yandan, bilinçli, tutarlı ve tekrarlanabilir usullerin sonuçlarının teknik alanda uzman 

kişiler tarafından anlaşılamamış olması, bu sonuçların tekniğin bilinen durumuna dahil 

kabul edilmelerine, dolayısıyla da sonraki başvuruların yeniliğini ortadan kaldırmalarına 

engel oluşturmaz165.   

 

C- Önceki Tekniğe Dahil Referansın Değerlendirileceği Tarih 

Yenilik değerlendirmesinin önceki tekniğe dahil referansın toplumca ulaşılabilir hale 

geldiği tarihteki teknik alandaki uzman kişinin gözünden yapılması gerektiği kabul edil-

mektedir. Bu tarih, basılı referanslar için basım tarihi, patent başvurusu tarihinde veya bu 

tarihten sonra yayınlanmış olan önceki başvurular için ise başvuru tarihidir166. 

                                                
164  Rastlantı sonucu ortaya çıkarılan ürünün ne olduğunun anlaşılmasından kastettiğimiz, ürünün 

özelliklerinin, avantajlarının anlaşılmasıdır. Bu bakımdan dn.163’de anılmış bulunan Edison 
Electric Light Co. v. Novelty Incandescent Lamp Co., 167 F 977 (3d Cir. 1909), ürünün ne oldu-
ğunun anlaşılmasına rağmen avantajının bilinememesine, hatta tam aksi bir tutumla ürünün işe 
yaramadığı gerekçesiyle ıskartaya çıkarılmasına bir örnektir.     

165  “Eğer sonuç bilinçli olarak yapılan bir şeyin zorunlu neticesiyse teknik alanda uzman kişilerin 
sonucu anlamamış olmaları bir önem arz etmez.” (Mehl/Biophile International Corp. v. 
Milgraum, 192 F.3d 1362 (Fed. Cir. 1999)); “Yırtılmaya karşı belli bir oranda dayanıklılık özel-
liği bulunan kopolimerlere ilişkin bir patent isteminin yeni olmadığını iddia eden davacının, tek-
niğin bilinen durumuna dahil olan ürünün istemde belirtilen dayanıklılık oranına sahip bulundu-
ğunu göstermesi yeterlidir; davacının tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu kabul edilen ürünü 
üretenlerin ürünlerinin o dayanıklılığa sahip olduklarını bildiklerini ispatlaması gerekmez.” (E.I. 
du Pont de Nemours & Co. v. Phillips Petrolium Co., 849 F.2d 1430 (Fed. Cir. 1988)); “Makine-
nin işleyişi talep edilen buluşun sürekli ve tekrarlanabilir şekilde çalışmasından ibarettir; bu ne-
denle buluşu kullanan kişilerin bunun sonuçlarının farkında olmamalarının önemi bulunmamak-
tadır.” (W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock Inc., 721 F.2d 1540 (Fed. Cir. 1983)).  

166  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 7.3; VISSER, 60.  
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§7 YENİLİĞİN ZAMANI 

I-GENEL OLARAK 

Buluşun hangi tarih itibariyle yeni sayılması gerektiği hususunun patent hakkının kime 

ait olacağı ile yakından ilgisi vardır. Bu noktada dünyadaki patent sistemleri arasında iki 

farklı anlayış hakim bulunmaktadır. Hemen her ülke ve sistemde uygulama alanı bulan 

anlayış, patent hakkının ilk başvuru sahibine ait olduğu esasını kabul etmiştir. Bunun 

anlamı patent başvurusunun yapıldığı tarihteki veya rüçhan talep edilmişse rüçhan tari-

hindeki167 tekniğin bilinen durumunun göz önünde bulundurulması, buluşun yeniliğinin 

bu tarihe göre tespit edilmesidir. Buna karşılık dünyada sadece Amerika Birleşik Dev-

letleri’nde168 patent ilk başvuru sahibine değil buluşu ilk yapana verilmektedir169. Bu 

sistemde yenilik araştırması, buluş tarihindeki tekniğin bilinen durumuna göre yapıl-

maktadır. Ancak sistemler arasındaki bu farklılık, her iki sisteme dahil olan ülkelerde de 

patent başvurusu yapıldığı hallerde karışıklığa yol açabilmektedir. WIPO Uzmanlar 

Komitesi, patentin önce başvuru yapana verilmesi kuralının, “neredeyse büyün dünya 

tarafından uygulanıyor olması nedeniyle”, uluslararası yeknesak bir kural olarak kabul 

edilmesini önermiştir170. Ayrıca ilgili çevrelerde, gelişen uluslararası ticaret nedeniyle 

                                                
167  Rüçhan geçerli bir biçimde talep edilmemiş ise rüçhan tarihi ile başvuru tarihi arasında başka bir 

ülkede yayınlanan bir patent belgesi önceki tekniğe dahil bir referans kabul edilerek başvurunun 
yeniliğini ortadan kaldırabilir. Bkz. EPOEBA G 0003/93 (16.08.1994); DYBDAHL, 50.     

168 35 U.S.C. §102. patent sistemlerinin ülkelerin kültürlerini yansıttığı yönünde bkz. ERICKSON, 
SCOTT; “Patent Law and New Product Development: Does Priority Claim Basis Make a 
Difference?”, American Business Law Journal, Vol.36, 1999, 329-330, JANICKIE, 283-284’ten 
naklen. Yazar Amerikan ekonomi kültürünün güçlüden yana olduğunu, bu nedenle patentlerin 
sağladığı korumanın kapsamının geniş olduğunu, patent başvurularının yayınlanmadan gizli tu-
tulması eğiliminin bulunduğunu bunun da güçlüyü koruma eğiliminin bir sonucu olduğunu ifade 
etmekte; buna karşılık verdiği Japonya örneğinde bireyden ziyade toplumun daha fazla önem ta-
şıdığı bir değer sisteminin hakim olduğunu, bu nedenle de daha dar kapsamlı ve güçsüz patentle-
rin verildiğini, başvuruların yayınlanmasının da zorunlu tutulduğunu savunmaktadır.   

169  Bu sistem Amerika Birleşik Devletleri dışında Kanada ve Filipinler’de de benimsenmiş bulun-
maktaydı (MACEDO, 551; FROST, 925; THOMAS D.C., 159). Ancak önce Kanada, Patent Kanu-
nu’nda 1985 yılında yapıp 1 Ekim 1989 tarihinde yürürlüğe soktuğu değişikliklerle ilk buluşu 
yapan kişiye patent verilmesi sistemini terk etmiştir. (MORRISEY, 305). Daha sonra da Filipinler 
1 Ocak 1998 tarihinden geçerli olmak üzere patentin ilk başvuru yapana verilmesi sistemini be-
nimsemiştir (MOSSINGHOFF, GERALD J., Hearing before the Senate Judiciary Committee 
Subcommittee on Intellectual Property on “Perspective on Patents: Harmonization and Other 
Matters  July 26, 2005 (http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=1582&wit_id=4547 (12.08. 
2007))   

170  WIPO Doc. HL/CE/III/4, 4 (March 23-27, 1987). 
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tüm ülkelerde yeknesak bir patent sisteminin kabul edilmesinin uluslararası ticaretin 

aktörleri ve özellikle başvuru sahipleri bakımından büyük kolaylıklar sağlayacağı savu-

nulmaktadır171.  

 

II- PATENT İSTEME HAKKININ SAHİBİ 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dünyada kimlerin patent isteme hakkına sahip olduğu-

nun tespiti bakımından iki ayrı yaklaşım bulunmaktadır: önce buluş yapan ve önce baş-

vuru yapan. Ancak bu noktada dikkat çekilmesi gereken çok önemli bir husus vardır. 

Her iki sistemde de patent isteme hakkının, kural olarak, buluşu yapan kişiye ait olduğu 

kabul edilmektedir. Sorun, buluşu birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştiren birden 

fazla kişiden hangisinin patent almaya hak kazanacağı sorunudur. Yoksa buluşu haksız 

olarak elde etmiş bir kimsenin yapacağı başvuru sonucunda patente hak kazanabilmesi 

her iki sistemde de söz konusu olamamaktadır.      

Patentin önce buluş yapana mı yoksa önce başvuru yapana mı verilmesi gerektiği konu-

sundaki tartışmalarda iki sistem genellikle kesinlik, etkinlik ve hakkaniyete uygunluk 

bakımından karşılaştırılmaktadır. Aşağıda her iki sistem de kısaca incelenecek ve bu 

görüşlerin yerindeliği tartışılacaktır. 

 

A- Önce Buluş Yapana Patent Verilmesi 

1- Sistemin Genel Değerlendirmesi 

Buluşu daha önce gerçekleştiren kişiye patent verilmesi sisteminin en temel avantajının 

buluşu ilk yapan kişinin çabasının ödüllendirilmesi olduğu belirtilerek adalete daha uy-

gun sonuçlar doğuracağı ifade edilmiştir 172.  

Ayrıca patentin önce buluş yapanlara verilmesi gerektiğinin Amerikan hukuku bakımın-

dan anayasal bir zorunluluk olduğu ileri sürülmüştür. Anayasa’da ifade edilen “buluş 

sahiplerine buluşları karşılığında belli bir süreyle sınırlı olarak münhasır hak tanımak 

                                                
171  MACEDO, 545; FROST, 929. 
172   FROST, 926. Amerikan sisteminin tarihsel gelişimi ve sistemi oluşturan koşulların  genel değer-

lendirmesi için bkz. STEDMAN, 246 vd.  
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suretiyle bilim ve tekniğin gelişmesini sağlama” hükümden hareketle patentin sadece ilk 

ve gerçek buluş sahibine verilmesi gerektiği görüşü savunulmuştur. 

Önce buluş yapana patent verilmesi sisteminin büyük şirketler karşısında küçük buluşçu-

lar lehine sonuçlar doğurduğu yönündeki kabul de, bu sistemin devam ettirilmesinde en 

önemli nedenlerden birisi olarak gösterilmektedir. Önce başvuru yapana patent verilmesi 

sisteminin benimsenmesinin küçük buluşçuları henüz buluşlarını tam olarak geliştirme 

fırsatını bulamadan başvuru yapmak zorunda bırakacağı ileri sürülmektedir173. 

Buna karşılık, patent isteme hakkının buluşu önce yapan kişiye ait olduğunun kabul 

edildiği Amerikan sisteminde bu uygulamanın yerindeliği konusunda ciddi tartışmalar 

bulunduğu görülmektedir. Gerçekten Amerikan sistemi, çok karışık ve etkinlikten uzak 

olduğu, gecikmelere yol açtığı ve kişilerin sübjektif zihin durumlarını araştırmayı gerek-

tirdiği gerekçesiyle eleştiri konusu olmaktadır174. Bunlara ek olarak bütün dünyanın uy-

guladığı bir sistemin dışında kurallar uygulamanın da Amerikalı buluş sahiplerinin aley-

hine sonuçlar doğurabildiği ifade edilmiştir175.  

Ayrıca Amerikan patent hukukunun 1626 tarihli İngiliz Tekel Yasası’nı model aldığı, 

orada da yeni mamullerin “ilk ve gerçek mucitlerine” verilen patentler dışındaki bütün 

tekellerin yasaklanmış bulunduğu fikrinden hareket eden bu bakış açısına karşılık anaya-

sadaki asıl amacın bilim ve tekniğin gelişmesini sağlamak olduğu, bu gerçekleştiği süre-

ce patentin “ilk ve gerçek mucitlere” verilmesinin mutlak bir kural olmadığı ileri sürül-

müştür176.  

  

2- İlk ve Gerçek Buluş Sahibi İlkesi 

Amerikan sisteminde bir buluşu ilk olarak gerçekleştiren kişiye patent verilmesi söz ko-

nusudur. Yani başvuran kişinin sadece gerçek buluş sahibi olması yeterli değildir; bu 

kişinin aynı zamanda buluşu yapan ilk kişi de olması gerekmektedir. Dolayısıyla birden 

                                                
173  TAKENAKA, 623; MACEDO, 579; STEDMAN, 248.  
174  Eleştiriler için bkz. TAKENAKA, 629 vd.; FROST, 926; STEDMAN, 248.  
175  STEDMAN, 252. 
176  Bu tartışmalar için bkz. STEDMAN, 246; MACEDO, 560 vd. ve oradaki yazarlar. Yazar Amerikan 

Yüksek Mahkemesi’nin anayasadaki patent hükmünü yorumlayan içtihatları karşısında yapılacak 
bir sistem değişikliği ile önce başvuru yapana patent verilmesinin anayasaya aykırı olarak kabul 
edilmeyeceğini, asıl buluş sahibinin hakkının gasp edilmesinin önüne geçecek hükümlerin bu-
lunması durumunda sistemin anayasaya aykırı bir yönünün bulunmadığını savunmaktadır.    
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fazla kişi farklı zamanlarda birbirinden bağımsız olarak aynı buluşu gerçekleştirdiği tak-

dirde patent başvuruyu önce yapana değil buluşu ilk kez yapana verilir.  

Bununla birlikte bu sistemde birden fazla kişinin patent başvurusu yapması halinde önce 

başvuru yapan lehine onun buluş sahibi olduğuna dair bir karine olduğu kabul edilmek-

tedir177. Bunun aksini başvurusu tarih itibariyle daha geç olan kişi ispatlamak zorunda-

dır178.  

Buna ek olarak, Amerikan sisteminin dünyadaki diğer sistemlerden farkı söz konusu 

çekişmenin patent ofisi aşamasında, ofis tarafından çözülmesi imkânı tanımasıdır179. 

Gerçekten müdahale (interference) adı verilen bu prosedürde taraflarca yapılacak bir 

başvuru ya da patent ofisi tarafından re’sen yapılacak bir tespit üzerine başvuruya ya da 

patente konu olan buluşu ilk önce yapan kişinin kim olduğu konusunda patent ofisince 

verilecek bir karar söz konusudur. Bu süreçte taraflar patent ofisinin daveti üzerine bulu-

şu ilk yapanın kendileri olduğunu ispatlamaya çalışırlar180.     

Patente hak kazanma bakımından kimin ilk buluş sahibi olduğunun belirlenmesinde kul-

lanılan dört faktör bulunmaktadır: Buluşun yapıldığı yer, tasavvur (conception) tarihi, 

uygulamaya geçirme (reduction to practice) tarihi ve tasavvur tarihi ile uygulamaya ge-

çirme tarihi arasında geçen zamanda buluş sahibinin gösterdiği özen (diligence)181. 

Amerikan hukukunda bir buluş sahibinin kendisinden önce başvuruda bulunan kişinin 

buluşuna nazaran öncelik elde edebilmesi için buluşunu Amerika Birleşik Devletleri’nde 

daha önceden yapmış olması şartı aranmaktadır. Yabancı ülkelerde yapılmış olan buluş-

lar patent ofisindeki itirazlarda dikkate alınmamaktadır.  

                                                
177  FROST, 930; STEDMAN, 255. Yazarlar Amerikan sisteminin mutlak bir “önce buluş yapan” sis-

temi olmadığını, önce başvuru yapanın korunduğu sisteme ilişkin bir takım özellikleri de bünye-
sinde taşıdığını savunmaktadır. 

178  Özellikle iki başvuru arasında üç aydan daha fazla bir süre bulunmakta ise itiraz çok sıkı koşulla-
ra bağlanmıştır. Bkz. MACEDO, 548.  

179  FROST, 924-925.  
180  Ayrıntılı bilgi için bkz. CHISUM ON PATENTS § 10.09; SCHECHTER/THOMAS, 347 vd. 
181  35 U.S.C. §102(g)(2). 
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Tasavvur, buluş fiilinin zihinsel aşamasını ifade etmektedir. Buna göre tasavvur, buluşun 

tamamının çalışır ve artık uygulamaya geçirilebilecek biçimde kalıcı ve kesin olarak 

şekillenmesi olarak kabul edilmektedir182. 

Uygulamaya geçirme, buluş fiilinin tatbikî aşamasını ifade eder. Bu aşamada buluşun 

vücut bulması, başarılı bir biçimde pratiğe geçirilmesi söz konusudur183. Buluşun uygu-

lamaya geçirilebilmesinin iki şekilde olabileceği kabul edilmektedir: Buluşun vücut bul-

duğu şeyin gerçekten inşası184 ya da şekli şartları eksiksiz bir patent başvurusunun ya-

pılması185.  

Son olarak buluş sahibi tarafından tasavvur tarihi ile uygulamaya geçirme tarihi arasında 

gösterilecek özen, patentin kime verileceğinin tespitinde belirleyici olabilmektedir. Bu-

luş sahibinin özeni, tasavvur bakımından önce olmasına rağmen buluşunu uygulamaya 

geçirme bakımından diğer başvuru sahibinin gerisinde kalması ihtimalinde inceleme 

konusu yapılmaktadır. Bu durumda başvuru sahibi önceki tasavvur tarihini buluşun ya-

pıldığı tarih olarak kabul ettirebilmek bakımından, tasavvur tarihinden başlayarak bulu-

şunu uygulamaya geçirebilmek için devamlı ve makul bir surette çaba gösterdiğini ispat 

etmek zorundadır186. Patentin önce buluş yapana verileceği kuralına getirilen bir istisna 

olarak nitelendirebileceğimiz bu durumun nedeni önce buluş yapanı ödüllendirme ve 

                                                
182  Ayrıntılı bilgi için bkz. CHISUM ON PATENTS § 10.04. Radio Corp of America v. Philco Corp., 

309 F.2d 397 (3rd Cir. 1962); MACEDO, 549; SCHECHTER/THOMAS, 350.. 
183  Pyrene-Minimax Corp. v. Palmer, 89 F.2d 505 (D.C. Cir. 1937); MACEDO, 549; 

SCHECHTER/THOMAS, 351. Diğer yandan yapılan aletin mükemmel biçimde çalışması ya da ti-
carî formda olması şart değildir (Pierson v. Beck, 40 F.2d 769 (CCPA 1930)). 

184  Ayrıntılı bilgi için bkz. CHISUM ON PATENTS § 10.05; SCHECHTER/THOMAS, 351-352. 
185  Ayrıntılı bilgi için bkz. CHISUM ON PATENTS § 10.06. Patent başvurusunda buluşun bitmiş bir 

modelinin verilmesine gerek bulunmamaktadır. Buna karşılık Amerikan Patent Ofisi’nin Patent 
İnceleme Prosedürü Kuralları’nda patent ofisi başkanının başvuru sahibinden bitmiş bir model is-
teyebileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kurallarda devridaim makineleri için bir istisna ge-
tirilmiş ve bunların çalışabilirliğinin gösterilmesi bakımından bitmiş bir örneğinin patent ofisine 
sunulması zorunlu tutulmuştur (USPTO MPEP § 608.03). Devridaim makineleri sadece başlan-
gıç için enerjiye ihtiyaç duyup, daha sonra kendi ürettiği enerjinin sadece bir kısmını kendi ça-
lışması için kullanıp gerisi kalanı dışarıya verdiği, dolayısıyla da sürekli ve sınırsız biçimde ener-
ji ürettiği varsayılan makineler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür makinelerin işleyişlerinin doğa 
kurallarına aykırı olduğu, kullanılan enerjiden daha fazlasının üretilemeyeceği, sadece enerjinin 
formunun değiştirilebileceği, dolayısıyla devridaim makinesi yapmanın mümkün olmadığı bilim 
çevreleri tarafından kabul edilmektedir. Buna karşılık bir Türk tarafından yapılan devridaim ma-
kinesi patenti başvuruları için bkz Türk Patent Enstitüsü Nezdindeki TR 2003 00468 ve WIPO 
nezdindeki WO 2004 091083 A1 No’lu patent başvuruları. Alman hukuku bakımından patent 
ofisinin bitmiş bir model talep edebileceğine dair bkz. PatAnmVO 9(1).     

186  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. CHISUM ON PATENTS § 10.07. Ayrıca bkz. MACEDO, 549; 
SCHECHTER/THOMAS, 352 vd.. 
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teşvik etme amacı ile toplumun buluşun mümkün olduğunca erken açıklanmasındaki 

menfaati arasında bir denge sağlanması isteğidir. Bu menfaatler arasında tercih toplum-

dan yana yapılmıştır187.  

Bu durumda dört ihtimal söz konusu olabilecektir. Buluşu ilk tasavvur eden ve ilk olarak 

da uygulamaya geçiren buluş sahibi her zaman için patent alma bakımından öncelik sa-

hibi olacaktır. İkinci ihtimalde buluşu tasavvur etmekte önce olan ve fakat uygulamaya 

geçirmekte geride kalan kişi tasavvur aşaması Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçek-

leşmek kaydıyla tasavvur ile uygulamaya geçirme arasındaki özenini kanıtlayabildiği 

sürece patent almaya hak kazanacaktır. Diğer bir ihtimal ise buluş yapanın ne tasavvur 

ne de uygulamaya geçirme bakımından önce olması halidir. Bu durumda buluş sahibi ne 

kadar özen göstermiş olursa olsun patent alma bakımından öncelik sahibi olamayacaktır. 

Son olarak da ikinci durumdaki ihtimalle bağlantılı olarak, kişinin buluşu tasavvur et-

mekte ilk olmamasına rağmen uygulamaya geçirmede önce olması ve buluşu ilk tasav-

vur eden kişinin de bu dönem içindeki özenini ispat edememesi durumunda uygulamaya 

geçirmede önce olan kişi patent başvurusu bakımından buluş sahibi olarak kabul edile-

cektir188.  

 

B- Önce Başvuru Yapana Patent Verilmesi 

1- Sistemin Genel Değerlendirmesi 

İlk buluşçuya değil de önce başvuru yapan buluşçuya patent verilmesi sisteminde önemli 

olan bir teknik problemin çözümüne ilk olarak ulaşmak değil, o çözümü toplumla ilk 

olarak paylaşmaktır. Bu sistemde toplumun bilgi seviyesini artıran, tekniği zenginleşti-

ren kişinin bu davranışı ödüllendirilmek istenmiştir189.  

Önce başvuru yapana patent verilmesi sisteminin en belirgin avantajı, karmaşık prose-

dürleri ortadan kaldırması ve başvuru tarihinin resmî bir makam tarafından kayıt altına 

alınması nedeniyle kesin olup, hemen hiçbir zaman ihtilafa meydan vermemesidir190. 

                                                
187  Laas v. Scott, 161 F. 122 (E.D. Wis. 1908); Griffith v. Kanamaru, 816 F.2d 624 (Fed. Cir. 1987). 
188  MACEDO, 550. 
189  SARAÇ, 542.  
190  MACEDO, 544; FROST, 925-926. 
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Sisteme getirilen en büyük eleştiri, buluş sahibini bir an önce başvuru yapabilmek için 

büyük bir baskı altında bırakmasıdır. Gerçekten bir başka kimsenin de sonradan aynı 

sonuca ulaşarak ilk buluş sahibinden önce başvuru yapması halinde, sonuca ilk ulaşan 

kişinin çabaları boşa gitmektedir. Özellikle büyük kaynakların harcandığı araştırmalar 

söz konusu olduğunda bu durumun sonuçları çok ağır olabilmektedir.  

Ancak bu sakıncanın da iki şekilde giderilebilmesi mümkündür. Bunlardan ilki başvuru-

nun içeriğinin sonradan değiştirilmesine imkân tanınmasıdır. Böylelikle başvuru sahibi 

başvurusunu nihâi halini vermeksizin yapabilme imkânına kavuşmuş olur. PatKHK’de 

ve Avrupa Patent Konvansiyonu’nda bu imkân başvuru sahiplerine belli bir ölçüde ta-

nınmış bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemelerin ilgili hükümlerinde başvuru tarihini 

alabilmek için başvurunun taşıması gereken asgari şartlar düzenlenmiştir. Buna göre, 

öngörülmüş bulunan şekli şartlara uymasa dahi, patent başvurusu yapıldığını ve başvu-

ran kişiyi gösterir başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler ile tarifnamede, is-

tem veya istemlerde atıf yapılan resimlerin patent ofisine verilmesi yeterlidir (PatKHK 

m.43; EPC art.80). Daha sonradan bu başvuru üzerinde istemlerle talep edilen koruma-

nın kapsamını genişletmeyen değişikliklerin yapılabilmesi mümkündür (PatKHK 

m.54/4, m.62/8-10; EPC art.123). Anılan düzenlemeler buluş sahibinin başvuru için ace-

leci davranmasının muhtemel olumsuz sonuçlarını bir ölçüye kadar engelleyebilecek 

durumdadır. Bununla birlikte buluşun bir parçası olup da aslında talep edebileceği husus-

ları başvurusunun dışında bırakmış olan başvuru sahibinin daha sonradan aynı başvuruda 

bunları talep edebilmesi mümkün olamayacağından bu da bir olumsuzluk olarak nitelen-

dirilebilir. Buna karşı ise başvuru yaparken mümkün olan en geniş kapsamı talep etmek 

bir çare olarak düşünülebilir. İkinci yol ise, buluş sahibinin yapacağı toplumca ulaşılabi-

lir bir açıklamadan sonra başvurunun yapılabileceği tarihe kadar bir atıfet süresinin ta-

nınmasıdır. Bu husus aşağıda incelenecektir.   

 

2- Gerçek Buluş Sahibi İlkesi 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Amerikan ve Filipin hukuklarının aksine dünyada yaygın 

olarak kabul edilen ve EPC’ye taraf olan ülkeler ile birlikte Türkiye’de de benimsenmiş 

olan sistem, patentin başvuruyu ilk yapan kişiye verilmesi sistemidir. 
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Ne var ki, ilk başvuruyu yapanın patent alacağı söylendiğinde genel kural bu olmakla 

birlikte, bunun mutlak olduğu, buluşu yapan kişinin hiçbir hakkı kalmayacağı gibi bir 

sonuç çıkarılmaması gereklidir191. 

Her şeyden önce, başvuruyu ilk yapanın patent alacağı sistemlerde de esas olarak patent 

hakkının buluşu yapan kişiye ait olacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. Nitekim EPC’de 

patent hakkının buluş sahibine ve onun haleflerine ait olacağı ifade edilmiştir (EPC 

art.60/1). Aynı hüküm PatKHK’de de ifadesini bulmuştur. Gerçekten, PatKHK 

m.11/1’de, “Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkala-

rına devri mümkündür” hükmü getirildikten sonra, aynı maddenin 4’ünci fıkrasında “pa-

tent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahi-

bidir” denilmiştir.  

Dolayısıyla gerçek buluş sahibi ya da onun halefi olmayan bir kişiye patent verilemeye-

ceği kuralının önce başvuru yapana patent verileceğinin kabul edildiği sistemlerde de 

geçerli olduğunu söylemek gerekir. O nedenle buluş sahibi olmayan ve buluş sahibinin 

halefi sıfatını da taşımayan kişinin Türk hukuku bakımından da patent isteme hakkı bu-

lunmamaktadır. Halef, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Bu sıfat bir hu-

kuki işlemle elde edilebileceği gibi, kanundan dolayı da kazanılabilir.  

İlk başvuran kişiye patent verileceğinin kabul edildiği sistemlerde genellikle başvuranın 

buluş sahibi, dolayısıyla kendisine patent verilecek kişi olduğu karinesi benimsenmiş-

tir192. Bu bakımdan patent ofisinin kendisine başvuran kişinin gerçek hak sahibi olup 

olmadığını araştırma gibi bir yükümlülüğü bulunmamakta193, Amerikan hukukundakinin 

aksine, gerçek buluş sahibi patent incelemesi aşamasında korunmamaktadır194. Bu aşa-

mada buluşun gerçek sahibi olduğunu iddia eden kişinin, patentinin gasp edildiğini pa-

tent ofisi nezdinde iddia edebilmesi kabul edilmemiştir. O yüzden bu hakkı güvence 

altına alabilmek amacıyla gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişiye başvuru sahibine 

dava açarak bunu mahkeme önünde ispat etme hakkı tanınmıştır (PatKHK m.12)195. 

 

                                                
191  AYİTER, 62; WHITE J.E., 357.  
192  PATERSON, 276; MUIR ET.AL., 186; TEKİNALP (Buluş Sahibi), 131. 
193  EPOBA J 0018/93 (02.09.1994). 
194  TEKİNALP (Buluş Sahibi), 131. 
195  Davanın ayrıntıları için bkz. TEKİNALP (Buluş Sahibi), 131 vd. 
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3- Buluşun İki Kişi Tarafından Bağımsız Olarak Yapılması  

Yukarıda görüldüğü üzere, önce başvuru yapana patent verileceği öngörülmüş olan sis-

temlerde de buluşu gerçekleştirmemiş olan ve halef sıfatını da taşımayan bir kişiye pa-

tent verilmesi söz konusu değildir. Ancak iki kişinin birbirlerinden bağımsız olarak aynı 

buluşu gerçekleştirmeleri halinde iki tane buluş sahibi bulunmaktadır196. İşte önce başvu-

ru yapan kişiye patent verilmesini kabul etmiş olan sistemler ile Amerikan sistemi arası-

daki fark bu noktada ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, her iki sistemde de patentin gerçek 

buluş sahibine verilmesi benimsemişken, birden çok buluş sahibi olması durumunda 

farklı kurallar öngörülmüştür. Amerikan hukukunda başvuru tarihine bakılmaksızın bu-

luşu ilk önce yapan korunurken, diğer sistemde buluşu yaptıkları tarihten ayrı olarak,  

bağımsız buluşçulardan önce başvuru yapan patent almaya hak kazanmaktadır.  

Konu, Türk hukukunda PatKHK m.11/3’te düzenlenmiştir. İlgili hükümde, “[a]ynı buluş 

birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent 

isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir” 

denilmektedir. Bu hükümden hareketle önce başvuru yapan kişiye patent verilen siste-

min Türk hukuku bakımından da yürürlükte olduğu kabul edilmelidir197. Ancak ifade 

yanlış anlamalara neden olacak niteliktedir. Maddenin diğer fıkraları ile birlikte değer-

lendirildiğinde, buluşun sadece birbirinden bağımsız kişilerce aynı zamanda yapılması 

halinde patent isteme hakkının ilk önce başvuru yapana ait olduğu, bunun dışındaki du-

rumlarda patentin buluşu ilk kez yapana verileceği gibi bir anlam çıkarılmasına müsait-

tir198.   

Patent Kanunu Tasarısında madde hükmü esas olarak korunmakla birlikte birbirlerinden 

bağımsız olarak buluşu gerçekleştiren kişilere ilişkin düzenlemede “aynı zamanda” iba-

resi kaldırılmıştır ki, kanımızca bu değişiklik isabetli olmuştur.  

                                                
196  Bu husus “çifte buluş”, “çifte buluş sahipliği” olarak adlandırılmıştır. Bkz. DYBDAHL, 122; OR-

TAN, 109; ŞEHİRALİ, 58; SARAÇ, 539 vd.   
197  Karş. ŞEHİRALİ, 56-57; SARAÇ, 529 vd. Yazar hakkın sahibini belirlerken gerçek buluşçu ilkesi 

ve başvuru ilkesi olarak ikili bir ayrım yapmış ve Türk hukukunda gerçek buluş sahibi ilkesinin 
geçerli olduğunu ifade etmiştir. Buna katılabilmek mümkün değildir. Gerçekten, ilk başvuruyu 
yapana patent verileceğinin kabul edildiği sistemde de patent isteme hakkının sahibi buluşu ya-
pan kişi ya da onun halefinden başka birisi olmamaktadır. Sadece patentin birden fazla buluş sa-
hibi arasında daha önce başvurana verilmesi söz konusudur (Bkz. AYİTER, 62. Yazar iki sistem 
arasındaki zıtlığın maddi bakımdan değil şekli bakımdan mevcut olduğunu belirtmiştir).  

198  Nitekim bkz SARAÇ, 540.  
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§8 BULUŞA PATENT VERİLMESİNİ ETKİLEMEYEN 
AÇIKLAMALAR ve ÂTIFET SÜRESİ 
 

PatKHK patent verilebilirlikle ilgili hemen her konuda Avrupa Patent Konvansiyonu’na 

paralel düzenlemeler içerirken buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar bakı-

mından mehazdaki kurallardan ciddi biçimde ayrılmıştır. Bu açıklamaların nelerden iba-

ret olacağı konusunda PatKHK oldukça geniş bir kapsam kabul etmişken, Avrupa Patent 

Konvansiyonu’nda bunlar çok istisnaî durumlar olarak değerlendirilmekte ve çok sınırlı 

tutulmaktadır. Türk hukukundaki bu hükümlerin uzun bir süredir WIPO tarafından ça-

lışmaları sürdürülen Maddi Patent Kanunu Anlaşması (“Substantive Patent Law Treaty”) 

taslağında da benimsenmiş olan düzenlemelerden alındığı anlaşılmaktadır199.  

Bu farklılık Türkiye ile sınırlı patent başvurusu yapmak isteyen kişiler bakımından bir 

avantaj oluşturmaktadır. Buna karşılık bir Avrupa patenti başvurusu da yapacak olan 

kişiler aleyhine sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Öte yandan Patent ve Faydalı Model 

Kanunu Tasarısı’nda Avrupa Patent Konvansiyonuna uyum amacıyla mevcut kurallarda 

önemli değişiklikler yapılarak Konvansiyon’a tam bir uyum sağlanmış bulunmaktadır. 

Aşağıda bu hususlar ayrıntılı olarak incelenecektir. 

Yukarıda da açıklandığı gibi, önce başvuru yapan kişiye patent verileceğini öngören 

sistemlerde yenilik ve buluş basamağı, patent başvurusunun yapıldığı tarihe (rüçhan tari-

hine) göre tespit edilir, bu andaki tekniğin bilinen durumu dikkate alınır. Başvuruya pa-

                                                
199  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_2.pdf (20.109.2007). Bu düzenleme 

geniş ölçüde Arnavutluk, Arjantin, Barbados, Beyaz Rusya,  Brezilya, Bulgaristan, Ekvador, El 
Salvador, Ermenistan, Estonya, Kazakistan, Malezya, Meksika, Moldovya, Panama, Peru, Porte-
kiz, Romanya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovenya, Srilanka, Trinidad Tobago ve Ukrayna tara-
fından da benimsenmiş bulunmaktadır. Buna karşılık Çin, Güney Kore, İspanya, Japonya, 
Litvanya Rusya ve Tayvan 6 aylık bir süreyi kabul etmiştir. Güney Afrika’da ise süre sınırlama-
sına gidilmediği görülmektedir. Buna göre, buluşa patent verilmesini etkilemediği kabul edilen 
açıklama ne zaman yapılmış olursa olsun buluş sahibi bakımından patent verilmesini engeller bir 
durum teşkil etmeyecektir. Yine bu devletlerin hemen hepsinde sergi yoluyla açıklamalar ve hak-
sız açıklamalar yeniliği etkilemeyen açıklamalar olarak kabul edilmişken kimi devletlerde buluş 
sahibi tarafından yapılacak açıklamalardan sadece bazılarının yeniliği ortadan kaldırmayan açık-
lamalar olarak değerlendirileceğinin öngörüldüğünü tespit etmek mümkündür (Bu konudaki de-
taylı inceleme için bkz. STRAUS, 27 vd.).   
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tent verilebilmesi için bu tarihten önceki açıklamaların buluşun yeniliğini ve buluş ba-

samağını haiz olma niteliğini ortadan kaldırmaması gerekmektedir200.  

Ancak bu kuralın istisnasız bir şekilde uygulanmadığını söylemek gerekir. Bazı tür açık-

lamalar vardır ki, genel olarak, bunların başvuru tarihinden belli bir süre öncesinden 

yapılmış olmaları kaydıyla yenilik ve buluş basamağı incelemesinde tekniğin bilinen 

durumunun bir parçasını oluşturmayacakları kabul edilmektedir. Bunlara doktrinde “ye-

niliği ortadan kaldırmayan açıklamalar” da denilmiştir201. Avrupa Patent Konvansiyonu 

bakımından bu isimlendirme ilk bakışta doğru olarak görülebilir. Gerçekten, EPC 

art.55’te açıkça “yenilik”  başlığını taşıyan art.54’e atıf yapılarak sayılan açıklamaların 

söz konusu maddenin uygulanması bakımından dikkate alınmayacağı hükme bağlanmış-

tır202. Ancak maddenin ikinci fıkrasında  “tekniğin bilinen durumu da tanımlandığı için 

bu yapılan atfın tekniğin bilinen durumuna da bir istisna getirmeye yönelik olduğu kabul 

edilmekte203; etkin bir koruma için sadece yenilik değil buluş basamağı incelemesi ba-

kımından da bunların değerlendirme dışında tutulması gerektiği savunulmaktadır204. 

PatKHK m.8’de böyle bir açık yollama yapılmamış olması karşısında söz konusu hük-

mün iki şart için de geçerli olacağı çok daha rahat ifade edilebilecektir.     

 

I- BULUŞA PATENT VERİLMESİNİ ETKİLEMEYEN (TEKNİĞİN BİLİNEN 

DURUMUNA DAHİL OLMAYAN) AÇIKLAMALAR 

Söz konusu açıklamaların genel olarak üç kategoride toplandığı görülmektedir: 

- Buluş konusunun buluş sahibi, onun halefleri ya da onların izniyle üçün-

cü kişiler tarafından bir fuarda teşhir edilmesi (sergi yoluyla açıklama-

lar); 

                                                
200  GALAMA, 4; SEUSS, 1; TAKENAKA, 627-628.  
201  Bkz. TEKİNALP, 497. Yazar bunları “yeniliği ortadan kaldırmayan açıklamalar” olarak adlandır-

maktadır. Ne var ki, bu açıklamalar aynı zamanda buluş basamağı değerlendirmesinde de dikkate 
alınmayarak bir anlamda “buluş basamağını ortadan kaldırmayan açıklamalar” olmaktadırlar.     

202  Nitekim Avrupa Patent Konvansiyonu ile ilgili doktrinde de bunlar çoğunlukla yeniliği etkileme-
yen açıklamalar olarak değerlendirilmektedir. Bkz. örn. ORTAN, 88; SINGER/STAUDER, Singer, 
136; DYBDAHL, 63.   

203  VISSER, 75; THORLEY ET.AL., 170; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 8.1. 
204  DYBDAHL, 63. 
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- Buluş sahibi ya da onun haleflerinden meşru ya da meşru olmayan bi-

çimde elde edilen buluş konusuna dair bilgilerin, onların izni bulunmak-

sızın üçüncü kişiler tarafından, haksız olarak kullanılmak suretiyle açık-

lanması (buluş sahibinin bilgisi ve izni dışındaki açıklamalar); ve 

- Buluş konusunun buluş sahibi, onun halefleri ya da onların izniyle üçün-

cü kişiler tarafından fuarda teşhir edilme dışında bir yolla açıklanması 

(buluş sahibinin açıklamaları)205. 

 

A- Sergi Yoluyla Açıklamalar 

Normal koşullar altında bir ürünün sergilenmesi, onun topluma açıklanması anlamına 

gelmektedir. Böyle bir açıklamanın da buluşun yeniliğini ortadan kaldırdığı kabul edile-

cektir206. Endüstrileşmenin bir sonucu olarak özellikle Avrupa ülkelerinde 19.yüzyıldan 

başlayarak iç ve dış ticarette büyük bir gelişme ve serbestleşme olduğu görülmektedir. 

Bu süreç içinde buluş sahipleri ve girişimciler, gerek kendi ülkelerinde gerekse yabancı 

ülkelerde ürünlerini sergilemek isterken bir yandan da bu ürünlerinin rakipleri tarafından 

taklit edilmesinden çekinmişlerdir. Teknik alanda yeni fikir ve ürünlerin çalınma korku-

su olmadan topluma serbestçe açıklanmasının tekniğin gelişmesindeki önemini fark eden 

Avrupa devletlerinin inisiyatifiyle, 1883 tarihinde kabul edilen Paris Konvansiyonu’nda 

bu konuda düzenlemeler yapılmıştır. Konu aradan yaklaşık yüz yıl geçmesine rağmen 

önemini koruduğu içindir ki, Avrupa Patent Konvansiyonu’nda da, daha dar bir kapsam-

la olsa da, kendisine yer bulabilmiştir. Bununla birlikte, genel olarak, buluşun patent 

başvurusuna konu olmadan önce fuarlarda sergilenmiş olmasının buluş sahibinin daha 

sonra yapacağı başvuru bakımından önceki tekniğe dahil sayılmayacağı kuralının burada 

da benimsendiği söylenebilir.  

 

1- Paris Konvansiyonu 

a- Resmî veya resmî olarak tanınan milletlerarası sergilerde teşhirler  

                                                
205  GALAMA, 4; TAKENAKA, 626. 
206  KAMINSKI/SUNG, 460-461.  
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Bu konudaki ilk ve genel uluslararası kural, Paris Konvansiyonu’nun 11’inci maddesinin 

1’inci fıkrasında, konvansiyona taraf olan ülkelerin milli hukuklarında resmî veya resmi 

olarak tanınan milletlerarası sergilerde teşhir edilen buluşlara geçici bir koruma sağlaya-

cağına ilişkin hükümdür. Anılan maddede öngörülmüş koruma Paris Konvansiyonu’na 

taraf ülkelerin uymaları gereken bir yükümlülüktür207.   

Paris Konvansiyonu uyarınca taraf ülkelerin geçici koruma sağlama yükümlülüklerinden 

söz edebilmek için, teşhirin resmi veya resmi olarak tanınan milletlerarası sergilerde 

yapılması gerekmektedir. Bu kavramların yorumu milli hukuklara bırakılmıştır. Ancak 

yine de “resmî sergi” kavramının devlet ya da kamu tüzelkişilikleri tarafından organize 

edilen, “resmî olarak tanınan sergi” kavramının ise devlet ya da kamu tüzelkişileri tara-

fından düzenlenmemekle birlikte bunlar tarafından tanınan sergiler olarak anlaşılması 

gerektiği genel olarak kabul edilmektedir. “Milletlerarası sergi” kavramının ise değişik 

ülkelerden gelen ürünlerin teşhir edildiği sergileri ifade ettiği belirtilmiştir208.    

 

b- Geçici korumanın niteliği 

Paris Konvansiyonu’nda sözü edilen “geçici koruma”nın nasıl tanınacağı konusunda da 

taraflara bir serbestlik tanımış bulunmaktadır. Geçici koruma farklı şekillerde sağlanabi-

lir. Bunlardan ilki üye devletin yine Konvansiyon’un 4’üncü maddesinde getirilmiş bu-

lunan rüçhan hakkı benzeri bir düzenleme benimsemesi, bir başka deyişle serginin rüç-

han yaratmasıdır. Bu rüçhan hakkının başlangıç tarihi, serginin açılış tarihi ya da patent 

başvurusuna konu olan ürünün sergiye dahil edildiği tarih olacaktır. Bu tarihten sonra, 

                                                
207  WIPO (Handbook), 249; STRAUS, 5; GALAMA, 4.  
208  WIPO (Handbook), 249. Türk hukuku bakımından ise “milletlerarası sergi” kavramından ne 

anlaşılması gerektiği, “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” m. 11’de düzen-
lenmiştir (R.G. 27.06.2000t. No.24092). Buna göre bir serginin milletlerarası sergi niteliği taşı-
ması için aşağıdaki şartların birlikte oluşması gerekmektedir: 

 a) Mal ve hizmetlerin perakende satışlarının yapılmadığı,  
b) Bir fuarın aynı ad altında ve sektör bazında en az 3 yıl veya üst üste 3 defa yapılmış olması,  
c) Genel olarak, doğrudan ve dolaylı (temsilcileri kanalıyla) yabancı katılımcı sayısı, tüm katı-
lımcılara göre en az % 15 olması,  
d) Yine doğrudan ve dolaylı yabancı katılımcıya satılan net m2 stand alanı büyüklüğünün toplam 
stand alanının % 10’undan az olmaması, 
e) Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az % 2,5’a ulaşması. 
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Konvansiyon’un 4B(1)’inci maddesinde kabul edilen on iki aylık süre içinde patent baş-

vurusu yapmayan buluş sahibinin rüçhan hakkı düşmüş sayılacaktır209.   

Konvansiyonun aradığı geçici koruma, âtıfet süresi içinde yapılacak olan sergi yoluyla 

açıklamaların, daha sonraki patent başvurusu değerlendirilirken tekniğin bilinen duru-

muna dahil referans olarak kullanılmayacaklarının öngörülmesi yoluyla da sağlanabi-

lir210. 

 

2- Avrupa Patent Konvansiyonu 

Avrupa Patent Konvansiyonu’nda buluşun başvuru tarihinden önce uluslararası bir ser-

gide sergilenmiş olması, buluşun yeniliğini ortadan kaldırmayan açıklamalar arasında 

sayılmıştır. Bunun için buluşun, resmî ya da resmî olduğu kabul edilen ve 22 Kasım 

1928 tarihli Milletlerarası Sergiler Hakkında Paris Konvansiyonu211 kapsamına giren, 

uluslararası bir sergide teşhir edilmiş olması gerekmektedir (EPC art.55(1)(b)). 

Sergi tarihinden itibaren altı ay içinde Avrupa patenti için başvuru yapıldığı takdirde 

sergi yoluyla yapılmış açıklama başvuru sahibi aleyhine bir sonuç doğurmamaktadır. 

Ancak bu açıklamanın başvuru sahibi için bir avantaj sağlaması da söz konusu değildir. 

Şöyle ki, başvuru sahibi bu açıklama yoluyla diğer buluş sahiplerinin önüne geçmemek-

te, bu başvuru kendisi için bir rüçhan tarihi yaratmamaktadır212. 

Başvuru sahibi başvurusunu yaparken buluşunun daha önceden uluslararası bir sergide 

sergilenmiş bulunduğunu belirtmek ve belli bir süre içinde213 de bunu gösteren belgeyi 

ilgili sergiyi düzenleyen makamdan alıp Avrupa Patent Ofisi’ne sunmak zorundadır. 

Son olarak eklemek gerekir ki, Milletlerarası Sergiler Hakkında Paris Konvansiyonu’nda 

dolayısıyla da Avrupa Patent Konvansiyonu’nda aranan şartları gerçekleştiren sergi çok 

nadirdir, dünya fuarı niteliğindeki sergiler bu kriteri sağlamaktadır214.      

                                                
209  WIPO (Handbook), 249.  
210  WIPO (Handbook), 249. 
211  Bkz. www.bie-paris.org (120.09.2007). 
212  SINGER/STAUDER, Singer, 140; ORTAN, 89.  
213  Başvuru tarihinden itibaren 4 ay. (Implementing Regulations to the Convention on the Grant of 

European Patents, R.23).  
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3-Türk Hukuku 

Türk hukukunda Paris Konvansiyonu’nda bahsi geçen geçici korumayı sağlamak için 

gerek rüçhan hakkı, gerekse âtıfet süresine ilişkin kuralların birleştirilerek bir düzenle-

meye gidilmesi yolu tercih edilmiştir215. 

 

a- Âtıfet süresi 

Âtıfet süresi (“grace period”) sergi yoluyla açıklamanın yapıldığı tarih ile önceki tekniğe 

dahil sayılmadan başvuru tarihine kadar geçecek süredir. PatKHK m.8’de başvuru ya da 

rüçhan tarihinden önceki on iki ay içinde buluş sahibi tarafından yapılan açıklamaların 

patent verilmesini etkilemeyeceği öngörülmüştür. “Buluş sahibi tarafından yapılan açık-

lama” ifadesi, sergilerde yapılan teşhiri de içine alacak biçimde geniş bir kapsama sahip-

tir. Bu düzenleme ile kanımızca Türk hukuku bir âtıfet süresi tanıyarak bu yönde bir 

çözüm benimsemiştir. 

Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı’nda Avrupa Patent Konvansiyonu’na uygun 

bir düzenleme getirilmesinin arzulandığı görülmektedir. Tasarının 8’inci maddesinde, 

buluşun uluslararası bir sergide teşhir edilmesi açıkça yeniliği ortadan kaldırmayan açık-

lamalar arasında sayılmıştır. Böylece, buluş sahibinden kaynaklanan açıklamalardan 

sadece sergi yoluyla yapılanlar için böyle bir özellik kabul edilmiştir. Tasarıda bu sergi-

lerin çıkarılacak yönetmelikte tanımlanacağı belirtilmiştir. Henüz ortaya çıkmamış ol-

makla birlikte, şimdiden yönetmeliğin de Avrupa Patent Konvansiyonu’nda çizilmiş 

bulunan kapsam çerçevesinde bir tanım yapacağını öngörmek yanlış olmayacaktır.   

 

b- Rüçhan hakkı 

                                                                                                                                     
214  SINGER/STAUDER, Singer, 140; DYBDAHL, 64-65. Bu kriterleri sağlayan sergilerin listesi Avrupa 

Patent Ofisinin resmi gazetesinde yayınlanmaktadır. Bununla ilgili olarak verilmiş liste için bkz. 
örneğin, EPO O.J. 04/2004.     

215  Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı’nda sergi rüçhanı kaldırılmakta, sadece belli koşullar 
altında buluşun sergilenmesinin yeniliği ortadan kaldırmayan bir açıklama sayılacağı kabul edil-
mektedir.      
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Diğer yandan hukukumuzda sergide yapılan teşhirlerin rüçhan hakkı tanıyacağı da kabul 

edilmiştir. PatKHK m. 50, patent konusu ürününü sergide teşhir eden kişilerin teşhir 

tarihinden itibaren on iki ay içinde patent başvurusu yapmaları halinde rüçhan hakkından 

yararlanacakları öngörülmüştür. Bu yönüyle Türk hukukunda birinci çözüm yolunun da 

kabul edildiği görülmektedir.  

Ancak PatKHK’de rüçhan hakkı tanıyacağı belirtilmiş olan sergilerin kapsamı oldukça 

geniş tutulmuştur. Ne var ki, ilgili maddenin kaleme alınma tarzı, verdiği anlam bakı-

mından açık değildir ve ihtilaflara meydan verebilecek niteliktedir.  

İlk olarak, serginin Türkiye’de açılmış olması kaydıyla buluşun millî ve milletlerarası 

herhangi bir sergide sergilenmesinin buluş için rüçhan hakkı doğuracağı hükme bağlan-

mıştır. Maddede bunların resmî ya da resmî olarak tanınan sergiler olması gerektiğine 

dair bir hüküm bulunmamaktadır. Böyle bir ayrıma gerek bulunmadığı söylenebilir. Şöy-

le ki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesi-

ne İlişkin Yönetmelik216 uyarınca Türkiye’de fuar düzenleyebilmek için bakanlıktan 

“yurt içi fuar düzenleme yetki belgesi” alınması gerekmektedir. Yine aynı şekilde yıl 

içinde düzenlenecek fuarların önceden bakanlığa bildirilerek bakanlıkça hazırlanacak 

fuar takviminde yer almaları zorunludur. Bu şartları gerçekleştirmeden düzenlenen fuar-

ların kapatılacağı öngörülmüştür (m.12, 16; 26). Bu nedenle usulüne uygun olarak özel 

hukuk tüzelkişileri tarafından Türkiye’de düzenlenmiş bütün fuarların resmî olarak tanı-

nan fuarlar olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır.   

Yabancı ülkelerde açılan fuarlar söz konusu olduğunda ise daha farklı bir durum ortaya 

çıkmaktadır. PatKHK m.50’de Paris Konvansiyonu’na taraf olan ülkelerde açılan resmî 

veya resmî olarak tanınan sergilerdeki teşhirden bahsetmekte, bunların millî ya da millet-

lerarası olma nitelikleri konusunda bir ayrıma gitmemektedir. Buna karşılık Paris Kon-

vansiyonu’nun 11’inci maddesinde taraf ülkelerce geçici koruma sağlanacak buluşların 

sadece diğer bir taraf ülkede düzenlenmiş bulunan resmî ya da resmî olarak tanınan mil-

letlerarası sergilerde teşhir edilen buluşlar olacağı ifade edilmiştir. Bu yönüyle 

PatKHK’deki ifade, kapsam bakımından daha geniş bir koruma sağlamış gibi görünmek-

tedir. Gerçekten, Paris Konvansiyonu’na taraf olan bir ülkede düzenlenen ve milletlera-

rası nitelik taşımayan bir fuarda buluşunu sergilemiş olan yabancı uyruklu bir buluş sa-

hibi, PatKHK’nin lafzına bakarak, Türkiye’de yaptığı başvuruda sergi rüçhanı olduğunu 
                                                
216  R.G. 27.06.2000t. No.24092.  
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ileri sürebilecektir. Bu durum ise Türkiye açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek 

niteliktedir. Gerçekten, Türkiye’deki bir buluş sahibi ülke içinde millî bir fuarda ürününü 

sergilediğinde bundan rüçhan ya da âtıfet süresi olarak yararlanamayacak, hatta bu teşhir 

yabancı ülkelerde yaptığı başvurularda buluşunun yeniliğini ortadan kaldıran bir açıkla-

ma olarak değerlendirilecektir. Sonuçta buluş sahibi sadece Türkiye’de alacağı bir pa-

tentle yetinmek zorunda kalabilecektir. Buna karşılık, Paris Konvansiyonu’na taraf bir 

ülkedeki bir sergide buluşunu teşhir eden bir buluş sahibi bunu rüçhan olarak kullanarak 

Türkiye’de buluşu bağımsız olarak gerçekleştirebilecek kişilerin önüne geçmiş olacaktır. 

Ya da en azından Türkiye’deki kişilerin buluşu serbestçe uygulamalarını engelleyebile-

cektir. Kanımızca bu dengesizliğin ve ortaya çıkabilecek tartışmaların önlenmesi için, 

Paris Konvansiyonu’na taraf ülkelerde buluşun teşhir edildiği sergilerin milletlerarası 

sergiler olması gerektiği, madde metnine eklenmelidir.    

 

B - Buluş Sahibinin Bilgisi ve İzni Dışındaki Açıklamalar 

Yeniliğini etkilemeyen açıklamaların ikinci kategorisini, buluşun buluş sahibinin bilgisi 

ve izni dışında, buluşu açıklamaya hakkı olmayan üçüncü kişiler tarafından kamuya 

açıklandığı durumlar oluşturmaktadır217. Açıklamanın şekli önemli olmayıp buluşun 

yeniliğini ortadan kaldıran her türlü açıklama bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bun-

dan hareketle, izinsiz açıklama yazılı veya sözlü bir açıklama olabilir. Aynı şekilde, kul-

lanım ya da diğer herhangi bir yolla olabileceği gibi, bir patent başvurusu yoluyla da 

yapılabilir218. 

Buluş sahibinin bilgisi ve izni dışında yapılan açıklamaları iki başlık altında toplamak 

mümkündür. Bunlardan ilki bir merci tarafından yapılan açıklamalar, diğeri de üçüncü 

kişiler tarafından yapılan açıklamalardır.  

 

1- Merci Tarafından Yapılan Açıklamalar 

Buluş sahibinin izni ve bilgisi olmadan bir merci tarafından yapılan açıklamalar buluş 

sahibinin buluşunun yeniliğini ortadan kaldırmamaktadır. Merciin resmi olmasının şart 

                                                
217  TEKİNALP, 497. 
218  SCHULTE/Moufang, 244 PatG §3 Rn. 138; SINGER/STAUDER, Singer, 138; ORTAN, 88-89.   
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olmadığı ifade edilerek, örneğin tekniğin bilinen durumu konusundaki araştırma raporu-

nu hazırlayan özel bir büronun da merci kavramı içinde değerlendirilmesi gerektiği sa-

vunulmuştur219.  Kanımızca buluş sahibinden doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi edin-

miş üçüncü kişilerin yapacağı açıklamaları da yeniliği ortadan kaldırmayan açıklamalar 

olarak kabul eden PatKHK m.8(c) hükmü karşısında bu tartışmanın pratik bir önemi 

bulunmamaktadır. Ancak bizim düşüncemize göre, ilgili maddenin sistemi göz önüne 

alındığında “merci” terimi ile kastedilenin sadece resmi merciler olduğunun kabulü ye-

rinde olacaktır.  

Merci tarafından açıklanan bilginin yeniliği ortadan kaldırmayacağının kabul edilmesi 

için PatKHK m.8 (b)’ye göre aşağıdaki iki şekilden biriyle açıklanması şartı aranmıştır: 

 

a- Bilginin buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu baş-

vurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması 

Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alan bilginin bir merci tarafından açıklan-

maması gerektiği halde açıklanmasının yeniliği ortadan kaldırmayacağı öngörülmüştür 

(PatKHK m.8(b)(1)). Bu halde bilgi buluş sahibinin rızası ile mercie intikal etmiş bu-

lunmaktadır220.  

Bu durumda yapılmış olan açıklamanın buluş sahibi bakımından yeniliği ortadan kaldır-

mamasının gerekçesi resmi bir mercie duyduğu güveninin ihlali karşısında buluş sahibi-

nin korunmasıdır. 

Başvuru konusu bilgiyi açıklayanın mutlaka başvurunun yapıldığı merci olması gerek-

mez. Başvurunun olağan prosedürü çerçevesinde bilgiler kendisine aktarılmış bir başka 

merciin açıklaması da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Doktrinde Tekinalp, merciden 

veya merciin yetkilendirdiği kişiden bilgiyi alıp, onların haberi ve/veya muvafakati ol-

madan açıklamada bulunan kişilerin de merci kavramına dahil edilmesi gerektiği görü-

şündedir221. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu durum pratik açıdan bir fark yaratma-

makla birlikte kanımızca bu gibi durumlarda normal başvuru prosedürü kapsamında, 

başvurunun değerlendirilmesinde rol alan makamlar dışındaki kişiler tarafından yapılan 

                                                
219  TEKİNALP, 498. 
220  TEKİNALP, 498.  
221  TEKİNALP, 498.     
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açıklamaların üçüncü kişiler tarafından yapılan açıklamalar olarak kabul edilmeleri ye-

rinde olacaktır.   

Anılan hükümde bahsi geçen başvurunun ne tür bir başvuru olması gerektiği konusunda 

bir açıklık bulunmamaktadır. Doktrinde bunun bir patent başvurusu olduğu kabul edilir 

gözükmektedir222.  

Ne var ki, hükümde başvurunun patent başvurusu olduğuna dair bir ibare yer almamak-

tadır. Kanımızca maddede kullanılan başvuru terimini sadece patent başvurusuna has-

retmek çok sınırlayıcı bir yorum olacaktır. Bu nedenle başvuru sahibinin haklarını sınır-

layıcı sonuçlar doğuran bu tarz bir hükmün geniş olarak, resmi mercilere yapılmış her 

türlü başvuruları kapsar biçimde yorumlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla 

patent başvurusundan önce yapılmış bulunan herhangi bir başvuru, örneğin bir ruhsat 

başvurusu da, bu bağlamda değerlendirilmelidir. Gerçekten Türk hukukunda buluş sahi-

binin yapacağı herhangi bir açıklamanın kendisi bakımından buluşun yeniliğini ortadan 

kaldırmayacağı kabul edildikten sonra, buluş sahibinin rızası ile mercie intikal etmiş olan 

patent başvuruları dışındaki diğer başvuruların da buluşa ait bilgileri içerdikleri takdirde 

bu imkândan yararlandırılmaları gerekir.    

Türk hukukundaki bu hükme karşılık Avrupa Patent Konvansiyonu’nda ise bir merci 

tarafından buluş sahibinin yapmış olduğu başvurunun açıklanmaması gerektiği halde 

açıklanmış olması, patent verilmesini engelleyen açıklamalar arasında sayılmamıştır. 

Aşağıda görüleceği gibi, Avrupa Patent Konvansiyonu’nda sergi dışındaki açıklamaların 

yeniliği etkilemediklerinin söylenebilmesi için, başvuru sahibi ya da onun selefi aleyhine 

açık bir suiistimal teşkil etmesi gerektiği öngörülmektedir. Ancak merci tarafından yapı-

lan bu tip açıklamalar EPC art.55 anlamında açık suiistimal olarak da kabul edilmemiş-

tir223.    

Bize göre patent ofislerinin sadece topluma karşı değil başvuru sahiplerine karşı da yü-

kümlülükleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Patent ofisi tarafından kanuna aykırı 

şekilde yapılmış olan bir işlemin, bu işlem ihmal neticesinde de olsa haksız olduğunun 

kabul edilmesi gerekir. Temyiz Kurulu’nun “açık suiistimal” şartını bu kadar katı yo-

                                                
222  Bkz. TEKİNALP, 498. Yazar, bu konuda bir tartışmaya girmeden bu hükmü kastederek “…başka 

bir buluş için başvuruyu buluş sahibi yapmıştır” demektedir.  
223  EPOBA T 0585/92 (09.02.1995). 
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rumlaması kanımızca adalete aykırı sonuçlar doğurduğu için kabul edilmemesi gereken 

bir yaklaşım olmuştur.   

 

b- Buluş sahibinden doğrudan ya da dolaylı olarak elde edilen bilginin buluş sahi-

binin bilgisi ve izni olmaksızın yapılan bir başvuruda yer alması    

Buluş sahibinden buluşa ilişkin olarak elde edilen bilgilerin buluş sahibinin izni olmadan 

yapılan bir başvuruda yer almasının da buluş sahibi açısından buluşun yeniliğini ortadan 

kaldırmayacağı öngörülmüştür (PatKHK m.8(b)(1)). 

Hükümde belirtilen başvurunun ne tür bir başvuru olduğu konusunda burada da bir açık-

lık bulunmamaktadır. Ancak yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda başvurunun sa-

dece patent başvurularıyla sınırlanmasının doğru olmayacağını bir kez daha vurgulamak 

isteriz224.  

Ancak söz konusu başvurunun bir patent başvurusu olduğu durumlarda, buluş sahibi (ya 

da onun patent isteme hakkını devrettiği bir üçüncü kişi) adına yapılmış olması gerek-

mektedir225. Gerçekten, buluş sahibinin izni olmaksızın bir başkasının adına başvuru 

yapılmış olması halinde patent isteme hakkının gaspı söz konusu olacağından bu durum 

farklı kurallara tâbi olacaktır226. Dolayısıyla burada patent isteme hakkının gaspı söz 

konusu değildir. Patent başvurusu yetkisiz temsilci tarafından buluş sahibi adına yapıl-

mıştır.  

Böyle bir durumda da buluş sahibi iki şekilde hareket edebilir. Öncelikle buluş sahibi 

yetkisiz temsilcisi tarafından yapılmış bulunan patent başvurusuna icazet verebilir. Bu 

halde patent başvurusu baştan itibaren buluş sahibinin başvurusu olarak kabul edilecek-

tir. O nedenle buluş sahibinin icazet vermesi durumunda patent başvurusunun o ana ka-

dar gelmiş olduğu nokta ile bağlı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla burada 

PatKHK m.8 hükmünün kapsamına giren bir durum bulunmamaktadır.  

                                                
224  Karş. TEKİNALP, 498. Yazar söz konusu durumu kastederek, “ikinci halde doğrudan bir açıklama 

yoktur, fakat bir patent başvurusu vardır” demektedir. 
225  Karş. TEKİNALP, 498. Yazar başvurunun üçüncü kişiler adına yapılabileceğini de kabul etmekte-

dir.  
226  SINGER/STAUDER, Singer, 139.  
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Buna karşılık, buluş sahibi yetkisiz temsilci tarafından yapılmış bulunan başvuruyu ka-

bul etmeyebilir. İşte bu halde maddenin kapsamına giren bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Böyle bir durumda patent isteme hakkının gasbını düzenleyen PatKHK m.12’nin kıyasen 

uygulanarak, buluş sahibinin kendisi adına da yapılmış olsa bu başvurunun hükümsüz 

sayılmasını talep ederek, kendi adına yeni bir başvuru yapabileceğini kabul etmek isabet-

li olacaktır. Burada amaç buluş sahibinin kendi izni ve bilgisi olmadan yapılan başvuru 

nedeniyle zarara uğramasını engellemektir. Buluş sahibinin böyle davranmasının iki 

nedeni olabilir: başvurunun zamanlamasını uygun bulmaması ya da başvurunun içeriğini 

uygun bulmaması.  

İlk halde başvuru buluş sahibinin tasarladığından önce yapılmıştır. Örneğin buluş sahibi 

buluşu üzerinde daha derin çalışmalar yapmak, buluşunu daha da geliştirmek isteyebilir. 

Ne var ki, kendisinin izni dışında yapılan bu erken başvuru, buluşunu daha da geliştir-

mek isteyen buluş sahibinin önüne bir engel olarak çıkabilir ve buluşun gelişmiş halinin 

aşikâr olduğu gerekçesiyle patent almasını engelleyebilir. 

İkinci halde ise patent başvurusunda talep edilen kapsam buluş sahibinin aslında talep 

edebileceğinden daha dardır. Bu başvuruya icazet vermesi halinde buluş kapsamını ge-

nişletme yasağı çerçevesinde istemlerin kapsamını genişletmesine izin verilmediği için 

(PatKHK m.64/son), buluş sahibinin zarar görmesi söz konusu olacaktır.  

Sadece başvurunun yapılmış olmasının açıklama olarak değerlendirilip değerlendirilme-

yeceği sorunu da çözülmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka 

deyişle buluş sahibinin hakkı olan on iki aylık âtıfet süresi hangi tarihten itibaren işle-

meye başlayacaktır? Patent başvuruları, erken yayın talebinde bulunulmadığı takdirde, 

başvuru tarihinden on sekiz ay sonra yayınlanmakta, bu süre içinde gizli tutulmaktadır. 

Ancak yukarıda açıklandığı üzere önceki tarihli patent başvuruları yayınlanmak kaydıyla 

yenilik incelemesi bakımından tekniğin bilinen durumuna dahil edilmektedir. Eğer on iki 

aylık âtıfet süresi yetkisiz başvuru tarihinden itibaren başlatılırsa, başvuru yayınlanınca-

ya kadar durumdan haberi olmayan buluş sahibinin hakları zarar görecektir. Özellikle 

önceki başvuru, âtıfet süresini kaçırmış olan buluş sahibinin aleyhine yeniliği ortadan 

kaldıran bir referans olarak değerlendirilebilecektir. Bu nedenle buluş sahibi açısından 

âtıfet süresinin başlangıç tarihinin yetkisiz temsilci tarafından yapılmış olan patent baş-

vurusunun yayını tarihinden itibaren işlemeye başlaması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Nitekim PatKHK m.8/1(b)’de de merci tarafından yapılan bir açıklamadan bahsedilmek-
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tedir. Bu açıklamanın da patent başvuruları için başvurunun yayınlanması olarak kabul 

edilmesi gerekir. Ancak bütün bu söylenenler sadece buluş sahibinin yapacağı patent 

başvurusu bakımından geçerlidir. Buna karşılık doğaldır ki, üçüncü kişilerin sonraki 

başvuruları söz konusu olduğunda, yetkisiz temsilci tarafından da yapılmış olsa, yayınla-

nan başvuru yapılış tarihinden itibaren bilinen tekniğe dahil sayılacaktır.       

 

2- Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Açıklamalar 

a- Avrupa Patent Konvansiyonu 

EPC art.55’de maddesinde açıklamanın başvuru sahibi ya da onun selefine karşı açık bir 

suiistimal (“evident abuse”) teşkil etmesi halinde başvuru sahibi aleyhine buluşa patent 

verilmesini engelleyen bir açıklama olarak kabul edilmeyeceği öngörülmüştür. Açıkla-

manın başvuru sahibinin izni ve bilgisi dışında yapılması yeterli değildir. Bunun ayrıca 

açık bir suiistimal olmasının arandığı görülmektedir.  

Açıklamanın bir suiistimal teşkil etmesi için açıklamada bulunan kişinin zarar verme 

kastının bulunması şart değildir. Açıklamayı yapan kişinin buluşu açıklama yetkisinin 

bulunmadığının söylenebildiği, yani buluş sahibi ile açıklamayı yapan arasında bir güven 

ilişkisi bulunup da buna aykırı davranıldığı hallerde, suiistimalin varlığı kabul edilmek-

tedir227. Söz konusu güven ilişkisi açık bir gizlilik anlaşmasından doğabileceği gibi, halin 

icabı neticesinde de ortaya çıkabilir228.   

Diğer yandan, söz konusu açıklamayı yapan kişinin iradesinin de mutlak olarak göz 

edilmediğini görmek mümkündür229. Özellikle buluş sahibine karşı sözleşmeden kaynak-

lanan güven ilişkisinden doğan herhangi bir yükümlülüğü bulunmayıp, bilginin gizli 

tutulması konusunda sadece topluma karşı genel bir ödevi bulunanların yaptıkları açık-

lamaların, daha farklı değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunlar genellikle yanlış-

lık ya da ihmal neticesinde yapılmış açıklamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür 

                                                
227  EPOBA T 0173/83 (01.07.1985); SINGER/STAUDER, Singer, 138-139; VISSER, 76; DYBDAHL, 

64; TROY, 65 vd.    
228  EPOBA T 0585/92 (09.02.1995); SINGER/STAUDER, Singer, 138.   
229  EPOBA T 0436/92 (20.03.1995); PATERSON, 495.  
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açıklamalar, “açık bir suiistimal” teşkil etmedikleri gerekçesiyle tekniğin bilinen duru-

muna dahil edilmezler230.  

Nitekim Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu’nun bir kararına konu olan davada patent 

ofisi tarafından yanlışlıkla ilan edilen bir başvurunun EPC art.55 kapsamındaki yeniliği 

etkilemeyen açıklamalardan sayılıp sayılmayacağı tartışılmıştır. Temyiz Kurulu’nun 

önüne gelen olayda Brezilya Patent Ofisi’ne 14 Temmuz 1976 tarihinde yapılmış bir 

başvuru söz konusudur. Başvuruda en eskisinin başvuru tarihi 15 Temmuz 1975 olan bir 

dizi İngiliz patent başvurusuna dayanarak rüçhan talep edilmiştir. Brezilya patent huku-

kuna göre 16 Ağustos 1977 tarihinde yayınlanması gereken patent başvurusunun yayını, 

başvuru sahibinin 31 Aralık 1976’da, talep ettiği rüçhanlardan vazgeçmesi üzerine, 12 

aylık bir süre için ertelenmiştir. Buna rağmen başvuru, Brezilya Patent Ofisi’nin ihmali 

sonucunda 16 Ağustos 1977’de yayınlanmıştır. Temyiz Kurulu yapılan bu yanlışlığı açık 

bir suiistimal neticesinde yapılan açıklama olarak saymamış, patent ofisinin yükümlülü-

ğünün buluş sahibine karşı sözleşmeden kaynaklanan bir sorumluluk değil topluma karşı 

genel bir gizlilik ödevi olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle Kurul yapılan açıklamanın 

yeniliği etkilemeyen açıklama olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varmıştır231. 

Suiistimalin açık olmasından anlaşılması gerekenin, bunun objektif olarak tespit edile-

bilmesi ve şüpheye yer bırakmayacak biçimde ispat edilebilmesi olduğu kabul edilmek-

tedir232.  

Buluş sahibinin bilgisi dışında açıklama yapan kişilerin söz konusu buluşu meşru ya da 

gayrı meşru yollardan öğrenmiş olmalarının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Önemli olan açıklamayı yapan kişinin buluşa ilişkin bilgiyi açıklamaması gerektiği halde 

açıklamış olmasıdır233.  

                                                
230  EPOBA T 0585/92 (09.02.1995).     
231  EPOBA T 0585/92 (09.02.1995). 
232  EPOBA T 0173/83 (01.07.1985); SINGER/STAUDER, Singer,139. Buna karşılık maddede yer alan 

“açık” sıfatının gereksiz olduğu, güven ilişkisine aykırı her türlü davranışın madde kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür (PATERSON, 494). 

233  EPOEBA G 0003/98 (12.07.2000). Davada pazarlama müdürünün bilgiyi şirketin izni olmaksızın 
açıklaması durumu söz konusudur. Genişletilmiş Kurul açıklamanın buluş sahibinin izni olmadan 
yapıldığına karar vermiş, bu nedenle EPC art.55/1’deki şartın gerçekleştiğine hükmetmiştir. Bu-
nunla birlikte başka nedenlerden buluşun yeni olmadığına karar verilmiştir. Bkz. aynı yönde 
EPOBA T 0173/83 (01.07.1985). Benzer şekilde, bir hizmet buluşu yapan ve dolayısıyla buluşu 
açıklamaya yetkili olmayan buluş sahibinin açıklamaları da bu kapsama girer ve işveren açısın-
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b- Türk hukuku 

PatKHK m.8/1(c) hükmünde buluş sahibinden doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak 

bilgi elde eden üçüncü kişinin yapmış olduğu açıklamaların da buluş sahibi bakımından 

buluşa patent verilmesini engellemeyeceği kabul edilmiştir. 

İlgili hükümde açıklamanın buluş sahibinin izni ve bilgisi dışında yapılmasının şart ol-

duğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bunun bir eksiklik olduğu söylenebilir. 

Ama bize göre, bu durum açıklamanın buluş sahibinin izni dışında yapılması gerektiği 

sonucuna varmayı engellememelidir. Gerçekten aşağıda da görüleceği gibi, buluş sahibi-

nin kendi açıklamalarının buluşa patent verilmesini engellemeyeceği öngörülmüştür. 

Açıklamanın buluş sahibinin izniyle onun adına yapılması halinde, buluşu açıklayan kişi 

zaten buluş sahibinin temsilcisi sayılacağı için, bu açıklamanın buluş sahibinin açıkla-

ması olarak değerlendirilmesi gerekir234. Buna karşılık üçüncü kişilerin buluş sahibinin 

izni olmaksızın yapacakları açıklamalar PatKHK m.8/1(c) hükmü kapsamına giren açık-

lama grubu olarak kabul edilmelidir.  

Kanımızca üçüncü kişilerin buluş sahibinin izni olmadan yapacakları açıklamaların buluş 

sahibi açısından önceki tekniğe dahil sayılmayacağı kabul edildikten sonra bir de ayrıca 

buluş sahibinin izni olmadan bir merci tarafından yapılan açıklamaların da buluşa patent 

verilmesini engellemeyeceğinin belirtilmesine gerek bulunmamaktadır. Gerçekten, buluş 

sahibi ve onun temsilcileri dışındaki herkesin üçüncü kişi olarak kabul edilmesi gereke-

ceğinden, artık açıklamanın kim tarafından yapıldığının bir önemi bulunmaması gerekir. 

Merci de bu anlamda üçüncü kişi sayılmalı, açıklamaması gereken bir bilgiyi açıklamış-

sa başkaca herhangi bir koşul aranmadan bu da yeniliği etkilemeyen açıklama olarak 

sayılmalı, buluş sahibinin merciin kanundan doğan açıklamama yükümlülüğüne duymuş 

olduğu güven korunmalıdır. Bununla birlikte, herhangi bir tereddüdü önlemek bakımın-

dan kanunun bu konuda açık bir düzenleme yapmış olmasının yerinde olduğu da söyle-

nebilir.  

                                                                                                                                     
dan patent verilebilirliği ortadan kaldırmayan bir açıklama teşkil eder (Bkz. SINGER/STAUDER, 
Singer,139).  

234  TEKİNALP, 498. 
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Türk hukukunda açıklamanın suiistimal teşkil edip etmediği hususu buluş sahibinin ira-

desine göre tespit edilmiş, açıklamayı yapanın iradesi dikkate alınmamıştır. Bu bağlamda 

buluş sahibinin iradesinin söz konusu bilginin açıklanmaması yönünde olması, yapılan 

açıklamanın suiistimal teşkil etmesi bakımından yeterli sayılmış görülmektedir. Gerçek-

ten buluş sahibinin, aşağıda görüleceği üzere, kendi açıklamalarının dahi buluşun yenili-

ğini ortadan kaldırmayacağı kabul edildikten sonra, onun rızası alınmadan yapılmış bir 

açıklamanın da aynı şekilde buluşun yeniliğini engellemeyeceği sonucuna varılması ge-

rekir. Türk hukuku açısından açıklamama yükümlülüğünün sözleşmeden, halin icabın-

dan ya da kanundan doğması önemli değildir. Hukukumuzda buluş sahibinin güveninin 

korunmasının amaçlandığı söylenebilir. 

Kanımızca Türk hukukunda benimsenen bu çözüm yolu hem hakkaniyete uygundur hem 

de açıklamanın suiistimal teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesi bakımından objektif 

bir kriter getirmiş bulunmaktadır.    

 

C- Buluş Sahibinin Açıklamaları 

1- Genel Olarak 

Buluş sahibinin açıklamalarının patent verilebilirliği etkileyip etkilemeyeceği konusunda 

ülkelerin yeknesak uygulamalarının olduğunu söylemek mümkün değildir. Yapılan bir 

araştırmada Almanya, İsviçre ve Norveç’in de içinde bulunduğu on ülkede buluş sahibi-

nin açıklamaları bakımından âtıfet sürelerinin kabul edilmediği ifade edilmiştir235.  

Buna karşılık anılan araştırma kapsamında incelenen ve aralarında Amerika Birleşik 

Devletleri, Japonya, Avustralya, Kanada ve Çin’in de bulunduğu yirmi altı ülkenin buluş 

sahibinin açıklamaları bakımından âtıfet süresini benimsemiş bulundukları tespit edil-

miştir236. Bunların %57’sinde altı aylık bir âtıfet süresi öngörülmüşken sadece %30’u bir 

yıllık âtıfet süresini kabul etmiştir237.  

Sergi yoluyla yapılan açıklamalar ve yetkisiz kişiler tarafından yapılan açıklamaların pek 

çok ülke patent hukuklarında patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar olarak kabul 

edilmelerine rağmen buluş sahibi tarafından başvuru tarihinden önce yapılan açıklamala-
                                                
235  Bkz. SEUSS, 1.  
236  SEUSS, 1. Buna karşılık Straus raporunda 33 ülke saymaktadır (STRAUS, 28 vd.). 
237  TAKENAKA, 626.  
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rın da bu kapsamda değerlendirilmesi aynı oranda kabul görmemiştir238. Örneğin, daha 

önce ifade edildiği gibi, Avrupa Patent Konvansiyonu’nda da buluş sahibinin açıklama-

ları bakımından âtıfet süresine yer verilmemiştir. Gerçekten, Konvansiyon’da başvuru 

tarihinden önceki altı ay içinde yapılmış bazı açıklamaların patent başvurusunun yenili-

ğini etkilemeyeceği öngörülmüş olmakla beraber, buluş sahibinin açıklamalarının bunlar 

içinde sayılmamıştır. Konuyu düzenleyen 55’inci madde, buluş sahibi ya da onun halef-

lerinden edinilmiş bilginin onların izni olmaksızın açıklanması ve buluş sahibinin ya da 

onun haleflerinin buluşu uluslararası bir sergide teşhir etmeleri hallerinin dışında yapıla-

cak bütün açıklamaların buluşun yeniliğini ortadan kaldıracağını öngörmüştür.  

Ülkeleri buluş sahibinin kendi açıklamaları için âtıfet süresi tanımakta isteksiz davran-

maya iten nedenlerden birisi, ülkelerin tek taraflı olarak yapılacak düzenlemelerin o ül-

kede başvuru yapan kişiler bakımından ciddi riskler içermesi ihtimalidir. Buluş sahibinin 

açıklamalarının patent verilebilirliği etkileyip etkilemeyeceği konusunda ülkeler arasında 

yeknesak bir uygulamanın bulunmaması, buluş sahiplerini açıklamalarını yaparken çok 

dikkatli olmak zorunda bırakmaktadır239. 

Örneğin buluş sahibinin açıklamaları bakından âtıfet süresinin kabul edildiği Japon-

ya’daki bir buluş sahibi buluşunu başvuru tarihinden önce bilimsel bir dergide yayınla-

dığı takdirde ülkesinde tanınan âtıfet süresinden yaralanabileceği halde Avrupa Patent 

Ofisi’ne yaptığı başvuru, açıklaması 55’inci maddede sayılan iki durumdan birisine gir-

mediği için, yeni olmadığı gerekçesiyle, reddedilecektir. Aynı tehlike Türkiye’de açık-

lama yapan buluş sahipleri için de mevcuttur. Bu nedenle buluş sahibinin açıklamaları 

bakımından âtıfet süresini kabul etmeyen ülkelerin patent ofislerinde de başvuru yapmak 

isteyen buluş sahiplerinin kendi ülkelerinde tanınan âtıfet süresinden yararlanmaları fii-

len engellenmiş bulunmaktadır240. 

 

2- Buluş Sahibinin Açıklamalarının Patent Verilebilirliğe Etkileri Üzerindeki Tar-

tışmalar 

                                                
238  GALAMA, 5. 
239  BARDEHLE, 877 vd.; GALAMA, 9;  Belirtmek gerekir ki, Paris Konvansiyonu’na getirilecek ek 

bir hüküm ile ya da kabul edilecek ayrı bir uluslararası sözleşme yoluyla buluş sahibinin açıkla-
malarının kendisi için tekniğin bilinen durumu dışında tutulması yönünde öneriler bulunmakta-
dır. Bunlar AIPPI tarafından da benimsenmiş bulunmaktadır (BEIER, Paris Convention, 19).  

240  SEUSS, 1; GALAMA, 9.  
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Bu konuda lehte ve aleyhte çeşitli görüşlere rastlamak mümkündür241.  

 

a- Lehte görüşler 

Bunlardan lehte olanlar esas olarak buluşların bir an önce açıklanmasının toplumun bilgi 

dağarcığına büyük katkıda bulunacağını savunmaktadır242. Bu yönde bir başka görüşe 

göre de buluş sahipleri buna bağlanmış hukuki sonuçların farkında olmadan, çoğu kez 

yanlışlıkla ya da dikkatsizlikle, buluşlarının bütün unsurlarını açıklamaktadır. Patent 

hukukunun amacı buluş sahiplerini cezalandırmak değil tam aksine onları ödüllendirmek 

olduğuna göre âtıfet süresi tanınarak buluş sahipleri sistemin bu tarzdaki tuzaklarından 

korunmalıdır. Bir başka lehte görüş de, âtıfet sürelerinin bireysel buluş sahiplerini koru-

ma amacı güttüğünü, böylelikle buluş sahibinin buluşunu tam olarak geliştirmeden pa-

tent başvurusu yapmak zorunluluğundan kurtulacağını vurgulamaktadır. Buna göre âtıfet 

süresi buluşun geliştirilmesi için gereken deneylerin yürütülmesi bakımından buluş sahi-

bine olanak tanıyacaktır. Aynı şekilde, bu yolla buluş sahibinin çalınacağından korkma-

dan ve asıl sahibin kendisi olduğunu bilmenin güvencesiyle buluşunu üçüncü kişilere 

teşhir edebilmesinin sağlanmasının istendiği belirtilmiştir. Böylelikle buluş sahibi, bulu-

şunun patent almaya değip değmeyeceğini, potansiyel lisans alıcılarının buluşla ilgilenip 

ilgilenmediklerini test etme imkanı bulabilecektir243. Bu nedenle buluş sahibinin kendi 

açıklamalarına karşı korunması bağımsız buluş sahipleri, küçük ve orta ölçekli işletmele-

rin yararına sonuçlar doğuracaktır244. Yine ayrıca buluşun etkinliği ve değerinin genellik-

le bilimsel ve teknik tartışmalar ile ortaya çıkabileceği böyle bir durumda ise açıklama-

                                                
241  Bu görüşler için genel olarak bkz. STRAUS, 50 vd. 
242  SEUSS, 2.  
243  STRAUS, 14.  
244  HAERTEL/SINGER, 304. Gerçekten âtıfet sürelerinin bireysel buluş sahipleri tarafından tercih 

edildiği de bir vakıadır. Buluş sahibini açıklamalarına karşı âtıfet süresinin kabul edildiği Japon-
ya’da Japon Patent Ofisi verilerine göre 1999 yılında 413.736 patent ve faydalı model başvuru-
sundan sadece 1735’inde âtıfet süresi talep edilmiştir. Bu taleplerden %47’si büyük ölçekli işlet-
melerden, %10’u küçük ve orta ölçekli işletmelerden, %13’ü bireysel buluş sahiplerinden, 
%26’sı Ar-Ge enstitülerinden ve %4’ü de üniversitelerden gelmiştir. Ancak bu istatistiklerde çar-
pıcı olan nokta patent ve faydalı model başvurusunda bulunan bireysel buluş sahipleri, Ar-Ge 
enstitüleri ve üniversitelerin, toplam başvurularının %43’ünde âtıfet sürelerini kullanmış olmala-
rıdır (STRAUS, 39-40). Japon AIPPI tarafından 2000 şirket üzerinde yapılan bir ankette ise bu şir-
ketlerden %42’si âtıfet süresinden yararlanmış olduklarını ifade etmiştir. Âtıfet süresini kullanma 
nedenleri arasında %68 ile bilimsel toplantılarda yapılan açıklamalar ilk sırada gelmektedir. Bu-
nu %23 ile bilimsel yayınlar takip etmektedir (MARUYAMA, 261).     
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nın kaçınılmaz olarak gerekebileceği söylenmiştir. Aksi kabulün ise gelişmenin önünde 

engel teşkil edeceği ileri sürülmüştür. Son olarak, âtıfet süresinin bilimsel çevrelerde 

buluşların yayınlanması konusundaki çekingenliği gidereceği ifade edilmektedir245.  

 

b- Aleyhte görüşler 

Buna karşılık buluş sahibinin açıklamalarının kendisi için tekniğin bilinen durumuna 

dahil olmayacağının kabul edilmesine yöneltilen eleştirilerin başında, bunun için tanınan 

âtıfet süresinin büyük ölçüde hukuki belirsizliğe neden olacağı görüşü gelmektedir. Bun-

lardan en önemlisi âtıfet süresinin patent sisteminde zaten var olan belirsizliği uzattığı 

yolundaki saptamadır. Gerçekten bir patent başvurusu, erken yayın talep edilmediği tak-

dirde, yapıldıktan on sekiz ay sonra yayınlanmaktadır (PatKHK m.55; EPC art.93). Âtı-

fet süresini kabul etmeyen hukuklarda bir patent başvurusunun bulunup bulunmadığı 

yolunda üçüncü kişiler bakımından belirsiz olarak kabul edilebilecek süre başvuru tari-

hinden itibaren geçecek bu on sekiz aylık süredir. Buna karşılık buluş sahibinin açıkla-

maları bakımından âtıfet süresinin kabul edilmesi durumunda bu süreye bir de başvuru-

dan önceki on iki (veya altı) ay eklenecek ve belirsizlik dönemi otuz aya kadar çıkabile-

cektir. Bu nedenle yapılan açıklamanın topluma mal olduğunu ve serbestçe kullanılabile-

ceğini düşünerek bu dönem içinde üretiminde bundan yararlanan iyi niyetli kişiler bakı-

mından hakkaniyete aykırı bir durum ortaya çıkacağı ifade edilmektedir246. Özellikle de 

buluşun ileride ekonomik başarıyı yakalayıp yakalayamayacağına dair pazar araştırması 

dolayısıyla yapılan açıklamaların korunmaması gerektiği ileri sürülmektedir247. Bir başka 

karşı görüşe göre de âtıfet süresinin tanınması erken açıklamaları dolayısıyla bunlardan 

haksız yararlanmaları da artıracaktır. Sonuç olarak buluş sahipleri bundan zarar görecek-

tir248. 

 

3- Türk Hukuku 

                                                
245  SEUSS, 2; VON FALCK/SCHMALTZ, 916, 924.   
246  SEUSS, 2; GALAMA, 13. Belirtmek gerekir ki, bu eleştiri sadece buluş sahibinin açıklamaları için 

değil, buluşa patent verilmesini engellemediği kabul edilen diğer açıklamalar için de söylenebilir. 
247  HANABUSA, 74.     
248  GALAMA, 11. 
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Buluş sahibi ya da onun adına yetkilendirdiği kişi tarafından249 yapılan açıklamalar iki 

yönden incelenmelidir: Buluş sahibinin bu açıklamayı yaparkenki iradesi ve açıklamanın 

tekniğin bilinen durumu karşısındaki yeri. 

Âtıfet süresi içerisinde patent başvurusunu yapmak kaydıyla açıklamanın bu süre içeri-

sinde buluş sahibinden ayrılmadığının kabul edildiği ifade edilmiştir250. Bir başka deyişle 

buluş sahibinin bu konuda açık bir beyanı bulunmadıkça buluşun kamuya mal edildiği, 

buluş sahibi tarafından terk edildiği söylenemeyecektir. Açıklamanın tekniğin bilinen 

durumu karşısındaki yerine gelince, PatKHK m. 8/1(a)’da buluş sahibinin açıklamaları 

buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar arasında sayıldığı için buluş sahibi bu 

süre içerisinde başvuruda bulunmakla buluşu üzerinde hak iddia edebilecektir.   

 

II- AÇIKLAMA YAPILMASININ SONUÇLARI  

A- Buluş Sahibi Bakımından Tekniğin Bilinen Durumuna Dahil Olmama 

Buluşa patent verilmesini engellemeyeceği öngörülmüş bulunan açıklamalar başvuru 

tarihi ya da talep edilmişse rüçhan tarihinden önce yapılmış olmalarına rağmen tekniğin 

bilinen durumunun bir parçasını oluşturmazlar.  

Ancak bu husus sadece buluş sahibi bakımından geçerlidir. Bu açıklamalar yapıldıktan 

sonra 12 ay içinde patent başvurusu yapması şartıyla buluş sahibinin başvurusunda yeni-

lik ve buluş basamağı incelemesinde dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık açıklamanın 

yapılmasıyla birlikte söz konusu bilgi aslında tekniğin bilinen durumuna dahil olmuştur. 

Dolayısıyla bu şekilde yapılan açıklamalar, üçüncü kişilerin başvuruları bakımından 

önceki tekniğe dahil referanslar arasında sayılacaklardır. 

 

B- Açıklamanın Rüçhan Hakkı Doğurmaması 

Buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar sadece açıklamanın konusunun buluş 

sahibi açısından tekniğin bilinen durumuna dahil olmasını engellemektedir. Yoksa buluş 

sahibi için bir rüçhan hakkı doğmamaktadır251.   

                                                
249  Bu açıklamalar da buluş sahibinin açıklamaları olarak kabul edilmektedir. Bkz. TEKİNALP, 497. 
250  TEKİNALP, 497.  
251  STRAUS, 3; GALAMA, 7.  
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Açıklamanın sadece buluşa patent verilmesini engellemeyerek rüçhan hakkı doğurma-

masının iki bakımdan önemli sonuçları bulunmaktadır. Buluşun tekniğin bilinen durumu 

karşısında değerlendirileceği tarih bakımından ve açıklama ve başvuru tarihi arasında 

üçüncü kişilerin açıklamaları ve özellikle bu kişiler tarafından yapılacak başvurular ba-

kımından.   

 

1- Yeniliğin ve Buluş Basamağının Tespit Edileceği Tarih Bakımından 

Açıklamanın yapılmasının bir rüçhan hakkı doğurduğu kabul edilirse yenilik ve buluş 

basamağı araştırması rüçhan, yani açıklama tarihindeki tekniğin bilinen durumuna göre 

yapılacaktır. Buna karşılık açıklamanın buluş sahibi açısından tekniğin bilinen durumuna 

dahil sayılmayacağı kabul edildiğinde buluşun yeni ve aşikâr olup olmadığı başvurunun 

(ya da o başvuru için rüçhan talep edilmişse rüçhana kaynak teşkil eden başvurunun) 

yapıldığı tarih itibariyle değerlendirilecektir.  

 

2- Açıklama Tarihi ile Başvuru Tarihi Arasında Üçüncü Kişiler Tarafından Yapı-

lacak Açıklamalar Bakımından 

Açıklamanın rüçhan hakkı doğuracağı kabul edilirse rüçhan tarihi olarak kabul edilen 

açıklama tarihi ile patent başvurusunun yapıldığı tarih arasında üçüncü kişiler tarafından 

yapılan açıklamalar ya da patent başvuruları buluşun yeniliğini etkilemeyecektir. Üçüncü 

kişiler tarafından yapılmış olan patent başvuruları ve bu başvurulara verilmiş olan pa-

tentlerin de hükümsüz sayılması gerekecektir.  

Diğer yandan açıklamayı takiben bir âtıfet süresinin söz konusu olacağının kabul edil-

mesi durumunda ise, patent hukukunun genel ilkeleri uyarınca inceleme başvuru tarihin-

deki tekniğin bilinen durumuna göre yapılacağı için, açıklama tarihi ile başvuru tarihi 

arasında üçüncü kişilerin yapacağı açıklamaların, kullanımların ne gibi sonuçlar doğura-

cağının ayrıca düşünülmesi gerekmektedir.  

Bu dönem içinde, buluş sahibinin kötü niyetli üçüncü kişilerin açıklamadan hareketle 

yapacakları açıklamalara ya da kullanımlara karşı korunması gerekir252. Üçüncü kişi 

buluş sahibinin açıklamasından sonra aynı konuda patent başvurusunda bulunursa, yuka-

                                                
252  WIPO (Handbook), 249.  
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rıda da belirtildiği gibi, bu başvurunun yeni olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi söz ko-

nusu olacaktır. Bu bakımdan buluş sahibi açısından buluşu için bir başkasına patent ve-

rilmesi tehlikesi bulunmamaktadır. Buna karşılık buluşa patent verilmesini etkilemeyen 

açıklamalar rüçhan hakkı doğurmadığı için, üçüncü kişilerin yapacakları açıklamaların 

buluş sahibinin buluşunun yeniliğini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı sorusu cevaba 

muhtaçtır. Buluş sahibinin açıklamalarının buluşa patent verilmesini engellemediğinin 

kabul edildiği Türk hukukunda bu problemle karşılaşılması ihtimali de oldukça fazladır. 

Bir örnekle açıklamak gerekirse, buluş sahibi (A) buluşunu bilimsel bir makale olarak 

yayınladıktan sonra, henüz patent başvurusu yapmadan önce, (B) aynı buluş için patent 

başvurusunda bulunursa bu başvuru (A)’nın yayınladığı makalenin yeniliği ortadan kal-

dırması nedeniyle reddedilecektir253. Öte yandan (B)’nin başvurusunun (A)’nın daha 

sonra yapacağı başvuru için patent verilebilirliği engelleyen bir referans sayılıp sayılma-

yacağı tartışmaya değerdir.  

Kanımızca atıfet süresi içinde, üçüncü kişiler tarafından yapılacak açıklamaların hiçbir 

şart altında yeniliği ortadan kaldırmayacağı söylenememelidir. Aksi takdirde buluşa pa-

tent verilmesini etkilemeyen açıklamaların rüçhan hakkı doğurduğu gibi bir sonuç ortaya 

çıkmış olacaktır. Öte yandan tersine bir değerlendirme de kanunun buluş sahibine tanın-

mış olduğu korumayı anlamsız hale getirecektir. Gerçekten örneğin sergide teşhir edil-

miş bir ürünü görüp onu kopyalayarak üreten bir kişinin bu fiilinin buluşun yeniliğini 

ortadan kaldıran bir açıklama olduğunu söylemenin yerindeliği tartışmaya açıktır254. 

Rakiplerinin buluşları ile ilgili açıklamaları takip eden firmaların derhal buluşu içeren bir 

yazılı beyanda bulunmaları ya da ürünün prototipini yapıp bir gizlilik yükümlülüğü 

koymadan müşterilere göstermesi halinde rakibin patent almasını engelleyebilmesine 

izin verilmemelidir. Dolayısıyla gerek kanunun sistemi ile gerekse buluş sahibinin men-

faatleri ile bağdaşan bir çözüm bulunması şarttır.  

Bu noktada ön kullanım hakkındakine benzer bir şekilde, iyiniyetli olarak yapılmış açık-

lamaların tekniğin bilinen durumuna dahil olacağının söylenebileceği düşünülebilir. An-

                                                
253  STRAUS, 3; HANABUSA, 76; TEKİNALP (Buluş Sahibi), 130; TAKENAKA, 629; European 

Commission, Report on The Hearing of 5th October 1998 on a Grace Period for Patents, OJ EPO 
1999, 158. 

254  Sergilerdeki teşhirin rüçhan hakkı doğuracağını kabul etmiş bulunan  PatKHK m.50 bakımından 
bu örneğin geçerliliği yoktur. Buna karşılık sergi rüçhanını kabul etmeyen Avrupa Patent Kon-
vansiyonu ve ona uygun olarak hazırlanmış olan Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı açı-
sından bu risk mevcuttur.  



 234 

cak mevcut halde iyiniyetin niteliği, tespiti ve sonuçları bakımından ön kullanım hakkın-

dan farklı bir durum olduğu belirtilmelidir. Her şeyden önce ön kullanımda MK m. 3 

anlamında iyiniyetten bahsedilirken, üçüncü kişinin açıklamasında MK m.2 anlamında 

dürüstlük kuralı da uygulama alanı bulacaktır. Yine bu iki halde korunan menfaatler de 

farklıdır. Ön kullanım hakkında buluşu iyi niyetli olarak kullanan kişinin hakkı korunur-

ken burada buluş sahibinin menfaatleri söz konusudur. Buna ek olarak, ön kullanım hak-

kında iyiniyeti ispat edilecek olan kişi ihtilafın bir tarafıdır; iyiniyetine ilişkin deliller 

sunması mümkündür. Ancak üçüncü kişinin açıklamasının iyiniyetli olup olmadığı tar-

tışmasında, bu açıklama patent ofisi tarafından re’sen yapılan araştırma sonucunda bu-

lunduğunda ya da bir başkası tarafından patent ofisinin dikkatine sunulduğunda üçüncü 

kişi ihtilafın tarafı değildir.  

Kanımızca menfaatler arasındaki dengenin mümkün olduğunca sağlanabilmesi için 

üçüncü kişi tarafından yapılan açıklamanın dürüstlük kuralları çerçevesinde yapılıp ya-

pılmadığını tespit etmek lazımdır. Ancak kabul etmek gerekir ki, bunun tespiti kolay 

değildir. Açıklamanın buluş sahibi taklit edilerek yapıldığı şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde iddia sahibi tarafından ispatlanamıyorsa, bunun tekniğin bilinen durumuna dahil 

olduğunun kabul edilmesi yerinde olacaktır. Bunun nedeni buluşa patent verilmesini 

engellemeyen açıklamaların sınırlı olarak sayılmaları (“numerus clausus”) ve istisnaî bir 

nitelik teşkil etmeleri, o nedenle de kapsamlarının mümkün olduğunca dar yorumlanması 

gerektiğidir255. Ayrıca yine istisnaî olma özelliğinden yola çıkarak kanunkoyucunun 

buluş sahibinin açıklamayı takip eden en kısa sürede patent başvurusu yapmasını arzu 

etmiş olduğu da düşünülmelidir.     

 

C- İspat 

Açıklamanın buluşa patent verilmesini etkilemeyen nitelikte olduğunu ileri süren taraf 

bunu ispatla yükümlü tutulmuştur (PatKHK m.8/son). Bu kişi de normal olarak buluş 

sahibi ya da onun halefleri olacaktır256.  

Bunun uygulanmasından doğan sonuçlar herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır, her za-

man ileri sürülebilirler (PatKHK m.8/3).  

                                                
255  TAKENAKA, 626.  
256  STRAUS, 7.  
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Ancak buluşun sergide teşhir edilmiş olması halinde bununla ilgili âtıfet süresinden ya-

rarlanabilmek için, daha sonra patent başvurusu yapılırken bir takım formalitelerin belli 

süreler içinde yerine getirilmesinin gerekliliği aranmıştır. PatKHK m.50’de sergilerde 

teşhirden doğan rüçhan hakkının kullanılabilmesi için teşhiri gösteren belgelerin ibrazı 

şart kılınmıştır. Aynı şekilde Avrupa Patent Konvansiyonu’nda da sergide teşhirden do-

ğan âtıfet süresinden yararlanabilmek için, başvuru sırasında talepte bulunulması257 ve 

başvuruyu takip eden dört ay içinde sergiye ilişkin belgelerin Avrupa Patent Ofisine 

sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır (EPC art.55(2)). Aksi takdirde sergide yapılmış 

olan teşhir başvuru açısından tekniğin bilinen durumuna dahil hale gelecektir258. Patent 

ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı’nda da benzer bir düzenleme öngörülmüştür. 

 

III- ÂTIFET SÜRESİ 

A- Âtıfet Süresinin Anlamı ve Uzunluğu 

Buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamaların yapıldıkları tarih ile önceki tekniğe 

dahil sayılmadan başvuru tarihine kadar geçecek süreye âtıfet süresi (“grace period”) adı 

verilmektedir259. Buna karşılık, kimi yazarlar âtıfet süresinden patent sistemi tarafından 

buluş sahibinin başvuru tarihinden önce buluşunu uygulayabilmesine izin verilen süreyi 

anlamakta, dolayısıyla da buluş sahibi tarafından yapılan ve yukarıda üçüncü kategori 

içinde yer verilen açıklamalardan sonra geçen süreleri âtıfet süresi olarak adlandırmakta-

dır260. Biz tezimizde âtıfet süresi deyimini geniş anlamıyla kullanmaktayız. Bu nedenle 

âtıfet süresi denildiğinde, kim tarafından yapılırsa yapılsın kanunda patent verilmesini 
                                                
257  Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 8.4. Buna karşılık başvuru tarihinde böyle bir talep-

te bulunulmamasının herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır; meğerki sergiye ilişkin belgeler 
süresi içinde verilmemiş olsun (VISSER, 77).   

258  VISSER, 77; SCHULTE/Moufang, 246 PatG §3 Rn. 147-148. 
259  STRAUS, 4; GALAMA, 4, 6; SINGER/STAUDER, Singer, 136;  TAKENAKA, 626. 
260  BENTLY/SHERMAN, 417. Bu yaklaşım nedeniyle yazarlar buluşun sadece teşhir yoluyla ya da 

haksız olarak açıklanmasının belli bir süre için yeniliği etkilemeyeceğinin öngörüldüğü Avrupa 
Patent Sistemi’nde (EPC m.55), buluş sahibi tarafından yapılan açıklamalar daha sonra yapılan 
başvurunun yeniliğini ortadan kaldıracağı için, âtıfet süresi bulunmadığını ifade etmektedir. Bkz. 
aynı yönde VISSER, 75. Avrupa Patent Ofisinin 25.07.2000 tarihli Avrupa patent hukukunda Âtı-
fet Süresinin Kabulü (“Introduction of a Grace Period in the European Law”) başlıklı, konu ile 
ilgili olarak kendilerinden rapor istenen iki uzmanın görüşlerini de içeren basın açıklamasında da 
bu yaklaşımın benimsenmiş olduğu görülmektedir. (http://www.european-patent-office. 
org/news/headlns/2000_07_25_e.htm (020.09.2007)). Bununla birlikte her iki uzman da hazırla-
dıkları raporlarda âtıfet süresi deyimini başvuru tarihinden önce yapılmış bulunan ve yeniliği et-
kilemediği kabul edilen açıklamaların söz konusu olduğu her üç durum için de kullanmıştır.      
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engellemeyeceği öngörülmüş bulunan açıklamaların bu niteliklerini muhafaza etmeleri 

için açıklama ile başvuru tarihi arasında geçecek azami süre kastedilmektedir.      

Tarih olarak ilk başvuru yapan kişiye patent verileceğini benimsemiş olan sistemlerde 

âtıfet süresi bir istisna olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle dar olarak yorumlanmakta-

dır. Buna karşılık buluşu ilk yapan kişiye patent verileceğini kabul eden ülkelerde âtıfet 

süresi bir istisna değil, sistemin özünü oluşturan temel ilkelerden birisi olarak değerlen-

dirilmektedir. Buna gerekçe olarak da buluşun yeniliğinin başvuru tarihine göre değil 

buluşun yapıldığı tarihe göre tespit ediliyor olmasıdır261.  

Ülkelerin patent kanunlarının farklı olmasının yaratabileceği sorunlar karşısında bunların 

uyumlaştırılması çalışmalarında aktif rol oynayan WIPO, bu amaçla Maddi Patent Ka-

nunu Anlaşması (“Substantive Patent Law Treaty”) adı altında bir metin üzerinde çalış-

maktadır. Söz konusu anlaşma ile âtıfet süreleri hakkındaki aleyhte görüşlere rağmen, bu 

konuda ülkelerin farklı düzenlemeler benimsemiş olmalarının yaratabileceği sorunların 

çözülmeleri de amaçlanmış ve bu nedenle bütün ülkeler için ortak bir âtıfet süresi kabul 

edilmesinin yerinde olacağı sonucuna varılmıştır. Bu amaçla hazırlanan taslak metinde 

altı ya da on iki aylık bir âtıfet süresi teklif edilmiştir262.  

PatKHK m.8/1’de bu süre on iki ay olarak kabul edilmiştir. Buna karşılık Avrupa Patent 

Konvansiyonu’nun âtıfet süresi olarak altı aylık süreyi benimsediği görülmektedir (EPC 

art.55). Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı’nda PatKHK’daki süre, Avrupa Patent 

Konvansiyonu’na uyum sağlamak amacıyla altı aya düşürülmüştür.  

 

B- Âtıfet Süresinin Başlangıcı  

Âtıfet süresinin geriye yönelik olarak hesaplanmaya başlayacağı tarih konusunda ulusla-

rarası bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu rüçhan tarihi mi olacaktır, daha sonraki baş-

                                                
261  TAKENAKA, 630. Buna karşılık Amerikan sisteminde teknik anlamda bir âtıfet süresinin bulun-

madığı da ifade edilmiştir. Buna göre sistemin niteliği gereği buluşunu kamuya açıklayan buluş 
sahibinin bu açıklamanın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde patent başvurusu yapmaması 
halinde bu hakkını kaybedeceği, buluş tarihinden sonra yapılan açıklamaların buluşun yeniliğini 
ortadan kaldırmayacağı, dolayısıyla burada bir âtıfet süresinden değil yasal bir engelden söz edi-
lebileceği savunulmuştur (bkz. GALAMA, 7-8). 

262  WIPO’nun Patent Hukuku Daimi Komitesi tarafından yürütülen çalışmalarda son olarak Mayıs 
2004’te kabul edilen taslak metnin 9’uncu maddesinde bu sürelere yer verilmiştir. (WIPO 
Standing Committee on the Law of Patents, SCP/10/2, Tenth Session, http://www.wipo.int/ 
edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_ 10_2.pdf (020.09.2007)).   
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vuru tarihi mi, yoksa bir başka tarih mi? Bu, milli hukuklar tarafından cevaplanması 

gereken bir sorudur263. Âtıfet süresinin uluslararası alanda etkin bir biçimde uygulana-

bilmesi için, bu sürenin rüçhan tarihinden geriye yönelik olarak hesap edilmesi gerektiği 

savunulmuştur264. 

 

1- Avrupa Patent Konvansiyonu 

Avrupa patenti başvurularında millî bir başvurunun rüçhan gösterilmesi durumunda âtı-

fet süresinin bu rüçhan süresinden mi geriye doğru hesap edileceği, yoksa açıklama tari-

hinden itibaren altı ay içinde Avrupa patenti başvurusunun mu yapılması gerektiği konu-

sunda tartışma çıkmıştır265. Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulu bu sürenin 

rüçhan tarihinden değil, daha sonraki bir tarih olan Avrupa Patent Ofisine başvuru tari-

hinden geriye yönelik olarak hesaplanacağın hükmederek ikinci çözümü benimsemiş-

tir266.  

                                                
263  STRAUS, 5. 
264  STRAUS, 6. 
265  SINGER/STAUDER, Singer, 136.  
266  Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu’nun ilk olarak 1985 yılında vermiş olduğu bir kararda söz 

konusu meseleye değinmiş olduğu görülmektedir. Davada başvuru konusu buluşun buluş basa-
mağını haiz olma özelliğini ortadan kaldıran üç referans inceleme konusu yapılmıştır. Bu refe-
ranslardan birisi EPC art.55/1(a) kapsamında değerlendirilebilecek haksız bir açıklamadır. Söz 
konusu açıklamanın üzerinden altı ay geçmeden rüçhan talebinde kullanılan Fransız başvurusu 
yapılmış olmasına rağmen Avrupa patenti başvurusu ancak açıklamanın üzerinden on üç ay geç-
mesinden sonra yapılmıştır. Temyiz Kurulu Avrupa Patent Konvansiyonu’nun Almanca metnin-
de Fransızca metindeki “depôt” ve İngilizce metindeki “filing” terimlerine karşılık gelmek üzere 
bilinçli olarak “Anmeldetag” (=başvuru tarihi) terimi yerine “Einreichung” (=teslim) teriminin 
kullanılmış olduğunun Avrupa Patent Konvansiyonu’nun kabul edildiği Münih Konferansı tuta-
naklarından anlaşılmakta olduğunu vurgulamıştır. Kurul bu seçimin üye ülkelerin Avrupa patenti 
başvuru tarihini esas alma iradelerini ortaya koymakta olduğunu ifade etmiştir. Ancak Kurul bu 
hususu sadece saptamakla yetinmiş, hüküm kısmında diğer referansların buluş basamağını orta-
dan kaldırdığı gerekçesiyle başvurunun patent verilebilirlik şartını taşımadığına karar vermiştir 
(EPOBA T 0173/83 (01.07.1985); Benzer bir tespit için bkz. EPOBA T 0436/92 (20.03.1995)). 
1992 yılında verilmiş bulunan bir Avrupa Patent Ofisi İtiraz Dairesi kararında ise rüçhan tarihin-
deki tekniğin bilinen durumunun dikkate alınacağı görüşünün benimsenmiş olduğu görülmekte-
dir (EPOR [1992], 79). Son olarak Genişletilmiş Temyiz Kurulu 2000 yılında vermiş olduğu ka-
rarda konu hakkındaki son sözü söylemiş bulunmaktadır. Davada Avrupa Patent Konvansiyo-
nu’nun rüçhan hakkının sonuçlarını düzenleyen 89’uncu maddesinin hangi tarihteki tekniğin bili-
nen durumunun dikkate alınacağına ilişkin yaptığı atfın genel bir atıf olup olmadığı sorunu tartı-
şılmıştır. Konvansiyon’un 89’uncu maddesi Avrupa patenti için yapılan başvurunun rüçhanlı bir 
başvuru olması halinde tekniğin bilinen durumunun rüçhan tarihine göre dikkate alınacağını ön-
görmektedir. Bu düzenleme karşısında, Avrupa Patent Konvansiyonu’nun 55’inci maddesinde 
yer alan Avrupa patenti için başvuru yapılmasından önceki altı ay içinde yapılan kimi açıklama-
ların söz konusu başvurunun yeniliğini etkilemeyeceği yönündeki hükmün, rüçhanlı başvurular 
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Bu nedenle, buluşa patent verilmesini engellemeyen açıklamadan itibaren altı ay içinde 

kendi ülkesinde patent başvurusu yapan kişi, bu başvurudan kaynaklanan rüçhan hakkına 

dayanarak Avrupa patenti başvurusu yaptığında, açıklamasının Avrupa Patent Ofisi’ne 

yaptığı başvurunun yeniliğini ortadan kaldırması riski ile karşılaşacaktır; meğerki Avru-

pa patenti başvurusunu açıklamayı takip eden altı ay içinde yapmış olsun.   

 

2- Türk Hukuku 

Buna karşılık Türk hukukunda yabancı bir ülkede yapmış olduğu patent başvurusunu 

rüçhan gösteren buluş sahiplerinin lehine bir düzenleme benimsenmiştir. Gerçekten, 

PatKHK m.8/1’de “başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep 

edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki on iki ay içinde” yapılan açıklamaların buluşa 

patent verilmesini etkilemeyeceği öngörülmüştür267.   

Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı’nda da âtıfet süresinin başlangıcına ilişkin bu 

kural korunmuş, rüçhan talep edilmiş ise, sürenin rüçhan tarihinden geriye doğru yürü-

yeceği kabul edilmiştir.    

 

§9 TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNA DAHİL REFERANSIN 

İÇERİĞİ VE YENİLİK KARŞILAŞTIRMASI 

I- YENİLİK KARŞILAŞTIRMASINDA TEMEL PRENSİPLER 

                                                                                                                                     
için “rüçhan tarihinden önceki altı ay” olarak yorumlanması gerektiği ileri sürülmüştür. Buna 
karşılık Genişletilmiş Kurul 89’uncu maddedeki atfın sadece m.54/2, 3 ve m.60/2’ye yapıldığını, 
bunun ise bilinçli bir seçim olduğunu vurgulayarak 55’inci maddedeki altı aylık sürenin Avrupa 
Patent Ofisine başvuru tarihinden geriye yönelik olarak hesaplanacağına, daha önceki rüçhan ta-
rihinin bu konuda dikkate alınmayacağına hükmetmiştir (EPOEBA G 0003/98 (12.07.2000). Yi-
ne ayrıca bkz. EPOEBA G 0002/99 (12.07.2000)). Alman Federal Mahkemesi de 1970 tarihli 
Customer Prints kararında âtıfet süresinin rüçhan tarihi değil Almanya’daki başvuru tarihinden 
geriye doğru hesaplanacağına karar vermiştir (BGH Customer Prints, GRUR 1971, 214. Bkz. 
aynı yönde BGH Corioliskraft, GRUR 1996, 349). Japon hukukunda da âtıfet süresinin hesap-
lanmasında Japonya’daki başvuru tarihinin esas alınacağı kabul edilmektedir. Tokyo Yüksek 
Mahkemesi 1997 yılında verdiği bir kararda 28 Aralık 1976’da Japonya’da başvuruya konu ol-
muş 2 Ocak 1976 rüçhan tarihli patentin içeriğinin 13 Eylül 1975 tarihinde yayınlaman bir maka-
lede açıklanmış olması karşısında Japon hukuku bakımından âtıfet süresinin geçmesi nedeniyle 
patentin geçersiz olduğu sonucuna varmıştır (STRAUS, 39). Kanada hukukunda da âtıfet süresinin 
rüçhan tarihi değil Kanada’daki başvuru tarihi esas alınarak hesaplanacağı öngörülmüştür (Patent 
Act § 27(1)(d)). Ayrıca bkz. STRAUS, 15; SINGER/STAUDER, Singer, 137; VISSER, 76; SCHULTE, 
Moufang, 245 PatG §3 Rn. 141; Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 8.2.  

267  TEKİNALP, 497. 
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Yenilik araştırmasında bir buluşun yeni olup olmadığının tespiti, tekniğin bilinen duru-

muna dahil olan referanslar ile istemdeki unsurlar arasındaki bir karşılaştırma sonucunda 

yapılmaktadır.  

 

A- Karşılaştırmanın Tek Bir Referans İle Yapılması 

1- Kural  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, normal olarak bir patent başvurusunun yeni olup olma-

dığının değerlendirmesi yapılırken sadece bir referans ile karşılaştırma yapılır ve söz 

konusu referansın istemde talep edilen unsurların hepsini kapsaması aranır. Böylece 

farklı referanslardaki bilgilerin mozaik gibi parça parça bir araya getirilerek yeniliğin 

ortadan kaldırılmasına izin verilmemiştir.  

 

2- Yenilik Karşılaştırmasında Birden Fazla Referans Kullanılabileceği Haller 

Bazı istisnai hallerde bir takım ek referansların da bu asıl referansı destekledikleri ölçüde 

kullanılabilmelerinin mümkün olduğu kabul edilmektedir. Bunlar; asıl referansın söz 

konusu problemi çözdüğünü kanıtlayan referanslar; asıl referansta kullanılan bir terimi 

açıklayan referanslar, asıl referansın atıf yaptığı referanslar ve asıl referansta açıklan-

mamış bulunan bir özelliğin doğası gereği ayrıca açıklanmaya ihtiyaç bulunmadığını, 

teknik alandaki uzman kişi tarafından bilindiklerini kanıtlayan referanslardır268. Ancak 

belirtmek gerekir ki, yenilik değerlendirmesinde kullanılan ikinci referans hiçbir surette 

bütün olarak değerlendirilemez. Sadece asıl referans ve kullanılan ikinci referansın ilgili 

kısmı bir bütünlük içinde dikkate alınır269.  

 

a- Asıl referansın teknik problemi çözdüğünü kanıtlayan referanslar 

Talep edilen makine ya da bileşim daha önceden, tıpkı biçimde tekniğin bilinen durumu-

na dahil olan referans tarafından açıklanmış ise, söz konusu referansın istemin çözdüğü-

                                                
268  USPTO MPEP §2131.01. 
269  VISSER, 61; EPOBA T 0422/92 (21.02.1995). 
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nü iddia ettiği teknik problemi önceden çözmüş olduğunu kanıtlayan ikincil referanslar-

dan da yararlanılabilir270. 

 

b- Asıl referanstaki teknik terimleri açıklayan referanslar 

Ek referansların yenilik değerlendirmesinde kullanılabildiği ikinci durum esas referans-

taki bir terimin anlamının ek referans tarafından açıklanıyor olması halidir. Bu koşulda 

ek referanstaki bilgiler sadece esas referansta geçen terimlerin açıklanmasında kullanıla-

bilir, onların anlamlarını genişletemezler271.  

                                                
270  In re Samour, 571 F.2d 559 (CCPA 1978); In re Donohue, 766 F.2d 531 (Fed. Cir. 1985). Dava-

ya konu olan olayda başvurudaki bir bileşiğe ait istemler patent ofisi tarafından daha önceden ya-
pılmış bulunan bir yayın ve iki patent referans gösterilerek yeniliğin bulunmadığı gerekçesiyle 
reddedilmiştir. Söz konusu yayında başvuruda talep edilmiş bulunan bileşiğin yapısı açıklanmış, 
patentlerde ise o sınıfa ait bileşiklerin elde edilmesi yöntemini genel bir şekilde öğretilmiştir. 
Başvuru sahibinin yayın ve patentlerin farklı referanslar olduğunu, söz konusu bileşiğin bir uygu-
lama alanı bulunmadığı dolayısıyla farklı referansların birleştirilmesi için bir neden olmadığını 
iddia etmesine karşılık mahkeme bileşiğin yapısını tam olarak açıklayan yayının tek başına yeni-
liği ortadan kaldırmak için yeterli olduğuna, patentlerin ise referansın toplumca ulaşılabilir olma-
yı destekleyen ikincil referanslar olarak kullanılmış olduğuna hükmetmiştir. Asıl referans tara-
fından kendisinde yer alan unsurları daha ayrıntılı biçimde açıklamak amacıyla açıkça ikincil bir 
referansa atıf yapılması durumunda da benzer bir durumdan söz edilebilir (bkz. EPOBA T 
0153/85 (11.12.1986), ayrıca bkz. EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 7.1).  

271  Bu konuda verilebilecek en basit örnek, kullanılan terimin anlamını açıklamak için sözlük ve 
benzeri dokümanlara başvurulmasıdır (Bkz. EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 
7.1). Ayrıca bkz. EPOBA T 0288/90 (01.12.1992). Davadaki başvuruda belli bir büyüklükteki 
kauçuk partiküllerinin kullanıldığı bir usul talep edilmiştir. Önceki tekniğe dahil bir referansta ise 
aynı usul geleneksel kauçuğun kullanıldığı şekliyle açıklanmıştır. Temyiz Kurulu geleneksel ka-
uçuğun partikül büyüklüğünün başvurudaki değer aralıklarına girdiğini açıklayan önceki tekniğe 
dahil ikinci bir dokümanın da yenilik değerlendirmesinde kullanılabileceğine karar vermiştir. In 
re Baxter Travenol Labs., 952 F.2d 388 (Fed. Cir. 1991). Dava, Baxter Trevanol Labs tarafından 
yapılan bir patent başvurusunda talep edilmiş bulunan kan torbalarının yeni olmadıkları gerekçe-
siyle reddine yapılan itirazla ilgilidir. Başvuru sahibi başvurusunda DEHP adı verilen ve torbanın 
akyuvarlar muhafaza kapasitesini artıran katkı maddesini içeren bir kan torbası sistemi talep et-
miştir. Patent ofisi de daha önceden bir başka şirket tarafından açıklanmış bulunan bir teknik iler-
leme raporunda yer alan aynı kan torbası sisteminin başvurunun yeniliğini ortadan kaldırdığına 
karar vermiştir. Söz konusu ilerleme raporunda açıkça torbaların DEHP içerdiğinden bahsedil-
memiş, buna karşılık sistemde “ticari kan torbalarının” kullanıldığı ifade edilmiştir. Açıklamalar, 
verilen ifadeler ve başvuru sahibinin kendi kabulü gibi ikincil referanslar göz önüne alınarak tek-
nik ilerleme raporunun yayınlandığı dönemde kullanılan ticari kan torbalarının DEHP katkı mad-
desi içerdiği anlaşılmıştır. Mahkeme teknik alanda uzman bir kişinin ticari kan torbalarının 
DEHP içeren kan torbaları anlamına geldiğini bilebileceğine, bu nedenle de başvuruda talep edi-
len istemin aslında tekniğin bilinen durumuna dahil olduğuna karar vermiştir. Telemac Cellular 
Corp. v. Topp Telecom, Inc., 274 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2001). Davaya konu olan buluş ile kirala-
maya uygun bir mobil telefon sistemi talep edilmiştir. Her bir telefonda, ücreti telefonu kiralayan 
tarafından önceden ödenmiş bir konuşma süresi yüklenmiş bulunmakta, kiracı tarafından yapılan 
konuşmalar telefonun hafızasındaki bu hesaptan düşmektedir. Patentteki telefonun özelliği şehir 
içi, şehirlerarası, milletlerarası ve roaming ücretlerini ayrı ayrı hesaplayabilen bir bilgisayar prog-
ramını içermesidir. Tekniğin bilinen durumuna dahil olan daha önceki bir patentte ise bütün de-
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c- Asıl referansın atıf yaptığı referanslar  

Asıl referansta bir diğer referansa açıkça atıf yapılmaktaysa bunlar bir arada tek bir refe-

rans olarak değerlendirilip yenilik incelemesinde dikkate alınabilirler272. Asıl referansta 

atfın açıkça yapıldığının söylenebilmesi için bu atıfta neye atıf yapıldığının açıkça belir-

tilmesi ve atıf yapılan bilginin nerede bulunabileceğinin de gösterilmesi gerektiği kabul 

edilmektedir273. Buna karşılık ikinci dokümana yapılan atfın açık olmaması, örnek kabi-

linden sayılmış olması genel bir yollama içermesi durumunda söz konusu dokümanın 

yenilik değerlendirmesinde kullanılamayacağı öngörülmüştür274. Diğer yandan ilgili 

dokümanın buluş basamağının değerlendirilmesinde dikkate alınabileceği tabiidir275.     

 

d- Referanstaki bilgilerin doğası gereği açıklanmaya ihtiyacı olmaması 

Ek referansın esas referanstaki bilgilerin doğası gereği açıklanmaya ihtiyacı olmadığını 

gösterdiği durumlar, bunların yenilik incelemesinde kullanılabileceği son hal olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Bu durumda istemdeki unsurların hepsinin esas referansta da yer 

alması gerektiği kuralı esnetilmiş olmaktadır. Şöyle ki, önceki tekniğe ait olan referansın 

buluşun ilgili olduğu teknik alandaki uzman kişilerin sahip olması gereken temel bilgile-

ri ve bundan dolayı vâkıf olmaları gereken temel kavram ve kuralları açıklaması şart 

değildir276. Anılan halde referansın bir unsur konusunda sessiz kalması, eğer teknik alan-

                                                                                                                                     
taylı konuşma bilgilerini depolayan ve buna göre ücretlendiren bir mobil telefon talep edilmiştir. 
Söz konusu referansta “detaylı konuşma bilgilerinin” dava konusu patentteki dört konuşma türü-
nü de içerdiği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak mahkeme önceki patent sahibinin 
patent başvurusu sırasında yapmış olduğu açıklamalardan ve gerekse GSM operatörlerinin uzun 
yıllardır roaming ücretlerini de şehir içi, şehirler arası ve milletlerarası görüşme ücretleri gibi 
servislerine dahil etmeleri karşısında, “detaylı konuşma bilgisi” ibaresinin roamingi de içerdiği-
ne, dolayısıyla dava konusu patentteki istemin yeni olmadığına karar vermiştir. VISSER, 61.                      

272  CHISUM ON PATENTS § 3.02[1][e]; THORLEY ET.AL., 163; VISSER, 61; SINGER/STAUDER, 
Spangenberg, 112; EPOBA T 0153/85 (11.12.1986); EPOBA T 0031/84 (04.05.1985); Sharpe & 
Dohme Inc. v. Boots Pure Drug Co. Ltd. [1927] 44 RPC 367.  

273  Advanced Display Systems Inc. v. Kent State University, 212 F.3d 1272 (Fed. Cir. 2000).  
274  EPOBA T 0067/88 (08.10.1990). 
275  VISSER, 61. 
276  CHISUM ON PATENTS §3.04[1][b][iv][A]; Struthers Scientific&Int’l Corp. v. Rappl&Hoenig Co., 

453 F.2d 250 (2d Cir. 1972); In re Wiggins, 488 F.2d 538 (CCPA 1973); In re Donohue, 766 
F.2d 531 (Fed.Cir. 1985). Ayrıca bkz In re Graves, 69 F.3d 1147 (Fed.Cir. 1995). Dava bir elekt-
rik sistemini test etmek için geliştirilmiş bir cihaz ve yöntem için yapılmış patent başvurusunun 
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da uzman kişinin söz konusu boşluğu sahip olduğu genel bilgi düzeyiyle doldurabileceği 

ispatlanabiliyorsa, onun yeniliği ortadan kaldırmasını engellememektedir277. Böyle bir 

referansta sarih olarak açıklanmasa bile teknik alandaki uzman kişinin anlayabileceği 

hususların da yenilik incelemesinde göz önünde bulundurulacakları kabul edilmekte-

dir278.  

Diğer yandan davada bilgisine başvurulan uzman kişilerin referansta eksik olan unsuru 

bilmiyor olmaları, başka referanslar yoluyla aksinin ispatlanabilmesi durumunda esas 

referansın yeniliği ortadan kaldırmasını engellemez279, 

Ancak bu konuda çok aşırıya gidilmemesi gerektiğine de dikkat çekilmelidir. Uzman 

kişinin referansta açıklanan bilgilerin ötesinde bir takım aşırı sayılabilecek denemelerde 

bulunması gerekiyorsa, diğer bir deyişle referans, daha derin araştırma ve incelemeler 

yapılması yönünde sadece bir başlangıç noktası teşkil etmekteyse bunun buluşu yeni 

olmaktan çıkardığı söylenemeyecektir280.     

 

B- Karşılaştırma Yapılacak Referansta Buluşun Bütün Unsurlarının Bulunması 

(Anticipation) 

                                                                                                                                     
önceki tekniğe dahil bir referans karşısında yeni olup olmadığına ilişkin ihtilafa ilişkin bulun-
maktadır. Anılan başvuruda talep edilen istemlerde farklı çıktı noktalarında eşzamanlı olarak ya-
pılan kontroller söz konusu iken, önceki tekniğe dahil olan referansta açıkça eş zamanlı kontrol-
lerden bahsedilmemiştir. Mahkeme bu tip bir kontrol yapılmasının ilgili alandaki uzman kişinin 
sahip olması gereken bilgi kapsamında değerlendirilebileceğini vurgulayarak, bu husus referansta 
açıkça ifade edilmemiş olsa da yeniliği ortadan kaldıracağına karar vermiştir.       

277  VISSER, 61; USPTO MPEP §2131.01; Continental Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d 
1264 (Fed. Cir. 1991).        

278  Helifix Ltd. v. Blok-Lok Ltd. 208 F.3d 1339 (Fed.Cir. 2000).  
279  Atlas Powder Co. v. IRECO, Inc., 190 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1999). Davada, patent ofisi tarafından 

yeni olmadığı gerekçesiyle reddedilen bir bileşiğe ait istemin, tekniğin bilinen durumuna dahil 
olan iki referansta açıklanmış bulunan aralıklarda kalıyor olmasına rağmen, referanslarda bulun-
mayan “yeterli havalandırma kullanılarak …. hassasiyetin önemli ölçüde artırılması” ifadesini i-
çermesinin söz konusu istemi “yeni” kılıp kılmayacağı tartışma konusu yapılmıştır. Mahkeme 
test sonuçları ve uzman raporlarına dayanarak referanslarda havalandırmadan bahsedilmemiş ol-
masına, hatta bir referansta havalandırma yapılmaması gerektiğine ilişkin ifadeler bulunmasına 
rağmen havalandırmanın referanslarda gösterilen işin doğası gereği zorunlu olduğuna karar ver-
miş ve başvurunun yeni olmadığı gerekçesiyle reddedilmesini haklı bulmuştur. Ayrıca bkz. In re 
King, 801 F.2d 1324 (Fed. Cir. 1986); Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 
1985); Hazani v. U.S. International Trade Commission, 126 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997); 
Lowndes’ Patent [1928] 45 RPC 48. 

280  CHISUM ON PATENTS §3.04[1][b][iv][B]; Dewey&Almy Chemical Co. v. Mimex Co., 124 F.2d 
986 (2d Cir. 1942).  
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1- Birebir Eşleşme 

Bir başvuruda talep edilen buluşun bütün unsurları önceki tekniğe dahil olan ve karşılaş-

tırmaya konu olan referansta yer almaktaysa buluşun yeni olmadığına karar vermek ge-

rekir281.  

Bir patent isteminde talep edilen buluş konusunu oluşturan unsurların tek tek tamamının 

daha önceden bilinmesinin, buluşu meydana getiren unsurların hepsinin eski olmasının, 

istemin yeni sayılmasını engellemeyeceği kabul edilmektedir282. Gerçekten, özellikle 

mekanik alandaki buluşlar söz konusu olduğunda bunların neredeyse tamamının bilinen 

parçaların farklı şekillerde bir araya getirilmesi suretiyle ortaya çıkarıldığını görmek 

mümkündür.  

Tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu kabul edilen referansın başvurunun yeniliğini 

ortadan kaldırdığından bahsedebilmek için, istemde talep edilen her bir unsurun söz ko-

nusu tek bir referansta açık ya da zımnî olarak yer alıyor olması gerekmektedir283. Dola-

yısıyla, yenilik araştırmasında, bir başvurunun aşikâr olup olmadığı araştırılırken yapıl-

dığının aksine, kural olarak, farklı referanslarda açıklanan bilgilerin, bir mozaik gibi, 

birleştirilmesi söz konusu olmaz284. Benzer bir şekilde aynı referansta, örneğin daha ön-

ceden bir dergide yayınlanmış olan bir makalede yer alan ve fakat farklı yapılara ilişkin 

unsurların birleştirilerek yenilik incelemesi yapılması mümkün değildir; meğerki anılan 

referansta böyle bir birleştirmeye işaret edilmiş olsun285.  

                                                
281  VISSER, 61; EPOBA 0177/83 (29.08.1984) 
282  VITORIA ET.AL, 1108/1.  
283  EPOBA T 0153/85 (11.12.1986); USPTO MPEP §2131; Transclean Corp. v. Bridgewood 

Services, Inc.,290 F.3d 1364 (Fed.Cir. 2002); Rapoport v. Dement,254 F.3d 1053 (Fed.Cir. 
2001); In re Robertson, 169 F.3d 743 (Fed.Cir. 1999); Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of 
California, 814 F.2d 628 (Fed. Cir. 1987); Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F.2d 1226 (Fed. 
Cir. 1989); CHISUM ON PATENTS §3.02[1]; DURHAM, 95; VITORIA ET.AL, 1108/1; 
MERGES/DUFFY, 365; VISSER, 60. Bir makalenin yayınlanmış olan özeti ile o makalenin orijina-
li tek bir yazılı referans olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle,  makalenin yayınlanmış olan öze-
tiyle makalenin orijinali arasında bir farklılık bulunursa makalenin orijinali dikkate alınır  
(EPOBA T 0077/87 (11.03.1989)).  

284  THORLEY ET.AL., 162; VITORIA ET.AL, 1108/1; Von Heyden v. Neustadt [1880] 50 L.J.Ch. 126; 
Rondo Co. Ltd. v. Gramaphone Co. Ltd. [1929] 46 RPC 378; Pope Appliance Corp. v. Spanish 
River, etc, Ltd. [1929] 46 RPC 23; EPOBA T 0153/85 (11.12.1986).   

285  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 7.1; EPOBA T 0305/87 (01.10.1989). Davaya 
konu olan olayda bir katalogda yer alan iki farklı keskinin bir arada değerlendirildiğinde patent 
başvurusu yapılan keskinin yeniliğini ortadan kaldırdığı iddia edilmiştir. Buna karşılık kurul, ay-
nı belgede açıklanmış olsalar bile katalogda resimleri bulunan keskilerin iki farklı referans olarak 
değerlendirilmesinin şart olduğunu hükme bağlamış, yenilik karşılaştırmasının tek bir referans 
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Başvurudaki istemde çeşitli türleri kapsayan bir cins ya da alternatif yapılar talep edilmiş 

olabilir. Tekniğin bilinen durumuna ait referanstaki öğreti başvuruda talep edilmiş bulu-

nan geniş bir grubun içindeki herhangi bir türü ya da alternatiflerden herhangi birini 

açıklamışsa söz konusu istemin yeni olmadığı sonucuna varmak gerekebilecektir286.  

Bunun gibi, tekniğin bilinen durumuna dahil olan referanstakine ek olarak bir takım un-

surlar içeren başvurularda kullanılan yeni unsurların ana yapının işleyişine katkısının 

bulunmadığı hallerde, bunların dikkate alınmaması gerektiği ifade edilmiştir287. 

Yenilik incelemesinin sübjektif değerlendirmelerden arındırılması gerekmektedir288. 

Gerçekten uzman, başvuruyu yeni olmadığı gerekçesiyle ancak somut referanslar göste-

rerek reddedebilir. Uzmanın kendi şahsî bilgisini başvurunun yeniliğini ortadan kaldıran 

bir referans olarak kullanamayacağı kabul edilmektedir289.  

   

2- Ayniyetin Ölçüsü 

Referansın yeniliği ortadan kaldırdığının kabul edilmesi için istemdeki unsurların refe-

ranstaki unsurlarla aynı şekilde talep edilmiş olmaları gerekir. Ne var ki, kullanılan ter-

minolojinin ya da kelimelerin aynı olmasına gerek yoktur. Farklı terimler de, aynı şeyi 

ifade etmekteyseler başvurunun yeni olmadığı kabul edilir290. Benzer şekilde, referansta-

                                                                                                                                     
üzerinden yapılması ilkesini vurgulamış ve keskilerin hiçbirinin tek başına yeniliği ortadan kal-
dırmaya yeterli olmadığına karar vermiştir. Bkz. aynı yönde EPOBA T 0153/85 (11.12.1986); 
MUIR ET.AL., 152; VISSER, 61.    

286  USPTO MPEP §2131; Brown v. 3M, 265 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2001). Davadaki patentte, bilgisa-
yarlarda ortaya çıkabilecek 2000 yılı problemini çözmek için bilgisayar saatini ayarlayan ve yılı 
iki, üç veya dört haneli olarak gösteren bilgisayarlarda uygulanabilecek bir sistem talep edilmiş-
tir. Mahkeme, daha önce yılın iki haneli olarak gösterildiği bilgisayarlarda bu sistemin kullanıl-
dığını belirterek, alternatif olarak iki haneli bilgisayarlarda kullanımın da talep edildiği patentin 
yeni sayılamayacağına hükmetmiştir.      

287  VITORIA ET.AL, 1108/1. 
288  EPOEBA G 0001/92 (18.12.1992).  
289  EPOBA T 0021/83 (06.04.1984). Diğer yandan Temyiz Kurulu bu durumun başvuruyu inceleyen 

uzmanın bir başka dokümanın içeriğini inceleyip değerlendirirken kendi şahsî bilgisine başvura-
mayacağı anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir. Bu hususun Avrupa Patent Ofisi’nin, diğer patent 
ofislerinde de görülebilecek olan, kararların somut gerekçelere dayanması kuralıyla 
(Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents R.51(3)). da u-
yumlu olduğu yönünde bkz. VISSER, 60.     

290  VISSER, 62; USPTO MPEP §2131; EPOBA T 0114/86 (29.10.1986); EPOBA T 0198/84 
(28.02.1985); Helifix, Ltd. v. Blok-Lok, Ltd., 208 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2000); In re Bond, 910 
F.2d 831 (Fed. Cir. 1990); In re Donohue, 766 F.2 531 (Fed.Cir. 1985). 
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ki açıklamalardan doğrudan doğruya ve kesin bir şekilde çıkarılabilen unsurları içeren 

başvurular da yeni kabul edilmemektedir291.   

Sadece tarifnamede yer alan farklılıklar ise, buluşun kapsamının tanımlanması esas ola-

rak istemler yoluyla yapılacağı için, bu karşılaştırmada dikkate alınmazlar. Diğer yandan 

tarifname istemlerin yorumlanmasında kullanılabilir genel kuralı çerçevesinde, tarifna-

menin yardımıyla buluş tekniğin bilinen durumuna dahil olmaktan çıkarılabilir292. 

Patent başvurusunda daha önceden bilinen bir ürünün ayırt edici niteliklerinin daha iyi 

ve ayrıntılı olarak gösterilmiş olması başvuru konusu buluşu yeni hale getirmemekte-

dir293.  

Başvurudaki istemlerin tekniğin bilinen durumuna dahil olan referansın unsurlarının 

kendilerini değil de bunların eşdeğerlerini kullanması durumunda başvuru konusunun 

yeni olduğu kural olarak kabul edilmektedir. Ancak bu durum, başvurunun buluş basa-

mağı şartını gerçekleştirmediği gerekçesiyle reddine neden olabilir294. 

 

                                                
291  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 7.2. Örneğin, başvuru konusu istemde diğer 

unsurların yanında, “esnek” bir yay ihtiva eden bir fare kapanı talep edilmiş; buna karşılık, daha 
önceden yayınlanan bir makalede ise aynı unsurları ihtiva eden fakat istemdekinden farklı olarak 
“çelik” yayı olan bir kapan açıklanmış olsun.      

292  MUIR ET.AL, 154.  
293  VISSER, 62; EPOBA T 0012/81 (09.02.1982). 
294  EPOBA T 0167/84 (20.01.1978). Davaya konu olaydaki buluş elektromanyetik yakıt enjeksiyon 

sistemine ilişkindir. Başvuru sahibinin buluşunda enjeksiyon sisteminde kullanılan valf manyetik 
kutup kullanmakta iken tekniğin bilinen durumuna ait referanstaki valfın küresel bir parça ihtiva 
etmekte olduğu tespit edilmiştir. Kurul, referansta açıklanmış bulunan unsurların herkesçe bilinen 
eşdeğerlerinin patent başvurusunda yer almasının yenilik değil  aşikarlık ile ilgili olduğunu vur-
gulamış, buluşun yeni olduğuna karar vermiştir. Aynı yönde bkz. EPO Examination Guidelines, 
Part C, Chapter IV, 7.2; PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, Part 
III, 12.01; MUIR ET.AL., 153; VISSER, 61; DYBDAHL, 52. Bununla birlikte Alman hukukunda 
tekniğin bilinen durumuna dahil olan referanstaki unsurların eşdeğerlerinin patent başvurusunda 
talep edilmesi halinde, anılan eşdeğerler teknik alandaki uzman bir kişi tarafından üzerinde fazla 
düşünmeden tekniğin bilinen durumuna dahil olarak kabul edilebileceği hallerde patent başvuru-
sunun yeni olmadığı kabul edilmektedir (BGH Elektrische Steckverbinding GRUR 1995, 330). 
Amerikan hukukunda patent davalarına bakmakla görevlendirilen temyiz mahkemesi Federal 
Circuit’in kurulmasına kadar mahkemelerin verdikleri kararlarda tekniğin bilinen durumuna dahil 
referansın istemlerde talep edilen buluşun asli unsurlarını ya da bunların “eşdeğerlerini” içermesi 
halinde buluşun yeni sayılamayacağı kabul edilmiş bulunmaktaydı. Amerikan doktrininde buna 
“esaslı ayniyet” adı verilmişti. Bunun yenilik değerlendirmesinde “oldukça liberal bir anlayışı” 
temsil ettiği ifade edilmektedir. Buna karşılık Federal Circuit’in kurulmasıyla 1983 yılından iti-
baren bu ihtisas mahkemesinin verdiği kararlarla buluşun yeni olmadığının söylenebilmesi için 
patent istemlerindeki tüm unsurların talep edilen aynı şekilde tek bir referansta toplanmış olması 
gerektiği içtihadı yerleşmiş bulunmaktadır (Bu konudaki gelişim ve mahkeme kararları için bkz. 
CHISUM ON PATENTS § 3.02[1]).   
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C- Buluşun Çözmeyi Amaçladığı Teknik Problemi Çözmüş Olma (Enabling 

Disclosure) 

Başvuru sahibinin başvurusunun yeni olabilmesi için karşılaştırmada kullanılan tekniğin 

bilinen durumuna ait referansın başvuru konusunun çözmeyi amaçladığı teknik problemi 

çözmemiş olması gerekmektedir295.  

Tekniğin bilinen durumuna ait olduğu kabul edilen bir referansın buluşun çözmeyi 

amaçladığı teknik problemi çözdüğü, dolayısıyla buluşun yeniliğini ortadan kaldırdığının 

söylenebilmesi için, söz konusu referansta açıklanan bilgilerin teknik alandaki uzman bir 

kişinin başvuruda tanımlanan buluşu yapabilmesi için yeterli açıklıkta olması gerekmek-

tedir296. “Nasıl ki, bir buluşa patent verilebilmesi için o buluşun tarifnamede teknik alan-

da uzman bir kişinin uygulamasına yetecek açıklıkta tanımlanması gerekmektedir, yeni-

liği kaldırdığı iddia edilen referansın da aynı açıklığı ihtiva etmesi şarttır”297.  

Tekniğin bilinen durumuna dahil olan referansın teknik problemi hangi durumlarda 

çözmüş sayacağı önem taşımaktadır. Teknik problemin referansta verilen bilgiler ışığın-

da, teknik alanda uzman bir kişi tarafından, kendisinin sahip olması beklenen bilgiler 

ışığında, aşırı sayılabilecek bir deney sürecine gerek kalmaksızın çözülebilecek olması 

gerektiği kabul edilmektedir298. Teknik alandaki uzman kişi, sahip olduğu varsayılan 

                                                
295  USPTO MPEP §2121.01; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 7.3a; In re 

Hoeksema, 399 F.2d 269 (CCPA 1968). 
296  Seymour v. Osborne 78 U.S. (11 Wall.) 516 (1870); CHISUM ON PATENTS §3.04[1]; 

SINGER/STAUDER, Spangenberg, 110; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 7.3.   
297  Seymour v. Osborne 78 U.S. (11 Wall.) 516 (1870).  
298  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 5.2, 7.3a; EPOEBA G 0001/92 (18.12.1992); 

EPOBA T 0206/83 (26.03.1986); EPOBA T 0026/85 (20.11.1988); Elan Pharmaceuticals,Inc. v. 
Mayo Foundation for Medical and Education Research, 346 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2003). Elan 
Pharmaceuticals Inc. tarafından talep edilmiş olan genetiği değiştirilmiş fareye ilişkin patentin 
hükümsüzlüğü davasında mahkeme tekniğin bilinen durumuna dahil olan referansın, teknik alan-
da uzman bir kişi tarafından aşırı deneyler yapmasına gerek kalmaksızın genetiği değiştirilmiş fa-
renin yapımında kullanılamayacağı gerekçesiyle yeniliği ortadan kaldıran bir referans olarak ka-
bul edilemeyeceğine karar vermiştir. Bu konudaki bir başka kararda da tekniğin bilinen durumu-
na ilişkin referansın, teknik problemi çözen bir açıklama olarak kabul edilebilmesi için toplumca 
ulaşılabilir olması gerektiği ifade edilmiş; bunun için de tekniğin bilinen durumunda uzman bir 
kişinin, söz konusu referansı kullanarak, patentle talep edilmiş buluşu yapabilir olması aranmıştır 
(In re Donohue, 766 F.2d 531 (Fed. Cir. 1985)). Japon Patent Yasası m.29/2’de de teknik alanda 
uzman kişinin başvuru konusu buluşu tekniğin bilinen durumuna dahil bir referansa dayanarak 
“kolayca yapabileceği” durumlarda başvuru konusu yeni sayılamayacaktır.  
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nitelikleri çerçevesinde referansı bir bütün olarak değerlendirip problemi çözüp çözme-

diğine karar verecektir299.    

Tekniğin bilinen durumuna dahil olan referans başvurudaki istemlerin bütün unsurlarını 

içermekte ise, teknik problemi de çözmüş olduğu karine olarak kabul edilir300. Buna kar-

şılık, tekniğin bilinen durumuna dahil olan ve yeniliği ortadan kaldırdığı iddia edilen 

referansın çözülmek istenen teknik problemi tespit etmesi ya da tanımlaması yeterli de-

ğildir301.  

Buluşun konusunu oluşturan teknik problemin çözülüp çözülmediğinin değerlendirilmesi 

bakımından, tekniğin bilinen durumuna dahil olan eski patentler ile diğer referanslar 

arasında bir farklılık olduğunu belirtmek gerekir. Şöyle ki, patent verilebilmesi için yapı-

lan incelemede söz konusu patentin buluşun uygulanmasını sağlayacak açıklıkta olması, 

genel bir şart olarak aranmaktadır302. Dolayısıyla verilmiş olan patentlerin geçerliliği 

karinesinden hareketle bunların açıklık şartını gerçekleştirdikleri söylenebilecektir303. 

                                                
299  EPOBA T 0077/87 (16.03.1989). Davaya konu olan olayda buluş sahibi patent başvurusunda 

metal yüzeylerin korunmasında kullanılan bir bileşik talep etmektedir. Tekniğin bilinen durumu-
na dahil olan yazılı referans kabul edilen bir makalenin buluşun yeniliğini ortadan kaldırdığı ileri 
sürülmüştür. Ne var ki, bileşiği oluşturan moleküllerin oranlarının özette ve asıl makalede farklı 
olduğu görülmektedir. Asıl makalede 100 birimde sırasıyla 50:30:18:2 oranlarında olan vinyl 
chloride-vinylidene chloride-butyl acrylate-itaconic asit co-polimeri açıklanmışken özette yanlış-
lıkla 100 birimde sırasıyla 50:30:18:2 oranlarında olan vinylidene chloride-vinyl chloride-butyl 
acrylate-itaconic asit co-polimeri yazıldığı görülmektedir. Görüldüğü gibi her ikisinde de aynı 
moleküller bulunmasına rağmen bunların sırası, dolayısıyla oranları değişiktir. Patent başvuru-
sundaki istemlerde ise özetteki oranları kapsayan bileşik talep edilmiştir. Kurul, yanlış yazılan 
özetteki molekül oranlarının yeniliği ortadan kaldıran bir referans olarak kabul edilemeyeceğini 
hükme bağlamıştır. Kurula göre özet, teknik alandaki uzman kişiye buluşu nasıl yapacağını gös-
termemektedir. Teknik alanda uzman kişi makalenin orijinalini okuduğunda özetin yanlış oldu-
ğunun farkına varacak ve makalenin özetteki değil makale metnindeki molekülleri ve oranları 
içeren bir bileşiği anlattığını görerek özetin yanlışlığının farkına varacaktır. Kurulun bu kararı, 
tekniğin bilinen durumuna dahil referansın yeniliği ortadan kaldırabilmesi için buluş konusunu 
teknik alandaki uzman kişinin yapabilmesine olanak verecek şekilde açıklaması gerektiği kuralı 
çerçevesinde isabetlidir.   

300  USPTO MPEP §2121. Böyle bir durumda aksini ispatın başvuru sahibine düşeceği kabul edil-
mektedir (In re Sasse, 629 F.2d 675 (CCPA 1980); EPOBA T 0160/92 (27.01.1994). 

301  VISSER, 62; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 7.3a. Örneğin, önceki tekniğe 
dahil bir dokümanda, bir bileşiğin ismi belirtilerek formülü verilmiş olsa bile eğer teknik alanda 
uzman bir kişiye onu nasıl elde edeceği gösterilmiyorsa, ya da bir doğal ürün için onu nasıl izole 
edeceği öğretilmiyorsa söz konusu dokümanın yeniliği ortadan kaldırdığı söylenemeyecektir. 
Aksine bir kimyasal maddenin nasıl yapılacağı tekniğin bilinen durumunda dahil olan bir dokü-
manda gösterilmişse o maddenin isimlendirilmemiş olması ya da henüz yapılmamış olması yeni-
liği ortadan kaldırmasına engel olmayacaktır. Bkz. EPOBA T 0181/82 (28.02.1984).      

302  PatKHK m.46; EPC art. 83; 35 U.S.C. § 112. 
303  Ex parte Goldgaber, 41 USPQ2d 1172 (Bd. Pat. App. & Int’f 1995).  
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Ancak kanımızca bunun adi bir karine olduğu kabul edilerek, başvuru sahibine aksini 

kanıtlayabilme imkânının verilmesi doğru olacaktır304.  

 

II- YENİLİK KARŞILAŞTIRMASINDA ÖZEL DURUMLAR 

A- Kesişen Değer Aralıkları 

Tekniğin bilinen durumuna dahil bir referansta verilen değer aralığıyla kesişen değer 

aralıkları içeren istemler genellikle yeni olarak kabul edilmezler. Bununla birlikte, yeni-

lik bir dereceye kadar istemler yazılırken kullanılan sınırlamalar ile sağlanabilir305. Ger-

çekten bir istemin kapsamı genellikle istemde bulunan unsurlar sayılmak suretiyle olum-

lu olarak tanımlanır. Diğer yandan, kimi istisnai durumlarda istemlerin ihtiva etmedikleri 

unsurlar sayılmak suretiyle sınırlandırılmasına izin verildiği görülmektedir. Bu tür istem-

lere, istemin patent verilemeyecek unsurları da ihtiva etmesi ya da tekniğin bilinen du-

rumuna ait bir referans bulunması halinde bunların istemin reddedilmesine neden olma-

sından sakınmak için başvurulur306.  Belirtmek gerekir ki, istemlere getirilmiş bulunan 

sınırlamalar istemlerin yeni olarak kabul edilmesini sağlayabilseler bile, söz konusu is-

temlerin buluş basamağı içermedikleri gerekçesiyle patent verilebilirlik şartını taşıma-

dıkları sonucuna varılması mümkündür307.   

 

B- Cins – Tür İlişkisi 

                                                
304  Bu gibi durumlarda ispat yükünün başvuru sahibine geçtiği yönünde bkz In re Sasse, 629 F.2d 

675 (CCPA 1980); In re Epstein, 32 F.3d 1559 (Fed.Cir. 1994).  
305  EPOBA T 0188/83 (30.07.1984); EPOBA T 0290/86 (13.11.1990). Davaya konu olan 1983 

tarihli patentte ağız ve diş temizliğinde kullanılan bir ağız suyu bileşiği talep edilmiştir. Söz ko-
nusu patentin 7 numaralı isteminde talep edilen ağız suyunu oluşturan kimyasallar sayılmış ancak 
20 gram etil alkol; 0,5 ilâ 5 gram arası sodyum loril sülfo asetat; 0,3 gram sakarin; 1,0 gram bu-
hur ağacı yağı; 0.5 ilâ 1,0 gram arası lantan klorit ve 100 grama kadar su’dan oluşan ağız suları-
nın bu istemin dışında kaldığı ifade edilmiştir. Kurul, 1948 tarihli bir patent tarifnamesinde genel 
olarak belli bir gruba ait tuzlar kullanılarak hazırlanan diş bakım preperatlarının, diş minesinin 
organik asitler içinde çürümesini geciktirdiğini açıkladığını, istemlerden birisinde de lantan kul-
lanılarak hazırlanan bir preperatın talep edildiğini vurgulamıştır. Kurula göre, ağız suyu patentin-
de istemin dışında tutulan ağız suyu preperatı 1948 tarihli patentte verilen örneklerden birisidir.  
Kararda sadece bu örneğin istemin kapsamı dışında bırakılmasının o istemi yeni yapmaya yetme-
yeceği ifade edilmiştir. Sonuç olarak Kurul, 1948 patentinin, teknik alanda uzman bir kişinin 
1983 tarihli patentte talep edilen ağız suyunu aşırı sayılabilecek bir deney sürecine gerek kalmak-
sızın üretebilmesine yetecek ölçüde bir açıklıkla, söz konusu ürünü tanımladığına hükmetmiştir.    

306  Bkz. EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter III, 4.12. 
307  MUIR ET.AL., 154. 
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1- Tür Tekniğin Bilinen Durumuna Dahilken Cinsin Talep Edilmesi 

Tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir referansta belli bir cinse mensup türün daha 

önceden açıklanmış olması halinde, o cinsin tamamını talep eden bir patent isteminin 

yeni olduğundan bahsedilemeyecektir308.  

Örneğin, kaynak yapmakta kullanılan ve içeriğindeki temel elementin “silikat” olduğu 

belirtilmiş bir bileşiği talep eden bir patent başvurusu bulunduğunu düşünülsün. Tekni-

ğin bilinen durumunda ise aynı bileşik içeriğindeki temel elementi “magnezyum silikat” 

olarak bilinmekte olduğunu varsayalım. Magnezyum silikat silikatın bir türü olduğu için 

bu ikisi arasında cins – tür ilişkisi bulunmaktadır. Bilinen tür, daha sonraki cinse ilişkin 

istemin yeniliğini ortadan kaldırmış sayılacaktır309.        

 

2- Cins Tekniğin Bilinen Durumunda Dahilken Türün Talep Edilmesi   

Çoğun içinde az da vardır genel ilkesi uyarınca, kural olarak daha geniş bir sınıf için 

yapılmış olan açıklamaların, bu kapsam içinde kalan spesifik istemlerin yeni sayılmala-

rını engellediği kabul edilmektedir310. Buna karşılık bazı durumlarda sayılar ya da para-

metrelerle sınırları belli edilmiş bilinen daha geniş bir değer aralığı içerisinde daha dar 

bir değer aralığının seçilerek talep edilmesi halinde bu istem bazı koşullar altında yeni 

sayılır. “Seçme patentleri” (“selection patents”) denilen bu tip patentlere genellikle or-

ganik kimya alanında rastlanmaktadır.  

Kimi durumlarda bir araştırmacı belli moleküllerin bileşiminin belli bazı sonuçlar yarat-

tığını tespit etmektedir. Daha sonra bundan hareketle, aynı sonuçların belli bir aralıktaki 

bir takım farklı ya da benzer bileşikler tarafından da ortaya çıkarılabileceğini bulmakta-

dır. Buna jenerik ya da genel açıklama denilmektedir. Böylece söz konusu araştırmacı 

belli bir cinsi açıklamaktadır. Bu şekliyle, açıklanan cinsin mensubu olan bileşikler tek-

niğin bilinen durumuna dahil hale gelmektedir.311.  

                                                
308  CHISUM ON PATENTS § 3.02 2[a]; MERGES/DUFFY, 390; In re Slayter, 276 F.2d 408 (CCPA 

1960). 
309  Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950). 
310  MUIR ET.AL., 154. 
311  BENTLY/SHERMAN, 436; VITORIA ET.AL, 1109.  
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Ne var ki, daha sonra, bu geniş açıklamanın içerisinde yer alan bileşikler içinde kimileri-

nin diğerlerine nazaran daha avantajlı oldukları ya da ilk başta düşünülen kullanımların-

dan daha farklı kullanım alanlarına sahip olduklarının ortaya çıkarılması halinde sorunlar 

ortaya çıktığı görülmüştür. Bileşikler bir cins oluşturacak şekilde topluma açıklandığın-

da,  bu açıklamanın o kapsamda yer alan belli bir bileşiğin yeniliğini ortadan kaldırıp 

kaldırmadığı sorusu ortaya atılmıştır. Kural olarak, başvuruda talep edilen bir hususun 

daha önceden toplumca ulaşılabilir genel bir açıklamaya konu olduğu durumlarda başvu-

ru konusu istemin prima facie yeni olmadığı kabul edilmektedir312. Gerçekten, patent 

hukukunda hâkim olan anlayışa göre bilinen bir ürünün faydalarının bulunması, kural 

olarak, bunlara patent verilebilmesi için yeterli sayılmamaktadır. Bununla birlikte, bili-

nen bir cins içinde yeni bir türün tanımlanması, eski teknolojinin geliştirilmesine benze-

tilebilir313. Seçme patentlerinin daha önce topluma yapılan genel açıklamalar nedeniyle 

yeni kabul edilmemeleri ise daha ileri araştırmaların yapılması hususundaki saikinin 

önünde bir engel teşkil edebilir314. Bu sorun nedeniyle seçme patentlerinin kabul edilip 

edilmeyecekleri ve eğer kabul edileceklerse bunun ne ölçüde olacağı tartışmaları gün-

deme gelmiştir.  

Konuyla ilgili ilk kararlardan birisinde bir İngiliz mahkemesi, daha önceden topluma 

açıklanmış bulunan ortak cins içindeki bileşiklerin fiilen yapılmış (imal edilmiş) olması-

nın yeniliği ortadan kaldıracağını ifade etmiştir. Daha önceden yapılmamış bulunan bile-

şiklerde ise, seçilenlerin söz konusu cinsin içindeki diğer bileşiklere göre daha avantajlı 

olması ve kendilerine özgü özel niteliklerinin bulunması şartıyla, yeni olarak kabul edi-

lebilecekleri sonucuna varılmıştır315. Buna karşılık, önceki açıklamaya konu olan cinsin 

kapsamının çok dar olması durumunda yapılmış olan bir genel açıklama bile spesifik 

                                                
312  Miller [1940] 57 RPC 16; VITORIA ET.AL, 1109. 
313  MERGES/DUFFY, 391. 
314  BENTLY/SHERMAN, 436; VITORIA ET.AL, 1109.  
315  IG Farbenindustrie [1930] 47 RPC 289. Davada belli bir takım azo ve aromatik amin boyar 

maddelerin üretilmesine yönelik patent söz konusudur. Başvuru sahibinin patentinin daha önce 
süresi dolmuş olan bir patentte açıklanan bileşikler dolayısıyla yeni olarak kabul edilemeyeceği 
iddia edilmiştir. Buna karşılık başvuru sahibi daha önceki patentte açıklanmış olan azo ve aroma-
tik amin boyar maddelerinin milyonlarca kombinasyonunun bulunabileceğini ifade etmiş ve ken-
disinin seçtiği grubun pamukluların boyanmasında bir takım avantajları (basınç altında daha kısa 
sürede kaynama) bulunduğunu ileri sürmüştür. Bkz aynı yönde Boehringer Mannheim v. 
Genzyme [1993] FSR 716.   
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olarak değerlendirilmekte; söz konusu cinse mensup bileşiklerden birisinin sonradan 

talep edildiği seçme başvurular, yeni sayılmamaktadır316.    

 

C- Geniş Değer Aralığı İçinde Daha Dar Bir Aralığın Talep Edilmesi 

Tekniğin bilinen durumuna dahil olan geniş bir değer aralığı içinde kalan daha dar bir 

değer aralığının talep edilmesi de seçme patentlerinin bir türü olarak kabul edilmektedir.  

Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu’nca kabul edilen genel ilkeler doğrultusunda böyle 

bir seçme patentinin yeni olduğundan söz edebilmek için;     

- seçilen alt değer aralığının dar olması,   

- seçilen alt değer aralığının daha geniş olan değer aralığından kesin bir 

şekilde, tercihen örnekler yoluyla ayırt edilmesi, 

- seçilen alt değer aralığının keyfi bir seçime dayanmaması, tekniğin bili-

nen durumunu yeniden açıklayan değil ve fakat buluşu amaçlayan bilinç-

li bir seçim olması gerekir317.  

Diğer yandan, yapılan bilinçli seçime rağmen, eğer teknik alanda uzman kişinin tekniğin 

bilinen durumuna dahil olan referans ışığında teknik problemi çözmek için başvuruda 

talep edilen seçilmiş alt değer aralığını kullanmayı “ciddi biçimde dikkate alabileceği” 

kabul edilebiliyorsa, başvuruda talep edilen alt değer aralığının yeni olduğundan söz 

edilememektedir318. Yine benzer şekilde teknik alandaki uzman kişinin aşırı bir deney 

sürecine gerek kalmaksızın tekniğin bilinen durumuna dahil referansı kullanarak seçme 

                                                
316  Örneğin borik asidin belli bazı formlarından teşekkül eden bir sınıfa dair daha önceden yapılmış 

bir açıklama spesifik bir açıklama olarak kabul edilmiştir. Bkz. Institut Français du Petrole 
[1972] RPC 364. VITORIA ET.AL, 1109-1110. 

317  EPOBA T 0198/84 (28.02.1985). Davaya konu olan patent tiokloroformat bileşiği hazırlanması 
usulüne ilişkindir. Tekniğin bilinen durumunda, söz konusu bileşiklerin hazırlanabilmesi için 
karboksilik asit katalizör olarak kullanılmaktadır. Ancak daha sonra bu katalizörün su ile yıkana-
rak bileşikten ayrılması hidrolize (bir molekülün su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H 
diğerine OH atomlarının eklenmesi) neden olmaktadır. Bu ise elde edilen bileşiğin kalitesini dü-
şürmekte ve maliyeti artırmaktadır. Anılan sorunu gidermek üzere başvuru sahibi başvurusunda 
karboksilik asit oranının tiole (merkaptan) göre %0,02 ilâ 0, 2 oranında kullanıldığı bir usul talep 
etmiştir. Kurul yapılan deneylerin teknik problemi çözdüğünü ifade etmiş seçimin bilinçli oldu-
ğundan hareketle yeni olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca bkz. EPOBA T 0017/85 (06.06.1986); 
EPOBA T 0007/85 (16.09.1987).  

318  Bkz bu yönde, EPOBA T 0124/87 (09.08.1988); EPOBA T 0666/89 (10.09.1991); EPOBA T 
0255/91 (12.09.1991); EPOBA T 0026/85 (20.09.1988); BENTLY/SHERMAN, 437-438; MUIR 

ET.AL., 155; VITORIA ET.AL, 1110.  
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patentine konu bileşikleri üretebileceği kabul edilebiliyorsa bunların yeni olmadığı sonu-

cuna varılmaktadır319. Bu yaklaşım patent hukukunun genel ilkelerinden ödün verilme-

den seçme patentlerinin kabul edilmesini sağlamıştır320.  

Seçme patentleri ile ilgili ortaya çıkabilecek bir başka problem ise daha önce açıklanmış 

olan cinsin karşısında seçilen ve talep edilen türün yeni olduğu kabul edilse bile, bu du-

rumda buluş basamağı şartının gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğidir. Bu konu aşağıda 

ilgili bölümde incelenecektir321.  

   

                                                
319  EPOBA T 0012/81 (09.02.1982).  
320  BENTLY/SHERMAN, 438. 
321  Bkz. CHISUM ON PATENTS §3.02[2][c]. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
AŞİKÂR OLMAMA (BULUŞ BASAMAĞI) 

 

 

§10 TARİHÎ GELİŞİM 

I- GENEL OLARAK 

Patent verilebilirlik şartlarının ikincisi buluşun aşikâr olmamasıdır (buluş basamağı)1. 

Teknik alandaki bütün yeniliklerin patent verilerek ödüllendirilemeyeceği genel olarak 

kabul edilmiştir. Bu bağlamda buluşa patent verilebilmesi için kendisini yeni olmasının 

ötesinde tekniğin bilinen durumundan ayıran başka bir takım nitelikleri de haiz olması 

gerekmektedir2. Buluş sahibinin kişisel başarısı toplum için teknik ilerleme olarak kendi-

sini gösterir. Buluş basamağı bu açıdan “patent sisteminin kalbi” ve “patent verilmesini 

haklı kılan neden” olarak nitelendirilmiştir3.          

19.yüzyılın ikinci yarısından sonra günümüz anlamında patent hukukunun gelişmesinden 

çok önceleri de buluşları için tekel talep edenlerin ilke olarak topluma salt yeni olmanın 

ötesinde bir şeyler de sunmaları gerektiğinin kabul edilmiş olduğunu görmek mümkün-

dür.  

Dünyanın ilk patent kanunu olarak bilinen 1474 tarihli Venedik kanununda “yeni ve 

yaratıcı (“nuovo et ingegnoso”) buluş yapan kişiler”e patent verileceği öngörülmüştür. 

Yine örneğin Almanya’da bir org üzerinde alınmış olan patente tecavüz iddiasıyla 1601 

yılında görülen bir davada davalı davacının buluşunun sadece basit bir iyileştirme olup, 

bu nedenle korumaya değer bir menfaat taşımadığını iddia etmiştir4. 

Modern patent hukukunda ise buluşun patent alabilmesi için salt yeni olmaktan daha ileri 

bir takım özellikler taşıması gerektiği düşüncesi ilk önce Amerika Birleşik Devletle-

                                                
1  TRIPS art. 27/1; PatKHK m.5; m.9; EPC art.52; art. 56; 35 U.S.C. §103. 
2  SINGER/STAUDER, Kroher, 142; SCHULTE, Moufang, 249 PatG §4 Rn. 7; KRAβER, 298.  
3  RICH G., 1:501; HUBMANN/GÖTTİNG, 123. 
4  Bkz. BEIER, 302-303.     
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ri’nde seslendirilmeye başlanmıştır. Benzer sürecin İngiltere, Fransa ve Almanya’da da 

geliştiğini görmek mümkündür. Bununla birlikte günümüz modern patent hukuku anla-

mında bir “buluş basamağı” şartının bağımsız bir patent verilebilirlik şartı olarak hemen 

kabul edildiğini söyleyebilmek doğru olmaz. Bu süreç içinde günümüz terminolojisiyle, 

“buluş basamağını” gerçekleştirmeyen yeniliklerin, “buluş” olmadıkları, “yaratıcılık 

özellikleri”nin bulunmadığı ya da “buluş konusu olamayacakları” ifade edilmiştir5. Aşa-

ğıda kısaca bu sürece değinilecektir:  

 

II- ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ GELİŞİM 

A- Amerika Birleşik Devletleri  

Birleşik Devletler’in ilk patent kanunu olan 1790 tarihli Patent Kanununu kaleme alan 

Thomas Jefferson tekniğin bilinen durumuna nazaran yapılan küçük değişikliklerin 

önemsiz gelişmeler olmaktan öte anlam taşımadıklarını düşünmekteydi. Bu gerekçeyle 

bu kanunda değişiklik öngören tasarıya koyduğu hükümle buluş “önemsiz ve aşikâr” ise 

patent verilmemesini sağlamaya çalışmıştır. Ancak Kongre kanunu kabul ederken bulu-

şun “aşikâr olmamasına” dair patent verilebilirlik şartını kanundan çıkarmıştır6. Bununla 

birlikte söz konusu kanunda “bir makinenin sadece boyutlarının değiştirilmesi ya da 

şeklinde küçük değişiklikler yapılması” buluş olarak kabul edilmemiş, bu tip bir başvu-

ruya patent verilmeyeceği öngörülmüştür7. Kanımızca bu durum da tam olmasa bile bu-

luş basamağının patent verilebilirlik şartı olarak kabul edilmeye başladığının bir göster-

gesi olarak değerlendirilebilir.   

Amerikan Kongresi’nin buluş basamağına bir patent verilebilirlik şartı olarak kanunda 

yer vermemesine rağmen mahkemeler bilinen şeyler üzerinde küçük değişiklikler yapa-

rak tekel hakkına sahip olunmasını uygun görmemiştir. Bu konudaki ilk önemli mahke-

me kararı 1850 yılında Yüksek Mahkeme tarafından verilmiş olan Hotckiss v. 

Greenwood8 kararıdır. Yüksek Mahkeme bu kararında patent verilmeye değer buluş ile 

alelâde teknik beceri kullanılarak varılan sonuç arasındaki çizgiyi çizmeye çalışmıştır. 

                                                
5  BEIER, 310-311. 
6  BEIER, 304-305. WALTERSCHEID, E.C.; (1998.) "Thomas Jefferson and the Patent Act of 1793”, 

Essays in History (http://etext.virginia.edu/journals/EH/EH40/walter40.html) (01.06.2007).   
7  RICH G. (Patentability), 402-403. 
8  Hotckiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1850).  
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Mahkeme bunu yaparken bir buluşun yeni ve yararlı olması yanında “buluş” içermesi 

gerektiğini ifade etmiştir9. Mahkemenin kararına konu olan olayda porselenden yapılmış 

kapı kolları üzerindeki bir patent söz konusudur. Eski kapı kolları da aynı tarzda olmala-

rına rağmen metal ya da tahtadan yapılmaktaydı. Mahkeme, porselen kapı kollarının 

daha ucuz, daha dayanıklı ve daha estetik oldukları tespit edilmekle birlikte, bir malzeme 

yerine bir başkasının kullanılmış olmasının teknik bir karar olduğu belirtilerek bunu bu-

luş olarak nitelendirebilmenin mümkün olmadığına karar vermiştir.  

Bu kararla birlikte Amerikan mahkemelerinin buluş basamağını yani buluştaki belli bir 

kaliteyi ifade etmek için buluş kavramını kullandıklarını görmek mümkündür. Ne var ki, 

mahkemeler ve özellikle Yüksek Mahkeme, bir dönem için, bu kavramı çok aşırı biçim-

de dar yorumlamışlardır. Böylece bu dönem boyunca buluşlara patent verilebilirlik çıtası 

olmaması gerektiği kadar yüksek tutulmuştur. Bu dönemde patent verilebilirlik şartlarını 

taşımadıkları gerekçesiyle dava konusu yapılan patentlerin çok büyük bir bölümünün 

hükümsüzlüğüne karar verilmiştir10. Zaman içinde daha sıkı standartlar uygulayan mah-

kemelerin değerlendirmeleri ise giderek sübjektif bir nitelik arz etmeye başlamıştır. Bu 

süreçte farazî ve objektif kişilik olan teknik alandaki uzman kişi ölçütünden uzaklaşıla-

rak buluşun “yaratıcı deha parıltısı”nın (flash of creative genius) bir sonucu yapılmış 

olması gerektiği söylenerek buluş sahibinin zihinsel durumunun merkez alınması istika-

metine gidilmiştir 11. 

Bu şartlar altında 1952 tarihli Patent Kanunu kabul edilmiştir. Konuyla ilgili olarak yapı-

lan düzenlemede “patentlenmek istenen konu ile önceki teknik arasındaki farklılıklar bir 

bütün olarak yapıldığı tarihte buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman için aşikâr 

                                                
9  Bu ifadenin mantıksız ve açık olmaktan uzak olduğu yönünde bkz RICH G. (Patentability), 403-

404.  
10  1940-1949 arasındaki patent davalarını konu alan istatistiksel bir araştırmada Yüksek Mahkeme-

nin önünde gelen 22 patent davasının %77.3’ünde patentlerin hükümsüzlüğüne karar verdiği bu 
dönemde davaya konusu yapılan patentlerden sadece 5’inin iptal edilmekten kurtulduğu ortaya 
çıkmıştır. Aynı araştırmada temyiz mahkemelerinde hükümsüzlüklerine karar verilen patent ora-
nının %76.6 olduğu vurgulanmaktadır (BOYER, 585). Yüksek Mahkemenin bu tutumu kendi üye-
leri arasında da eleştiri konusu olmuştur. Yargıç Jackson bir karşı oy yazısında pek çok durumda 
hak etmeyen başvurulara patent verildiğini kabul etmekle birlikte, patent ofisinin patent vermek-
teki aşırı istekli tutumunun bir benzerini Yüksek Mahkeme’nin önüne gelen patentlerin hüküm-
süzlüğüne karar verirken gösterdiğini belirtmiştir. Karşı oy yazısındaki şu ifadeler dikkat çekici-
dir: “Geçerli olan patent bu mahkemenin henüz elini atmadığı patenttir.” (Jungersen v. 
Ostby&Barton Co., 335 U.S. 560 (1949)).          

11   Bu konudaki ayrıntılı bilgi ve gelişim süreci için bkz CHISUM ON PATENTS §5.02; WIGLEY, 588 
vd.; BEIER, 304 vd.; ANDERSON, 1044 vd. 
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olacak idi ise, buluş daha önceden aynı biçimde açıklanmamış olsa bile patent alınamaz. 

Patent verilebilirlik buluşun yapılış tarzından bağımsız olarak değerlendirilir” denilmiştir 

(35 U.S.C. §103).  

 

B- İngiltere 

İngiltere’de 19. yüzyılın sonlarına kadar sadece yeni ve faydalı olma patent verilebilirlik 

için yeterli sayılmıştır. Ne var ki, bu dönemde de yaratıcı olup basit olmayan şeylere 

patent verilmesi gerektiği düşüncesi dile getirilmiştir12. Ancak yine de aşikâr olmamanın 

bir patent verilebilirlik şartı olarak kabul edilmediği görülebilir13. Bunun sebebinin o 

dönemde İngiliz patent hukukunun temel kaynağı olarak kabul edilen 1623 tarihli İngiliz 

Tekel Kanunu’nun “buluş” yerine “yeni ürünler” ibaresini kullanması olduğu belirtilmiş-

tir. ,Amerikan hukukundaki gelişimden hareket ederek, o dönemde kanunda yer alacak 

“buluş” ibaresinin başvurunun yeniliğin ötesinde nitelikler taşıması gerektiği sonucuna 

varmak için kullanılabileceği söylenebilir14. Yine de, yüzyılın sonuna doğru bilinen şey-

ler üzerinde yapılmış olan ve o alanda çalışan kişiler tarafından da kolayca düşünülebile-

cek olan küçük değişikliklerin patent almayı hak etmediği mahkemeler tarafından tanın-

maya başlamıştır15.  

İngiltere’deki gelişim Amerika Birleşik Devletleri’nden farklı olmuştur. Ameri-

ka’dakinin aksine, patent karşıtı düşünceler burada görülmemiştir. Buluş basamağının 

seviyesini belirlemek için de buluşu yapan kişinin zihni aktivitesi değil, o aktivitenin 

sonucu olan buluş kıstas alınmıştır. Buluşun taşıdığı farklılıkların teknik ve ekonomik 

önemi değerlendirilmiştir16. Bu bakımdan küçük değişikliklerin, basit sayılabilecek ge-

lişmelerin bile teknik ve ekonomik bakımdan gelişmeyi sağlayabileceği, soruna teknik 

                                                
12  Mitchell v. Reynolds, 1 P. Wms. 181, 24 Eng. Rep. 347 (Q.B. 1711). Karara konu olan olay as-

lında hizmet akdindeki rekabet yasağı şartının hukuka aykırılığı hakkındaki bir ihtilafa ilişkindir. 
Ancak mahkemenin tekel hakkına ilişkin genel değerlendirmelerini yaparken bu hususa da de-
ğindiği görülmektedir.       

13  Walker v. Congreve [1816] 1 Carp.Pat.Cas. 356; Hall v. Jervis [1822] 1 WPC 100; Crane v. 
Price&Others [1840] 1 WPC 377. Ayrıca bkz. BEIER, 310.   

14  BEIER, 310.   
15  Vickers v. Sidell [1890] 7 RPC 292;  Elias v. Grovesend Tinplate Company [1890] 7 RPC 455; 

Dredge v. Pernell [1899] 16 RPC 625.  
16  BEIER, 312.  
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alandaki uzman kişilerin gözünden bakılması gerektiği daha o dönemde kabul görmüş-

tür17.   

Daha sonra 1932’de ve 1949 yılında kabul edilen Patent Kanunu’nda buluş basamağı 

patente itiraz nedeni olarak kabul edilmiş18, bu kanunu yürürlükten kaldıran 1977 tarihli 

Patent Kanunu ise İngiliz mevzuatını Avrupa Patent Konvansiyonu’na uyumlaştırmıştır.       

 

C- Fransa 

1791 tarihli ve daha sonra kabul edilen 1844 tarihli patent kanunları ile Fransız huku-

kunda patent verilebilmesi için buluşun yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli 

görülmüştür19.  

Bununla birlikte bu ilk dönemde de Fransız mahkemelerinin nitelikli bir yeniliği aradığı 

gözlenebilir. Gerçekten, yeni olsa bile örneğin bilinen şeylerin farklı malzemelerle üre-

tilmeleri, bilinen parçaların birbirleriyle etkileşimleri olmaksızın sadece yan yana getiri-

lerek bir ürün ortaya konulması ya da bilinen şeylerin aynı sonuca ulaşmak için yeni 

şekillerde kullanımları buluş sayılmamıştır20.  

Bu dönemde buluş kavramının doğası gereği, yeniliğin aşikâr olmaması gerektiği yö-

nünde görüşler de ileri sürülmüştür. Ancak neticede patent verilebilirlik için aşikârlık 

aranmasının sübjektif değerlendirmelere yol açacağı gerekçesiyle, kesin biçimde redde-

dildiğini görmek mümkündür21.   

1968 yılında kabul edilen patent kanunu ise bu iki şarta bir de üçüncü şart olarak buluş 

basamağını eklemiştir. Bu değişikliğin yapılmasındaki amacın Fransız hukukunun 

Strasburg Konvansiyonu’na uygun hale getirilmesi ve Fransız patentlerinin iktisadî de-

ğerlerinin yükseltilmesi olduğu belirtilmiştir22. Daha sonra, çeşitli tarihlerde yapılan de-

ğişiklikler ve kabul edilen yeni kanunlarda da bu şartın muhafaza edildiği görülmektedir.      

                                                
17  Bkz. Dredge v. Pernell [1899] 16 RPC 625; British Vaccum v. L.S.W.R. [1912] 29 RPC 309; 

Samuel Parkes & Co.Ld. v. Cocker Brothers Ld. [1929] 46 RPC 241. 
18  Patents Act 1949 §14(1). 
19  SCHMIDT-SZALEWSKI, 725; BEIER, 314; VIANÉS, 131. 
20  BEIER, 314.   
21  Bkz. BEIER, 315 vd.   
22  SCHMIDT-SZALEWSKI, 725 
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D- Almanya 

1877 yılında yürürlüğe giren ilk patent kanununda buluş basamağı ayrı bir patent verile-

bilirlik şartı olarak kabul edilmemiş, sadece yeni ve sanayiye uygulanabilir olma şartları 

aranmıştır. Bu dönem aynı zamanda sanayideki baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı da 

bir dönemdir. O yüzden patent ofisi daha ilk günlerden büyük bir başvuru akınına uğra-

mıştır. Bu başvurular arasında patentle korunmaya değer olanların tespiti için kanunda 

tanımlanmamış olan “buluş” kavramına verilmesi gereken anlamdan yola çıkılarak tek-

nik ilerleme, buluş seviyesi gibi bir kriterin kabul edilmesi gerektiği düşünülmeye baş-

lanmıştır. Yine bu dönemde faydalı model sistemi kabul edilmiştir. Bu da patent alabil-

mek için buluş, kalite anlamında daha üstün niteliklere sahip olmalıdır düşüncesini güç-

lendirmiştir23.  

Daha sonra mahkeme kararları, patent ofisi uygulaması ve doktrin tarafından “buluş 

seviyesi” (“Erfindungshöhe”), bir şart olarak geliştirilmiştir. Kavrama verilen anlam 

zaman içinde farklı yorumlarla şekillenmiştir. Bu süreçte buluş seviyesinin başvuru ko-

nusunun bir “teknik gelişme” (“technischer Fortschritt”) içermesi ve/veya teknik alan-

daki uzman kişi için tekniğin bilinen durumundan kolayca çıkarılamayacak olmasına 

göre değerlendirildiği görülmektedir24.  

 1978 tarihli patent kanunu ile Avrupa Patent Konvansiyonu hükümlerine paralel bir 

şekilde “buluş seviyesi” yerine “buluş faaliyeti” (“erfinderische Tätigkeit”) kavramı bir 

patent verilebilirlik şartı olarak kabul edilmiştir. Bu aynı zamanda konvansiyonun İngi-

lizce metninde yer alan buluş basamağı (“inventive step”) ibaresine karşılık gelmektedir. 

Bu kapsamda buluşun bir teknik ilerleme getirmiş olması buluş faaliyetinin zorunlu bir 

şartı olmaktan çıkarılmıştır. Bununla birlikte teknik ilerlemenin, buluş basamağının bir 

göstergesi olabileceği ifade edilmektedir25.     

 

E- Türkiye 

                                                
23  BENKARD, Asendorf/Schmidt,238 PatG §4 Rn.4; BEIER, 317-318. 
24  BENKARD, Asendorf/Schmidt,238 PatG §4 Rn.6-7; BEIER, 319 vd.; KLAUER-MÖHRING, 82, §1 

Rn.50.  
25  BENKARD, Asendorf/Schmidt,238 PatG §4 Rn.8-9; BERNHARDT/KRASSER, 164-165; KRIEGER, 

3-4.   



 259 

Türk hukukunda patent hukukunun ilk kaynağı Osmanlı İmparatorluğu döneminde kabul 

edilmiş ve 1995 yılındaki PatKHK’ye kadar yürürlükte kalan 13 Mart 1879 tarihli İhtira 

Berbatı Kanunu’dur. Bu kanun 1844 tarihli Fransız patent kanunundan tercüme edilerek 

hazırlanmıştır26. O nedenle İhtira Beratı Kanunu’nda da  patent verilebilirlik şartı olarak 

buluşun yeni olması ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli görülmüştür27.  

Ancak Türk hukukunda da yapılacak küçük değişikliklerin, sadece modelde yapılacak 

olan farklılaştırmaların “yeni” olarak kabul edilmediği söylenebilir28. 

PatKHK m.5 ise patent verilebilirlik şartları arasında “tekniğin bilinen durumunun aşıl-

ması” adı altında, buluş basamağını kabul etmiş bulunmaktadır.      

 

§11 BULUŞ BASAMAĞI ŞARTININ AMACI VE ANLAMI 

I- BULUŞ BASAMAĞININ AMACI 

Yenilik değerlendirmesi buluşun daha önceden yapılıp yapılmadığının, toplumun bilgi-

sine sunulup sunulmadığının cevabını vermeye çalışmaktadır. Buna karşılık buluş basa-

mağı değerlendirilirken buluşun sadece yeni olmasıyla yetinilmeyip, bir takım nitelikler 

taşıyıp taşımadığına da bakılmaktadır29.  

Ancak bu niteliklerin de belli bir kaliteyi ifade ediyor olması aranmıştır. Şöyle ki,  rutin 

değişikliklere, tekniğin rutin gelişmesi yönündeki iyileştirmelere ve gelişmelere patent 

verilmesi, toplumun asıl gelişmesi önünde engel teşkil edebilir30. Bilinen şeyler üzerinde 

                                                
26  AYİTER, 18. 
27   “Sanayice yeniden bir netice ve eser vücuda getirmek ve bunların husulü için vesaiti cedide 

ihdas ve yahut malum olan vesaiti bir sureti cedidede istimal eylemek muhteriattan addolunur.” 
(İhtira Beratı Kanunu m.2) 

28  “‘Banyo küveti’ ünvanlı ihtiraın tescili talebinin reddine ilişkin işlemin iptali dileğiyle açılan 
davada ….. davacının ihtiraının sınai bir yenilik getirmediği ancak bir model değişikliği niteli-
ğinde bulunduğu anlaşıldığından, ‘Banyo Küveti’ ünvanlı ihtiraın tescili talebinin reddedilmesin-
de isabetsizlik görülmediğinden davanın reddine karar verilmiştir.” (12.D., 30.1.1967t., 
E.1966/517, K.1967/113, YÜKSEL, 23).   

29  BARTON, 476; SCHLICHER, §5:2. 
30  Elias v. Grovesend Tinplate Company [1890] 7 RPC 455. Davaya konu olan olayda teneke levha 

üretiminde kullanılan bir makine üzerinde alınmış bir patent söz konusudur. Tekniğin bilinen du-
rumunda kullanılan makineler bir seferde tek bir levha üretirken Elias levhaları üretmek için kul-
lanılan iki kalıbı yan yana koymuş, bunun için makinede gerekli değişikliği yapmış ve bu yeni 
makine için patent almıştır. Mahkeme akıllıca olan, zaman ve paradan da tasarruf sağlayan bu 
yeni makinenin yine de bir buluş olmadığına dolayısıyla patentin geçersizliğine karar vermiştir. 
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yapılacak çok küçük değişikliklerin patente konu olabileceğinin kabul edilmesinin ticari 

hayat ve ekonominin işleyişi üzerinde de olumsuz etkilerinin olacağı şüphesizdir31. Yine 

ayrıca toplumun, bildiği bir şeyin aşikâr bir versiyonunu ya da basit bir atölye çalışma-

sıyla meydana getirilebilecek bir çeşidini kullanmaktan alıkonulmasının hakkaniyete 

uygun olmayacağı da söylenebilir32.  

Buluş basamağı şartının bir başka gerekçesi de, buluş sahiplerini araştırma faaliyetinde 

bulunmaya yönlendirecek olmasıdır. Diğer bir deyişle aşikâr olan yeniliklere patent ve-

rilmemesi, spekülatif ve riskli araştırmaları da teşvik etmektedir33.  

 

II- HUKUKÎ KAVRAM OLARAK BULUŞ BASAMAĞINA VERİLEN ANLAM 

A- Kavramın Muğlâk Niteliği ve Sübjektif Değerlendirmelere Açıklığı  

Patent başvurusunun buluş basamağını taşıyıp taşımadığını tespit etmenin çok kolay bir 

iş olmadığını da söylemek gerekir. Gerçekten patent verilebilirlik şartlarının bu en önem-

lisi, uygulamada en çok probleme neden olanı olarak karşımıza çıkmaktadır34. Vermiş 

olduğu kararlarla Amerikan patent hukukunun gelişmesinin öncülerinden olan ünlü yar-

gıç Learned Hand, buluş basamağı için “bütün hukuk kavramları içinde hâkim olunama-

yan, anlaşılması zor, değişken ve muğlâk bir hayalet” tabirini kullanmıştır35. Buluşa kar-

şı gerek mahkeme önünde36, gerekse patent ofisi aşamasında yapılan itirazların büyük bir 

çoğunluğunun buluşun aşikâr olduğu gerekçesine dayanması, bu tespitin haklılığını göz-

ler önüne sermektedir37. 

                                                                                                                                     
Mahkemeye göre patent sahibinin yaptığı şey eski makinenin kapasitesini iki katına çıkarmaktan 
ibarettir. EPOBA T 0324/94 (07.05.1996); BENTLY/SHERMAN, 470; KRAβER, 298.    

31  BENTLY/SHERMAN, 470; KRAβER, 298.    
32  PLG Research v. Ardon International, [1999] FSR 116; Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft 

Boats, Inc.,  489 U.S. 141 (1989).  
33  SCHLICHER §5:35; ULLRICH, 103; BENTLY/SHERMAN, 470; BARTON, 491. 
34  PETRAVICH, 156.  
35  Harries v. Air King, 183 F.2d 158 (2nd Cir. 1950) 
36  Amerika’da 1989-1996 yılları arasında, patentlerin hükümsüzlüğünün ileri sürüldüğü 300 dava 

üzerinde yapılan ampirik bir araştırmada, mahkemelerin dava konusu patentlerin %46’sının ge-
çersizliğine karar verildiği, bunların da %42’sinde gerekçenin buluş basamağının bulunmaması 
olduğu belirtilmiştir   (ALLISON/LEMLEY, 208). 

37  PATERSON, 536. KRAβER, 299. 1985 yılında yazılan bir makalede Avrupa Patent Ofisi’nde bu 
uygulama süreci içinde reddedilen patent başvurularının yaklaşık %50 ‘sinin itiraz yoluyla Tem-
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Buluş basamağı şartı sübjektif değerlendirme riskine açık olduğu için de patent hukuku 

çevrelerinde eleştiri konusu yapılmıştır. Sübjektif değerlendirme iki halde söz konusu 

olabilir:  

İlk olarak, buluş sahibi bakımından bir sübjektif yaklaşımdan bahsedilebilir. Buluş ba-

samağı hakkında karar verirken buluş sahibinin içinde bulunduğu zihnî durum göz 

önünde bulundurularak yapılacak değerlendirmeler bu niteliktedir. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletleri’nde patent aleyhtarı düşüncenin hâkim olduğu dönemde patent veri-

lebilirlik standartları yükseltilirken varılan son nokta buluşun bir “deha parıltısı” (“flash 

of genius”) ürünü olması şartıdır38. Bu kriter ile basit, herhangi bir usta tarafından kolay-

lıkla yapılabilecek bir şey için tekel hakkı verilmesinin engellenmek istenmiştir.39. An-

cak Yüksek Mahkeme aradığı “deha parıltısının” tam olarak ne olduğunu tanımlamamış, 

bu da çok büyük bir eleştiri konusu olmuştur40. Fakat daha sonra yapılış biçiminin değil, 

buluşla ulaşılan sonucun dikkate alınması gerektiği konusunda bir fikir birliğinin sağlan-

dığı görülmektedir. 

İkinci olarak değerlendirmeyi yapacak kişiden kaynaklanacak bir sübjektiflikten söz 

edilebilir. Buluşu yapandan bağımsız olarak sadece buluşla ulaşılan sonuç değerlendiril-

se bile, bu değerlendirmeyi yapmakta kullanabileceği kılavuzu olmayan karar verici du-

rumundaki kişi kaçınılmaz olarak sübjektif sonuçlara ulaşacaktır. Aşağıda da görüleceği 

gibi, bir buluşun aşikâr olup olmadığının tespiti için öncelikle buluşun ilgili olduğu tek-

nik alanın ve teknik alanda uzman kişinin belirlenmesi gerekmektedir. Sürecin bu nokta-

                                                                                                                                     
yiz Kurulu önünde geldiği belirtilmiştir. 1980’de çalışmalarına başlayan Avrupa Patent Ofisi 
Temyiz Kurulu’na bu dönem içinde gelen itiraz sayısının 700’ün üzerinde olduğu ve bunlardan 
300 kadarının da karara bağlandığı ifade edilmiştir. Bu çalışmaya göre, karara bağlanan itirazla-
rın yaklaşık %80’i buluş basamağına ilişkin olmuştur (SINGER, 295).    

38  Bkz. Cuno Engineering v. Automatic Devices, 314 U.S. 84 (1941). Davaya konu olan olayda 
otomobillerde bugün de kullandığımız çakmaklar üzerinde alınmış olan patentin hükümsüzlüğü-
ne karar verilmesi istenmiştir. Daha önceleri otomobillerde kablolu çakmaklar kullanılırken, bun-
lardan sonra geliştirilen kablosuz çakmaklar da sürekli olarak basılı tutulmayı gerektirmekteydi. 
Patent sahibi ise buluşunda, çakmak akkor haline geldikten sonra devreyi keserek çakmağın at-
masını sağlayan termostat sistemi kullanmıştır. Mahkeme patentin hükümsüzlüğüne karar verir-
ken, buluşun o alandaki ortalama bir teknik kişininkinden daha fazla bir yaratıcılık içermesi ge-
rektiğini, buluşun “yaratıcı deha parıltısı” taşımadığını vurgulamıştır.   

39  The Great Atlantic & Pasific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. 340 U.S. 147 (1950); 
Atlantic Works v. Brady, 107 U.S. 192 (1883). Ayrıca bkz BEIER, 307-308; SPONSLER, 90. 

40  SPONSLER, 87; HOLCOMBE, 679; SPONSLER, 87-88; RICH G.,  1:505. Yazar Amerikan hukuku-
na göre Yüksek Mahkeme kararlarına uymak zorunda olan mahkemelerin bu dönem boyunca ön-
lerine gelen patentlerde hep bir deha parıltısı aradıklarını, bulamayınca da hükümsüzlüklerine ka-
rar verdiklerini, biraz da müstehzi bir tavırla, belirtmiştir.  
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ya kadar nispeten objektif olmasına rağmen bu aşamadan sonra değer yargılarına açık 

hale geldiği ileri sürülmüştür41. 

Öte yandan buluş basamağı değerlendirmesinin bu nispeten soyut karakteristiği kabul 

edilmekle birlikte, bu konuda verilecek kararların mahkemelerin her gün önlerine gelen 

olaylarda yapmak zorunda oldukları kasıt ve kusura ilişkin tespitlerden farklı olmadığı 

da ifade edilmiştir42. Bununla birlikte değerlendirmeyi yapacak olan kişinin de bu değer-

lendirmede kullanabileceği bir takım objektif kriterlere ihtiyacı olduğu muhakkaktır. 

 

B- Kavramın Somutlaştırılması 

1- Objektif Yorum  

Buluş basamağı incelemesinde somut olayın özelliğine göre değerlendirme yapılması 

gerektiği doğrudur43. Ne var ki, bu husus buluş basamağı değerlendirmesi yapılırken 

hiçbir kurala bağlı kalınmayacağı, keyfi çıkarımlara izin verileceği anlamına da gelme-

melidir. Objektif kriterlerin doğru tespit edilmesi, yine doğru ve eksiksiz biçimde uygu-

lanmaları durumunda büyük ölçüde yeknesak ve kişisel değer yargılarından arınmış bir 

uygulama sağlanabilecektir44.  

PatKHK m.9, buluş “…ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bili-

nen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucunda gerçekleşmiş 

ise…”   buluş basamağının bulunduğunun kabul edileceği öngörmüştür.  

Buluş basamağının değerlendirilmesinde objektifliğin sağlanabilmesi için bu değerlen-

dirmede kullanılacak olan ve PatKHK m.9 hükmünde anılmış bulunan unsurlara verile-

cek anlamın da objektif olması şarttır.  

Öncelikle tekniğin bilinen durumunun ve teknik alandaki uzman kişinin objektif bir bi-

çimde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili teknik alanın ne olduğu ve uz-

man kişinin haiz olması gereken vasıfların belirlenmesi lazımdır. 

                                                
41  ULLRICH, 37-38. 
42  USPTO MPEP § 2141.  
43  PATERSON, 536. 
44  USPTO MPEP § 2141. 
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Sonrasında buluşun ilgili teknik alandaki uzman kişi için aşikâr olup olmadığının değer-

lendirilmesi aşamasına geçilecektir. Bunun için de tekniğin bilinen durumu ışığında bu-

luşun çözmeyi amaçladığı teknik problemin objektif biçimde ortaya konması gerekir.  

Son olarak da teknik alandaki uzman kişinin sahip olması gereken nitelikler göz önüne 

alındığında, objektif olarak, çözümün kendisine aşikâr görünüp görünmeyeceğinin ceva-

bı verilecektir.  

Görüldüğü gibi, buluş basamağı incelemesinin her aşamasında objektiflik sağlanmaya 

çalışılmıştır45.  

 

2- Buluşçu Faaliyete Verilmesi Gereken Anlam 

“Buluşçu faaliyet” kavramı patent hukukunun gelişim süreci içinde bir dönem patent 

verilmeyi haklı gösteren bir kriter olarak kullanılmıştır. Günümüzde de söz konusu kav-

ram patent verilebilirlik şartlarına ilişkin bazı düzenlemelerde yer alsa da buna verilen 

anlam geğişmiştir.     

Gerçekten zaman içinde buluş basamağı tespit edilirken buluşun “buluşçu bir faaliyet” 

sonunda meydana gelmesi aranmıştır. Sübjektif nitelik taşıyan bu husus örneğin Ameri-

ka Birleşik Devletleri’nde patent aleyhtarı dönemde buluşun sahip olması gereken nite-

likler arasında sayılmıştır46. Bir dönem Almanya’da da buluşun yapılış şeklinin dikkate 

alınması gerektiği konusunda görüşler ileri sürülmüşse de bunlar kabul görmemiştir47. 

Aynı şekilde Fransa’da da bir dönem en azından bazı yazarlar tarafından buluşun buluş 

sahibinin yaratıcı çabası neticesinde ortaya çıkmış olması gerektiği ileri sürülmüştür48. 

Günümüzdeki kullanımda ise, kavrama buluş sahibinden bağımsız, objektif bir anlam 

yüklendiği görülmektedir. Böylece buluş ile elde edilmiş olan sonuç, değerlendirmenin 

merkezine konulmuş bulunmaktadır. Örneğin Almanya’da Patent Kanunu’nda buluş 

basamağına karşılık gelmek üzere “buluş faaliyeti” (“erfinderische Tätigkeit”) ibaresi 

                                                
45  EPOBA T 0024/81 (13.10.1982); EPOBA T 0001/80 (06.04.1981). 
46  Ansonia Brass & Copper Co. v. Electrical Supply Co., 144 U.S. 11 (1892); Smith v. Goodyear 

DEntal Vulcanite Co., 93 U.S. 486 (1876). Bkz ayrıca RICH G., 1:505; MINTZ/O’ROURKE, 
2:208.    

47  Bkz. PAGENBERG, 160 ve orada açıklanan yazarlar 
48  Bkz. PAGENBERG, 159, dn.7’de anılan yazarlar.  
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seçilmiş ve  “buluşun buluş faaliyetine dayanmış olması” (PatG §1) aranmasına rağmen 

bu ifadelerin buluş sahibini esas almadıkları kavramların objektif yorumlanması gerekti-

ği kabul edilmiştir.    

Fransa’daki durumu Almanya’dakine benzetebilmek mümkündür. Gerçekten, 1992 tarih-

li Fransız Fikrî Mülkiyet Kodu’nda da buluşçu faaliyet anlamına gelen activité inventive 

terimi kullanılmıştır49. Buna rağmen Fransız uygulamasının da buluş basamağına sübjek-

tif anlam verilmesini reddettiği belirtilmiştir50.    

Benzer bir duruma EPC’de de rastlanabilir. Şöyle ki, EPC İngilizce, Almanca ve Fran-

sızca olarak üç dilde kaleme alınmıştır. İngilizce metinde buluş basamağı (inventive step) 

denilmesine karşılık, Almanca ve Fransızca metinlerde buluşçu faaliyet anlamına gelen 

(erfinderische Tätigkeit) ve (activité inventive) terimleri kullanılmıştır. Kavramlar konu-

sundaki bu tutarsızlık eleştiri konusu olmuştur51. Ancak EPC’deki düzenleme uyarınca 

her üç dildeki metin de eşit ölçüde geçerli olup birbirlerine üstünlükleri bulunmamakta-

dır (EPC art.177/1). Bu durum dikkate alındığında bunun sübjektif bir değerlendirme 

yönünde tercih olduğunu söylemek zordur. Nitekim terim seçimindeki tutarsızlığa rağ-

men değerlendirmenin objektif bir nitelik taşıyacağı istisnasız kabul edilmektedir52.      

PatKHK m. 9’da da buluşun “teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen du-

rumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş” olmasından 

bahsedilmiştir. Burada kullanılan ifadeler Avrupa Patent Konvansiyonu’nun Almanca 

metni ile uyum arz etmektedir. Aşikârlık teknik alandaki uzman kişi açısından değerlen-

dirileceği için buradaki incelemenin de objektif bir nitelik taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere buluş sahibinin içinde bulunduğu zihin 

durumu buluş basamağı olup olmadığının tespitinde dikkate alınmamaktadır. “Buluş 

konusunun basit ya da karışık olması, kazara53 ya da uzun süren zihinsel çalışmalar so-

                                                
49  Code de la propriété intellectuelle Loi No 92-597, Art.L.611-14 (http://www.wipo.int/clea/ 

docs_new/fr/fr/ fr065fr.html#JD_FR065F_A611_10) (20.09.2007).  
50  CASALONGA, 412 dn1’deki açıklamalar; PAGENBERG, 160-161.  
51  Bu konuda bkz PAGENBERG, 158 ve orada anılan yazarlar.  
52  SINGER/STAUDER, Kroher,  142; CASALONGA, 414; PAGENBERG, 161; SCHULTE, Moufang, 249 

PatG §4 Rn. 8. Ayrıca bu konudaki Temyiz Kurulu kararları için bkz. EPOBA T 0001/80 
(06.04.1981); EPOBA T 0024/81 (13.10.1982).  

53  Günümüzde hemen her ofisin demirbaşı haline gelmiş ve genellikle hatırlatma notları yazmakta 
kullanılan yapışkanlı kâğıt olan post-it, bir rastlantı sonucu bulunmuştur. Güçlü bir yapıştırıcı el-
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nucu gerçekleşmiş bulunması veya bir anlık dâhice bir düşüncenin ürünü olmasının bir 

önemi bulunmamaktadır. Patent hukuku sonuca nasıl ulaşıldığı ile değil meydana gelen 

objektif sonuç ile ilgilenmektedir54.” Gerçekten, aynı şekilde buluş, bilgisi ve yeteneği 

olmayan tek bir kişi tarafından yapılabileceği gibi, uzman bir araştırmacı grubunun yıllar 

süren çabası sonucunda da ortaya çıkarılmış olabilir55. Ancak bu sonuç objektif olarak 

teknik alandaki ortalama bir uzman kişinin gözünden değerlendirilmektedir56. Buluşun, 

yapan kişi açısından taşıdığı anlam da önemli değildir. Buluş sahibi açısından çok büyük 

bir aşama olarak değerlendirilebilecek bir değişiklik uzman kişi tarafından rutin bir iyi-

leştirme olarak görülebilir57. Aynı şekilde başvuru sahibinin sadece kendisinin bildiği 

hususlar58 ya da sahip olduğu özel vasıflar veya imkânlar59 gözönüne alındığında bulu-

şun kolaylıkla yapılacağı yargısının bir önemi bulunmamaktadır60. 

 

3- Teknik İlerlemeye Verilen Anlam 

Buluşun tekniğin bilinen durumuna göre daha ileri bir düzeyi ifade edip etmemesi gerek-

tiği cevabı çok tartışılmış bir sorudur. Bunun özellikle patentlerin tanımış olduğu başka-

larını engelleme hakkının verdiği rahatsızlık ile yakından bağlantısı vardır. Bilinen şey-

ler üzerinde küçük değişiklikler gerçekleştirerek bunları toplumun serbest kullanımından 

çıkarılması her zaman için tepki çekmiştir. 

Önceleri “teknik ilerleme”nin kimi ülke hukuklarında ayrı bir patent verilebilirlik şartı 

olarak kanunlarda yer aldığını görmek mümkündür. Örneğin Amerikan61 ve Alman62 

                                                                                                                                     
de etmek için çalışan araştırmacılar yanlışlıkla önceleri hiçbir işe yaramayacağını düşündükleri 
bu zayıf yapıştırıcıyı bulmuşlardır  http://en.wikipedia.org/wiki/Post-it_note (31.05.2007). 

54  Earl v. Sawyer, 4 Mason Patent Cases 1 (CCD Mass. 1825). Bkz İngiltere’deki durum için aynı 
yönde Crane v. Price & Others [1840] 1 WPC 377; BPatG Antamanide GRUR 1978, 238; 
EPOBA T 0024/81 (13.10.1982). Amerikan Patent Kanunu’nda açıkça buluşun nasıl yapıldığının 
patent verilebilirliği etkilemeyeceği vurgulanmıştır 35 U.S.C. §103; KRAβER, 300.  

55  SINGER/STAUDER, Kroher, 143; BENTLY/SHERMAN, 423; HUBMANN/GÖTTİNG, 124, §8 Rn. 19. 
56  KRAβER, 300; HUBMANN/GÖTTİNG, 123, §8 Rn. 19. 
57  KRAβER, 300; EPOBA T 0024/81 (13.10.1982).  
58  EPOBA T 0181/95 (12.09.1996). 
59  EPOBA T 0024/81 (13.10.1982). 
60  SINGER, 297.  
61  Amerikan hukukunda 1790 tarihli patent kanununda “yeterince yararlı ve önemli” buluşlara 

patent verileceğinin öngörülmesinin, buluşun tekniğin bilinen durumundan daha ileri olması ge-
rektiği anlamına geldiği belirtilmiştir (bkz. RICH G. (Patentability), 398). Teknik ilerlemenin 
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hukuklarında önceleri yenilik ve buluş basamağı ile birlikte teknik ilerleme de patent 

verilebilirlik şartları arasında kabul edilmiş bulunmaktaydı. Ancak Avrupa Patent Kon-

vansiyonu’nun kabulü sırasında Alman Patent Kanunu’nda yapılan değişiklikte bu şart 

kaldırılmıştır63.     

Her ne kadar buluş kavramı, tekniğin bilinen durumu ile kıyaslandığında teknolojik ola-

rak daha ileri olmayı bünyesinde barındırıyor gibi görünse de, bu durum zorunlu değil-

dir. Buluş, tekniğin bilinen durumuna nazaran daha iptidaî olabilir. Buna karşılık teknik 

problemin çözümü için geliştirilen ikinci veya üçüncü yolun, bilinene nazaran daha geri 

olsa da, böyle alternatif çözümlere de ihtiyaç olduğu gerekçesiyle tekniğin gelişmesine 

katkıda bulundukları söylenebilecektir64. Bir buluşun tekniği zenginleştirdiği ölçüde 

teknik ilerlemeden bahsedilebileceği ifade edilmektedir65. Buluşun ise varolan bir ihtiya-

ca cevap verdiği oranda tekniği zenginleştirdiği söylenebilecektir. Daha iyi çözümlerin 

her zaman için tekniği zenginleştirdiğine şüphe yoktur66. Ancak bunun yanında teknik 

alternatifleri çeşitlendiren buluşların da tekniği zenginleştirdiğini kabul etmek gerekir. 

Gerçekten, teknik alanda çalışan kişilerin amaçlarına, imkânlarına ve ihtiyacına uygun 

olan alternatifi seçebilmeleri o alandaki zenginliğin göstergesidir67. 

                                                                                                                                     
açıkça kabul edilmediği dönemlerde bile bunun zımnÎ bir şart olarak kabul edildiğini uygulama-
dan görmek mümkündür. Bkz. The Great Atlantic & Pasific Tea Co. v. Supermarket Equipment 
Corp. 340 U.S. 147 (1950). Mahkeme kararında buluşun fizik, kimya ve benzer alanlarda sınırla-
rı daha ileri taşıması gerektiği belirtildikten sonra, bu dönemdeki düşünceyi özetler şekilde şu 
ifadelere yer verilmiştir: “Bir buluşun patent verilebilir olması için atom bombası gibi şaşırtıcı 
olmasına gerek yoktur. Ancak yine de onun teknik bir ilerleme olduğunun o alandaki uzmanlarca 
kabul edilmiş olması gerekir.” Aynı yönde daha eski bir karar için bkz. Atlantic Works v. Brady, 
107 U.S. 192 (1883). 

62  Alman hukukunda ise açıkça kanunda yer almamış olmasına rağmen buluşun tekniğin bilinen 
durumu karşısında bir ilerlemeyi ifade etmesi gerektiği kabul edilmekteydi (Bkz. BENKARD, 238-
239; PAGENBERG (II), 132; BEIER, 317 vd.)  

63  Buna rağmen, bu değişikliğin buluşun teknik gelişme içermesi gerektiği konusundaki gerekliliği 
ortadan kaldırmadığı kimi Alman hukukçuları tarafından savunulmuştur (Bkz. PAGENBERG (II), 
132 dn.110’da anılan yazarlar; BENKARD, 240-241; karş. KRAβER, 116. Yazar bununla birlikte 
eski uygulama ile yeni düzenlemenin çok büyük bir farklılığa neden olmadığını belirtmektedir). 

64  ULLRICH, 98.  
65  SCHULTE, Moufang, 271, PatG §4 Rn. 90; RICH G. (Patentability), 400.  
66  Bununla birlikte bir buluşun diğerine nazaran daha iyi olduğunu söylemenin çok kolay olmadığı 

da belirtilmiştir (RICH G. (Patentability), 401).    
67  PAGENBERG(II), 133-134; SCHULTE, Moufang, 271, PatG §4 Rn. 90; KRAβER, 299; EPO 

Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.2.  
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Söz konusu zenginliğe örnek olarak performans ve verimlilik artışı; zaman, para işgü-

cünden tasarruf; güvenilirlik; otomasyonun sağlanması, boyutların ufaltılması ya da ürün 

veya usullerin sadeleştirilmesi; alternatif bir yol bulunması verilebilir. Ancak belirtmek 

gerekir ki bu yolun varolan önceki alternatiflerden iyi olması şart değildir68.   

Yukarıdaki örneklerden bazılarını kısaca açmak gerekirse:  

 

a- Performans ve verimlilik artışı 

Performans ve verimlilik artışı sanayide arzu edilen bir hedef olduğu için bunu sağlayan 

buluşun teknik bir ilerleme getirdiği kabul edilebilir69.  

 

b- Daha ucuz ve ekonomik üretim 

Daha ucuz ve etkin üretim tekniklerinin geliştirilmesi, performans ve verimlilik artışı 

gibi, sanayinin değişmez hedefleri arasındadır. Bu nedenle yukarıda da açıklandığı üzere 

ekonomik üretim tekniklerinin sanayinin sürekli bir ihtiyacı olarak kabul edilmesi gere-

kir. Uzun süreden beri kullanılan üretim tekniklerinin maliyetlerdeki ağırlığını düşüren 

teknik gelişmelerin aşikâr olduğunun söylenemeyeceği, ancak bunun da yine başka delil-

lerle desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir70. Gerçekten, örneğin, işletmenin seri üre-

time geçilmesi nedeniyle ürünün satış fiyatının düşmesi, buluşun bunda etkisinin oldu-

ğunun söylemek zor olacaktır71. Bununla birlikte, buluşun satış fiyatının düşmesine ne-

den olması gerekmemektedir. Asıl olan teknik gelişme olduğu için, üreticinin ya da satı-

cının kâr oranını yüksek tutması sebebiyle maliyetlerdeki düşüşe rağmen satış fiyatının 

aynı kalması durumunda da ucuz ve ekonomik üretimin varlığından söz edilebilecektir72.       

 

c- Makinelerin ve üretim tekniklerinin basitleştirilmesi 

                                                
68  SCHULTE, Moufang, 271, PatG §4 Rn. 92; PAGENBERG (II), 133; SZABO, 295; KRAβER, 299; Ex 

Parte Maxey, 177 USPQ 468 (Pat.Off.Bd.App. 1972).  
69  PAGENBERG (II), 130. 
70  PAGENBERG (II), 131; SCHULTE, Moufang, 279, PatG §4 Rn. 122; ULLRICH, 43-44. 
71  EPOBA T 0074/90 (01.10.1991); SCHULTE, Moufang, 279, PatG §4 Rn. 122. 
72  PAGENBERG (II), 131.  
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Karmaşık makinelerin ya da üretim tekniklerinin sadeleştirilmesi, çoğunlukla buluş ba-

samağının varlığına işaret etmektedir. Özellikle bir süredir bu yönde bir ihtiyaç varsa ve 

üçüncü kişilerin de bu konuda başarısız çabaları söz konusuysa, basitleştirmenin buluş 

basamağını gösterme konusundaki ağırlığı artar73.    

Bunlara ek olarak “buluş basamağı” kavramı her ne kadar bir gelişmeyi ya da ilerlemeyi 

kastediyor gibi görünse de, teknik gelişmeyi buluşun aşikâr olmaması ile bir tutmamak 

lazımdır. Aynı mantıkla, her teknik ilerleme sağlayan gelişmenin de buluş basamağı 

taşıdığı söylenemeyecektir74. Örneğin gelişme tekniğin işaret ettiği yönde ise, başvuru 

konusunu aşikâr saymak gerekir75. Benzer şekilde, bir buluşa ait ürünün satışa sunulma-

mış olmasının onun teknik bakımdan geri olduğunu göstermeyeceği de kabul edilmeli-

dir76. 

Sonuç olarak, ilgili teknik alandaki uygulamalarla karşılaştırıldığında teknolojik olarak 

daha ileri olması ya da daha iyi olması şart değildir. Patent verilebilirlik için bunların 

gerektiğini söylemek kanunda bulunmayan bir koşul ihdas etmek anlamına gelecektir77. 

 

4- Buluşun Basitliğinin Değerlendirmede Etkili Olmaması 

Bir buluşun karmaşık olmaması hatta çok basit olması, onun buluş basamağı şartını ta-

şımadığını göstermemektedir. Patent sisteminin basit buluşlar yapan kişilere izin verme-

diği söylenemez. O nedenle buluşun basitliği ona patent verilmesine mani teşkil etmez78. 

Bununla birlikte çoğunlukla yanlış bir şekilde, buluşun karmaşık olması onun aşikâr 

olmadığının göstergesi olarak alınmaktadır79. Ne var ki, genel kanının aksine kimi zaman 

                                                
73  National Latex Products Co. v. Sun Rubber Co., 274 F.2d 224 (6th Cir. 1959); In re Sporck, 301 

F.2d 686 (CCPA 1962). Bu konudaki diğer ülkelerde verilmiş kararlar için bkz. PAGENBERG (II), 
131-132 dn.107.  

74  PAGENBERG (II), 132-133; SCHULTE, Moufang, 271-272, PatG §4 Rn. 92. 
75  SCHULTE, Moufang, 272, PatG §4 Rn. 92.  
76  EPOBA T 0164/83 (17.07.1986). Temyiz Kurulu bir ürünün satışa sunulmamasının pek çok 

nedeni olabileceğini vurgulayarak, bu durumun tek başına o ürünün önemsiz ya da geri olduğunu 
gösteremeyeceğini belirtmiştir.  

77  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 1.3; EPOBA T 0284/86 (15.01.1988). 
78  MEINHARDT, 35-36; MEARA, 290; Goodyear Tire&Rubber Co. v. Ray-O-Vac Co., 321 U.S. 275 

(1944); Panduit Corp. v. Dennison Mfg.Co., 810 F.2d 1561 (Fed.Cir. 1987).  
79  GAMBRELL/DODGE, 5:323. Yazar özellikle mahkeme önünde patentin hükümsüzlüğünün ileri 

sürüldüğü durumlarda teknik altyapısı olmayan hakimin buluşu anlaması halinde onun aşikâr ol-
duğuna daha kolay karar verme eğiliminde olduğunu ileri sürmektedir.  
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var olan şeyi basitleştirmek buluş basamağına işaret edebilir80. Mühendislik tecrübeleri 

göstermiştir ki, aynı çözümü sağlayan basit yollar bulmak, çoğu kere karmaşık olanlar-

dan daha zor olabilmektedir81. Bu nedenle önemli olan buluşun karmaşık ya da basit 

olması değil, teknik alandaki uzmanın gözünden aşikâr olup olmamasıdır82.     

Diğer yandan, buluş tekniğin bilinen durumuna dahil olduktan sonra geçmişe bakıldığın-

da, özellikle de basit bir buluşsa, aşikâr olduğu izlenimine kapılmak riski her zaman bu-

lunmaktadır. Ancak öyle basit fakat önemli ve toplumu ileriye taşıyan buluşlar vardır ki, 

bunlar ortaya çıktıktan sonra çoğu kez neden daha önce kimse tarafından düşünülemedi-

ği sorulmuş ya da herkese aşikâr olması gerektiği söylenmiştir. Bu nedenle günümüz 

bilgisiyle geçmişe bakıldığında yanılma ihtimali bulunduğunu kabul etmek gerekir83.      

 

§12 TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU 

I- TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNA DAHİL OLAN REFERANSLAR 

A-Genel Olarak 

                                                
80  SINGER/STAUDER, Kroher, 156-157; MEINHARDT, 36.      
81  EPOBA T 0106/84 (25.02.1985). Temyiz Kurulu bu nedenle buluşun basit olmasının yanıltıcı 

olmaması gerektiğini belirtmiştir. Davaya konu olan olayda hemen her süper markette görülebi-
lecek plastik folyoları ısıtmak suretiyle rulodan ayıran bir paketleme makinesi üzerindeki bir pa-
tent söz konusudur. Bu tip makinelerde ısıtıcı parçalardaki sıcaklığının aşırı yükselmesi çözülme-
si gereken bir teknik problem olarak ortaya çıkmıştır. Tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir 
makinede aynı problem soğutucu sıvının da kullanıldığı karmaşık ısı kontrol sistemi yoluyla gi-
derilmeye çalışılmıştır. Dava konusu patentte ise aynı sorunu gidermek için gayet basit bir çözüm 
olarak, ısı artışını kendiliğinden sınırlayan, pozitif ısı katsayı devresi (positive temperature 
coefficient–PTC resistor) adı verilen ve ütü, kahve makinesi gibi pek çok ev aletinde de bulunan 
cihazlar kullanılmıştır. Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45 
(1923). Davaya konu olan buluş Fourdrinier makineleri olarak da bilinen kâğıt yapma makinele-
rinin bir tarafının 10 ilâ 30 santim arasında yükseltilmesinden ibarettir. Eski makinenin fiziksel 
yapısının muhafaza edilerek sadece bir tarafının yerden yüksekliğinin artırılması ilk başta basit 
ve önemsiz bir değişiklik gibi görünse de sonuçları çarpıcı olmuştur. Bu sayede yerçekiminin de 
etkisiyle makinenin hızının %20 ilâ %30 oranında artması sağlanmıştır. Bkz aynı yönde EPOBA 
T 0234/91 (25.06.1993); In re Dembiczak,175 F.3d 994 (Fed.Cir. 1999).   

 Arçelik A.Ş. tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan TR 2004 02387 numaralı patent başvu-
rusu bu tip basit buluşlara örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu başvuruda buzdolaplarında kul-
lanılan kompresörlerde çalışma esnasında yatakların yağlanmasında kullanılan yağın silindir de-
liğine gitmesini engellemek için geliştirilen bir çözüm talep edilmiştir. Çözüm, yağ püskürtücü-
sünün püskürttüğü yağın silindir deliğine gitmesini engellemek için silindir deliğinin bulunduğu 
kısmın önüne bir metal parçasının kaynakla sabitlenmesi ile bulunmuştur.       

82  GAMBRELL/DODGE, 5:327-5:328; SINGER/STAUDER, Kroher, 157; EPOBA T 0225/85 
(28.04.1987); EPOBA 0307/85 (26.05.1987); EPOBA T 0261/85 (14.05.1987). 

83  Vickers, Sons and Co., Limited v. Siddell [1890] 7 RPC 292.  
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Buluş basamağı için buluşun tekniğin bilinen durumundan aşikâr biçimde çıkarılamayan 

bir faaliyet sonucunda gerçekleşmiş olması aranmıştır (PatKHK m.9; EPC art.56).  

PatKHK’m.9’da buluş basamağı değerlendirmesi için tekniğin bilinen durumunun neler-

den ibaret sayılacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Aynı düzenleme biçiminin 

EPC’de de yer aldığını görmek mümkündür. Bununla birlikte, yenilik değerlendirmesin-

de kullanılan “tekniğin bilinen durumu” ile buluş basamağı değerlendirmesinde kullanı-

lacak “tekniğin bilinen durumu”nun kural olarak aynı şeyi ifade ettikleri kabul edilmek-

tedir84. Amerikan hukukunda da aynı çözüm benimsenmiştir85. 

Bu nedenle buluş basamağı için de patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce toplumca 

erişilebilir her türlü bilgi tekniğin bilinen durumuna dahil sayılmıştır denilebilir 

(PatKHK m.7/2). Aynı şekilde rüçhanlı başvuru yapılmışsa rüçhan tarihindeki tekniğin 

bilinen durumu bu değerlendirmede göz önünde bulundurulacaktır86. Bu nedenle sadece 

başvuru sahibinin sahip olduğu bilgilerin önceki tekniğin bir parçasını oluşturduğu kabul 

edilmeyecektir87.   

Sonuç olarak aşağıda görülecek iki durum dışında buluş basamağı değerlendirmesinde 

dikkate alınacak tekniğin bilinen durumuna dahil olan referansların, kural olarak, yenilik 

değerlendirmesinde dikkate alınacak referanslarla aynı olduğu söylenebilir. 

 

B- Buluş Basamağı İncelenirken Dikkate Alınmayacak Referanslar 

Buluş basamağı incelenirken iki bakımdan yenilik incelemesine nazaran daha dar bir 

referans grubu karşılaştırmaya konu olacaktır.  

İlk olarak, buluş basamağında patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayın-

lanmış olan patent başvurusu tarihinden önceki tarihli başvurular yani “gizli referanslar” 

dikkate alınmayacaktır. Bunun altında yatan düşünce de mantıklıdır. Başvurunun buluş 

basamağı taşıyıp taşımadığı, teknik alandaki uzman kişinin başvuru (rüçhan) tarihindeki 

                                                
84  EPOBA T 0060/89 (31.08.1990); EPOBA T 0107/82 (30.11.1983); EPO Examination 

Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.2; SINGER/STAUDER, Kroher, 145; SINGER, 305; VISSER, 80; 
SCHULTE, Moufang, 250-251 PatG §4 Rn.14; BGH Zugseilführung GRUR 1969, 271.   

85  Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561 (Fed.Cir. 1987); Ex parte Andresen, 212 
USPQ 100 (Bd. Pat. App. & Int’f 1981); SCHECHTER/THOMAS (Principles), 145. 

86  EPOBA T 0024/81(13.10.1982); EPOBA T 0268/89 (06.02.1992). 
87  EPOBA T 0181/95 (12.09.1996); SINGER/STAUDER, Kroher, 145. 
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tekniğin bilinen durumuna göre yapacağı değerlendirmeye göre belirlenecektir. Bu uz-

man kişinin de toplumca ulaşılamayan bir belgeyi bilmesi söz konusu olamayacaktır88.   

İkinci olarak ise, tekniğin bilinen durumu kavram olarak her ne kadar bütün teknik alan-

ları içine alsa da, buluş basamağı incelemesi yapılırken teknik alandaki uzman kişinin 

sadece ilgili teknik alan ile bu alana komşu olarak değerlendirilebilecek teknik alanlar-

daki referansları dikkate alması yeterli sayılmaktadır. Uzman kişi uzak alanlardaki litera-

türü bilmek zorunda değildir89.  

 

C- Referansın Tarihi 

Buluş basamağının bulunup bulunmadığı incelenirken önceki teknik bir bütün olarak ele 

alınacağından dolayı buna ilişkin referansların tarihinin bir önemi yoktur. Bunların baş-

vuru veya rüçhan tarihinden önce toplumca ulaşılabilir olması yeterlidir. O nedenle çok 

eski tarihli dokümanlar da değerlendirmeye konu olabilir90.  

Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu önünde gelen bir olayda bu konuya değinmiştir. Söz 

konusu kararda Temyiz Kurulu bir dokümanın 20 yıldan daha eski olduğu tespitini yap-

tıktan sonra, dokümanın o alanda çalışan kişiler tarafından hiç kullanılmamış olduğunu 

vurgulamıştır. Kurul ayrıca dokümanda başvuru konusu buluş yönünde hiçbir îmâ ya da 

önerme bulunmadığını ifade etmiştir. Bu nedenle teknik alandaki uzman kişiyi buluşa 

götürecek bir yönlendirme olmadığına hükmedilmiştir91. Kanımızca Temyiz Kurulu ge-

reksiz olarak ve yanlış algılamalara meydan verecek şekilde dokümanın eskiliğini ön 

plana çıkarmıştır. Gerçekten, tekniğin bilinen durumuna dahil referansların yaşının ne 

yenilik ne de buluş basamağı değerlendirmesinde bir önemi bulunmamaktadır. Doküma-

nın daha önceden kullanılmamasının da bu değerlendirme bakımında bir önemi olmama-

sı gerekir, meğerki doküman toplumca ulaşılabilir sayılmasın. Temyiz Kurulu’nun bu 

kararında sadece referansın buluş yönünde bir imâda bulunup bulunmadığını incelemek 

ile yetinmesi yerinde olurdu. Nitekim bir başka kararında, başvuru sahibinin bu karara 

atıf yaparak eski bir referansın en yakın referans olarak kabul edilemeyeceği iddiası üze-

                                                
88  HUBMANN/GÖTTING, 123, §8 Rn. 19. 
89  SINGER, 305; EPOBA T 0011/81 (04.11.1981); CHISUM ON PATENTS § 5.03[1]. 
90  BENKARD, Jestaedt, 509 Art.56 Rn.26.  
91  EPOBA T 0334/92 (23.03.1994).  
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rine Kurul bu davanın özelliklerinin göz önüne alınması gereğini belirterek dokümanın 

yaşının önemli olmadığına işaret etmiştir92.  

 

II- REFERANSLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMASI  

Yukarıda yenilik konusunu anlatırken tekniğin bilinen durumuna dahil olan referansın 

başvurunun yeniliğini ortadan kaldırması için başvuruda talep edilen buluşa ait bütün 

unsurların söz konusu tek referansta bulunması gerektiğini söylemiştik. Yenilik incele-

mesi yaparken buluş ile tekniğin bilinen durumuna dahil referanslar arasında global bir 

karşılaştırma yapılmasına izin verilmemiştir93.    

Buna karşılık bu kural buluş basamağı değerlendirilmesi yapılırken uygulanmaz. Buluş 

basamağı değerlendirilirken buluş, tekniğin bir bütün halindeki bilinen durumuyla karşı-

laştırılır94. Dolayısıyla tekniğin bilinen durumuna dahil olan farklı referanslardaki unsur-

ların birleştirilmesi, diğer bir deyişle bir mozaik gibi bir araya getirilmesine izin veril-

miş, hatta bu durum gerekli görülmüştür95. Birleştirme birden fazla dokümanın birleşti-

rilmesi olabileceği gibi, birden fazla dokümandan parçaların birleştirilmesi şeklinde de 

olabilir. Benzer şekilde aynı dokümandan farklı parçaların da bir araya getirilebilmesi 

mümkündür96. Teknik alandaki uzman kişinin bu mozaik karesinden buluşa ulaşıp ulaş-

mayacağı buluşun aşikâr olup olmadığının da cevabını verecektir97. Ne var ki, referansla-

rın rastgele birleştirilmesinden kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır. Birleştirme man-

tık çerçevesinde yapılmalıdır.  

 

III- REFERANSLARIN MADDÎ İÇERİĞİ 

Tekniğin bilinen durumuna ilişkin referansların toplumca ulaşılabilir olma, açıklık, çalı-

şabilir olma gibi yenilik incelemesinde dikkate alınan maddi içeriğine ilişkin hususlar, 

                                                
92  EPOBA T 0964/92 (23.08.1994). 
93  SINGER/STAUDER, Kroher,145. 
94  SCHULTE, Moufang, 252, PatG §4 Rn. 20. 
95  SINGER/STAUDER, Kroher, 146; BENTLY/SHERMAN, 475; DYBDAHL, 69. 
96  SCHULTE, Moufang, 252, PatG §4 Rn. 20. 
97  ULLRICH, 36-37; EPOBA T 0002/83 (15.03.1984); EPOBA T 0552/89 (27.08.1991).  
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buluş basamağı için de gözetilecektir. Diğer bir deyişle buluş basamağı incelenirken 

kullanılacak referansların içerik bakımından aynı nitelikleri taşıması gerekmektedir98. 

Dokümanlarda kullanılan ölçeklendirilmemiş çizimler ve şemalar yenilik incelemesinde 

dikkate alınmazken buluş basamağı değerlendirilirken teknik alandaki uzman kişinin 

bunlara vereceği anlam önem taşıdığı için, bunlar da göz önünde bulundurulacaktır99.   

Tekniğin bilinen durumuna dahil olan referansların içeriğinin buluş başvurusu yapıldığı 

tarihteki duruma ve bilgiye göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yapılmasındaki 

amaç teknik alandaki uzmanın bugünün bilgisiyle geçmişi değerlendirmesini önlemek-

tir100.  

  

§13 İLGİLİ TEKNİK ALANDA UZMAN KİŞİ 

Buluş basamağı incelemesi objektif bir nitelik taşır. Patent verilebilmesi için buluş neye 

göre ve kime göre aşikâr olmamalıdır? Gerçekten neye göre yapılacağı belli olmaksızın 

buluş ile önceki tekniğin karşılaştırılması denildiğinde bu bir anlam ifade etmeyecek-

tir101. Kanun bu konudaki ölçütü “ilgili teknik alandaki uzman kişi” olarak tespit etmiş-

tir.  

Buluşun aşikâr olup olmadığının tespitinde ilk aşama buluşun ilgili olduğu teknik alan-

daki uzman kişinin belirlenmesidir. Bu noktada yapılacak tespit “ilgili teknik alandaki 

uzman” kişiden ne beklenmesi gerektiği, dolayısıyla buluş basamağının nerede başlamış 

sayılacağı sorusunun da cevabını verecektir. İlgili teknik alanın ne olduğu ve bu alandaki 

uzman kişinin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda yapılacak olan tespiti 

de bu sürecin asli parçaları olarak kabul etmek gerekir. Buluş basamağına ilişkin stan-

dartlar ilgili teknik alanın dar ya da geniş tespit edilmesine göre, ilgili teknik alandaki 

                                                
98  EPOBA T 0109/93 (01.03.1996); SINGER/STAUDER, Kroher,145. 
99  EPOBA T 0521/88 (27.10.1989); EPOBA T 0204/83 (24.06.1985); SINGER/STAUDER, 

Kroher,145. 
100  "Karar verecek durumda olan kişinin patente konu olan buluş hakkında bildiklerini unutması ve 

zihnini, bilgisi sadece o dönemdeki tekniğin bilinen durumuna ait referansları sınırlı olan teknik 
alandaki uzman kişi yerine koymak için, kimi zaman yıllarca önceki bir tarih olan, buluşun ya-
pıldığı tarihe (Türk hukuku açısından başvurunun yapıldığı tarih), geriye taşıması zor, ama gerek-
lidir" W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540 (Fed.Cir. 1983). PAGENBERG 
(I), 20; SCHULTE, Moufang, 253, PatG §4 Rn. 25; BENKARD, Asendorf/Schmidt,244 PatG §4 
Rn.14. 

101  EISENBERG, 897; MEARA, 276. 



 274 

uzmanın ortalama bir çalışan veya araştırma ekibinin başı olarak seçilmesine göre yük-

seltilmiş ya da alçaltılmış olacaktır102. Uzmanın seviyesinin olması gerekenden çok yük-

sek tespit edilmesi durumunda buluşun aşikâr bulunması olasılığı artarken, uzmanlık 

seviyesinin olması gerekenden düşük tespiti halinde buluş basamağının varlığına karar 

verilmesi ihtimali artacaktır103.  

Buluşun aşikâr olup olmadığının tespitinin ilgili teknik alandaki kişinin gözünden yapıl-

makta olmasının bu sürece objektif bir nitelik kazandıracağı kabul edilmektedir. Böyle-

likle buluş basamağına ilişkin karar bu değerlendirmeyi yapan kişiden soyutlanarak fara-

zi bir kişi olan teknik alandaki uzman kişinin bakış açısından verilmiş olacaktır104.  

 

I- İLGİLİ TEKNİK ALAN 

A- Tespitin Önemi 

Kanunkoyucu başvurunun aşikâr olup olmadığının değerlendirilmesinin “buluşun ilgili 

olduğu alandaki bir uzman tarafından” yapılması gerektiğini öngörmüştür. Uzman kişi-

nin sahip olduğu uzmanlık düzeyi konusunda genel geçer bir norm bulunmamaktadır. 

Uzmanın seviyesi her olayda ilgili teknik alana özgü biçimde tespit edilmelidir105. Tek-

niğin bilinen durumu teknolojinin bütün alanlarını kapsamasına rağmen, buluş basama-

ğının değerlendirilmesinde uzman kişinin sadece kendi alanını ve o alana yakın alanları 

dikkate alması yeterli kabul edilmektedir106. Bu nedenle de buluş basamağı değerlendir-

mesinde buluşun ilgili olduğu teknik alanın tespitinin doğru olarak yapılması önemlidir.  

 

                                                
102  PAGENBERG (I), 16; GAMBRELL/DODGE, 5:315; MEARA, 267; Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 

F.3d 654 (Fed. Cir. 2000). 
103 Özellikle patentin hükümsüzlüğüne ilişkin davalarda patent sahibinin uzmanlık seviyesinin düşük 

tespit edilmesini talep ederken, hükümsüzlüğe karar verilesini isteyen tarafın daha yüksek bir dü-
zeyden yana ısrarcı olacağı tespiti için bkz. Graham v. Gun-Munro, 2001 WL 590060 (N.D. Cal. 
2001).  

104  EISENBERG, 887-888; Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc., 793 F.2d 1565 (Fed.Cir. 1986); 
Al-Site Corp. v. VSI International Inc., 174 F.3d 1308 (Fed.Cir. 1999). Mahkeme teknik alandaki 
uzman kişi için karar verme pozisyonunda olanların önceki tekniği ve dava konusu buluşu için-
den gördüğü bir prizma ya da mercek benzetmesini yapmıştır. Mahkeme böylece karar verecek 
kişinin kendi kişisel kavrayışının ya da bugünün bilgisiyle geçmişi değerlendirmesinin önünde 
geçilebileceğini belirtmiştir.  

105  KITCH, 288; TRESANSKY, 41.  
106  SINGER/STAUDER, Kroher, 172-173. 
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B- İlgili Teknik Alanın Tespiti 

İlgili teknik alanın tespitinde iki yaklaşımdan bahsedebilmek mümkündür. Bunlardan 

ilki ilgili teknik alanın buluşun uygulanması düşünülen alanla sınırlı olarak belirlenmesi-

dir. Diğer yaklaşım ise buluşun çözmeyi amaçladığı aynı problem ile karşı karşıya kalı-

nan bütün sektörlerin dikkate alınmasıdır. Bunlardan ilkinde ürün ya da usulün işlevi 

hareket noktası olurken, öbüründe ise buluşun çözdüğü problem esas alınmaktadır. İlgili 

teknik alanın sadece buluşun uygulanacağı alan çerçevesinde tespit edilmesinin çok da-

raltıcı bir yaklaşım olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle aynı problemi çözmeye çalışan di-

ğer alanların da göz önünde bulundurulması şarttır107. Komşu alanlar buluşun aslî teknik 

katkısının ne olduğu, diğer bir deyişle hangi alanlardaki problemleri çözdüğü dikkate 

alınarak tespit edilmelidir108.   

Dolayısıyla örneğin çamaşır makinelerinde kullanılan kilit mekanizmalarına ilişkin bir 

buluş için ilgili teknik alan, çamaşır makinesi kilit mekanizması ya da çamaşır makinesi 

alanı değil, sızdırmazlığın ve yalıtımın önem arz ettiği bütün durumlarda kullanılan kilit 

mekanizmaları olacaktır. Bu alanın içine çamaşır makinelerinin yanı sıra, soğutucular, 

frigofrik konteynırlar vb. de girecektir.  

Teknik alandaki uzman kişi karşılaştığı problemin çözümünü buluşun uygulanacağı tek-

nik alanda bulamadığı zamanlarda, bunu komşu alanlardaki benzer çözümlerde araması-

nı beklemek makul sayılmaktadır109. Burada tespit edilmesi gereken komşu alanların ne 

olduğu ve bu arayışta ne kadar uzağa gidileceğidir. Yukarıda belirtildiği gibi benzer 

problemle karşılaşılan alanlar bu arayışın kapsamına dahil sayılacaktır. Ayrıca teknik 

alanda uzman kişinin karşılaştığı problemin çözümünü ararken yapacağı araştırmalar ve 

göstereceği çabalar neticesinde bir başka teknik alandaki referansa ulaşacağı söylenebili-

yorsa ilgili teknik alanın genişliğinin tespitinde bu dikkate alınmalıdır110. Bir işletmede 

                                                
107  KITCH, 289; TRESANSKY, 41; Calmar, Inc. v. Cook Chemical Co., 383 U.S. 1 (1966); Union 

Carbide v. American Can, 724 F.2d 1567 (Fed.Cir. 1984); In re Wood, 599 F.2d 1032 (CCPA 
1979).  

108  EPO Examination Guidelines, Part B, Chapter III, 2.4. 
109  EPOBA T 0176/84 (22.11.1985); In re Oetiker, 977 F.2d 1443 (Fed.Cir. 1992); In re Deminski, 

796 F.2d 436 (Fed.Cir. 1986); USPTO MPEP §2141.01(a). 
110  EPOBA T 0009/82 (30.07.1982). Davaya konu olan olayda bir bilgi işlemci muhafazası için 

patent başvurusu söz konusudur. Söz konusu muhafazanın kapak mekanizması nedeniyle tekni-
ğin bilinen durumu karşısında buluş basamağı şartını taşımadığı ileri sürülmüştür. Bu iddiaya da-
yanak teşkil eden referans, uçak hangarlarının kapı mekanizmalarına ilişkin bir patenttir. Temyiz 
Kurulu, bilgi işlemci muhafazaları ile uçak hangarlarının birbiri ile ilgisi bulunmayan teknik 



 276 

normal süreçte yapılan üretimin çeşitli alanlara yayılmış olması halinde, bu alanlar da 

komşu alan olarak ilgili teknik alan içinde değerlendirilmektedir111.    

Başvuru sahibinin buluşun ilgili olduğu teknik alanı yapacağı patent başvurusunda be-

lirtmesi gerekmektedir (PatYön m.8/1(b); EPCReg R.27(1)(a)). Ancak buluş basamağı 

incelemesi yapılırken başvuruda belirtilmiş olan teknik alan bağlayıcılık arz etmemekte-

dir. Teknik problemin yeniden tesipiti çerçevesinde, teknik alan dar ya da geniş olarak 

tespit edilebilir. 

Patent ofislerince yapılmış olan patent sınıflandırmalarının bu konuda yol gösterici ola-

bileceği kabul edilmekle birlikte buluş ile tekniğin bilinen durumuna dahil referanslar 

arasındaki yapısal ve fonksiyonel benzerlik ve farklılıkların daha büyük bir öneme sahip 

olduğu belirtilmiştir112.  

İlgili teknik alanın tespiti her somut olayın özelliğine göre yapılmaktadır. Modern tekno-

lojinin gelişim süreci doğrultusunda ilgili teknik alanın genel bilgi düzeyini ifade eder 

                                                                                                                                     
alanlar olduğuna karar vermiştir. In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed.Cir. 1992). Davada rafine edilmiş 
sıvı hidrokarbonun (petrol ve petrol türevleri) bir tankta depolanması halinde kayıpları ve kir-
lenmeyi önlemek için tanktaki boşluğa jel halinde bir solüsyon doldurulması usulünün talep edil-
diği patentin aşikâr olduğu gerekçesiyle patent ofisi tarafından reddedilmesine yapılan itiraz söz 
konusudur. Patent ofisi başvuruyu reddederken aynı usulün petrol yataklarındaki geçirgenliği ön-
lemek ve petrol üretimini artırmak için petrol çıkarma endüstrisinde kullanıldığını belirtmiştir. 
Buna karşılık mahkeme patent ofisinin her iki kullanımın da “petrol rezervlerindeki petrolün çe-
kilmesini maksimize etmek” olarak belirlediği teknik alana dahil olduğu tespitini doğru bulma-
mıştır. Mahkemeye göre başvuruya konu olan buluşta farklı basınç ve sıcaklık şartları altında, 
farklı bir amaç için kullanılan farklı bir yapı söz konusudur. Buna ek olarak mahkeme buluş ko-
nusunun sıvı hidrokarbonların depolanması olduğunu fakat ilgili teknik alan olarak gösterilen 
uygulamanın ham petrol çıkarılmasında kullanıldığını; teknik alanda uzman bir kişinin depolama 
tanklarındaki boşluktan kaynaklanan problemin çözümünü yeraltındaki çatlakları tıkamakta kul-
lanılan bir teknikte aramasının kendisinden beklenemeyeceğini vurgulamıştır. Komşu alanını tes-
pitine ilişkin daha fazla örnek kararlar için bkz. SINGER/STAUDER, Kroher, 173.    

111  Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed.Cir. 1983) (buluş sahibinin karşılaştığı 
problem PTFE (Polytetrafluoroethylene –Teflon®) borularda hidrokarbon (petrol ve türevleri) 
akışı nedeniyle meydana gelen elektrostatik birikimini ve bunun yol açtığı sızıntılar olarak tespit 
edilmiştir. Tekniğin bilinen durumuna dahil olan iki referansta ise lastik hortumlarda yakıt akışı-
nın neden olduğu elektrostatik birikime işaret edilmiştir. Mahkeme PTFE ve lastiğin aynı hortum 
imalatçıları tarafından kullanıldığını, benzer problemlerle karşılaştıklarını, bu maddelerden biri-
sindeki problemi çözmek için teknik alandaki uzman kişinin diğerinde bulunan çözümü inceleye-
ceğini belirtmiştir.     

112  TRESANSKY, 41-42; In re Ellis, 476 F.2d 1370 (CCPA 1973). Patent ofislerince kullanılan sınıf-
landırmalarda çeşitli sınıflar ve alt sınıflar arasında atıflarda bulunulduğunu görmek mümkündür. 
Bu atıflar ilgili oldukları düşünülen teknik alanlar arasında bağlantıyı göstermek için yapılmıştır. 
USPTO MPEP §2141.01(a); EPOBA T 0176/84 (22.11.1985). Temyiz Kurulu, iki teknik alan a-
rasında yaptığı değerlendirme sonucunda bunların komşu alanlar olduğundan bahsedilemeyeceği 
sonucuna vardıktan sonra bunu pekiştirmek için IPC’nin de bu farklı alanlar arasında çapraz refe-
rans yapmadığını belirtmiştir. 
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biçimde çok geniş tespit edilmediği, daha dar ve spesifik alanlarla sınırlı olarak belirlen-

diği görülmektedir113.     

Basit mekanik buluşlar söz konusu olduğunda bunların ait olduğu alanların dışındaki 

ilgili komşu alanlar tespit edilirken daha geniş bir yelpazede araştırma yapılması gerekti-

ği kabul edilmektedir114.     

Teknik alandaki uzman kişinin karşılaştığı probleme cevap ararken sadece spesifik alan-

larda değil, aynı ya da benzer problemlerin ortaya çıktığı ve ilgili teknik alandaki uzman 

bir kişinin bilmesi gereken genel teknoloji alanındaki tekniğin bilinen durumuna da vakıf 

olması beklenmektedir115. Diğer bir deyişle, geniş uygulama alanı bulunan genel teknik 

                                                
113  SINGER, 305; EPOBA T 0032/81 (05.03.1982); EPOBA T 0061/82 (11.05.1982).  
114  Richard L. Stevenson v. International Trade Commission, 612 F.2d 546 (CCPA 1979). Buna 

karşılık bkz. In re Oetiker, 977 F.2d 1443 (Fed.Cir. 1992).  Davada tekniğin bilinen durumundan 
farklı olarak bir askıya sahip olan hortum bağlama tertibatının tekniğin bilinen durumu karşısında 
aşikâr olduğu gerekçesiyle patent ofisi tarafından reddedilen bir patent başvurusu söz konusudur. 
Patent ofisi bunun basit günlük kullanıma ilişkin bir mekanik buluş olup, bütün askı problemleri-
nin aynı prensibe dayandığını, dolayısıyla bunların ilgili alanlar olduğunu söyleyerek, giysilerde 
kullanılmak üzere yapılmış bir askı ve halkayı içeren bir referans nedeniyle başvuruyu reddetmiş-
tir. Buna karşılık mahkeme ofisin dikkate aldığı referansın başvuru sahibinin karşılaştığı teknik 
problemi çözmek isteyen bir kişinin araştırma yapacağı alana ait olmadığını, uzman kişiden bu 
teknik problem için elbiseleri asmak için kullanılan askılara bakmasının beklenemeyeceğini 
hükme bağlamıştır. In re Bigio, 381 F.3d 1320 (Fed.Cir. 2004). Patent başvurusunda özel bir kıl 
şekline sahip olan “saç fırçası” talep edilmiştir. Patent ofisi başvuruyu tekniğin bilinen durumun-
da bulunan bir “diş fırçası” nedeniyle reddetmiştir. Başvuru sahibi de buna karşılık saç fırçaları 
ve diş fırçalarının aynı teknik alana dahil olmadıkları gerekçesiyle itirazda bulunmuştur. Mahke-
me patent ofisinin bu kararını, saç fırçalarının vücuttaki diğer kılları da taramakta kullanılan fır-
çaların dahil olduğu daha geniş bir sınıfa girdiği, yüzdeki kılların da bu kapsamda değerlendiril-
mesi gerektiği ve diş fırçalarının da yüzdeki kılları düzeltmekte kullanılabileceği gerekçesiyle 
doğru bulmuştur.   

115  In re Mlot-Fijalkowski, 676 F.2d 666 (CCPA 1982). Davaya konu olan olayda teknik problem 
boyaların yüzeylere işlemesi ve sabitlenmesine ilişkindir. Mahkeme renkli kâğıtların çoğaltılma-
sına ilişkin referansların buluş basamağı değerlendirmesinde dikkate alınması gerektiğine karar 
vermiştir. Mahkemeye göre, buluşun çözmeye çalıştığı problem genel alan olan boya kimyası 
alanına aittir. Bu nedenle problemin çözümünün genel olarak boya teknolojisinde aranması doğal 
ve gereklidir. EPOBA T 0176/84 (22.11.1985). Temyiz Kurulu’nun kararına konu olan olayda 
bir kalemtıraş patenti için yapılan başvuruda Avrupa Patent Ofisi İnceleme Bölümü, açılan kale-
min artıklarının dışarıya taşmasını engellemek için düşünülmüş olan mekanizmanın buluş basa-
mağı şartını taşımadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. İnceleme bölümü bu kararına gerek-
çe olarak başvuruda kullanılan sistemi kumbaralarda bozuk paraların dışarı çıkmasını engellemek 
için kullanılan sistem karşısında aşikâr sayılması gerektiğini göstermiştir. İnceleme bölümüne 
göre kalemtıraşın artıklarını toplayıp dışarı taşmalarını engelleyen mekanizma genel olarak daha 
üst bir alan olan kapatma mekanizmaları alanına dahil ve teknik alanda uzman bir kişinin de bu-
nu bilmesi gerektiği kabul edilmelidir. Buna karşılık Temyiz Kurulu kumbaralarda kullanılan 
mekanizmaların bir üst alan ya da o alandaki genel teknolojiyi temsil eden bir saha olarak değer-
lendirilemeyeceğine, bunların iki farklı ve spesifik teknik alan olduğuna karar vermiştir. Wang 
Laboratories Inc. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858 (Fed. Cir. 1993); State Contracting & Eng'g 
Corp. v. Condotte America, Inc., 346 F.3d 1057 (Fed.Cir. 2003).   
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sorunlara ilişkin ilke ve çözümlerin spesifik alanlarda uzman kişilerce de biliniyor kabul 

edilmesi gerekmektedir116. 

Bunun tam tersi de kimi durumlarda geçerli olabilir. Genel uygulaması olan teknik bir 

alanda uzman bir kişinin o tekniğin daha spesifik alanlardaki uygulamalarını biliyor ol-

ması gerektiği söylenebilir117.  

Ancak kimi durumlarda patentin ilgili olduğu teknik alanla komşu olmasa ve o alana 

nazaran daha genel bir alan sayılmasa bile toplumun geniş bir kesimi tarafından bilinen 

konularda, çok uzak teknik alanlarda konuya ilişkin getirilen çözümlerin de ilgili teknik 

alandaki uzman tarafından bilinmesi gerektiği kabul edilmektedir118. 

 

II- UZMAN KİŞİ 

A- Farazî Kişi  

İlgili teknik alandaki uzman kişi farazi bir kişidir. Nitelik itibariyle haksız fiillerde söz 

konusu olan “mâkul insan” figürü ile benzerlikler taşıdığı belirtilmiştir119. Teknik alanda 

uzman kişi bir anlamda, başvurunun buluş basamağı şartını taşıyıp taşımadığının belir-

                                                
116  EPOBA T 1037/92 (29.08.1996); EPOBA T 0963/90 (02.04.1992); EPOBA T 0195/84 

(10.10.1985).  
117  EPOBA T 0955/90 (21.11.1991).  
118  EPOBA T 0560/89 (24.04.1991). Davada asetilen depolama araçlarında asbest lifleri yerine bir 

başka malzemenin (alkali maddelere dayanıklı cam lifleri) kullanılmasına ilişkin verilmiş paten-
tin buluş basamağını taşıyıp taşımadığı ihtilaf konusu olmuştur. Temyiz Kurulu verdiği kararda 
inşaat sektöründe kullanılan asbestin sağlık açısından içerdiği tehlikelerin yıllardır konuşulduğu-
nu, bu durumun toplumun büyük kesimi tarafından bilindiğini o nedenle de asbest yerine başka 
bir malzeme kullanması gereken teknik alandaki uzman kişinin sorunun çözümü için inşaat sek-
törüne bakmasının bekleneceğini vurgulamıştır. 

EPOBA T 0955/90 (21.11.1991). Davaya konu olan olaydaki buluş küçük paketlere eklenen ve 
bunlar taşınırken darbe alıp almadıklarını, hasar görüp görmediklerini tespit etmeye yarayan bir 
kayıt sistemine ilişkindir. Söz konusu sistem bu görevi yerine getirmek için paketteki ani ivme 
kazanç ve kayıplarını kayıt ederek bunların bir darbeye maruz kalıp kalmadıklarının tespitine ya-
ramaktadır. Kurul verdiği kararda bu teknolojinin uygulandığı spesifik ve toplum tarafından da 
iyi bilinen alanların uçuş bilgilerini kaydeden ve “kara kutu” olarak bilinen uçuş kayıt cihazları 
ile motorlu araçlardaki takograf cihazları olduğunu belirtmiştir. Kurul güç ve ivmenin tespiti ve 
kaydedilmesi gibi genel bir teknik alanda karşılaşılan problemin çözümü için bu teknolojinin uy-
gulandığı daha spesifik ve iyi bilinen bir alandaki uygulamalara bakılmasının bekleneceğine 
hükmetmiştir.        

119  TRESANSKY, 42; Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 448 (Fed.Cir. 1985); 
Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561 (Fed.Cir. 1987). Hatta mahkeme bu kişiyi 
bir “hayalet” olarak nitelendirmiştir.  
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lenmesinde kullanılacak bir mihenk taşı olarak nitelendirilebilir120. Teknik alandaki uz-

man kişinin kim olduğu ya da nitelikleri konusunda ne PatKHK’da ne de diğer ülkelerin 

mevzuatında bir açıklık bulunmaktadır. Bu kişinin tanımı da yapılmamıştır.  

Bu farazi uzman, hâkim, seçkin ve derin bilgisi olan bir bilim adamı, akademik rütbece 

yüksek bir üniversite hocası, yüksek kavrayışlı parlak bir uzman ya da alanında Nobel 

ödülü almış birisi121 değildir122. Buluş basamağı incelemesinin objektif niteliği gereğince 

teknik alandaki uzman kişi buluşu yapan kişi olmamalıdır. Bu nedenle buluş sahibinin 

taşıdığı nitelikler ne olursa olsun bunların yaptığı buluşun aşikâr olduğunu gösterme 

bakımından bir önemi bulunmamaktadır123. 

Patent ofisindeki uzmanların seviyesinin ilgili teknik alandaki uzman kişinin düzeyi 

hakkında genel bir fikir verebileceği kabul edilmekle birlikte, patent başvurusunu incele-

yen uzmanın da kendisini teknik alandaki uzman kişi yerine koymaması gerektiği belir-

tilmiştir124.    

Bu kişi için “buluşun ilgili olduğu alanda ortalama bilgisi, tecrübesi ve yeteneği olan bir 

uzman”125, “ilgili teknik alanda genel tarafından bilinenlere vâkıf ortalama bir uygulayı-

cı”126 denmiştir.  

Ancak belki hepsinden önemlisi bu farazi uzmanın buluş yapma yeteneği yoktur127. Bu 

kişi, “kalifiye ama icat yeteneğinin zerresini taşımayan, yaratıcılığı bulunmayan; bildik-

lerini uygulama konusunda bir usta fakat yaratıcılıktan yoksun, beyninin sol yarısının 

                                                
120  SCHULTE, Moufang, 258, PatG §4 Rn. 40; EISENBERG, 897; MEARA, 276. 
121  EPOBA T 0060/89 (31.08.1990). 
122  SCHULTE, Moufang, 258, PatG §4 Rn. 41; RICH M., 589-590; MEARA, 276; TRESANSKY, 40; 

Enviromental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 (Fed.Cir. 1983).  
123  KRAβER, 299; Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 448 (Fed.Cir. 1985); Ryko 

Mfg.Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714 (Fed.Cir. 1991).  
124  EISENBERG, 888; BURK/LEMLEY, 1187-1188; In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed.Cir. 2002); In re 

Zurko, 258 F.3d 1379 (Fed.Cir. 2001); In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed.Cir. 1998). Mahkemeler 
genel olarak patent uzmanlarının kendi anlayışları ya da bilgileri çerçevesinde bir takım sonuçla-
ra varmamaları gerektiğini, kararların gerekçelerinin açıklanmasının şart olduğunu hükme bağ-
lamıştır.  

125  SCHULTE, Moufang, 258, PatG §4 Rn. 40; SINGER/STAUDER, Kroher, 171; SINGER, 304. 
126  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.3. 
127  SCHULTE, Moufang, 258, PatG §4 Rn. 41; SINGER/STAUDER, Kroher, 171; EPOBA T 0039/93 

(14.02.1996); EISENBERG, 892; MEARA, 276; Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 
F.2d 448 (Fed.Cir. 1985).  
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sağ yarısı128 üzerindeki hâkimiyetinin örneği” olarak tanımlanmıştır129. Buna karşılık 

buluş sahibininin ise, kendisini ortalama uygulayıcılardan ayıran, tarif edilmesi güç nite-

likleri bulunduğu kabul edilmektedir130.  

Diğer yandan uzman kişinin karşısına çıkan problemleri çözmekten tamamen aciz oldu-

ğunu da düşünmemek gerekir. Uzman kişi normal çalışması sırasında karşısına çıkabile-

cek rutin problemleri çözebilecektir.  

Bu uzman kişi, yapacağı uygulamalarda gerekli olan zaman ve emeği göz önünde bulun-

duracak ve bunu başarı şansıyla kıyaslayacaktır. Teknik alandaki uzman kişinin önüne 

çıkan zaman ve maliyet engelleri karşısında pratik, uygun ve tatbiki çözümleri benimse-

diğini, henüz keşfedilmemiş alanlarda araştırmaya girişmemesi gerektiğini kabul etmek 

gerekir131. Gerçekten buluş sahibini teknik alandaki alelade uzmandan ayıran şey de bu-

dur. Aksi düşünüldüğünde buluş en azından yapıldığı zaman sahibine aşikâr olmuş ola-

cağı için hiçbir buluşa patent verebilmek mümkün olamayacaktır132.   

Bu yönüyle patent alabilmek için gereken buluş basamağı standardının, bilim adamları 

ve mühendis çevrelerince kabul edilen aşikârlık düzeyinden daha düşük olduğu ileri sü-

rülmüştür 133.         

Bir buluşun aşikâr olup olmadığı buluşun ilgili olduğu teknik alandaki uzman kişinin 

bakış açından tespit edilmektedir. Bu kişinin tipik davranışının tespitinde ilgili olunan 

teknik alanın da rol oynayacağı belirtilmiştir134.  

                                                
128  Beynin sol yarısının (lob) mantıklı ve doğrusal çalıştığı; icat yeteneği, üretkenlik gibi işlevlerin 

ise sağ yarı tarafından yerine getirildiği tespit edilmiştir.     
129  Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY, 8 CPR3d 289 (1986).  
130  MEARA, 276.  
131  EPOBA T 0500/91 (21.10.1992); EPOBA T 0223/92 (20.07.1993); EPOBA T 0005/81 

(04.03.1982). Temyiz Kurulu buluş basamağı değerlendirilirken teknik probleme bir mucidin de-
ğil işi ile ilgili pratik çözümü amaçlayan bir kişinin gözünden bakılması gerektiğini belirtmiştir.  

132  EPOBA T 0039/93 (14.02.1996). Davaya konu olan olayda buluş sahibinin teknik alanda uzman 
kişi olduğu, buluşu yaptığına göre de buluş basamağının olmadığı ileri sürülmüştür. Temyiz Ku-
rulu teknik alanda uzman kişinin bir “buluşçu” olmadığını belirterek bu iddiayı reddetmiştir.       

133  BARTON, 478. Yazar, mühendislik ders kitaplarındaki kimi problemleri çözmenin patent almak 
için ihtiyaç duyulandan daha fazla yaratıcılık gerektirdiğini belirtmektedir.   

134  SINGER/STAUDER, Kroher, 172. Yazar biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinden örnekler ver-
mekte teknik alanlarında uzman kişilerin risk almaktan kaçınan, nispeten muhafazakar yapılı ki-
şiler olduklarını belirtmektedirler. Bkz aynı yönde EPOBA T 0455/91 (20.06.1994); EPOBA T 
0223/92 (20.07.1993).   
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Teknik alanda uzman kişinin mutlaka tek bir kişi olması şart değildir.  Teknik alanda 

uzman kişinin takım çalışması yapan bir grup olması da mümkündür135.  

Eğer buluşun ilgili olduğu teknik alandaki kişi teknik problemin çözümü için bir başka 

alandaki uzmana başvurma gereğini duyuyorsa kendisine başvurulan uzmanın ilgili tek-

nik alandaki uzman kişi olduğunun kabul edilmesi gerekir. Buluşun aşikâr olup olmadığı 

bu uzmanın yapacağı değerlendirmeye göre belirlenir136.  

 

B- Tekniğin Bilinen Durumuna Dahil Referanslar Hakkındaki Bilgi Seviyesi 

Uzman kişinin tekniğin bilinen durumuna dahil olan bütün referansları bildiği kabul edi-

lir137. Bu bakımdan buluş sahibi ile teknik alandaki uzman arasındaki farka dikkat çek-

mekte yarar vardır. Buluş sahibinin önceki tekniğe dahil bütün referansları bilmesi ge-

rekmediği kabul edilirken138, uzman kişinin sadece ortalama bir bilgi ve beceri düzeyine 

sahip olup bütün refernsları bildiği kabul edilir. Bu referanslar yukarıda açıklandığı üze-

re başvuru tarihinden önce yapılmış olmakla birlikte o tarihte ya da daha sonra yayın-

lanmış olan patent başvuruları dışarıda kalmak üzere yenilik değerlendirilmesi için kul-

lanılan referanslarla aynıdır. 

Dolayısıyla farazi uzmanın yayın tarihlerinde dünyadaki bütün dillerde yayınlanmış olan 

patentlere, hangi dilde olursa ve nerede olursa olsunlar ilk basıldıkları anda bütün yazılı 

                                                
135  SCHULTE, Moufang, 258, PatG §4 Rn. 42; SINGER/STAUDER, Kroher, 171; FYSH ET.AL., 85-86; 

Inhale Therapeutic Systems Inc v. Quadrant Healthcare plc [2002] RPC 419. 
136  EPOBA T 0032/81 (05.03.1982). Davaya konu olan olayda endless konveyör kayışı tabir edilen 

ve sürekli dönen taşıma kayışlarının temizlenmesinde kullanılan ve elastik ıspatulalar içeren bir 
aparat üzerindeki patent söz konusudur. Buluş sahibi söz konusu ıspatulaları fiberglastan yapmış 
ve taşıma bantları alanında uzman bir kişi için fiberglas ıspatula kullanılmasının aşikâr olmadığı-
nı iddia etmiştir. Patentin çözmeye çalıştığı teknik problem metalden yapılmış esnek ıspatulaların 
çok sık kırılmaları olarak ortaya konmuştur. Temyiz Kurulu bu problemin taşıma bantları alanın-
daki kişilerin problemi olduğunu kabul etmekle birlikte bu kişilerin çözüm için başka alanlardaki 
bir uzmana başvuracağı, bunun da malzeme bilimi alanındaki bir kişi olacağını belirtmiştir. Kurul 
bu nedenle aşikârlık değerlendirmesinin de bu kişiye göre yapılması gerektiğini vurgulamıştır. 
Sonuç olarak Kurul malzeme bilimindeki uzman kişinin metalin yarattığı dezavantajlar karşısın-
da plastik ve türevlerini kullanmayı düşüneceği, bu aşamada fiberglası da gerekli esneklik ve da-
yanıklılığa sahip olduğu için tercih edeceği gerekçeleriyle başvurunun buluş basamağını taşıma-
dığına karar vermiştir.          

137  SINGER/STAUDER, Kroher, 170; GAMBRELL/DODGE, 5:324; TRESANSKY, 40-41. 
138  Kimberley-Clark Corp. v. Johnson & Johnson, 745 F.2d 1437 (Fed.Cir. 1984). Gerçekten aşağıda 

da belirtildiği gibi buluş sahibi başvuru yaparken bilgisi dahilindeki referanslara atıf yapar ve 
teknik problemi de buna göre förmüle eder. Daha sonradan ortaya çıkabilecek tekniğin bilinen 
durumuna dahil referanslara göre bu problemin yeniden formüle edilebilmesi mümkündür. 
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bilgilere ulaşabileceği ve toplumca ulaşılabilir nitelikteki bütün açıklamaları öğrenebile-

ceği varsayılmaktadır139. Bir Amerikan mahkeme kararında teknik alandaki uzman, du-

varlarında tekniğin bilinen durumuna dahil bütün referansların asılı olduğu bir odanın 

ortasındaki koltukta oturan bir kişi olarak resmedilmiştir140.  

Tekniğin bilinen durumuna dahil olan dokümanın çok eski tarihli olması bunun değer-

lendirmede dikkate alınmasına engel teşkil etmez. Herhangi bir dokümanda, herhangi bir 

yerde, rüçhan tarihinden önceki herhangi bir tarihte yayınlanmış olan doküman, buluş 

basamağı değerlendirmesinde kullanılabilecektir141.  

 

C- Uzmanlık Seviyesi 

1- İlgili Alandaki Genel Bilgi Düzeyi 

Uzman, sadece patent başvurusundaki buluş ve oradaki referanslar hakkında bilgi sahibi 

olan bir kişi olarak görülmemelidir. Uzman kişi aynı zamanda ilgili teknik alanda orta-

lama genel bir bilgi düzeyine sahip uygulamacı olarak tanımlanmaktadır142. 

Bu bağlamda önceki tekniğe dahil olan referansları bilmek ile o alanda uzman olmanın 

aynı anlama gelmediği kabul edilmelidir. Bu kişinin aynı zamanda bir uygulamacı olma-

sı da gerekmektedir143. Bu nedenle örneğin patent ofisindeki uzmanların uygulama tec-

rübeleri olmadığı için, farazî kişi olan teknik alandaki uzman sayılamayacakları ifade 

edilmiştir144. 

Teknik alandaki uzman kişinin söz konusu referansların varlıklarından sadece haberdar 

olmayıp aynı zamanda bunların içeriklerini de anlayabilecek niteliklerle donanmış olma-

sı şarttır145.  

                                                
139  EPO Examination Guidelines, Part C Chapter IV, 9.3; GAMBRELL/DODGE, 5:325; SINGER, 296; 

In re Carlson, 983 F.2d 1032 (Fed.Cir. 1993).  
140  In re Winslow, 365 F.2d 1017 (CCPA 1966).  
141  EPOBA T 0426/88 (09.11.1990); EPOBA T 0195/84 (10.10.1985). 
142  EPO Examination Guidelines, Part C Chapter IV, 9.3; SINGER, 296. 
143  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.4.  
144  TRESANSKY, 51-52; EISENBERG, 898. dn.47. Bununla birlikte işin doğası gereği patent uzmanla-

rı başvuruları incelerken buluş basamağı bulunup bulunmadığını kendi uzmanlık seviyelerine gö-
re değerlendirmektedir. 

145  GAMBRELL/DODGE, 5:325. 
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Teknik alandaki uzman kişinin sahip olması gereken ortalama genel bilgi düzeyi genel-

likle ilgili alandaki temel kitaplardan, monografi ve ders kitaplarından elde edilebilecek 

bilgi olarak kabul edilmektedir146. Bu tip yayınlarda temel teknik teoriler ya da metodo-

loji açıklandıktan sonra bazı teknik alanlardan uygulama örnekleri verilmesi, bunlarda 

açıklanan bilginin genel olma niteliğini ortadan kaldırmamakta, diğer alanlardaki muh-

temel uygulamaları dışlamamaktadır147. Bir takım teknik alanlar ise henüz yeni geliş-

mektedir. Bu alanlarda bilimsel araştırmanın genellikle yoğun olduğu gözlenir. Buluş bu 

alanlara ilişkin olup da ilgili bilgiler henüz ders kitaplarına geçmemiş ise yayınlanmış 

patent tarifnameleri148 veya bilimsel makalelerin içeriği149 de uzman kişinin sahip olmasa 

gereken genel bilgi düzeyi kapsamında değerlendirilebilir.  

Ayrıca pek çok teknik alanda genel bilgilerin yazılı biçimde bulunmadığını da vurgula-

mak gerekir. Bu gibi hallerde, o alandaki genel bilgilerin nelerden ibaret olduğu olayın 

özelliğine göre değerlendirilmelidir150. Genel bilgi düzeyinin nelerden ibaret olduğunun 

ispatı için her defasında somut delil sunulması gerekmeyeceği, genel bilgi düzeyinin 

taraflarca ve patent ofisince bilindiği söylenebilir151.  Ancak kimi durumlarda, özellikle 

de patent ofisinin ilgili alandaki genel bilgi düzeyine dair saptamasına itiraz edilmesi 

halinde, bu iddianın tevsik edilmesi gerekebilir152.  

 

a- Genel bilgi düzeyinin coğrafi kapsamı 

Teknik alandaki genel bilginin tespitinde kullanılacak temel kitapların (istisnaî hallerde 

makale ve patentlerin) hangi dilde yazılmış olduğunun uzman kişinin sahip olması gere-

                                                
146  EPOBA T 0171/84 (24.10.1985); EPOBA T 0206/83 (26.03.1986); PATERSON (I), 431. 
147  EPOBA T 0426/88 (09.11.1990). 
148  EPOBA T 0051/87 (08.12.1988). Davaya konu olan olayda biyokimyanın yeni gelişen bir dalı 

olan ve C-076 adı verilen bileşiklere ve bunların hazırlanma yöntemine ilişkin bir patent söz ko-
nusudur. Temyiz Kurulu yerleşmiş klasik alanlarda genel bilgi düzeyinin temel kitaplar, ders ki-
tapları ve monografilerle sınırlı olduğunu kabul etmişken davadaki alanın çok yeni olduğu gerek-
çesiyle patent tarifnamelerinin içeriğinin o alandaki genel bilgi kapsamında değerlendirilebilece-
ğine karar vermiştir.      

149  EPOBA T 0292/85 (27.01.1988).  
150  EPOBA T 0069/89 (23.04.1990). 
151  PATERSON (I), 432. Yazar ayrıca tarafların kural olarak genel bilgi düzeyini gösterir delil sunma-

larının zorunlu olmadığını ancak buna da bir engel bulunmadığını belirtmektedir.   
152  EPOBA T 0157/87 (25.04.1988).  
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ken ortalama bilgi seviyesini tespit etme bakımından bir etkisinin bulunmadığı kabul 

edilmektedir. Aynı şekilde bunların nerede yayınlanmış oldukları da önemsizdir. Aksi 

yöndeki uygulamanın uzman kişiler arasında bunların milliyetine göre bilgi seviyesi 

bakımından farklılık yaratacağı, bunun da eşit işlem ilkesine ve buluş basamağı değer-

lendirmesinin objektif niteliğine aykırı düşeceği belirtilmektedir153.  

 

b- Bütün referanslara vakıf olmak – genel bilgi düzeyine sahip olmak 

Bu noktada kanımızca bir hususa dikkat çekilmesi gerekmektedir. Uzmanın önceki tek-

niğe ait bütün referanslara vakıf olduğu söylendikten sonra, ilgili teknik alanda ancak 

genel bilgi düzeyine sahip olduğunu söylemek bu farazi kişi bakımından bir çelişki gibi 

görünmektedir. Ancak referansların takip edilmesi ve bunları inceleyecek kişinin önünde 

hazır bulundurulması safhaları ile en yakın referansın seçilmesi ve buluşun bundan hare-

ketle değerlendirilmesi safhaları birbirinden düşünülmelidir.  

Gerçekten, önceki tekniğe dahil referansların takibi, bilinmesi söz konusu olduğunda 

uzman kişi, “süper insan” konumundadır. Hangi tarihte ve nerede yayınlanmış olursa 

olsun bütün patentleri ve makaleleri bilmekte, dünyanın herhangi bir yerinde yapılmış 

bütün açıklamalardan haberdar olmaktadır.  

Buna karşılık iş, bu referanslar arasından en yakın olanını seçmeye ve bundan hareketle 

buluşun aşikâr olup olmadığını değerlendirmeye geldiğinde bu uzman normal, ortalama 

bir uygulamacıya dönüşmektedir. İşte bu aşamada uzmanın kimi dokümanlardaki bilgile-

ri bilmeyebileceği, bazı makale ya da patentlerin içeriğini anlayamayabileceği kabul 

edilmektedir.     

                                                
153  EPOBA T 0426/88 (09.11.1990). Davaya konu olan olayda içten yanmalı motorlarda rölanti 

hızını kontrol eden bir sistem talep edilmektedir. Buluş sahibi bu sistemde, rölanti hızını kontrol 
performansını artırabilmek için, ateşleme zamanını ve hava girişini eşzamanlı olarak kontrol et-
mektedir. İngiltere’de yapılmış olan buluş için yapılan başvuru Almanca yayınlanmış olan bir el 
kitabında açıklanan bilgilerin buluşu aşikâr kıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Başvuru sahibi 
yaptığı itirazında kitabın eski olduğunu,  İngiltere’de bilinen bir kitap olmadığını, bu nedenle de 
teknik alandaki uzmanın sahip olması gereken genel bilgi seviyesinin tespitinde dikkate alınma-
ması gerektiğini ileri sürmüştür. Buna karşılık Temyiz Kurulu kitabın teknik alandaki uzman ki-
şinin bilgi seviyesini tespitte kullanılabileceğine,  teknik alandaki uzman kişinin bulunduğu yerin 
önem arz etmediğine karar vermiştir. Karş. TRESANSKY, 54. Yazar Amerika Birleşik Devletleri 
uygulaması için uzman kişinin sadece Amerika’daki ortalama bilgi düzeyine sahip olmasının 
aranması gerektiğini savunmaktadır. Buna gerekçe olarak da Amerikan hukukunda yurt dışındaki 
bir takım referansların yeniliği ortadan kaldırmayacağının ögörülmüş olmasını göstermektedir. 
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Dolayısıyla teknik alandaki uzman kişi önceki tekniğe dahil bütün referanslardan haber-

dar olan ve sahip olduğu genel bilgi düzeyi ile ilgili olduğu alandaki rutin çalışma ve 

deneyleri yapabilecek kapasitede bir kişi olarak ele alınmalıdır154.  

 

2- Genel Bilgi Düzeyini Tespitte Kullanılabilecek Kriterler 

Amerikan hukukunda ilgili teknik alandaki uzman kişinin uzmanlık seviyesini tespitte 

yardımcı olmak üzere bir takım faktörler kabul edilmiştir. Bazıları Avrupa Patent Ofisi 

uygulamasında da kullanılan bu faktörler: (1) buluş sahibinin eğitim seviyesi; (2) ilgili 

teknik alanda karşılaşılan problemlerin niteliği; (3) problemlere getirilen çözümlerin 

niteliği (4) ilgili alandaki buluş sıklığı; (5) ilgili alandaki teknolojinin karmaşıklığı ve (6) 

o alanda çalışan kişilerin eğitim seviyesi155.  

Söz konusu faktörler yol gösterici nitelik taşıdıkları için her olayda hepsinin birden dik-

kate alınmasının şart olmadığı ve bunlara atfedilecek önemin de somut olayın özelliğine 

göre değişebileceği belirtilmiştir156. Ayrıca bu faktörlerden bazıları uzman kişinin özel-

likleri ve sahip olması gereken niteliklerden ziyade, buluş basamağındaki aşikârlık de-

ğerlendirmesinde kullanılacak ölçütlerdir. Bunlardan özellikle, önceki tekniğe ilişkin 

problemler ve bunlara getirilen çözümler, Avrupa Patent Ofisi’nde uygulanan “problem 

çözümü yöntemi”ndeki yaklaşımla büyük benzerlik taşımaktadır. Aşağıda bu faktörler-

den bazıları kısaca açıklanmıştır:  

 

a- Buluş sahibinin eğitim seviyesi 

Buluş sahibinin eğitim seviyesinin farazi bir kişi olan teknik alandaki uzman kişinin 

düzeyinin tespitinde dikkate alınan faktörler arasında değerlendirilmesi eleştiri konusu 

olmuştur. Gerçekten, teknik alanda uzman kişinin buluş yapma yeteneği bulunmadığı157, 

                                                
154  EPOBA T 0032/81 (05.03.1982). 
155  Enviromental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 (Fed. Cir. 1983); USPTO MPEP § 

2141.03.   
156  Enviromental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 (Fed.Cir. 1983); MEARA, 278; 

TRESANSKY, 42.   
157  Kimberly-Clark Corp. v. Johnson &Johnson, 745 F.2d 1437 (Fed.Cir. 1984). 
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buluş sahibinin buluşu yaparken içine bulunduğu ruh durumunun158 ve sahip olduğu 

niteliklerin buluş basamağı değerlendirmesi bakımından önem taşımadığı159 söylendikten 

sonra, teknik alandaki uzmanın seviyesini buluş sahibine göre tespit etmek bir çelişki 

teşkil etmektedir. Bu nedenle objektif bir değerlendirme için buluş sahibi ile teknik alan-

daki uzman kişinin ilişkilendirildiği yaklaşımlardan kaçınılması gerekmektedir160.  

 

b- İlgili alanda çalışan kişilerin eğitim seviyesi 

Buluşun ilgili olduğu teknik alanda aktif olarak çalışan kişilerin ortalama eğitim düzeyi-

nin teknik alandaki farazî uzmanın seviyesini tespit etmekte önemli bir başlangıç noktası 

teşkil edeceğini kabul etmek gerekir161.  

Bununla birlikte eğitimin tek başına teknik alandaki uzmanın seviyesini tespit etmede 

yeterli olmayacağı belirtilmelidir. İlgili alandaki tecrübe ve bunun sonucu kazanılmış 

olan uzmanlık bilgisi de bu tespitte göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasın-

dadır. Belli bir alanda çalışan kişinin bilgisi, almış olduğu eğitimin yanı sıra o alandaki 

tecrübesinin sonucu kazanılacağı için bu analiz yerindedir162.  

 

c- İlgili alandaki buluş sıklığı ve teknolojinin karmaşıklığı 

Bir alanda sıklıkla buluş yapılması ve teknolojinin karmaşık olmasının söz konusu alan-

daki uzmanlık düzeyinin yüksek olduğunu gösterdiği savunulmuştur. Buna karşılık ise, 

bunlar arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunun söylenemeyeceği belirtilmiştir. Ger-

çekten, bir alandaki buluş sayısı o alanda yapılan yatırımlar ile ilgili olabilir. Çok yeni ve 

fakat çabuk gelişen bir alanda da bilgi düzeyi düşük olmasına rağmen sıkça yapılan bu-

luşlara rastlanabilir. Benzer şekilde buluşun ilgili olduğu alanın nispeten fazla karmaşık 

                                                
158  Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714 (Fed.Cir. 1991); Kloster Speedsteel AB v. Crucible 

Inc., 793 F.2d 1565 (Fed.Cir. 1986).  
159  Stewart-Warner Corp. v. City of Pontiac, 767 F.2d 1563 (Fed.Cir. 1985). 
160  MEARA, 280.  
161  MEARA, 288. Örneğin bilgisayar proglamlama alanındaki uzmanların eğitim seviyesinin tesipi 

için bkz. REICH, 278 vd. 
162  MEARA, 288; TRESANSKY, 41; Bose Corp. v. JBL, Inc. 112 F.Supp.2d 138 (D.Mass. 2000).  
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olmayan teknolojiler içermesinin, uzmanların da daha az donanımlı olduğunu gösterme-

yeceği ifade edilmiştir163.  

Kanımızca, teknik alandaki uzmanın niteliklerinin tespiti ile bu farazî kişi tarafından 

yapılacak olan buluş basamağı değerlendirmesinin iki farklı aşama olduğu kabul edildi-

ğinde ortaya çıkacak tablo bu tereddütlerin giderilmesine yardımcı olacak niteliktedir. 

Şöyle ki, buluşun ait olduğu alanın karmaşık olması farazi kişinin düzeyini gösterme 

bakımından önem arz eder. İlgili alandaki ortalama uygulamacıların eğitim ve tecrübe 

düzeyi yüksek ise farazî uzmanın düzeyi de yüksek olmak durumundadır. Yerine göre 

doktora derecesine sahip, o alanda birkaç yıl tecrübesi bulunan bir kimse164 olabileceği 

gibi, ortaokul ya da lise mezunu olup ilgili alanda bir süre çalışmış bir kişi165 de olabilir. 

Yine ayrıca, karmaşık, disiplinlerarası buluşlar söz konusu olduğunda teknik alanda uz-

man kişinin farklı alanlardaki uzmanlardan oluşan bir grup olarak kabul edilebildiği gö-

rülmektedir166. Özellikle bilgisayarlar, telefon cihazları, farklı özellikleri bünyelerinde 

taşıyan karmaşık yapıdaki kimyasal maddeler söz konusu olduğunda uzmanlardan olu-

şan bir grubun “teknik alanda uzman kişi” sayıldığı durumlar ortaya çıkabilir167. Belli bir 

                                                
163  Bkz. MEARA, 282-282, 289.  
164  Imperial Chemical Industries, PLC v. Danbury Pharmaceutical, Inc., 777 F.Supp. 330 (D.Del. 

1991). Mahkeme, ilaç sektöründe yeni ilaç araştırma ve geliştirme konusundaki uzman kişinin 
organik kimya alanında doktora derecesine sahip olan bir kimse olarak tespit etmiştir.  

165  Graham v. Gun-Munro, 2001 WL 590060 (N.D. Cal. 2001). Atların ayaklarının sineklerden 
korunması için geliştirilen sargıların buluş basamağı taşıyıp taşımadığı konusunda uzman kişinin 
(1) atların anatomisini tanıması; (2) atların sinek ısırmalarına gösterdikleri tepkileri bilmesi; (3) 
atların kaşıntıyı gidermek için ayaklarını emerek sineklerin yaraya bıraktıkları yumurtaları yeme 
riskininın farkında olması; (4) ahır ve otlaklardaki koşullara aşina olması; (5) atların rahat etmesi 
için kullanılması gereken malzemeyi bilmesi; (6) sineklerden korunmak için kullanılacak sargıla-
rın dayanıklılığı, yıkanabilirliği ve dikiş usulleri hakkında bilgi sahibi olması ve (7) sinek prob-
lemine karşı geliştirilmiş diğer ürünleri tanıması gerektiği ileri sürülmüştür. Buna karşılık mah-
keme, uzman kişinin bu derece ayrıntılı niteliklere sahip olmasına gerek olmadığına, temel okul 
eğitimi almış, atlara ve sineklerin atlar için yarattığı sorunlara âşina olan birisinin teknik alandaki 
uzman kişi olarak kabul kabul edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.     

166  SINGER/STAUDER, Kroher, 171; SCHULTE, Moufang, 261, PatG §4 Rn. 52.   
167  EPOBA T 0460/87 (20.06.1989). Temyiz Kurulu buluşun metallerin çekilerek genleştirilmesine 

ilişkin olduğunu, ilgili olduğu teknik alanın tribolojik bir sistemle ilgili bulunduğunu,  birbirine 
sürten iki yüzeyin arasındaki etkileşimin tribolojik denen bir fenomen olduğunu ve sürtünme, 
aşınma ve yağlama gibi üç farklı konuyu ilgilendirdiğini belirtmiştir. Kurul, sürtünmenin fizik ya 
da makine mühendisliğinin, aşınmanın metalürjinin, yağlamanın da kimyanın bir dalının konusu 
olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle, kurula göre, tribolojik alanındaki bir probleme çeşitli açılar-
dan yaklaşılması gerektiği için teknik alanda uzman kişinin en azından mekanik çekici üreticileri 
ve yağlayıcı üretiminde çalışan uzmanlardan oluşan bir grup olması gerektiğine karar vermiştir.  

EPOBA T 0141/87 (29.09.1988). Münferit test cihazları kullanılarak araçlar ve araç aksamı için 
test sisteminde elektrik konektörleri alanında bir uzman ile makine mahfazaları konusunda bir 
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teknik alandaki sorunun çözümü için kendisine danışılan bir başka teknik alandaki uz-

man kişiyi de bu kapsamda değerlendirmek gerekir168.   

Uzman kişinin seviyesinin düşük ya da yüksek tespit edilmesinin teknik problemin aşi-

kârlığının değerlendirmesinde etkili olması doğaldır. Ancak farklı teknik alanlar arasında 

böyle bir farklılığın ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Bize göre, “ilgili teknik alandaki 

ortalama uygulayıcı” kriteri ihtiyaç duyulan objektif değerlendirmeyi sağlayacak nitelik-

tedir. Uzman kişi bu şekilde tespit edildikten sonra buluşun aşikâr olup olmadığı da, 

aşağıda açıklanacağı üzere, yine objektif ölçütlere göre yapılmalıdır. Dolayısıyla örne-

ğin, teknoloji ne kadar karmaşık, dolayısıyla teknik alandaki farazî uzman kişinin düzeyi 

ne kadar yüksek olursa olsun, yine de önceki tekniğe ilişkin dokümanların birleştirilmesi 

yönünde bir önermenin referanslarla desteklenmesi gerektiği, uzman kişinin münhasıran 

kendi sezgileri gerekçe gösterilerek buluşun aşikâr olduğuna karar verilemeyeceği kabul 

edilmelidir169.     

 

§14 AŞİKÂR OLMAMA 

I- GENEL OLARAK 

                                                                                                                                     
uzmanın birlikte çalışması gerektiği sonucunda varmış ve teknik alanda uzman kişinin bu ikisinin 
birlikte çalıştığı bir grup olarak kabul etmiştir. 

EPOBA T 0223/92 (20.07.1993). İnsanlarda bağışıklığı sağlayan bir proteinin genetik mühendis-
liği yoluyla üretilmesi usulünü ilgilendiren buluşta Temyiz Kurulu teknik alandaki uzman kişiyi 
lisansüstü öğrenimi yapmış olan bir bilim adamı ya da laboratuarda çalışan bir grup genetik uz-
manı olarak kabul edilmiştir.. Bkz. aynı yönde EPOBA T 0060/89 (31.08.1990).          

168  SCHULTE, Moufang, 260-261, PatG §4 Rn. 51; EPOBA T 0424/90 (11.12.1991). Yarıiletken 
üretilmesine ilişkin bir teknik usule ilişkin patentte davalı teknik alandaki uzman kişinin yarıilet-
kenler üzerinde uzman olması gerektiğini ileri sürmüştür. Buna karşılık Temyiz Kurulu gerçek 
hayatta yarıiletkenler üzerinde uzman olan kişinin patentin çözmeye çalıştığı problemi çözmeye 
çalışırken plazma konusunda uzman bir kişiye danışacağını belirterek, “teknik alanda uzman ki-
şinin”  bu ikisinin oluşturduğu bir takım olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

EPOBA T 0164/92 (29.04.1993). Davaya konu olan patent, özellikle mikroişlemcilerin yeniden 
başlatılması gerektiğinde bunun sisteme ekli olan bir cihazının denetiminde kontrollü olarak mı, 
yoksa kontrolsüz bir şekilde mi meydana geldiğini denetleyen ve bunun için de bilgisayar prog-
ramı kullanan bir sistemdir. Temyiz Kurulu buluşun ilgili olduğu alanda elektronik uzmanının 
programlama uzmanlarına danışmaları gerektiğine karar vermiş, teknik alandaki uzmanı bu şe-
kilde tespit etmiştir.      

169  In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed.Cir. 1998). Davada uydu iletişim sitemleri gibi karmaşık bir 
alanda uzmanın varacağı sonucun referanslarla desteklenmiş olması aranmıştır.  
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Teknik alandaki uzman kişinin, patentin başvuru tarihi ya da talep edilmişse rüçhan tari-

hindeki tekniğin bilinen durumundan hareketle istemlerde talep edilmiş bulunan buluşun 

kapsamı içinde bir sonuca ulaşacağı söylenebiliyorsa patent başvurusunun konusunun 

aşikâr olduğu sonucuna varılması gerekmektedir.  

Aşikâr olma ile teknolojinin normal işleyiş sürecinin ilerisine geçmeyen, sadece tekniğin 

bilinen durumunu izleyen, diğer bir deyimle teknik alandaki bir uzmandan beklenen bilgi 

ve yeteneği ötesinde başka bir özellik gerektirmeyen uygulamalar kastedilmektedir170. 

Aşikâr olmamanın değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki şu iki soru yol gösterici olabilir: 

- Tekniğin bilinen durumunun ilgili teknik alandaki uzman kişiyi söz konusu buluşa 

yönlendireceğine ilişkin bir emare bulunmakta mıdır? 

- İlgili teknik alandaki uzman kişinin, elindeki bilgileri kullanarak, söz konusu teknik 

problemi fark edip, başvuruda talep edilen sonuca ulaşmasının bekleneceği söylene-

bilecek midir171? 

Patent hukukunun uzun yıllar süren uygulaması sonucunda bu konuyla ilgili bir takım 

genel ilkelere varıldığını söylemek mümkündür.  

Bir zanaatkârın yetenekleri çerçevesinde kalan ve teknik ölçümler sonucunda iyileştir-

meler aşikâr sayılmaktadır172. Sadece bir takım engellerin ve olumsuzlukların ortadan 

kaldırılması, parametrelerin optimizasyonu ile ilgili alandaki uygulamacıların rutin işle-

rini görürken yaptıkları “normal gelişmeler”in tek başına buluş basamağını haiz olmadı-

ğı, aşikâr olduğu kabul edilmelidir173.  

Buna karşılık buluşun çözmeyi amaçladığı problemin çözülebilmesi için, teknik alandaki 

uzman kişinin bu konudaki çabasının rutin olarak yaptığı işin dışına çıkması gereken 

durumlar ortaya çıkabilir. Hatta kimi hallerde çözüm çabasının bir bilimsel araştırma 

                                                
170  SINGER/STAUDER, Kroher, 147; SCHULTE, Moufang, 262, PatG §4 Rn. 57; BENTLY/ SHERMAN, 

479; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.4.  
171  SINGER/STAUDER, Kroher, 147. 
172  EPOBA T 0598/90 (10.03.1992).  
173  EPOBA T 0015/81 (28.07.1981); EPOBA T 0036/82 (25.10.1982); EPOBA T 0085/93 

(17.10.1996); KRAβER, 298.  
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boyutuna dönüştüğü söylenebilir. Bu şartlar altında buluş basamağının varlığının kabul 

edilmesi gerekir174.     

Eşdeğer bir unsurun kullanılması durumunda da, kural olarak, buluş basamağının bu-

lunmadığı söylenebilir175. Ancak eşdeğer unsur nitelemesi patent hukuku bakımından ve 

teknik bakımdan farklılık gösterebilmektedir. Teknik bakımdan eşdeğer unsurlar, ilgili 

teknik alandaki uzman kişinin genel olarak ikame edilebilir olarak gördüğü, örneğin vida 

ile çivi ya da hidrolik sıvı ile basıçlı hava gibi unsurlardır. Buna karşılık patent huku-

kunda eşdeğer unsur denildiğinde buluş sahibinin tanımladığı buluşundakilerle ikame 

edilebilir unsurlar anlaşılmaktadır.  

Bu nedenle örneğin bilinen şeylerin yeni materyallerle yapılmasının kural olarak patent 

korumasını hak etmediği söylenebilir. Gerçekten, bir üründe kullanılacak materyallerin 

seçimi söz konusu olduğunda teknik alandaki uzman kişinin amacına uygun malzemeleri 

seçebileceği öngörüldüğü için, üründe farklı malzeme kullanılmış olması halinde kural 

olarak buluş basamağının bulunmadığı kabul edilir176. Bu bağlamda bir materyalin bili-

nen özellikleri dolayısıyla bilinen bir şekilde ve bilinen sonuca ulaşmak için yeni bir 

yapı içinde kullanılması halinde buluş basamağı yoktur.  

Bununla birlikte kullanılan yeni materyal beklenmedik sonuçlar meydana getirmişse ya 

da varolan bir önyargıyı yıkmışsa buluş basamağından söz edilebilir177. Kullanılan eşde-

ğerin teknik bir sonuçla bağlantılı olması gerekmektedir. Belli bir malzemenin kullanıl-

mış olması yeni bir teknik sonuç meydana getiriyorsa ya da etkinliği artırıyorsa buluş 

basamağının varlığı sonucuna ulaşılabilir178. Teknik sonuç meydana getirmeyen, teknik 

problemin çözümüne bir katkı sağlamayan, örneğin sadece estetik niteliği olan bir deği-

şikliğin aşikâr olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır179.  

                                                
174  EPOBA T 0441/93 (27.03.1996); EPOBA T 0422/93 (21.09.1995); SINGER/STAUDER, Kroher, 

172. 
175  SINGER/STAUDER, Kroher, 147; MEINHARDT, 36; BARTON, 499-500; HUBMANN/GÖTTING, 

126, §8 Rn. 23.  
176  EPOBA T 0021/81 (10.09.1982); EPOBA T0324/94 (07.05.1996); Hotckiss v. Greenwood, 52 

U.S. 248 (1952); Graham v. John Dere Co., 383 U.S. 1 (1966). BARTON, 483-484.  
177  SINGER/STAUDER, Kroher, 148; EPOBA T 0130/89 (07.02.1990).  
178  Hicks v. Kelsey, 85 U.S. 670 (1873). 
179  EPOBA T 0072/95 (18.03.1998); EPOBA T 0158/97 (04.04.2000).  
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Amerikan hukukunda bilinen algoritmaları ya da iş görme yöntemlerini kullanan bilgisa-

yar programlarının buluş basamağı taşıyıp taşımadığı konusunda şüpheler dile getirilmiş-

tir. Bilinen şeylerin (örneğin ürünü katalogdan görerek almanın) yeni materyal kullanıla-

rak (bir algoritma) talep edilememesi gerektiği savunulmuştur180. 

  

II- BULUŞUN BİR BÜTÜN OLARAK İNCELENMESİ 

Buluş basamağı incelemesi buluşun bir bütün olarak değerlendirilmesini gerekli kılmak-

tadır181. Sadece bilinen unsurların birleşmesinden oluştuğu gerekçesiyle bütün buluşun 

aşikâr olduğunun ileri sürülmesine izin verilmemektedir.  

Gerçekten, aslında bütün buluşlar bilinen unsurların bir araya getirilmesi ile yapılırlar. 

Böylelikle, ortaya çıkan avantajlardan ya da bunların bir aradayken taşıdıkları özellikler-

den yararlanılmak istenilmektedir. Önemli olan hangi unsurların ne şekilde bir araya 

getirileceği konusunda yapılan tercihtir ki, aşikâr olup olmama hususunda belirleyici 

olan budur182.  

Bu konuda unsurların “toplanması–yan yana konulması” (aggregation–juxtaposition) ile 

“birleştirilmesi” (combination) arasında bir ayrım yapıldığını görmek mümkündür.  

Bilinen unsurların sadece yan yana konulması, birbirleriyle ilişkisiz iki ya da daha fazla 

unsurun bir araya getirilmesi halinde bile birbirlerinden bağımsız olarak aralarında etki-

leşim ya da işbirliği bulunmadan, daha önceden gördükleri işlevi görmeye devam etme-

leri durumunu ifade etmektedir183.  

                                                
180  BARTON, 500-5001. Bu nedenle örneğin, yasalaşmamakla birlikte, Amerikan Temsilciler Mecli-

si’ne sunulan bir kanun teklifinde buluşların aşikâr olmasını düzenleyen 35 U.S.C. §103’e, bili-
nen iş görme yöntemlerinin bilgisayara uyarlanmasının, bilgisayar teknolojisinin uygulamasının 
yeni olduğu veya teknolojinin yeni olup bir başka patente konu olmadığı durumlar haricinde, aşi-
kâr oldukları gerekçesiyle reddedilmelerini öngören bir ek getirilmesi önetilmiştir (H.R. 1332, 
107th Congress (April 3, 2001).   

181  EPO Examination Guidelines, Part C Chapter IV, 9.5; USPTO MPEP § 2142; Ruiz v. A.B. 
Chance Co., 334 F.3d 654 (Fed.Cir. 2000); SIRILLA, 445; RICH G., 1:508; SINGER/STAUDER, 
Kroher, 148; EPOBA T 0710/89 (24.09.1991).   

182  GAMBRELL/DODGE, 5:327; Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 
(Fed.Cir.1983); Richdel, Inc. v. Sunspool Corp., 714 F.2d 1573 (Fed.Cir.1983) 

183  LAKE, 723; Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 
(1950); Republic Industries, Inc. v. Schlage Lock Co., 592 F.2d 963 (7th Cir. 1979).  
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Bilinen parçaların ya da cihazların sadece toplanmış olması, bir başka deyişle tam anla-

mıyla bir birleştirilme olmaması durumunda bütünü meydana getiren unsurların her biri-

nin ayrı ayrı aşikâr olup olmadıklarının incelenmesi gerekecektir. Bu şekilde unsurların 

aşikâr oldukları söylendiğinde, bunların birleştirilmesinin de buluş basamağı taşımadığı 

sonucuna varılacaktır184. Çözümleri bilinen ya da aşikâr olan iki ayrı teknik problemin 

aynı anda çözülmeye çalışılması durumunda buluş basamağının varlığından söz edile-

meyeceği kabul edilmiştir. Unsurlar arasında gerçek anlamda bir birleştirmenin bulun-

madığı bu tip istemlere İngiltere’de “sosis makinesi istemleri” adı verilmektedir185. Bu 

adlandırmaya neden olan dava 1890 yılında patent mahkemesinin önüne gelmiştir. Söz 

konusu davada sosis yapımında daha önceden kullanılan iki ayrı makinenin, et kıyma ve 

sosis doldurma makinelerinin yan yana kullanıldığı bir makine için alınan patentin iptali 

istenmiştir. Mahkeme her iki makinenin de aynen daha önce çalıştıkları gibi çalışmaya 

devam ettiklerini belirtmiş ve bunların yan yana çalıştırılmasının bir buluş olarak kabul 

edilemeyeceğini hükme bağlamıştır186. 

Buna karşılık bilinen unsuların birleştirilmesi söz konusu ise, daha farklı bir yaklaşım 

sergilenmektedir. Unsurlar bir araya geldiklerinde sinerji yaratmakta ise, buluşun unsur-

ların birleştirilmesinden meydana geldiği kabul edilmektedir187. 

Buluşu meydana getiren unsurların bir sinerji yaratması konusu özellikle Amerika Birle-

şik Devletleri’nde tartışmalara konu olmuştur. Kimi mahkeme kararlarında, özellikle 

mekanik buluşlar için, buluşu meydana getiren bütün unsurların daha önceden bilindiği, 

buluşu meydana getiren unsurların birleştirilmeden önce gördükleri fonksiyonu görmeye 

devam ettikleri vurgulanarak, sinerji yaratmadıkları gerekçesiyle verilmiş olan patentle-

rin geçersizliğine hükmedilmiştir188. Bu kararlar, mahkemelerin buluşun aşikâr olup ol-

                                                
184  EPO Examination Guidelines, Part C Chapter IV, 9.5; Hubmann/Göttıng, 125, §8 Rn. 22.   
185  Storage Computer Corporation and another v Hitachi data Systems Ltd. [2002] EWHC 1776. 
186  Williams v. Nye [1890] 7 RPC 62. Mahkemeye göre, bilinen unsurların bir araya getirildiği yeni 

bir yapıya patent verilebilmesi için bu birleştirmenin bir üstünlük, farklılık ya da bir yarar sağla-
ması ve bunun da aşikâr olmaması gerekmektedir. Bkz ayrıca, EPO Examination Guidelines, Part 
C Chapter IV, Annex,  2.1. 

187  EPO Examination Guidelines, Part C Chapter IV, 9.5; EPOBA T 0389/86 (31.03.1987). 
188  Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950). Davada 

süpermarketlerde kullanılacak bir kasa sisteminin talep edildiği bir patentin hükümsüzlüğü talep 
edilmiştir. Söz konusu patentte kasa önünde yığılmaları önlemek için,  müşterilerin sırada bek-
lerken aldıkları ürünleri ilgili gözlerine yerleştirip kasa boyunca ilerletebilecekleri bir sepet talep 
edilmiştir. Anderson’s Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57 (1969). Davaya 
konu olan patent bir asfaltlama makinesine ilişkindir. Tarifnameye göre, asfalt yüksek ısılarda 
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madığını değerlendirmekten ziyade, sinerji yaratıp yaratmadığını inceledikleri söylene-

rek eleştirilmiştir. Ayrıca bu eleştirilerde mahkemelerin sinerjiyi bir patent verilebilirlik 

şartı gibi ele aldıkları, bu yönüyle mekanik buluşlara patent verilebilmesinin imkânsız 

hale geldiği belirtilmiştir189. Günümüzde artık bu içtihadın değiştiğini görmek mümkün-

dür.    

Sinerji terimi etimolojik olarak Yunanca kökenli syn (birlikte) ve ergos (çalışmak)’tan 

gelmektedir. Dolayısıyla sinerji deyiminin etimolojik anlamından hareket edilerek bir 

mekanik buluşun sinerji yaratması denildiğinde, bunun unsurlarının birlikte çalışması ve 

etkileşim içinde bulunması anlaşılmalıdır190.     

Sinerji ayrıca, iki ya da daha fazla unsurun ayrı ayrı ele alındıklarında birleştikleri zaman 

ortaya çıkan sonuca ulaşamamaları ya da etkinin ikisinin etki gücünün toplamından fazla 

olması durumunu anlatmak için de kullanılmaktadır191.  

Dolayısıyla bir araya getirilen unsurlar karşılıklı olarak birbirlerini destekler biçimde 

fonksiyon icra ederek yeni bir teknik sonuca ulaşılmakta ise, bu unsurların kısmen ya da 

tamamen bilinen unsurlar olması bir önem taşımamaktadır192. Unsurlar bir araya getiril-

diğinde öngörülmeyen bir sonuç meydana geliyorsa193 ya da tek tek ortaya çıkardıkların-

dan daha farklı bir sonuç elde ediliyorsa, örneğin unsurlar bir arada işlediklerinde daha 

yüksek bir performans sergiliyorlarsa, unsurlar arasında bir etkileşim olduğu ve bunların 

                                                                                                                                     
katlar halinde yayılmakta ama üzerine yayıldığı veya temas ettiği kısım daha soğuk olduğunda bu 
katlar arasında arzu edilen derecede sıkı bağlantı sağlanamamaktadır. Patente konu olan makine, 
daha önceden kullanılan asfaltlama makinesinin şasisine, yine önceden bilinen ve ayrı olarak kul-
lanılan kızılötesi bir ısıtıcı monte edilmesiyle meydana getirilmiştir. Sakraida v. Ag Pro, Inc., 425 
U.S. 273 (1976). Davadaki patent besi çiftliklerinde suyun hızla akıtılması suretiyle zeminden 
inek dışkılarını temizlemek için kullanılan bir sistem ile ilgilidir. Önceki tekniğe ilişkin en yakın 
referans, basınçlı su püskürterek zemini temizleyen bir sistemdir. Sistem dışkıları başarılı şekilde 
zeminden çıkarmakla birlikte bunları ortadan kaldırmak için ek bir işgücüne ihtiyaç göstermekte-
dir. Oysa hükümsüzlüğü istenen patentte su ani olarak dalga halinde zemine bırakılmakta, dışkı-
lar suların gücüyle sürüklenerek ızgaralarda toplanmaktadır. Buluş bu şekilde besihanelerin te-
mizlenmesi için gereken işgücünü büyük oranda azaltmıştır.          

189  SIRILLA, 533; RICH G., 1:516-1:517; GERIAK, 7:306-7:307; ANDERSON, 1053; SHERMAN, 186-
187.  

190  LAKE, 723; ANDERSON, 1053; Republic Industries, Inc. v. Schlage Lock Co., 592 F.2d 963 (7th 
Cir. 1979). Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de sinerji, “[b]ir sonuca katkısı olabilecek birkaç etke-
nin belirli bir etkileşim sonucunda elde ettiği ortak güç” olarak tanımlanmaktadır.  

191  Bu durum 1+1=3 olarak ifade edilmektedir. Bkz. LAKE, 697; NIES, 800.  
192  ANDERSON, 1055.  
193  MEINHARDT, 36-37. 
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birleştirildiğinden bahsedilebilecektir. Ancak belirtmek gerekir ki, mutlaka öngörüleme-

yen, yeni bir sonucun ortaya çıkmış olması de gerekli değildir.  

Kanımızca tam olmasa da bu konuda eşya hukukundaki mütemmim cüz – teferruat ay-

rımı yol gösterici olabilir. Gerçekten mütemmim cüz sayılan parçanın bütünden ayrılma-

sı halinde bütünün işlevini görmesi önemli ölçüde sekteye uğrayacaktır. Başvuru konu-

sunda böyle bir durum bulunmakta ise, unsurların birleştirilmesinden bahsedilebileceğini 

düşünmekteyiz. Bu bağlamda sinerji kelimesine etimolojik kökeni doğrultusunda verilen 

anlamın yerinde olduğu söylenebilir.    

Bu konuda bazı örnekler verilebilir:  

Bir transistör esas olarak bir elektrik devresinin işini görmektedir. Ancak bir mikroiş-

lemcide birbirine bağlanan transistörler bilgisayarın işlevini yerine getirmesini sağlaya-

rak sinerjik bir teknik etki yaratmaktadır194.  

Aktif madde olarak ağrı kesici (analjezik) ve sakinleştirici (trankilizan) özellikleri bili-

nen iki maddeden yapılan bir ilacın, ağrı kesici özelliği bulunmayan sakinleştirici mad-

denin ağrı kesici ile birleştiğinde onun etkisini artırması karşısında, buluş basamağı içer-

diğini kabul etmek gerekir. Gerçekten, maddelerin bilinen özelliklerinin dışında bir etki-

leşime girdikleri bu durum aşikâr sayılmamalıdır195.     

Daha önceden bilinen yedi tane parçanın belli bir tarzda bir araya getirilerek bugün kul-

landığımız tükenmez kalemin ortaya çıkarılmış olması durumunda da buluş basamağının 

varlığı kabul edilmiştir196. 

Sonuç olarak, buluşu meydana getiren unsurlar arasında sinerji bulunması buluş basa-

mağının göstergesi olabilir. Ama sinerji bulunmaması tek başına patent verilmesini en-

gellemez197. Bu bağlamda buluşun aşikârlığı ile sinerjinin birbirinden farklı kavramlar 

olduğu; buluşun aşikâr olup olmadığı hususunun başvuru öncesinin değerlendirilmesini 

                                                
194  EPO Examination Guidelines, Part C Chapter IV, 9.5. 
195  EPO Examination Guidelines, Part C Chapter IV, Annex,  2.2. 
196  Martin&Biro Swan v. Millwood [1956] RPC 125 
197  MARKEY, 699; PAGENBERG (II), 142-143; NIES, 800; GERIAK, 7:301; SIRILLA, 542; Connell v. 

Sears, Roebuck & Co., 722 F.2d 1542 (Fed.Cir. 1983); Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 
F.2d 1530 (Fed.Cir. 1983); Chore-Time Equip., Inc. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774 
(Fed.Cir. 1983). 
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gerekli kılarken, sinerjinin buluş basamağının varlığını gösteren emareler arasında sayı-

labileceği ifade edilmiştir198. 

 

III- PROBLEM ÇÖZÜMÜ YÖNTEMİ (PROBLEM SOLUTION APPROACH) 

A- Genel Olarak Yöntem  

Problem çözümü yöntemi buluşun aşikâr olup olmadığını tespitte kullanılacak tek yön-

tem değildir. Bununla birlikte Avrupa Patent Ofisi uygulamasında değerlendirmenin bu 

yolla yapılmasının yerleşmiş olduğunu görmek mümkündür199.  

İlk patent başvurularını kabul ettiği günden beri Avrupa Patent Ofisi patent sistemine 

güvenin korunabilmesi ve aşikârlık, buluş basamağı gibi terimlerin içinin doldurulabil-

mesi için, bunların değerlendirilmesinin objektif kriterlere göre yapılmasına büyük önem 

vermiştir. Böylelikle somut olayın özelliğine göre uygulama yapılmasının önüne geçile-

rek tutarlılık ve öngörülebilirlik sağlanabilmiştir. Bunun için kabul edilen ilkeler, bugün 

problem çözümü yöntemi olarak bilinen yaklaşımı ortaya çıkarmıştır200.  

Bu değerlendirmenin hukuki dayanağının da Avrupa patenti başvurusunun tarifnamesin-

de talep edilen buluşun teknik problem ve buna bulunan çözüm belirtilerek açıklanması-

nın öngörüldüğü Avrupa Patenti Verilmesine Dair Uygulama Kuralları olduğu belirtil-

miştir (EPCReg R.27(1)(c))201.   

Problem çözümü yöntemi buluş basamağı incelemesinde ofisin artık yerleşmiş yaklaşımı 

olduğu için, Temyiz Kurulu buna uygun şekilde incelenmemiş kararların incelemenin 

tamamlanması için İnceleme Şubeleri’ne geri gönderilebileceğine hükmetmiştir202.  

Avrupa Patent Ofisi uygulamasında problem çözümü yöntemindeki objektiflik öncelikle 

en yakın referansın objektif biçimde tespiti ile başlamaktadır. Buluşun işaret ettiği ve 

çözmeye çalıştığı teknik problem bu referansa göre belirlenmektedir. Son olarak bu tek-

                                                
198  GERIAK, 7:306; BARTON, 503.  
199  EPOBA T 0024/81 (13.10.1982); EPOBA T 0020/81 (10.02.1982); EPOBA T 0001/80 

(06.04.1981); EPOBA T 0039/82 (14.03.1984); EPOBA T 0026/81 (28.10.1981); EPOBA T 
0032/81 (05.03.1982); EPOBA T 0021/81 (10.09.1982); PATERSON (I), 423. 

200  DYBDAHL, 68; PATERSON (I), 424.  
201  PATERSON (I), 423; DYBDAHL, 68.  
202  EPOBA 0026/81 (28.10.1981); EPOBA T 0065/83 (04.06.1984).  
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nik probleme getirilen çözümün, sahip olduğu nitelikler objektif kriterlere göre tespit 

edilmiş bulunan, uzman kişi gözünden aşikâr görülüp görülemeyeceği sorusunun yanıtı 

verilmektedir203.  

Bu bağlamda problem çözümü yönteminde izlenen sıra kısaca şu şekilde açıklanabilir204: 

- Talep edilmiş bulunan buluşa göre “en yakın referans” tespit edilir. 

- En yakın referans ile ulaşılmış bulunan teknik sonuçlar ile talep edilen buluş ile ula-

şılmış olan teknik sonuçlar karşılaştırılmak suretiyle, en yakın referanstan yola çıka-

rak buluşa ulaşmak için çözülmesi gereken teknik problem tespit edilir. 

- En yakın referanstan yola çıkan teknik alandaki uzman kişi için buluşun önerdiği 

sonucun aşikâr olup olmadığı değerlendirilir.  

Objektif nitelik taşıyan problem çözümü yönteminde buluşun aşikâr olup olmadığı, bu-

luşun en yakın referanstan farklılıkları üzerinde yapılan bir değerlendirmeyi gerekli kıl-

dığı için söz konusu analiz teknik bir değerlendirme olacaktır. Buluş basamağı en yakın 

referans üzerinden değerlendirmeye konu olacağı için de daha az ilgili referansların ince-

lemeye katılmasına gerek olmayacaktır205.  

   

B- En Yakın Referansın Tespiti  

Problem çözümü yönteminde incelemeye buluşa en yakın referansın tespit edilmesi ile 

başlanır. Gerçekten de bu yöntemde teknik problem, tekniğin bilinen durumuna dahil 

olan en yakın referansa göre belirlenmektedir206. Buluşun teknik alanda toplumca ulaşı-

labilir bütün bilgilerle karşılaştırıldığında aşikâr olmaması gerektiği için, topluma açık-

lanan bilgiler üzerinden bir değerlendirme yapılması söz konusudur. Bu nedenle refe-

rans, bir patent dokümanı olabileceği gibi örneğin bir makale, broşür ya da piyasada 

bulunabilen bir ürün de olabilir207. Buluşun karşılaştırmasını yapacak rasgele bir başlan-

                                                
203  EPOBA T 0024/81 (13.10.1982); EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.8;  SZABO 

(1995), 460; SINGER/STAUDER, Kroher, 150-151; DYBDAHL, 68.   
204  PATERSON (I), 424.  
205  PATERSON (I), 424. 
206  EPOBA T 0606/89 (18.09.1990).  
207  DYBDAHL, 69; PATERSON (I), 426; EPOBA T 0001/81 (04.05.1981).   
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gıç noktası almak yerine bu amaç için en yakın referansı seçmek hem daha mantıklı hem 

de daha ekonomik olacaktır.  

Bu bağlamda en yakın referans, buluşa ulaştırabilecek aşikâr bir gelişme için en yakın 

başlangıç noktası olabilecek şekilde bir araya gelmiş teknik unsurların hepsini içeren, 

buluşa gidebilecek yolda en çok ümit verebilecek olan, tek bir referanstır208.   

Ancak yapısal olarak benzer olması bir referansın en yakın referans olarak değerlendiri-

lebilmesi için yeterli görülmemektedir. En yakın referansı seçerken ayrıca referansın 

buluşla benzer amaca yönelmiş olup olmadığına ya da benzer sonuca ulaşıp ulaşmadığı-

na da dikkat edilmesi şarttır. Patent başvurusunun tarifnamesinden çıkarılabilecek olan 

teknik probleme değinmeyip bu konuda suskun kalmış bir referansın en yakın referans 

olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir209. Ya da söz konusu referansın en azın-

dan başvuru konusu buluş ile aynı ya da yakından ilgili teknik alana ilişkin olması ge-

rekmektedir. Uygulamada en yakın referans, genellikle benzer kullanıma tekabül eden ve 

talep edilen buluşa ulaşabilmek için yapısal ve işlevsel olarak asgari değişikliğe ihtiyaç 

gösteren referans olarak kabul edilmektedir210. Bununla birlikte, örneğin, kimyasal bile-

şiklerin söz konusu olduğu buluşlarda Avrupa Patent Ofisi, buluş ile benzer yapıya sahip 

olmakla birlikte buluşa benzer işlevi olmayan bileşikleri değil, buluşla aynı işleve sahip 

bileşikleri en yakın referans olarak kabul etmektedir211. Bundan hareketle, patent başvu-

rusu incelenirken buluşla olan yapısal benzerliklerinden dolayı yenilik değerlendirme-

sinde en yakın referans olarak kullanılmış bulunan bir dokümanın, buluş basamağı de-

ğerlendirmesinde de en yakın referans olarak kullanılması şart değildir. Gerçekten, yeni-

lik karşılaştırmasında sadece teknik niteliği haiz unsurlar arasındaki benzerlikler dikkate 

alınır. Bunların kullanım amaçlarının kural olarak önemi bulunmamaktadır. Buna karşı-

lık buluş basamağı değerlendirmesinde sorulacak soru, ‘uzman kişi söz konusu teknik 

problemi çözmek için referans üzerinde ilgili değişiklikleri yapar mıydı?’ olduğu için, 

                                                
208  EPO Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.1; EPOBA T 0248/85 (21.01.1986); 

EPOBA T 0181/82 (28.02.1984); SZABO, 293; PATERSON (I), 425; DYBDAHL, 69.   
209  EPOBA T 0644/97 (22.04.1999).  
210  EPOBA T 0606/89 (18.09.1990); EPOBA T 0574/88 (06.12.1989); EPOBA T 0059/96 

(07.04.1999); EPOBA T 0986/96 (10.08.2000); EPOBA T 0710/97 (15.10.2000); EPO 
Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.1; SZABO, 294; SINGER/STAUDER, Kroher, 154; 
PATERSON (I), 425.  

211  EPOBA T 0206/84 (20.06.1985); EPOBA T 0113/85 (24.04.1986); EPOBA T 0069/83 
(05.04.1984).   
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buluşun çözmeye çalıştığı teknik problemin, dolayısıyla kullanım amacının ön plana 

çıktığını söylemek gerekir212. Dolayısıyla yapısal olarak benzer, ama aynı ya da yakın 

teknik alanda bulunmayan bir referansın buluşun aşikârlığı değerlendirilirken dikkate 

alınması bahis konusu olmayacaktır.  

En yakın referans tespit edilirken başvuru sahibinin bizzat başvuruda belirtmiş olduğu 

hususlar da dikkate alınmalıdır213. Bütün bunların tespitinin, talep edilen buluşun başvu-

ru ya da rüçhan tarihindeki teknik alandaki uzman kişinin gözünden yapılması gerek-

mektedir214.  

En yakın referans olarak tespit edilmiş bulunan doküman buluştan uzaklaştıran bir yön-

lendirme de yapabilir. Bu husus buluş basamağının varlığı lehinde bir emare olarak de-

ğerlendirilir215.  

 

C- Buluşun Çözmeye Çalıştığı Teknik Problemin Tespiti 

1- Teknik Problemin Tespiti 

Problem çözümü yönteminde ikinci olarak yapılması gereken buluşun çözmeyi amaçla-

dığı teknik problemin tespit edilmesidir.  

Teknik problemin tespit edilebilmesi için başvuru ile en yakın referans incelenerek, bu-

luş ile en yakın referansın unsurları arasındaki farkların saptanması gerekmektedir. Bun-

lara “ayırt edici unsurlar” denilmektedir. Bu unsurlar yapısal ya da işlevsel olabilir216. 

Gerek tek başlarına, gerekse diğer unsurlarla etkileşim halinde, buluşun konusu teknik 

problemin çözümüne herhangi bir katkısı olmayan unsurlar buluş basamağı değerlen-

dirmesinde dikkate alınmamaktadır217. 

En yakın referans ile buluş arasında yapılacak karşılaştırmanın kusurlar, eksiklikler, sı-

nırlamalar gibi, elde edilen sonuçların nitelikleri bakımından da yapılması gerektiği be-

                                                
212  EPOBA T 0267/88 (18.12.1990); PATERSON (I), 426.  
213  EPO Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.1. 
214  EPO Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.1; SZABO, 296. 
215  SINGER/STAUDER, Kroher, 149; EPOBA T 0292/85 (27.01.1988).  
216  EPO Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.2. 
217  EPO Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.2; EPOBA T 0037/82 (29.03.1983); 

EPOBA T 0294/89 (25.10.1990). 
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lirtilmektedir218. Teknik problem, buluş ile elde edilen sonucun niteliğine dayanılarak,  

aynı türden bir sonuca ulaşmak (buluş seçimler geliştirerek alternatif sayısını artırıyorsa), 

sayısal olarak daha gelişmiş bir sonuç elde etmek, kısmen farklı bir sonuca ulaşmak ya 

da tamamen farklı bir sonuca ulaşmak (nitelik itibariyle farklılıklar) olarak formüle edi-

lebilir219.  

 

2- Teknik Problemin Yeniden Tanımlanması 

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemin ne olduğunun tarifnameden anlaşılması 

şarttır. Bu husus zorunludur220. Diğer yandan tarifnamede teknik sorun diye açıkça ifade 

edilmesi şart koşulmamıştır. Teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde bu-

luşun ortaya konulması yeterli bulunmuştur (PatYön m.8/1(c); EPCReg R.27(1)(c)).  

Yukarıda da ifade edildiği gibi, en yakın referansın değiştirilmesi ya da uyarlanması 

suretiyle buluşun vardığı teknik sonuca ulaşma çabası problem çözümü yönteminde tek-

nik problemin konusunu oluşturmaktadır.  Problemin objektif kriterler çerçevesinde tes-

pit edilmesi lazımdır. Bu konuda belirleyici olan buluş sahibinin teknik problemi nasıl 

tanımladığı değildir. Buluş sahibi teknik problemi farklı bir biçimde görmüş olabilir. 

Önemli olan tekniğin bilinen durumu ile karşılaştırıldığında buluş ile ulaşılan asıl sonuç-

tur221. Tekniğin bilinen durumu başvuru sahibinin bildiğinden farklı olabilir. Hatta baş-

vuru sahibinin bilmesine rağmen başvuruda yer vermediği önceki tekniğe dahil referans-

lar söz konusu olabilir. Bu durumda onun formüle ettiği teknik problemin objektif koşul-

lar altında yeniden tanımlanması gerekecektir222.  

Buna ek olarak başvuruda belirtilmiş olan buluşun çözmeye çalıştığı teknik problemin 

daha sonradan değiştirilebilmesi veya başka bir biçimde formüle edilebilmesi de müm-

kün sayılmıştır. Bu bağlamda tarifnamede belirtilen teknik problemin aslında çözülme-

                                                
218  SZABO, 295.  
219  SZABO, 295.  
220  EPOBA T 0026/81 (28.10.1981); EPOBA T 0495/91 (20.07.1993); EPOBA T 0041/91 

(22.09.1993).  
221  EPOBA 0001/80 (06.04.1981); EPOBA T 0162/83 (19.04.1984); EPO Examination Guidelines 

Part C, Chapter IV, 9.8.2; SZABO, 294.  
222  SZABO, 294.  
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miş olması, ya da başvuruda tekniğin bilinen durumunun hatalı gösterilmiş olması söz 

konusu olduğunda teknik problem değiştirilebilir223.  

Teknik problemin yeniden tanımlanmasının ne ölçüde mümkün olabileceğinin somut 

olayın özelliğine göre değişeceği kabul edilmektedir. Diğer yandan ilke olarak buluş ile 

elde edilen herhangi bir sonucun teknik problemin yeniden tanımlanmasında kullanıla-

bilmesi mümkün görülmektedir; yeter ki, anılan sorunun varlığı teknik alandaki uzman 

kişi tarafından başvurudan çıkarılabilir olsun224. Bu şekilde, yapılacak değişikliklerin 

talep edilen buluşu genişletme yasağı (PatYön m.26/son; EPC art.123(2)) çerçevesinde 

kalacakları söylenebilir225.  

Bununla birlikte teknik problem yeniden tanımlanırken buluşun başvuruda belirtilmiş 

olan amacı ve niteliği ile çelişilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin 

önceden istenmeyen ya da işe yaramaz olarak tanımladığı hususları, daha sonra aniden 

başka bir açıdan çeşitli faydalarını vurgulayarak tanımlamak asuretiyle teknik problemi 

değiştirilmesine izin verilmemelidir226. Buluşun iddia edilen avantajlarının gereği gibi 

kanıtlanamamış olması halinde de bunlar teknik problemin tespitinde dikkate alınmaya-

caktır227.  

                                                
223  EPOBA T 0644/97 (22.04.1999); SINGER/STAUDER, Kroher, 152.  
224  EPOBA T 0386/89 (24.03.1992). Davada motorlu araçlarda, özellikle traktörlerde kullanılan bir 

tekerleğin talep edildiği patent söz konusudur. Buluşta tekerlek somunları belli bir formda düzen-
lenmiştir. Başvuru sahibi patentin çözmeye çalıştığı teknik problemi tekerlekte kullanılan mal-
zemeden tasarruf etmek olarak tanımlamıştır. Ancak patentin inceleme sürecinde, istemler aynı 
kalmasına rağmen buluş sahibi tarafından buluşun asıl olarak tekerin diskindeki metal yorgunlu-
ğu problemini çözmeyi amaçladığı belirtilmiştir. Başvuru sahibi anılan teknik problemin başvu-
rudaki “yüksek güçlü traktörlerde kullanılmaya uygundur” ibaresinin metal yorgunluğu proble-
mine işaret ettiğini ileri sürmüştür. Kurul söz konusu ibarenin metal yorgunluğu problemine işa-
ret ettiğinin söylenemeyeceğini belirterek, bunun buluş basamağı değerlendirmesinde dikkate 
alınamayacağına hükmetmiştir. Bununla birlikte başvuru sahibinin uzman kişinin başvurudan çı-
karabileceğini ileri sürdüğü bir takım yeni sonuçları kanıtlamak için delil göstermesine imkân ta-
nınmaktadır (bkz. EPOBA 0184/82 (04.01.1984)).     

225  EPOBA T 0013/84 (15.05.1986); EPOBA T 0184/82 (04.01.1984); EPOBA 0001/80 
(06.04.1981); EPOBA T 0818/93 (02.04.1996); SZABO, 294; SINGER, 297; SINGER/STAUDER, 
Kroher, 150; DYBDAHL, 69; SCHULTE, Moufang, 257-258, PatG §4 Rn.39; PATERSON (I), 427-
428. Bu bağlamda patent ofisinin talebi üzerine tarifnameye daha sonradan eklenen en yakın re-
feransa yapılacak atfın buluşu genişletme olarak değerlendirilmeyeceği kabul edilmektedir 
(EPOBA T 0011/82 (15.04.1983)).     

226  EPOBA T 0155/85 (28.07.1987).  
227  EPOBA T 0020/81 (10.02.1982). Bu durum aynı zamanda buluşun teknik alanda uzman bir kişi-

nin uygulamasına imkân sağlayacak şekilde açık olması şartını gerçekleştirmediği için başvuru-
nun reddine de sebep olabilir. Ancak davaya konu olan olayda buluş sahibi buluşun asıl çözmeyi 
hedeflediği problem yanında buluş konusu usulün daha süratli bir şekilde yapılabilmesi gibi ek 
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Teknik alandaki uzman kişinin düşünce yapısı uygulamaya yöneliktir. Bu nedenle prob-

lemin aşırı soyutlaştırılmasından da kaçınılmalıdır228. Öte yandan, teknik problem çözü-

mü gösterecek şekilde formüle edilemez229.  

 

3- Birden Fazla Teknik Problemin Bulunması 

Ayırt edici unsurların tümünün bir arada tek bir teknik sonuç meydana getirmemesine 

rağmen farklı kombinasyonlarda birden fazla kısmi problemi çözdüğü durumlar söz ko-

nusu olabilir. Böyle bir halde bu kısmi problemlerin hepsi birlikte buluşun çözdüğü tek-

nik problem olarak değerlendirilir. Bu münferit teknik problemler ayrı ayrı incelenip, her 

birine getirilen çözümün kullanılan unsurlar bakımından aşikâr olup olmadığı ayrı ayrı 

değerlendirilmelidir. Söz konusu problemlerden sadece birisinin aşikâr olmaması halinde 

talep edilen buluşun buluş basamağı taşıdığı sonucuna varılmalıdır230. Örneğin iki farklı 

teknik problemin söz konusu olduğu bir durumda buluş basamağının bulunmadığını gös-

                                                                                                                                     
avantajlar da sağladığını iddia etmesine rağmen, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu ek avantaj-
ları kanıtlayamadığına hükmetmiştir. Bkz ayrıca EPOBA T 0742/89 (02.11.1992); EPOBA T 
0590/90 (24.03.1993); EPOBA 0741/91 (22.09.1993). Bununla birlikte, bu ret gerekçesinin ek 
bir patent verilebilirlik koşulu gibi kullanılması tehlikesine dikkat çekilmiştir (bkz. 
SINGER/STAUDER, Kroher, 151-152). 

228  DYBDAHL, 69. EPOBA T 0005/81 (04.03.1982). Davaya konu olan başvuruda içi oyuk cisimleri 
üretmekte kullanılan iki aşamalı bir usul talep edilmektedir. İlk aşamada termoplastik kalıplar 
dökülürken ikinci aşamada üretilmek istenen cismin sıvı halde bu kalıplara enjekte edilmesi söz 
konusudur. Bu süreçte kalıpların formunun bozulması üreticilerin karşısına bir sorun olarak çık-
maktadır. Temyiz kurulu, gerek başvuru için, gerekse tekniğin bilinen durumuna dahil olan refe-
ranslardan birisi için,  çözülmesi amaçlanan teknik problemin “deformasyonun önlenmesi” ola-
rak tespit edilebilmesinin mümkün olduğunu söylemiştir. Ancak Kurul referansta açıkça belirtil-
miş ve çözülmüş olan problemin “kalıba dökülen yapının kendi ağırlığı nedeniyle formunun bo-
zulmasının engellenmesi” iken, başvurudaki teknik problemin ise ilk aşamada kalıba dökülen 
kısmın deformasyonunun engellenmesi olduğunu kabul etmiştir. Kurula göre teknik alandaki 
uzman, referansın kendisine öğrettiği spesifik uygulama alanının dar çerçevesinde kalırken, buluş 
sahibi daha geniş bir potansiyel görebilir. Aşikârlık değerlendirmesinin buluşçu olmayan uzman 
kişiye göre yapılması gerekir. Bkz aynı yönde EPOBA T 0495/91 (20.07.1993); EPOBA T 
0741/91 (22.09.1993).   

229  SINGER/STAUDER, Kroher, 154; EPOBA T 0229/85 (27.10.1986); EPOBA T 0099/85 
(23.10.986); EPOBA T 0184/89 (25.02.1992); EPOBA T 0422/93 (21.09.1995). 

230  EPO Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.2, 9.9; EPOBA T 0389/86 (31.03.1987). 
Davada bir ısıtıcı üzerindeki patent başvurusu söz konusudur. Temyiz Kurulu buluşta birbiriyle 
doğrudan alakası olmayan iki farklı problemin söz konusu olduğunu belirlemiştir. Kurul’a göre 
bunlar basit, su sızmasını önleyici ve direnç sağlayıcı bir şekilde, ısıtıcıdaki su tankı ile ısıtıcı bo-
ruların tutturulduğu plakaların birleştirilmesi ve bu borular ile plakaların birleştirilmesidir. Kurul 
bu iki amacı gerçekleştirmek için kullanılan unsurların birbirleriyle etkileşim içinde bulunmadı-
ğını, sadece yan yana bir araya getirildiğini ifade ederek her bir teknik problem için ayrı aşikârlık 
değerlendirilmesi yapılması gerektiğine karar vermiştir. SINGER/STAUDER, Kroher, 155.        
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teren üç ayrı referansa ihtiyaç bulunmaktadır: Buluşun kendisi ve her bir problem için 

birer tane referans231.        

 

4- Problem Buluşlar (Problem Inventions) 

Teknik probleme getirilen çözümün çok basit, geçmiş bilgiler ışığında aşikâr olmasına 

rağmen teknik problemin yeni olması durumunda “problem buluş”ların varlığından söz 

edilmektedir. Bu tip buluşların tekniğe katkısının daha önceden fark edilmeyen bir prob-

lemin kavranması olduğu kabul edilerek bunlara patent verilebileceği belirtilmektedir. 

Problem buluşlarda önemli olan teknik problemin farkına varılmasıdır. Yoksa problemin 

farkına varıldıktan sonra bunun çözümü genellikle çok basit ve aşikâr olmaktadır232.  

Ayrıca teknik problem tek başına değerlendirildiğinde buluş basamağını gerçekleştirme 

konusunda yetersiz kalmasına rağmen problemin soruna getirilen çözümle birlikte bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde buluş basamağının varlığı kabul edilebilmektedir233.  

Belirtmek gerekir ki, buluş basamağının buluşta aranması gerektiği, teknik problemin bir 

buluş olmadığı, buluşun teknik probleme getirilen çözümde yattığı da ifade edilmiştir. 

Buna göre teknik bir problemin buluş basamağı taşıyıp taşımadığının tespiti gereksiz bir 

çabadır234. Avrupa Patent Ofisi de sadece teknik problemin ortaya konulmasının patent 

almaya hak kazanan bir buluş olarak kabul etmemektedir. Gerçekten, teknik alandaki 

uzman kişinin mutat işleri arasında, bilinen ürünlerin eksiklerinin giderilmesi, geliştiril-

mesi gibi görevler olduğu da kabul edildiği için bu sefer teknik problemin aşikâr olup 

                                                
231  EPOBA T 0315/88 (11.10.1989).  
232  SINGER, 299; SINGER/STAUDER, Kroher,159; HUBMANN/GÖTTİNG, 124, §8 Rn. 20; ORTAN 

(İşçi Buluşları), 51; EPOBA T 0002/83 (15.03.1984); EPOBA T 0119/82 (12.12.1983).  
233  EPOBA 0540/93 (08.02.1994). Karara konu olan olayda evlerin kapılarına monte edilen bir evcil 

hayvan kapısı üzerindeki bir patent başvurusu söz konusudur. Başvuru sahibi, evcil hayvanların 
geçmesi için açılan kapılara sıkıştığı için evcil hayvanların patilerinin sık sık yaralandığını, fakat 
hayvan sahipleri tarafından bu yaralanmaların nedenleri bilinemediği için bir çözüm bulunama-
dığını belirterek, problemin tespit edilmesinin de kolay olmadığını ileri sürmüştür. Temyiz Kuru-
lu da bir cihazın kullanım sırasında sürekli olarak aynı problemlere yol açması halinde kullanıcı-
ların bunu üreticiye bildireceklerini, üreticilerin de bu problemi giderebileceğini ifade etmiştir. 
Ancak Kurul davadaki olayda gerek problemin sürekli olarak tekrarlanmaması, gerekse patileri 
yaralanan hayvanların bunun sebebini anlatamıyor olması nedeniyle problemin tespit edilmesinin 
tekniğe katkıda bulunduğunu vurgulamıştır. Kurula göre, tekniğe dahil referansların tespiti, tek-
nik problemin tespiti ve çözümün bulunması aşamaları birlikte buluş basamağını içermektedir. 
Bkz. ayrıca EPOBA 0417/86 (28.04.1988); EPOBA T 0064/87 (21.09.1989); SINGER/STAUDER, 
Kroher, 160. 

234  BGH Kreiselegge GRUR 1984, 194. 
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olmadığının dikkatli ele alınması gerekecektir. Problem ilk kez ortaya atılmış olsa da 

teknik alandaki uzman kişi tarafından farkedilebilecek ise aşikâr olduğu sonucuna varıl-

malıdır235. 

 

D- Çözüme Ulaşma 

1- Karşılaştırmanın Yapılacağı Tarih, Geçmişe Yönelik Değerlendirme Yapma (Ex 

Post Analysis – Hindsight) Yasağı    

Teknik alandaki uzman kişinin patent başvurusunun konusunun aşikâr olup olmadığı 

hakkındaki değerlendirmesini, patentin başvuru tarihi ya da talep edilmişse rüçhan tari-

hindeki tekniğin bilinen durumundan hareketle yapması gerekmektedir. Buluş basamağı 

değerlendirmesi yapılırken bu değerlendirmede kullanılacak dokümanların teknik alan-

daki uzman kişinin başvuru (rüçhan) tarihindeki bilgisiyle yorumlanması gerektiği öngö-

rülmüştür. Başvurunun yapıldığı tarihteki (rüçhan tarihi) tekniğin bilinen durumuna dahil 

olan bütün referanslara vâkıf olduğu kabul edilen uzman kişinin buluşun aşikâr olup 

olmadığı konusunda yapacağı değerlendirme de bu referanslar çerçevesinde, bunlarla 

sınırlı olmak zorundadır236.  

Problem çözümü yönteminde de buluş basamağının, buluştan hareketle (geriye doğru) 

değil, önceki tekniğe dahil en yakın referans başlangıç noktası yapılarak (ileriye doğru) 

değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir237.   

Diğer taraftan bu değerlendirme her zaman için bu tarihlerden sonra yapıldığı için o gü-

nün bilgisiyle geçmişi değerlendirme riski söz konusudur. Gerçekten, karşısında patentin 

ulaşmış olduğu sonuç ve yaptığı açıklamalar ile değerlendirme anına kadar topluma su-

nulmuş olan bilgiler bulunan uzmanın buluşun aşikâr olduğu sonucuna varması çok 

                                                
235  SINGER, 300; SINGER/STAUDER, Kroher, 160; EPOBA T 0109/82 (15.05.1984); EPOBA T 

0630/92 (22.02.1994). Teknik problemin daha önceden hiç gündeme gelmemiş olmasının, tek 
başına onun yeni ve bilinmeyen bir problem olduğunu göstermeyeceği ifade edilmiştir (EPOBA 
T 0559/04 (16.05.2006)).  

236  SINGER/STAUDER, Kroher, 146; SCHULTE, Moufang, 253, PatG §4 Rn.25-26; KRAβER, 319; 
GAMBRELL/DODGE, 5:316; EPO Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.4;  EPOBA T 
0024/81 (13.10.1982); EPOBA T 0239/85 (04.11.1987); EPOBA T 0095/90 (30.10.1992).  

237  EPOBA T 0181/82 (28.02.1984).  
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muhtemeldir238. Bu nedenle böyle bir değerlendirme, uzman kişinin başvuru tarihinden 

değerlendirmenin yaptığı ana kadar olan zaman dilimi içinde öğrenmiş olduklarını bir 

bakıma unutması anlamına gelmektedir239.  

Buluş sahibinin ise normal şartlar altında elinin altında böylesine geniş bilgi kaynağı 

olan, bütün referansları bilen bu farazî uzman kişi karşısında dezavantaj içinde bulundu-

ğu söylenebilir240. Gerçekten, buluşu yapan kişinin bunu yaparken buluşun aşikâr olup 

olmadığını değerlendirecek olan uzmanın aksine, bütün referanslardan haberdar olması 

ya da bunlara ulaşabilmesi mümkün değildir. Pek çok dokümandan haberdar olmaksızın 

ulaşılmış olan sonuçlar buluş sahibinin durumundaki birisi açısından aşikâr olmasa bile, 

yukarıda da belirttiğimiz gibi buluşun değerlendirmesi buluş sahibinin kişisel olarak 

başardıklarından bağımsız olarak yapılacağı için, bu hususun normal kabul edilmesi la-

zımdır. 

Ancak duvarlarında tekniğin bilinen durumuna dahil referansların asılı bulunduğu oda 

örneğindeki uzman kişi, buluş sahibinin ne yaptığını, nasıl bir çözüm getirdiğini bilmek-

sizin referansların arasında oturmaktadır. Sonuca ulaşabilmek için etrafındaki unsurlar 

arasındaki seçimi buluşun çözümünden yoksun bir şekilde yapmak zorundadır. Buluş 

sahibinin kendi seçimini nasıl yaptığını öğrendikten sonra uzmana söz konusu buluşun 

aşikâr olup olmadığının sorulması, ister istemez peşin yargılara varmasına neden olabi-

lecektir. Bu bağlamda duvarları referanslarla dolu odada buluşu yapmaya uğraşan kişinin 

durumu ile, masasının üzerine en yakın ilgisi bulunan referansların konulduğu birinin 

aynı olamayacağı belirtilmiştir. O nedenle uzman kişinin binlerce belki de milyonlarca 

referans arasından seçimini nasıl yaptığı buluş basamağı değerlendirmesinin önemli hu-

suslarından birisini oluşturmaktadır241.    

Özellikle problem çözümü yönteminde aşikâr olup olmadığı incelenecek buluş, gerek en 

yakın referans, gerekse uzman kişi tarafından çözülmesi istenen problemin tespitinde, 

zorunlu bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemde geçmişi günün bilgisiyle değerlen-

dirmenin önüne geçmek için çözülmesi gereken teknik problemin mümkün olduğunca 

                                                
238  SINGER/STAUDER, Kroher, 156; MEARA, 276-277; Ryko Mfg Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714 

(Fed.Cir. 1991); In re Vaeck, 947 F.2d 488 (Fed.Cir. 1991).  
239  SCHULTE, Moufang, 253, PatG §4 Rn. 25; USPTO MPEP § 2142. 
240  GAMBRELL/DODGE, 5:325-5:326. 
241  GAMBRELL/DODGE, 5:326; MEARA, 277.  
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objektif biçimde tanımlanması lazımdır242. Gerçekten problem çözümü yönteminde yapı-

lacak değerlendirmede geçmişe yönelik değerlendirme yapma riskinin en çok teknik 

problemin tespiti aşamasında ortaya çıkabileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle teknik 

problemin çözümü gösterir şekilde formüle edilmesine izin verilmemektedir. Çözümü 

vurgulayacak şekilde formüle edilmiş olan teknik problem, tanımlama sürecinde buluşun 

açıkladığı bilgilerin de dikkate alınmış olduğunu gösterecektir. Aynı şekilde en yakın 

referans olarak kullanılan dokümanda açıkça amacın bir başka problemi çözmek olduğu 

belirtilmekteyse, teknik problemin buluşun çözdüğü sorunu da kapsar şekilde geniş ola-

rak formüle edilmesi, buluşun bilgisinin kullanıldığı anlamına gelecektir243.          

 

2- Uzman Kişinin Çözüme Ulaşma Olasılığı 

a- Olasılığın derecesi: çözüme ulaşabilirdi – çözüme ulaşırdı? (could –would 

approach) 

Buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem tekniğin bilinen durumu karşısında objektif 

bir şekilde tespit edildikten sonra buluşun aşikâr olup olmadığı, diğer bir deyişle teknik 

alandaki uzman kişinin tekniğin bilinen durumuna dahil referansları kullanmak suretiyle 

bu sonuca ulaşıp ulaşamayacağı tespit edilebilir244.  

Buluşun aşikâr olup olmadığına karar verirken sorulması gereken soru şudur: Söz konu-

su problemle karşılaştığında teknik alandaki uzman kişinin aynı sonuca ulaşma olasılığı 

nedir? Buluş basamağının olup olmadığı bu soruya verilecek yanıta göre tespit edilir. 

Eğer uzman kişi aynı sonuca ulaşırdı denebiliyorsa buluşun aşikâr olmadığını söylemek 

gerekecektir. Buna karşılık uzman kişi için aynı sonuca ulaşabilirdi deniyorsa bu husus 

buluşun aşikâr olduğuna karar verebilmek için yeterli sayılmamıştır245. 

                                                
242  PATERSON (I), 429.  
243  EPOBA T 0005/81 (04.03.1982); EPOBA T 0229/85 (27.10.1986); EPOBA T 0099/85 

(23.10.1986); EPOBA T 0465/92 (14.10.1994); EPO Examination Guidelines Part C, Chapter 
IV, 9.8.2; SINGER/STAUDER, Kroher, 151; PATERSON (I), 429-430.    

244  SINGER, 299; EPO Examination Guidelines Part C, Chapter IV, 9.8.3.  
245  SINGER, 299; SINGER/STAUDER, Kroher, 155-156; EPOBA T 0002/83 (15.03.1984); EPOBA T 

0090/84 (02.04.1985); EPOBA T 0256/84 (11.09.1986); EPOBA T 0392/86 (01.02.1988); 
EPOBA T 0219/87 (11.03.1988); EPOBA T 0061/90 (22.06.1993); EPOBA T 0597/92 
(01.03.1995); EPOBA T 0167/93 (03.05.1996); EPO Examination Guidelines Part C, Chapter 
IV, 9.8.3.  
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Bir çözümün teknik bakımından gerçekleştirilebilir olması onun aşikâr olduğu anlamına 

gelmemektedir. Yapılabilirlik, teknik alandaki uzman kişinin, mutlak surette, bu müm-

kün olan çözümü gerçekleştirmeye koyulacağını göstermemektedir. Gerçekten, örneğin, 

bir cihazın teknik unsurlarının taşıdıkları özelliklerin uzman kişi tarafından biliniyor 

olması ve bu teknik unsurların bilinen bir başka cihazda kullanılması imkân ve ihtimali-

nin bulunması, sadece bu unsurların o amaç için kullanılabileceği anlamına gelir. Buna 

karşılık aşikâr sayılmak için önceki teknikte bilinen unsurları yine bilinen cihaz ile bir-

leştirme yönünde bir işaret olması aranmaktadır246.      

 

b- Kriterler 

Çözüme ulaşma olasılığı belirlenirken bir takım kriterlerden de yararlanılabilir. Bunlar-

dan birisi, tekniğin bilinen durumuna dahil referanslarda ya da uzman kişinin bilmesi 

gereken genel bilgi düzeyinde referans üzerinde değişiklik yapmak ya da birden fazla 

referansı birleştirmek yönünde bir neden ya da önerme olmasıdır. İkinci olarak başarıya 

ulaşmak konusunda mâkul bir beklentinin bulunmasıdır. Son olarak da başvuruda talep 

edilmiş olan buluşun bütün unsurlarının tekniğin bilinen durumuna dahil referans(lar)da 

yer alması gerekmektedir. 

 

(1) Değişiklik ya da birleştirme yönünde önerme veya neden olması 

Gerçekte neredeyse tüm buluşlar, bilinen unsurların bir araya getirilmesi ile yaratılır-

lar247. Dolayısıyla bir buluşta talep edilmiş olan bütün unsurların tekniğin bilinen duru-

munda bulunabilmesi mümkündür. Bu durum patent verilmesini engelleyecektir denildi-

ğinde başvuruların çok nadir hallerde patent alacağını da kabul etmek gerekir. Daha da 

önemlisi, bizzat buluşu kullanarak birbiriyle ilgisi olmayan önceki tekniğin parçalarının 

birleştirilmesi ile her seferinde buluşun aşikâr olduğu sonucuna ulaşılması riski bulun-

maktadır. Böyle bir yaklaşım bu günün bilgisi ile geçmişin değerlendirilmesine de açık 

olduğu için buluş basamağı değerlendirilmesinde kullanılması doğru bulunmamakta-

                                                
246  SINGER/STAUDER, Kroher, 156; EPOBA T 0203/93 (01.09.1994).  
247  Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 (Fed.Cir.1983); Richdel, Inc. v. 

Sunspool Corp., 714 F.2d 1573 (Fed.Cir.1983) 
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dır248. Sadece referansların bir araya getirilmesi veya herhangi bir ya da iki referansın 

cımbızla tutulmuş gibi çekip çıkartılması bu süreçte benimsenmeyen bir yöntem olarak 

kabul edilmiştir249.  

Bu soruna çözüm bulabilmek için Avrupa Patent Ofisi uygulamasında ve Amerikan hu-

kukunda farklı sayılabilecek yaklaşımlar benimsendiği görülmektedir.  

 

i- Amerikan hukuku  

Amerikan hukukunda belli bir referansın diğer bir referansla birleştirilerek karşılaştırma-

da kullanılabilmesi için birleştirme yönünde bir telkin, îmâ ya da açıklamanın referans-

larda yer alması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir250.     

Referans taşıdığı unsurlar bakımından buluşa ne kadar yakın olursa olsun, teknik alanda-

ki uzmanı buluşa yönlendiren önermelerden yoksun ise aşikârlık değerlendirmesinde 

kullanılmayacağı kabul edilmektedir.  

Bu nedenle buluş basamağının bulunmadığının söylenebilmesi için önceki teknikte, talep 

edilen buluşu elde etmek için, referansların birleştirilmesi yönünde bir öğreti ya da 

önermenin bulunuyor olması aranmaktadır. Değişiklik ya da birleştirme yönündeki 

önermenin açık bir şekilde referansta yer alması şart değildir. Bu önermenin çözülmek 

istenilen teknik problemin niteliğinden çıkarılabilir olması yeterli sayılmaktadır251.   

Böyle bir önerme yoksa, teknik alandaki uzman kişi sahip olduğu bilgi seviyesiyle refe-

ransları birleştirip bu sonuca ulaşırdı denilemeyeceği kabul edilerek başvurunun herhan-

                                                
248  Sensonics, Inc. v. Aerosonic Corp., 81 F.3d 1566, (Fed.Cir.1996); Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 

F.3d 654 (Fed.Cir. 2000); MEARA, 275.  
249  GAMBRELL/DODGE, 5:326.  
250  GAMBRELL/DODGE, 5:326; Beckson Marine, Inc. v. NFM, Inc., 292 F.3d 718 (Fed.Cir. 2002); 

SIBIA Neurosciences, Inc. v. Cadus Pharmaceuricals Corp., 225 F.3d 1349 (Fed.Cir. 2000).  
251  Ruiz v. A.B. Chance Co., 357 F.3d 1270 (Fed.Cir. 2004). Davada çökme tehlikesi olan binaları 

desteklemek amacıyla bina temeline metal dayanakla sabitlenmiş ankraj cıvatası kullanılmasını 
öngören bir patent söz konusudur. Tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir referansta beton da-
yanak kullanılan ankraj cıvatası bilinmektedir. Ayrıca metal dayanak kullanan bir zemin çivisi de 
tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir patentte açıklanmıştır. Mahkeme buluşun çözdüğü tek-
nik problem dikkate alındığında, buna ulaşmak için iki referansın birleştirilmesinin mâkul sayıla-
bileceği sonucuna varmıştır. Mahkemeye göre, her iki referans da aynı problemi, “çökme tehlike-
si olan binaların desteklenmesi” problemini çözmeyi amaç edindikleri için bunların birleştirilme-
leri için bir neden olduğu söylenebilecektir. Bkz ayrıca In re Kotzab, 217 F.3d 1365 (Fed. Cir. 
2000); In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002); In re Fine, 837 F.2d 1071 (Fed. Cir. 1988); In 
re Jones, 958 F.2d 347 (Fed. Cir. 1992).    



 308 

gi bir referans gösterilmeden “sağduyu”, “ortak akıl” gibi gerekçelerle reddine izin ve-

rilmemektedir252.  Bununla birlikte, kimi istisnaî durumlarda teknik alandaki uzman kişi-

nin bilgisinin, önceki tekniğe dahil olan referanslardaki boşlukları doldurarak buluşun 

aşikârlığına karar vermekte kullanılabileceği belirtilmiştir253. Diğer yandan, uzman kişi-

nin bilgisinin tek başına buluş basamağının reddi bakımından asli gerekçe olarak kullanı-

lamayacağı vurgulanmıştır254.     

Ancak bu yaklaşım çok katı olduğu, aşikârlığın gösterilmesini çok zorlaştırıp buluş ba-

samağının seviyesini düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilere konu olmuştur. Buna göre, tek-

nik alanda çalışan kişiler bir probleme yaklaşırken yazılı kaynaklardaki bilgilere ek ola-

rak eğitim, muhakeme yeteneği, sezgi ve deneyimleri sonucunda edinilmiş bilgiyi de 

kullanmaktadır. Dolayısıyla buluşun aşikâr olup olmadığı konusunda verilecek olan ka-

rar önceki tekniğe dahil literatürün incelenmesinden ibaret olmamalıdır255. Ayrıca refe-

ransların birleştirilmesi ya da değiştirilmesi için mutlaka bir önerme aranıyor olmasının 

Amerikan hukukunda aşikârlık denetimini yenilik incelemesine yaklaştırdığı, çok küçük 

değişikliklerle hak edilmediği halde patent alınmasına imkân tanıdığı ileri sürülmüş-

tür256,257.    

 

ii- Avrupa Patent Ofisi uygulaması 

Avrupa Patent Ofisi uygulamasında, yukarıda da sıklıkla tekrarladığımız gibi, uzman 

kişinin ilgili teknik alandaki genel bilgilerini kullanarak, en yakın referanstan hareketle 

buluşa ulaşıp ulaşmayacağına bakılmaktadır.  

                                                
252  Ex parte Levengood, 28 USPQ2d 1300 (Bd. Pat. App. & Int’f. 1993); In re Kotzab, 217 F.3d 

1365 (Fed. Cir. 2000); Al-Site Corp. v. VSI Int'l Inc., 174 F.3d 1308 (Fed. Cir. 1999); USPTO 
MPEP § 2143.01.IV.  

253  W.L. Gore & Assocs., Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540 (Fed.Cir.1983). 
254  Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714 (Fed.Cir.1991). 
255  EISENBERG, 897-898.  
256  BARTON, 482-483. Yazarın bu görüşünü desteklemek için verdiği bardak tutucusu patent örnek-

leri için bkz. aynı yer, 478 vd.   
257  Amerikan Yüksek Mahkemesi, Federal Daire’de görülmüş olan bir dava nedeniyle gündeme 

gelen konuyu görüşmeyi kabul etmiştir. Bkz. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 126 S.Ct. 
2965 (2006).  Konu halen Yüksek Mahkeme’nin önündedir. Mahkemenin vereceği karar Ameri-
kan patentlerinin standartları bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda bkz. 
ASTORINO, 239 vd. 
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Avrupa Patent Ofisi uygulamasında bu husus, buluş basamağı değerlendirmesinde kulla-

nılan objektif yöntemin yapay, mekanik bir yaklaşımla gerçeğe aykırı yaklaşımdan kaçı-

nılmasını gerektirdiği şeklinde ele alınmaktadır. Teknik problem tespit edilirken de ya-

pay, teknik alanda uzman kişinin gerçek hayatta hiçbir zaman gündeme gelmeyecek 

problemler yaratması yerinde görülmemiştir258.         

Kanımızca bu eleştirinin aşırı olduğunu kabul etmek gerekir. Şöyle ki, her ne kadar ön-

ceki tekniğin en önemli kısmı yazılı referanslardan oluşmakta ise de bunlarla sınırlı de-

ğildir. Sözlü açıklamalar, kullanımlar ve toplumca ulaşılabilir her türlü bilgi de bu kap-

samda değerlendirilmelidir. Teknik alandaki uzman kişinin nitelikleri doğru saptandığı 

sürece, uzman sahip olduğu bilgi ile buluşa ulaşabilirdi denebiliyorsa buluşun aşikâr 

olduğu sonucuna varmak gerekir259. Önemli olan sübjektif ve keyfî değerlendirmelerden 

kaçınılması ve buluşu bu günün bilgisi ile değerlendirmenin önüne geçilmesidir. Bize 

göre bu konuda Avrupa Patent Ofisi’nin uygulaması objektif bir başlangıç noktası sağla-

yacak niteliktedir. Gerçekten buluş konusuna en yakın referans tespit edildikten sonra, 

uzman kişinin bu bilgi ile buluşa ulaşıp ulaşamayacağı hususunda yapılacak olan değer-

lendirmede, zorunlu olarak uzmanın ilgili alandaki tecrübelerinin ve sezgisinin de kulla-

nılması gerekmektedir.        

 

(2) Başarıya ulaşma konusundaki mâkul beklenti 

i- Mâkul başarı beklentisinin anlamı 

Önceki tekniğe ilişkin referanslar üzerinde değişiklik yapılması ya da referansların bir-

leştirilmesinde başarıya ulaşmak konusunda mâkul bir beklenti olması gerekmektedir260. 

                                                
258  DYBDAHL, 69. EPOBA T 0495/91 (20.07.1993); EPOBA T 0741/91 (22.11.1993); EPOBA T 

0334/92 (23.03.1994).            
259  Bkz. bu yönde Ruiz v. A.B. Chance Co., 357 F.3d 1270 (Fed.Cir. 2004). 
260  In re Merck &Co., Inc., 800 F.2d 1091 (Fed.Cir. 1989). Olayda depresyonun tedavisinde 

amitriptyline kullanan bir usulün talep edildiği patentin hükümsüzlüğü dava konusu olmuştur. 
Tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir referansta amitriptyline’in pisikotropik özelliklere sa-
hip bir bileşik olduğu açıklanmıştır. Bir diğer referansta yine pisikotropik bir bileşik olan 
imipramine’in antidepresan özellik taşıdığı belirtilmiştir. Yine bir  başka referansta bu tip bileşik-
lerin benzer özellikler taşıdığı söylenmiştir. Mahkeme bu bilgiler karşısında, uzman kişinin 
amitripyline kullanarak arzu ettiği sonuca ulaşacağı konusunda mâkul bir beklenti içinde olaca-
ğını, bu nedenle de buluşun aşikâr olduğunun kabul edilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır.  
Bkz. aynı yönde Ex parte Blanc, 13 USPQ2d 1383 (Bd. Pat. App. & Int’f. 1989).   
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Teknik alandaki uzmanda böyle mâkul bir başarı beklentisinin varlığından söz edilebili-

yorsa sonuca ulaşmak için yapılması gerekenler ne kadar uzun sürerse sürsün ya da ne 

kadar yoğun çalışmayı gerektirirse gerektirsin varılan sonuç yine de aşikâr sayılmalı-

dır261. 

Mâkul başarı beklentisinin uzman kişinin başarı ümidi ile karıştırılmaması gerektiği be-

lirtilmiştir. Başarı yönündeki ümidin sadece bir dileği ifade ederken, başarı beklentisinin 

eldeki verilerin bilimsel ve teknik olarak değerlendirilmesi sonucu oluşacağı kabul edil-

mektedir262. Mâkul başarı konusunda bir beklenti ortaya çıkmasını engelleyen hususların 

teknik gerekçeler olması aranmaktadır. Teknik nedenler dışında arzulanan sonuca ula-

şılmasını engelleyen diğer faktörlerin dikkate alınmaması şarttır263.   

Bu anlamda mâkul başarı beklentisi, ilgili teknik alandaki uzman kişinin halihazırdaki 

bilgi düzeyine dayanarak araştırmaya başlamadan önce, kabul edilebilir bir zaman dilimi 

içinde araştırma ile ulaşmaya çalıştığı sonuca ulaşacağını öngörmesi durumunu ifade 

etmektedir264. Başarı konusundaki öngörülebilirliğin mâkul düzeyde olması yeterli sa-

yılmıştır. Arzu edilen sonuca ulaşma konusunda bir kesinlik şart değildir265. 

Kimi zaman da teknik problem kavranarak teorik olarak çözülmekle birlikte tasarlanan 

çözüm stratejisi uygulamaya konulduğunda pek çok beklenmedik sorunla karşılaşılabilir. 

Bu durumda bunların giderilmesi için baştaki stratejide değişiklikler yapılması gerekebi-

lir. Yapılan bu değişiklikler olmaksızın çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığı hallerde 

baştaki mâkul başarı beklentisine ilişkin değerlendirme gözden geçirilmeli;. karşılaşılan 

                                                
261  SINGER/STAUDER, Kroher, 150; EPOBA T 0386/94 (11.01.1996).  
262  EPOBA T 0207/94 (08.04.1997). Davaya konu olan olay, gen ifadesi (gene expression, 

DNA’daki bilginin çözülmesi ve gen ürününe dönüştürülmesi) işlemi ile alakalıdır. Kurul bu iş-
lemde her iki tarafın da (gen ürününün ve rekombinant konağın) özelliklerinin karşılaştırılması 
gerektiğini belirterek,  rüçhan tarihindeki bilgilerle bunların birbirleriyle uyuşmayacağı düşünül-
mekte ise mâkul bir başarı beklentisinden söz edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Bkz. ayrıca 
EPOBA T 0333/97 (05.10.2000); EPOBA T 0737/96 (09.03.2000); SINGER/STAUDER, Kroher, 
150.     

263  EPOBA T 0333/97 (05.10.2000).     
264  EPOBA T 0296/93 (28.07.1994); EPOBA T 0187/93 (05.03.1997). Karş. USPTO MPEP 

§2143.02. 
265  In re Rinehart, 531 F.2d 1048 (CCPA 1976); Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 927 

F.2d 1200 (Fed.Cir. 1991); USPTO MPEP §2143.02. 
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güçlüklerin teknik alandaki uzman bir kişi tarafından çözülüp çözülemeyeceği de araştı-

rılmalıdır266.       

Başkalarının da o alanda araştırma faaliyetlerinde bulunuyor olması, mâkul bir başarı 

beklentisinin bulunduğu anlamına gelmemektedir. Aynı konuda çalışmalar yapılıyor 

olması denemenin aşikâr olduğunu ya da ilgili alanın bâkir ve ilginç bir alan olduğunu 

gösterebilir; ama mutlaka başarı konusunda bir öngörü bulunduğunu göstermez267. Ayrı-

ca araştırmanın yapıldığı teknik alan ne kadar bâkir ise başarı konusunda tahminler ya-

pabilmek de zorlaşmakta, dolayısıyla mâkul başarı beklentisi de düşmektedir268.   

 

ii- Denemenin aşikâr olması  

Çözüme ulaşmak için bir yolun denenmesinin önerilmiş olması, bir diğer deyişle dene-

menin aşikâr olması halinde ulaşılan sonucun da aşikâr sayılıp sayılmayacağı sorusu 

gündeme gelecektir. Önceleri teknik alandaki uzman bir kişinin o yolu deneyeceği söy-

lenerek bu gibi durumlarda buluş basamağının bulunmadığı sonucuna varıldığı görül-

mektedir269. Ancak kabul etmek gerekir ki, bir denemenin yapılmasının uzman kişi ba-

kımından aşikâr olması, her zaman için o kişinin bunun sonunda başarıya ulaşacağı hak-

kında bir beklentisinin olacağı anlamına gelmemektedir270. Tekniğin bilinen durumuna 

dahil olan referanslardan bazılarında o yola yönlendiren önermeler bulunmakta olması-

nın çözümü aşikâr hale getirdiği kabul edilmemektedir. Önemli olan o yoldan gidildiğin-

de mâkul bir başarı beklentisinin bulunup bulunmadığıdır271.  

                                                
266  EPOBA T 0816/90 (07.09.1993); EPOBA T 0923/92 (08.11.1995); EPOBA T 0223/92 

(20.07.1993); EPOBA T 0412/93 (21.11.1994).   
267  EPOBA T 0296/93 (28.07.1994). Bkz. karş. EPOBA T 0386/94 (11.01.1996). Bu olayda, Temyiz 

Kurulu, en az dört farklı grubun hemen hemen aynı zamanda konu üzerinde çalışmaya başladığı-
nı ve bunlar arasında da üniversiteden bir bilim adamı grubunun bulunduğunu belirterek, bu veri-
lerin mâkul bir başarı beklentisini göstermesi gerektiğine karar vermiştir. 

268  EPOBA T 0296/93 (28.07.1994); EPOBA T 0333/97 (05.10.2000).  
269  BARTON, 503-504; Mandel Bros., Inc. v. Wallace, 335 U.S. 291 (1948).  
270  EPOBA T 0187/93 (05.03.1997); EPOBA T 333/97 (05.10.2000).  
271  EPOBA T 0923/92 (08.11.1995). Davada, bir makalede başvuru sahibinin kullandığı yolun 

kulanılmasını işaret eden açıklamalar bulunduğu tespit edilerek bunun teknik alandaki bir uzman 
için denemeyi aşikâr hale getirdiği belirtilmiştir. Ne var ki, belirtilen yolun kullanılması halinde 
mâkul bir başarı beklentisinden bahsedilemeyeceği söylenerek buluş basamağının varlığına karar 
verilmitir. Bu durum aşağıda görülecek olan buluş hakkında diğer kişilerin şüpheleri ile yakın i-
lişki içindedir. 
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(3) Başvuruda talep edilmiş bütün unsurların önceki tekniğe dahil olan referans(lar) 

içinde yer alması 

Amerikan hukukunda başvuruda buluş basamağının bulunmadığını söyleyebilmek için, 

istemde talep edilmiş olan bütün unsurların tekniğin bilinen durumundaki referanslarda 

açıklanmış olmasının gerektiği ifade edilmektedir. Referanslarda gösterilen ya da birleş-

tirilmeleri önerilen unsulardan farklı unsurların istemlerde talep edilmiş olması halinde, 

kural olarak, buluşun aşikâr olmadığı ifade edilmiştir272.  

Buna karşılık yukarıda da açıklandığı üzere Avrupa Patent Ofisi uygulamasında değişik-

lik yönünde bir önerme bulunması zorunlu olmadığı için daha esnek bir yaklaşım sergi-

lendiğini söyleyebilmek mümkündür.   

 

IV- İSPAT YÜKÜ 

Başvuru sahibinin problemin çözümünün teknik alandaki uzman kişi için aşikâr olmadı-

ğını ispatlamasına gerek yoktur. Aksine buluşun aşikâr olduğunu ispat yükü patent ofisi-

ne aittir. 

Bu noktada Amerikan hukuku ile Avrupa Patent Ofisi uygulamasının farklılığına işaret 

etmekte fayda vardır. Her ne kadar her iki hukukta da buluşun aşikâr olduğunun kural 

olarak patent ofisi tarafından ortaya konulması gerekiyorsa da, Amerikan uygulamasının 

başvuru sahibi aleyhine olduğu belirtilmelidir273. Şöyle ki, Amerikan hukukunda başvu-

ruyu inceleyen patent uzmanının buluşun aşikâr olduğunu prima facie göstermesi yeterli 

sayılmaktadır. Böyle bir durumda artık başvuru sahibinin buluşun aşikâr olmadığını is-

patlaması gerekeceği öngörülmüştür274.    

İspat yükünün patent ofisine ait olduğunun kabul edilmesiyle geçmişe yönelik değerlen-

dirme yaparak keyfi bir şekilde buluşun aşikâr olduğu sonucuna varılmasının önüne ge-

çilmek istenmiştir. Bunun için de patent ofisinin önceki tekniğe ilişkin referansların bir-

                                                
272  USPTO MPEP §2143.03; In re Royka, 490 F.2d 981 (CCPA 1974); In re Wilson, 424 F.2d 1382 

(CCPA 1970). 
273  SZABO (1995), 475.  
274  USPTO MPEP § 2142.  
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leştirilmesini haklı kılan gerekçelerini açıklanması şarttır275. Bu süreçte çözülmek iste-

nen teknik problemin niteliği, önceki tekniğe ilişkin bilgiler ve ilgili teknik alandaki uz-

man kişilerin bilgi seviyesi referansların birleştirilmesi önermelerinin muhtemel kaynak-

ları olarak dikkate alınmaktadır.   

Böyle bir durum olmadığı sürece başvuru sahibine herhangi bir ispat yükü düşmeyeceği 

kabul edilmektedir. Ne var ki, patent ofisinin buluşun aşikâr olmadığı yönündeki gerek-

çeleri, ispat yükünün yer değiştirmesine neden olmaktadır. Bu durumda başvuru sahibi-

nin bunun aksini gösteren deliller sunması gerekecektir276.  

 

§15 BULUŞ BASAMAĞININ EMARELERİ 

I- EMARELERİN ÖNEMİ 

Yukarıda incelenen teknik değerlendirmelerin dışında bir başvurunun buluş basamağı 

taşıyıp taşımadığına ilişkin varılacak kararda teknik değerlendirmenin yanında buluşun 

ticari başarısı, uzun süredir mevcut olan bir ihtiyacı karşılaması, diğer kişilerin başarısız 

denemeleri, rakiplere lisans verilmesi gibi bir takım emarelerden de yararlanılmaktadır. 

Anılan emareler çok uzun yıllardan beri bir buluşun aşikâr olup olmadığına ilişkin veri-

len kararlarda dikkate alınagelmiştir277. Bu emarelere “ikincil deliller” de denilmekte-

dir278.  

Emareler, mahkemelerce buluşun o alandaki uzman kişi için aşikâr sayılıp sayılamaya-

cağının tespitinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yardımcı olmak için kullanılmak-

tadır. Gerçekten genellikle teknik uzmanlığı bulunmayan hukukçu kişilerden oluşan 

mahkemeler tekniğin bilinen durumunu ve buluşun teknik niteliklerini kavramakta zor-

lanmaktadır. Basit buluşlar için kabul edilebilir sayılan bu durum tekniğin ilerlemesiyle 

içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu nedenle mahkemelerde buluşun aşikârlığını değer-

                                                
275  In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed.Cir. 1998); In re Linter, 458 F.2d 1013 (CCPA 1972); USPTO 

MPEP § 2143.01. 
276  SINGER, 299; USPTO MPEP § 2142.  
277  Bu emarelerin sonuç üzerinde etkili olduğu ilk kararlardan biri için bkz. Smith v. Goodyear 

Dental Vulcanite Co., 93. U.S. 486 (1877).  
278  Graham v. John Deere, 383 U.S. 1 (1966); EPOBA T 0217/01 (05.12.2002); EPOBA T 0900/96 

(01.10.1996); EPOBA T 0055/86 (15.03.1988); SCHULTE, Moufang, 264, PatG §4 Rn. 65; 
CHISUM ON PATENTS §5.05; VISSER, 85; MERGES, 816 vd.  
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lendirirken anlaşılması daha basit gelen teknik olmayan kriterleri kullanma yönünde bir 

eğilim ortaya çıkmıştır279.  

Söz konusu emarelerin buluş basamağının varlığı konusunda verilecek olan karardaki 

ağırlıkları konusunda üç ayrı görüş oluğu söylenebilir. Bunlardan bir uçtaki görüş, bu tip 

emareleri ikinci derecede önemi haiz görüp, gerçekten birer “emare” olarak kabul etmek-

tedir. Buna göre bunlar buluş basamağının bulunup bulunmadığı konusunda kural olarak 

dikkate alınmazlar. Bu tali vakıalar, ancak buluş basamağının bulunup bulunmadığı ko-

nusunda şüphe olması durumunda, “dengeleri değiştirmek için”  kullanılabilirler280.  

Diğer uçtaki görüş bu emarelerin objektif bir değerlendirme yapılabilmesi için kullanıl-

ması gereken tek kriter olduğu yönündedir281. Gerçekten, emareler kimileri tarafından 

“objektif kriterler” olarak da adlandırılmaktadır282. Bu görüşe göre, aşağıda incelenecek 

olan ticari başarı, uzun süredir mevcut olan bir ihtiyacın giderilmesi vb. gibi göstergeler 

buluş basamağının tespitinde daha aktif ve ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Böylelikle 

kararların daha objektif hale gelmesinin sağlanması yanında, buluşun değerlendirme 

yapıldığı andaki bilgi düzeyine göre değerlendirilmesi tehlikesinin önüne geçeceği ileri 

sürülmüştür283.  

Bu ikisi arasında dengeyi sağlayan ve tercih edilen bakış açısına göre ise, bu emarelerin, 

teknik değerlendirmenin yerini tutmamakla birlikte, bütüncül bir bakış açısı içinde göz 

önüne alınmaları gerekir284. Gerçekten, gerek Avrupa Patent Ofisi uygulamasında, ge-

rekse Amerikan hukukunda söz konusu emareler, yapılacak olan buluş basamağı değer-

                                                
279  WHELAN, 366.  
280  “Emareler, patent verilebilirlik şartı taşımayan buluşa patent verilmesini sağlamaz” (Arkie Lures 

Inc. v. Gene Larew Tackle Inc., 119 F.3d 953 (Fed.Cir. 1997); North American Oil Company, 
Inc. v. Star Brite Distributing, Inc., 148 F.Supp.2d 1351 (N.D.Ga. 2001)). Ayrıca bkz. CHISUM 

ON PATENTS §5.05 dn.8‘de anılan kararlar.  
281  Bkz. CHISUM ON PATENTS §5.05; Diamond Rubber Co. v. Consolidated Rubber Tire Co., 220 

U.S. 428 (1911). 
282  Bkz. Graham v. John Deere, 383 U.S. 1 (1966); PAGENBERG (II), 123 vd; MERGES, 816. 
283  PAGENBERG (II), 124-125.  
284  “Delilin ‘ikincil’ olması onun değerlendirmede zaman bakımından daha sonra dikkate alınacağı 

anlamına gelmektedir, yoksa ikinci derecede önemli olduğu anlamına değil” (Truswal Systems 
Corp. v. Hydro-Air Engineering Inc., 813 F.2d 1207 (Fed.Cir. 1987)). Bununla birlikte Amerika 
Birleşik Devletleri’nde patentin hükümsüzlüğü davalarında, mahkemelerin dava konusu istemin 
buluş basamağını gerçekleştirdiğine karar verirken, hükümlerinde dayanak olarak bu emareleri 
ön plana çıkardıkları, istemlerin hükümsüzlüğüne karar verirken ise bunları hafife aldıkları belir-
tilmiştir (Bkz. bu konuda CHISUM ON PATENTS §5.05).     
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lendirmesinde, teknik değerlendirmeye nazaran, ikinci derece önemi haiz sayılmaktadır. 

Yine de bunlar diğer bütün delillerle bir arada değerlendirilmektedirler285. Buluşun tek 

başına bu tip emarelerle değerlendirilmesi, yapılacak olan teknik analizi ikame etmez. 

Diğer yandan bunlar teknik değerlendirme sonucunda varılan sonucu desteklemek ya da 

onu zayıflatmak için kullanılabilirler. Bu tip emarelerin mevcut olması halinde, tekniğin 

bilinen durumunu göz önünde bulundurarak yapılacak olan bir değerlendirme sonucun-

da, genellikle buluş basamağının mevcut olduğu sonucuna varılabilmesi mümkündür. 

Buna karşılık, bunun zorunlu bir çıkarım olduğundan bahsedilemeyeceği vurgulanmalı, 

teknik değerlendirmenin de bu sonucu desteklemesi gerektiği kabul edilmelidir286. Yine 

aynı şekilde emarelerin kimi durumlarda buluş basamağının varlığına dayanak olarak 

gösterilebileceği, ama varlıklarının buluş basamağının mutlak olarak tanınması gerektiği 

anlamına gelmeyeceği de akıldan çıkarılmamalıdır287. Yapılan teknik değerlendirmeler 

sonucunda buluş basamağının varlığına hükmedilmesine rağmen, bunu destekleyen ema-

relerin olmaması buluşun aşikâr olduğunu göstermemektedir.  

Buluş basamağına ilişkin emareler buluş basamağı bulunup bulunmadığına dair yapılan 

bütün değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır. Bunlar sadece açılacak hükümsüzlük da-

vasında değil, patent ofisinde yapılacak olan inceleme aşamasında da incelemeye dahil 

edilmelidir288. Ne var ki, patent ofisinde yapılan incelemede buluş basamağının emarele-

rini incelemek için ofisin yeterli kaynak ve araçlarının bulunmadığı, bu ilk aşamada baş-

vuru sahibi tarafından sağlanan delillere dayanarak karar verilmesinin fiili bir zorunluluk 

olduğu vurgulanmalıdır. Bu bakımdan başvuru sahibinin sunacağı delillerin somut veri-

                                                
285  Stratoflex v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed.Cir. 1983); PATERSON, 560.  
286  EPOBA T 0024/81 (13.10.1982); EPOBA T 0181/82 (28.02.1984); EPOBA T 18.12.1986); 

EPOBA T 0330/87 (24.02.1988); EPOBA T 1072/92 (28.06.1994); EPOBA T 0351/93 
(01.03.1995); Jungersen v. Ostby & Barton Co., 335 U.S. 560 (1949); SCHULTE, Moufang, 264, 
PatG §4 Rn. 66; PATERSON, 560; SINGER/STAUDER, Kroher, 162; VISSER, 85; MUIR ET.AL., 
165. 

287  EPOBA T 0270/84 (01.09.1987). 
288  Avrupa Patent Ofisi uygulamasında tekniğin bilinen durumu karşısında buluşun taşıdığı avantaj-

ların başvuru sırasında hazırlanacak tarifnamede belirtilmesinin öngörüldüğü (EPCReg   
R.27(1)(c)) söylenerek buluş basamağına ilişkin emareler için başlangıç noktasının patent başvu-
rusu olduğu ifade edilmiştir (SINGER/STAUDER, Kroher, 161). Paralel hüküm için bkz. PatYön 
m.8/1(c). In re Sernaker, 702 F.2d 989 (Fed.Cir. 1983); In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed.Cir. 
1998); CHISUM ON PATENTS §5.05.  
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lere dayanması şarttır. Aksi takdirde incelemeyi yapan uzman bunları dikkate almaktan 

imtina edebilir289.  

 

II- BULUŞ BASAMAĞININ EMARELERİ 

A- Ticari Başarı 

Bir buluşun ticari başarıya ulaşmasının onun buluş basamağı taşıdığına ilişkin gösterge-

lerden birisi olarak kabul edilmesi hususunda tartışmalar yaşanmıştır. Şöyle ki, buluşun 

ürün haline dönüştürülerek piyasaya sürülmesi ve satış rakamlarının kesinleşmesi için 

genellikle belli bir süre geçmesi gerekir. O nedenle bir buluşun ticari başarısının değer-

lendirilmesi daha çok patent verildikten sonra açılacak olan bir davada, patent verilebilir-

lik şartlarını taşımadığına gerekçesiyle hükümsüzlüğün talep edilmesi halinde söz konu-

su olacaktır290.  

İlk zamanlarda bir buluşun ticari başarısı onun buluş basamağı içerdiğinin en önemli 

göstergelerinden birisi olarak görülmüştür291. Bunun nedeni, tekniğin bilinen durumuna 

değerli katkılar yapan buluşlara para harcayan alıcının en objektif hakem olduğunun 

düşünülmesidir292. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu görüşün, diğer emarelerle destek-

lenmesi gerektiği aranmakla birlikte, hâlâ nispeten geçerli olduğu kabul edilmektedir293.  

                                                
289  In re Sernaker, 702 F.2d 989 (Fed.Cir. 1983); Ex parte Remark, 15 USPQ2d 1498 (Bd. Pat. App. 

& Int’f 1990); SINGER/STAUDER, Kroher, 161.  
290  PAGENBERG (II), 128. 
291  Grant v. Walter, 148 U.S. 547 (1893); Krementz v S.Cottle Co., 148 U.S. 556 (1892); Potts v. 

Creager, 155 U.S. 597 (1895); Samuel Parkes & Co.Ld. v. Cocker Brothers Ld. [1929] 46 RPC 
241. Davaya konu olan olayda etiket, bilet ve benzeri şeyleri bir arada tutmaya yarayan yaylı bir 
klips için alınmış patentin buluş basamağı taşımadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar veril-
mesi talep edilmiştir. Mahkeme hakimi herhangi bir usta tarafından yapılabilecek iyileştirmelerin 
buluş sayılamayacağını kabul etmekle birlikte bu tip bir iyileştirmenin nerede bitip buluşun nere-
de başlayacağı konusunda kesin kriterler olmadığını vurgulamıştır. Hakim patente konu olan bu-
luşun geniş bir kullanıcı kitlesi olduğu,  kısa süre içerisinde 1 milyonun üzerinde satıldığı, tren 
şirketleri tarafından endüstri standardı olarak kabul edildiği ve rakiplerinin önüne geçtiği gerçek-
leri karşısında, yaratıcılığın bulunmadığının söylenemeyeceğini belirtmiştir.     

292  Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co., 93 U.S. 486 (1877).  
293  MERGES, 823. Gerçekten, ticari başarının kendilerini beklediğini düşünmeleri halinde ilgili alan-

daki kişilerin soruna çözüm bulmak için harekete geçecekleri düşünülmektedir. Bkz. Dickey-
John Corp. v. International Tapetronics Corp., 710 F.2d 329 (7th Cir. 1983); Minton v. National 
Association of Securities Dealers, Inc., 336 F.3d 1373 (Fed.Cir. 2003); CHISUM ON PATENTS 
§5.05[2][a]; ROBBINS, 7:108. 
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Ticari başarı kriterine getirilen eleştirilerden başlıcası, ticari başarının uzun süreden beri 

mevcut olan ihtiyaçla bağlı olduğunu ve ticari başarının buluş basamağının bir göstergesi 

olarak kabul edilmesinin dört varsayımı doğru saydığı yönündedir. Bunlar, (i) ticari ba-

şarının buluşun bir sonucu olduğu; (ii) ticari yönden başarılı olmuş bir buluşun bu başa-

rısının buluştan önce öngörülmüş olduğu; (iii) ticari başarısı öngörülen buluşun gelişti-

rilmesi için daha önce de çabalarda bulunulduğu ve (iv) daha önce buluş yönünde göste-

rilen çabaların başarısız olduğudur. Bu eleştiriye göre, dört varsayım da önemli zayıf 

yönler içermektedir. Her şeyden önce ticari başarının nedeni buluş olabileceği gibi, satış 

promosyonu, üretim teknikleri, pazara giriş imkânları, reklam bütçesi vb. olabilir. Ancak 

özellikle ticari başarının buluştan önce öngörülmüş olduğu, diğerlerinin bunu denedikleri 

ve başarısız oldukları üzerinde yapılan varsayımların buluş basamağını göstermek için 

çok zayıf oldukları, bunun mutlaka başka delillerle de desteklenmesi gerektiği savunul-

muştur294.  

Bununla birlikte ticari faaliyetlerde, özellikle üretim zincirinde faaliyet gösterilen sevi-

yenin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Gerçekten, hele tarafların son kullanı-

cıyla ilişkide bulunulmayan üretim ya da toptan satış düzeyinde olması veya yeni gelişti-

rilmiş ileri teknoloji ürünü olan araç gerecin söz konusu olması durumunda, bilgilenmiş 

kullanıcılarla muhatap olan patent sahibinin ticari başarısını buluş basamağının gösterge-

si olarak kabul etmenin daha kolay olacağı ifade edilmiştir295. 

Ticari başarının tespitinde dikkate alınacak ana kriterin ilgili pazarda sahip olunan pazar 

payı olduğu ifade edilmekle birlikte, kimi durumlarda ilgili pazarın tespitinin zorluklar 

                                                
294  KITCH, E., “Graham v. John Dere Co.: New Standards for Patents” 1966 Supreme Court Review 

(1966) 330-335, CHISUM ON PATENTS §5.05[2][a]’dan naklen. Ayrıca bkz. ULLRICH, 94-95.    
295  PAGENBERG (II), 128; BOYER, 585-586, 594. Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies Inc., 802 

F.2d 1367 (Fed.Cir. 1986). Davaya konu olan olayda kan ve idrar gibi vücut sıvılarındaki antijen-
leri tespit eden bir test ve teşhis kiti için alınmış bir patent söz konusudur. Alanındaki endüstri 
devleriyle rekabet eden patent sahibi birkaç yıl içinde pazarda lider duruma gelerek %25 oranın-
da pay sahibi olmuştur. Federal Daire ürünün ticari başarısının reklam faaliyetinden kaynaklan-
dığı gerekçesiyle buluş basamağının olmadığı yolunda verilmiş olan alt derece mahkemesi kara-
rını bozmuştur. Federal Daire’ye göre söz konusu alan insanların abartılı reklam faaliyetiyle ürü-
nü almaya ikna edilebilecekleri bir alan değildir. Yapılan reklâm faaliyetleri sadece hastanelerin, 
doktorların ve tıbbi laboratuarların ürün hakkında bilgilendirilmesini sağlamaktan ibarettir. Mah-
keme ayrıca pazardaki firmaların reklâm harcamalarını karşılaştırmış ve patent sahibi şirketin yıl-
lardır pazarda bulunan rakip firmaların reklâm harcamalarından daha fazla reklam harcaması 
yapmadığını tespit etmiştir.     
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arz edeceği vurgulanmıştır296. Kanımızca bu konuda rekabet hukukunda ilgili ürün paza-

rının tespitinde kullanılan kriterlerden yararlanılması düşünülebilir297.     

Buluş sahibi ticari başarının varlığını ispat ettikten sonra, ticari başarı ile ürünün patentte 

talep edilmiş olan unsurları arasında bir bağlantı olduğu da ispat yükü altındadır298. An-

cak bu bağlantının varlığının ispatlanması her zaman kolay değildir. Her şeyden önce 

ticari başarı ile patentle talep edilen unsurlar arasındaki bağlantının ne kadar sıkı olması 

gerektiği konusunda kesin bir ölçü verebilmek güçtür299. Benzer şekilde ticari bakımdan 

başarılı bir ürünün birden fazla patent kullanarak üretilmesi halinde, dava konusu patent 

ile ticari başarı arasındaki ilişki de tartışmaya açık hale gelebilir300.   

Ayrıca ticari başarının başka faktörlere dayalı olabileceği de dikkate alınmalıdır. Örneğin 

başvuru sahibinin ilgili pazarda zaten lider konumda bulunması ticari başarının nedeni 

olabilir301. Ek olarak, ticari başarı özellikle günümüzdeki reklam ve promosyon faaliyet-

leri302, ürünün tasarımı, ucuz fiyatı, kullanılan malzemenin kalitesi gibi patentle korun-

                                                
296  ROBBINS, 7:108. Sadece satışlardaki artışın gösterilmesinin yeterli olmayacağı yönünde bkz. 

Kansas Jack, Inc. v. Kuhn, 719 F.2d 1144 (Fed.Cir. 1983); In re Baxter Travenol Labs, 952 F.2d 
388 (Fed.Cir. 1991); In re Huang, 100 F.3d 135 (Fed.Cir. 1996). Mahkemeler,  satılan ürün mik-
tarından ibaret olan kayıtların ticari başarıyı göstermeye yetmeyeceğini, buna ek olarak pazar pa-
yını, pazar payındaki artışı içeren kayıtların da mahkemeye sunulması gerektiğini vurgulamışlar-
dır. Ayrıca bkz CHISUM ON PATENTS §5.05[2][f][vi].  

297  Rekabet hukukunda patentler söz konusu olduğunda yararlanılabilecek ilgili teknoloji pazarı 
kavramı için bkz. ÖZTÜRK, 208.  

298  CHISUM ON PATENTS §5.05[2][f]; MERGES, 824; ULLRICH, 44. Buluşun sahip olduğu teknik 
özellikler ile ticari başarısı arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunması gerektiği yönünde bkz. 
EPOBA T 0257/91 (17.11.1992); Marconi Wireless Tel. Co. v. United States, 320 U.S. 1 (1943); 
Vandenberg v. Dairy Equipment Co., 740 F.2d 1560 (Fed.Cir. 1984); In re Dippin’ Dots Patent 
Litigation, 249 F.Supp.2d 1346 (N.D.Ga 2003); Raychem’s Patent [1998] RPC 31. 

299  MERGES, 824 vd. Yazar mahkemelerin bu konuda kesin kıstaslar koymaktan kaçındıklarını ve 
bunun da benzer olaylarda farklı sonuçlara ulaşılmasına yol açtığını söylemektedir. Kanımızca, 
bu durum buluşun aşikâr olup olmadığının tespitinde münhasıran ticari başarı kriterinin esas 
alınması halinde geçerli olabilir. Ancak emarelerin teknik analiz ile birlikte kullanılması gereği 
ve ticari başarının da diğer emarelerle desteklendiği ölçüde bir anlam ifade edebileceği gerçeği 
karşısında, yazarın bu endişelerinin yerindeliği tartışmaya açıktır.  

300  Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co., 641 F.Supp. 828 (D.Mass. 1985) 
301  Bkz. CHISUM ON PATENTS §5.05[2][f][v] ve oradaki kararlar. 
302  Bununla birlikte reklâm faaliyetlerinin patentli ürünün satışları üzerindeki etkisi 19. yüzyılın 

sonlarında dikkatleri çekmeye başlamıştır bkz. McClain v. Ortmayer, 141 U.S. 539 (1891). Bkz 
genel olarak CHISUM ON PATENTS §5.05[2][f][v][B] ve oradaki kararlar. 
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mayan niteliklerden303 kaynaklanabilir304. Ticari başarının tamamen farklı bir nedenden 

de kaynaklanması da mümkündür305. 

Sonuç olarak yukarıda da belirtildiği gibi, ticari başarının tek başına buluş basamağının 

tespitinde belirleyici olabileceğini söylemek doğru olmayacaktır. Ancak buluşun uzun 

süredir devam eden bir ihtiyacı karşılamış olması da buna eşlik ediyorsa daha farklı bir 

yaklaşım sergilenebilir306. Uzun süredir devam eden ihtiyaçtan sonra buluşla sağlanan 

ticari başarının satış teknikleri, reklâm faaliyetleri vb. etkenlerden değil, buluşun teknik 

unsurlarından kaynaklandığı konusunda ikna edici bir kanıt teşkil eder307. Ne var ki, yine 

de nedensellik bağı ve bunun varlığının ispatında yaşanan güçlükler ticari başarının tek 

başına ayrı bir kriter olarak alınmasında tereddütlerin devam etmesine yol açmaktadır308.   

Diğer yandan ticari başarının bulunmamasının ya da patentli ürünün piyasaya sürülmesi 

ile ticari başarıya ulaşılması arasında uzun zaman geçmesinin buluşun patent verilebilir-

lik şartlarını taşımadığını ya da aşikâr olduğunu göstermediğini kabul etmek gerekir309.  

 
                                                
303  Bkz. CHISUM ON PATENTS §5.05[2][f][iii] ve oradaki kararlar. Diğer yandan, patent hakkına 

tecavüz davasında, ticari başarının ürünün patentle korunmayan diğer unsurlarından kaynaklan-
dığını ileri sürerek patentin aşikâr olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini iste-
yen davalının, kendi ürettiği rakip ürünlerde ısrarla dava konusu patenti kullanması karşısında 
mahkeme bu iddiayı inandırıcı bulmamıştır (Brown v. Brock, 240 F.2d 723 (4th Cir. 1957)). 
Özellikle, önemli sayıda rakip işletmenin patentli ürünü taklit etmesi halinde ticari başarının pa-
tentten kaynaklanmadığını iddia etmenin inandırıcı olmayacağı belirtilmektedir (ROBBINS, 
7:109).         

304  EPOBA T 0270/84 (01.09.1987); Pentec Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309 (Fed.Cir. 
1985); Martin&Biro Swan v. Millwood [1956] RPC 125; MERGES, 826-827; SCHULTE, 
Moufang, 282, PatG §4 Rn. 132; ROBBINS, 7:109.   

305  Brooks v. Stoffel Seals Corp., 266 F.2d 841 (2nd Cir. 1959). Davaya konu olan olayda mahkeme 
patent sahibinin elde ettiği ticari başarının resmi makamların ilgili ürünün kullanımını teşvik et-
melerinin bir sonucu olduğuna karar vermiştir.    

306  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.10.4; MERGES, 838 vd.; SCHULTE, 
Moufang, 282, PatG §4 Rn. 133; VISSER, 86; SINGER/STAUDER, Kroher, 163; ROBBINS, 7:108; 
BOYER, 594-595. Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu’nun buluş basamağını sadece ticari başarı-
dan hareketle tespit etmeyi reddettiğine dair kararlar için bkz. EPOBA T 0091/83 (12.07.1984); 
EPOBA T 0069/82 (27.09.1983); EPOBA T 0191/82 (16.04.1985); EPOBA T 0215/83 
(29.04.1986); EPOBA T 0270/84 (01.09.1987); EPOBA T 0011/87 (02.03.1989); EPOBA T 
0110/92 (12.10.1994). Ayrıca bkz. Kaakinen v. Peelers Co., 301 F.2d 170 (9th Cir. 1963); 
Georgia Pac.Corp. v. United States Plywood Corp., 258 F.2d 124 (2nd Cir. 1958).  

307  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.10.4. Teknik inceleme neticesinde ortaya 
çıkacak olan müspet bir sonuun buluşun ticari başarısı ile teyit edileceği yönünde bkz. EPOBA T 
0335/86 (18.10.1988).  

308  MERGES, 859; SINGER/STAUDER, Kroher, 164; BENTLY/SHERMAN, 487; ADELMAN, §2.6[6-3].  
309  Windsurfing International, Inc. v. AMF Inc., 782 F.2d 995 (Fed.Cir. 1986).  
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B- Uzun Süredir Mevcut Olan İhtiyacın Karşılanması 

Buluşun uzun süreden beri devam eden ihtiyacı karşılamış olması, buluş basamağının 

varlığını gösteren emarelerin en güçlülerinden birisi olarak kabul edilmektedir310. Bun-

daki mantık açıktır: Bir teknik problemin çözümü için bir ihtiyaç bulunmaktaysa bütün 

çabalar bu alandaki sorunu çözmek için araştırma yapmaya yönelecektir. Bu gerçek kar-

şısında insanlar yıllardır belli bir problemi çözmeye çalışıyorlar ve çözüm de aşikâr ise 

birisinin çok önceden bulmuş olması gerekirdi denilebilecektir311. Uzun yıllar süren ihti-

yaca rağmen daha önce başka birisi tarafından bulunmamış olması, o buluşun aşikâr 

olmadığının kuvvetli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.  

Bununla birlikte, uzun süredir o alanda bu yönde bir yenilik yapılmamasının, ekonomik 

ya da hukuki, farklı gerekçeleri de bulunabilir312. Bu nedenle buluşun uzun süredir mev-

cut olan bir ihtiyacı karşıladığı söylenirken dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir313.  

Her şeyden önce ihtiyacın uygun bir süreden beri devam ediyor olması gerekir. Uygun 

süreden ne anlaşılması gerektiği konusunda kesin ölçütler verebilmek mümkün değildir. 

Bu süre buluşun ilgili olduğu alana göre değişiklik gösterebilir314. Basit, fazla karmaşık 

olmayan buluşlar söz konusu olduğunda nispeten daha kısa bir süre yeterli görülebilir315. 

                                                
310  CHISUM ON PATENTS §5.05[1]; Safety Car Heating&Lighting Co. v. General Electric Co., 155 

F.2d 937 (2nd Cir. 1946).  
311  EPOBA T 0090/89 (27.08.1990); EPOBA T 0271/84 (18.03.1986);  Brugger v. Medic Aid [1996] 

RPC 635; PAGENBERG (II), 129; ROBBINS, 7:105; BENTLY/SHERMAN, 486; WHELAN, 367. 
312  EPOBA T 0024/81 (13.10.1982). Davaya konu olan olayda, çelik üretiminde 30 yıldan beri kul-

lanılan oksijen püskürtme yönteminde oksijen yerine karbondioksit kullanılmak suretiyle kırmızı 
demir oksit dumanının azaltılmasını sağlayan usul hakkında bir patent  söz konusudur. Temyiz 
Kurulu, bu değişimin daha önce yapılmamasının sebebinin işlemin yüksek maliyeti olduğunu 
vurgulayarak, ancak son yıllarda çevrenin korunmasına ilişkin katı düzenlemelerin bu daha önce-
den aşikâr olan çözüm şekline olan ilgiyi artırdığını ifade etmiştir. Bkz ayrıca USPTO MPEP 
§716.04; Scully Signal Co. v. Electronics Corp. of America, 570 F.2d 355 (1st Cir. 1977).  

313  SCHULTE, Moufang, 267, PatG §4 Rn. 75; PATERSON, 561; BENTLY/SHERMAN, 486; MERGES, 
872.  

314  CHISUM ON PATENTS §5.05[1][e]; ROBBINS, 7:107. EPOBA T 0335/86 (18.10.1988). O konu-
daki bir teknik probleme ilişkin en son yayından itibaren 16 yıl geçmiş olmasını dikkate alan 
Temyiz Kurulu problemi çözen  ve çelik üretiminde kullanılan bir döküm tekniğinin aşikâr ol-
madığına karar vermiştir. 11 yıldır devam eden bir ihtiyacı yeterli sayan karar için bkz. EPOBA 
T 0203/93 (01.09.1994). Avrupa Patent Ofisinin bu konudaki diğer kararları için bkz. 
SINGER/STAUDER, 165 vd.   

315  EPOBA T 0106/84 (25.02.1985). Temyiz Kurulu kararında, 7 yıllık kısmen kısa olarak değerlen-
dirilebilecek bir süre, patentin getirdiği basit çözüm göz önünde bulundurmak suretiyle, uzun sa-
yılmıştır. Davada, paketleme makinesinde plastik folyo rulosunu döndürüp açan ve çıkan plastik 
tabakaları parçalara ayıran ısıtılmış kesme ağzının, basit olmasına rağmen, önceden tespit edilmiş 
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Ama yine de ihtiyacın ilk kez başvurudan hemen kısa bir süre önce ortaya çıkmış olması, 

kural olarak, buluş basamağının varlığını zayıflatan bir husus olarak değerlendirilmekte-

dir316. Böyle bir durumda başvuru sahibinin buluşu, genellikle pazardaki talep değişikli-

ğinin aşikâr bir karşılığı olarak ortaya çıkmaktadır317. Ama bunun mutlak olarak buluşa 

patent verilebilirliği ortadan kaldıracağını söylemenin de doğru olmayacağı ifade edil-

miştir318.  

Buluşun çözdüğü teknik probleme işaret eden referansın yaşının tek başına bir önemi 

bulunmamaktadır. Bu konuda uzun süreden beri devam eden bir ihtiyaç bulunduğunu 

gösteren başka delillerin de desteğine ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir319. Referanslar 

eski olmakla birlikte, o alanda uzun bir süreden beri dikkate değer bir geliştirme çabası 

yoksa, bu yönde bir ihtiyacın bulunmadığı sonucuna varmak gerekebilir320. Ayrıca yine 

örneğin buluş basamağı değerlendirmesinde kullanılacak referansın eski olmasına rağ-

                                                                                                                                     
sıcaklığı koruyarak daha yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkan zararlı gazları engellediği ifade edil-
miştir.       

316  EPOBA T 0024/81 (13.10.1982). SCHULTE, Moufang, 267, PatG §4 Rn. 76; SINGER/STAUDER, 
Kroher, 165; PAGENBERG (II), 130; CASALONGA, 427; CHUNG, 345; Schimizzi v. Chrysler 
Corp., 462 F. Supp. 630 (S.D.N.Y. 1978). Mahkemeye göre, problem ortaya çıktıktan hemen 
sonra birden fazla bağımsız araştırmacının aynı çözüme ulaşması buluşun aşikâr olmadığının en 
iyi göstergelerinden birisidir.   

317  CHISUM ON PATENTS §5.05[1][a]. Henkels&McCoy, Inc. v. Eklin, 455 F.2d 936 (3rd Cir. 1972). 
Davaya konu olan patentte toprağı süren ve bu surette açılan yarığa kablo döşeyen bir makine ta-
lep edilmiştir. Mahkeme toprak altına kablo döşemekte kullanılan bu makinenin bilinen unsurlar-
dan oluştuğuna, patent sahibinin ise tamamı bilinen unsurları basitçe bir araya getirdiğine, bu ne-
denle de buluş basamağı bulunmadığına hükmetmiştir. Buluş sahibi ise, makinesinin uzun süre-
den beri devam eden bir ihtiyacı karşıladığı ve ticari olarak başarılı olduğunu iddia etmiştir. Buna 
karşılık mahkeme, kabloların yeraltına alınması yönündeki ihtiyacın son yıllarda artan çevreci 
gösterilerden sonra ortaya çıktığını, uzun süren bir ihtiyaçtan bahsedebilmenin mümkün olmadı-
ğını vurgulamıştır.   

318  Ekstrom Carlson & Co. v. Onsrud Mach. Works, Inc., 298 F.2d 765 (7th Cir. 1962).  
319  EPOBA T 0199/83 (14.02.1985); EPOBA T 0115/89 (24.07.1990). Temyiz Kurulu kararlarında 

sırasıyla 9 ve 10 yıl önceki tarihlere ait referansların uzun yıllardır süregelen bir ihtiyacın oldu-
ğunu göstermeye yetmeyecekleri, bu konuda ek deliller gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ay-
rıca bkz. In re Wright, 569 F.2d 1124 (CCPA 1977); In re Rechene, 277 F.2d 173 (CCPA 1960).   

320  EPOBA T 0109/82 (15.05.1984). İşitme cihazlarına ilişkin bir buluşun talep edildiği patentin 
aşikâr olduğu iddiasıyla Temyiz Kurulu’nun önüne geldiği davada başvuru sahibi mevcut cihaz-
ların dezavantajlarına rağmen yıllardır kullanıldıklarını söylemiştir. Kurul ise, bir alandaki uzman 
kişilerin ihtiyaç duymaksızın geleneksel ve alışılmış yöntemlerden ayrılma konusunda isteksiz 
olduklarını, bu yönde bir çaba yoksa ihtiyaç da bulunmadığının söylenebileceğini belirtmiştir.  
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men, teknik alandaki genel gelişimin farklı bir yönde seyretmiş olması halinde de bu 

durumun, kural olarak, buluşun aşikâr olmadığını göstereceği kabul edilmektedir321.     

İkinci olarak ihtiyacın genel bir ihtiyaç olması şarttır. Tek bir kişinin böyle bir “ihtiyaç” 

olduğunu keşfedip buna bir çözüm getirmesi yeterli kabul edilmemiştir322. Öte yandan 

ihtiyacın varlığı konusunda uzun uzadıya tartışmalar yapılmış ya da yayınlar çıkmış ol-

ması şart değildir.  Buluş yönünde bir ihtiyacın varolduğu sonucuna olayın özelliklerin-

den yola çıkılarak da varılabilmesi mümkündür323. Bir üretim metodunun, içerdiği eko-

nomik dezavantajlara rağmen ticari ölçekte uzun yıllardan beri başarıyla kullanılması söz 

konusuysa bu dezavantajları gideren yeni yöntemin bu alandaki bir ihtiyacı karşılayarak 

buluş basamağını gerçekleştirdiği sonucuna varılabilir324.  

Son olarak, buluşun ihtiyacı gidermesi şarttır325. Bu nedenle ihtiyacın giderilmesine ge-

nellikle ticari başarının da eşlik ettiği görülmektedir326. 

                                                
321  EPOBA T 0261/87 (16.12.1988). Davaya konu olan olayda irritabl bağırsak sendromu (i.b.s. ya 

da spastik kolit adıyla da bilinen ve bağırsakta iltihap  veya  ülser  gözükmediği  halde bağırsağın 
çalışma bozukluğu sonucu şişkinlik, karın  ağrısı,  bazen  ishal,  bazen  kabızlık  gibi  yakınmala-
ra sebebiyet veren hastalık  türü) tedavisinde kullanılan ve nane yağı içeren bir ilaca ilişkin pa-
tentin tekniğin bilinen durumu karşısında aşikâr olduğu ileri sürülmüştür. Temyiz Kurulu 1907 
tarihli, yaklaşık 70 yıllık bir kitapta, nane yağının i.b.s.’nin de belirtileri arasında bulunmakla bir-
likte sinirsel baş ağrısı ve belsoğukluğu gibi hastalıkların da belirtisi olan bağırsak gazı, bağırsak 
spazmı ve ishal gibi şikâyetlerin tedavisinde kullanılmasının salık verilmiş olmasının buluşun 
aşikâr olduğunu göstermeyeceğini belirtmiştir. Kurul, bu arada tıbbın farklı yönde bir gelişim 
sergileyip nane yağı kullanımından vazgeçilmesi gerçeği karşısında, sadece söz konusu referans 
ile buluşun yapılmasına çok yaklaşıldığının ancak bunun gerçekleşmediğinin söylenebileceğini 
vurgulayarak buluş basamağının mevcut olduğu sonucuna varmıştır. Bkz aynı yönde EPOBA T 
0366/89 (12.02.1992).       

322  EPOBA T 0605/91 (20.07.1993); EPOBA T 0109/82 (15.05.1984); SINGER/STAUDER, Kroher, 
165; SCHULTE, Moufang, 267, PatG §4 Rn. 75; ROBBINS, 7:106-107; CHISUM ON PATENTS 
§5.05[1][a]; USPTO MPEP §716.04; In re Gershon, 372 F.2d 535 (CCPA 1967). Mahkeme böy-
le bir problemin varolduğunun farkına önce başvuru sahiplerinin vardığını, diğer kimselerin far-
kında olmadıkları bir sorunun çözümüne ihtiyaç duymalarının ya da bu konuda çaba sarf etmele-
rinin söz konusu olamayacağını belirtmiştir.     

323  SCHULTE, Moufang, 267, PatG §4 Rn. 75.  
324  EPOBA T 0271/84 (18.03.1986). Bkz aynı yönde WMS Gaming Inc. v. International Game 

Technology, 184 F.3d 1339 (Fed.Cir. 1999). “Sanal çarklı” slot makinelerinin kumarhanelerde 
kullanılmaya başlanmasının, kumarhanelerin slot makinelerinden elde ettikleri geliri önemli öl-
çüde artırmalarını dikkate alan mahkeme, bu konuda bir ihtiyacın varlığından söz edilebileceği 
sonucuna varmıştır.  

325  USPTO MPEP §716.04; In re Cavanagh, 436 F.2d 491, 168 USPQ 466 (CCPA 1971). Sjolund v. 
Musland, 847 F.2d 1573 (Fed.Cir. 1988). Mahkeme, patent sahibinin ürününün teknik alanda 
karşılaşılan problemi gidermekle birlikte, bunun patentte talep edilen buluşun bir unsuru olmadı-
ğını, ürünün taşıdığı avantajların buluşun aşikâr olup olmadığını göstermekte kullanılamayacağı-
nı hükme bağlamıştır.  

326  CHISUM ON PATENTS §5.05[1][d]. 
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Uzun süredir devam eden ihtiyaç bir patent verilebilirlik şartı değildir. Diğer bir deyişle, 

“ihtiyaç” buluş basamağının varlığını destekleyen bir kanıt olarak kullanılabilirken, böy-

le bir ihtiyacın bulunmaması buluşun aşikâr olduğu anlamına gelmemektedir327. Gerçek-

ten uzun süredir devam eden ihtiyaç buluşun buluş basamağı taşıdığına ilişkin kullanıla-

bilecek emarelerden sadece birisidir328. 

 

C- Diğer Kişilerin Başarısız Denemeleri 

Teknik problemin çözülmesi yolunda başkaları tarafından sürdürülen çalışmalar o konu-

da bir ihtiyaç olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir329. Hatta birçok yazar, 

problemi çözmek için uğraşan diğer kişilerin başarısızlıklarının, buluşun aşikâr olmadı-

ğının en kuvvetli göstergelerinden birisi olduğunu vurgulamıştır330. Ancak sorunu çöz-

mek için uğraşan diğer araştırmacıların başvuru sahibinden hemen sonra aynı çözüme 

ulaşmış olmaları buluşun aşikâr olduğu anlamına gelebilir331.  

Başkalarının başarısız çabalarının bir ölçüt olarak dikkate alınmasında iki hususun tespiti 

önem taşımaktadır. Bunlardan ilki diğer kişilerin de aynı sorunu gidermek için çalışma-

lar yapmış olmalarıdır332. Bu tarz çabaların olduğu çeşitli delillerle ispatlanabilir. Maka-

leler, laboratuar notları, deney raporları, daha önce benzer konularda olmakla birlikte 

sorunu çözememiş patentler, başarısız çabaların göstergesi olarak kullanılabilir333.   

                                                
327  Leinoff v. Louis Milona&Sons Inc., 726 F.2d 734 (Fed.Cir. 1984); Gentry Gallery, Inc. v. Berkli-

ne Corp., 134 F.3d 1473 (Fed.Cir. 1998).   
328  Windsurfing International, Inc. v. AMF Inc., 782 F.2d 995 (Fed.Cir. 1986); CHISUM ON 

PATENTS §5.05[1]. 
329  ROBBINS, 7:105-106; ULLRICH, 41; PAGENBERG (II), 130; EPOBA T 0226/89 (28.02.1990); 

EPOBA T 0041/84 (12.03.1985); EPOBA T 0957/92 (21.12.1993).  
330  MERGES, 862; CHISUM ON PATENTS §5.05[1]. Bkz. Krementz v. S.Cottle Co., 148 U.S. 556 

(1893); Expanded Metal Co. v. Bradford, 214 U.S. 366 (1909); Ruben Condensor Co. v. Aerovox 
Corp., 77 F.2d 266 (2nd Cir. 1946). 

331  BENTLY/SHERMAN, 485; Windsurf Internationl Inc. v. Tabur Marine Inc. [1985] RPC 59; Beloit 
Technologies Inc. [1995] RPC 705; Genentech Inc.’s Patent [1989] RPC 147. 

332  MERGES, 863; SCHULTE, Moufang, 268, PatG §4 Rn. 79; ROBBINS, 7:107; BENTLY/SHERMAN, 
485-486.    

333  SCHULTE, Moufang, 268, PatG §4 Rn. 79; MERGES, 864. Özellikle Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde patent, buluşu ilk defa yapana verildiği için şirketler çalışmalarını ve buluşu yaptıkları za-
manı kanıtlayabilmek için büyük önemi olan çok ayrıntılı laboratuar kayıtları tutmaktadırlar.    
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Dikkate alınacak diğer husus da bu çabaların niteliğidir. Gerçekten, söz konusu teknik 

problemin çözülmesi yönünde gösterilen önceki çabaların miktarı, yoğunluğu ve araş-

tırmada kullanılan kaynaklar buluşun aşikâr olup olmadığının değerlendirmesinde bir 

ölçüt olarak kullanılmaktadır334. Çözüm yolundaki çabanın niteliği de önem taşımakta-

dır335. İlgili teknik alana yabancı kişilerin sonuçsuz çabaları bu konudaki denemelerin 

başarısız olduğunu göstermez336. Bu durum farazi bir kişilik olan ilgili teknik alanda 

uzman kişinin esas alınması ile uyum içindedir. Gerçekten, objektif bir nitelik taşıyan 

buluş basamağı incelemesinde başarısız denemelerde bulunan kişilerin hangi referanslara 

ulaşabildiklerinin ya da teknik alandaki bilgilerinin ne olduğunun kural olarak önemi 

bulunmamaktadır337.  

Başkaları daha önceden başvuru konusu buluşu gerçekleştirmek için bir çaba 

sarfetmemiş olabilirler. Bunun sonucunda doğal olarak başarısız denemelerden de bah-

sedilemeyecektir. Ancak diğer emareler gibi, başkalarının başarısızlıkları da bir patent 

verilebilirlik şartı sayılmaz. Dolayısıyla daha önceden buluşun getirdiği çözüme ulaşmak 

                                                
334  ROBBINS, 7:106; PAGENBERG (II), 130; ADELMAN §2.6[6-2]. 
335  Entron of Maryland, Inc. v. Jerrold Electronics Corp., 295 F.2d 670 (4th Cir. 1961). İkinci dünya 

savaşı sırasında hükümet için çalışan bilim adamlarının çözmek için uğraşmalarına rağmen başa-
rısız oldukları bir teknik problemin daha sonra patent sahibi tarafından çözüldüğü olayda mah-
keme, buluşun aşikâr olduğunun söylenemeyeceğine karar vermiştir. Reeves Instrument Corp. v. 
Beckman Instruments Inc., 444 F.2d 263 (9th Cir. 1971). Davaya konu olan olayda matematiksel 
nitelikte karışık bir takım sanayi problemlerini çözmekte kullanılacak analog bilgisayarların çe-
şitli unsurlarının işleyişini kontrol etme yöntemine ilişkin bir patentin buluş basamağı taşımadığı 
gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkeme kendisine sunulan delil-
lerden buluşun çözdüğü teknik problemi çözmek için en az 15 farklı çabanın gösterildiğinin anla-
şıldığını belirtmiştir. Mahkeme bu çabalardan birisinin ülkenin en önde gelen araştırma enstitüle-
rinden olan M.I.T.’ye ait olduğunu vurgulayarak, bu durumun problemin boyutunu gösterdiğini 
söylemiştir. Mahkeme bu kayda değer çabaların buluşun aşikâr olmadığının bir göstergesi oldu-
ğuna hükmetmiştir.   

336  Bkz bu yönde Fluor Corp. v. Gulf Interstate Gas Co., 259 F.2d 405 (5th Cir. 1958). Tanınmış bir 
fizikçi olan patent sahibinin uzun çalışmalar ve sayısız başarısız denemeler sonunda buluşu ger-
çekleştirdiği olayda mahkeme, patent sahibinin üstün niteliklerine karşılık kendisine yabancı olan 
bir alanda araştırmalar yaptığı, bu nedenle de ilgili teknik alanda uzman kişilerce zaten bilinen 
şeyleri tekrar keşfetmek için gereksiz çabalar sarf ettiği, buluşunun da teknik alandaki uzman bir 
kişi için aşikâr sayılacağı sonucuna varmıştır.      

337  CHISUM ON PATENTS §5.05[1][b]; Hodosh v. Block Drug Co., Inc., 786 F.2d 1136 (Fed.Cir. 
1986). Buna karşılık bkz. Tennant Co. v. Hako Minuteman, Inc., 22 USPQ2d 1161 (N.D. Ill. 
1991). Mahkeme problemi çözmek için çabalayan diğer kişilerin başarısızlıklarının üç muhtemel 
sebebinin bulunduğunu belirtmiştir: Tekniğin bilinen durumuna vâkıf olmamaları, ilgili alanda 
uzman olmamaları ya da çözümün gerçekten aşikâr olmaması. Mahkeme bununla birlikte istisnai 
durumlarda, tekniğin bilinen durumuna dahil referansların büyük bölümünün açık olmadığı ya da 
çok zor ulaşılabilir olduğu hallerde başkalarının başarısız denemelerinin göz ardı edilebileceğini 
vurgulamıştır. Mahkemeye göre bu durum buluş basamağı değerlendirmesinin objektif niteliğini 
ortadan kaldırmayacaktır.     
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için deneme yapılmamış olması buluşun aşikâr olduğu anlamına gelmeyecektir338. Tek-

nik analizin ve diğer emarelerin de bunu desteklamasi lazımdır.   

Öte yandan, başkalarının başarısızlığı sonuç olarak buluş basamağı değerlendirmesi için 

analitik bir temel sağlamak ve sadelik ve pratik olma gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca 

başvurunun buluş basamağı taşıdığı yolunda da önemli bir göstergedir, çünkü patent 

verilebilirliğin özünde bulunan bir hususa işaret etmektedir: buluşun teknik üstünlüğü339.  

 

D- Teknik Zorlukların Aşılması 

Teknik zorlukların aşılması, yukarıda açıkladığımız uzun süreden beri devam eden ihti-

yaç ve diğerlerinin başarısızlıkla sonuçlanmış olan denemeleri kapsamında değerlendi-

rilmektedir340. Buluş sahibi tarafından buluşun yapılmasında ortadan kaldırılan teknik 

alandaki engeller ve çözülmesi gereken problemlerin ne kadar bir süreden beri devam 

ediyor oldukları hususunun, buluş sahibinin tekniğe yaptığı katkının değerlendirilmesi 

bakımından dikkate alınabileceği belirtilmiştir341. Diğer yandan buluş sahibinin buluşu 

yaparken bizzat karşılaşmış olduğu zorlukların bir önemi bulunmamaktadır; zorlukların 

ilgili teknik alanda mevcut objektif zorluklar olması ve uzmanların bunları giderememiş 

olması şarttır342. Buluşa giden yoldaki teknik engellerin sayısı da buluş basamağının bir 

emaresi olarak değerlendirilmektedir. Buluşu yaparken bir dizi engellerin aşılması halin-

de çözümün aşikâr olmadığı hakkında daha güçlü bir kanaat oluşması mümkün olmakta-

dır343. Bununla birlikte, çözülmeye çalışılan problemin halli, tekrar tekrar yapılan dene-

meler, deneme yanılma yolu ya da ciddî bir teknik uygulama ile mümkün ise buluş ba-

samağının olmadığı genel olarak kabul edilmektedir344.       

 

E- Teknik İlerleme  

                                                
338  MERGES, 866.  
339  MERGES, 866.  
340  PAGENBERG (II), 130. 
341  PAGENBERG (II), 129; ULLRICH, 41.  
342  SCHULTE, Moufang, 277, PatG §4 Rn. 115; PAGENBERG (II), 129.  
343  SCHULTE, Moufang, 277, PatG §4 Rn. 115. 
344  BENTLY/SHERMAN, 483; SCHULTE, Moufang, 278, PatG §4 Rn. 119; EPOBA T 0259/85 

(20.01.1988). Genentech Inc.’s Patent [1989] RPC 147.  
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Diğer yandan buluşla sağlanan teknik ilerlemenin buluşun aşikâr olmadığının önemli 

göstergelerinden birisi olduğu kabul edilmektedir345. Gerçekten, teknik ilerlemenin sana-

yide sürekli olarak arzu edilen bir olgu olduğu dikkate alınırsa, böylesine bir buluşun 

aşikâr olsaydı önceden başkaları tarafından yapılmış olacağı ileri sürülebilir346.  

 

F- Teknik Alandaki Uzman Kişilerin Buluşa İlişkin Önceki Kuşkuları (Farklı Yöne 

İşaret Eden Referanslar) 

Teknik alandaki uzman kişilerin buluş konusunun yapılamayacağına ilişkin kuşkularının, 

buluş basamağının varlığına ilişkin bir başka önemli ve ikna edici emare olduğu şüphe-

sizdir347.  

Bir referansın farklı yöne işaret ettiğinin kabul edilebilmesi için “referansta açıklanan 

bilgiler doğrultusunda izlenecek yolun, başvuru sahibi tarafından arzulanan sonucu do-

ğurmayacak olması” aranmaktadır348. Buluşa ilişkin kuşkuların başvuru (rüçhan) tarihin-

den önce varolması gerekir349.    

Bu bağlamda, tekniğin bilinen durumuna dahil olan referanslarda açıklananlar, buluşun 

önerdiği gelişmeyi hayata geçirme konusunda teknik alanda çalışan kişilerin cesaretlerini 

                                                
345  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.10.2; SCHULTE, Moufang, 270, PatG §4 Rn. 

89; EPOBA T 0164/83 (17.07.1986); EPOBA T 0181/82 (28.02.1985); EPOBA T 0095/83 
(09.10.1984).  

346  PAGENBERG (II), 131.  
347  Teknik alandaki uzman kişilerin bir teknoloji hakkında kategorik menfi çıkarımlarda bulunma-

dıkları, bu olsa bile sonradan bunun aksinin gerçekleşmesinin nadir olduğu ileri sürülmüşse de 
(bkz. ADELMAN ET.AL., 370) aşağıda görüleceği gibi buluş hakkında kuşkular açık ya da zımni 
olarak pek çok şekilde dile getirilmiş olabilir. Bkz. BARRY, 867; HARRIS, 79; PAGENBERG (II), 
136; SCHULTE, Moufang, 280-281, PatG §4 Rn. 128; SINGER/STAUDER, Kroher, 169; In re 
Gurley, 27 F.3d 551 (Fed.Cir.1994); In re Deminsky, 796 F.2d 436 (Fed.Cir. 1986); In re 
Gordon, 733 F.2d 900 (Fed.Cir. 1984); Radio Steel & Mfg.Co. v. MTD Products, Inc., 731 F.2d 
840 (Fed.Cir. 1984); EPOBA T 0104/83 (09.05.1984); EPOBA T 0018/81 (01.03.1985); EPOBA 
T 0317/95 (26.02.1999); EPOBA T 0512/88 (24.07.1991).  Avrupa Patent Ofisi İnceleme Pren-
siplerinde bu konuda verilen örneğe göre karbondioksitli içeceklerin şişeler sterilize edildikten 
sonra hala sıcakken şişelenmektedir. Genel olarak kabul edilen düşünceye göre, içecek doldurul-
duktan hemen sonra hava ile teması kesilmediği takdirde köpürerek taşmaktadır.  Anılan prensip-
lere göre, (aslında hiç gerekli olmayan) şişelerin köpürmeyi önlemek için derhal kapatılması 
aşamaları dışında aynı aşamaları içiren usul buluş basamağını haizdir (EPO Examination 
Guidelines, Part C, Chapter IV, Annex, 4).  

348  In re Gurley, 27 F.3d 551 (Fed.Cir.1994). 
349  SCHULTE, Moufang, 281; EPOBA T 0119/82 (12.12.1983); EPOBA T 0341/94 (13.07.1995).  
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kıracaktır. Buna rağmen referansın aksine bir yön izleyerek sonuca ulaşıldığında, bulu-

şun aşikâr olduğunu söylemek kolay değildir350.  

Ne var ki, bir referansın buluştan farklı yöne işaret etmesi ya da teknik alandaki kişilerin 

buluşun gerçekleşebilirliği hakkındaki kuşkuları, buluşun aşikâr olmadığını gösterme 

bakımından taşıdığı öneme rağmen, tek başına, münhasıran (per se) buluş basamağının 

göstergesi olamaz. Gerçekten, tekniğin bilinen durumuna dahil olan referansların bütün-

cül olarak değerlendirilmesi gereği karşısında, farklı yöne işaret edenler kadar buluşa 

yönlendiren referansların da dikkate alınması gerekmektedir351. Bu bağlamda buluş hak-

kındaki şüphenin ciddi, gerçek ve genel bir şüphe olması aranmalıdır352. Genel ve herkes 

tarafından paylaşılan bir şüphe olmasının kanıtı olarak bu hususun o konuda yazılmış 

temel eserler veya ders kitaplarında yer alması gösterilebilir353. Referansın niteliği, kuş-

ku duyan kişilerin bilgi düzeyleri de aşikârlık değerlendirmesinde göz önünde bulundu-

rulmalıdır354. Buluşun gerçekleşebilirliğinden kuşku duyan çevrelerin buluşun ilgili ol-

duğu teknik alandaki uzman kişiler olması şarttır355. Şüphelerin sadece önceki tarihli bir 

                                                
350  BARRY, 869; SCHULTE, Moufang, 281, PatG §4 Rn. 128; EPO Examination Guidelines, Part C, 

Chapter IV, Annex, 4.  
351  Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561 (Fed.Cir. 1987); Interconnect Planning 

Corporation v. Feil et.al., 774 F.2d 1132 (Fed.Cir. 1985); Asland Oil Inc. v. Delta Resins & 
Refactories, Inc., 776 F.2d 281 (Fed.Cir. 1985); Radio Steel & Mfg.Co. v. MTD Products, Inc., 
731 F.2d 840 (Fed.Cir. 1984); In re Farrenkopf, 713 F.2d 714 (Fed.Cir. 1983) Mahkeme kararla-
rında, değişik referansların ve/veya aynı referansın içinde değişik yerlerin farklı yönleri işaret 
edebileceği vurgulanarak tek bir referansın bir sonuca varabilmek için yeterli olmadığına hükme-
dilmiştir.  

352  SCHULTE, Moufang, 281, PatG §4 Rn. 129; SINGER/STAUDER, Kroher, 169; CASALONGA, 426; 
HUBMANN/GÖTTİNG, 124 §8 Rn. 20; EPOBA T 0119/82 (12.12.1983); EPOBA T 0048/86 
(12.01.1988); EPOBA T 0074/90 (01.10.1991); EPOBA T 0300/90 (16.04.1991).   

353  EPOBA T 0943/92 (10.04.1995); EPOBA T 0515/91 (23.04.1993); EPOBA T 0341/94 
(13.07.1995).  

354  In re Young, 927 F.2d 588 (Fed.Cir.1991). Mahkeme, tekniğin bilinen durumuna dahil referansla-
rın birbirleriyle çelişmesi halinde her bir referansın, teknik alandaki uzman kişiye göstereceği çö-
züm yollarının niteliği bakımından bir önem sırasına konulması gerektiğini belirtmiştir. In re 
Merck, 800 F.2d 1092 (Fed. Cir. 1986). Mahkeme, tekniğin bilinen durumuna dahil olan bir refe-
ransın izole bir şekilde okunmayıp aksine diğer referanslar karşısında, ne öğrettiğinin dolayısıyla 
öneminin objektif bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştir. 

355  EPOBA T 0062/82 (13.06.1983). Örneğin davaya konu olan olayda Kurula göre,  ev aletleri ve 
fırınların sentetik bağlantı yerlerine ilişkin teknik bir problemde anılan araçların üreticilerinin 
değil bağlantı yerleri konusundaki uzmanların şüphelerinin önem taşıyacağına karar vermiştir.  



 328 

patentte yer alması356 ya da sınırlı sayıda birkaç uzmanca paylaşılması buluştan uzaklaş-

tırma olarak değerlendirilmeyebilir357.  

Kimi referanslar açık bir biçimde buluştan başka bir yöne işaret ederler. Bu tip referans-

larda genellikle buluşta talep edilmiş olan unsurların “etkisiz olacağı”358, sonucu “olum-

suz şekilde etkileyeceği”359 ya da “arzu edilmediği”360 gibi açık ifadeler bulunmaktadır. 

Bazı referanslar ise açıkça başka bir yönü işaret etmezler. Bununla birlikte, başvuru ko-

nusu buluş referansta açıklanan ürün ya da usulü üretilemez ya da uygulanamaz kılacak-

tır denebiliyorsa söz konusu referansın zımni olarak buluş hakkında kuşkular ortaya 

                                                
356  EPOBA T 0019/81 (29.07.1981); EPOBA T 0519/89 (05.05.1992); EPOBA T 0453/92 

(20.12.1994); EPOBA T 0461/92 (05.07.1994); SINGER, 303.   
357  SCHULTE, Moufang, 281, PatG §4 Rn. 129. EPOBA T 0207/94 (08.04.1997). Temyiz Kurulu 

tekniğin bilinen durumunda uzman kişinin yaratıcı düşünce tarzına sahip olmadığını kabul et-
mekle beraber, önüne çıkan engeller karşısında uzmanlık alanının gerektirdiği tepkileri verebile-
ceğini belirterek, söz konusu engellerin genel niteliğinin teknik alandaki diğer uzmanlarca da ka-
bul edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.  

358  Dow Chemical Co. v. American Cyanamid Co., 816 F.2d 617 (Fed. Cir. 1987). Dava konusu 
olayda katalizör olarak bakırın kullanıldığı bir kimyasal dönüşüm usulünü talep eden istemlerin 
hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenmiştir. Daha önce verilmiş olan bir patentte katalizör olarak 
bakır tuzunun tek başına ya da bakır ile birlikte katalizör olarak kullanımı açıklanmış ve “bakırın 
metal olarak tek başına kullanımının beklenilen etkiyi göstermediğinin görüldüğü”  belirtilmiştir. 
Mahkeme, bu patentin davaya konu olan buluştan farklı bir yönü işaret ettiğine karar vermiştir.      

359  In re Nielson, 816 F.2d 1571 (Fed.Cir. 1987). Davadaki patent, gazın boru hattında geçerken 
içindeki kirliliğe yol açan maddelerden arındırılması yöntemine ilişkindir. Patentte karbon diok-
sitin soğutularak karlanmasının sağlanması ve bu yolla kirliliğe yol açan maddelerin karbondiok-
sit karının içinde hapsedilmesi usulü talep edilmiştir. Farklı gazlardan oluşan gaz karışımlarının 
bileşenlerine ayrılması yöntemine ilişkin daha önce verilmiş olan bir patentte ise karbondioksitin 
içinde bulunduğu gaz karışımından ayırmak için soğutulması halinde katı karbondioksit parçacık-
larının yüzeylere yapışacağı, boru geçişlerini tıkayacağı, boru içindeki akışı ve valflerin çalışma-
sını olumsuz yönde engelleyeceği belirtilmiştir. Mahkeme bu referansın buluşta kullanılan 
karbondioksidin katılaştırılması usulünü kullanma konusunda uzman kişilerde kuşkular yarataca-
ğına karar vermiştir.  

360  In re Fine, 837 F.2d 1071 (Fed.Cir. 1988). Davaya konu başvuru, ortamdaki nitrojen bileşikleri-
nin tespiti ve anlık ölçümlerinin yapılmasına ilişkin bir usule ilişkindir. Patent ofisi tekniğin bili-
nen durumuna dahil olan iki patent karşısında buluşun aşikâr olduğu gerekçesiyle başvuruyu red-
detmiştir. Bunlardan ‘696 numaralı patentte sülfür bileşiklerinin ayrılması, tanımlanması ve mik-
tarların izlenmesine ilişkin bir usul açıklanırken ‘513 numaralı patentte havadaki kirliliğin tespi-
tine ilişkin bir yöntem talep edilmiştir. Bu yöntemde sürekli olarak ortamdaki nitrik oksit miktarı 
ölçülmektedir. Patent ofisi ‘696 numaralı patentteki metodda kullanılan sülfür dioksit detektörü 
yerine ‘513 numaralı patentteki nitrik oksit detektörünün kullanılmasının teknik alandaki uzman 
kişiye aşikâr olacağı sonucuna varmıştır. Buna karşılık mahkeme ‘696 numaralı patentteki usulde 
ölçümleri olumsuz etkilediği için nitrojenin ortamda bulunmasının bilhassa arzu edilmediğinin 
belirtildiğini vurgulayarak, söz konusu referansın dava konusu buluşu işaret etmeyip aksine buna 
karşı uyarıda bulunduğunu belirtmiştir. Bkz aynı yönde In re Ehrreich,590 F.2d 902 (CCPA 
1979).         
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koyduğu ya da buluştan uzaklaştırdığı söylenebilir361. Tekniğin bilinen durumuna dahil 

olan referansta sınırların kesin şekilde belirtilmişse bu sınırların dışındaki değerlere yö-

nelik zımni bir kuşkunun bulunduğu sonucuna varılabilir362.  

Buluşun kullandığı yolun “zor olduğu” ya da “pratik olmadığı” tarzında ifadelere refe-

ransta yer verilmiş olmasının ise, kural olarak, buluştan uzaklaştırma sayılmayacağı ka-

bul edilir363.              

Buluştan uzaklaştırmanın teknik nitelik taşıması gerekmektedir. Daha önceden buluşun 

kullandığı unsurların ekonomik bakımdan etkinlik sağlamayacağı ya da pahalı olacağı 

gibi görüşler açık ya da zımni şekilde dile getirilmiş olabilir. Ancak bunlar teknik husus-

lar olmadıkları için, teknik alandaki uzman kişiyi buluştan uzaklaştıran referanslar kap-

samında nitelendirilemeyeceklerdir364.  

                                                
361  BARRY, 872. In re Gordon, 733 F.2d 900 (Fed.Cir. 1984). Davadaki patent ameliyat sırasında 

kanın filtre edilmesine yarayan bir cihaza ilişkindir. Söz konusu cihazın dip kısmında kan giriş ve 
çıkışını sağlayan iki ayrı akış deliği üst kısmında ise gaz çıkışı için bir ağız bulunmaktadır. Buna 
karşılık 1916 tarihli bir patentte açıklanan ve benzinden su ile pisliği ayırmak için kullanılan bir 
aparatın buluşu aşikâr kıldığı iddia edilmiştir. Söz konusu aparatta benzin giriş ve çıkışını sağla-
yan iki delik üstte, su ve pisliğin akıtıldığı vana ise aşağıdadır. Söz konusu aparatın baş aşağı 
çevrilme suretiyle dava konusu buluşa ulaşmanın aşikâr olduğu ileri sürülmüştür. Buna karşılık 
mahkeme aparat ters çevrildiğinde benzinin yukarıda sıkışacağını, suyun aşağıdaki deliklerden 
akıp gideceğini, aparat pisliğin dışarı çıkması için tekrar ters çevrildiğinde ise pisliğin aşağıdaki 
vanadan çıkamayıp sıkışacağını, zaman içinde de aparatın pislikle tıkanıp kullanılmaz hale gele-
ceğini belirtmiştir. Mahkeme bu nedenle uzman kişilerin aparatın ters çevrilerek kullanımından 
uzaklaştırıldıklarına karar vermiştir. Benzer yönde bkz. In re Sponnoble, 405 F.2d 578 (CCPA 
1969); USPTO MPEP § 2143.01. 

362  In re Hedges, 783 F.2d 1038 (Fed. Cir. 1986) Başvuru sahibi dava konusu usulde difenil sülfon 
bileşiğini 127ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda sülfonik asitle tepkimeye maruz bırakılmasını talep 
etmiştir. Mahkeme, optimum sonuçları almak için söz konusu işlemin düşük ısılarda yapılması-
nın gerekli olduğu yönündeki önceki teknikteki inanışın buluş basamağına işaret ettiğini vurgu-
lamıştır. In re Duva, 387 F.2d 402 (CCPA 1967). Dava konusu buluş kimyasal banyoda baz me-
tal üzerine altın toplanması usulüne ilişkindir. Usulde elektro kaplama değil kimyasal indirgeme 
kullanılmıştır. Patent istemlerinde de banyodaki siyanit iyonlarının yoğunluğunun belli bir değe-
rin altında olması gerektiği belirtilmiştir. Buna karşılık elektro kaplama yöntemini kullanan ön-
ceki bir patentte dava konusu patenttekinin on dört katı oranında siyanit kullanılmış ve bunun 
“minimum” oran olduğu söylenmiştir. Bunu dikkate alan mahkeme önceki patentin teknik alan-
daki uzman kişiyi buluştan uzaklaştıracağına karar vermiştir. In re Pagliaro, 657 F.2d 1219 
(CCPA 1981). Mahkeme, kafeinden arındırılma işleminden önce yağın çıkarılmasını öngören 
tekniğin bilinen durumuna dahil olan usulün, teknik alandaki uzman kişiyi, başvuru sahibinin ka-
feinden arındırılmak için yağ eklenmesini öngören usulünden uzaklaştırdığına karar vermiştir.    

363  EPOBA T 0123/00 (14.05.2002). Temyiz Kurulu söz konusu ifadelerin buluşun “imkansız” ol-
duğu anlamına gelmediğini belirterek, bunların teknik alandaki uzman kişiyi buluştan uzaklaş-
tırmaya yetecek yoğunlukta olmadığına karar vermiştir.  

364  SCHULTE, Moufang, 281, PatG §4 Rn. 129; CASALONGA, 426; Orthopedic Equipment Co. v. 
United States, 702 F.2d 1005 (Fed.Cir. 1983). Davada bir perakende mağazasının işletilmesine 
yardımcı olacak bir sisteme ilişkin patent talep edilmiştir. Söz konusu sistem elektrik iletişim 
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Benzer şekilde, başvuruda talep edilmiş unsurlardan biri ya da birkaçı tekniğin bilinen 

durumuna dahil olan bir referansta bulunmayabilir. Bu durumda referansın buluştan 

uzaklaştırdığı açık ya da zımni bir şekilde referanstan çıkarılamıyorsa, unsurların bulun-

maması tek başına buluştan uzaklaşmayı göstermemektedir365.   

Yine referansın bir başka yol öğretmesinin, alternatif yollar göstermesinin de, buluşun 

çözümünü eleştirmediği, kötülemediği sürece buluştan uzaklaştırma anlamına gelmeye-

ceği kural olarak kabul edilmelidir366. Referansta buluşa nazaran daha tercih edilir, daha 

iyi ya da buluşa alternatif bir yol açıklanmış olabilir. Böyle bir durumda referansın açık-

ladığı bilgiler bir bütün olarak değerlendirilmeli ve daha tercih edilir yapıların ya da 

usullerin açıklanmış olması veya örnekler verilmesi, daha az tercih edilenlerden uzak-

laşma sayılmamalıdır367. 

Tekniğin bilinen durumuna dahil eski tarihli patentler söz konusu olduğunda daha iyi 

olmanın da nisbi bir anlam taşıyacağı belirtilmelidir. Nitekim başvuru sahiplerinin kendi 

                                                                                                                                     
teknikleri ve otomatik kontrol unsurları içermektedir. Bu unsurların pek çoğu daha önceden ve-
rilmiş olan bir patentte açıklanmıştır. Patent sahipleri önceki patentin, kullanılan bilgisayarın 
“muazzam boyutları, maliyeti ve karmaşıklığı” nedeniyle, sistemin perakendecilikte kullanılma-
sından uzaklaştırdığını ileri sürmüşlerdir..Mahkeme ise, sistemin ekonomik olmadığını kabul et-
mekle birlikte, bu durumun buluştan uzaklaştıran teknik bir neden sayılamayacağına hükmetmiş-
tir. Bkz aynı yönde In re Farrenkopf, 713 F.2d 1013 (Fed.Cir. 1983).  Bu kararında da mahkeme, 
davadaki patentte talep edilmiş buluşa ait bir unsurun benzer bir yöntemde kullanılmasının “mas-
raflı” olacağını belirterek, başka bir çözüm öneren önceki tarihli bir makalenin buluştan uzaklaş-
tırmadığına karar vermiştir.      

365  BARRY, 877-878.  
366  In re Kleinmann, 484 F.2d 1389 (CCAP 1973). Başvuru sahibi tekniğin bilinen durumuna dahil 

olan referansta monomer püskürtülmesi için atomizör sprey kullanılmasının açıklandığını, buna 
karşılık kendi yönteminde monomer püskürtülmesi için aerosol kullanıldığını belirterek, referan-
sın kendi yönteminden uzaklaştırdığını ileri sürmüştür. Mahkeme ise alternatif bir yol kullanılmış 
olmasının buluştan uzaklaştırma olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir. Bkz aynı yönde 
In re Beattie, 974 F.2d 1309 (Fed.Cir. 1992); In re Fulton, 391 F.3d 1195 (Fed.Cir. 2004).  

367  BARRY, 878-879. In re Susi 440 F.2d 442 (CCPA 1971). Davaya konu olan olayda ultraviyole 
ışınlarının yıpratıcı etkilerine karşı dayanıklı polimerlerin talep edildiği bir patentin hükümsüzlü-
ğüne karar verilmesi istenmiştir. Daha önceki tarihli bir patentte ise, katkı maddesi kullanılarak 
başvuru sahibinin patentinde talep ettiği bileşiğe çok benzeyen ve ultraviyole ışınlarının yıpratıcı 
ve oksitlenmeye yol açan etkilerine karşı dayanıklı plastik talep edilmiştir. Söz konusu patentte 
açıklanıp talep edilen plastik, tarifnamede “öncelikle tercih edilen yapı” olarak belirtilmiştir. Bu-
na ek olarak yine aynı patentte, dava konusu patentte talep edilenden farklı bir bileşik daha talep 
edilip açıklanmış ve bunun “en öncelikle tercih edilen yapı” olduğu ifade edilmiştir. Davaya ko-
nu patentin sahibi “en öncelikle tercih edilen yapı”nın teknik alandaki uzman kişiyi “öncelikle 
tercih edilen yapı”dan uzaklaştırdığını ileri sürmüş ise de mahkeme bu iddiayı reddetmiştir. Bkz 
aynı yönde In re Mills, 470 F.2d 649 (CCPA 1972); In re Boe, 355 F.2d 961 (CCPA 1966).        
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buluşlarını çok önemli görerek, tekniğin bilinen durumunun yerini alacak nitelikte oldu-

ğunu ileri sürmeleri az rastlanan bir durum değildir368.       

Tekniğin bilinen durumunda buluş hakkında şüpheler olduğunu ispat külfeti başvuru 

sahibine aittir369.  

 

G- Öngörülemeyen, Sürpriz Sonuçlar 

Öngörülemeyen, sürpriz sonuçlar buluş basamağını işaret edebilir. Bununla birlikte bu-

luş basamağından bahsedebilmek için varılan sonucun mutlaka öngörülemez olmasına 

gerek bulunmamaktadır370.  

Sürpriz sonuçların buluşun aşikâr olmadığına işaret etmesinin nedeni teknik alandaki 

uzman kişilerin bunu görememiş olmalarıdır. Ancak varılan sonucun buluş sahibinin 

kendisi için de sürpriz olması şart değildir371. Bir bileşiğin kimya alanında belli bir sınıf 

altına konulmasına rağmen o sınıftaki bileşiklerden tamamen farklı bir özelliğinin ya da 

kullanım alanının bulunması bu tip bir beklenilmeyen sonuca örnek gösterilebilir372.  

Diğer yandan kimi durumlarda sürpriz sonuçlar ortaya çıkmış olmasına rağmen buluşun 

aşikâr kabul edilebileceği durumlar da söz konusu olabilir. Patent başvurusunda talep 

edilen istem kapsamında kalan bir şeye ulaşmak teknik alandaki uzman kişi için aşikâr 

olarak değerlendirilebilecekse, örneğin uzman kişi başka bir alternatifi olmadığı için o 

yolu seçecek idiyse, beklenmeyen sürpriz etkinin ortaya çıkmış olmasının buluş basama-

ğına işaret etmediği kabul edilir. Buna tek yönlü yol durumu (one-way street situation) 

denilmekte, varılan beklenilmeyen sonuç da hediye etkisi (bonus effect)373 olarak adlan-

dırılmaktadır374. Varılan sonucun nitelik olarak teknik alandaki uzmanların beklentileri 

                                                
368  BARRY, 879-880.  
369  EPOBA T 0119/82 (12.12.1983); EPOBA T 0246/84 (27.03.1987); EPOBA T 0341/94 

(13.07.1995).  
370  SCHULTE, Moufang, 278, PatG §4 Rn. 120; EPOBA T 0100/90 (02.04.1991).  
371  SCHULTE, Moufang, 278, PatG §4 Rn. 121.  
372  PAGENBERG (II), 136.  
373  Buna aynı zamanda yan etki (side effect) ya da ek (munzam) etki (extra effect) de denilmektedir 

(SCHULTE, Moufang, 280, PatG §4 Rn. 127).      
374  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 9.10.3; SCHULTE, Moufang, 268-269, PatG §4 

Rn. 82; EPOBA T 0021/81 (10.09.1982); EPOBA T 0192/82 (22.03.1984); EPOBA T 0002/83 
(15.03.1984); EPOBA T 0231/97 (21.03.2000).  
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çerçevesinde olmasına rağmen, miktar bakımından beklentileri aşması halinde de böyle 

bir etkiden bahsedilir375.         

 

H- Rakiplere Lisans Verilmesi 

Diğer işletmelerin buluşu kullanabilmek için para ödeyerek lisans almaları buluşun ticari 

başarısının bir kanıtı olarak görülebilir376. Hatta lisans verilmesinin bundan bile daha 

ileri bir anlam ifade edeceği düşünülebilir. Gerçekten bir patentin geçerliliğini dava ko-

nusu yapabilecek olan kişiler, genellikle o patent nedeniyle ekonomik menfaatleri zarar 

gören kişilerdir. Bunlar da genellikle rakip işletmelerdir. Bu nedenle rakip işletmelerin 

uğradıkları ekonomik kayba rağmen patentin geçersizliğini ileri sürmemiş olmalarının 

onun geçerliliğini kabul ettikleri anlamına geldiği söylenebilir. Yine bu anlamda, kopya 

etmenin lisans bedeli ödemekten daha ucuz olduğu, lisans alanın hareket serbestisini 

kaybederek lisans verene tâbi hale geldiği gerekçe gösterilerek, rakiplere lisans verilme-

sinin buluş basamağının emaresi sayılması gerektiği ileri sürülebilir377. Giderek lisan 

alan rakiplerin sayısının fazlalığı, yaygın şekilde lisans verilmesi, buluşun aşikâr olma-

dığını destekleyen bir husus olarak kullanılabilir378.  

Diğer yandan rakiplere lisans verilmesine olması gerekenden fazla bir anlam yüklenmesi 

riski de mevcuttur. Nitekim lisans ile buluş basamağı arasındaki ilişki kurulurken, kimi 

yanlış olabilecek, bazı varsayımlara dayanılmaktadır379: 

Bununla ilgili olarak eleştirilebilecek ilk varsayım lisansın üretimi ve verimliliği geliş-

tirmek için alındığıdır. Bu varsayımın lisans sözleşmelerinin yapılmasının altında yatabi-

                                                
375  SCHULTE, Moufang, 280, PatG §4 Rn. 127; EPOBA T 0551/89 (20.03.1990). 
376  MERGES, 866; PAGENBERG (II), 137; SCHULTE, Moufang, 274, PatG §4 Rn. 102.   
377  ROBBINS, 7:110-111; SCHULTE, Moufang, 274, PatG §4 Rn. 102; PAGENBERG (II), 137; Cold 

Metal Process Co. v. Republic Steel Corp., 233 F.2d 828 (6th Cir. 1956).  Hatta Amerikan dokt-
rininde kimi yazarlar tarafından ve bazı mahkeme kararlarında bunun için, boyun eğme anlamına 
da gelen “acquiescence” ibaresinin kullanıldığını görmek mümkündür. Bkz. ROBBINS, 7:110; 
CHISUM ON PATENTS §5.05[3]; Phillips Electric & Pharmaceutical Industries Corp. v. Thermal 
& Electric Industries Inc., 450 F.2d 1164 (3d Cir. 1971); Tractor, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 
519 F.2d 1288 (7th Cir. 1975).       

378  ROBBINS, 7:111. Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45 (1923). 
Amerikan Yüksek Mahkemesi ülkedeki kâğıt üreticilerinin 2/3’ünün patent sahibinden lisans al-
masının, patentin geçerliliği konusunda önemli bir emare teşkil etmekle birlikte, yeterli olmadı-
ğına hükmetmiştir.  

379  Bkz. MERGES, 867 vd. 
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lecek diğer nedenleri göz ardı ettiği söylenebilir. Lisans sözleşmelerinin de kimi zaman 

patent sahibinin açacağı tecavüz davasına engel olmak ya da ilgili sektörde asgari işbirli-

ğini sağlayıp korumak amacıyla yapıldığı görülmektedir380. 

İşletmeler, bilhassa mahkeme sürecinin uzun ve masraflı olduğu durumlarda, genellikle 

bir tecavüz davasının ortaya çıkaracağı belirsizliklerden ziyade uzlaşmaya gitmeyi tercih 

etmektedirler381. Gerçekten, patent hakkına tecavüz davasının farklı aşamalarında ihtiyati 

tedbire, patentin geçersizliğine ya da tecavüzün varlığının tespitine ve zararın ödenmesi-

ne karar verilebilir. İşletmeler gerçekleşmesi muhtemel bir felaketten sakınmak için daha 

mâkul bedeller ödemeyi göze alabilirler, ekonomik kararlarında da genellikle buna uy-

gun davranırlar382.  

Benzer şekilde sektördeki dengeler de, rakipler arasında lisans sözleşmelerinin akdedil-

mesinin nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Günümüzde hemen her sektörde patentler 

engelleme fonksiyonlarından ziyade pazarlık araçları olarak kullanılmaktadır383.  

Bu nedenle, özellikle lisans bedellerinin düşük, lisans alanların küçük, lisans verenin ise 

büyük işletmeler olduğu durumlarda lisans verilmiş olmasının, tek başına, buluşun tek-

nik üstünlüğünün rakipler tarafından kabul edildiği ya da buluşun ticari başarıya ulaştığı 

anlamına gelmeyecektir. Bunun başka delillerle de desteklemesi şarttır384.    

                                                
380  ÖZTÜRK, 236. 
381  Bkz. John E. Thropp’s Sons Co. v. Seiberling, 264 U.S. 320 (1924); Kleinman v. Kobler, 230 

F.2d 913 (2nd Cir. 1956); Phillips Electric & Pharmaceutical Industries Corp. v. Thermal & 
Electric Industries Inc., 450 F.2d 1164 (3d Cir. 1971). Mahkemeler kararlarında rakiplerin açıla-
cak bir patent davasında harcanacak para ve ortaya çıkabilecek sonuca nazaran daha az külfetli 
olacağını düşündükleri için lisans aldıklarını belirtmişlerdir.   

382  John E. Thropp’s Sons Co. v. Seiberling, 264 U.S. 320 (1924). Mahkeme alınan lisansın ağır bir 
yük teşkil etmediğini, bu şekilde “satın alınan” huzurun davalı gibi küçük ölçekli bir üretici ba-
kımından doğru seçim olduğunu vurgulamıştır. Bkz aynı yönde Lyle/Carlstrom Associates Inc. v. 
Manhattan Store Interiors Inc., 824 F.2d 977 (Fed.Cir. 1987). 

383  Bkz, MANSFIELD, “Patents and Innovation: An Emprical Study”, Management Sciences, Vol.32 
(1986), 176, MERGES, 869 dn.267’den naklen.  

384  CHISUM ON PATENTS §5.05[3][b][ii]; ROBBINS, 7:111; EWP Corp. v. Reliance Universal Inc., 
755 F.2d 898 (Fed.Cir. 1985); Phillips Electric & Pharmaceutical Industries Corp. v. Thermal & 
Electric Industries Inc., 450 F.2d 1164 (3d Cir. 1971). Mahkeme, patent sahibinin sadece küçük 
işletmelere patent hakkına tecavüz davaları açtığını, General Electric Company, Texas 
Instruments ve AT&T gibi büyük şirketlerin bu davaların dışında tutulduğunu, davalar sürerken 
sulh yoluna gidilip lisans sözleşmeleri imzalandığına işaret ederek, patent sahibi tarafından lisans 
verilmiş olmasına atfedilmek istenen önemi dikkate almayı reddetmiştir. Schwinn Bicycle Co. v. 
Goodyear Tire&Rubber Co., 444 F.2d 295 (9th Cir. 1970). Benzer bir şekilde mahkeme patent 
sahibi Schwinn’in ülke çapında lider bisiklet üreticisi olduğunu, 25 işletmeye karşı açtığı patent 
ihlali davalarında sulh yoluna giderek parça başına %5 gibi nispeten düşük bir bedel karşılığında 
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Lisans sözleşmelerini rakiplerin buluşun üstünlüğünü takdir etmelerinin bir göstergesi 

olarak kabul ederken dayanılan bir diğer varsayım da, lisans alanlar ile lisans verenin 

teknolojik bakımdan eşit seviyede bulundukları ve birbirlerinin rakipleri olduklarıdır. Ne 

var ki, verilen lisansların kimi zaman pazara yeni giren işletmeler ile az gelişmiş ülkeler-

deki işletmelere güncel olmayan ya da asli önemi haiz bulunmayan teknolojilere ilişkin 

olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviye-

lerinde faaliyet gösteren işletmeler arasında yapılan lisans sözleşmelerinin (dikey anlaş-

malar), rakipler arasında yapıldığından bahsedilemeyeceği ifade edilmelidir385.  

Sonuç olarak patent sahibi tarafından verilmiş bulunan lisansların, buluş basamağının 

varlığı yönünde bir emare teşkil edebilmesi için şu unsurların dikkate alınmasının gerek-

tiği ileri sürmek yanlış olmayacaktır: (1) lisans sözleşmesi öncesi patent sahibi tarafın-

dan lisans alanlara karşı açılan tecavüz davaları ya da dava tehditleri; (2) ilgili sektördeki 

lisans uygulamaları; (3) lisans alanların ve lisans verenin ilgili pazardaki konumları; (4) 

lisans alanlar ile lisans veren arasındaki rekabetin niteliği ve derecesi; (5) lisans alanların 

lisansa konu olan patentin ilgili olduğu teknik alandaki uzmanlık seviyeleri ve son ola-

rak, (6) lisans sözleşmelerinde öngörülen hak ve yükümlülüklerin ilgili sektör uygulama-

sı karşısındaki durumu386. 

 

I- Buluşun Rakiplerce Taklidi, Buluşa Yapılan Tecavüzler 

Patent hakkına tecavüze ilişkin açılan davalarda davalılar genellikle buluşun patent veri-

lebilirlik şartlarını taşımadığını iddia etmektedir. Buna karşılık rakiplerin patentle koru-

                                                                                                                                     
lisans vermesinin dikkat çekici olduğunu belirtmiştir. Mahkeme bu kadar düşük bir bedel karşı-
sında, rakiplerin lisans almak yerine patentin hükümsüzlüğü davası açmak için bir nedenlerinin 
olmadığı sonucuna varmıştır. Eltra Corp. v. Basic Inc., 599 F.2d 745 (6th Cir. 1979). Mahkeme-
ler işletmelerin açılan bir patent ihlali davasında sulh olarak birbirlerine karşılıklı lisans vermeleri 
durumunda da temkinli davranmakta, verilen lisansları buluş basamağının emaresi olarak değer-
lendirmekten kaçınmaktadır. Bkz. Bally Mfg. Corp. v. D.Gottlieb & Co., 222 USPQ 681 (N.D. 
Ill. 1984); Norris Indus. Inc. v. Tapan Co., 193 599 F.2d 908 (9th Cir. 1979). Bu konudaki diğer 
kararlar için bkz. MERGES, 868 dn.262.      

385   Bununla birlikte Rekebet Kurulu tarafından çıkarılan Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti 
Tebliği m.2/3’de, sağlayıcının anlaşma konusu malların hem üreticisi hem de dağıtıcısı olduğu, 
alıcının ise bu mallarla rekabet eden malların üreticisi değil dağıtıcısı olduğu anlaşmaların da di-
key anlaşma kabul edilerek tebliğ ile tanınan grup muafiyetinden yararlanacağı öngörülmüştür.   

386  MERGES, 871-872.  
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nan buluşu taklit etmiş olmaları buluş basamağına delalet edebilir387. Gerçekten teknik 

üstünlük taşımayan bir ürünün kopya edilmesine gerek olmadığı, ürünün taşıdığı avan-

tajlar nedeniyle taklit edildiği, aksi taktirde davalının toplumun kullanımına açık olan bir 

başka ürünü kopya etmeyi tercih edeceği söylenebilir388. 

Ne var ki, ilk bakışta doğru gibi görünen bu bakış açısının bir takım gerçekleri göz ardı 

ettiği ileri sürülmüştür. Gerçekten, ürünün rakiplerce taklit edilmesi patent sahibinin 

rakipler için taklit edilmeye değecek bir şey meydana getirdiğini göstermektedir. Bunun-

la birlikte, aşikâr bir iyileştirmenin bile rakiplerce taklit edilebileceği göz önüne alındı-

ğında, bunun mutlaka buluş basamağına işaret ettiği söylenemez389. Aynı şekilde, bulu-

şun patentle korunuyor olmasına aldırış etmeden önemli sayıda rakip tarafından kopya 

edilmesinin rakipler arasında patentin sıhhatine ilişkin genel bir şüphe olduğu anlamına 

da gelebilir390.  

Bununla birlikte rakiplerin de aynı sonuca ulaşmak için çaba sarf ettikleri kanıtlanabilir-

se, patentle korunan buluşu taklit etmiş olmaları onların bu konudaki başarısızlıklarını 

gösterecektir. Ancak bu durumda da yukarıda diğer kişilerin başarısız denemeleri başlığı 

altında incelediğimiz gibi çabanın paralel bir çaba olması, niteliği ve yoğunluğu önem 

kazanmaktadır391. 

 

J- Rakiplerin Alternatif Geliştirme Çabaları 

                                                
387  SCHULTE, Moufang, 275-276, PatG §4 Rn. 109; SINGER/STAUDER, Kroher, 166; EPOBA T 

0092/86 (05.11.1987).  
388  Bkz. MERGES, 872-873; Windsurfing International Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed.Cir. 

1986); Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 774 F.2d 1082 (Fed.Cİr. 1985).   
389  SCHULTE, Moufang, 276, PatG §4 Rn. 109; ADELMAN, §2.6[6-4]; MERGES, 873. Yazar ayrıca 

ürünlerin taklit edilmesinin onların patent verilebilir olduğunun bir emaresi olarak görülmesi ha-
linde, işletmelerin rakip ürünler üzerindeki patent kapsamına girip girmediği tereddüt yaratan ge-
liştirmeleri uygulamaktan kaçınacaklarını ileri sürmüştür. Yazara göre, ürünlerin bu şekilde taklit 
edilmesinden nihai olarak yararlanacak olanlar tüketicilerdir ve bunun aksine bir uygulama tüke-
ticilerin aleyhine olacaktır. Şüphesiz yazar burada herhangi bir fikrî hak rejimiyle korunmayan 
unsurların taklidinden ve yapılan taklidin iltibasa yol açmayacağı varsayımından hareket etmek-
tedir. Panduit Corp. v. Dennison Mfg.Co., 774 F.2d 1082 (Fed.Cir.1985).     

390  ROBBINS, 7:112. Bununla birlikte yazar, rakiplerin patent haklarına tecavüz etmesinin doğal 
olduğunu söyleyerek, bunun zayıf bir gösterge olacağını belirtmektedir. Yazar buna karşılık te-
cavüzcünün sektördeki diğer patentleri ihlal etmekten kaçınırken, özellikle patent sahibinin hak-
larına tecavüz etmesinin bir ağırlığı olabileceğine işaret etmiştir.   

391  MERGES, 873.  
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Rakiplerin patentle korunan buluşa dokunmadan, çevresinden dolaşarak, onun ikamesini 

bulma çabası içine girmiş olmaları buluşun değerini ve patentin geçerliliğini tanımaları 

anlamına gelebilir392. 

 

K- Teknik Alandaki Diğer Kişilerin Takdiri 

Buluşun ilgili olduğu teknik alandaki uzman kişilerin buluş (bilimsel yayın, patent baş-

vurusunun yayınlanması, üretim vb. yollarla) kamuya açıklandığında göstermiş oldukları 

tepki, buluşun aşikâr olup olmadığının bir emaresi olarak değerlendirilebilir; ilgili teknik 

alandaki uzman kişilerin buluş hakkındaki olumlu görüşleri buluş basamağının varlığına 

delalet edebilir393.  

Buluş hakkında yayınlanmış makaleler, yeni yayınlanan ders kitaplarında394 ya da diğer 

teknik kitaplarda395 buluştan övgü ile söz edilmiş olması, buluştan sonra o alandaki bi-

limsel faaliyetlerin artmış olması396, buluşa verilmiş olan ödüller397 buluşun aşikâr olma-

dığını göstermekte kullanılabilir. Takdirin, özellikle, daha önceden buluşun getirdiği 

                                                
392  PAGENBERG (II), 138; ROBBINS, 7:112. 
393  CHISUM ON PATENTS §5.05[4]; ROBBINS, 7:115; SCHULTE, Moufang, 274, PatG §4 Rn. 103; 

PAGENBERG (II), 138; EPOBA T 0106/84 (25.02.1985); EPOBA T 0677/91 (03.11.1992). 
394  EPOBA T 0677/91 (03.11.1992). Temyiz Kurulu bir ders kitabında buluş konusu tekniğin anlatı-

larak, bunun içerikleri bilinmeyen bileşiklerin analiz edilmesinde kullanılan kütle spektrometrisi 
(mass spectrometry) alanında yeni bir çığır açtığının söylenmesi karşısında, buluşun rutin bir ge-
lişme olduğu iddiasının inandırıcı olmaktan uzak olduğunu belirtmiştir.    

395  National Latex Products v. Sun Rubber Co., 274 F.2d 224 (6th Cir. 1960). Mahkeme, teknik bir 
sözlükte bir lastik üretmekte kullanılan usul tanımlanırken, patent sahibinin buluşunun anlatılmış 
olmasının dikkate değer olduğunu vurgulamıştır.   

396  EPOBA T 0292/85 (27.01.1988). Davaya konu olan olayda amino asit zinciri olan polipeptit 
üretimi ve kullanımına ilişkin bir usulün buluş basamağı taşıyıp taşımadığı ihtilaf konusu olmuş-
tur. Temyiz Kurulu dava konusu başvurunun rüçhan tarihi öncesinde bir DNA parçasının kendini 
eşleme yeteneği olan başka bir DNA parçasının içine yerleştirilmesi üzerine çok sayıda makale 
yayımlandığını, ne var ki, bunların belli bir neticeye ulaşmaktan uzak olduğunu, okuyan kişileri 
de beli bir somut uygulamaya belirtmiştir. Kurul daha sonra, dava konusu patent başvurusunun 
yayınlanmasıyla birlikte buluşun başka uygulama alanlarını gösteren yüzlerce makale yazıldığını 
ve düzinelerce patent başvurusu yapıldığını vurgulayarak, bu durumun buluşun öncü 
(pioneering) bir buluş olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir.    

397  Studiengesellschaft Köhle GmbH v. Dart Industries, 549 F.Supp. 716 (D.Del. 1982); Ziegler v. 
Philips Co., 171 USPQ 44 (D.Texas 1971). Her iki mahkeme de davada hükümsüzlüğü istenen 
patentlerle korunan buluş için Nobel Ödülü verilmiş olmasının, söz konusu buluşun aşikâr olma-
dığını gösterdiğini belirtmiştir.  Woodstream Corp. v. Herter’s Inc., 446 F.2d 1143 (8th Cir. 
1971). Buluş sahibine geliştirmiş olduğu hayvanları acısız ve insani yöntemlerle yakalama imkâ-
nı veren bir tuzak mekanizması için ödül verilmesi, buluş basamağını destekleyen bir unsur ola-
rak kabul edilmiştir.  
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teknik çözüme şüphe ile yaklaşan kişilerden geliyor olması daha güçlü bir emare olarak 

değerlendirilebilir398.  

Ancak yine de teknik alandaki kişilerce buluşa getirilen övgülerin dikkatli değerlendi-

rilmesi gereği vurgulanmalıdır. Gerçekten, buluş hakkında takdir yazıları yazan kişilerin 

ya da buluşa ödül verenlerin, bilhassa bunlar arasında tutarsızlık bulunması halinde, her 

zaman için tekniğin bilinen durumuna dahil olan referanslara vakıf olduklarını söyleye-

bilmek mümkün görülmemektedir399.  

 

L- Uzun Süren Masraflı Ar-Ge Çalışmaları  

Uzun süren deneyler ve geliştirme çabaları “buluşçu faaliyet”in somutlaşmış biçimidir. 

Dolayısıyla buluş basamağının varlığına işaret edebileceklerini söylemek mümkündür400. 

Bununla birlikte buluşun yapılış şeklinin aşikârlık ile ilgisinin olmadığı ilkesinin de ha-

tırdan çıkarılmaması şarttır. O yüzden uzun süren araştırma ve geliştirme çabalarının 

mutlaka buluş basamağını göstermeyeceğini de vurgulamak gerekir401.   

 

M- Tekniğin Bilinen Durumuna İlişkin Referansların Eski Olması 

                                                
398  CHISUM ON PATENTS §5.05[4]; ROBBINS, 7:115; United States v. Adams, 383 U.S. 39 (1966); 

Enviromental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of California, 713 F.2d 693 (Fed.Cir. 1983).   
399  SCHULTE, Moufang, 274, PatG §4 Rn. 103; EPOBA T 0521/90 (19.03.1992). Davaya konu olan 

olaydaki buluş, içindeki sıvının ölçülen miktarlarda, çevreye dökülmeden boşaltılmasını sağlayan 
bir kaba ilişkindir. İhtisas dergilerinde söz konusu buluş üzerine birkaç övücü makale yazılmış ve 
plastik tasarımında mükemmellik alanında bir de ödül almıştır. Temyiz Kurulu yazılan makalele-
rin ve verilen ödülün kapta önem atfettikleri unsurlar bakımından birbirleriyle tutarlılık arz etme-
diklerini belirtmiştir. Temyiz Kurulu’na göre tekniğin bilinen durumuna dahil olan iki önemli 
dokümanın o makaleleri yazanlar ve yarışmadaki hakemler tarafından bilinip bilinmediği kesin 
olarak söylenemeyeceğinden buluş basamağının bir emaresi olarak kabul edilmesi doğru olmaya-
caktır. Emerson Electric Co. v. Spartan Tool LLC, 223 F.Supp. 856 (N.D. Ohio 2002). Dava ko-
nusu olayda mahkeme patent sahibinin patentli ürünü için "Plant Engineering” adlı bir ihtisas 
dergisinden üçüncülük ödülü almasının buluşun aşikâr olmadığına dair bir emare teşkil edeceğini 
belirtmiştir. Bununla birlikte mahkeme, dereceye girenlerin okuyucuların oyları ile tespit edildiği 
bu yarışmada okuyucuların ve özellikle oy veren okuyucuların sayısına ve niteliklerine göre so-
nucun farklılık gösterebileceğine dikkat çekmiştir.    

400  SCHULTE, Moufang, 270, PatG §4 Rn. 88; PAGENBERG (II), 139.  
401  PAGENBERG (II), 139. Yazara göre buluş sahibinin nitelikleri farazi bir kişi olan “teknik alandaki 

uzman kişi”nin niteliklerine yaklaştığı ölçüde, buluş için harcadığı uzun çabalar buluş basamağı-
nın göstergesi olarak değerlendirilebilecektir.   
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İlgili teknik problemi çözmek için diğer uzmanların denemeler yapıp başarısız oldukları-

nı ya da uzun süren bir ihtiyacın bulunduğunu destekleyen deliller sunulmadan, tekniğin 

bilinen durumuna ilişkin referansların eskimiş olması, tek başına buluşun aşikâr olmadı-

ğını göstermeye yeterli sayılmamalıdır402.  

 

N- Patent Ofisinde İnceleme Sürecinde ve Sonrasında Karşılaşılan İtirazlar 

Patent başvurusunu inceleyen uzman, kimi zaman başvuru sahibine, buluşun kanunî 

şartları taşımadığı ve değişiklik yapılması gerektiğine dair bildirimde bulunur. Buna 

karşılık da başvuru sahibi kendi görüşlerini bildirebilir ya da başvuruda değişiklik yapa-

bilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde bu durumun buluşun aşikâr olduğunu 

gösterebileceği kabul edilmektedir403.   

Gerçekten, gerek patent verilmesi aşamasında, gerekse patent verildikten sonraki dö-

nemde yapılan itirazların sayıca çok olması veya ciddi nitelikte bulunmalarına rağmen, 

patentin patent ofisi aşamasından geçmesi, buluş basamağının varlığına delalet edebi-

lir404.   

 

O- Diğerlerinin Eşzamanlı Buluşları 

Başka araştırmacılar tarafından eşzamanlı olarak, başvuru sahibinin buluşuna benzer 

sonuçlara ulaşılmışsa bu durum başvuru sahibinin buluşunun aşikâr olduğuna, buluş 

basamağı taşımadığına dair bir emare teşkil edebilir405. Bunun için diğer araştırmacıların 

aynı teknik alanda çalışma yapıyor olmaları gerekmektedir. Her ne kadar diğerleri tara-

fından yapılan buluşların eşzamanlı olmalarından bahsedilse de, burada kastedilen bulu-

şun aynı anda yapılması değildir. Diğerleri sonuca buluş sahibinden önce ya da sonra 

                                                
402  ADELMAN, §2.6[6-8]; PAGENBERG (II), 141; In re Johnson, 435 F.2d 585 (CCPA 1971); In re 

Deters, 515 F.2d 1152 (CCPA 1975). 
403  Gerçekten, Amerika Birleşik Devletleri’nde patent ofisinin patent vermekte oldukça liberal dav-

randığı, başvuru sahibinin “ısrarlı” davrandığı takdirde patent almayı başarabileceği ileri sürül-
mektedir. Bkz. WHELAN, 372; ROBBINS, 7:116.  

404  PAGENBERG (II), 140.  
405  ADELMAN ET.AL., 370; WHELAN, 372; CHUNG, 344; Ceco Corp. v. Bliss & Laughlin Indus., 

Inc., 557 F.2d 687, (9[su'th'] Cir. 1977); Fred Whitaker Co. v. E.T. Barwick Indus., Inc., 551 F.2d 
622,(5th Cir. 1977); Monarch Knitting Machine Corp. v. Sulzer Morat GmbH, 139 F.3d 877 
(Fed.Cir. 1998). 
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ulaşmış olabilirler. Önemli olan diğer araştırmacıların karşı karşıya bulunduğu tekniğin 

bilinen durumunun, buluş sahibiyle aynı düzeyde olmasıdır406. Öte yandan öbür araştır-

macıların karşı karşıya oldukları çalışma koşulları, sahip oldukları finansal imkânlar vb. 

konuların bir önemi bulunmamaktadır407.   

Buna karşılık başvuru sahibi, kendisinin önündeki tekniğin bilinen durumuna dahil olan 

referansların diğerlerinkinden farklı olduğunu kanıtlarsa, eşzamanlı buluşun aşikârlığı 

yönündeki emareyi zayıflatabilir. Bunun için diğer araştırmacıların önündeki ek refe-

ransların buluşa işaret ettiğini göstermesi gerekir408.  

Eşzamanlı çözümün mutlaka buluşun aşikâr olduğu anlamına geldiğini söylemek de her 

zaman için mümkün değildir. Teknik probleme getirilen çözümlerin birbirinden farklı 

olmaları halinde durum böyledir409.     

 

P- Özel Seçim 

Muhtemel alternatifler arasında yapılan seçimler daha önceden öngörülemeyen bir avan-

taj sağlamış olması da buluş basamağının varlığına işaret edebilir410.  

 

III- EMARELERİN ÖNEM DERECELERİ 

Buluş basamağı değerlendirmesinde emarelerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilme-

si gerektiğini belirtmiş olmamıza rağmen, bunlardan bazılarının diğerlerine nazaran daha 

büyük bir önemi haiz olduklarını da kabul etmek gerekmektedir. Yine yukarıda ilgili 

başlıklar altında da açıkladığımız gibi, bu emarelerden bazılarına bir takım eleştiriler 

getirilmiştir. Bu eleştirilerdeki ortak nokta, emareler ile buluşun nitelikleri arasındaki 

illiyet bağına ilişkin şüphedir.  

                                                
406  ROBBINS, 7:113; WHELAN, 372.  
407  EPOBA T 0296/93 (28.07.1994).  
408  ROBBINS, 7:113.  
409  ROBBINS, 7:114.  
410  MEINHARDT, 36. 
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Ayrıca buna ek olarak emarelerin teknik alandaki uzman kişinin rüçhan tarihindeki 

(ABD için buluş tarihinde) zihin durumunu gösterme gibi bir fonksiyonu icra ettikleri 

sürece bir anlam taşıyacakları da ileri sürülmüştür411.  

Yukarıda da zaman zaman belirttiğimiz gibi buluş basamağına ilişkin emarelerin bulun-

ması, sadece buluş basamağının varlığı lehine bir durum teşkil eder412. Buna karşılık, 

emarelerin yokluğu buluşun aşikâr olduğu anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda söz 

konusu emareler nötr bir nitelik taşırlar413. Örneğin buluşun sanayideki üretim yöntemini 

tamamen değiştirdiği ya da yeni bir sanayi alanı yarattığında devrim niteliğindeki bir 

buluştan söz edilebilir. Bu tip buluşlara öncü (pioneering) buluşlar da denilmektedir414. 

Böyle durumlarda uzun zamandır hissedilen ihtiyaç, tekniğin bilinen durumuna ait refe-

ranslardaki öğretiler, diğer kişilerin başarısız denemeleri gibi emarelerin bulunmasını 

beklememek gerekir.    

Buluş basamağını gösteren emareler başvuru sahibinin lehine nitelik arz etmektedirler. 

Buluş sahibinin aleyhine kullanılabilecek, varlığı halinde buluş basamağının bulunmadı-

ğına işaret eden, bir emare yoktur415. Bu nedenle söz konusu emarelerin bulunduğunu 

iddia eden kişinin sadece emarelerin prima facie varlığını gösteren deliller sunmasının 

yeterli görülmemelidir. Dolayısıyla, emarelerden yararlanmak isteyen kişinin bunların 

varlığını tam olarak kanıtlaması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır416.  

                                                
411  WHELAN, 374.  
412  RHODES, 1072. 
413  RHODES, 1072; PAGENBERG (II), 150-151. Bkz. Datascope Corp. v. SMEC, Inc., 776 F.2d 320 

(Fed.Cir. 1985). Davaya konu olan olayda damar içine balon katateri sokulması yöntemine ilişkin 
bir patentin aşikâr olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenmiştir. İlk derece 
mahkemesi patenti hükümsüz sayarken söz konusu metodun hiç ticarileştirilmediğini gerekçe 
göstermiştir. Patent davalarına bakmakla görevli temyiz mahkemesi olan Federal Daire, alt dere-
ce mahkemesinin kararını başka gerekçelerle onamakla birlikte, buluşun ticarileştirilmediği ge-
rekçesiyle aşikâr bulunmasını sert biçimde eleştirmiş ve buluşun ticarete konu olmamasının onun 
aşikâr olduğunu göstermeyeceğini vurgulamıştır. Aynı yönde bkz. Custom Accessories, Inc. v. 
Jefferey-Allan Industries, Inc., 807 F.2d 955 (Fed.Cir. 1986); Medtronic, Inc. v. Intermedics, Inc., 
799 F.2d 734 (Fed.Cir. 1986).      

414  PAGENBERG (II), 135.  
415  ULLRICH, 40-41; PAGENBERG (II), 142.  
416  ULLRICH, 47 dn.189.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM  
SANAYİDE UYGULANABİLİR OLMA 

 

 

§16 BULUŞUN UYGULANABİLİRLİĞİ 

I-GENEL OLARAK 

Patent verilebilmesi için yeniliğin sanayide uygulanabilir olması gerekmektedir1.  Ame-

rikan hukukunda bu şart “yararlı olma”, “bir işe yarama” (utility) olarak isimlendirilmiş-

tir2. Söz konusu şartın patent verilebilirlik için aranmasının altında yatan düşünce (ratio 

legis) buluşun kullanılabilir olması, toplumun ilerlemesi yolunda katkı sağlamasıdır3. Bu 

şekilde buluş sahibi kendisine tanınan “engelleme hakkı” karşılığında topluma işe yara-

yacak bir şey vermiş olmaktadır4.   

Gerçekten patent, toplum ile buluş sahibi arasındaki bir alışverişin sonucudur. Bu alışve-

rişte, buluş sahibi yirmi yıllık bir münhasır hak, başkalarını engelleme hakkı kazanırken, 

bunun karşılığını topluma vermek zorundadır. Bu, toplumca daha önce bilinmeyen (ye-

ni), kolayca ulaşılamayacak (aşikâr olmayan) ve işe yarar bir şey olmalıdır. Patent almak 

için başvuran kişi ile yapılan pazarlığın şartlarından birisi olan, tanınacak tekel karşılı-

ğında topluma yararlı, kullanabileceği bir şey sunması ise pek çok ülkede buluşun sana-

yide uygulanabilir olması şeklinde adlandırılmıştır.  

Şimdiye kadar incelenen patent verilebilirlik şartlarının aksine, sanayiye uygulanabilir 

olma, çok nadir durumlarda başvuruya patent verilebilmesinin önünde bir engel oluştu-

rur5.  

                                                
1  PatKHK m.5; EPC art.52(1).   
2  35 U.S.C. §101. Patent verilebilirlik şartlarını düzenlemiş olan söz konusu maddede yararlı olan 

(“useful”) buluşlara patent verileceği öngörülmüştür.   
3  CHISUM ON PATENTS §4.01; SCHECHTER/THOMAS (Principles), 61; DYBDAHL, 42; Mitchell v. 

Tilghman, 86 U.S. (19 Wall.) 287 (1873).  
4  CHISUM ON PATENTS §4.01.  
5  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 61; CHISUM ON PATENTS §4.01; ADELMAN ET.AL., 181. 

Amacı göz önünde bulundurulduğunda kavramın dar yorumlanmaması yönünde bkz. SCHULTE, 
Moufang, 286, PatG §5 Rn. 9. Buna karşılık EPC ile öngörülmüş bulunan insan veya hayvan vü-
cuduna uygulanacak teşhis ve tedavi yöntemlerinin sanayiye uygulanabilir olmadıkları yönünde-
ki faraziye nedeniyle (EPC art.52(4)), bu konudaki Avrupa patenti başvurularının sanayiye uygu-
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II- SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK  

A- Sanayi 

Sanayi teriminin Türkçe sözlük anlamı, “ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını 

yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü” şeklinde verilmiştir6. Bu ha-

liyle günlük kullanımda sanayi kelimesi ile daha çok fabrikacılık faaliyetlerine işaret 

edildiği anlaşılmaktadır.  

Bu genel algılamaya rağmen “sanayi” teriminin geniş olarak yorumlanması gerektiği 

yerinde olacaktır. Nitekim hukuki metinlerde bu husus açıkça belirtilmiştir. Örneğin, 

Paris Anlaşması’nın 1’inci maddesinde sınaî mülkiyete geniş anlam verilmesi gerektiği 

ifade edilmiştir. , Buna göre, “sınaî mülkiyet, en geniş manada anlaşılmakta olup, yalnız 

dar manada sanayi ve ticarete inhisar etmeyerek, aynı zamanda şarap, hububat, yaprak 

tütün, meyve, hayvan, madenler, maden suları, bira, çiçek ve un gibi zirai sanayi sahala-

rını ve maden istihracı sanayini ve bilumum sınaî mamul veya tabii mahsulleri de ihtiva 

eder.”7. Paris Anlaşması’nın sadece patentleri, faydalı modelleri değil aynı zamanda 

markaları ve endüstriyel tasarımları da düzenlediği göz önüne alınarak, patentler için bu 

derece geniş bir yorum yapmanın aşırı olduğu ileri sürülebilir. Ancak patent verilebilirlik 

şartlarını düzenleyen diğer uluslararası metinlerde de, tarımın sanayiye dahil olduğunun 

kabul edildiği görülebilir (EPC art.57; PCT art.33(4)). PatKHK m.10’da da buluşun, 

“tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olması”ndan 

bahsedilmiştir.  

Bu yaklaşımdan hareketle sanayi kavramı fabrikacılık ve tarım alanıyla sınırlandırılma-

mış; teknik niteliği haiz her türlü maddî, algılanabilir faaliyetin sanayi kavramı kapsa-

mında değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmiştir8. Dolayısıyla kimya, metal eşya, inşa-

                                                                                                                                     
lanabilir olmadıkları gerekçesiyle reddedilmeleri söz konusu olacaktır. Ancak EPC 2000 değişik-
liği ile bu faraziyeden vazgeçilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, kimya ve özellikle son yıllarda 
büyük bir gelişme kaydeden biyoteknoloji alanında sanayiye uygulanabilirlik kimi zaman patent 
verilebilirliğin önünde ciddi bir engel teşkil edebilmektedir.         

6  TDK Genel Türkçe Sözlük.  
7  R.G. S.9529, 7.2.1957.  
8  Bu faaliyetin kazanç getirmeyi amaçlamasının gerekmediği yönünde bkz. Chiron Corp v Murex 

Diagnostics Ltd and other [1996] RPC 535; Manual of Patent Practice Guidance for Interpreting 
the Patent Act 1977, Part I, 4.01. Aksi yönde bkz. SCHULTE, Moufang, 287, PatG §5 Rn. 12; 
VISSER, 90; ORTAN, 97. EPOBA T 0144/83 (27.03.1986). Temyiz Kurulu sürekli, bağımsız ve 
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at gibi alanların yanı sıra inşaat, taşımacılık, ticaret, madencilik, bahçıvanlık, balıkçılık, 

avcılık gibi alanlar da sanayiden sayılacaktır9. Buna karşılık doktorluk, avukatlık, eczacı-

lık gibi serbest meslek faaliyetlerinin sanayi kavramı içinde yer almadığı; bu meslekler 

icra ederken kullanılan yöntemlerin de, kural olarak, münhasıran sanayiye uygulanabilir 

sayılmadıkları ifade edilmiştir10.  

Ne var ki, bütün bunlar buluşun uygulanacağı alanın sanayiden sayılan bir alan olup 

olmadığının tespitinde somut bir ölçüt sağlamaktan uzaktır.  

Yine de buraya kadar anlatılanlardan hareketle teknik nitelikte olmanın, sanayi kavramı 

tanımlanırken dikkate alınması gereken temel bir unsur olma niteliğini bünyesinde ba-

rındırdığını söyleyebilmek mümkündür.  

 

B-  Uygulanabilirlik 

1- Genel Olarak  

Sanayiye uygulanabilir olma ile kastedilen, buluşa konu olan usulün sanayide kullanıla-

bilmesi ya da buluşa konu olan ürünün sınai işletmelerde üretilebilmesidir11. Nitekim 

PatKHK’de de “[b]uluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ya da kul-

lanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir” denilmiştir (PatKHK 

m.10; EPC art.57). 

Avrupa Patent Ofisi uygulamasında buluşun sanayide kullanılabilme alanlarının bulun-

masının yeterli olduğu kabul edilmektedir. Yoksa buluşun sanayi dışı alanlarda da kulla-

                                                                                                                                     
gelir elde etme amacıyla yapılan faaliyetlerin “sanayi” kavramı içinde değerlendirilmesi gerekti-
ğini belirtmiştir. Kararda bir ticari işletme faaliyetine işaret edildiği açıktır. Ancak belirtmek ge-
rekir ki ticari işletmenin varlığı şart değildir (TEKİNALP, 500).  

9  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.1; Manual of Patent Practice Guidance for 
Interpreting the Patent Act 1977, Part I, 4.01;VISSER, 90; DYBDAHL, 43; SCHULTE, Moufang, 
287, PatG §5 Rn. 12; BERNHARDT/KRASSER, 106; TEKİNALP, 500; ŞEHRALİ, 12-13; 
KLAUER/MÖHRING, 76, §1 Rn. 42.    

10  SCHULTE, Moufang, 287, PatG §5 Rn. 12. Yazar bundan hareketle doktorların kullandıkları 
tedavi yöntemlerinin sanayiye uygulanabilir olmadıkları sonucuna varılacağını ifade etmiştir.  
ORTAN, 97; TEKİNALP, 500. Benzer şekilde din ve güvenlik hizmetlerinin de sanayiye dahil edi-
lemeyecekleri söylenmiştir. Bkz. VISSER, 90; SINGER/STAUDER, 176-177; BENKARD, Jestaedt, 
581, EPÜ, Art.57 Rn. 2; BERNHARDT/KRASSER, 106; KLAUER/MÖHRING, 76, §1 Rn. 43.   

11  SCHULTE, Moufang, 286, PatG §5 Rn. 10; DYBDAHL, 43; EPOBA T 0144/83 (27.03.1986); EPO 
Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.1; BGH Glatzenoperation GRUR 1968, 142; 
Chiron Corp v Murex Diagnostics Ltd and other [1996] RPC 535; Manual of Patent Practice 
Guidance for Interpreting the Patent Act 1977, Part I, 4.01; YÜKSEL, 26.  
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nılabilmesinin mümkün olması sanayiye uygulanabilirliği ortadan kaldırmamaktadır12. 

Ancak belirtmek gerekir ki, bu sonuç Avrupa Patent Konvansiyonu’nda insan ve hayvan 

vücudu üzerindeki teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usullerin sanayiye uygulanabilir 

olmadıkları faraziyesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak patentle talep edilen 

ve korunanın sanayiye uygulanabilirliği kabul edilen usul ya da kullanım olduğu vurgu-

lanmalıdır. Yoksa patent konusu buluş, sanayiden kabul edilmeyen alanlarda serbestçe 

kullanılabilecektir.   

 

2- Sanayiye Uygulanabilirlik Kavramına Verilmesi Gereken Anlam 

a- Terminoloji sorunu 

Kanımızca sanayiye uygulanabilirlik kavramının anlamını “sanayi”den hareketle açıkla-

maya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Her şeyden önce sanayi terimi, tarımı da 

içine alacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, sınırları terime verilen genel anlamın-

dan farklı olarak tespit edildiği için, yanlış anlamalara meydan vermeye müsaittir.     

Her ne kadar sanayi teriminin içeriği tespit edilirken sınırlayıcı bir tutumdan kaçınmak 

gerektiği belirtilmişse de, böyle bir içerik tespitinin yapılmasının gerçekten gerekli olup 

olmadığı da bize göre tartışmaya açıktır. “Sanayi” teriminden ziyade “sanayiye uygula-

nabilirlik” kavramının, bu kavramı meydana getiren terimlerden bağımsız olarak ele 

alınması daha yerindedir. O nedenle sanayiye uygulanabilirlik kavramını esas alıp, bu 

kavrama verilmesi gereken anlamın ne olduğunu tespite çalışmak daha doğru bir yakla-

şımdır. Bunun sonucunda buluş, patent verilebilirlik konusunda karar verilirken, ait ol-

duğu faaliyet alanı ya da sektörden bağımsız olarak değerlendirilmiş olacaktır.  

 

b- Buluşun teknik nitelikte olması gerekliliği 

                                                
12  SCHULTE, Moufang, 286, PatG §5 Rn. 10; BENKARD, Jestaedt, 581, EPÜ, Art.57 Rn. 3; 

BERNHARDT/KRASSER, 107; BGH Offensichtlichkeitsprüfung GRUR 1985, 117.  EPOBA T 
0036/83 (14.05.1985). Dava Avrupa Patent Konvansiyonu’nda sanayiye uygulanabilir olmadıkla-
rı kabul edilen tedavi yöntemleri ile ilgili bir buluşa ilişkindir. Davaya konu olan patentte thenoyl 
peroxide adlı etken maddenin sivilcelere karşı kullanılması yöntemi talep edilmiştir. Temyiz Ku-
rulu söz konusu maddenin tedavi ve kozmetik amaçlı iki kullanımının olabileceğini vurgulamış-
tır. Kurul, önlerine gelen olayda maddenin kozmetik bir ürün olarak kullanılmasının talep edildi-
ğini belirterek, bunun sanayiye ilişkin bir kullanım olduğuna hükmetmiştir.   
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Kanımızca burada esas alınması gereken unsur, “teknik nitelik” olmalıdır. Gerçekten 

sanayiye uygulanabilirliğin teknik araçlar kullanılarak buluştan yararlanma13 olarak da 

tanımlandığı görülmektedir. Yine ayrıca sanayinin teknik nitelik taşıyan her türlü faali-

yet olarak algılanması gerektiği belirtilmiştir14.  

Avrupa Patent Ofisi İnceleme Prensipleri’nde, patent verilemeyecek konular başlığı al-

tında sayılan estetik niteliği olan yaratmalar, keşifler, matematik metodları, zihnî, ticarî 

ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar gibi teknik niteliği haiz olmayan ko-

nuların esas olarak sanayiye uygulanabilirlik niteliklerinin de bulunmadığı ifade edilmiş-

tir. Söz konusu inceleme prensiplerinde bunların dışında kalan, yani teknik niteliği haiz 

olan, çok az “buluş”un, sanayiye uygulanabilir olmadığının söylenebileceği vurgulan-

mıştır15. Bahsedilen az sayıdaki buluşun insanlar ve hayvanlar üzerindeki teşhis ve teda-

vi yöntemleri olduğunu kabul etmek yerinde olur. Bu yöntemler teknik nitelik taşıyabil-

melerine karşılık EPC art.52(4)’teki faraziye nedeniyle sanayiye uygulanabilir sayılma-

maktadır. PatKHK’de böyle bir faraziye bulunmamaktadır. Avrupa Patent Konvansiyo-

nu’nda da bu faraziye EPC 2000 ile ortadan kalkacaktır. O nedenle fikrimizce, teknik 

niteliği haiz bulunmayan yeniliklerin sanayiye de uygulanabilir olmadıkları söylenebilir.  

Diğer yandan aksini aynı kesinlikle söyleyebilmek mümkün değildir. Şöyle ki, sanayide 

kullanılabilecek her usul teknik nitelikte değildir. Örneğin, bir işletmedeki stokların 

kontrolüne ilişkin yöntem, buluş konusu dışında tutulan, teknik niteliği haiz bulunmayan 

bir iş görme yöntemidir. Böyle bir yöntem, bir fabrika deposundaki yedek parça stokunu 

takip etmek için kullanılsa bile patentlenemeyecektir16.  

Sonuç olarak, buluşun sanayiye uygulanabilirliği ile kastedilenin, buluşun teknik niteliği 

haiz olması şeklinde anlaşılmasının gerektiği sonucuna varılabilir17. 

                                                
13  WIPO (Handbook), 18; KLAUER/MÖHRING, 76, §1 Rn. 42.  
14  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.1 
15  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.1 
16  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.4; BENKARD, Jestaedt, 582, EPÜ, Art.57 

Rn. 4.   
17  Fransız, İtalyan ve İspanyol patent literatüründe “teknik” kavramının sanayiye uygulanabilirlik 

koşulu altında incelendiğine dair bkz. SCHAR, 104. Karş. BEIER (Future Problems), 427. Yazar, 
önceleri teknik nitelik kavramı ile sanayiye uygulanabilirlik kavramının aynı anlama gelmeleri-
nin amaçlandığını, ancak daha sonra sanayi kavramının sınırlarının ormancılık, balıkçılık gibi ta-
rım alanlarını da kapsar biçimde genişletildiğini belirtmiştir. Yazara göre, bu durum sanayiye uy-
gulanabilirlik şartını sadece istisnaî durumlarda uygulama alanı bulan, tâli bir patent verilebilirlik 
şartı seviyesine indirmiştir. Bu nedenle özellikle geleneksel sanayi kolları dışında kalan, biyolo-
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c- Buluşun uygulanabilir olması – yararlanılabilir olma  

Patent alabilmek için topluma yararlı bir şey sunmak gerekliliği, toplumca başvuru ko-

nusu ürün ya da usulden yararlanılabilmesini gerektirmektedir. Bir diğer deyişle buluşun 

“çalışması”, “uygulanabilir olması” lazımdır. Yine farklı bir şekilde ifade edilmek iste-

nirse buluşun bir işe yaraması beklenir. Nitekim Amerikan hukukunda benimsenmiş 

bulunan “utility” şartının bunu ifade ettiği söylenebilir18.  

Patent sisteminin felsefesi ile de uyumlu olan buluşun bir işe yaraması yönündeki bek-

lentinin kanımızca iki cephesi bulunmaktadır: buluşun faydalı olması ve uygulanabilir 

olması.  

 

(1) Faydalı olma 

i- Anlamı 

Buluşun bir işe yaraması her şeyden önce toplumun bir ihtiyacını gidermesi, bir proble-

me çözüm getirmesi anlamına gelmektedir. Buna buluşun sosyal bakımdan faydalı olma-

sı da denilmektedir19.   

Patent hukuku anlamında buluşun faydalı olmasından anlaşılan, buluşun tekniğin bilinen 

durumuna göre daha üstün olması, daha iyi çalışması değildir. Patent başvurusunu ince-

leyen uzmanlar da böyle bir değerlendirme yapmamaktadır, Emsallerine göre daha az 

kullanışlı, daha az iyi olan buluşlar da, bir fonksiyon icra etmeleri, uygulama alanlarının 

bulunması kaydıyla faydalı sayılırlar20. Bu fonksiyonun yenilik vasfı taşıyıp aşikâr ol-

maması, patent verilebilmesi için yeterlidir. Bununla birlikte kimi zaman patent sahiple-

                                                                                                                                     
jik esaslara dayanan uygulamaların da söz konusu olabildiği faaliyetler için asıl sorulması gere-
ken, bunların sanayiye uygulanabilir olup olmadıkları değil, teknik niteliği haiz olup olmadıkla-
rıdır.     

18  MACHIN, 426.  
19  KLAUER/MÖHRING, 75, §1 Rn. 41.  
20  Bedford v. Hunt, 3 F.Cas. 37 (C.C.D. Mass. 1817); Lowell v. Lewis, 15 F.Cas. 1018 (C.C.D. 

Mass. 1817); Ayrıca bkz. BENKARD, Jestaedt, 582, EPÜ, Art.57 Rn. 3; BERNHARDT/KRASSER, 
108; ADELMAN ET.AL., 183; CHISUM ON PATENTS §4.02[1]; KLAUER/MÖHRING, 76, §1 Rn. 43; 
USPTO MPEP § 2107. Buluşun ticarî bakımdan başarılı olabilir bir buluş niteliğini taşıması da 
şart değildir. bkz. E.I. du Pont De Nemours and Co. v. Berkley and Co., 620 F.2d 1247 (8th Cir. 
1980).  
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rinin satışa sundukları ürünün patentli olduğunu söyleyerek reklâm yaptıklarını görmek 

mümkündür. Konu hakkında bilgisi olmayan ortalama tüketiciler, ürüne patent verilme-

sinin onun üstünlüğünün devlet tarafından da tanındığını gösterdiği fikrine kapılabilirler. 

Oysa bu sadece buluşun bir uygulama alanına sahip olduğunu göstermektedir21. Diğer 

yandan buluşun önceki tekniğe dahil olan emsallerinden daha üstün olması buluş basa-

mağının varlığının bir göstergesi olabilir22.   

 

ii- Bilinen faydası olmayan yenilikler 

Buluş sahibi ne işe yarayacağını bilmeden de buluş yapabilir. Bu duruma özellikle kimya 

ve biyoteknoloji alanlarında rastlanmaktadır. Örneğin kimyada araştırmacılar, yeni bir 

bileşik meydana getirdiklerinde ya da bir bileşik meydana getirmek için yeni bir yöntem 

bulduklarında kimi zaman o bileşiğin ne için kullanılabileceğini bilmemektedirler. Ben-

zer durum biyoteknoloji alanında genetik materyallerin talep edildiği başvurularda ortaya 

çıkmaktadır. Buluş sahipleri sentezini yaptıkları cDNA (complementary DNA-

tamamlayıcı DNA), EST (expressed sequence tag-anlatımı olan dizi etiketleri) ve cDNA 

dizileri gibi bazı biyolojik materyalleri, henüz işlevlerini bilmeksizin ya da tam olarak 

anlamaksızın patentlemeye çalışmaktadır23.  

Bu gibi çabaların bilimsel çevrelerdeki ilgiyi canlı tutmak ve merakı artırmak gibi bir 

işlevlerinin bulunduğu şüphesizdir. Ayrıca bunlar bilimsel araştırmalarda arkadan gelen-

ler için bir basamak da teşkil edeceklerdir. Ne var ki, sadece laboratuar araştırmalarında 

kullanılabilecek sonuçların, patentlenemeyeceği kabul edilmektedir. Bilimsel araştırma 

sürecinde bir konudaki bilinmezliği gidermek suretiyle kendisinden sonra gelenler tara-

fından kullanılabilse bile, fonksiyonu tam olarak bilinemeyen bir kimyasal bileşiğin ya 

da biyolojik materyalin faydalı olma şartını gerçekleştirmediği sonucuna varılmaktadır. 

Bu bağlamda araştırma değil, bunun sonucunda ulaşılan işlevsel sonuç ödüllendirilmek-

tedir. Patent sisteminin temelinde yattığı varsayılan topluma verilen faydalı şey karşılı-

                                                
21  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 62.  
22  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 62, dn.2. 
23  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 68; MERGES/DUFFY, 229; ADELMAN ET.AL., 184; CHISUM 

ON PATENTS §4.02[2]. Bu kavramlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ESOY, 130 vd.; BENSON, 
271 vd.  
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ğında patent korumasına hak kazanılması ilkesi de varılan bu sonucu haklı çıkarmakta-

dır24.  

Varılan bu sonuç patent sisteminin amacının buluşların topluma açıklanması yoluyla 

tekniğin gelişimini sağlamak olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu görüş uyarınca bi-

linmezliklerin çok olduğu kimya ve özellikle biyoteknoloji alanı büyük bir hızla geliş-

mektedir. Ne için kullanılacağı bilinmeyen bir bileşiğin ertesi gün amansız bir hastalığın 

tedavisinde kullanılacağı ortaya çıkarılabilir. Bu nedenle bu tip buluşlar için de patent 

koruması sağlanmasının doğru olacağı savunulmuştur25. Ne var ki, bu görüşe karşı da 

asıl işlevi bilinmeyen bir kimyasal üzerinde patent hakkı tanınmasının doğru olmayacağı 

söylenebilir. İlk bakışta daha sonradan söz konusu bileşiğin faydalı bir kullanım şeklini 

bulan kişinin de bunun için patent alabileceği akla gelebilir. Bu bağlamda topluma yapı-

lan katkının da ödüllendirildiği düşünülebilir. Ancak yeni kullanım şekli için patent alın-

sa bile, daha önceden bileşik için alınan ürün patentinin koruma süresi boyunca, patent-

ten yararlanabilmek için ürün patenti sahibinin iznine ihtiyaç duyulacaktır (PatKHK 

m.79). Anılan koşullar karşısında araştırmacıların ne işe yaradığı bilinmeyen patentli bir 

bileşiğin kullanım alanlarını bulmak için yatırım yapma konusundaki cesaretleri kırıla-

caktır. Teknik gelişmenin bu ortamda olumsuz yönde etkileneceği doğaldır26. Bu görüşe 

karşı benzer risklerin patentli ürünlerin yeni kullanımlarının araştırıldığı bütün durum-

larda mevcut olduğu ileri sürülebilir. Hatta yeni kullanım için alınacak patentteki ticari 

                                                
24  MERGES/DUFFY, 236; VOSSIUS, 432; THORLEY ET.AL., 21; Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 

(1966). Amerikan Yüksek Mahkemesi önüne gelen bu davada, bilinen fakat herhangi bir kulla-
nım alanı bulunmayan bir steroid bileşiğinin elde edilmesine ilişkin yeni bir yöntemin talep edil-
diği patentin hükümsüzlüğü iddia edilmiştir. Benzer özelliklere sahip olan bir başka steroid bile-
şiğinin tümörlerin büyümesini engelleme etkisinin bulunduğu bilinmektedir. Davaya konu olan 
steroidin benzer kullanım alanına sahip olup olmadığı ise bilim adamları tarafından araştırılması 
gereken bir husustur. Bir başka deyişle dava konusu patentle bilim adamlarına bir araştırma ma-
teryali sağlanmış bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme, benzer yapıdaki steroidin tümör önleyici 
özelliğinin bulunmasını yeterli görmemiştir. Buna gerekçe olarak da bu tip kimyasallardaki çok 
küçük değişikliklerin bile büyük ölçüde farklı ve öngörülemeyen sonuçlara yol açtığı gösterilmiş-
tir. Mahkeme patentlerin balık avlama ruhsatı olmadığı benzetmesini yaparak araştırmanın değil, 
topluma faydalı sonucun ödüllendirildiğini vurgulamıştır. Bileşiğin işlevini topluma göstermeden 
münhasır hak elde edilmesinin bileşiğin işlevini bulmaya yönelik araştırmaları da olumsuz etki-
leyeceğini belirten mahkeme, bu gibi durumlarda patent verilebilirlik şartının gerçekleşmiş sayı-
lamayacağına karar vermiştir. Bkz aynı yönde Chiron Corp v Murex Diagnostics Ltd and other 
[1996] RPC 535. 

25  MIRABEL, 822-823; ESOY, 144 vd.; BALTS, 129 vd.  
26  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 65. Bu görüşe karşılık da bu gibi durumlarda zorunlu lisans 

verilmesini öngören bir düzenleme yapılmasının sorunu büyük ölçüde çözeceği ileri sürülmüştür. 
bkz. BALTS, 137. 
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potansiyeli gören araştırmacıların ürünün patentini elinde tutan kişi ile anlaşmayı kârlı 

bulabileceği de söylenebilir. Ancak yine de topluma ne işe yaradığı bilinmeyen bir şey 

vererek münhasır hak elde edilmesinin patent sisteminin özünde yatan ilkeler ile bağ-

daşmadığı kabul edilmelidir.  

Patent başvurusunda buluşun çözdüğü teknik problem, nasıl çalıştığı, sanayide ne şekilde 

kullanılacağı belirtilmelidir (PatYön m.8/c, e, f; EPCReg R.27/c, e, f). Kimi zaman bulu-

şun sanayide nasıl kullanılacağı tarifnameden veya buluşun niteliğinden de çıkarılabilir. 

Aksi takdirde bunun açıkça gösterilmesi lazımdır (EPCReg R.27/f). Özellikle 

biyoteknoloji alanındaki buluşlarda talep edilen gen dizilerinin işlevinin başvuruda açık-

ça belirtilmesi gerektiği öngörülmüştür (EPCReg R.23e(3))27. Başvuruda açıklanan işle-

vin spekülatif değil ciddi, somut ve spesifik bir uygulamaya ilişkin olması şarttır28.     

 

(2) Uygulanabilir olma 

i- Buluşun “çalışması” 

Buluşun sanayiye uygulanabilir olduğunu söyleyebilmek için buluşun “çalışabilir” olma-

sı gerekmektedir. Bir başka deyişle buluşun amaçladığı fonksiyonu yerine getirebilmesi 

lâzımdır29.  

Bununla birlikte buluşun fonksiyonunu mükemmel şekilde icra etmesi şart değildir. Baş-

vuruda talep edilen buluşun amaçladığı bütün fonksiyonları tam olarak gerçekleştirilme-

sine gerek yoktur. Sanayiye uygulanabilir olmadığı sonucuna varmak için, buluşun bütü-

nünün mutlak bir şekilde uygulanamaz olması şarttır 30.  

                                                
27  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter II, 4.12; Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966); 

VISSER, 91; CHISUM ON PATENTS §4.02[2][g].    
28  EPO Decision of the Opposition Division, O.J. 2002, 293; VOSSIUS, 432; VISSER, 91; BENSON, 

287.    
29  CHISUM ON PATENTS §4.04; BENSON, 279. 
30  CHISUM ON PATENTS §4.04; USPTO MPEP §2107.01; Brooktree Corp. v. Advanced Micro 

Devices, Inc., 977 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1992); E.I. du Pont De Nemours and Co. v. Berkley and 
Co., 620 F.2d 1247 (8th Cir. 1980). Davayadaki olayda kendisine karşı bir tecavüz davası açılan 
davalı, patente konu olan ürünün işe yaramadığını, patentin uygulanabilir olmaması nedeniyle 
hükümsüzlüğüne karar verilmesini iddia ve talep etmiştir.  Patent floresan boya içeren misinaya 
ilişkindir. Tarifnamede buluşun misinanın balıkçı tarafından rahatça görülebilmesine rağmen, su-
yun altında balıklar tarafından fark edilmemesini amaçladığı belirtilmiştir. Davalı suyun koşulla-
rına bağlı olarak pek çok durumda misinanın suyun altında da balıklar tarafından fark edilebildi-
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ii-Buluşun teknik alandaki uzman kişi tarafından uygulanabilir nitelikte olması  

Buluşun sanayiye uygulanabilir olması, teknik alandaki uzman kişi tarafından uygulana-

bilir olma şartı ile yakından ilgilidir. Gerçekten PatKHK’de tarifnamenin “buluş konusu-

nun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesi-

ni sağlayacak nitelikte açık ve yeterli” yazılması gerektiği öngörülmüştür (PatKHK 

m.46/1; EPC art.83). Bundan başka, “buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik 

alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve 

tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse” hükümsüzlüğüne karar verileceği de belir-

tilmiştir (PatKHK m.129/1b; EPC art.138(1)(b)). İşlerliği olmayan, çalışmayan bir bulu-

şun nasıl uygulanacağı da gösterilemeyeceğinden; sanayiye uygulanabilir olmayan bir 

konu için yapılan başvuru, uzman kişi için açık ve tam olarak tanımlanmadığı gerekçe-

siyle de reddedilecektir31.  

Bu nedenle buluşun sanayiye uygulanabilir olmasından bahsedebilmek için başvuruda 

talep edilen ürünün teknik alandaki uzman kişi tarafından üretilebilir olmasının şart ol-

duğu da söylenebilir. Başvuruda bir usul talep edilmişse bunun uzman kişiler tarafından 

gerçekleştirilebilir olması aranmalıdır. Buluşun teknik alandaki uzman kişilerce uygula-

nabilmesine olanak yoksa bunun sanayiye uygulanabilir olmadığı sonucuna da varılmak-

tadır32. Öte yandan her iki şartın farklı olduğu yönünde bir görüş de ileri sürülmüştür33. 

Gerçekten, herhangi bir kullanım alanı bilinmeyen bileşiklerin yapılması durumunda, 

söz konusu bileşiklerin nasıl elde edileceğini göstermesine rağmen patent başvurusu yine 

de reddedilmektedir. Dolayısıyla başvuru konusu teknik alandaki uzman kişi tarafından 

üretilebilir olsa da, bilinen bir faydası yoksa sanayiye uygulanabilir sayılamayacaktır.   

 

(3) İspat yükü  

                                                                                                                                     
ğini gösteren deliller sunmuştur. Buna karşılık mahkeme buluşun her şart altında mükemmel ça-
lışması gerekmediğini söyleyerek bu iddiayı reddetmiştir.      

31  PERRYMAN/SETTY, 530-531; SCHECHTER/THOMAS (Principles), 63-64; BENKARD, Jestaedt, 
581, EPÜ, Art.57 Rn. 3; SINGER/STAUDER, 178; MERGES/DUFFY, 213; In re Brana, 51 F.3d 
1560 (Fed.Cir. 1995); In re Jolles, 628 F.2d 1322 CCPA 1980). 

32  BENKARD, Jestaedt, 580-581, EPÜ, Art.57 Rn. 1; WIPO (Handbook), 18; SINGER/STAUDER, 
178; BENSON, 279; USPTO MPEP § 2107.  

33  MIRABEL, 816-817.  
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Patent ofisleri kendilerine yapılan başvuruların sanayiye uygulanabilir olup olmadıkları-

nı test edecek laboratuarlardan ya da test merkezlerinden yoksundurlar. Bu nedenle bulu-

şun uygulanabilirliği patent başvurusunu inceleyen uzmanlar tarafından evrak üzerinde 

karara bağlanır34. Dolayısıyla sanayiye uygulanabilirliğin ispatı usulündeki ispat yükü-

nün kime, hangi kapsamda ait olduğu hususu önemlidir.  

Başvuruda talep edilen buluş teknik alandaki kişiler tarafından anlaşılabilir ise, bilinen 

fizik kuralları ile herhangi bir çelişki teşkil etmiyor ise, buluşun uygulanabilir olduğuna 

dair özel bir kanıt gösterilmesine gerek bulunmamaktadır. Bunlarda buluşun kullanım 

alanı teknik alandaki uzman kişi için aşikârdır. Patent başvurularının çoğu bu gruptaki 

buluşlara ilişkindir. Bu tip buluşlarda başvuru sahibinin herhangi bir ispat yükü bulun-

mamaktadır. Diğer uçta ise fizik kurallarına kesin surette aykırı olan konulardaki başvu-

rular bulunmaktadır. Teknik alanda uzman kişi kesin biçimde bunların uygulanabilirliği-

nin olmadığını bilir. Aşağıda görüleceği gibi, bunların uygulanabilir olduklarının başvu-

ru sahibi tarafından şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatı gerekmektedir. Başvuruyu 

inceleyen uzmanın bu nitelikteki buluşların işleyebilir olmadığı konusunda kanıt bulma-

sına gerek yoktur. Sonuncu gruptaki buluşlar ise, bilinen bilimsel ilkelerden hareketle 

test edilmeleri mümkün olmayan buluşlardır. Başvuruyu inceleyen uzman, teknik alan-

daki uzman kişinin buluşun uygulanabilirliği konusunda şüpheye düşeceğini güvenilir 

delillerle kanıtlayabilirse ispat yükü artık başvuru sahibine geçmektedir. Nitekim Avrupa 

Patenti Verilmesine Dair Uygulama Kuralları’nın 27(1)(f) hükmünde tarifnameden ya da 

buluşun niteliğinden buluşun sanayide ne şekilde kullanılabileceği anlaşılamıyorsa baş-

vuruda bunun açıkça belirtilmesi gerektiği öngörülmüştür. Bu durumda ayrıca başvuru 

sahibinin teknik alandaki uzman kişiyi ikna edebilecek nitelikteki delilleri sunması şart-

tır. Bu da genellikle test sonuçları ya da buluşa ilişkin daha detaylı bilgilerin sunulması 

şeklinde olur35.   

 

(4) Buluşun sanayiye uygulanabilirliğinin gerçekleştirmesi gereken tarih  

                                                
34  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 63. 
35  Bkz. MACHIN, 426 vd.; PERRYMAN/SETTY, 513 vd.; BENKARD, Jestaedt, 584-585, EPÜ, Art.57 

Rn. 10; CHISUM ON PATENTS, §4.04[1]; SINGER/STAUDER, 177; BERNHARDT/KRASSER, 109-
110; SCHECHTER/THOMAS (Principles), 63; In re Chilowsky, 229 F.2d 457 (CCPA 1956); 
USPTO MPEP § 2107; EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.5. 
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Buluşun sanayiye uygulanabilir olma şartını gerçekleştirmesi gereken tarih başvuru tari-

hidir. Bu tarihte sanayiye uygulanabilir olmayan bir buluşun sonradan sanayiye uygula-

nabilir hale gelmesi durumu değiştirmez. Dolayısıyla örneğin başvuru tarihinde ne işe 

yaradığı bilinmeyen bir bileşik için yapılan patent başvurusunun, bileşiğin sonradan kul-

lanım alanı bulunsa bile, reddedilmesi gerekir.  

Hükümsüzlük davalarında da bu husus tartışma konusu yapılabilir. Gerçekten, böyle bir 

başvuruya yanlışlıkla patent verilmiş olabilir. Koruma süresi geçtikten sonra talep konu-

su için bir kullanım alanının bulunmuş olması durumunda genellikle bir sorun ortaya 

çıkmaz. Gerçekten bu durumda herhangi bir ihtilaf konusu olmayacak, patent dikkat 

çekmeden ve kimse tarafından kullanılmadan sona ermiş olacaktır. Diğer yandan asıl 

sorun patent süresi içinde bileşiğin kullanım alanının bulunmuş olması halinde söz konu-

su olabilir. Bileşiği kullanan kişilere karşı tecavüz davası açıldığında onlar da büyük bir 

olasılıkla patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep edeceklerdir. Böyle bir dava-

da buluşun sonradan sanayiye uygulanabilir hale gelmesi patentin hükümsüzlüğüne karar 

verilmesini engellememelidir36.   

  

d- Sanayiye uygulanabilirlik yerine uygulanabilir olma  

Bunu zımnî bir şart olmaktan çıkarıp sanayiye uygulanabilirlik içinde ifade etmek yerin-

de olabilir. Ayrıca sanayiye uygulanabilirlik yerine sadece uygulanabilirlik demek de 

yeterli olabilir.   

İncelediğimiz bu son patent verilebilirlik şartının bu şekilde isimlenilmesinin altında 

yatan neden, buluş denildiğinde akla ilk olarak makinelerin, sanayi üretiminin gelmesi 

olabilir. Ancak buluşun konusunu oluşturan alanların bunlarla sınırlı olduğunun söyle-

nemeyeceği, sanayi kavramının tarımı da içine alır şekilde geniş yorumlanması gerekti-

ğinin kabul edildiği yukarıda açıklanmıştır. 

Yine yukarıda sanayide kullanılabilir olmanın da tek başına başvuru konusuna patent 

verilebilmesini sağlamayacağı, aynı zamanda teknik niteliği haiz olması gerektiği de 

belirtilmiştir.  

                                                
36  BENKARD, Jestaedt, 584-585, EPÜ, Art.57 Rn. 10; MERGES/DUFFY, 235; VITORIA ET.AL., 

1150/16/1.  
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Bu noktada da sanayiye uygulanabilirlik ifadesinin yerinde olup olmadığı sorusu akla 

gelmektedir. Gerçekten, eğer uygulama alanının önemli olmadığı, sanayiye verilecek 

anlamdan ziyade başvuru konusunun teknik nitelikte olmasının önemli olduğu söylene-

biliyorsa, ayrıca bir sanayiye uygulanabilir olma şartının gereği sorgulanır hale gelmek-

tedir. Bununla birlikte fazla sorun çıkarmayan, patent verilebilirliğin önünde çoğunlukla 

engel teşkil etmeyen uygulama ve içtihatlarla yerleşmiş olan bu patent verilebilirlik şar-

tının bu şekilde kalmasının herhangi bir sakınca yaratmayacağı da söylenebilir. 

 

III- SANAYİYE UYGULAMANIN MÜMKÜN OLMAMASI  

A- Fizik Kurallarına Aykırılık 

Fizik kurallarına aykırı olan, mevcut bilgilerle işleyebilmesinin mümkün olmadığı kabul 

edilen fantastik buluşlara ilişkin başvurular sanayiye uygulanabilir olmadıkları için red-

dedileceklerdir37. Bunlar ayrıca teknik alandaki uzman kişinin söz konusu buluşu uygu-

lamasına imkân bulunmaması gerekçesiyle de redde konu olacaklardır38.   

Bu tip buluşlar a priori sanayiye uygulanamaz olarak değerlendirilir. Bunlar söz konusu 

olduğunda başvuru konusu buluşun prima facie sanayiye uygulanabilir olduğu ilkesin-

den ayrılınır. Bu nitelikte bir başvuru yapan kişinin buluşun işlerliğini ve arzu edilen 

işlevi yerine getirebileceğini şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlaması gerekmekte-

dir39.  

Bu gibi buluşlara özellikle devridaim makineleri örnek verilebilir. Bu tip makineler fizi-

ğin temel ilkelerinden olan enerjinin korunması prensibine aykırı olarak kabul edilirler. 

Bu prensibe göre enerji yok edilemez veya yoktan var edilemez, sadece bir şekilden di-

ğerine dönüşebilir. Dolayısıyla bir makine harcadığından daha fazla miktarda bir enerji 
                                                
37  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.1; Manual of Patent Practice Guidance for 

Interpreting the Patent Act 1977, Part I, 4.05; USPTO MPEP § 2107; SCHECHTER/THOMAS 
(Principles), 63; MERGES/DUFFY, 212-213; BENKARD, Jestaedt, 581, EPÜ, Art.57 Rn. 3. 

38  EPO Examination Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.1. SCHECHTER/THOMAS (Principles), 64; 
MERGES/DUFFY, 213; In re Swartz, 232 F.3d 862 (Fed.Cir. 2000).   

39  USPTO MPEP § 2107; EPOBA T 1538/05 (28.08.2006). Temyiz Kurulu, başvuru sahibi tarafın-
dan geliştirilen yeni bir teoriye dayanarak yapıldığı iddia edilen devridaim makinesinin sanayiye 
uygulanabilir olmadığına karar vermiştir. Başvuru sahibi teorilerinin patent ofisindeki uzmanlar 
ve diğer fizikçiler tarafından tam olarak anlaşılamadığını ileri sürmüştür. Buna karşılık Temyiz 
Kurulu, şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat edilemedikçe, patent ofisinin yeni bilimsel teori-
lerin doğru olup olmadığı konusunda karar verecek durumda olmadığını belirterek, bu tartışmala-
rın akademik ortamda yapılması gerektiğini vurgulamıştır.   
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ortaya çıkaramaz. Devridaim makineleri ise sadece başlangıç enerjisine ihtiyaç duyan, 

ürettiği enerjinin sadece bir kısmını çalışmasına devam etmek için kullanan, kullandı-

ğından daha fazla enerji üreten makineler olarak tanımlanabilir. Bu tip bir makinenin 

sonsuz bir enerji kaynağı sağlayacağı iddia edilmektedir. Bilim çevreleri ise böyle bir 

makinenin yapılabilmesinin imkânsız olduğunu belirtmektedir. Buna rağmen böyle bir 

buluş yaptığını iddia ederek patent başvurusunda bulunanlara rastlanmaktadır40. Benzer 

şekilde soğuk füzyon41, havadan elektrik enerjisi toplanması42, yaşlanmayı yavaşlatma 

metodu43, kanat çırparak uçmayı sağlayan makine44, fosil yakıtların yanmadan sonra 

manyetik alana maruz bırakılarak verimin artırılması yöntemi45, yine manyetik alan kul-

lanarak yiyeceklerin tadının değiştirilmesi yöntemi46 gibi konularda öncelikle bunların 

uygulanabilirliğinin başvuru sahibi tarafından ispatlanması istenir47.     

     

B- Başvurunun Yeterli Açıklıkta Olmaması  

Yukarıda da ifade edildiği gibi başvurunun teknik alandaki uzman kişinin buluşu uygu-

lamasına yetecek açıklıkta olması gerekmektedir. Bu zorunluluk, tezimizde de sıkça 

bahsettiğimiz, patentin buluş sahibi ile toplum arasında bir anlaşmada olduğu kabulün-

                                                
40  “Üniversitede konu incelenerek ihtiraın, enerjinin sakınımı ve termodinamiğin ikinci kanunlarına 

aykırı prensiple çalıştırılmak istendiğinden makinenin ihtira beratı teklifinde tarif edildiği şekilde 
çalışmasına imkân olmadığı bildirilmiş ve idare tescil talebinin reddi hakkındaki işlemini bu ta-
rafsız bilim müessesesinin mütalâasına istinaden tesis etmiştir (Dan. 12.D., 1975/675, 7.4. 1975, 
YÜKSEL, 23). Newman v. Quigg, 877 F.2d 1575 (Fed.Cir. 1989). Dava “Kullandığından daha 
fazla enerji açığa çıkaran enerji üretim sistemi” başlığını taşıyan başvurunun Amerikan Patent 
Ofisi tarafından reddedilmesine karşı yapılan itiraza ilişkindir. Mahkeme yapılan testler sonu-
cunda makinenin iddia edilen fonksiyonu yerine getiremediğinin tespit edildiğini belirterek baş-
vurunun reddini yerinde görmüştür.  

41  In re Swartz, 232 F.3d 862 (Fed.Cir. 2000).  
42  In re Periggo, 48 F.2d 965 (CCPA 1931). 
43  Ex parte Heicklin, 16 USPQ2d 1463 (Bd. Pat. App. & Int’f 1990); In re Eltgroth, 419 F.2d 918 

(CCPA 1970). 
44  In re Houghton, 433 F.2d 820 (CCPA 1970). 
45  In re Ruskin, 354 F.2d 395 (CCPA 1966). 
46  Fregeau v. Mossinghoff, 776 F.2d 1034 (Fed. Cir. 1985). 
47  USPTO MPEP § 2107.01. 
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den kaynaklanır. Buluş sahibi elde ettiği münhasır hak karşılığında topluma buluşun 

uygulanmasını sağlayacak bilgiyi vermektedir48.   

Başvurunun yeterli açıklığa sahip bulunmamasının başvuru konusunun kendisinden ve 

başvuru sahibinden kaynaklanan iki nedeni olabilir.  

 

1- Başvuru Konusunun Kendisinden Kaynaklanan Sebepler  

Başvuru nitelik itibariyle çalışabilir bir buluşa ilişkin değilse, işin doğası gereği teknik 

alandaki uzman kişiye bunu uygulamasını sağlayacak bilgiler verilebilmesi de söz konu-

su olamayacaktır. Başvuru konusunun uygulanamamasının sebebi ya fizik yasalarına 

aykırılık49, ya da fikrin başvuru sahibinin ortaya koyduğu biçimde herhangi bir somut 

sonuç çıkarabilmesinin mümkün olmamasıdır50.  

 

2- Başvuru Sahibinden Kaynaklanan Sebepler 

Başvurunun buluş sahibi tarafından açık şekilde yazılmamış olması başvuru sahibinden 

kaynaklanan bir eksikliktir. Aslında buluş sahibinin yaptığı buluş arzu edilen fonksiyonu 

                                                
48  SCHECHTER/THOMAS (Principles), 184; THORLEY ET.AL., 42. EPOBA T 0409/91 (18.03.1993). 

Temyiz Kurulu’nun önüne gelen olayda buluşun teknik alandaki uzman kişinin uygulamasına ye-
tecek açıklıkta tanımlanmadığı ileri sürülmüştür. Kurul, tarifnamede buluşun yeterli açıklıkta ta-
nımlanması şartını düzenleyen EPC art.83 (PatKHK m.46) ile istemlerin buluşun korunması iste-
nen unsurlarını tanımladığını ve tarifname tarafından da desteklenmesi gerektiğini belirten EPC 
art.84 (PatKHK m.47) arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Böylelikle patentin tanıdığı münhasır 
hakkın ilgili alanda yapılan teknik katkının karşılığı olduğu vurgulanmıştır. Bkz aynı yönde 
EPOBA T 0939/92 (12.09.1995); EPOBA T 0694/92 (08.05.1996).  

49  SINGER/STAUDER, Teschemacher, 361; EPOBA T 0005/86 (18.03.1988). Dava bir devridaim 
makinesinin talep edildiği patent başvurusuna ilişkindir. Temyiz Kurulu başvuru konusunun yer-
leşik fizik kurallarına aykırı olduğunu belirterek, böyle bir başvurunun teknik alandaki uzman ki-
şi tarafından uygulanamayacağına, başvurunun da bunun uygulanabilirliğini göstermediğine hük-
metmiştir.  Aynı yönde EPOBA T 0541/96 (07.03.2001).   

50   Eastman Kodak Co. v American Photo Booths Inc. (BL O/457/02), (http://www.patent.gov.uk/ 
patent/p-decisionmaking/p-challenge/p-challenge-decision-results/o45702.pdf (20.09.2007). İhti-
lâfa konu olan olayda İngiliz Patent Ofisi tarafından verilmiş olan bir patente, sanayiye uygula-
nabilir olmadığı ve buluşun teknik alanda uzman kişi tarafından uygulanabilmesine olanak bu-
lunmadığı gerekçesiyle itiraz edilmiştir. Söz konusu patent fotoğraf kulübelerinde kullanılan bir 
lens sistemine ilişkindir. İtiraz edilen istemlerde, katlanmak suretiyle optik yol uzatılarak alan de-
rinliğini daraltan, böylece arka planı odaklama dışına çıkaran bir sistem talep edilmiştir. Ancak 
patent ofisinin itiraz bölümü, lens ile fotoğrafı çekilen nesne arasındaki mesafenin artırılmasının 
alanın derinliğini azaltmayacağını aksine artıracağını belirterek, patentte talep edilen sistem ile 
tarifname ve istemlerde belirtilen sonucun elde edilmesinin mümkün olamayacağını hükme bağ-
lamıştır.  
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gerçekleştirmesine rağmen, başvuru ve özellikle tarifnameden buluşun nasıl uygulanaca-

ğı çıkarılamamaktadır. Buluşu uygulayabilmek için teknik alandaki uzman kişinin araş-

tırma faaliyeti olarak nitelenebilecek bir çabaya girişmesi gerekiyorsa başvurunun açık 

olduğundan söz edilemez51. Bu yönüyle buluş aslında uygulanabilir olup teknik niteliği 

de haizdir52. Ancak teknik alanda uzman kişi tarifnameyi okuyarak buluşu kullanma 

imkânından yoksundur. Bu halde başvuru sahibi kendisi buluşu uygulayabilirken, onun 

başkaları tarafından kullanılabilmesini fiilen engellemiş olmaktadır.  

Bunun kastî ya da sehven yapılmış olmasının bir önemi yoktur. Başvurunun başvuru 

sahibinin tarifnameyi yazarken yaptığı bir yanlışlık nedeniyle teknik alandaki uzman bir 

kişi tarafından uygulamaya konulabilmesinin mümkün olmaması durumunda da patent 

verilebilirlik niteliğini taşımadığı sonucuna varılması gerekmektedir53. Bununla birlikte 

kanımızca, işlemin mümkün olduğunca ayakta tutulması (favor validitatis) ilkesinin bu-

rada da uygulanması gerekmektedir. Şöyle ki, teknik alandaki uzman kişi yapılan yanlış-

lığın farkına varabiliyor ve başvuruyu bir bütün olarak yorumladığında bunu düzelterek 

uygulayabiliyorsa buluşun uygulanabilirliğini kabul etmek doğru olur54.  

Gerek buluştan, gerekse başvuru sahibinden kaynaklanan nedenlerle buluşun teknik 

alandaki uzman tarafından uygulanmasının mümkün olmaması başvurunun reddedilmesi 

sonucunu doğurur. Patent verilmişse patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekir. 

Ancak bu durum henüz başvuru aşamasında fark edilirse başvuru sahibinin başvurusunu 

düzeltebilme şansı vardır. Öte yandan yapılan değişikliğin başvurunun kapsamını geniş-

letmemesi gerekir.  

                                                
51  DYBDAHL, 93; SINGER/STAUDER, Teschemacher, 361; PATERSON, 319; VITORIA ET.AL., 

1150/13-14; EPOBA T 0014/83 (07.06.1983); EPOBA T 0226/85 (17.03.1987); American Home 
Products Corp. v. Novartis [2001] RPC 8.  

52  SCHULTE, Moufang, 102 PatG §1 Rn. 54. 
53  MERGES/DUFFY, 213; Process Control Corp. v. Hydreclaim Corp., 190 F.3d 1350 (Fed.Cir. 

1999). Davaya konu patentte bir arıtma makinesi talep edilmiştir. Mahkeme, kütlenin korunması 
ilkesine göre makineye giren ile çıkan maddelerin eşit olması gerektiğini belirterek talep edilen 
isteme göre uygulama yapıldığında makinenin çalışabilmesinin mümkün olmadığı sonucuna 
varmıştır. Mahkeme aksi takdirde bunun B’nin sıfır olmadığı bir eşitlikte A=A+B anlamına gele-
ceğini vurgulayarak istemin hükümsüzlüğüne karar vermiştir.   

54  VISSER, 136-137; SINGER/STAUDER, Teschemacher, 361; EPOBA T 0171/84 (24.10.1985); 
Eastman Kodak Co. v American Photo Booths Inc. (BL O/457/02), (http://www.patent.gov.uk/ 
patent/p-decisionmaking/p-challenge/p-challenge-decision-results/o45702.pdf (20.09.2007)) 
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SONUÇ 

 

Tezimizde tespit ettiğimiz önemli hususları, vardığımız başlıca sonuçları ve önerilerimizi 

şöyle özetleyebiliriz: 

I. Patent sistemi sağlıklı biçimde işlediği takdirde ekonomik ve teknolojik gelişmenin 

ortaya çıkmasına yardımcı olur. Patent sistemi aracılığıyla buluş faaliyeti teşvik edilir. 

Patentin tanıdığı münhasır hak Ar-Ge çabalarına daha çok kaynak ayrılmasını sağlar. 

Buluş sahibi rekabetten endişe etmeksizin buluşunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak için 

gereken yatırımları yapabilir; bunun için ihtiyaç duyulan kaynakları daha etkin biçimde 

kullanabilir. Akdedilecek lisans sözleşmeleri yoluyla da işletmeler arası işbirliğinin yolu 

açılır, bilgi paylaşımı gerçekleşir. Patentler gizli belgeler olmayıp buluşu bütün ayrıntıla-

rıyla açıkladıkları için, patent sistemi toplumun bilgi havuzunu zenginleştirir. Böylece 

edinilen bu bilgiye dayanarak yeni buluşların yapılmasına da katkıda bulunur. Patent, 

sadece üçüncü kişilerin buluşu kullanmalarını engelleme hakkı verir. Buna karşılık pa-

tent sahibinin buluşu kullanma hakkı ruhsat zorunluluğu veya üçüncü kişinin sahip oldu-

ğu bir başka patent nedeniyle çeşitli sınırlamalara tâbi tutulmuş olabilir. Patent sahibinin 

üçüncü kişilere karşı koruma hakkı bulunan alanı yani buluşun kapsamını patent belge-

sindeki istemler belirler. İstemlerde talep edilmemiş bir husus, başvuru sahibinin buluşu 

daha geniş kapsamlı olsa dahi, patent ile korunamaz. Bu haliyle istemler araziyi koruyan 

çitlere benzetilebilir. Patentin sağladığı korumanın kapsamı tescilin yapıldığı ülke ile 

sınırlıdır; birden fazla ülkede geçerli olacak patent sistemi yoktur. Avrupa patenti bile 

aslında üye ülkelerde ayrıca tescil edilmesi gereken bir patentler demeti sayılabilir. Bu-

nunla birlikte patentlere ilişkin kurallar söz konusu olduğunda ülke mevzuatları bu alan-

daki uluslararası sözleşmeler yoluyla büyük ölçüde uyumlaştırılmıştır. Türk hukukunda-

ki patent verilebilirlik şartlarını düzenleyen mevzuat hükümleri de uluslararası kurallarla 

ve Avrupa Patent Konvansiyonu ile uyum göstermektedir. Bu nedenle özellikle Avrupa 

Patent Ofisi uygulamalarının Türk patent hukuku açısından da yol gösterici nitelikte 

kabul edilmesi yerinde olacaktır. 

 

II. Patentin konusunu “buluş” oluşturmaktadır. Söz konusu kavramın incelendiği bö-

lümde vardığımız sonuçları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:      
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1. Buluş, patent sisteminin merkezinde yer alan temel kavramdır. Farklı anlamlarda kul-

lanılabilmesine rağmen, patent hukuku açısından teknik bir terim olduğu kabul edilmeli-

dir. Patent hukukundaki bu önemine karşın kanunkoyucuların genellikle bir tanım ver-

mekten kaçındıkları görülmektedir. Bu durum kavramın dinamik yapısının bir sonucu-

dur. Bunun yerine, PatKHK m.5’te olduğu gibi, patent verilebilirlik şartları sayılarak bu 

şartları taşıyan buluşların patent verilebilir buluş olarak nitelendirilmesi yolu tercih 

edilmiştir. Ancak böyle bir tercihin yerindeliği tartışma götürür. Doğası gereği buluşun 

yeni, başkaları tarafından kolayca düşünülemeyecek olması gerekir. O nedenle patent 

hukuku bakımından buluş kavramından, patent verilebilirlik şartlarını taşıyan bir yenilik 

anlaşılmalıdır. Yine patent hukuku bakımından, buluş ile getirilen yenilik bir problemin 

çözümüne ilişkin olmalıdır. Çözülen problemin teknik bir konuya ilişkin olması şarttır. 

Bu itibarla getirilen çözümün de teknik nitelik taşıması gerektiği dikkate alınmalıdır. 

Teknik nitelikte olma ile, tabiat güçlerinin kontrol altında, planlı bir şekilde, öngörülebi-

lir bir sonuca ulaşmak üzere kullanılması kastedilmektedir. Dolayısıyla sadece uygula-

nabilir, tekrarlanabilir çözümler teknik niteliği haiz kabul edilmelidir. Uygulayıcının 

inisiyatif kullanmasını gerekiyor ya da ulaşılan sonuç uygulayıcının kişisel niteliklerine 

göre farklılaşabiliyorsa, çözüm tekrar edilebilir sayılmamaktadır.  

2. Buluşun ne olduğu, korunması talep edilen unsurların belirtildiği istemlerden anlaşılır. 

İstemler de ürün istemleri ve usul istemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi varlığı 

bulunan şeylere ilişkin buluşlar ürün istemleriyle korunurlar. Ürünler makine, cihaz, 

madde bileşiği ya da karışımı ile sınırlı değildir. İnsanoğlu tarafından meydana getirilen 

her türlü şey ürün sayılmalıdır. Faydalı sonuçlar meydana getiren fiiller de usul istemle-

riyle korunurlar. Ürün ve usul istemlerinin yanında, aslında bunların alt kollarını oluştu-

rabilecek bir takım istem tipleri de bulunmaktadır. İstem buluşun konusu olan ürünü 

fiziksel özellikleriyle değil de üretim yöntemiyle tanımlıyorsa usul yoluyla ürün istemle-

rinden bahsedilir. Bu gibi istemlerde patentle korunan, usul değil ürün olduğu için patent 

verilebilirlik şartları ürün açısından incelenir. Söz konusu istemler ancak ürünün başka 

türlü tanımlanmasının mümkün olmadığı hallerde kullanılabilir. Usul istemlerinin bir alt 

kategorisi sayılan kullanım istemlerinde bilinen bir ürünün yeni kullanımları talep edilir.      

3.  PatKHK m.6’da bazı konulardaki yeniliklerin buluş sayılmayacakları öngörülmüştür. 

Patent verilebilmesi için başvuru konusunun münhasıran sayılan istisnalara girmemesi 

şarttır. Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel metodlar, estetik niteliği olan yaratmalar, 
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zihnî faaliyetler, bilgisayar programları, bilginin sunulması ve derlenmesi usulleri mün-

hasıran buluşun konusunu oluşturamazlar. Bu sayılanlar teknik niteliği haiz olmadıkla-

rından, kanunkoyucu bizzat bunlar için patent verilmesini kabul etmemiştir. Ancak bun-

lar somut ve tekrar edilebilir bir sonuç meydana getirmekte kullanılıyor iseler teknik 

niteliği haiz sayılırlar ve patente konu olabilirler. 

4. Bazı konularda yapılan yenilikler, teknik nitelikte olup diğer patent verilebilirlik şart-

larını taşısalar bile, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle bunlara iliş-

kin patent başvuruları reddedilebilir.   

Kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı konularda da patent verilmemektedir. Ne var ki, 

bunun istisnaî bir durum olduğunu ve dar yorumlanması gerektiğini kabul etmek gerekir. 

Özellikle canlıları konu alan patent başvurularında bu sorun gündeme gelebilir. Ancak 

önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanmayan bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri ve 

genel olarak hayvan ırkları ve bitki çeşitleri dışında canlılar için de patent verilebilmek-

tedir. Bununla birlikte insanlar üzerinde patent hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İn-

san ve hayvan vücuduna uygulanacak olan teşhis ve tedavi usulleri de kamu düzeni ve 

genel ahlâk kaygısıyla patent verilebilirliğin istisnaları arasında sayılmıştır.  

 

III. Patent verilebilirlik şartlarından yenilik ile ilgili olarak yaptığımız tespitler ve vardı-

ğımız sonuçları temel hatlarıyla şu şekilde ortaya koyabiliriz: 

1. Patent başvurusunun yeni sayılabilmesi için başvurunun konusunun tekniğin bilinen 

durumuna dahil olmaması gerekir. Tekniğin bilinen durumuna dahil olan bilgiler patent 

başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde 

toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan 

bilgiler ile patent başvurusunun yapıldığı tarihte veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan 

ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli patent başvurularından oluşmaktadır.  

2. Tekniğin bilinen durumuna dahil açıklama yazılı, sözlü, kullanım yoluyla veya başka 

bir şekilde yapılabilir. PatKHK ve EPC’de diğer başka bir yolla açıklanan bilgilerin de 

önceki tekniğe dahil olabileceği kabul edilerek, özellikle teknolojik gelişmeler göz 

önünde tutulmuş ve açıklamanın formu sınırlanmamıştır. Açıklamanın nerede ya da han-

gi dilde yapıldığının önemi yoktur. Bu bakımdan patent hukukunda mutlak yenilik ilkesi 

benimsenmiştir.  
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Patent başvurusunun yapıldığı tarihte veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent 

başvurusu tarihinden önceki tarihli patent başvuruları ise başvuru tarihinde henüz top-

lumca ulaşılabilir değildir. Buna rağmen önceki tarihli bu başvurular, aynı buluş konusu 

için farklı kişilere patent verilmesi demek olan çatışan patent riskini engellemek için 

kanuni bir faraziye yoluyla bilinen tekniğe dahil edilmiştir. EPC art.56’da önceki patent 

başvurularının sadece yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dahil edileceğine 

dair açık hükme karşılık PatKHK m.9’da böyle bir ayrıma gidilmemiştir. Özellikle millî 

başvuru sahipleri için adalete aykırı sonuçlar doğuracak olan bu düzenlemenin gerçek 

olmayan bir boşluk olarak kabul edilerek, MK m.2 yardımıyla ortaya çıkan tutarsızlığın 

düzeltilmesi doğru olacaktır. PatKHK’nın önceki patent başvurularına ilişkin bir diğer 

farklı düzenlemesi de bunların hangi andaki hallerinin önceki tekniğe dahil sayılacağı 

hususundadır. PatKHK m.7/3’te bunların yayınlanan ilk metinleri, EPC art.54/3’te ise 

başvurunun yapıldığı tarihteki metinleri bilinen teknik kapsamında değerlendirilmiştir. 

Burada ise millî başvuru sahipleri lehine bir düzenleme bulunmaktadır. Avrupa patent 

başvurularında önceki başvuru sahibi başvuru ile yayın tarihi arasında kapsamı daralt-

mış, dolayısıyla çatışan patent riski ortadan kalkmış olsa bile bunlar yine de ilk halleriyle 

karşılaştırmaya konu olacaktır. EPC’deki bu düzenleme bilinçli bir tercih olup hukuk 

güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca kapsam daraltmanın nedeninin genellikle 

patent verilmesini engelleyen bir referanstan kaçınmak olduğu düşünüldüğünde bu bo-

şaltılan alanın sonraki başvuru sahibi tarafından doldurulması da uzak bir ihtimaldir. Son 

olarak önceki tarihli patent başvuruları bilinen tekniğe dahil edilirken, çatışan patentleri 

engelleme amacına paralel olarak kanuni faraziyenin dar yorumlanması zorunludur. Bu 

nedenle dünyanın herhangi bir yerinde yapılmış başvurular değil, etkisini Türkiye’de 

doğuracak başvurular dikkate alınacaktır. Böylece sadece önceki tarihli millî başvurular 

ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak Türkiye’nin seçildiği başvurular tekniğin bili-

nen durumuna dahil olacaktır.  

3. Bilginin önceki tekniğe dahil olması için açıklamanın toplumca ulaşılabilir olması da 

gereklidir. Toplumca ulaşılabilir bilgi, buna sahip olan kişi ile ona karşı söz konusu bil-

giyi gizli tutma yükümlülüğü altında bulunanların dışında isteyen kişilerce erişilip anla-

şılabilen bilgidir.  

Bilgiye erişim ve kullanım kısıtlanmışsa, örneğin gizlilik anlaşması bulunmakta ya da 

ilişkinin doğası gereği edinilen bilgilerin gizli tutulması gerekiyorsa toplumca ulaşılabilir 
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sayılmayacaktır. Öte yandan toplumca ulaşılabilirlik objektif bir şart olduğundan açık-

lama iradesinin bulunup bulunmaması önem taşımaz. Yanlışlık sonucu veya gizlilik an-

laşmasına rağmen açıklanan bilgi de tekniğin bilinen durumuna dahil hale gelecektir. 

Kanunda bilginin toplumca erişilebilir olması arandığı için açıklanan bilgiye erişmiş olan 

kişi sayısının bir önemi yoktur. Bu nedenle buluşunun yeniliğini ortadan kaldıran bir 

dokümanın hiç kimse tarafından incelenmemiş olduğu ileri sürülerek patent talep edile-

mez. 

Topluma sunulan referanstaki bilginin buluşun ilgili olduğu teknik alandaki uzman kişi 

tarafından söz konusu referanstan çıkarılabilir olması şarttır. Yazılı açıklamada yazının 

içeriği, sözlü açıklamalarda ise duyulanlar uzman kişinin açıklamadan çıkarabileceği 

bilgilerdir. Sergilenen bir ürünün açıkladıkları ise dışarıdan bunu inceleyen uzmanın o 

ürün hakkında gözlemleriyle edinebileceği bilgilerdir. Öte yandan herhangi bir kısıtlama 

olmadan kullanıcılara teslim edilmiş ürünlerde, bunların ancak detaylı bir inceleme ve 

analizi sonucunda elde edilebilecek bilgilerin de açıklanmış sayılacağı kabul edilmelidir. 

4. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde patent önce başvuru yapana verilir. Bu 

sistemde başvuru tarihi aslî önemi haizdir. Buluşun patent verilebilirlik şartlarını taşıyıp 

taşımadığı, patent başvurusunun yapıldığı (rüçhan) tarih itibariyle araştırılır. Amerikan 

hukukunda ise buluşu ilk yapan patent almaya hak kazandığı için buluşun yapıldığı tarih 

itibariyle yeni olması yeterlidir. Önce başvuru yapana patent verilen sistemde de başvuru 

sahibinin buluşu yapan kişi ya da onun halefi olması şarttır. Aksi takdirde gerçek buluş 

sahibi patent isteme hakkının gasp edildiği iddiasıyla dava açabilir. Buna karşılık bulu-

şun farklı zamanlarda değişik kişiler tarafından yapıldığı durumlarda patent önce başvu-

ru yapana verilir. PatKHK m.11/3 hükmü ise, bu kuralın sadece aynı zamanda buluş 

yapan kişiler arasında uygulanacağı yönünde bir anlam çıkmasına müsaittir. Patent ka-

nunu tasarısında maddedeki ifadenin düzeltilmesi yerinde olmuştur. 

5. Buluşun başvuru (rüçhan) tarihi itibariyle yeni olması gerekirken bir takım açıklama-

lar tekniğin bilinen durumuna dahil olmalarına rağmen ne yenilik ne de buluş basamağı 

değerlendirmesinde dikkate alınırlar. Bir diğer deyişle belli şartları taşıyan açıklamalar 

buluşa patent verilmesini etkilemezler. Bunlardan ilk ikisi sergi yolu ile yapılan açıkla-

malar ve buluş sahibinin bilgisi dışında yapılan açıklamalardır. Pek çok ülke hukukunda 

yer alan bu istisnalara EPC’de de yer verilmiştir. PatKHK’daki düzenlemeler EPC’den 

büyük ölçüde bir farklılığı işaret etmektedir.  
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EPC art.55/1b hükmünde ancak Milletlerarası Sergiler Hakkında Paris Konvansiyonu 

kapsamına giren sergilerde teşhirin buluşa patent verilmesini etkilemeyeceği kabul edil-

miştir. Avrupa Patent Ofisi uygulamasında böyle bir teşhirin sahibine rüçhan hakkı ta-

nımayacağı kabul edilmiştir. EPC art.55’in karşılığı olan PatKHK m.8’de sergide teşhire 

yer verilmemiştir. Ancak böyle bir teşhirin, maddede yer verilmiş olan buluş sahibinin 

açıklamaları arasında kabul edilmesine bir engel yoktur. Buna ek olarak PatKHK 

m.50’de ise Türkiye’de açılan millî ve milletlerarası sergilerdeki teşhirlerin sahibine 

rüçhan hakkı tanıyacağı öngörülmüştür. Bu nitelikteki bir sergide teşhir edilmiş olan 

buluş için Türkiye’de yapılacak bir millî patent başvurusuyla patent alınabilecektir. Buna 

karşılık bu tip bir sergide teşhir Avrupa patent başvurusunun yeni olmadığı gerekçesiyle 

reddine neden olacaktır.  

Türk hukukunda, buluş sahibinin izni olmadan bir merci tarafından yapılan açıklamala-

rın da buluşa patent verilmesini engellemeyeceği öngörülmüştür. EPC’de ise buluş sahi-

binin izni olmadan yapılan açıklamaların, açık suiistimal hali dışında, tekniğin bilinen 

durumuna dahil olacakları kabul edilerek merci tarafından yanlışlıkla yapılan açıklama-

ların buluşun yeniliğini ortadan kaldıracağı belirtilmiştir. Bu katı yaklaşım haksız sonuç-

lar doğurabilecek niteliktedir. Bu açıdan bakıldığında PatKHK’daki hüküm başvuru sa-

hibinin çıkarlarına hizmet eden, yerinde bir düzenleme olarak nitelenebilir. 

Türk patent hukukunun Avrupa patent sisteminden bariz biçimde ayrıldığı noktaların 

başında buluş sahibinin kendi açıklamalarının buluşa patent verilmesini engellememes 

gelmektedir. EPC’de ise bu durumun hukuk güvenliğini tehlikeye düşürüp belirsizlik 

yarattığı gerekçesiyle istisna kapsamına alınmamıştır. Patent Kanunu tasarısında mevcut 

hüküm kaldırılarak EPC paralelinde düzenleme yapılması düşünülmektedir. Ancak buluş 

sahibinin açıklamalarının kendisi bakımından patent verilmesine engel olacağını söyle-

menin bilim adamları, özellikle akademisyenler tarafından yapılacak yayınlar nedeniyle 

buluşların patent alamamasına yol açması riskine de dikkat çekmek gerekir. Bu nedenle 

mevcut hükmün korunması kanımızca daha doğru olacaktır. Bu noktada yapılması gere-

ken Avrupa Patent Ofisi nezdinde girişimlerde bulunarak bu yöndeki bir düzenlemenin 

EPC’ye aktarılmasını sağlamak olmalıdır. 

Buluşa patent verilmesini etkilemeyen açıklamalar sadece başvuru sahibi bakımından 

sonuç doğurur, yoksa bu açıklamalar üçüncü kişilerin yapacakları başvurular açısından 

bilinen tekniğin içinde mütalaa edilecektir. Buluş sahibi ancak bu açıklamaları takip 
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eden on iki ay içinde başvuruda bulunursa kanundaki bu hükümden yararlanabilir. Bu 

süre kaçırıldığında yapılan açıklamalar buluş sahibinin başvurusuna karşı kullanılabilir. 

Diğer yandan bu açıklamalar buluş sahibinin yapacağı başvuruda rüçhan hakkı doğur-

mazlar. O nedenle buluş sahibinin bu tip açıklamalar yaparken üçüncü kişilerin faaliyet-

leri neticesinde başvurusunun yeni olmaktan çıkabileceği riskini de göz önünde bulun-

durması gerekir. Kanunun bu tip açıklamalara rüçhan hakkı vermemesinin nedeni buluş 

sahibini bir an önce başvuruda bulunmaya yönlendirmek olduğu söylenebilir. 

6. Yenilik karşılaştırması istemlerde talep edilen başvuru konusu ile tekniğin bilinen 

durumuna dahil referans arasında yapılmalıdır. Başvuru sahibinin ürettiği ürünün özel-

likleri bu incelemede herhangi bir rol oynamaz. Söz konusu karşılaştırmada kural olarak 

tek bir referans kullanılır. Bununla beraber asıl referansın teknik problemi çözdüğünü 

kanıtlayan referanslar, asıl referanstaki teknik terimleri açıklayan referanslar ve asıl refe-

ransın atıf yaptığı referanslar da değerlendirmede dikkate alınır. Başvuruda talep edilen 

bütün unsurların karşılaştırma yapılan referansta bulunması gerekir. Aksi takdirde başvu-

ru konusunun yeni olduğuna karar verilmelidir. Ancak kullanılan terminolojinin aynı 

olması şart değildir. Başvuruda önceki tekniğe dahil referanstaki unsurların eşdeğerleri-

nin talep edilmiş olması durumunda başvuru konusunun yeni olduğu sonucuna varılma-

lıdır. Ancak bu durum başvurunun buluş basamağı şartını gerçekleştirmediği gerekçesiy-

le reddine engel olmaz. 

 

IV. Tezimizin geniş şekilde ele aldığımız bir diğer konusunu oluşturan ve aşikâr olmama 

(buluş basamağı) başlığını taşıyan bölümde vardığımız sonuçları aşağıdaki gibi sıralaya-

biliriz: 

1. Buluş basamağı yani başvurunun teknik alandaki uzman kişinin gözünden aşikâr ol-

maması patent verilebilirlikte niteliksel bir değerlendirmeyi ifade etmektedir. Bu şart ile 

tekniğin rutin gelişmesi yönündeki iyileştirmelere patent verilmesinin önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. Bilinen şeylerin farklı ama aşikâr versiyonlarını gerçekleştirenlere mün-

hasır hak tanınmasının tekniğin gelişmesi önünde bir engel teşkil edeceği şüphesizdir.  

2. Buluş basamağı mutlaka teknik olarak üstünlüğü ifade etmez. Patent sisteminin amaç-

ları arasındaki teknik ilerlemenin sağlanması teknolojik bakımdan üstünlüğün yanında 

tekniğin zenginliğini de ifade eder. Bu alandaki zenginlik de teknik problemin çözülmesi 
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için geliştirilen alternatif yollarla sağlanabilecektir. Dolayısıyla teknik problemin çözü-

münde kullanılan alternatifin daha basit bir teknik içermesi ya da daha az avantaj sağla-

ması halinde dahi buluş basamağı şartı gerçekleşmiş olabilir.  

3. Önceki tarihli patent başvuruları dışında, yenilik değerlendirmesine esas alınacak bü-

tün referanslar, buluşun aşikâr olup olmadığı incelenilirken de kullanılacaktır. Önceki 

tarihli patent başvurularının dışarıda tutulmasının nedeni bu aşamada çatışan patent ris-

kinin ortadan kalkmış olmasıdır. Yenilik incelemesinden farklı olarak referansların bir 

mozaik gibi birleştirilebilmesi mümkündür.   

3. Buluşun aşikâr olup olmadığı konusunda yapılacak olan değerlendirme sübjektif olma 

sorununu da beraberinde getirir. Bunun en önemli kanıtı, başvuru aşamasında ve patentin 

hükümsüzlüğüne ilişkin davalarda, patent verilebilirlik şartlarının bulunmadığı yolunda-

ki iddialarının büyük bir çoğunluğunun aşikârlığa ilişkin olmasıdır. Sorunun giderilebil-

mesi için değerlendirmenin mümkün olduğunca objektif kriterler kullanılarak yapılması 

şarttır. 

4. Objektif değerlendirmenin ilk aşaması ilgili teknik alandaki uzman kişinin tespitidir. 

Bunun için öncelikle ilgili teknik alanın tespiti gerekir. İlgili teknik alan sadece buluşun 

uygulanacağı alan değil, buluşun çözdüğü teknik problemle karşılaşılan diğer alanlar da 

göz önünde bulundurularak tespit edilir. İkinci olarak buluşun aşikâr olup olmadığın 

kendisi açısından değerlendirilecek uzman kişi belirlenmelidir. Teknik alandaki uzman 

kişi farazî bir uygulayıcıdır. Bu kişinin sahip olması gereken nitelikler ilgili alana göre 

değişir. Buna karşılık bu farazi kişinin buluş yapma yeteneği bulunmamaktadır. Ancak 

teknik alandaki uzman normal çalışması sırasında karşısına çıkan problemleri de çözebi-

lecek durumdadır.  

5. Buluşun teknik alandaki uzman kişi için aşikârlığı da objektif kriterlere göre belirlen-

melidir. Başvuru konusunun aşikâr olup olmadığı değerlendirilirken Avrupa Patent Ofisi 

tarafından kullanılan problem çözümü yöntemi Türk Patent Enstitüsü’nce de uygulan-

maktadır. Bu yöntemde önce başvuru konusuna en yakın referans tespit edilir. Ayrıca 

başvuru ile çözülmeye çalışılan teknik problem de yine objektif olarak ortaya konur. Bu 

yapılırken başvuru sahibinin açıklamaları ile bağlı kalmak şart değildir. Son olarak 

önünde tespit edilmiş teknik problem bulunan kişinin elindeki referanstan yola çıkarak 

çözüme ulaşacağı söylenebiliyorsa buluşun aşikâr olduğu sonucuna varılır. Bu teknik 

değerlendirme yanında bir takım emarelerin de buluşun aşikârlığı değerlendirilirken dik-
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kate alınması yerinde olacaktır. Buluşun ticari başarısı, uzun süredir devam eden bir 

ihtiyacı karşılaması, o alandaki diğer kişilerin başarısız denemeleri, buluşun ilgili olduğu 

alandaki uzmanlarca takdir edilmesi gibi ikincil delillerin de buluşun aşikâr olmadığına 

işaret edebileceği kabul edilmelidir.  

6. Son olarak buluşun aşikârlığı teknik alandaki uzman kişinin başvuru tarihindeki bilgisi 

ile değerlendirilmelidir. Yoksa değerlendirme tarihinin bilgisiyle başvuru konusunun 

aşikârlığına karar verilmemesi gerekir. Aksi takdirde hemen her buluşun aşikâr olduğu 

sonucuna rahatlıkla varılabilmesi mümkün olacaktır.      

 

V. Çalışmamızda son olarak incelediğimiz buluşun sanayide uygulanabilir olması şartı 

ancak nadir durumlarda başvuruya patent verilmesine bir engel teşkil eder. Sanayi kav-

ramı ile teknik niteliği haiz, her türlü maddî, algılanabilir faaliyet kastedilmektedir. Bu 

bağlamda tarımsal faaliyetler de sanayiden sayılmaktadır. Sanayiye uygulanabilirlik ile 

anlaşılması gereken ise buluşun teknik niteliği haiz olması gerektiğidir. Buluşun mutlaka 

daha iyi çalışması, diğerlerinden faydalı olması şart değildir. Herhangi bir işe yaraması, 

bir fonksiyon icra etmesi yeterlidir. Buna karşılık başvuru sahibi tarafından buluşun bu 

fonksiyonu yerine getirdiğinin kanıtlanması gerekli değildir. Öte yandan bilinen fizik 

kurallarına aykırı bir sonuca ulaştığını iddia eden başvuru sahibinin bu hususu ispatla-

ması kendisinden istenmektedir. Başvurunun yetersiz açıklamalar içermesi nedeniyle 

buluşun teknik alandaki uzman kişi tarafından uygulamaya konulamaması halinde de 

buluşun sanayiye uygulanabilir olmadığı sonucuna varmak gerekir.                
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EK 1 

BİLGİSAYARLA YAPILAN ARAMALARDA YAZIM YANLIŞLARINI  
DÜZELTEN BİLGİSAYAR PROGRAMINA AİT AKIŞ ŞEMASI 
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EK 2 

PASCAL Programlama Dilinde Kaynak Kodu, Vance Brown 
(LEMLEY ET.AL., 26)
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