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Fikri Mülkiyet – Genel bakış:  
 
- "Buluşlar için" patent  
                 (Buluş basamağı ve yenilik niteliklerinin teknik ile ilişkisi)  

Faydalı model – (Patent gibi, daha kısa sürede tescil, inceleme olmadan 
tescil; Almanya’da: usuller için koruma yok ) 

- Topografyalar "mikroelektronik yarı iletken ürünlerin üç boyutlu 
yapıları" (bunlar bir orijinallik gösterdiğinde) 
- Endüstriyel tasarım – bir şeyin/nesnenin dış görünümü    

- (Yenilik ve orijinallik; Marka veya telif hakkının çatışması halinde iptal 
durumu) 
- Markalar – Ürünler ve hizmetler için isimler ve işaretler 
  (Ayırt etme gücü) 
- Yeni bitki türlerinin korunması (ayırt edici, homojen, dayanıklı, yeni, 
tescil edilme niteliğinde) 

- - Telif hakları – edebi eserler, bilim ve sanat eserleri 
  örneğin: lisanla ilgili eserler, ayrıca: bilgisayar programları 
  müzik, grafik sanatı, film  
  (kişisel fikri yaratıcılık, bir ifadenin işlevinin değil de ifade 

                           şeklinin korunması,) 
Bir yenilik için, sınai mülkiyetin herhangi bir alanında (patent, faydalı model, 
marka, endüstriyel tasarım) hak elde edilmiş olması, aynı yenilik için hak 
sahibinin sınai mülkiyetin diğer alanlarında da hak sahibi olmasına engel 
teşkil etmez.  
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EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) 52. madde: 
 
(1) Yeni, buluş basamağına sahip ve sanayiye uygulanabilir olan 
teknolojinin her alanındaki buluşlar, patent verilerek korunur: 
 
(2) 1. fıkraya dair buluşlarda özellikle aşağıdaki unsurlar hesaba 
katılmayacaktır:  
1. Keşifler, bilimsel teoriler ve de matematiksel yöntemler; 
2. Estetik niteliği olan eserler; 
3. Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri ve oyunlar ile bilgi işlem ünitelerine 
ilişkin plan, kural ve yöntemler; 
4. bilginin sunulması. 
 
(3) 2. fıkra kapsamındaki konular için münhasıran koruma talep 
edilmesi halinde patent verilmez. 
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5. madde Türk patent mevzuatı (yeni):
 
(1) Yeni, buluş basamağına sahip ve sanayiye uygulanabilir olan 
teknolojinin her alanındaki buluşlar, patent verilerek korunur: 
 
(2) 1. fıkraya dair buluşlarda özellikle aşağıdaki unsurlar hesaba 
katılmayacaktır:  
a) Keşifler, bilimsel teoriler ve de matematiksel yöntemler; 
c) Estetik niteliği olan eserler; 
b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri ve oyunlar ile bilgi işlem ünitelerine 
ilişkin plan, kural ve yöntemler; 
c) bilginin sunulması; 
4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili 
teknik yönü bulunmayan yöntemler. 
 
(3) 2. fıkra kapsamındaki konular için münhasıran koruma talep 
edilmesi halinde patent verilmez. 
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5. madde (güncel): 
Yeni, buluş basamağına sahip ve sanayiye uygulanabilir olan 
teknolojinin her alanındaki buluşlar, patent verilerek korunur: 
 
6. madde (güncel): 
Doğası gereği buluş olmadığından aşağıdaki unsur bu yasanın 
alanının dışında kalır: 
a) Keşifler, bilimsel teoriler ve de matematiksel yöntemler; 
b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri ve oyunlar ile bilgi işlem 
ünitelerine ilişkin plan, kural ve yöntemler; 
c) edebi ve bilimsel eserler, sanat eserleri, estetik niteliği olan 
eserler, bilgi işlem ünitelerinin programları; 
d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile 
ilgili teknik yönü bulunmayan yöntemler. 
 
!!söz konusu değil!!; “6. madde patenlenebilirliğin belirtilmiş 
nesnelerin ya da faaliyetlerin bu tarz bir koruma olarak istenmesine 
bu noktada aykırı düşer.” 
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1. fıkra Patent Kanunu / 52. madde EPC / 5. madde 
Türk patent mevzuatı - Sorunlar: 
 
(1) Patentler buluşlar için … şartıyla verilir: (Teknoloji kavramı). 
 
(3)/(2) 1. fıkraya dair buluşlarda özellikle aşağıdaki unsurlar hesaba 
katılmayacaktır: 
1. Keşifler, bilimsel kuramlar ve de matematiksel metotlar; 
2. Estetik niteliği olan eserler; 
3. Zihni faaliyetler, oyunlar veya iş faaliyetleri  için  bilgi işlem 
ünitelerinin programları için söz konusu olan plan, kural ve yöntemler;
4. bilgilerin sunulması. 
 
(4)/(3) Patentlenebilirliğin (2)./(3). fıkrası bu noktada adı belirtilmiş 
nesnelerin ya da faaliyetlerin bu tarz bir koruma olarak (TPG: “hariç 
tutulmak üzere”) istenmesine bu noktada aykırı düşer. 
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Buluşun teknik özelliği 
 
52. madde Avrupa Patent Sözleşmesi 
(1) Patentler teknolojinin tüm alanlarındaki buluşlar için … şartıyla 
verilir:  
 
54. madde Avrupa Patent Sözleşmesi – 7. madde – 
Teknoloji&Patent&Lisans verme : 
(1) Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olduğu 
kabul edilir. 
  
56. madde Avrupa Patent Sözleşmesi – 9. madde – 
Teknoloji&Patent&Lisans verme:  
 Bir buluş, tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında ilgili olduğu 
teknik alandaki bir uzman için aşikar bir şekilde ortaya çıkmıyorsa 
buluş basamağı içerdiği kabul edilir. 
 
=>> Bir buluşun var olması için teknik özellik gereklidir  
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- Teknik özellik 
 

aşağıdakilerden oluşur : 
-  nesnel olarak altında yatan görevden 
-  çözümü ve çözümün yarattığı etkiden 
-  çözümle ilgili olarak teknolojik fikirlerden, 
  
fakat her zaman, istemin tüm özellikleri temel alınır  
Patent Kanunu - 1978 metnini takiben, karşılığı Patent Kanunu 14. fıkra, 
yani Avrupa Patent Sözleşmesi 69. madde).  
 
İstemlerde talep edilen konu bir bütün olarak (bir diğer ifadeyle 
“karakterize edilen” tüm özellikler dikkate alındığında)  teknik bir ürünle 
ilişkili olduğunda ya da teknik bir araç içerdiğinde teknik bir özelliğe 
sahiptir.  
 
Tamamlayıcı olarak – Federal Mahkeme’ye göre – gerekli: Buluş 
niteliğinde sayılmayan konuların varlığının gözden geçirilmesi (Avrupa 
Patent Sözleşmesi 52 (2) ve (3) ve Türk Patent Kanun Taslağı 5. 
maddesine göre) 
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Teknik olma kavramı (I)

Federal Mahkeme’ye göre “Mantıklı doğrulama” teknik kavramın tanımı (1999) / 
Federal Mahkeme -“kırmızı güvercin” (1969) :

Bir öğretinin teknik olabilmesi için,
sistemli bir eylem olması

kontrol edilebilir doğa güçlerinin uygulaması
nedensellik sağduyu çerçevesinde öngörülen bir başarıya
ulaşması

Karşılaştırma: EUROLINUX’a göre teknik kavram:
“Teknik” kavramı “zihinsel düşünme işleyişlerine müdahale etmeksizin maddenin
aracısız bir dönüşünüme sebep vermek amacıyla doğa güçlerinin kullanımıyla alakalı”
olarak tanımlanmalıdır      

Alman filozof Weizsäcker: Amaca yönelik araç

Teknik kavram toplumsal akımlara tabidir
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Teknik olma kavramı (II)

Alman Mühendisler Birliği - 3720 sayılı direktife göre teknik alan şunları
kapsar: 

1) kullanımla ilgili, yapay ve fiziksel nesnelerin oluşturduğu şeyler,
(maddi [elle tutulur] sistemler),

2) insani faaliyetlerin ve cihazların oluşturduğu şeylerin ortaya çıkardığı maddi 
[elle tutulur] sistemler,

(yani, maddi [elle tutulur] sistemlerin üretilmesindeki yöntemler), ve

3) maddi [elle tutulur] şeylerin kullanıldığı insan faaliyetlerinin oluşturduğu 
şeyler.

(buna ilişkin açık bir örnek: Bilgisayar programlama, genel olarak:
Ölçme, sayma, test etme ve temizleme gibi çalışma usulleri…).

Not (3): 52 (2), 3 ve 4. fıkra ile bağlantılı olarak (Zihni faaliyetler, oyunlar ve iş
faaliyetleri ile bilgi işlem ünitelerinin programlarına ilişkin plan, kural ve 
yöntemler, herbiri için “münhasıran”. Maddi (elle tutulur) sistemler de 
kullanım amaçlı olmalıdır, sadece teknik olmayan şeyler olmamalıdır.
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 Bilgisayar Uygulamalı Buluş:  
 
 

Buluşlar  : fonksiyon, çalışma şekli/usulü, yapısı  
52. madde (1) Avrupa Patent Sözleşmesi - teknik nesnelerin bileşimi 
(kullanımla ilgili, yapay ve fiziksel nesneler, yani, maddi [elle tutulur] 
nesneler) 
 
Bilgisayar programı (DIN 44300) – açık olarak “P. bu tarzda değildir” 
(Federal Mahkeme)!: Kullanılan dilin kurallarına göre saptanmış 
sözdizgisiyle ilgili olan ve direktiflerden oluşan birim (Bu birim bir sorunun 
çözümü için gerekli öğeleri kapsamı içine alır.) 
(gem.“yollama, yönlendirme”: “…programın yerine getirilmesinde hangileri 
gerçekleştiriliyorsa” = bilgisayar yazılımı) 
 
Bilgisayar uygulamalı buluşlar:  
Bir bilgisayar yardımıyla orada gerçekleştirilen program üzerinden verilen 
nesneler, yöntemler, fonksiyonlar, etkiler. Bunun için bilgisayarla 
programın alışılagelmiş etkisinden yola çıkılır – nesnel, somut ve teknik bir 
problemi teknik vasıtalar aracılığıyla çözmek; 
 
bu tarz bilgisayar programlarının buluş basamağının bakış açısının yerinin 
değiştirilmesi aracılığıyla sınırlanması (52. madde (2) ve (3)) yani teknik 
özelliği olan nesnel bir sorun ve de buluş basamağına destek olan teknik 
özelliğe sahip belirtiler mevcut değil.  
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Telif hakları - Patent hakları (I)

Telif hakları (sadece miras bırakılabilir, inceleme olmadan meydana 

gelir) bir eseri, yaratıcılık sonucu oluşan bir nesneyi onun belli, orijinal 

ifade şeklinde aşağıdaki hususlara karşı korur: izinsiz çoğaltma, 

değiştirme veya yayma ve bir bilgisayarda yazılımın söz konusu olduğu 

hallerde decompile etme ve yükleme
- Korunma yok: bir nesnenin üretimi (örn. Mesleki bir dergide 
tanımlanmış bir nesne) 

- Korunma yok: İfade şeklinin altında yatan fikirler ve esaslar, aynı
zamanda ağ geçidi için de (69. fıkra a (2) Telif hakları yasası ve inceleme 
kılavuzu 91/250); - - Sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin üretilmesiyle 

ilgili tedbirler (69. fıkra – Telif hakları yasası)
! Özel kullanım için kısıtlama yok, araştırma ayrıcalığı yok
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Telif hakları - Patent hakları (II)

Patent (serbestçe devredilebilir, kaydetme ve inceleme yöntemlerine göre 
oluşur) sözlü olarak tanımlanan nesneyi talep edilen kapsamı içerisinde 

ve pratik uygulama çerçevesinde korur. Bir diğer ifadeyle patent bu 
nesneyi izinsiz üretime, sunuşa, piyasaya sürülmesine ve de kullanımına

karşı korur. 

(9. fıkra – Patent Yasası) 
Bundan dolayı: Telif hakları ve patent bağımsız olarak “hakkın 
tüketilmesi” olmadan birbirleriyle yakın ilişki içerisindedir:

Buna uygun olarak telif hakları yasasının 69. fıkrasından ayrı tutulan: 
Hukukun diğer hükümlerinin uygulaması özellikle de buluşlar, 

topografyalar ve markalarla ilgili olan hükümler... 
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Patent Yasasına/Avrupa Patent Ofisi’ne göre patent korumasına göre ne erişilebilirdir? 
(1. fıkra, Patent Yasasının 2. ve 3. bentleri) :
Fikri etkinlik ve bunun doğrudan sonuçları:
a) Zihinsel kaydetme/duyumsal algı ve de eserlerin yaratıcı bir şekilde oluşturulması, 

b) Bilimsel ya da estetik içerikli yazıların hazırlanması

(bilimsel kuramlar, matematiksel metotlar, estetik özellikli şekilsel yaratıcılıklar).

c) Yaratma ile ilgili plan ve usullerin geliştirilmesi
(Zihni faaliyetler, oyunlar ve ticari etkinlikler için planlar, 

kurallar ve usuller) 

Bilgi işlem üniteleri için programlar – Teknik bir problemin 
çözümünde program ve bilgisayar alışıldığı gibi birlikte çalışır yani örneğin bir kaynak 
kodunun çözümünde (lisanla ilgili eserlerde – telif hakları yasası) 

(Bilgi işlem üniteleri için programlar) 

d) Sonuçların tanımlanması .... Mukayese edilebilir. a)
(Bilgilerin sunulması)

1. fıkra’ya (2) göre özellikle adlandırılmış nesneler sadece 3. fıkraya göre “bu tarzda”,
yani bu kuruldan işlevsel bir amacı ve işlemsel bir aracı (“faydalanımla ilgili maddi [elle 
tutulur]sistemler” yani tükenmez kalem, oyunsal şekiller... Yönetici ve çalıştırıcı
unsurlu bilgisayar gibi araç gereçler) olmadan adlandırılmış nesneler (maddi [elle 
tutulur] sistemlerin kullanımı) kastedilmektedir. “Karmaşık” özellikler durumunda 
karar “buluş basamağına dair gözlemin yer değiştirilmesi” aracılığıyla olur.
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“Bilgisayar programı olarak” (Federal Mahkeme’ye göre): Hatalı
işaret zincirlerinin aranması/Elektronik ödeme trafiği/Kar kontrolü
/İnteraktif yardımın takdimi/sunumu)

ilk olarak: bir veri taşıyıcısı üzerinde resmi bir dilde (“dille ilgili bir eser”)
program akışının tanımlayıcı tasviri (zihinsel kaydetme için, “kaynak kodunu”
yerine getirmeye dair değil)
sonra: Program ve bilgisayar arasındaki karşılıklı etkileşimde alışılmıştan 
çıkan teknik etki meydana gelmez (EPO/BoA - Avrupa Patent Ofisi/Temyiz 
Kurulu).

son olarak: (Buluş basamağının bakış açısının yerinin değiştirilmesi) “somut”
teknik içerikli sorun mevcut değil ya da sadece akla yakın, teknik çözüm 
belirtileri; ikincisi teknik karaktere katkıda bulunsa da yenililik unsuruna ve 
de buluş basamağına katkıda bulunmaz.
Buna karşılık “Yazılım-Patent” daha doğrusu “bilgisayar uygulamalı buluş”:
Bir bilgisayar programındaki kendi uygulamasıyla gerçekleştirilen bir buluşa 
ve tasarlanan teknik işlevlere ve de etkilere sadece bilgisayarda neden 
olunur. (Örn. Şifreleme, en iyi duruma getirme ve sıkıştırma programları, her 
türlü uygulamalı algoritmalar).

Mevcut değil: harici ölçülen ve ayarı yapılan değerin büyüklüğünün işlenmesi: 
“ABS”) 
Yazılımla (işlem kodu) veya bilgisayar donanımıyla (ASICS ya da RL-çipleri) 
ilgili ihtiyacın giderilmesi (işlem kodu) mümkündür. 
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İçtihat (Federal Mahkeme) I

1) – 4) Federal Mahkeme-“Elektronik Ödeme İşlemleri”/ “Kar Soruşturması”/ 
“Karşılıklı yardım teklifi” / “Araştırma Formaliteleri için Yönetim Birimi”: 
Tekniğin bilinen durumuna göre bilinen ve yeni olan nitelikler uyarınca ayrım 
teşkil edilmesi yeniliğin ve buluş basamağının değerlendirmesiyle gerçekleşir 
ve 52. madde 2. fıkranın 3. bendi ( ... “bu tarz”) ile bağlantılı olarak hariç
tutulmasının aşılması için dikkat edilmelidir. 
Bilgisayar uygulamalı bir yöntem için patent verilmesi sadece, patent istemi 
yöntemle ilgili verilerin işlenmesi için bir bilgisayarın aracı olarak 
kullanılmasından öte talimatlar içerirse söz konusu olur ki, bu talimatların 
somut (objektif) teknik bir sorunu  olacaktır ki böylece buluş basamağındaki 
inceleme sırasında patent korumasını haklı kılacak teknolojik 
zenginleştirmenin varlığı konusunda yorum yapılabilsin (Bilgisayar 
uygulamalı patent başvuruları için “bu tarz” hariç tutmanın aşılması için).

Bu öğreti böylece veri işlemin ötesinde somut, objektif ve teknik bir sorunun 
çözümü konusunda sunulan genel gözleme hizmet etmelidir.
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İçtihat (Federal Mahkeme) II

5) Federal Mahkeme-“Not Taşıyıcısı“ (19 Mayıs 2001 tarihli hüküm – X ZR 
188/01):
“Bir yöntemin ya da mekanizmanın veri işlemle ilgili olması yöntem ya da 
mekanizma için patent korumasına aykırı düşmez. Daha ziyade sadece 
bilgilerin bu tarz sunulması buluş olarak görülmez (1. fıkra 3 Patent 
Kanunu). Bundan dolayı belirleyici olan öğe senatonun söz konusu olan 
öğretisinin somut teknik bir sorunun teknik araçlarla çözümüne yardımcı
olan talimatlar içerip içermediğine dair içtihattır. Eğer durum böyleyse, 
algoritma kullanımı için olan patent isteminin de dava sonucunun ya da söz 
konusu olan nesnenin bilgi karakterini ya da ticari amacını bloke edip 
etmediğine bağlı değildir.

6) Federal Mahkeme-“Yönetim Birimi” (20 Ocak 2009 tarihli hüküm- X ZB 
22/07) “Her halükarda veri işlem birimine hizmet eden yöntem, teknik bir 
birimin işleyişinin bir parçası ise (mesela bilgisayar tomografilerinin 
çözünürlük ayarlarında), teknik ve teknik olmayan unsurların ağırlıkları
patent vermede karar verici değildir. Belirleyici olan daha çok, öğretinin
genel bir gözlemde veri işlemin ötesinde somut teknik bir sorunun 
çözümüne faydasının dokunup dokunmadığıdır. 
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İçtihat (Federal Mahkeme) III

8) Federal Mahkeme- “önceden ödenen Telefon Görüşmeleri” (İngiltere: 
“Aerotel”):

Patent İstemi 1 aşağıdaki adımları içeren prosedürü talep eder: 

a) Gelen aramaları PABX (Publich Automatic Branch Exchange – PABX) veri 
tabanında kayıtlı önceden belirlenmiş bir numara serisini çevirerek ücretsiz 
olarak karşılayabilmek için otomatik, kamuya açık bir yan bağlantı (ya da 
telekomünikasyon) tesisinin (PABX) programlanması;

b) Aranan kişiyle bağlantı kurulmasına olanak sağlamak;

c) Belirlenmiş bir süreden sonra bağlantının kesilmesi;

d) Bir defa seçilmiş olan her numaranın veri tabanından silinmesi;

e) Serideki her numaranın pazarlanabilen bir veri taşıyıcısına görünmez ya da 
kolay şekilde bulunabilecek şekilde kaydedilmesi ve

f) Söz konusu veri taşıyıcısının kamuya pazarlanması.
Tauchert/Ankara 2010
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Federal Mahkeme’ye göre sistematik bir şekilde – İçtihat

İstemin Analizi (tüm özellikleri kapsayarak):

1) Teknik olup olmadığına ilişkin inceleme: Söz konusu olan nesne 
tamamen teknik bir karakter arz ediyor ise, özellikle teknik bir ürüne 
dayanarak ya da teknik bir aracı içererek bunu yapıyor mu?
Cevap evet ise: 

2) Kısıtlamaların aşılmasının incelenmesi: İstem, temelinde somut 
(objektif) teknik bir sorun olan açıklamalar içeriyorsa, öyle ki; (yenilikçi) ve 
yaratıcı etkinlik incelenirken teknolojinin zenginleştirilmesine dair bir 
ifadede bulunmak  mümkün olsun.
Cevap evet ise:
3) Yenilikçi ve yaratıcı etkinliğin incelenmesi: Teknik karaktere katkıda 
bulunan istem özelliklerinin kombinasyonu yenilikçi ve yaratıcı etkinliği 
gerekçelendirmeye uygun ise

Not: 3) ün incelenmesi 1) ve 2) nin incelenmesini de ima eder!

1) ve 3) pozitifse: Program istemi de mümkündür
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İçtihat (EPO/BoA - Avrupa Patent Ofisi/Temyiz Kurulu)

1) Avrupa Patent Ofisi - Temyiz Kurulu: Teknik karakterin 
değerlendirmesinde sorunun çözümüne katkıda bulunan ana istemin tüm 
teknik özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Teknik 
karakter teknik bir özelliğin varlığı ile belirlenir. (Hitachi Açıkartırma
Metodu / 2004) 
2) Patentlenebilir olmak için, 

a) söz konusu nesne tamamen teknik bir karakter arz etmelidir, 
özellikle de teknik bir ürüne dayanarak ya da (en azından bir tane) teknik 
bir aracı içererek ederek bunu yapıyorsa

ve
b) teknik özelliğe katkıda bulunan patent isteminin özelliklerinin 

kombinasyonunun yeni ve yaratıcı ise (Comvik – Üye Kimlik Modülü / 
2005) 
3) Teknik karakterle 52. madde 2. fıkra - 3. fıkra ile bağlantılı olarak-
(…”bunun gibi”) ya dayanan kısıtlamalar aşılmıştır (gerekli ve yeterli kriter
Duns Licensing Associates / 2007).

a) ve b) pozitif: Program istemi mümkün
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İlerleme: Değişiklik Avrupa Patent Sözleşmesi (17.12.2007’den 
beri)

Federal Mahkeme/Federal Patent Mahkemesi’nin ve Temyiz Kurulu’nun içtihatını göz 
önünde bulundurarak.

Merkezdeki düşünce: Hukuk metninde “teknik” kavramının kabulü. Buna bağlı
olarak:   

52. madde (yeni): “Yenilikçi oldukları ve buluş basamağına dayandıkları ve sanayiye 
uygulanabilir oldukları sürece patentler tekniğin tüm alanlarındaki buluşlar için 
verilir”. ( karşılaştır. 27. madde TRIPS Sözleşmesi)

Öngörüldü ama gerçekleşmedi: Negatif Liste’nin Fıkra (2) ve (3)’e göre Avrupa 
Patent Sözleşmesi’nin Uygulama Yönetmeliği’ne Yerleştirilmesi, “Bilgi İşlem

Üniteleri Programı”nın Negatif Liste’den silinmesi.
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Karşılaştırma: ABD’deki Patent Kanunu : Başlık 35 U.S.C.A., §§ 100 

– 103

101. fıkra - Patentlenebilir Buluşlar

Herhangi bir yeni ve faydalı bir yöntemi, makineyi, ürünü veya 
malzemelerden oluşan bir kombinasyonu buluş olarak ortaya çıkaranlar ya 

da keşfedenler patent alabilir. Ayrıca bunların iyileştirilmiş, yeni ve faydalı
bir hali buluşun bu kanunda belirtilen koşullarına ve de gereklerine göre 

patent elde edebilir.  
(Kıyaslama: Bunun için buluşun ilgili olduğu teknik alan açıklanmalıdır: 
kullanımla ilgili, yapay ve fiziksel nesnelerin oluşturduğu şeyler)
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Karşılaştırma: Japonya’da Patent Kanunu

29. madde - Patentlenebilir Buluşlar

Sanayiye uygulanabilir bir buluş meydana getirmiş olan herkes patent 
alabilmelidir. 

......
2. madde (Tanımlar)
Bu kanun çerçevesindeki bir buluş doğanın bir ortaya çıkış şeklinin 
kullanılması altında uygulanan teknolojik bir kavramın yaratılması
anlamına gelir.   

Hariç tutulan durumlar: Doğal ortaya çıkış şekilleri, keşifler
Finansla ilgili teoriler, plan, kural ve bilginin                                      

sunulması (Örn. Metinler (Kaynak kodları da dahil), resimler)
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Örnek Avrupa Patent Ofisi’nin başkanı (Temyiz Kurulunda)
(4 soru, anlama uygun sunuş:)

1) Bilgi işlem üniteleri için bir program talebi olduğu zaman bilgi işlem üniteleri için 
olan bir program bu durumda sadece “bu tarz bir bilgi işlem programı” olarak hariç
tutulmalı mıdır?
2a) 52. maddeye (2c) ve (3) göre hariç tutma sadece bir bilgi işlem ünitesinin veya bir 

veri saklama ortamının ifadesiyle aşılabilir mi?                                          
2b) Hayır ise: Bu hariç tutmanın aşılması için bir başka teknik etki gerekli midir (bilgi 
işlem ünitelerinin ve de veri kayıtlarının alışılmış olarak birlikte olup tesir etmesi 
hakkında)? 
3a) Bir istem özelliği gerçek dünyada fiziksel bir nesne üzerinde bu istemin teknik 
karakterine katkıda bulunmak amacıyla teknik bir etkiye yol açmalı mıdır?                   
3b) Evet ise: Fiziksel bir nesne olarak daha ayrıntılı olarak tanımlanabilecek bir bilgi 
işlem ünitesi yeterli midir?
3c) Hayır ise: Bununla bağlantılı etkiler bilgisayar donanımlarından bağımsız olduğunda 
özellikler teknik karaktere bir katkıda bulunabilir mi?
4) Bir bilgi işlem ünitesinin programlanması için teknik fikirler şart mıdır?
Evet ise: Programlama ile ilgili olan tüm eylemler teknik karaktere bir katkı sağlar mı? 
Hayır ise: Programlamanın özellikleri teknik karaktere katkıda bulunmak üzere 
programın yerine getirilmesinde başka bir teknik etkiyi gerektirir mi?
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Genel görünüm

Bir patentin verilebilmesi yasal koşulların yerine getirilmesi şartına 
bağlıdır. Kanunların yorumlanması (Federal Mahkeme/Alman Patent 
Mahkemesi veya Avrupa Patent Ofisi’ndeki) içtihatlar ile gerçekleşir. 
Menfaatlere yönelik bir gözlem (bilgisayar uygulamalı buluşların amaca 
uygun olup olmadığı ve ne dereceye kadar amaca uygun olduğuna dair) 
maddiyata yönelik bir sisteme göre tanzim edilir. Teknik karakterin şekil 
veren özelliklere göre ayarlanmış bir değerlendirmesi ve yenilik ve 
buluşsal etkinlik unsurlarındaki (teknik) sorunun (teknik) çözüm 
özelliklerinin hükmünün verilmesi ile bu mümkün gözükmektedir.     
Uluslararası sözleşmeler (TRIPS) bakımından teknolojinin diğer 
alanlarındaki buluşlarda olduğu gibi bilgisayar uygulamalı buluşlar da 
fikri mülkiyet haklarından yararlanır.
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