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Patent hukuku çerçevesinde istemler, söz konusu buluşa sağlanacak korumanın kapsamını 
belirleyen ve sınırını çizen beyanlardır. Buluş sahibinin, buluşu için koruma talep eden 
başvurusunun patentlenebilirlik incelemesi temelde istem metni üzerinden yapılmaktadır. 
İstemler, inceleme neticesinde korumaya değer bir buluşun var olduğu sonucuna ulaşılırsa, 
buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süre ile koruma sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, 
üçüncü kişilerin söz konusu buluştan faydalanmalarını sınırlandırmaktadır. O halde istem, 
buluşun patentlenebilmesi için gerekli tüm unsurları ihtiva etmelidir zira istemde yer almayan 
özellik veya özellikler tümüyle başvuru kapsamı dışında kalacaktır. Bu nedenle, patentin 
beyni olarak nitelendirilebilecek istem veya istemler, patent hukuku açısından önem arz 
etmektedir. 
 
İstemlerin üç temel işlevi bulunmaktadır. Tanımlama – talep etme – kamuyu bilgilendirme. 
Patent başvurusu yapan kişi tekniğin en geniş alanını istem aracılığıyla kendisine ayırmak 
istemektedir. Ancak, bu çaba patent hukuku ile sınırlandırılmakta, buluşun patentlenebilmesi 
için gerekli koşulları yerine getirmesi aranmaktadır. Başvuru konusunun yenilik, tekniğin 
bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması gibi unsurlarının karar yetkisine 
sahip kamu otoritesine, ispat etmeye elverişli olmalıdır. İstemler açısından ise, konu edilen 
ürün veya usulü diğer benzerlerinden ayıran tüm özellik ve unsurlar istemde yer almalıdır. 
Kısacası, bir buluşa patent verilip verilemeyeceğini belirlemek için tekniğin bilinen 
durumunun aşılıp aşılmadığı konusunda istemler göz önünde tutulmaktadır. Tekniğin bilinen 
durumu ile ilgili olarak, tarifname ve varsa resimler dikkate alınarak, istem veya istemler 
itibariyle, enstitü tarafından veya enstitü tarafından belirlenecek milletlerarası niteliği 
tanınmış araştırma kuruluşları tarafından araştırma raporu düzenlenmektedir. Araştırmanın 
amacı, başvurunun ilgili olduğu buluşla ilgili yenilik ve buluş basamağı içerip içermediğinin 
tespiti ve eğer içeriyorsa, ne oranda içerdiğinin belirlenmesini sağlayacak tekniğin bilinen 
durumunun bulunmasıdır ve buluşun tüm veya belirli özellikleri için koruma talep edilen 
buluş konusunun ilgili olduğu tüm eşdeğer olarak bilinen konularını içerir. 
 
İstemler, hem patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak şekilde, 
hem de üçüncü kişilere korumanın kapsamını yeterince açık ifade edecek şekilde 
yorumlanmaktadır. Sağlanmak istenen koruma kapsamı, kullanılan kelimelerin sadece sözlük 
anlamı ile sınırlandırılmaz. Ancak, koruma kapsamının tespitinde istemler, buluşu yapan 
tarafından düşünülen, fakat istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda 
uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri 
kapsayacak şekilde de kabul edilmemektedir. Patent başvurusu ve patentin sağladığı koruma 
kapsamının belirlenmesinde diğer bir önemli nokta, istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer 
nitelikte olan unsurlardır. Bir unsur esas itibariyle istemlerde talep edilen unsur ile aynı işlevi 
görüyor, bu işlevi aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa genel olarak 
istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilmektedir. Eşdeğer unsurların 
patentten doğan hakkın kapsamını belirlemede göz önünde bulundurulmasının nedeni, patent 
sahibini taklitçilikten korumaktır.  
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Patent başvurusunda bulunan kişi, istemler aracılığıyla taleplerini belirtmekte ve bu belirli 
taleplerini kamuya duyurmaktadır ve açıkladığı buluş kapsamına tecavüz edilmemesini 
beklemektedir. İstemlerin bu aşamada işlevi, hukuki güvenliğin sağlanması amacıyla başvuru 
sahibi tarafından korunması talep edilen unsurları ifşa etmektir. Üçüncü kişiler patent 
sahibinin izni olmadan nelerin yapılamayacağını öğrenmek amacıyla istemlere 
başvurabilmektedirler. 
 
Patent hakkı, sahibine üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak; patent konusu bir ürün ise, bu 
ürünün satışa sunulması, satılması, kullanılması, gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi 
tutulması ya da kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulmasını önleme 
hakkı vermektedir. Aynı şekilde, patent konusu bir usul ise, usulün kullanılması veya patent 
konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması, satılması, 
kullanılması, gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulması ya da kişisel ihtiyaçtan başka 
herhangi bir nedenle elde bulundurulmasını önleme hakkı vermektedir. Patent sahibinin, 
patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı 
ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından patent konusu buluşu kullanmaya 
yetkili olmayan kişilere verilmesini engelleyerek, buluşun dolaylı kullanımını önleme hakkı 
da vardır. Patent sahibinin bu haklarını kullanmasında istem veya istemlerin koruma kapsamı 
göz önünde bulundurulmaktadır.  
 
Şirketlerin pozitif imajı ve rekabet gücünü arttırarak pazarda güçlü bir yere sahip olabilmesi 
için yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde sağlanacak patent koruması, hem buluş sahibinin 
sarf ettiği zihinsel ve fiziksel emeğinin karşılığını alması hem de şirketlerin rakiplerinden bir 
adım öne geçmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu korumayı sağlayabilmek için ise, 
koruma kapsamını belirleyen istem metninin patent hukukundaki önemi açıkça görülmektedir.  
 
Sonuç olarak, patent başvurusunun vazgeçilemez bir parçası olan istem veya istemler 
kurulurken veya kaleme alınırken oldukça dikkatli davranılması gerekmektedir. Bu nedenle, 
istemlerin kapsam ve yapısının yanı sıra metinsel ve şekli kurallara uygunluğu da üzerinde 
önemle durulması gereken hususlardır. Öyle ki, istemlerde yapılabilecek küçük bir hata bile 
başvurunun reddine yol açabilmektedir. 
 
 


