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GİRİŞ 
 
 

 
Bu kitabı yayınlamaktaki amacımız nedir? 

 

 
Yapılan bir araştırmaya göre Amerikalılar 1.000.000. patente  1911 

yılında ulaşmışlar. 2009  yılı itibariyle 8.000.000 adet patent  tescili ver- 

mişler. 2022  yılından ise 10.000.000.  patent  ulaşmayı hedefliyorlar. 

Bu arada    Ülkemizin(o tarihte  Osmanlı İmparatorluğu) Dünyada  pa- 

tent  kanununu kabul eden ilk ülkeler arasında olduğunun bilinmesin- 

de fayda var. 

 
Ülkemizde  ise henüz  1.000.000. patente  ne zaman ulaşmamız ge- 

rektiğiyle ilgili hiçbir hedef bulunmuyor. Birkaç ay önce Türk  Patent 

Enstitüsü  Başkanı Sn.Prof.Dr. Habip  ASAN 2023  yılında yılda 50.000 

adet patente  ulaşacak alt yapı çalışmalarının yapıldığını belirtmişti.Asan 

şöyle demişti;  “TPE’nin 2023  yılı vizyonu olarak Türkiye’yi yıllık 50 

bin patent  başvurusunun yapıldığı ülke olarak düşünüyorum. Cum- 

huriyet  tarihinde  ilk kez patent  başvuru  sayısı 10  binin  üzerine  çıktı. 

Türkiye’de  potansiyel  var, hedefimizi  rahatlıkla  yakalayabiliriz. Bunu 

çok rahat  bir şekilde gerçekleşebileceğimizi  düşünüyorum” Sn. Asan’ 

ın görüşüne  katılıyoruz ülkemizde  bu potansiyel var , ancak gerçekten 

de ilerisi için hedefler koymamız gerekiyor. 

 
Her  mühendisin  yılda en az bir buluş,  geliştirme  yapmasını sağla- 

yacak şekilde çalışmalar yapılması gerekiyor. Ülkemizde  çeşitli mühen- 

dislik dallarından  mezun  yüz binlerce mühendisimiz  ,(2009 yılı itiba- 

riyle Türkiye’deki  mühendis  sayısının yaklaşık 700.000 olduğu  tah- 
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min ediliyor) onbinlerce  üst düzey teknik bilgiye sahip akademisyeni- 

miz bulunmaktadır. Önemli  olan bu insan potansiyelini harekete geçi- 

recek çalışmalar yapmak, teknik bilgi sahibi insanları motive etmek, ge- 

risi gelecek ve o zaman ülkemizde buluş sayıları hak ettiği yere ulaşacak- 

tır. Bunun  için Türkiye Patent  Harekatının başlaması lazım. Bu kitabı- 

mızı Türkiye’de Patent  Harekatının başlaması ve bu harekatın  hız ka- 

zanmasında  yol gösterici katkıda bulunmasını  hedefliyoruz.  Dileğimiz 

Türkiye’mizin  1.000.000 patente  ulaşmasında küçük de olsa bir payı- 

mız olursa bu kitap hedefine ulaşmış olacaktır. 
 

 
 

AMERİKA PATENT SAYILARI 

PATENT 

NUMARASI 

 

YIL 
 

1 1852  

1.000.000 1911  

2.000.000 1935  

3.000.000 1961  

4.000.000 1975  

5.000.000 1991  

6.000.000 1999  

8.000.000 2009  

10.000.000 2022 HEDEFLERİ 
 

 

Buluş  nedir?  Patent nedir? 
 

 
Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi  bir teknik problemin  çözü- 

müdür.  Buluşlar bir ürüne veya yönteme ilişkin olabilir. Buluşlar olma- 

saydı sanayi gelişmezdi, insan hayatı kolaylaşmazdı. Günümüzde insan- 

lar için,  sanayi için, bilim için sorun olan konuların çözümü  buluşla so- 

nuçlanmaktadır. 

 
Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, bu- 

luş sahibinin izni olmadan  başkalarının buluşu  üretmesini,  kullanması- 
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nı veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. 
 

 
Eğer buluşlara patent  verilmeseydi ne olurdu? sorusunu  sormak ge- 

rekiyor. Kanaatimizce buluşlar patentle korunmasaydı,  bir buluş çıktık- 

tan sonra yıllarca aynı ürünü  kullanıyor olacak, kaliteli ürünler  piyasaya 

çıkamayacak ve sanayi gelişemeyecek ve bilimsel araştırmalar gelişmeye- 

cekti. Çünkü  verilen patent  belgesinin sayesinde bütün  buluşların tek- 

nik içeriği yayınlanmaktadır. Patentlerin yayınlanması sayesinde araş- 

tırmacılar, bilim insanları, sanayiciler patentlerin  içeriğini incelemekte, 

bu incelemenin  neticesinde incelemeyi yapanlar daha iyisini nasıl yapa- 

rım? Sorusunu  sorarak, tekniği daima bir ileri safhaya götürmeye  çalış- 

maktadırlar. 

 
Patentli  bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar 

gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler  alındıkları ülkeler 

için hak sahipliği doğurur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1836  yılında verilen 1 numaralı “çekiş tekerlekleri” 

konulu Amerikan patentinin resmi. 
 
 

Türkiye’de alınmış bir patent,sadece  Türkiye içinde hak sağlamakta- 

dır ve patentli  ürünleri  başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumun- 

da, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı verir. 
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Buluşların Patentle korunması için hangi şartlar 
gereklidir? 

 
Bir buluşun patent belgesiyle  korunabilmesi için en önemli şart 

buluşun YENİ  OLMASIDIR. Yenilik, patent  başvurusu yapılmadan 

önce, buluşun başkaları tarafından dünyanın herhangi bir yerinde yazılı 

sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olması demektir.  Örneğin  bulu- 

şun konusu  bir üniversitede  daha önce doktora  tezi olarak yazılmış ise 

buluş yeni değildir. 

 
Bir buluşun patentle korunabilmesi için gerekli  ikinci şart;  Tek- 

niğin Bilinen Durumunun Aşılması (Teknik Basamak) şartıdır. Konuda 

uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamacağı şartını taşı- 

yan buluşlar, tekniğin bilinen durumunu aşmış demektir. 

 
Üçüncü şart  ise   Sanayiye  uygulanabilirliktir;  Yani  buluş teo- 

rik olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.  Bulu- 

şun konusu sanayide seri olarak üretilebilir olmalıdır. Bu üç kriteri taşı- 

yan buluşlar patent  ile korunurlar. 

 
Buluşun  patentle  korunabilmesi  şartları aşağıdaki örnekle  çok sade 

bir şekilde anlaşılmaktadır. 

 
Yıl 1980  . Televizyonlar üzerindeki  düğmeler  ile açılıp , kapatılıyor 

ve ayar yapılıyor. 

 
Bu dönemde bulunan  uzaktan kumanda  : 

 

 
1)  Yenilik  : Dünyada buluştan  önce televizyonlarda  kumanda  var 

mı? Cevap : yok ise buluş yenidir. 

2) Sanayiye  uygulanabilirlik : Buluş seri olarak üretilebiliyor mu ? 

Üretilebiliyorsa bu özelliği de sağlıyor demektir. 

3)  Teknik Basamak  : Televizyon  konusundaki orta  seviyede bilgi 
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ve deneyime sahip bir uzman  mevcut bilgilerinde kumanda  yok ise ba- 

samak içeriyordur.  1980  yılında televizyon ile ilgili bir uzman  manuel 

kumandayı ve manuel kumandanın  detaylarını biliyordur.  Uzaktan  ku- 

manda  ile ilgili hiçbir bilgi beyninde  yoktur.  Bu durumda televizyon 

kumandası teknik basamak içeriyor diyebiliriz. 

( Örnekleme  için  Makine Müh. Salim ŞENTÜRK’  e teşekkürler) 
 
 
 
 
 

Tahmini 100   yılı  aşkın  bir  süre  önce  bir  şahıs  uçabilen 

bir    araç    yapmayı     düşünüyor.   Bu    kişi,    fikri     için 

patent başvurusunda bulunmuyor. Ancak  WRIGHT 

BROTHERS isimli firma  bir aracın  nasıl uçabileceğini 

hesaplıyor  ve  buluşunu  tescilliyor. Düşündüğünüz bir 

buluşunuza hemen patent alın! Yoksa geç kalabilirsiniz! 
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Patentle korunmayan konular nelerdir ? 
 

 
Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde  olmadıkları için patent  kapsamı 

dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez. 

 
a- Keşifler, bilimsel teoriler,  matematik  metotları;  (Bu tür  ürünler  ve 

eserler Telif hakları kapsamında Kültür Bakanlığı Telif Haklar Genel 

Müdürlüğü’nce korunmaktadır.) 

 
b- Zihni,  ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; (Bu 

tür ürünler  ve eserler Telif hakları kapsamında Kültür Bakanlığı Te- 

lif Haklar Genel Müdürlüğü’nce korunmaktadır.) 

 
c-  Edebiyat  ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yarat- 

malar, bilgisayar yazılımları; (Bu tür  ürünler  ve eserler Telif hakla- 

rı kapsamında Kültür Bakanlığı Telif Haklar Genel Müdürlüğü’nce 

korunmaktadır.) 

 
d- Bilginin derlenmesi,  düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili 

teknik yönü bulunmayan  usuller. 

 
e-  İnsan    veya   hayvan   vücuduna    uygulanacak   cerrahi   ve   teda- 

vi  usulleri   ile  insan,   hayvan   vücudu   ile  ilgili  teşhis   usulleri. 

(e) bendindeki  hüküm  bu usullerin herhangi  birinde kullanılan ter- 

kip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz. 
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Thomas Edison’a ait 223,898 No’lu “ısınma yolu ile ışık 

yakan  bir  elektrik lambası” ibareli   patenti 27.01.1880 

yılında  yayına  çıkmıştır. Bu buluş muhtemelen tarihteki 

en ünlü buluştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buluş   olduğu halde   patentle  korunmayan  buluşlar 
nelerdir ? 

 

 
Aşağıda belirtilen buluşlar patent  verilerek korunmaz: 

 

 
a - Konusu kamu düzenine  veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. (ör- 

neğin  insan hayatını doğrudan etkileyen ürünler,  uyuşturucu ile ilgili 

ürünler  patentle  korunmazlar) 
 

 
b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki 
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veya hayvan yetiştirilmesi usulleri. (Bitki türleri ülkemizde özel bir kanunla korun- 

maktadır. Bitki türlerinin tescil işlemi Tarım Bakanlığı’na Bağlı ;Tohumluk 

Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından  yapılmaktadır.) 

 

Yazılımlara patent alınabilir mi? 
 

 
Bilgisayar programları,  551  sayılı KHK’nın  6.c) Maddesi  uyarınca, 

buluş  niteliğinde  olmadığı  için patent  verilemeyecek konular  arasında 

belirtilmektedir. Doğrudan  bilgisayar  üzerinde   çalıştırılan  yazılımlar 

için patent  verilmemektedir.  Bu tür  yazılımlar ise Kültür  Bakanlığı’na 

bağlı Telif Hakları  Genel  Müdürlüğü’nce tescil edilerek koruma  altı- 

na alınmakta ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa  göre korunmaktadır. 

Ancak bir makine ile birlikte kullanımı ile doğurduğu sonuçlar, ileri bir 

teknik etki sağlıyorsa, bilgisayar programı ile birlikte çalışan makine için 

patent  alınması mümkündür. (Örneğin bir hastane otomasyon  sistemi, 

bir tekstil makinesinin çalışmasını sağlayan bir yazılıma makine ile bir- 

likte patent  alınabilir.) 

 
 Yazılımla  birlikte alınan  patentlere örnekler; 

 

n  Televizyonlarda Program  Hatırlatmak  İçin Bir Yöntem 
 

n  Havadan Yazılım Güncelleme  İçin Bir Yöntem 
 

n  Kanal Taramaya İlişkin Bir Yöntem 
 

n  Sözcük Tabanlı Arama Yöntemi 
 

n Merkezi Şifreleme Sistemi Ve Yüksek Şifreleme Akışı Olan Yöntem 
 

n İletişim  Ağlarının Simülasyonu  İçin Usul  Ve Sistem, Bunun  İçin 
 

Obje Ve Bilgisayar Programı  Ürünü 
 

n Multimedya  mesajlaşma servisi(mms) mesajlarını işlemek ve/veya 

değerlendirmek için usul, cihaz ve yazılım programı 

n Bir ayakkabı üretme  ve satma yönteminde fabrika satışı ve çoklu 

müşteri seçimi sunmak üzere sistem. 
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Patentlerin Önemi Nedir? 
 

 
n  Patentlerin  öneminin  başında buluş sahiplerine verdiği tekel hak- 

kıyla sanayinin  ve teknolojinin  önünü  açması gelmektedir. 

 
n Patent dosyaları teknoloji için en önemli bilimsel kaynakların başın- 

da gelmektedir.  Üniversitelerde  yapılan ve patentle  korunmayan  bilim- 

sel araştırmalar üniversite  arşivlerinde araştırmacıların  kendilerini  bul- 

masını beklerken, milyonlarca patent dosyası günümüzde teknik bir 

kaynak olarak internet  ortamında  araştırmacaların kolayca ulaşabilece- 

ği bilimsel kaynak haline gelmiştir.  Patent  literatürü  başka hiç bir yer- 

den erişemeyeceğiniz teknik bilginin en geniş tek vücududur. Küresel 

olarak, 40 milyon patent  yayınlanmakta ve her yıl ortalama 1,5 milyon 

yeni patent  dosyalanmaktadır.  Dünyadaki  teknik bilginin %80’i patent 

dosyalarında mevcuttur. 

 
n  Patentler  şirketler için fuar görevi görür. 

 

 
n  Patentler  teknolojik bir istihbarat aracıdır. 

 

 
n  Patentler  bir buluşun  tüm detaylarını açıkça verir: açıklamalar, çi- 

zimler, şemalar, kimyasal yapılar, genetik zincirler. Bu nedenle  bilimin 

ve sanayinin gelişmesi için bilgi sağlar. 

 
n  Bilimin ve teknolojilerin  gelişmesinin teşvik edilmesi patent  siste- 

minin ana hedefidir; bu gaye için mucitlerin patent verilerek (tekel hak- 

kı sağlanarak) ödüllendirilmesi  ikincil bir hedeftir  ve sadece birinci ga- 

yeye ulaşmak için bir araçtır. 

 
n Patentler  kişisel değil, toplumsal  fayda için verilirler ve sınırlı süre 

tekel hakkı verilmesi, sonunda  herkese serbestçe açık olan bilgi havuzu- 

na katılacak olan yeniliklerin gizlenmemesini  teşvik içindir. 
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n Patentlerin amacı yeni keşif ve icatları tahrik ederek ve cesaretlen- 

dirirek toplumun  refahını artırmaktır. 

 

 
 
 

Buluşları patent ile korumanın avantajları nedir? 
 

 
Buluşlar  için patent  belgesi  almak zorunlu  değildir,  ancak  gerek- 

lidir.   Buluşunuzu  patent    belgesi   ile   korumaz   iseniz,   korumasız 

olan buluşunuzu siz piyasada ürününüzü tanıtıp para kazanmaya 

başlamadan  , taklitleri piyasada dolaşmaya başlar ve dolayısıyla buluş 

için harcadığınız  paralar,  günler  belki de aylarca verdiğiniz  emeğiniz 
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boşa gidebilir. Dolayısıyla buluş için harcanan para ve emeğin boşa 

gitmemesi  için buluşunuzu piyasaya sunmadan  önce patent  başvurusu 

yapmanız  size çok şey kazandıracaktır.  Yapılan bir  buluş  için patent 

belgesi olmadan da üretim yapılabilir. Ancak, patent belgesiyle korunan 

bir buluş, buluş sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, 

satılamaz, ithalatı-ihracatı  yapılamaz. 

 
Patentli bir ürün hakkında patent sahibinden izin alınmadan yapılan 

üretimler,ithalatlar, ihracatlar ve diğer ticari faaliyetler için cezai 

yaptırımlar vardır. 

Patent belgesi  patent sahibine aşağıda  belirtilen avantajları sağlar; 

Özel  haklar : Patentler,  sadece patent  sahibine özel olan , başvuru 

tarihinden   itibaren  20  yıl boyunca  buluşun  kullanımı,  üretilmesi  ve 

satılması ile ilgili haklar sağlar. 
 

 
Pazarda güçlü  yer: Elde edilen bu özel haklarla, başkalarının 

buluşunuzu ticari anlamda kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünüzü 

artırarak  pazarda   ön   sıralarda  yer  alan  bir  konuma   erişebilirsiniz. 

 
Yatırımların kâra  dönüşmesi: Gelişmiş ürünler  üretmek  için ci- 

ddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent  koruması ile 

sağlanan özel haklar sayesinde, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı 

kara dönüştürebilirsiniz. 

 
Buluş için lisans ve devir anlaşması yapabilme fırsatı: Buluşunuzu 

kendiniz  üretmek  istemiyorsanız,  başka bir firmayla lisans ya da devir 

anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz. 

 
Şirketiniz için  pozitif imaj: Patent  sayınızın çok olması, iş 

ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede 

uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak 
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algılanacak, ve şirketinizin Pazar değerinin  yükselmesini sağlayacaktır. 
 

 
Şirket Değerinin Yükselmesi: Patent sayınızın çok olması şirketinize 

değer   biçilmesinde   de  hesaba  katılacaktır.  Portföyünüzde  bulunan 

bütün  patentler şirketinizin değerinin hesaplanması tek tek değerlemesi 

yapılacak ve şirket aktifinize eklenecektir. Patent  Sayınızın  çok olması 

aynı zamanda marka değerinin  yükselmesinde de etkili olacaktır. 
 

 

 
 

 
 

Türkiye’de kaç çeşit patent sistemi  vardır? 
 

 
Türkiye’de 2 çeşit patent  sistemi uygulanmaktadır. 

1- İncelemeli Patent  Sistemi 

2- İncelemesiz Patent  Sistemi 
 

 
İncelemeli  Patent  Sisteminde  ; İncelemeli  sistemde  işlemler  daha 
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uzun  sürmekte,  ancak incelemeli patent,  başvurusunun patentlenebi- 

lirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren  bir inceleme raporuna 

dayanarak verildiği için daha sağlam ve daha uzun  bir koruma elde ed- 

ilmektedir. İncelemeli patentler  20 yıl korunmaktadır. 

 
İncelemesiz  Patent  Sisteminde ise; ülkemizde  mali kaynakları kısıtlı 

olan buluş sahiplerine süratli, ancak süresi nisbeten kısıtlı, 7 yıllık bir koru- 

ma sağlanmaktadır.. İncelemesiz patent, gerekli şartlar yerine getirilmek 

ve incelenmek şartıyla incelemeli patente  dönüştürülebilmektedir. 

 
Aşağıdaki sayfalarda ayrıntılı olarak açıklanacak olan; Patent  ile aynı 

nitelikte hakları ve korumayı sağlayan faydalı modelin ise koruma süre- 

si 10  yıldır. Faydalı model  sisteminde  araştırma  ve inceleme  işlemleri 

bulunmamaktadır. 
 
 

Patent lisansı için yanınızda vekiliniz  olmadan asla pazarlığa 

girişmeyin.  Vekiliniz  size   gerekli    yasal   zemini    ve   yardımı 

sağlar.  Lisans  görüşmelerinizi yaparken yanınızda bir vekil 

bulundurmanız,  anlaşma yapmanız veya anlaşma bozmanız 

şeklinde sonuçlanabilir. Aynı zamanda da ne kadar profesyonel 

olduğunuzu gösterir. 
 
 
 

Patent  başvurusu  nasıl   hazırlanır,  nelere   dikkat 
etmek  gerekir?  Patent Vekiliyle  çalışmak  zorunlu 
mudur? 

 

 
Patent  başvurusunun mutlaka  konusunda uzman  bir mühendis  ve 

patent  vekili danışmanlığında  hazırlanmasında  fayda vardır.Bir şirketin 

veya şahsın belki de geleceğini kurtaracak,  şirketleri rakiplerine fark 

attıracak bir patent  dosyasının hazırlanmasında  yapılacak küçük bir 

yanlışlık bile ileride patent haklarının kısıtlanmasına veya patent ihlalinin 

kolaylaşmasına veya bazen de patent dosyasının geçersiz sayılmasına yol 
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açabilir. Binlerce bazen milyonlarca lira kazanç sağlayacak ve durumu- 

na göre 7 yıl veya 20 yıl sektöründe tekel hakkı sağlayacak bir hakkın 

korunması  için birkaç bin lirayı çok görmeden patent  dosyasını konu- 

sunda uzman  patent  mühendisi  ve patent  vekillerine hazırlatılması çok 

önemlidir. 

 
Patent  dosyasının hazırlanması teknik ve hukuki   bilgi gerektirir ve 

aynı zamanda patent dosyasının kendine özgü formatları bulunmaktadır. 

Bu nedenle patent  dosyasının hazırlanması ve tescilinin takibi için pat- 

ent vekiliyle çalışma zorunluluğu bulunmasa da patent tescilinin önemi 

bakımından  ve dosyanın hazırlanması ve tescil prosedürünün (yaklaşık 

3 yıl) uzunluğu ve karmaşık yapısından dolayı patent vekili ile çalışılması 

çok faydalıdır. 

 
Patent Vekilini  Seçerken  Nelere  Dikkat Etmelisiniz ? 

 

 
Seçeceğiniz patent  vekili mutlaka mühendis  olmalıdır. Sizin 

buluşunuzla  ilgili bir konuda  mühendis  olması sizin için daha iyi olur. 

Patent vekilinize daha önce kaç dosya hazırladığını sorun? Bu konu- 

da kaç yıllık tecrübesi var? 

Patent  mevzuatına  ne kadar hakim? Sorular sorarak aldığınız ceva- 

plardan  tatmin   olmaya  çalışın.  Sadece  teknik  bilgi  yeterli  değildir. 

Aynı zamanda patent  vekilinin patent  mevzuatına,  prosedürlerine, 

uygulamalarına hakim olması gereklidir. 

Patent  vekilinin aynı zamanda hukuki bilgi birikimi var mı, sek- 

törünüzdeki patentleri  analiz edebiliyor mu? , rakip analizi yapabiliyor 

mu? 
 
 

Bir  patent vekilini  ucuz  işlem  yapıyor  diye  seçmeyin.  Çünkü 

yaptığınız masrafın karşılığını almalısınız. Bundan ötürü 

güvenebileceğiniz ve  kendinizi rahat  hissettiğiniz bir  patent 

vekili  seçmeye  özen  gösterin.Buluşunuzun  geleceğini riske 

atmayın. 
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Patentin Yıllık  ücretler ne  zaman   ödenir? Öden- 
mezse ne olur? 

 

 
Yıllık ücretler, Enstitünün bildirimine gerek olmaksızın patentin  ko- 

ruma süresi boyunca  her yıl vadesinde (başvuru  tarihine  tekabül  eden 

ay ve günde)  peşin olarak Enstitünün hesabına ödenmeli  ve banka de- 

kontu aslı Enstitü’ye gönderilmelidir. Yıllık ücretlerin, belirtilen vadede 

ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret listesinde belirtilen ek bir ücre- 

tin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebi- 

lir. Bu süre içinde de yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, 

bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erecektir. 

 
Patent  tescil işlemi devam ederken  ve tescil belgesi aldıktan sonraki 

en  önemli  takip  edilmesi  gereken  işlem yıllık sicil ücretlerinin  öden- 

mesidir. Bu ücretlerin  düzenli  takip edilmesi için mesleği bu işlemleri 

takip etmek olan ve bilgisayar programlarıyla yıllık ücretleri  takip edip 

zamanından  size bildirecek ve zamanında  patent  ofisine ödemesini  ya- 

pacak  bir  patent  vekiliyle sözleşme  yaparak takip  edilmesini  önemle 

tavsiye ederiz.yıllarca emek  vererek ve belki de yüz binlerce  lira har- 

cayarak  meydana  getirdiğiniz   ,  tescil  ettirdiğiniz   patentinizi   birkaç 

yüz  liralık yıllık harcını  ödemeyerek  yürürlükten   kalkmasına  ve  ka- 

muya mal olmasına  sebep  olabilir ve belki de şirketinizin  yıllarca tek 

başına üretimini  yaparak size kazanç sağlayacak bir gelirden  mahrum 

kalabilirsiniz. PATENTİNİZİN  SİGORTASI SAYILAN YILLIK 

ÜCRETLERİNİZİ  TAKİP ETMEYİ İHMAL ETMEYİN. 
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Orijinalinde  temizlik bileşimi   olarak   geliştirilen bir  ürün 

sonraları  neredeyse  bütün   çocukların 

oynadığı bir  oyuncak haline  gelmiştir. 

Bugün  bu   ürünün  tam   formülü   ve 

üretim  süreci   ticari   bir   sır   olarak 

saklanmaktadır. “Play  Doh” 

adı  verilen    ve  dünyada bütün 

çocukların oynadığı  bu   ürünü 

bağımsız bir buluşçu yaratmıştır. 
 
 
 

Patent Sahibi  Patenti kullanmak zorunda mıdır ? 
 

 
Patent  sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle  korunan  buluşu  kullanmak 

zorundadır. 

Kullanma zorunluluğu patentin  verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende 

yayınlandığı tarihten  itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. 

Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde  tutulur. 

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, Enstitü  nezdinde  buluşu kullanmakta 

olduğunu resmi bir belge ile kanıtlar. 

Kullanım belgesi; sanayi odaları, ticaret odaları  veya esnaf odaları gibi pat- 

ent sahibinin bağlı olduğu  meslek örgütleri  tarafından düzenlenebilir. 

 
Kullanım belgesi, buluşun  kullanıldığı sınai işletmedeki  üretimin  incelen- 

mesi sonucunda  verilir. Belge, patent konusu buluşun satışa sunulduğunu veya 

uygulandığını teyid eder. Belge, ilgili merci tarafından buna ilişkin başvurunun 

yapıldığı tarihten  itibaren  üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle  korunan 

buluşun  fiilen kullanılmakta olduğu  konusundaki bilgiler bulunur. 

Kullanım belgesi Patent  Sicili’ne kayıt edilir. 
 

 
Sahibi tarafından  kullanılmayan patentler  için ilgili herkes (lisans bedelini 

ödemek şartıyla) zorunlu  lisans talebinde bulunabilir. 
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Buluşçu   Shari   Fitzpatrick    çikolata   kaplı   çileklerini   herkesin 

gördüğü gibi  çikolata  için bir  alternatif  olarak  görmedi.  Bunun 

yerine  o  çikolata  kaplı  çileklere  çiçeklerin  bir  alternatifi  olarak 

baktı.  Bu  bakış  açılarının  birbirinden ne  kadar  farklı olduğunu 

göstermektedir.  Onun   lezzetli  çilekleri  öncelikle  çikolatalardan 

çok daha  yüksek bir satış fiyatına ulaşmıştır.  Bir düzine  çikolata 

gülleri  bir  kutu  çikolatadan  çok  daha  pahalıydı.  Ayrıca rakipleri 

çiçekçilerdi.  Rekabetin   düşük   olduğu   bir  piyasada  bu  tür   bir 

yaratıcılık  buluşçunun  eşsiz  bir   pozisyona   ulaşmasını  sağladı. 

(Ülkemizde  de  
isimli firma  “lezzet 

çiçekleri” sloganı ile 

çikolatakaplıçiçekler 

yapmaktadır.) 
 
 
 

Rüçhan hakkı  nedir? 
 

 
Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk patent başvurusu- 

nun herhangi  bir ülkede yapılması tarihinden  itibaren  12 aylık bir süre içinde 

aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararla- 

nılabilir, buna rüçhan hakkı denir. Rüçhan hakkı öncelik hakkı anlamına gelir. 

İlk defa başvuru yapacaklar için rüçhan hakkı söz konusu  değildir. Daha önce 

yapılmış başvurular için rüçhan(öncelik) hakkı söz konusudur. Bir başvuru sa- 

hibinin herhangi bir ülkede yaptığı başvurunun  tarihi ile bu başvurusuna daya- 

narak daha sonra yaptığı başvurunun  tarihi arasında üçüncü kişilerce buluş ko- 

nusuna benzer bir konu için patent başvurusu yapılırsa, o başvuru karşıt dokü- 

man olarak gösterilemez. 

 
Başvuru  sahibi,   yararlanmak   istediği   rüçhan   hakkını   başvuru   ile  birlik- 

te  veya  başvuru  tarihinden   itibaren   iki  ay  içinde  talep  eder.  Bununla   ilgi- 
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li rüçhan  hakkı belgesini,  patent  başvurusu  tarihinden   itibaren  üç  ay içerisin- 

de vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır. 

Yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı ülkelerde ya- 

pılmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulabilir. 

 
Rüchan hakkını bir    örnekle  açıklayalım; Ali  bey patentini 

Türkiye’de   01.01.2010   tarihinde  başvursun. Almanya’da  ikamet 

eden bir  Alman vatandaşı ise aynı  konuda Almanya’da 01.07.2010 

tarihinde Alman patent  ofisine başvuruda bulunsun. Ali  bey, 

Türkiye’deki  patent  başvurusuna dayanarak ve rüchanlı olduğunu 

belirterek Almanya’da 01.09.2010 tarihinde (Alman vatandaşından 

2 ay sonra)  başvuru yapsa bile , başvurusu rüchanlı olduğu  Alman 

vatandaşındanj 2 ay sonra başvuru yapmasına rağmen patentin sa- 

hibi olur ve Almanya’da Alman vatandaşının başvurusu red edilir. 
 
 

21.YüzYıl.PATENT STRATEJİSİ 
 

 

1.  Bir Patent Felsefesi Oluşturun 

2.  Sektörünüzü Analiz  Edin 

3.  Teknolojinizi Patentleyin 

4.  Patent Haklarınızı En Geniş  Şekilde  Koruyun 

5.  Patent Stratejinizi Koruyun. 
 

 
Faydalı  Model Nedir? 

 

 
Faydalı Model  Kavramı; Türkiye’de ve dünyada  yeni olan, sanayiye 

uygulanabilen (ancak tekniğin bilinen durumunu aşma şartının aranma- 

dığı) buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü  üret- 

me ve pazarlama hakkının verilmesidir. 

Faydalı Modeller,  belirli teknik alanlarda küçük ve orta ölçekli sana- 

yicilerin “geliştirdikleri küçük  buluşlarını” korumak amacıyla  veri- 

len bir belge olduğu kabul edilmektedir. 
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Faydalı  Model Korumasının Yararları: 
 

 
Faydalı Model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açı- 

sından daha elverişlidir. 

 
Küçük  ve orta  büyüklükteki  işletmelerin  gerçekleştirdiği  yenilikle- 

rin rakiplerce hemen  hemen  aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlike- 

si mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki  bu işletmelerin mütevazi de 

olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların eko- 

nomik varlıklarının devamına hizmet edecektir. 

 
Faydalı  Model   koruması,   tecavüz   fiillerine  karşı  patent   koru- 

masına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzen- 

lenmiştir.   Üretimi    artıran,   basitleştiren,   kalitesini   yükselten,   üre- 

tim  usul  ve  uygulamasını  değiştirerek,   çevre  kirliliğini  azaltan  kü- 

çük   mütevazi   buluşların   da   teknik   gelişime   çok   önemli   katkıla- 

rı olduğundan Faydalı Model  belgesiyle,  korunması  benimsenmiştir. 
 
 

Yo-yo, bez bebekten sonra dünyanın en eski ikinci oyuncağıdır. 

Eski   Yunan   yo-yoları  pişmiş   topraktan   yapılmaktaydı.  Yine 

bu  oyuncakların resimlerine Mısırlıların tapınaklarında da 

rastlanmıştır.  Napolyon ve  Wellington Dükü  gibi   savaşçılar 

bile   yo-yo    tutkunlarından   kaçınmaktaydılar.  Modern   yo- 

yo 1920’lerde “Flores Yo-Yo Şirketi” adıyla  kurulan firma 

sayesinde şekillenmiştir. Donald f. Duncan isimli  bir  girişimci 

Kaliforniya’da  bir   iş  gezisindeyken  Flores’i   yo-yo   oyuncağı 

ile oynarken görür ve 1 yıl sonra Flores’ten firmayı  satın  alır. 

Böylece  bu  eşsiz oyuncağı elde  eder  ve ismini  “yo-yo” koyar. 

Kısa bir süre sonra Duncan yo-yo için kayan  ipi icat eder. 
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Faydalı  Model Korumasının Şartları: 
 

 
Bir buluşun Faydalı  Model belgesi verilerek korunabilmesi için aşa- 

ğıdaki nitelikleri taşıması gereklidir. 

 
Yenilik: Buluş başvuru tarihinden  önce, Türkiye içinde veya dünya- 

da herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açık- 

lanmış, yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise YENİ DEĞİLDİR. 

 
Sanayiye  uygulanabilir olma  : Buluş , tarım  dahil sanayinin her- 

hangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olmalıdır. 
 

 

BİR BULUŞUN FAYDALI MODEL  OLMASI İÇİN 

TAŞIMASI  GEREKEN  ÖZELLİKLERİN   ÖRNEK 

İLE  ANLATIMI 

 
Bardak bulunduktan sonra su bardağı, çay bardağı, fincan, güğüm, 

maşraba, v.b ürünler  geliştirilmiş olsun. 

 
Yıl 1990  olsun. İnce belli çay bardaklarında çay içerken elinizin yan- 

dığını ; elinizin yanmayacağı kadar ısıda çayı içmek istediğinizde de çay 

ılık olacağından  lezzet  alamadığınızı tespit  ettiniz.  Bunu  çözmek  için 

çay bardaklarını kulplu olarak üretmek  istediniz. Fikri haklar bağlamın- 

da da buluşunuzu başkaları taklit etmemesi için koruma altına almak is- 

tediniz. Hangi  koruma türüne  baş vuracağınızı tespit etmek istersek : 

 
1)  Yenilik:  O  tarihte  dünyanın herhagi  bir yerinde  ince belli çay 

bardaklarına kulp takılmamışsa buluş yenidir. 

2) Sanayiye  uygulanabilirlik: Bulduğunuz kulplu bardak sanayiye 

uyarlanabilir ve seri olarak üretilebilir  mi ? Seri olarak üretilebilirse bu 

şartı da buluşunuz sağlıyor demektir. 

3) Teknik basamak: Buluş alanında orta seviyede bilgi ve kabiliyet- 
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te bir uzman  mevcut  bilgilerinden   kulplu bardağı  çıkarabilir mi ? Su 

ve sıvı maddelerle ilgili kaplarda uzman olan bir kişi kulp mantığını fin- 

canda, maşrabada, ibrikte gördüğünü , dolayısiyle kulpun  bir basamak 

içermediğini  belirtecektir.  İnce  belli  bardağa kulp  takılması olayın- 

da ‘’teknik  basamak’’  olmadığından faydalı modelle tescillenebilir. 

Dolayısiyle teknik basamak içermeyen ama  o ana  kadar dünyada 

olmayan en küçük  geliştirmeleriniz dahi  faydalı  modelle korunur. 

 
Yukarıda sayılan iki özelliği (yenilik ve sanayi ye uygulanabilirlik  ) 

sağlayan her türlü buluş (en küçüğü  dahil ) faydalı modelle korunabil- 

mektedir. 

 
( Örnekleme  için   Makine  Müh. Salim  ŞENTÜRK’e teşekkürler) 

 
 
 
 

FAYDALI MODEL  BELGESİ İLE  KORUNAMA- 

YACAK BULUŞLAR VE KONULAR : 

 
Usuller    ve   usuller    sonucu    elde   edilen    ürünler    ile   kimya- 

sal  maddeler   hakkında   faydalı  model   belgesi  verilmez.  Usuller   ve 

kimyasal maddeler ancak patent  belgesiyle korunabilir. 
 

 

FAYDALI MODEL VE PATENT BELGESİ ARASIN- 

DA NE  TÜR FARKLAR VARDIR ? 

 
Faydalı        model        belgesinde,         tekniğin         bilinen        du- 

rumunun      aşılması       kriteri       aranmazken;        Patent        belge- 

si   için   tekniği   bilinen   durumunun   aşılması   şartı   aranmaktadır. 

Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıl, Patentin Koruma süresi 20 yıldır. 

Faydalı  model   belgesinde   yenilik  incelemesi  yapılmadan  belge  ve- 

rilir ve yapılan itirazlar  dikkate  alınmadan  belge  verilir. Patentte   ise 
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Türk  Patent   Enstitüsünce  belirlenen   uluslararası  patent   veritabanı- 

na sahip araştırma kurumlarında  araştırma ve inceleme raporları dü- 

zenlenerek  buluşun  YENİ  olup  olmadığı  TPE  tarafından  araştırılır. 

Faydalı Modelin  tescil prosedürü daha kısadır(10-12 ay arası); Patent 

Belgesinin tescil prosedürü ise yaklaşık 3 yıldır. 

 
Bu nedenle Faydalı Model Belgesinin tescil maliyeti, patent belgesi- 

ne oranla daha azdır. 

 
Faydalı Model  belgesine,  Ek Patentlerde olduğu  gibi “ek faydalı 

model”  verilmez. 
 
 

FAYDALI MODEL PATENT BELGESİNE 

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR  Mİ? 

 
Faydalı Model belgesi verilmesi hakkında Türk Patent Enstitüsü’nce 

alınacak karardan once, faydalı model  belgesi başvurusu sahibi, 

başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini En- 

stitüden talep edebilir. Faydalı Model Belgesi verildikten sonra, patente 

dönüştürülemez. 
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FAYDALI MODEL TESCİLİ İŞLEM SÜREÇLERİ 
(www.tpe gov.tr) 
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PATENTLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ 

 
EDİSON DER  Kİ; 

 

 
“SATILAMAYACAK/İLGİ GÖSTERİLMEYECEK BİR ŞEYİ 

BULMAK İSTEMEM. 

BULUŞA İLGİ GÖSTERİLMESİ/SATIN ALINMASI BULUŞUN 

FAYDALI OLDUĞUNUN  KANITIDIR;  FAYDALI OLMASI İSE 

BULUŞUN BAŞARILI OLDUĞUNU  KANITLAR.” 

 
Dünyada kullanılabilir pratik teknik bilginin yaklaşık %80’nının 

sadece patent  dökümanlarında olduğu  bilinir. Her  geçen dakika 

artmakta  olan dünyadaki  patent  sayısının yaklaşık olarak iki yüz 

altmış milyon olduğu  söylenmektedir. 

 
Teknik bir ürünün ticarileştirilmesinde iki önemli nokta var: 

Birincisi; ürünün maksimum  faydayı verecek şekilde er- 

gonomik  olarak geliştirilmesi . İkincisi geliştirilen bu ergonomik 

ürünün satılması . 

 
Çoğu  kere firmaların ar-ge’sinde çalışan aykırı insanlar ; kend- 

ileri olmasa firmanın satacağı bir şey olmayacağını düşünerek 

kendilerini çalıştıkları firmanın “üstünde görür.” Firmanın 

üstünde  görme  durumu bu aykırı insanların akraba, arkadaş 

çevresinin pohpohlamasıyla  daha da keskin bir hal alır. Aykırı in- 

san ayrılıp kendi  işini kurayım mı diye tabiri  caizse düşünmeye 

başlar. Bu süreç iki üç yıl sürer. Bu süreçte geliştirdiklerini bey- 

ninde saklar; rutin mühendislik yapmaya başlarlar. 

 
Bu aykırı insanlar nihayet  ayrılırlar. İki, üç sene beyinlerinde 

sakladıkları ile beraber hemen ürün yaparlar ve bu ürünün paten- 

tini alarak piyasaya çıkarlar. Bu aykırı insanların %99 ticareti hiç 

bilmediklerinden kısa bir süre sonra batarlar.  Başvuru yaptıkları 
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patentlerde yalnızlığa terk edilir. Özellikle kendi ülkesindeki 

firmalar patent  başvurusu bir işe yarasaydı batan aykırı insan 

batmazdı  diye düşünürler. İlerleyen yıllar bunun  öyle olmadığını 

ticari olarak kabiliyetli bir insanın o patenti  keşfetmesi ile göster- 

ecektir. Bilim tarihi hep bu mantığın tekerrürü  ile doludur. Buhar 

makinasını ilk bulan Çinliler bunu  sanayiye uyarlayamamışlardır. 

Buhar makinasını gören Watt  , Çin’de bulunuşundan yaklaşık bin 

sene sonra sanayileştirmiş ve ‘’sanayi devrimini ‘’ başlatmıştır. 

 
Dünyadaki    patent     başvurularının    anlattığım    kategoride 

olması sebebiyle,   ticari olarak  kabiliyetli günümüz  anlatımıyla 

‘’girişimcilere ‘’ ve bu girişimcilerin bu dökümanları bizzat kend- 

ilerinin incelemesini gerek vardır. Genel de ticari olarak başarılı 

girişimciler çok yoğun olduklarından  bu işi teknik kadrolarına pas 

etmekteler  ; teknik kadroların  bakış açısı ticari olmadığından bu 

çalışma boşa gitmektedir. 

 
Öyle patent  başvuruları vardır ki başvuru tarihinden  elli sene 

sonraki topluma  hitap eder. Örneğin  raylı katlamalı tentenin  ilk 

bulunuşu  İrlandalı  bir  mucite  aittir.  Buluş tarihi  ise 1910’dur. 

1910   tarihinde   dünya  savaşların  içindedir.   Halk  fakirdir.  Bu 

buluşun genel dünya insanı anlamında kabul görmesi mümkün 

değildir. Öyle de olur. 1990’lara gelindiğinde dünyada refah ve 

zenginlik arttığı görülür.  Raylı katlamalı tenteler  1990’dan sonra 

insanların hayatına girer ve dehşet şekilde pazarı oluşur. 
 

 
Önceki yıllarda başvurulup , Pazar  bulamayan patentleri incele- 

meye ne dersiniz ! 

 
Patent veritabanlarından Kobiler nasıl yararlanır? 

 

 
Patent literatürü başka hiç bir yerden erişemeyeceğiniz teknik bilginin 

en geniş tek vücududur. Küresel olarak, 40 milyon patent yayınlanmakta 
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ve her  yıl ortalama  bir milyon yeni patent  dosyalanmaktadır.  Avrupa 

Patent   Ofisi  yaptırdığı  bir  araştırmaya  göre  patent   veritabanlarında 

yer alan teknik bilginin  %80’i başka kaynaklarda yer almayan bilgiler- 

dir. İnternet teknolojilerinin doruğa  ulaştığı Günümüzde Bu bilgiler- 

in tamamına  yakınına internet  ortamında  ücretli  veya ücretsiz  olarak 

ulaşmak mümkündür. Özellikle kobilerimiz  bu teknik bilgi hazinesin- 

den azami derecede yararlanmalıdır. 

 
Patent sistemi teknoloji üretiminin temelini oluşturmak- 

tadır. Patent korumasının 2 amacı vardır; 

 
1- Teknolojik bilginin herkesin öğrenimine, kanunun ko- 

ruma suresi sonunda da kullanımına açık olmasını ve do- 

layısıyla  bilim  ve  teknolojilerin  gelişmesini  sağlamak, 

 
2- Yeni geliştirilen makine, proses, malzeme veya bunlar- 

daki iyileştirmeleri başkalarına “öğreten” mucitleri, öğret- 

tikleri bilginin belli bir süre tekelini kendilerine vererek ödül- 

lendirip, bildiklerini “öğretmeye” teşvik etmek. 

 
Kobiler yeni ürün geliştirirken, işletme içindeki teknik 

problemlere çözüm aranırken patent veritabanlarında yapı- 

lacak araştırma bizlere başka hiçbir bilgi kaynağında ulaşa- 

mayacağımız teknik bilgiye ulaşma imkanı vermektedir. 

 
Patent veritabanlarında yapılacak araştırmalarla 

“Amerika’yı yeniden keşfetme” yi önlediği gibi; burada ya- 

pılacak araştırmalarla kobiler rakiplerinin mevcut ve ileride 

üreteceği ürünleri takip etme imkanına sahiptirler.Patent ve- 

ritabanlarında araştırma yapılmadan  , bir ürün geliştirme , 

ar-ge çalışması yapılması durumunda belki de aylarca yapılan teknik 

çalışmalar ve harcanan binlerce-onbinlerce liralar boşa gidebilecektir. 
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Firmalar patent  veritabanlarını taramak suretiyle gerekli teknik bilg- 

iyi çoğu  zaman   ücretsiz  bulabilir,  bazen  de  kendi  ülkelerinde  tescil 

edilmeyen  patent  veya faydalı modelin  konusu  olan  ürünleri  ülkeler- 

inde lisans ücreti ödemeden üretme veya teknolojileri ücretsiz kullanma 

imkanına sahip olabilirler. 

 
Özetle kobiler patent veritabanlarında  aşağıdaki şekillerde yararlana- 

bilir; 

 
• Yapılacak ar-ge çalışmaları ve ürün geliştirme çalışmalarının teknik 

altyapısını hazırlayabilirler. 

• Rakiplerinin patent  ve faydalı modellerini takip ederek ; rakipleri- 

yle aralarındaki rekabet ilişkisini takip ederek rakiplerinin önüne geçmek 

için neler yapması gerektiğini araştırabilir ve rakiplerinin yenilik ve pat- 

ent stratejilerini takip edebilirler. 

• Yapmış oldukları ar-ge çalışmaları sonucunda  tescillemiş oldukları 

patent  ve faydalı modellerin rakipleri tarafından yeni başvurular yoluyla 

taklit edilip edilmediğini  patent  izleme çalışması yaparak takip ederek, 

ihlal varsa itiraz yoluna veya gerekirse dava yoluna gidebilirler. 

•Kendi sektörlerinde  olmayan patent  ve faydalı modelleri  de ince- 

leyerek benchmarking yoluyla kendi sektörlerinde  yapacakları yenilik- 

lere uyarlayabilirler. 

 

 
PATENT ARAŞTIRMALARI 

 
Türkiye’de başvurulan  ve alınan patentlerin  tamamına  TÜRK  PA- 

TENT  ENSTİTÜSÜ’nün  www.tpe.gov.tr adresinden  ulaşabilirsiniz. 

Bu adresteki patent  dökümanlarının aynı formatında  dünyanın  her ül- 

kesinde  başvurulan  ve alınan  patentler  yayınlanır. Dolayısiyle patent 

dili evrensel bir dil olduğundan her ülkede aynıdır. 206 dünya ülkesi- 

nin tamamını aramak zor ve maliyetli olacağından şu şekilde bir yol ta- 

kip etmenizi önermekteyiz  : 

http://www.tpe.gov.tr/
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1- Teknolojinin üç merkezini takip edin 

a- Amerika 

b- Avrupa birliği 

c- uzak doğu 

 
2- Sektörünüz ile ilgili dünyada lider olan ülkeyi takip edin 

n tarım genetiği alanında : israili 
n hayvancılık alanında : hollandayı 

n otomotiv alanında : Almanya, Amerika, İtalya, Japonya, G.kore 

gibi. 
 

 
3-Sektörünüzle ilgili Türkiye’deki ve Dünya’daki rakiplerinizin patentleri 

takip edin. 

 
PATENTLERİN FUAR GÖREVİ 

 

 
Firmalar rakiplerinin ürünlerini ve yeniliklerini ; katalog, web sayfası 

veya ülkemizde  yüzlerce firmanın  katıldığı sektörel  fuarları takip ed- 

erek veya yurt dışında binlerce firmanın katıldığı sektörel fuarları takip 

ederek izleyebilirler bazen  de rakiplerinden  ürün  satın alarak ürünleri 

parçalamak suretiyle nasıl yapıldığını inceler ve bu ürünlere  alternatif 

ürünler  geliştirme yoluna gidebilirler. Bu yolların en ucuz ve kolay 

yollarından  biri  de  rakiplerin  patentlerini   takip  etmektir.  Aynı sek- 

törde  yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren  yüzlerce firmanın 

tescillemiş olduğu  binlerce patenti  oturduğu yerde inceleyerek de bu 

mümkündür.Bu durumda patentler  firmalar için aynı zamanda  FUAR 

GÖREVİ  görmektedir. 
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TEKNOLOJİK HİBE 
 

 
Her Patent sadece tescil edildiği ülkede korunmaktadır. Buna Patent 

tescilinde “ülkesellik ilkesi” denir. Bir patente başvuran şahıslar veya fir- 

malar kendi ülkesinde başvuru yaptıktan sonra  12 ay içerisinde diğer ül- 

kelerde de patent başvurusu yapması gerekmektedir. Aksi taktirde diğer 

ülkelerde  patentini koruma hakkını kaybedecektir.(PCT yoluyla uluslar 

arası patent  başvurusu  yapılarak diğer ülkelerde  başvuru süresi 33 aya 

kadar uzatılabilmektedir.) Bunun  anlamı  ve Türkiye Sanayicisinin bu- 

radan  çıkartacağı fayda şudur; Kendi ülkesinde tescil edilen ancak diğer 

ülkelerde tescil edilmeyen patentler  ve faydalı modeller,Türkiye’de tes- 

cil edilmediği zaman bu patentler ve faydalı modeller ve dolayısıyla tek- 

nolojiler TEKNOLOJİK HİBE  niteliğindedir. Başta Amerika, Avrupa 
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ülkeleri, Çin  ve Japonya gibi yılda yüzbinlerce patent ve faydalı mode- 

lin tescil edildiği ülkelerde tescil edilen ve Türkiye’de tescil edilmeyen 

patent  ve faydalı modelleri Türk firmaları araştıracak bulacak ve Türki- 

ye de serbestçe (hiçbir lisans ücreti ödemeden ) üretebilecek ve patent- 

lerin tescil edilmediği diğer ülkelere bu ürünleri pazarlayabilecektir, an- 

cak patentin  tescilli olduğu  ülkelere ürünlerini  satamayacaktır. 

 
Tabiî  ki burada  Türk  firmaları hiç araştırma  geliştirme  yapmasın- 

lar, sadece diğer ülkelerdeki firmaların kendi ülkelerinde tescilleyip 

Türkiye’de tescillemedikleri patentleri kullansınlar sonucu çıkartılma- 

malıdır, hepimizin  arzu ettiği sonuç tamamen  Türk mühendisleri  , bi- 

lim adamları ve işçileri tarafından  yapılan buluşların tüm dünyada kul- 

lanılıyor olması sonucudur. Ancak yukarıda bahsedilen teknolojik  hibe 

dünya buluşlarına gidilen yolda kullanılacak bir araçtır. Güney Kore, 

Tayvan, Çin’ de özellikle Amerika ve Avrupa firmaları tarafından  hibe 

edilen bu patentleri, her türlü teknolojik bilgileri üretime koyarak sana- 

yi devrimini yaşamışlar ve şimdi tüm dünya ülkeleriyle rekabet edebilir 

duruma  gelmişlerdir. 



   Kâr Getiren Patent Stratejileri / PATENT’LE KAZAN!     
!     

36 

 

 

 

 

PATENT BİR  TEKNOLOJİK İSTİHBARAT 

ARACIDIR! 

 
Patentler  teknolojik  bilginin en büyük kaynağıdır.Patent belgesi ilk 

başvuru  tarihinden  itibaren yenilik yapmanın bir ödülü olarak 20 yıllık 

bir süre için  TEKEL HAKKI olarak 

Verilir. Verilen  patent belgelerinin içeriği kamuoyunun haberdar 

olması ve teknik bilginin yayılması için  yayınlanır. 

 
Eskiden   bazı  ülkelerde   patentlerin   içeriği  patent   kütüphaneler- 

inde incelenir,  bazı ülkelerde  ise patent  ofislerine başvurularak patent 

dosyasının bir sureti satın alınırdı. Patent  kütüphaneleri Amerika başta 

olmak üzere hala popülerliğini korumakla birlikte Artık  bir çok ülkede 

tescillenmiş  patent  ve faydalı modelin  içeriği patent  veritabanlarında 

internet  üzerinden patent dosyalarının bütün  muhtevasına 

ulaşılabilmektedir. 

 
Artık teknolojinin  gelişmesi nedeniyle çok özel ve hızlı çalışan 

veritabanı yazılımları ve internetin dünyanın  her tarafına yaygınlaşması 

sayesinde değerli patent   belge   ve bilgilerine araştırmacıların , sanayi- 

cilerin ulaşma imkanı artmıştır ve  her yeni gün daha da artmaktadır. 

 
Herhangi bir kişi ihtiyaç duyduğu  teknik bilgileri, patentleri 

USPTO,ESPACENET, JPO,EPO, TPE,  GOOGLE/PATENTS  gibi 

genel erişime açık internet  veritabanlarına ulaşarak alabilir. 

 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tüm dünyada buluşların,teknik 

bilgilerin %90-95’nin patentli belgeler arasında bulunabildiğini 

açıklamıştır. 

 
Patent belgelerindeki bilgiler sektörlere göre sınıflandırılabildiği için 

sektörel ihtiyaçlara göre  patent  analizi yapılabilir ve bu analiz netices- 

inde elde edilen bilgiler sektörün  gelişmesi için kullanılabilir. 
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Patent  verileri teknoloji haritalarının  hazırlanması için kullanılabilir. 

Teknolojinin hangi yöne gittiği, yeni trendlerin  ne olduğu,  5 yıl hatta 

10 yıl sonra  ne tür teknolojik ürünlerin  görülebileceğini  patent veriler- 

inden çıkartabiliriz. 

 
Patentlerin incelenmesi yoluyla hazırlanacak teknoloji  haritaları ar- 

ge departmanları  için çok yararlı olacak  ve araştırma geliştirme yapan 

ar-ge personeline gelişmiş teknoljilerin yolunu gösterecektir. 

 
Günümüzde küresel bağlamda rakiplerimizin 

teknolojilerini  bilmek gerekmekte  ve rakiplerin 

bir sonraki adımının ne olacağını takip etmek 

durumundasınız. Bir sonraki adımı ise genelde 

fuarları  takip  ederek,  rakip  kataloglarını  veya 

web sitesini takip ederek bulamazsınız; rakipler- 

in bir sonraki adımını ancak , patentlerini  faydalı 

modellerini  tasarımlarını  takip ederek  bulabilir 

ve ona göre karşı atağa geçebilirsiniz. 

 
Teknolojik      rekabetin      yoğun      olduğu 

alanları bilmek ve o alanlarla ilgili yenilikler, 

geliştirmeler  yapmak  ve o  alanlarla  ilgili AR- 

GE ye yoğunlaşmak patentin  bir istihbarat aracı 

olarak  kullanılmasıyla mümkündür. 

 
Herhangi bir yatırım kararı vermeden  önce 

var olan teknolojileri değerlendirmek için; 

yatırımcıların ; yatırım yapılacak sektörde  faali- 

yet gösteren firmaların patentli teknolojilerini 

araştırmak  ,  bilmek  ve  değerlendirmek, pat- 

entli   olmayan   teknolojilerini   bilmek,   patent 

süresi dolmuş   veya patent  süresi dolmasa da 

terkedilmiş patentlerini  bilmek gerekir. 
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Yatırım yapılacak sektördeki firmaların patent  portföyünü, yenilik 

üretim hızını bilmek ve rekabete hazırlıklı olmak gerekiyor. 

 
Yatırım kararı verilmeden önce sektördeki patentleri  bilmeden  raki- 

plerin sınai mülkiyet haklarını incelemeden  bir yatırım yapılması duru- 

munda;    patent  ihlalcisi durumuna düşebilir  veya kolayca ve ücretsiz 

ulaşabileceği ve kullanabileceği teknik ve teknolojik bilgileri zor ve çok 

pahalı yollarla ulaşabilme tehlikesi mevcuttur. 

 
Patentleri teknolojik istihbarat için çok önemli bir kaynak olup, 

şirketlerin stratejik avantaj kazanmasında kullanılabilir.Teknoloji 

istihbaratı  analiz tahminlerinde ve dış teknoloji  bilgilerini yönetmede 

kullanılabilir. 

 
Teknoloji istihbaratı; patent haritaları geliştirme, rekabetçi istihbarat 

ve teknoloji bilgi tabanı oluşturmada  kullanılabilir. Patent  haritaları, 

sektörlerdeki gelişmekte olan oyuncuları belirlemede,takip etmede ve 

teknolojinin  yönünü  tayin konusunda kullanılabilir. 

 
Teknoloji haritaları ar-ge  ve ar-ge’nin ticarileştirilmesi Faali- 

yetleri  için aşağıdaki yollarla  değerlendirilebilir; 

 
• Firmaların veya askeriye gibi kurumların  stratejik gereksinimlerini 

tespit ve uzun vadeli politika belirlemede ve geliştirmede 

• Sanayideki teknolojik faaliyetleri ve yeni eğilimleri tahmin ve tespit 

etmede, 

• Kuruluşların büyümesi için yardımcı alternatif kalkınma ve büyüme 

yollarını göstermede, 

• Potansiyel lisans fırsatları ve teknolojik know-how  transferinde, 

• Potansiyel iş ortakları ve müşterileri belirlemede , 

• Rakipler ve potansiyel rakiplerin teknolojilerini, ürünlerini,iş süreç- 

lerini izleme  ve değerlendirmede, 

• Sektördeki  teknolojik  ilerleme alanlarını tespit etmede  ve sektöre 
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yeni giren rakiplerin teknoloji alanını tespit  ve sektördeki yerlerini takip 

etmede  alarm görevi olarak, 

• Teknolojik etki alanı içindeki boşlukları, fırsat alanlarını görmede 

ve o alanlara yoğunlaşarak rakiplere fark atmada 

• Yeni fikirler ve sınai mülkiyet simülasyonu oluşturmada kullanılabilir 

ve değerlendirilebilir. 

 
Patent  haritaları;  Sınai mülkiyet  yönetiminin  ayrılmaz  bir  parçası 

olup, değerli bilgileri, gizli patentleri  ortaya çıkarma, teknik eğilimleri, 

Pazar eğilimleri, rakip değişiklikleri, teknoloji profili ve bir şirketin ino- 

vasyon potansiyeli için yararlı göstergeleri sağlayarak, rekabet stratejiler- 

inde firmaların, rakiplerine fark atmasında kullanılabilir. 

 
 
 
 

TOYOTA HİKAYESİ 
 

 
Bu günün dünya devlerinden Toyota’nın tarihi 19.yüzyılın sonlarında 

dokuma  şirketi olarak  başlar. Şirketin kurucusu  Sakichi TOYODA  bir 

ahşap el dokuma tezgahı geliştiriyor. Tezgahları yıldan yıla geliştirmeye 

devam ediyor ve yıllar süren bir uğraşın sonunda  en mükemmel  mod- 

eli üretiyor.  Japonya’nın  bu  ilk tasarımı İPLİK  SARMAYA DEVAM 

EDERKEN KESİM YAPABİLME fonksiyonu gibi eşsiz özellikler 

taşıyor. Sakichi TOYODA en popüler dokuma   tezgahının  patentini 

Britanyalı bir şirkete satıyor.Paranın  ne için gerektiğinin  hesabını çok- 

tan yapmış. O sıralar iddialı ve ileri görüşlü  bir fikrin rüyasını görüy- 

or.: otomobil imal eden bir şirket kurmak. Bu iddia oğlu, Kiichiro 

TOYODA  tarafından  hayata geçiriliyor. O  da babası gibi  bir  mucit. 

Baba oğul bizzat yaparak öğreniyorlar.  Kiichiro Toyoda 1937’de  Japo- 

nya için seri üretim  binek otomobil üretmek  üzere  TOYOTA  Motor 

Corporation’nu kuruyor.  Dokuma  Tezgahından Dünya’nın  En Büyük 

Otomobil Firmalarından  Birisi Olmaya  Giden  Yolda İlk Adımlar  Bu 

Şekilde Atılmış Oluyor. 
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TOYOTA’nın  ilk modellerinden birisi. 

 
 

YENİ  ÜRÜN GELİŞTİRMEDE TREND 

BELİRLEME 

Günümüz küresel ekonomisinde; 

• Daha kaliteli ürün yapabilmek için 

• Daha ucuz ürün yapabilmek için 

• Daha albenili görünüşe  (tasarım )  sahip ürün  yapabilmek için 

• İlave fonksiyonlara sahip ürün yapabilmek için 

Yenilik yapmak zorundasınız. Dikkat  edin zorundasınız dedim, 

yapsanız iyi olur demedim.  Çünkü  küresel rakipleriniz  yukarıdaki tüm 

başlıklarla ilgili harıl harıl yenilik yapmaktadırlar. 

Geçmişte,  ağılıklı olarak  müşterilerden gelen ihtiyaçları karşılamak 
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için yapılan yenilikler günümüzde yön değiştirmiştir.  Müşteriler  artık 

size şunu şöyle yaparsanız sizden daha fazla ürün  alırım talebi ile gel- 

memektedir. Müşteri istediği ürünü  sanal ortamda  aradığı zaman, biri- 

leri müşteri istemeden  onun  isteklerini düşünmüş, olası kullanım prob- 

lemlerini  çözmüş  , hazır  ürün  olarak piyasaya sürmüş  vaziyette bula- 

bilmektedir.  Müşterinin  tarif edip, sizin mızmızlanmanızı  çekip, belirli 

süre bekleyeceği ürün; standart olarak ve istediğinin ileri özelliklerinde, 

piyasada hazır olarak bulunmaktadır. Hatta  ilave istekler demek;  ilave 

maliyet ve minimum alınması mecburi adet  demek iken; müşterinin 

karar verme sürecini olumsuz  yönde   etkileyecek  bu istekler olmadan, 

müşteri   sanal ortamda  istediği (hatta hayal  ettiği ) ürünü  bulmakta, 

standart fiyattan istediği adette, hiç beklemeden hemen alabilmektedir.. 

 
Bu şartlarda sizin küresel anlamda ürün  satmanız çok zor olmakta- 

dır. Yenilik yapmaya bakışınız oranında;  gün geçtikçe makas  zor olan 

durumdan imkansız duruma  doğru   açılmaktadır. 

Hızla açılmakta olan bu makası  günü kurtararak kapatamazsınız ! 

Ne yapılmalı? diye sorduğunuzu yok yok haykırdığınızı duyar gibiyim. 

Somut ve yalın anlatımla yapılması gerekenler : 

• Önce  trend belirlemeyi öğrenmelisiniz: Nedir  trend  belirleme: 

kullanıcının  “kullandığı  üründeki  sorunu  kanıksayarak bu  ürün  böy- 

le yapılır, bende bu şekilde aldığım ürünü  kullanım şeklime uygun hale 

getiririm” düşüncesini yıkmak; “müşteriye satılacak ürünü hiçbir de- 

ğişikliğe  uğratmadan kullanmasını sağlamaktır.” 

Buna en güzel  örnek 2008/03918 başvuru nolu “mıknatıslı keser” 

başlıklı faydalı modeldir: 

Keser, on yıllardır aynı keser. Kesmeyi sağlayan bir ağzı, çakmayı 

sağlayan çakma kısmı ve çivi çıkarmayı sağlayan çivi çıkarma kısmı olan 

bir basit el aleti. Keserde yenilik mi olur.  Keser bildiğin keser, önem- 

li olan satabiliyormusun  o. Diye düşünen  bizler, kullanıcıyı hiç düşün- 
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memekte;  inşaat ustası bizim on yıllardır sattığımız yukarıdaki özellik- 

lere sahip keseri kullanmalı, kullanımda gerekli olan ilave işçilik ve ilave 

kullanım özelliğini kendisi “birşekilde” yapmalıdır. Devamlı olarak sü- 

rüp giden ticareti zorlaştırmamalı “kullanımı kolaylaştırıcı” “icat çıka- 

rılmasını istememelidir.” 

 
2008/03918 başvuru numaralı faydalı modelin sahipleri böyle dü- 

şünmemişler,  inşaat ustasının kullanımını kolaylaştırıcı yenilik yapılma- 

sının savunmuşlardır. Önce inşaat ustasının çalışmasını incelemiş; bu 

incelemede ustanın tahtayı bir elinde tuttuğu diğer elinde keser ile be- 

raber  parmak  aralarında  tuttuğu çiviyi önce tahtaya sabitlemede  daha 

sonrada  çakmakta olduğunu görmüşler.  Burada keser ile beraber  par- 

mak uçlarında tuttuğu çiviyi “ustalık marifeti” sayan ustaların kanıksa- 

mış olduğu  çalışma şeklini ortadan  kaldıran ve inşaat ustasının çalışma- 

sını kolaylaştırıp, yorulmasının  azaltan yeniliği yapmışlardır. Bu fayda- 

lı modelde inşaat ustası keserde hazırlanmış arkasında mıknatıs olan de- 

liğe çiviyi sürmekte  keseri sapından tutarak  daha önce yaptığı parmak- 

ları ile keser ve çiviyi tutma hareketini yapmamakta; önce keseri tahtaya 

çiviyi sabitleyecek kadar vurarak daha sonrada çiviyi tahtaya seri olarak 

çakmaktadır. Bu kullanımı sağlayan keser inşaat ustasının hem işini ba- 

sitleştirmiş hem de “yorgunluğunu” azaltmıştır.  Bu yeniliği kullanan 

inşaat ustası gördüğü tüm meslektaşlarına bunu  överek anlatmış üretici 

namına “en etkin  ve en masrafsız pazarlamayı” yapmıştır. 

 
O halde diyoruz ki : 

 

 
ÜRÜNÜNÜZÜ KULLANANLARIN SİZE SÖYLEMEYİPTE 

KANIKSADIĞI PROBLEMİ BULUN VE ÇÖZÜN. 

 
İşte size bakış açınızı değiştirecek  bir örnek  daha: Dünyadaki  tüm 

ütü üreticileri ütü ile ilgili geliştirmeleri düşünüp yapmaktadırlar. Sade- 

ce ütü  ile ilgili 0nlarca patent  vardır. Fakat ütüleme  sürecindeki ütüyü 

kullananın  “meslek  sırrı” olarak görüp  kanıksadığı problemi  kavrayıp 
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buna uygun yenilik yapan firma göz önünde yoktur. Nasıl mı ? Özellikle 

erkeklerin ütüyü hiç sevmemeleri ve dışarıda yaptırma pahasına bu işten 

kaçtıkları bilinen bir gerçektir. Oysa “bir ütü masası yapılsa;  pantalo- 

nun  şu kısmı ütü masasının şu kısmına; pantalonun şu kısmıda ütü 

masasının şu kısmına denk  getirilince sadece  ütüyü sürün ! dense 

bu ütü masasının satıp –satmayacağını sizin yorumunuza bırakıyorum. 

 
• Trend  belirleyemiyorsanız , trend  belirleyenleri takip edin. Trend 

belirleme sonucunda  elde edilen tüm yenilikler patentle  korunur  . Do- 

layısiyle konunuzla  ilgili dünyada başvurulan ve alınan patentleri incele- 

meniz size trend  belirlemede  önemli bilgiler verecektir. Trend  belirle- 

mede ne kadar çok örnek görürseniz  o kadar çok trend belirlemeye va- 

kıf olursunuz. 
 

 
 

HİTACHİ ŞİRKETİ NİN PATENT STRATEJİSİ 
 

 
1996  yılında, HİTACHİ’ nin sahip olduğu  patentlerden elde ettiği 

kazanç 455  milyon dolar  oldu.  Bu kazancın 91  milyon doları patent 

lisans ücretlerinden gelirken, 364 milyon doları patent  ticaretinden 

kazanıldı ve şirketin zirve noktaya ulaşmasında büyük katkısı oldu. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, HİTACHİ, diğer Japon şirketlerin 

arasında,  patent  ticaretinden  en  fazla kazanç  sağlayan şirkettir.  Nasıl 

oluyor da, HİTACHİ patentten bu kadar kazanmayı başarabiliyordu? 

 
HİTACHİ şirketi kurulduğu zamanlarda, patent  uzmanlarının 

buluşlar  yaparak, Japonya’  nın  kendi  teknolojisini  üretebilecek  kapa- 

siteye gelmesini hedefleyen bir arayış içerisindeydi. Bu nedenle,  şirket 

bünyesinde  çalışan mühendisleri,  potansiyellerini sonuna kadar kul- 

lanarak, buluş yapmaya sevk ediyordu.  Şirketin kurucu başkanı olan 

Namiehi Odaira’ nin kendi teknolojilerini mutlaka kendilerinin üretmek 

zorunda  olduklarına dair kesin görüşleri vardı. Bugün,  HİTACHİ’ nin 

sahip olduğu  ileri teknoloji  ile bu kadar üne kavuşmuş olması şirketin 
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bu stratejisi ile açıklanılabilir. 
 

 
İkinci Dünya Savaşı’ nın ardından,  diğer herkes gibi, HITACHİ te- 

knoloji açığını giderebilmek  için, diğer ülkelerin teknolojisine  yöneldi. 

Bilgisayar üretimi,  televizyon endüstrisi  ve nükleer  enerji alanında te- 

knolojisini geliştirerek, başarıyla rekabet edebilmek için HİTACHİ çok 

çalıştı. 1970  yılında, 20.000 patent  başvurusunda  bulundu.  Şirketin 

tüm teknik gelişmeleri patent bölümünden geliyor, ardından hemen 

patent başvurusunda  bulunuluyordu. Gerçekleştirilen buluşların kali- 

tesinden ziyade, yapılan patent başvurusu rakamının yüksekliği etkileyi- 

cidir. HİTACHİ’ nin yanında, diğer Japon şirketleri de patent alanında 

rekabet  etmeyi amaçlayarak, patent  başvurularında  bulunuyordu. Aynı 

sene, şirket patentlerinin diğer  şirketlerce bir ücret  karşılığı kullanımı 

politikasını benimsedi. Bu politika yeni teknolojiler geliştirmek için 

gereken yatırımın büyük kısmını finanse etti. 

 
1981  yılında HITACHİ diğer ülkelerin de üretim  yapabilmek için 

kullanmak zorunda  kalacakları, stratejik patent  sayısını ikiye katlamayı 

hedefleyen bir kampanya başlattı. Patent şirketin  kendi  bünyesinde 

kullanılabiliyorsa değerlidir; ancak  bir  patentin esas değeri, diğer 

şirketlerin aynı  teknolojiyi üretmek için  o  patenti kullanmaktan 

başka  çaresi kalmamalarında gizlidir. Bu nedenle HİTACHI pat- 

entlerini  altın, gümüş  ve bronz  olmaz üzere 3 kategoriye ayırdı: Altın 

sınıfında, diğer şirketlerin kullanmak zorunda oldukları dünya çapındaki 

başlıca teknolojinin   üretilmesinde   kullanılan  patentler   bulunuyordu. 

Bu bağlamda,  HITACHI dünyada  stratejik patentin  önemini  ilk fark 

eden şirketler arasında gelmektedir. 

 
1985  yılında,  şirket  stratejik  patent  sayısını ikiye katlayan 

2. kampanyasını, 1990  yılında ise aynı amaçlı 3. kampanyasını 

gerçekleştirdi.  “ÖNCE PATENT” sloganı  altında  çalışan HİTACHI 

şirketi, halen patent üzerine üstün bir gayretle çalışmakta ve patenti 

gelişmişliğe doğru  giden bir anahtar olarak görmektedir. 
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12 çocuk annesi olan Lillian Moller Gilbreth’in  ev eşyalarını 

geliştirmek üzerine  düşünmek  için iyi bir nedeni  vardı. Lillian; 

elektrikli çırpıcı, pedal yardımıyla açılan çöp kovası ve engellilerle 

ev hanımlarına  yönelik ergonomik olarak elverişli mutfak da dahil 

olmak üzere birçok aparatın patent  tescilini gerçekleştirmiştir. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GENEL PATENT STRATEJİLERİ 
 

 
TESADÜFİ PATENT STRATEJİSİ 

Bir şirket, şirket çalışanı tarafından  gerçekleştirilen buluşa, ayrılan 

bütçeye uygun olarak patent alır. Büyük şirketler bu yöntemi kullandığı 

gibi, küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından  tesadüfi patent  yöntemi 

kullanılmaktadır.  Tesadüfi stratejinin  temel  sakıncası, patentin  gelişim 

sürecindeki kontrol eksikliği ve patentin yüksek bedellere mal olmasıdır. 

(GENERAL  MOTORS BU STRATEJİYİ BENİMSEMİŞTİR.) 
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SALDIRI STRATEJİ 

Şirket, rekabet içinde bulunduğu rakip firmaları engellemek ve güçlü 

bir patent  birikimini inşa etmek için, kısa sürede birçok patent alır. 
 

 
KORUYUCU STRATEJİ 

Şirket, var olan ürünlerini  rakip firmalar tarafından kullanılmasını 

önlemek için, ürünleri meydana getiren fikirlere patent  belgesi alır. Bu 

stratejideki  temel  eksiklik pasif bir strateji  olması ve piyasadaki diğer 

firmaların gelişime yönelmesini engellemesidir. 
 

 
SEÇİMLİK STRATEJİ 

Chrysler tarafından  uygulanan  bu stratejide, şirket kesin belirlenmiş 

bir kritere  göre  patentlenmiş fikirleri korur.  Bu yaklaşım, şirketin te- 

knik personeline fikirlerinin patentlenebilirlik bakımından değeri olup 

olmadığını  araştırma  imkanı sağlayarak yol göstermiş  olur.  Bu strate- 

jinin  etkili olması seçilen kritere  göre  değişir.  Örnek  verilecek olur- 

sa, Eğer  şirket, gelecek hakkında  belirgin  bir kavrayışa sahip değilse, 

mühendisleri  yanılgıya düşürerek,  önemli fikirlerinin geri çevrilmesine 

yol açabilir. 
 

 
GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİ 

Yakın gelecek (5-15  yıl) bakımından  tekel olma imkanını sağlayacak 

ürünleri  meydana getiren  fikirler patentlenir. Bu strateji ileri teknoloji 

şirketleri için çok başarılı olabileceği gibi, duruma  göre başarısızlıkla da 

sonuçlanabilir. 
 

 
ENGELLEYİCİ STRATEJİ 

Rakip firmalar tarafından  kullanılmasının tehlikeli olma ihtimali bu- 

lunan, ancak temelde bir gelişim planına hizmet  etmeyen buluşlar pat- 

entlenir. Bu strateji  bir çok değeri kalmamış “kadro dışı/rafa kaldırılmış 

patent”  in ortaya çıkmasına neden olur. 
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MAYIN TARLASI STRATEJİSİ 

Endüstrileri yöneten önemli fikirler patentlenir. İleride o endüstideki 

firmaları patenti satın almaya zorlamak veya patentli buluşu izinsiz olar- 

ak kullanmaları karşısında aleyhlerinde  dava açılarak davayı kazanmak 

hedeflenir. Bu strateji küçük şirketler tarafından tercih edildiği gibi, bi- 

reyler tarafından da kullanılabilir. 
 

 
İFŞA EDİCİ STRATEJİ 

Buluşa patent belgesi alarak, monopol/tekelci bir tutum elde etmek 

yerine; buluş  konusu  ürün  piyasaya sürülür.  Bu strateji, rekabeti  yen- 

me imkanına sahip, finansal ve fikri mülkiyet konusunda güçlü büyük 

şirketler tarafından kullanılır. İfşa edici strateji, büyük şirketlere zarar 

veren mayın tarlası stratejisine karşı uygulanır. Örneğin  XEROX yenilik 

özelliğine  sahip fikirleri özel  gazetede  piyasaya duyurur  ve patenlen- 

mesini engeller. 
 

 
GİZLEYİCİ STRATEJİ 

Şirket hatalı bilgi vererek bir buluşa patent  alır veya patent  almadan 

piyasaya duyurur.  Amaç rakip firmaları hatta müşterileri ve yatırımcıları 

dahi yanıltmaktır. Bu strateji bilgi kirliliğini/karışıklılığı sonucunu 

doğurur. 
 

 
TAKAS STRATEJİSİ 

Şirket sahip olduğu  patentli teknolojiyi, karşı şirketin patentli te- 

knolojisini kullanma karşılığında teklif eder.Çapraz  lisans stratejisi olar- 

ak da adlandırılabilir. 
 

 
LİSANS STRATEJİSİ 

Diğer şirketlere lisans yolu ile satılabilecek patentler  elde edilir. Pat- 

ent alanı, potansiyel müşteri kitlesine göre belirlenir. 
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EDİSON STRATEJİSİ 

Bu taktik yeni satış sektöründe yeni ürün ve hizmetlerin  baştan başa 

yaratılmasının  odak noktasıdır.  Üretim    ve buluşlara  bu  taktiğin  yanı 

sıra ARGE de dahildir.  ürünün modelleri  ve numuneleri, düzenleyici 

ürünler,  pazar araştırmaları, vb… amaç daima üreten  ya da lisans vere- 

bilecek firmalar yaratmaktır. 

 
Son dönemlere  kadar bu strateji ileriyi gören  olağanüstü  yetenekle- 

re sahip kişilerin iş hayatı için gerekli olmuştur. …( Edison, Westingho- 

use. gates vb. gibi…) Günümüzde ise  bu strateji şirketlerin tüm yelpa- 

zelerinde kullanılabilmektedir. 

 
Günümüzde birçok  şirket yukarıdaki stratejilerin  çeşitli kombinas- 

yonlarını uygulamaktadır. 
 

 

Kodak  firmasının  sadece  dijital  kamerelarla  ilgili  11  buluşçusu 

ve 75’den  fazla patenti  bulunmaktadır. Dijital  kameralarda 

kullanılan   çoğu   teknoloji   lisansının   sahibi   Kodak   firmasıdır. 

Bu teknolojik  özelliklerin içerisinde resimlerin veya videoların 

makineden  bilgisayara transfer edilmesinden,  makinenin  pillerinin 

şarj edilmesine  kadar birçok vasıf mevcuttur. Bugün  Kenneth 

Parulski’nin liderliğinde  Kodak firmasında çok etkileyici bir dijital 

teknoloji   takımı  vardır.  Bu  kişilerin  buluşları  dünyadaki   dijital 

kamera üreticilerine Kodak tarafından lisanslanmaktadır. 
 

 
 
 

PATENT STRATEJİLERİNDE 
TRİZ SİSTEMİNİN KULLANIMI 

 
TRİZ NEDİR ? 

 

 
Triz, Genrich altshuller adındaki makine mühendisi olan bir rus mu- 

cit tarafından 
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1946  yılında bulunmuş  bir “yaratıcı problem  çözme teorisidir.” 
 

 
Altshuller rus donanmasına  patent  subayı olarak atanması ile başvu- 

ru yapılan patentleri  şekli olarak kontrol  etmek görevini yaparken; şekli 

kontrol  yaptığı patentlerde ne bulunduğu bulunan  şeyin ne şekilde ya- 

pıldığı noktasında  da kafa patlatır. Dört  yıl gibi kısa bir sürede iki yüz 

bin patent  inceler. İncelediği  iki yüz bin patentin  ortak yönlerini keş- 

feder. 

 
Bir patent  dökümanında: sonuç ve sonuca giden  yol olarak iki ana 

tema vardır. 

Altshuller, çalışmasında iki yüz bin patente  otuz dokuz sonuç oldu- 

ğunu  ve bu otuz dokuz sonuca kırk farklı yoldan gidildiğini elde eder. 

 
Altshuller, otuz  dokuz sonucun;  hız arttırma,  kuvvet arttırma,  ağır- 

lık azaltma gibi parametreler  olduğunu bulmuş bu parametrelere  “mü- 

hendislik parametreleri”  adını vermiştir. 

 
Altshuller , bu otuz  dokuz sonuca giden; parçalama, çekip çıkarma, 

asimetri, zararı faydaya çevirme gibi kırk farklı yola da “yaratıcı prensip- 

ler” demiştir. 

 
Altshuller,  bir yenilik yaparken devamlı olarak yapılan bu yeniliğin 

karşısında bir istenmeyen durum  oluşur. (makinanın mukavemetini art- 

tırmak isterseniz ağırlığını arttırmak zorunda  olduğunuz gibi) Bu duru- 

mun bir “çelişki” olduğunu bulan Altshuller çelişkinin çözümünün bir 

patent  olacağını savunmuştur. 

 
Altshuller, incelemiş olduğu  iki yüz bin patentten çıkarmış olduğu 

sonucu bundan  sonra karşılaşılacak 

problemleri  çözmede  kullanmak  ile ilgili pratik bir matris oluştur- 

muş; Bu matrise “çelişki matrisi” demiştir. 



   Kâr Getiren Patent Stratejileri / PATENT’LE KAZAN!     
!     

50 

 

 

 

 

Çelişki matrisinin satır ve sütünlarına otuz dokuz mühendislik para- 

metresini  yerleştirmiş. Her  satır ve sütünün çakıştığı kareye de uygun 

yaratıcı prensipleri yerleştirmiştir. 

 
TRİZDEN NASIL FAYDALANILIR ? 

 

 
Çelişki matrisinin kullanımı şöyledir: Geliştirmek istediğiniz özelliği 

matrisin satırında bulun . Geliştirme istediğiniz özellik olduğu  durum- 

da problem olan özelliği sütünda bulun. BU İKİ SATIR VE SÜTÜNÜ 

ÇAKIŞTIRINCA SİZE ÇÖZÜM SAĞLAYACAK 

YARATICI PRENSİPLERİ ÇAKIŞAN KARENİN  İÇİNDE BU- 

LACAKSINIZ. 

 
Örnek:  Bir  yelkenli gemide hız arttırmak  istediğinizde;  hızı arttır- 

mak için yelken hacmini arttırmanız  gerekecektir. Bunun içinde yelken 

direğini uzan yapmalısınız. Çelişki matrisinin satırından “hareketsiz cis- 

min uzunluğu” seçilir. Yelken direğini  uzun  yapınca geminin  ağırlığı 

artması problemi  oluşacaktır. Çelişki matrisinin sütunundan hareketsiz 

cismin ağırlığını seçeriz. 

 
Bu iki satır ve sütunun çakıştığı kutu içinde yapmamız gereken şu ya- 

ratıcı prensipleri buluruz:  KOMPOZİT MALZEME  KULLAN: yelken 

direği mukavemeti yüksek ağırlığı hafif metal tozlarından üretilirse iste- 

nen sonuç elde edilebilir. 

İÇİNİ BOŞALT  : Yelken direğinin  içini boşaltırsanız  yine istenen 

sonucu elde edersiniz. 
 

 

TRIZ YÖNTEMİNİ KULLANARAK SİSTEMATİK 

İNOVASYON YAPAN  DÜNYA ŞİRKETLERİ 

 
KODAK, PHILIPS, FORD MOTOR, MOTOROLA, CHRYSLER, 

DELPHI, SIEMENS,  BOSCH, NOKIA,  ERICSSON ve daha yüzler- 
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ce firmanın TRIZ  yöntemini  kullanarak sistematik inovasyon yaptıkla- 

rı bilinmektedir. 
 
 
 

TRIZ YÖNTEMİYLE İLGİLİ BİLGİ 

ALINABİLECEK  BAZI  WEB ADRESLERİ 

 
www.trizgroup.com 

www.triz40.com 

www.innovation-triz.com 

www.systematic-innovation.com 

www.ideationtriz.com 

www.aitriz.org 
 

 
 

USTANIN BİLGİ HAZİNESİ: 
KARA KAPLI DEFTER 

 

 
ISO 9001 kalite sisteminin firmalara getirilmesindeki amaçlardan bir 

tanesi iletişimde hata yapılarak yanlış üretimin  (satın  almanın,  satma- 

nın,  v.b)  yapılmasını engellemek;  diğeri  de “yaptığını yaz;  yazdığı- 

nı yap” anlayışıyla işletmedeki tüm makineleri ayarlama ,ürünleri  oluş- 

turma,  v.b bilgilerin el altında olması ve kişiye bağlı olmayarak kişilerin 

gelmeme veya işten ayrılması durumunda işletmenin zaman kaybetme- 

den aynı kalitedeki ürünlerini  üretilmesini  sağlamaktır. Başka ifade ile 

yıllarını o işletmedeki makinaları ayarlamada, tamir yapmada geçirip, yı- 

ğınla pratik (kullanılır) bilgi elde eden  ustanın  işten ayrılması veya öl- 

mesi durumunda yerine gelecek ustanın  yetişmesi için gereken  zama- 

nı azaltmaktır. 

 
Düşünce çok iyi olmasına rağmen pratiğe yansıması okadar iyi olma- 

mıştır.  Yıllarını o bilgileri öğrenmeye vermiş ustaların hiç biri genel ifa- 

http://www.trizgroup.com/
http://www.trizgroup.com/
http://www.triz40.com/
http://www.triz40.com/
http://www.innovation-triz.com/
http://www.innovation-triz.com/
http://www.systematic-innovation.com/
http://www.systematic-innovation.com/
http://www.ideationtriz.com/
http://www.ideationtriz.com/
http://www.aitriz.org/
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deler dışında makinayı detaylı çalıştırmayı sağlayacak bilgileri hiçbir za- 

man bu dökümanlara  yazmamışlardır. Kendi beyinlerinde  oluşturduk- 

ları “kara  kaplı  deftere” yazmışlardır. Bu sebepten  dolayı İSO  9001 

‘in evrakları makine üzerlerinde  tozlu bir şekilde durmaktadır. Hiç kim- 

se bırakın okumayı, alıp gözden  geçirmeyi bile düşünmemektedir. 

 
Bu tip firmaya alınan yeni  mühendisin işletmenin  tüm  teknik bil- 

gilerine ulaşması zaman alacağından firmanın bunu  bekleyecek taham- 

mülü olmaması; yeni mühendisin okuduğu bilgilerin çok genel olma- 

sı fabrikanın genel işleyişine ani müdahale yapamaması motivasyonunu 

kötü yönde etkilemekte ve işe daha alışmadan ayrılmasının temel nede- 

ni olmaktadır. Belki de yıllarca mühendise  bir öğreten  olması, bu süreç- 

te de mühendisin  öğreten  aramasına sebep olmuş; öğreteni  bulamayan 

mühendis  sokakları doldurmuştur. Enteresan  olan taraf fabrikanın mü- 

hendise, mühendisin  fabrikaya aşırı ihtiyacı varken; mevcut öğrenilmiş 

yapıdan dolayı mühendisle  fabrikanın buluşamaması  gerçeğidir.  Diğer 

ifade ile geçmişte öğretilmeye  alışmış mühendisin  fabrikada kendi ken- 

dine, kısa sürede ve makinalara zarar vermeden öğrenmesi ve yapması 

olgusunun alt açılımının bir türlü yapılamamış olmasından dolayı; dok- 

torun  hastanedeki  katkısı, avukatın adliyedeki katkısı gibi mühendisin 

fabrikadaki katkısı olamamıştır. 

 
Sorun ustanın kara kaplı defterinde  yazanların çok kısa sürede genç 

mühendise  verilememesi sorunudur. 

 
Bu sorunu şu şekilde çözerek genç mühendislerin sanayiye bir an önce 

adapte  olmaları sağlanabilir : Hangi  makine olursa olsun  (üretim  yön- 

temi.  ürün,  v.b) ilk bulunduğu tarihten  bu güne  kadar tüm  geliştirme 

adımları dünyadaki patent dökümanlarından elde edilebilir. Patent dö- 

kümanları bir “öğretmendir.” Patent  dökümanlarında geliştirmeye se- 

bep olan problem  tanımı, çözüm  mantığı ve çözümün detay teknik an- 

latımı vardır. Genç mühendis  şayet bu dökümanlara  ulaşır ve onları ince- 

lerse çok kısa sürede ustanın “kara kaplı defterindeki” bilgilere ulaşır. 
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Yine ISO  9001  ‘in bir eksikliği de ürün  izlemede  gördüğü prob- 

lem için “Düzenleyici ve önleyici  faaliyeti  başlatma” prensibinin  ge- 

rektiği gibi yapılamamasıdır. Nedeni  zaten ustanın  kara kaplı defterin- 

de varsa “düzenleyici  ve önleyici faaliyeti başlatma formuna” bu prob- 

lemin yazılmasına gerek yoktur. Ustanın  demek ki kara kaplı defterinde 

bu bilgi yok. İş genç mühendise  düşmekte  temel makinayı kullanmak- 

ta bi haber olan mühendisin  bunu  çözmesi mümkün  olamamaktadır. 

 
Dolayısiyle sizin çözemediğiniz  “düzenleyici ve önleyici  faaliyet 

başlatma formuna” konu problem  dünyada çözülmüş ve patenti alın- 

mış olması çok kuvvetle muhtemeldir. Genç mühendis  ilgili patente 

ulaşmayı bilirse bu problemin  çözümünü öğrenecek  ve hemen  yapabi- 

lecektir. 

 
Sonuç olarak Türk  sanayisi,  genç mühendislerden patent  dökü- 

manlarından bir  an  önce faydalanmayı öğrenip;  kendilerine bekle- 

nen katkıyı  yapmalarını beklemektedir. 
 
 
 

Buluşçular; buluşlarının tescilini  aldıktan sonra da  onları 

geliştirmeye  devam   etmelidir.  İlk   buluşun  buluşçuya  çok 

para   kazandırdığı nadir  görülen  bir   durumdur.  Genellikle 

4. veya 5. patentinde buluşçu orijinal buluşunun üzerinde 

yapmış  olduğu geliştirmelerle çok iyi bir  fırsat  yakalamış olur 

ve bu  da beraberinde buluşçuya başarıyı  getirir. Bazen  de siz 

buluşunuzu geliştirmezseniz rakiplerinizin sizin buluşunuzdan 

üstün özellikli  buluşlar yaptığını görebilirsiniz. 
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İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE’DE 

PATENT KORUMASI 

 
PATENT  BAŞVURULARININ YILLARA GÖRE  DAĞILIMI 

 
Yerli  Yabancı  Genel  Genel 

TPE    PCT    EPC  
Artış 
Oranı 

Artış 

Oranı 

Artış 

Oranı 

170  0  0  170  -  0  0  1520 -  1690  - 

189  0  0  189  11,18%  687     26  0  713  -53,09% 902  -46,63% 

202  1  0  203  7,41%  598    730  0  1328 86,26%  1531  69,73% 

201  6  0  207  1,97%  596  0  2276 71,39%  2483  62,18% 

265  11  0  276  33,33%  524  0  2744 20,56%  3020  21,63% 

258  19  0  277  0,36%  442  0  3156 15,01%  3433  13,68% 

298  39  0  337  21,66%  119  2  2877 -8,84%  3214  -6,38% 

387  27  0  414  22,85%  88  37  1460  -49,25% 1874  -41,69% 

454  35  1  490  18,36%  43     305    314  662  -54,66% 1152  -38,53% 

633  49  3  685  39,80%  68     167  1577  138,22% 2262  96,35% 

895  33  7  935  36,50%  75     143  2526 60,18%  3461  53,01% 

979  93  18  1090 16,58%  71  89  4075 61,32%  5165  49,23% 

60  31  1838 68,62%  71     139  4351 6,77%  6189  19,83% 

69  40  2268 23,39%  68     107  4869 11,91%  7137  15,32% 

74  41  2588 14,11%  69     105  4653 -4,44%  7241  1,46% 
 

KAYNAK www.tpe.gov.tr 
 
 
 

Yukarıdaki  tabloda   görüldüğü  gibi  yerli  patent   başvuruları  pat- 

ent kanunun  yenilendiği 1995  yılından 2009  yılına kadar 12 kat artış 

göstermiştir. 

http://www.tpe.gov.tr/
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1995-2009 YERLİ  PATENT BAŞVURU GRAFİĞİ 

 

 
 

 
 

 
 

 
Türkiye,deki  patent  başvurularının  sektörlere  göre  dağılımını  gös- 

teren grafik. (www.tpe.gov.tr) 
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1995-2009 YILLARI ARASINDA 

HİÇ PATENTİ OLMAYAN İLLER 

 

Aşağıdaki tabloda yer alan 4 ilimizde 2009 tarihi itibariyle 1 adet bile 

patent başvurusu bulunmamaktadır. Umarız Bu acı tablo bir an önce bit- 

er de bu illerimizde patent başvurusu yapılmış iller arasında bulunurlar. 
 
 
 

İL  

ARTVİN 0 

KARS 0 

MUŞ 0 

ARDAHAN 0 
 

 
 
 

1995-2009 YILLARI ARASINDA 

EN  AZ PATENT İLLER 

 
Bu tablodaki  illerde yukarıdaki tablodan  çok farkı olmamakla  be- 

raber en azından  1 adet patent  başvurusu yapanlar listesine girmiş bu- 

lunuyorlar.Bu tablolar bu illerimizdeki sanayinin geldiği konum   ile 

doğrudan orantılıdır. 

 
İL  

BİTLİS 2 

SİİRT 2 

AĞRI 1 

BİNGÖL 1 
 1 

HAKKARİ 1 
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TUNCELİ 1 

BAYBURT 1 

ŞIRNAK 1 

KİLİS 1 
 
 

Fermuar;  1893  yılında    Whitcomb  L.   Judson  tarafından 

icat edilmiştir. Bu fikir Judson’ın aklına  sırt ağrısı  olan  ve 

ayakkabılarını bağlamak için eğilemeyen bir arkadaşına yardım 

etmek  isterken gelmiştir. Chicago yerlisi ve motorları da 

kapsayan mekanik aparatlar konusunda düzinelerce patentin 

sahibi   olan  Judson, fermuarı tek  elle  açılıp  kapanabilen  ve 

hızla  kayabilen bir  alet  olarak  tasarlamıştır. Fermuar terimi 

ise bu  buluşa adını  1923’te açılıp  kapanırken çıkarttığı sesin 

ilhamı  ile vermiştir 
 

 
 
 

1995-2009 YILLARI ARASINDA 

EN  ÇOK  PATENT ALAN  İLLER 
 

 

1 İSTANBUL 5699 

2 ANKARA 1565 

3 İZMİR 906 

4 BURSA 611 

5 KOCAELİ 400 

6 KONYA 280 

7 MANİSA 275 

8 TEKİRDAĞ 225 

9 ADANA 193 

10 KAYSERİ 177 
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Bu  tabloda   görüldüğü  gibi  sanayi  firmalarının  çoğunlukla 

bulunduğu illerde patent  başvurusu  da artmaktadır.  Patentlerin 

ekonomik  gelişmişliğin bir göstergesi  olduğunu bu tablolar çok güzel 

açıklamaktadır. 
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1995-2009 EN  ÇOK  FAYDALI 
MODEL ALAN  İLLER 

 

İSTANBUL 8433 

ANKARA 1849 

BURSA 1479 

İZMİR 1425 

KONYA 990 

KAYSERİ 943 

KOCAELİ 431 

ESKİŞEHİR 235 

SAKARYA 229 

ADANA 228 

 

Bu tabloda görüldüğü gibi ülkemizde faydalı model başvuruları daha 

fazladır. Bunun  sebebi ar-ge yatırımlarının gereken seviyeye gelmemiş 

olmasıdır. Ar-ge harcamaları arttıkça ve yeni açılan ar-ge firmalarının 

sayısı arttıkça  patent  sayıları birkaç yıl  içinde faydalı model  sayılarını 

katlayacağı kanaatindeyiz. 
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Kaynak www.tpe.gov.tr,   sadece yayınlanan başvuruları kapsamak- 

tadır. Yabancı Sermayeli şirketlerin başvuruları menşe ülkelerindeki şir- 

ketleri üzerinden yapılmıştır. 

 
İlk 500 firmanın toplam patent  sayısı ağustos 2009  itibariyle  6439, 

(yayınlanmayanlar dahil değil). Bu rakamın zaten    5330  adedini 

yukarıdaki grafikte gösterilen  10 firma tescillemiştir. Geri kalan 1100 

adet patenti  ise 140 firma tescillemiş. ilk 500 firma arasında 350 aded- 

inin hiç patent  tescili yoktur.  41 firmanın sadece 1 adet  patent  tescili 

bulunuyor. 

http://www.tpe.gov.tr/
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ÜNİVERSİTELERİMİZ  PATENT FAKİRİ! 
 

 
Ülkemizde Temmuz  2009 tarihi itibariyle üniversite sayısı 139 oldu. 

Peki, hiç merak edeniniz  oldu mu? Ülkemizde  üniversite başına düşen 

patent  sayısı kaç adet? Biz araştırdık.  Üniversite  başına düşen  patent 

sayısı 0,2  adet,  bir başka deyişle Türkiye’de Üniversitelerin yaptığı pat- 

ent başvuru sayısı sadece 28 adet, yanlış okumadınız   sadece “28”. 

 
Yabancı  üniversitelerin Türkiye’deki patent sayısı ise 337  adet  . 

Tam  12  katı.  Yabancı  üniversitelerin Türkiye’deki patent sayısına 

bakarak ne kadar çok patent almışlar demeyin. Şimdi  sıkı durun, 

yabancı  üniversitelerin Avrupa’da aldığı  patent sayısı ise 100.000 

adedin üzerinde. Avrupa  ve Amerika da bazı  üniversitelerin aldığı 

patent sayısı 750  adedin üzerinde. 

 
Bu durumu düzeltmek için neler  yapılmalı ? 

 

 
Teknik öğretim  yapılan mühendislik  ve fen edebiyat  fakültelerinde 

her yıl patent-faydalı model hedefi konmalı. 

Üniversite öğretim üyeleri buluş yapması için teşvik edilmeli, öğretim 

üyesinin buluşun  gelirinden  alacağı gelir oranı yükseltilmeli en az %50 

olmalı. 

Buluş yapan öğretim üyesinin akademik kariyerinde yükselmesi daha 

kolay olmalı. 

Üniversitelerin  mühendislik  ve fen edebiyat  bölümlerinde zorunlu 

patent  dersli olmalı. 

Üniversitelerden  patent   başvuru   ve  diğer   araştırma-inceleme 

ücretleri ve yıllık sicil ücretleri alınmamalı. 

Üniversite sanayi işbirliği geliştirilmeli, üniversitelerin sanayi için 

yaptığı  buluşların   patent   başvuruları,  üniversite  ve  sanayi  şirketleri 

adına ortak tescil edilmeli. Dünyanın en çok patent alan üniversitelerini 

incelediğimizde  yüzlerce patentin  sanayi şirketleriyle ortak alındığını 

görüyoruz. 
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 BAZI  ÜNİVERSİTELERİN PATENT SAYILARI  

  

ÜNİVERSİTE ADI 
PATENT 

ADEDİ 

 

ÜLKESİ 

1 YALE ÜNİVERSİTESİ 547 A.B.D 

2 WEST  WIRGINA ÜNİV. 37 A.B.D 

3 Medicine Yeshiva University 36 A.B.D 

4 Arizona State  University 62 A.B.D 

5 California Institute of Technology 799 A.B.D 

6 Auburn University 196 A.B.D 

7 Baylor  College  of Medicine 164 A.B.D 

8 Boston University 464 A.B.D 

9 Bowling Green State  University 21 A.B.D 

10 Brigham Young  University 180 A.B.D 

11 Brown University 268 A.B.D 

12 Carnegie Mellon University 386 A.B.D 

13 Western Reserve  University 359 A.B.D 
 

14 
 

Harvard University 
 

1249 
 

A.B.D 

 

 
 
 

Bir Türk döner robotu yaptı 
 

 
İzmirli Alkadur şirketi, döner kesen  robot üretti. Şirket döner 

robotunun tanıtımı için Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak 

döner fuarını seçti. 

Almanya’da Türk dönerinin McDonald’s ve Burger King gibi 

fast food lokantalarının pabucunu dama attığı biliniyor. Türkler 

fast food alanında üstünlüğü ele geçirirken teknolojiden de asla 

geri durmuyorlar. Son olarak bir Türk şirketi Almanya’da döner 

robotu icat etti. Döner robotu eti milimetrik ayarla kesiyor. Buluş 

dönerciler için pratik olduğu kadar döner tutkunları için de daha 

sağlıklı olma özelliğini taşıyor. 
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Robot  günde  300  kilogram  döneri  rahatlıkla  kesiyor.  Dön- 

er  robotu  üreten  şirket  İzmirli  Alkadur.  Robot  döner  kes- 

erken  kendisine  bir  kamera  ve  bilgisayar  yardımcı  oluyor. 

 
Alkadur, robotun tanıtımını Berlin’de 27 Mart’ta yapılacak 

“Döga” adlı döner fuarında gerçekleştirecek. Fuarda robotun 

büyük ilgi görmesi bekleniyor. 

(Kaynak: Hürriyet) 
 

 
 
 

 



   Kâr Getiren Patent Stratejileri / PATENT’LE KAZAN!     
!     

64 

 

 

 

 

İSTATİSTİKLERLE DÜNYA’DA 

PATENT KORUMASI 

 
Dünyada en çok uluslararası patent başvurusu yapan  15  ülkeyi 

gösteren tablo. Görüldüğü gibi  tablodaki ülkelerin hemen hemen 

hepsi  çok gelişmiş  ülkelerdir. Bu rakamlar sadece uluslararası pat- 

ent  başvurusunu göstermektedir. Bu ülkelerin sadece  kendi  ülke- 

lerini  kapsayan başvurular daha  fazladır. 
 

 

 
 

 
Aşağıdaki tablo Gelişmekte olan 20 ülkenin 2004-2008 yılları 

arasındaki uluslarası patent  başvuru  sayısını vermektedir.  Tabloda  en 

dikkat çekici ülkelerden  birisi de ülkemizdir.Ülkemizdeki uluslar arası 

başvuru 4 yılda 3 katına çıkmıştır. Ancak bu başarı tabana yayılmış 

değildir, bu rakamın nerdeyse %30’nu sadece bir firma ARÇELİK 

sağlamıştır. Bu nedenle  ARÇELİK  benzeri  patentle  ar-ge ile büyüme 

stratejileri benimseyen  Türk  firmalarının artması gerekmektedir. 2008 

yılında yürürlüğe  giren  AR-GE  teşvik kanunu  ile bu  tablonun 5  yıl 

içinde değişeceğine inanıyoruz. 
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Bu tabloda  da dünya da en çok uluslararası patent  başvurusu yapan 

firmaların  listesi ve başvuru  adetleri  verilmektedir.  Yıllarca taklitçilik- 

le suçlanan Çin firmalarının patent konusunda gösterdikleri başarılar 

takdire  şayandır.  2008   yılında  en  çok  uluslararası  patent  başvurusu 

yapan  Çinli  HUAWI   TECHNLOGUIES LTD  firması  2010   şubat 

ayında Türkiye’de bir ar-ge merkezi açmış olup,  bu ar-ge merkezinde 

3 yıl içinde 500  ar-ge mühendisini  istihdam  edeceğini  bildirmektedir. 

Dünya’nın  en  çok  patent  alan  firmasının  ülkemizde  özellikle  ar-ge 

merkezi kurması, patent  sayılarının artması bakımından  sevindirici bir 

gelişmedir. 
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2009 YILINDA A.B.D  de EN  ÇOK 

PATENT ALAN  FİRMALAR 
 

RANK 

 
1. 

FİRMA ADI 

 
IBM 

2.009 PATENT 

 
4.843 

ÜLKE 

 
ABD 

2. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.049 KR 

3. MİCROSOFT CORP 3.157 ABD 

4. CANON KK 2.200 JP 

5. PANASONIC CORP  1 1.933 JP 

6. TOSHIBA KK 1.911 JP 

7. SONY CORP 1.829 JP 

8. INTEL  CORP 1.505 ABD 

9. HITACHI 1.428 JP 

10. FUJİTSU LTD 1.414 JP 

11. SEIKO EPSON  CORP 1.349 JP 

12. HEWLETT PACKARD DEV CO 1.266 ABD 

13. LG ELECTRONICS INC 1.148 KR 

14. HON HAI PRECISION IND  CO LTD 1.060 TW 

15. RICOH KK 999 JP 

16. GENEL  ELEKTRİK 961 ABD 

17. MİKRON TECHNOLOGY INC 951 ABD 

18. NOKIA CORP 920 FI 

19. CISCO  TECH INC 898 ABD 

20. HONDA MOTOR CO LTD 886 JP 

21. FUJIFILM CORP 875 JP 

22. DENSO  CORP 728 JP 

23. SIEMENS  AG 712 DE 

24. BROADCOM CORP 704 ABD 

25. HONEYWELL INT  INC 659 ABD 

 

Bu tabloda dikkat çeken IBM 17 .kez birinci olmuştur. Dikkat çeken 

diğer bir husus ise ilk 25 ‘te japon firmalarının Amerikan firmalarından 

daha fazla yer almasıdır. Avrupa firmalarının ise bu yarıştan gittikçe 

uzaklaştığını görüyüruz. Bu tabloda bir Türk  firmasının ismini görmek 

ise hepimizin  ortak rüyasıdır. Bu rüyaya erişmek ise yukarıdaki listede 

yer alan ülkeler ve firmalar hangi yolu izlediyse aynı yolu, sanayici olar- 
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ak, üniversite olarak , araştırmacılar olarak öğrenip, aynı yolu izlememiz 

gerekir. 

 
Aşağıdaki tabloda 2004-2008 yılları arasında hangi sektörlerde 

uluslar arası  patent başvurularının yer  aldığı  görülmektedir.  Bu 

tablo önümüzdeki 10  yılda hangi alanlarda teknolojik yeniliklerin 

yapılabileceğini takip  açısından çok önemlidir. 
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PATENT SAHİBİNİN HAKLARI 
 

 

1- Patent  Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı: 
 

 
Patent  hakkı sahibi,  buluşun  yeri, teknoloji  alanı ve ürünlerin  ithal veya 

yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent 

hakkından yararlanır. 

 
Patent  başvurusu veya patentten doğan  korumanın kapsamı istem veya is- 

temler  ile belirlenir.  İstem  veya istemler  tarifname  ve resimler  esas alınarak 

yorumlanır. 

 
İstem  veya istemler,  bir  yandan  patent  başvurusu  veya patent  sahibine 

hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan üçüncü  kişilere de korumanın 

kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte 

yorumlanır. 

 
Patent sahibi, üçüncü kişiler  tarafından izinsiz  olarak  aşağıda 

sayılanların yapılmasını önleyebilir: 

 
a - Patent  konusu  ürünün üretilmesi,  satılması, kullanılması  veya 

ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi  bir 

nedenle olursa olsun elde bulundurulması; 

 
b - Patent  konusu olan bir usulün kullanılması; 

 

 
c - Kullanılmasının yasak olduğu  bilinen veya bilinmesi gereken usul 

patentinin kullanılmasının üçüncü  kişiler tarafından  başkalarına teklif 

edilmesi. 

 
d - Patent  konusu  usul ile doğrudan doğruya  elde edilen ürünlerin 

satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar 

için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi  bir nedenle  olursa olsun elde 

bulundurulması. 
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2- Patent Haklarına Tecavüz  Sayılan  Fiiller: 
 

 
Aşağıda yazılı fiiller patent haklarına  tecavüz sayılır: 

 

 
a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tama- 

men üretme  sonucu taklit etmek; 

 
b - Kısmen veya tamamen  taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya 

bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya 

bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya 

ticari amaçla elde bulundurmakveya uygulamaya koymaksuretiyle kullanmak; 

 
c - Patent  sahibinin  izni olmaksızın buluş  konusu  olan usulü  kullanmak 

veya buluş konusu  usulle doğrudan doğruya  elde edilen ürünleri  satmak, 

dağıtmak  veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için 

ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; 

 
d - Patent  sahibi tarafından  sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu  lisans 

yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü  kişilere de- 

vir etmek; 

 
e – Patent haklarına tecavüz sayılan fiillere iştirak veya yardım veya bunları 

teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını 

kolaylaştırmak; 

 
f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan 

eşyanın nereden  alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. 

 
Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri 

taşıyan her ürün,  patenti  alınmış usule göre yapılmış sayılır. Usule te- 

cavüz etmeksizin ürünü  ürettiğini  iddia eden davalı bunu  ispat etmekle 

yükümlüdür. 
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3- Patent Hakkı Sahibi  , Patentten Doğan Haklarını 

Ne Zaman Kullanabilir ? 
 

 
Patent   veya Faydalı Model  Başvurusu sahiplerinin  en çok sorduğu  soru- 

lardan birisi , patent müracaatını yaptık, patentlerin  tescil prosedürü 

uzun sürüyor, bu süre içinde patentim  taklit edilirse dava açabilirmiyim ? Yoksa 

tescil belgem çıkıncaya kadar patentimi  taklit edenler hakkında dava açamaya- 

cak mıyım ? şeklindedir. 

 
Bu  sorunun   cevabı  551  Sayılı Patent   Haklarının  Korunması  Hakkında 

KHK’nin 136. Maddesinin  son fıkrasında  verilmiştir : 
 

 
Patent  başvurusu    Türk Patent  Enstitüsü  tarafından  ayda bir 

yayınlanan RESMİ PATENT BÜLTENİNDE  yayınlandığı takdirde, 

başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden  dolayı hukuk  ve ceza davası 

açmaya yetkilidir. 

 
Patent  Hakkına  Tecavüz eden,  başvurudan  veya kapsamından 

haberdar  edilmiş ise (Örneğin; Patent Başvurusuna konu buluşu 

kullanmaması ihtarname  ile  kendisine  bildirilmişse),  başvurunun 

yayınlanmış olması şartı aranmadan  hukuk ve ceza davası açılabilir. 

 
Patent Hakkına   Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna  mahkeme 

tarafından  hükmolunursa, yayından  önce  de  tecavüzün  varlığı kabul 

edilir. 
 

 

4-  Patent sahibinin hukuk ve ceza  mahkemelerinde 

açabileceği davalar  ve talepleri: 

 
Patent hakları tecavüze uğrayan patent sahibi mahkemelerde dava 

açarak  aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 
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1- Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebinde 

bulunabilir,  Ayrıca Mahkemeden  İHTİYATİ TEDBİR  KARARIY- 

LA ; Patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen 

şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, Türki- 

ye sınırları içinde veya gümrük  ve serbest liman veya bölge gibi olanlar 

dahil,  bulundukları her  yerde el konulması  ve bunların  saklanmasını, 

Her hangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesini talep 

edebilir. 

 
2–  Patent   Hakkına   Tecavüzün   giderilmesini,   maddi   ve  manevi 

zararın tazminini talep edebilir. 

 
3- Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen 

ürünlere,  bunların  üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve 

patente  bağlı bir usulün  kullanımını  sağlayan araçlara el konulmasını 

talep edebilir. 

 
4- El konulan ürün ve araçlar üzerinde  kendisine mülkiyet hakkının 

tanınmasını  talep edebilir.Bu  durumda, söz konusu  ürünlerin  değeri, 

tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı 

zaman, patent  sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir. 

 
5- Patentten doğan haklara tecavüzün  devamını önlemek üzere 

tedbirlerin  alınması, el konulan ürünlerin  ve araçların şekillerinin 

değiştirilmesi veya patentten doğan  haklara tecavüzün  önlenmesi  için, 

kaçınılmaz ise, imhasını talep edebilir. 
 

 
6- Patentten doğan  haklara tecavüz  eden  kişi aleyhine verilen mahkeme 

kararının,  masrafları tecavüz eden  tarafından  karşılanarak, ilgililere tebliğ  ed- 

ilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi. 

 
7- Patent  sahibi , patent  hakkına tecavüz  edenden    sadece fiili zararının 

değerini   değil,  ayrıca  patent   hakkına  tecavüz   dolayısıyla  yoksun  kalınan 
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kazancın da ödenmesini  talep edebilir. 
 

 
Yoksun kalınan kazanç, zarar gören patent   sahibinin seçimine bağlı 

olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden  birine göre hesap edilir: 

 
a- Patentten doğan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, patent 

sahibinin patenti kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre; 

b- Patentten doğan  hakka tecavüz  edenin,  patent  konusu  buluşu 

kullanmakla elde ettiği kazanca göre; 

c- Patentten doğan hakka tecavüz edenin, buluşu bir lisans anlaşması 

ile hukuka  uygun  şekilde kullanmış  olması halinde  ödemesi  gereken 

lisans bedeline göre. 

 
Yoksun  kalınan  kazancın  hesaplanmasında,  özellikle  buluşun 

ekonomik  önemi, patent  hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi 

ve tecavüz sırasında patente  ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etken- 

ler göz önünde  tutulur. 

 
- Patent  Haklarına Tecavüz   suçunu işleyenlere veri- 

lecek cezalar: 
 

 
Başkasının tescilli patentini  taklit eden, patentin  taklit edilmesi sonucunda 

üretilen   malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar 

hakkında,  patent  sahibinin  Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunması  so- 

nucunda  , güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında 

Savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktaydı, ancak 2009  yılında Anayasa 

Mahkemesinin  aldığı bir kararla Patent  ihlallerinde (Nisan 2010  tarihi itibari- 

yle ;) ceza davası açılamamaktadır. İlgili cezai hükümler yeniden ve bir an önce 

düzenlenerek patent ihlalleri cezasız bırakılmamalıdır. 

 

5- Patentin Hükümsüzlüğüyle İlgili  Davalar: 
 

 
Aşağıdaki hallerde patentin  hükümsüz  sayılmasına yetkili mahkeme 
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tarafından karar verilir: 

a- Patent konusunun, patent verilebilirlik şartlarına (Yenilik, Tekniğin 

bilinen durumunun aşılması, Sanayi’ ye uygulanabilirlik) sahip olmadığı 

ispat edilmişse; 

 
b- Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın 

onu uygulamaya koyabilmesini mümkün  kılacak yeterlikte, açık ve tam 

olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse; 

 
c-  Patent   konusunun,  yapılmış  olan  başvurunun   kapsamı  dışına 

çıktığı, ispat edilmişse; 

 
d- Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat 

edilmişse. 

 
Patent sahibinin,patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki 

iddia, ancak, buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. 

 
Hükümsüzlük nedenleri patentin  sadece bir bölümüne ilişkin 

bulunuyorsa,  sadece  o  bölümü   etkileyen  istem  veya istemlerin  ip- 

tali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen 

hükümsüzlüğüne karar verilemez. 

 
Patentin  hükümsüzlüğü, zarar gören  kişiler veya Cumhuriyet 

Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar  tarafından  istenebilir.  Ayrıca, 

patentin  hükümsüzlüğünü, patent  isteme hakkına sahip kişiler de ileri 

sürebilir. 

 
Patentin  hükümsüzlüğü koruma  süresinin  devamınca  veya hakkın 

sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir. 
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PATENT FABRİKASI METODOLOJİSİ 

 
“Patent Fabrikası®” Nedir? 

 
 

Serbest piyasa koşullarında rekabet her geçen gün zorlaşıyor. Özel- 

likle üretici  firmalar zamanı  verimli kullanarak  ve kaliteyi ucuza  üre- 

terek yatırımlarına yön verme dönemini  yavaş yavaş geride  bırakmaya 

başladılar. Çünkü  rekabetin  ve ucuzculuğun sonu  yok. Durum  böyle 

olunca rekabet  ortamından uzaklaşmak için yalnızlaşmak, farklılaşmak 

gereksinimi ön plana çıkıyor. 
 

 
Günümüzde birçok  firma bu  noktada  düşünce  bakımından  ortak 

bir paydada buluşuyor.  Fakat üretim maliyetlerinin ve süreçlerinin 

uzunluğu firmaları zorlasa dahi bu noktada  gidişata dur deyip değişimi 

farklılaşmayı yeniliği kabul eden ön plana çıkmayı gerçekten  isteyen ve 

bu yolda çaba sarf edenler başarıyı elde ediyor. 
 

 
Birçok  firma  yeniliğin, değişimin avantajlarını bilse  de  bunun 

için gerekli  maddi, manevi  yatırımları araştırma ve geliştirme 

konusundaki bütçelendirmeyi yapmak  konusunda hep  ürkek 

davranmaktadır. Sebebi  ise Ar-Ge  uygulamaları için yaygınlaşmış 

ve çok iyi bilinen sistemlerin olmamasıdır. 
 

 
Adres Patent  tescilli markası olan Patent  Fabrikası®; Hizmeti 

kapsamında firmaların eğitim, piyasa analizi; ar-ge gibi çalışmalarına 

destek  vermek.  Ulusal  ve uluslar arası platformlardaki  patentleri  sek- 

törel  ve firmaya özel yaklaşımlarla değerlendirip;  Yüksek maliyet ve 

masraf gibi görülen  önyargıların önüne  geçerek sektördeki  gelişmeleri 

izleyip ihtiyaç duyulan yenilikleri gerçekleştirmedeki  avantaj ve faydayı 

ortaya çıkartan özel bir hizmettir. 
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“Patent Fabrikası®” Uygulamasında Kullandığımız Yöntemler; 
 
 

• Firmanın; Teknik durum  analizi 

• Patent  ve Faydalı Modellerin;  Teknik durum  analizi 

• Rakiplerin Teknik durum  analizi (Mevcut ve Potansiyel rakiplerin 

değerlendirmesi) 

• Teknoloji analizi 

• Sınaî Mülkiyet Haklarının korunması ve Hukuki İhtilaf  Risk Analizleri 

• Dünyada yapılan yenlikleri eğitim sistemine dâhil etmek, gelenek- 

sel yenilik bilincini sisteme dayalı yenilik yapılmasına dönüştürme yön- 

temleri 

• Patent  Değerlemesi 

“Patent Fabrikası®” Uygulamanın Sağlayacağı  Kazançlar. 

Patent  Fabrikası® ‘nı  firmanızın teknoloji ve ürün geliştirme 

stratejilerinde şahsi yol göstericiniz olarak  düşünebilirsiniz. 
 
 

• Tescilli patentler  ile farklılık oluşturarak  karlılığın artmasını 

sağlamak. 

• Rakiplerin teknolojik çalışmalarını izleyerek teknolojiyi yükseltmek, 

• Ar-Ge yatırımlarınızın  optimizasyonunu sağlayarak yeni ürünler 

üretmek, 

• Yeryüzündeki  teknolojik  gelişmeleri izleyerek, benchmarking 

sağlamak, 

• Tescilsiz gizli rakipleri belirleyerek gelecekteki rakiplerinize karşı 

pozisyon almak, 

• Yapılacak olan innovasyon  çalışmaları ile pazarlama faaliyetlerine 

katkıda bulunmak, 

• Sistemli olarak yenilik yapılmasını sağlamak, 
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“Patent Fabrikası®” Rakip  ve Sektörel Analizler 
 

 
Bu bölüm Rakip ve Sektörel Analiz olarak iki bölümden oluşmaktadır. 

Rakip   Bilgileri;  Rakiplerin  ortak   veya  sahiplerinin   isimleri  yer 

almaktadır. Rakip  Ürünleri; Rakiplerin çıkardığı ürünlerin  detaylı pat- 

ent analizleri; Piyasaya yeni giren rakip ürünler  ve eski rakiplerin yeni 

ürünleri  yer almaktadır.  Pazar   Şansı;  Yenilik ve Patentle  ilgili detay 

çalışmalar yer almaktadır. 
 

 
Sektörel İzleme;  Firmanın belirleyeceği anahtar kelime ve firma 

isimleri ile o sektöre  ait dünyadaki  gelişmeler belirli dönemlerde izle- 

nir ve raporlanır.  Yan  Sektörlerin İzlenmesi; Firmanın  belirleyeceği 

tedarikçi  veya yan ürünler  üreten  firmaların “makine,  kalıp araştırma 

bilgileri ve özellikle istedikleri konunun detayları” araştırması yapılır. 

 
“Patent Fabrikası®” Eğitim 

 

 
a-) Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları; Tarihçesi; Kanunlar Hakkında; 

Tescil Süreçlerinden  oluşan teorik bilgilendirme;  b-)  Türkiye ve düny- 

ada patentlerin  incelenmesi; c-) Patente  dayalı Ar-Ge 

 
“Patent Fabrikası®” Ar-Ge 

 

 
Bilim ve teknolojinin  gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek 

veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek,  yeni sis- 

tem,  süreç ve hizmetler  oluşturmak  veya mevcut  olanları geliştirmek 

amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır. 

 
Patent  Fabrikası®  ile a-)  Şirketlerin ürün,  kalıp ve makinelerindeki 

müzmin  problemlerin tespiti yapılır. b-)  Bu problemle  ilgili dünyada 

patent  olarak bir  çözüm  var mı? Araştırması yapılır. c-)  Bu patentin 

hukuki durumu Türkiye’ de kullanmaya müsait mi? Araştırması yapılır. 

d-)  Eğer  Türkiye’ de kullanılamaz  ise bundan  faydalanıp yeni patent 
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üretme  yöntemleri  nelerdir? e-)  Yapılan Ar-ge çalışmaları sonucunda 

elde edilen teknikler ile yeni ürün geliştirilir. 

 
“Patent Fabrikası®” Değerlendirme Toplantısı 

 

 
Her  ay projenin  durum  değerlendirmesi  hakkında yapılacak olan 

toplantılarla  a-)  Fuar  Görevi; Proje  kapsamında  yapılan araştırmalar 

analiz ve değerlendirmeler yer almaktadır. b-)  Rüçhan Hakkı Görevi; 

Kalıp, Makine, Aparatlar vs. yönelik yapılan analiz bulgularının  huku- 

ksal bağlayıcılıklarının değerlendirilmesi   c-)  Sonuçlardan Faydalan- 

ma;  Başvuruya müsait olan Patentin  Türkiye’de olup olmadığına  dair 

yapılacak araştırma konuları ele alınacaktır. 

 
“Patent Fabrikası®” Tescil ve Takip 

 

 
Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen; Patent  ve Faydalı Model- 

lerin tescil ve takip işlemleri, 

Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen; İtiraz, Savunma ve Huku- 

ki işlemleri. 
 

 
Diş macunu neredeyse tekerlek kadar eskidir. 5000 yıl öncesinde eski 

Mısırlılar pudralanmış  kül, pudralı yumurta  kabuğu,  mir ve ponza 

taşı kullanarak oluşturdukları  bir tarifle dişlerini temizlemekteydiler. 

Diş macununu dişlerine elleriyle uygulamaktaydılar.  1000  yıl önce 

Persler Mısırlıların bu tarifini geliştirerek içerisine istiridye kabuğu 

ve alçı taşı  eklemişlerdir.  18.  yüzyılın  başlangıcında  porselen  ve 

pudra  gibi  maddeler  diş  macununun  içeriğinde  bulunmaktaydı. 

1873’e  kadar Colgate  firması “Colgate  Diş Kremi” adlı buluşunu 

piyasaya sürmemişti.  Bu tarihte  pazara çıkan “Colgate  Diş Kremi” 

bir kavanozun  içerisinde, piyasadaki diğer ürünlerden çok daha iyi 

kokan  ve sabun  içermeyen  bir üründü. Bu ürün  o kadar popüler 

hale geldi ki o tarihten  sonra hemen hemen bütün  diş macunu 

formüllerinin  temelini oluşturdu. 
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PATENT VE TASARIMLARLA İLGİLİ TAVSİYELER 
 

 
1- Ürettiğiniz veya üretmeyi  planladığınız  ürünler  üzerinde,  başkalarının 

patent   veya  faydalı  modelle   ilgili  bir  tescilinin  olup  olmadığını   mutlaka 

araştırınız. 

 
2- Üretmiş  olduğunuz ürünlerle  ilgili yaptığınız en küçük bir geliştirmeyi 

bile, küçümsemeyip,  Patent  veya Faydalı Model olarak tescil ettiriniz. 

 
3- Türk Patent Enstitüsü  tarafından ayda bir yayınlanan patent bültenlerine 

abone olup, sektörünüzle ilgili patent ve faydalı model müracaat ve tescillerini 

takip ediniz. 

 
4- Patent  bültenlerini  takip ettiğinizde, rakipleriniz tarafından  yapılan pat- 

ent  ve faydalı model  başvuru  tescillerini takip ederek,  firmanızın  konumunu 

belirleyecek, ar-ge çalışmalarında size yön verecek, aynı ürün için aynı çalışmayı 

yapmak zorunda  kalmayacaksınız. Ve en önemlisi de özellikle faydalı model- 

lerde  YENİLİK ÖZELLİĞİ bulunmayan ürünler için yapılacak başvurulardan 

zamanında  haberdar  olarak itiraz hakkınızı kullanabilecek ve firmanızı haksız 

tescilden kaynaklanan davalardan korumuş olacaksınız. 

 
5- Türkiye’de tescil ettirmiş olduğunuz patent  ve faydalı modellerinizi  ih- 

racat yaptığınız ve yapacağınız ülkelerde de tescil ettiriniz.  Uluslararası Patent 

tescili için AVRUPA PATENT  SÖZLEŞMESİNİN ve PATENT  İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASININ kolaylıklarından yararlanınız. 

 
6-  Dünyanın  birçok  ülkesinde  tescil edilmiş bulunan  PATENTLER in- 

ternet sitelerinde, ziyaretçilerin incelemesine sunulmaktadır.  Yurt Dışında 

Alınmış patentleri  inceleyerek yenilikler hakkında  geniş bilgi sahibi olmamız 

mümkündür. 

 
7- Üretmiş  olduğunuz ürünlerin  modellerini ve ambalajlarını tasarım 

tesciliyle koruma altına alınız. 
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8- Türk Patent  Enstitüsü  tarafından ayda bir yayınlanan tasarım bültenleri- 

ne abone olarak sektörünüzdeki tasarım tescillerini takip edebilir ve YENİLİK 

özelliğini taşımayan tasarımlar varsa itiraz edebilirsiniz. Bu şekilde haksız tasa- 

rım tescillerinden dolayı aleyhinizde açılacak davaları , YENİ OLMAYAN TA- 

SARIMLARIN  İPTALİNİ SAĞLAMAK SURETİYLE engellemiş olursunuz. 

 
9- Dünyadaki patentleri takip edip, ondan faydalanmak için ilave 

personel  ve ilave bütçe  gereği  yoktur.  Firmanızda  teknik  işleri yapan 

eleman  veya sorumlu  personel  bu  işi yapabilir.Firmanız  teknik  per- 

soneli bu  işi standart  olarak yapabilecek duruma  gelmek  zorundadır. 

Günümüzde bilgisayar bilmeyen muhasebeci ne durumda ise çok yakın 

bir gelecekte patenti takip edemeyen ondan faydalanamayan teknik per- 

sonelde aynı duruma  gelecektir. 
 

 
10- Firmanızın teknik departmanına dünyadan  patentleri ince- 

leyebilme ve incelediği patentlerden faydalanmayı öğretin.  (Konunun 

uzmanı  patent  vekillerinden eğitim  aldırın) Özellikle seri olarak yeni- 

lik yapmayı ve buluş  yapmayı öğreten  TRIZ  YÖNTEMİNİ öğrenin, 

personelinize  öğretin  ve firmanızda uygulayarak sistematik bir şekilde 

yenilik yapmış olursunuz. 
 

 
11- Dünyadaki  patentleri  inceleyip onlardaki eksiklikleri giderme 

konusunda çalışma yapın (Ar-Ge) 
 

 
12- Dünyadaki  patentleri  inceleyip onlardan  öğrendiğiniz trendleri 

takip edin, yenilik yapın. 
 

 
13-  Yaptığınız yenilikleri piyasaya sürmeden  patent,  faydalı model 

veya tasarım tesciline başvurun.  Başvuruda hakkınızı kaybetmeyecek 

şekilde uzman  vekillerle çalışın. Başvurunuzun  önünü  ve arkasını kap- 

atma noktasında çalıştığınız  uzman vekille istişare edin, başvurunuzun 

her aşamasını takip edin. 
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PATENTLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ MAKALE VE 

RÖPORTAJLARIMDAN BAZI  ÖRNEKLER 
 

HÜKÜMETİN PATENT POLİTİKASI 
 

 
Geçen hafta TPE’nin düzenlediği Türk Patent Ödülleri töreninde 

Başbakan hükümetin patent  haklarına çok büyük  önem  verdiğini,  bu 

nedenle  ARGE çalışmalarına destek olduklarını,  2010  yılı mart ayı iti- 

bariyle 40.000 arge mühendisinin desteklendiğini, çok yakında,arge 

desteklemelerinin  50 mühendis  sayısından daha az mühendis  çalıştıran 

şirketlere de destek verileceğini, bu uygulamayla 2013  yılında destekle- 

nen arge mühendisi sayısının 150.000 olmasını hedeflediklerini belirtti. 

 
Patentin  ekonominin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Başba- 

kan, patentlerin  ekonominin gelişmesinde  özellikle Türkiye’nin ilk 10 

ekonomi unsuru görülmesinde büyük önem taşıdığını belirtti. 

 
2013  yılında   GSMH  nın %2 sinin arge harcamalarına  ayrılacağını 

bugün  ise bu rakamın %1 seviyesinde olduğunu belirtti. 

 
Türkiye de patentler  her geçen gün daha da önem kanıyor. Çok ya- 

kında TPE patent akademisi kurarak patent eğitimlerini arttıracak. TPE 

çok yakın bir zamanda Patent  değerlendirme ajansı kurarak patentlerin 

değerlendirilmesini ve ekonomiye kazandırılmasında  öncülük edecek. 

 
Eğer patentlere  gereken önem verilirse ekonomik kalkınmanın gere- 

ken ve  katma değer üretim  yapmanın şartı patentlerin  önem  verilme- 

siyle sağlanacak. 

 
1878  yılında ilk ihtira beratının alınmasından 2009  yılına kadar top- 

lam  verilen patent  ve 1995  yılından sonra verilmeye başlanan Fayda- 

lı model belgeleri de dahil toplamda  Türkiye de tescillenen buluş sayı- 

sı 150.000 civarındadır. 
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Teknolojinin  ve  ekonominin  büyük  olduğu   ülkelerden   ABD  de 

1852 de verilen ilk patent belgesinde sonra 1911 yılında 1.000.000 pa- 

tente ulaşılmış ve daha sonra bu sayı her 15-20  yılda 1.000.000 artarak 

2010 yılı itibariyle 8.000.000 adede geçmiştir.Bu nedenle ülkemizin ilk 

hedefi   kısa zamanda  1.000.000 patent  sayısına ulaşmak olmalıdır.Ül- 

kemizin önde gelen patent firmalarından ADRES PATENT   bu amaçla 

“TÜRKİYE 1.000.000 PATENTE KOŞUYOR”  isimli  PATENT 

HAREKATI başlatmıştır. 

 
Türkiye’nin 1.000.000 patente  ulaşması hayal değil yetişmiş teknik 

insan gücü, genç nüfusumuz ve Türk insanının zekasıyla birleşince bu- 

güne kadar 150.000 adet patent aldık ancak, 10 yılda bu sayı toplamda 

1.000.000 adede ulaşabilecektir. Bunun  için yapılması gerekenler  aşa- 

ğıda sıralanmıştır. 

 
1-Arge kanunu  acilen  değiştirilerek en az 5 arge mühendisi  çalıştı- 

ran firmalar bu destekten  yararlanmalıdır.Ancak bu destekten  yararlan- 

mak için bir şart daha konulmalıdır.  Bu kanunla   desteklenen  her mü- 

hendisin  yılda en az 1 patent yapması  şartı aranmalıdır. 
 

 
Örneğin: 

1. Buluş yapan mühendisin  işverene masraflarının: %50’sini 

2. Buluş yapan mühendisin  işverene masraflarının: %70’sini 

3. Buluş yapan mühendisin  işverene masraflarının: %90’nı 

4. Buluş yapan mühendisin  işverene masraflarının: %100 ‘nü dev- 

let ödemelidir;  gibi özel teşvik edici formüllerle  arge teşvikleri somut- 

laştırılıp patent  sayısı artırılarak ekonomiye katma değerli ürünlerin  ar- 

tışı sağlanabilir. 

 
1. 10 yıllığına tescil edilecek bütün patentlerin araştırma,inceleme,vekil 

ücretleri devlet tarafından  ödenmelidir. TÜBİTAK’ın  yanı sıra bu des- 

tek, TPE, Sanayi Bakanlığı, Üniversitelerin patentlerinin üniversite büt- 

çesinden ödenmesi,  Meslek liselerinde yapılan patentlerin  ücretleri mil- 
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li eğitim bakanlığı bütçesinden sağlanabilir. 

2. Üniversitelerde teknik akademik personel terfisinde patentin pu- 

antajı artırılmalı hatta zorunlu  hale getirilmelidir. 

 
3. Patent Vekili firmalarında çalışan mühendislerde teşvik kapsamına 

alınarak patent  vekilleri desteklenmelidir. 

 
4. Bütün  teknik liselerde, mühendislik  fakültelerinde,  teknik öğre- 

timle ilgili eğitim kurumlarında  zorunlu  patent  dersleri olmalı 

 
5. Patent  işlemlerinde kdv alınmamalı ya da %5 olmalı. 

6. Ar-ge ürünlerinde kdv alınmamalı ya da %5 olmalı. 
 

 
ŞİRKETLERDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET 

STRATEJİLERİ 

 
Fikri ve Sınai mülkiyet  varlıkları şirketlerin  en önemli  varlıklarıdır. 

Bu  varlıkların şirketlerin  en  önemli  sermayeleri  olduğundan da  hiç 

şüphe  bulunmamaktadır.  Bu  varlıklar  çok  iyi  yönetilerek   rakiplere 

karşı, rekabet avantajı sağlanabilir, şirketlere normal ürün gelirlerinin 

haricinde ayrıca ek gelirler sağlanabilir. Burada önemli olan husus, şirket 

içinde YENİLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK üzere çalışmaların 

yapılmasıdır. 

 
Bir çok  kişi yeniliklerin  sadece  ileri teknoloji  şirketlerinde  ve çok 

büyük sermayeli şirketlerde  yapılabileceğini düşünmektedir, ancak du- 

rum sanıldığı gibi değildir Dünyanın değişik ülkelerindeki ve ülkemizdeki 

patentlere ve faydalı modellere baktığımızda belirli bir oranını çok büyük 

teknoloji şirketleri ve uluslar arası çalışan şirketler almasına rağmen , yüz 

binlerce patent  ve faydalı modelin  küçük ölçekli firmalar hatta  bireysel 

buluşular tarafından tescil ettirildiğini ve bu buluşlardan  yüksek miktar- 

larda lisans ücretleri kazandıkları da bilinen bir gerçektir. 
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İster büyük , ister küçük ölçekli bir firma olsun, şirketin istikrarlı 

büyümesi  , fark oluşturması  ve rekabet  edebilmesi  için mutlaka  Fikri 

ve Sınai Mülkiyet Stratejisi olması gerekmektedir. Şirketler için Fikri ve 

Sınai Mülkiyet Stratejilerinde  kulllanabilecekleri ve değerlendirecekleri 

3  Stratejiyi  dikkatinize  sunuyoruz. Bu  3  stratejiyi  kullanan  firmalar 

rakiplerine fark atmada sürekli önde olacaklardır. 
 

 
1- Fikri  ve Sınai Mülkiyet Varlıklarını anlayarak işe başlayın: 

 
 

Markalar,  patentler,faydalı  modeller  ,  endüstriyel  tasarımlar,ticari 

sırlar, telif hakları gibi bir çok fikri ve sınai mülkiyet hakkı çeşidi 

bulunmaktadır. Bu varlıkların her birinin korunması ayrı kanun ve pros- 

edürlere tabidir. Şirketler bu varlıklardan hangilerinin , portföylerinde 

bulunduğunu ve korumalarını nasıl yaptıklarının iyi tespit etmelidir. 
 

 
2- Şirketiniz için uygun Fikri ve Sınai Mülkiyet Çeşitlerini Belirleyin: 

 
 

Şirketiniz için en uygun fikri ve sınai mülkiyet çeşidi hangileriyse 

onları  belirleyin  ve  onları  geliştirmek  ve  portföyünüzü  genişletmek 

üzere  hedefler  belirleyin.  Örneğin   şirketiniz  bir  makine  firmasıysa; 

Sizin için en  önemli  varlık patent  portföyünüzün genişliği olacaktır. 

Eğer bir yazılım firması iseniz en önemli varlıklarınız telif hakkına sahip 

olduğunuz yazılımlarınız olacaktır. 
 

 
3-  Yönetim Kadrosu  ve  Tüm  Personelinize Yenilik  Kültürü 

Aşılayın  ve Yenilikleri Teşvik  Edin: 
 
 

Ürün geliştirme konusunu sadece Ar-Ge departmanıyla sınırlamayın. 

Yönetim  kadrosu  dahil  bütün   personelinize  yenilik  kültürü   aşılayın 

ve üretimde, iş süreçlerinde,  tasarruf da her türlü işlerinde yenilik 

yapmalarını teşvik edin, yaptıkları yenilikleri ödüllendirin. 
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Kısacası rakiplerinize fark atmak ve daha çok kazanmak için sürekli 

yenilik yapın, yenilikleri teşvik edin. 
 

 
 

Buluş Yaparak Daha Çok 

Para Kazanmak İstermisiniz? 
 
 

Kendi cebinizden çıkan koruyucu harcamalar bir seçenek 

değildir. Sadece bir tecrübedir. Tecrübeli buluşçular da 

keşfettikleri   şeyleri   patent   başvurusu   yapıldıktan   sonra 

kabul edilene kadar geçen süre içinde yada daha öncesinde 

lisanslarlar. 
 

 

Ve  tecrübeli  girişimci  şirketler  de  yeni  buluşlarını 

patent almaya hak kazanmadan çok daha önce pazarlama 

departmanında değerlendirirler. Bu size de mantıklı gelmiyor 

mu?   Burada   anahtar   cümle;   icat   geliştirme   ekibinizi 
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zamanında bir araya getirmektir. Bir buluşçu için yeni bir 

ürün üzerinde çalışırken geliştirme ve test süresinde, bütün 

projeyi ilk ortaya çıkan fikrin etrafında dizayn etmek çok 

yaygındır. 
 

 

Bununla birlikte eğer üretim ve pazarlama konularında 

uzman iş ortaklarıyla çalışıyorsanız yeni bakış açıları 

kazanırsınız. Örneğin, ilk ortaya çıkan orijinal üretim fikri 

çok maliyetli yada uygulaması zor olabilir. Yada, pazarlama 

bölümü değişik montaj yada kullanım kolaylığı gibi yeni 

öneriler sunabilir ve bu öneriler o ürünü daha çok sattırabilir. 

Bu yüzden, eğer geçici bir başvurudan vazgeçerseniz sadece 

100$ kaybedersiniz. Bununla birlikte eğer kalıcı bir patent 

başvurusunda bulunduysanız 5000$ yada daha fazla parayı 

çöpe  atmış  olabilirsiniz.  Çalışmalarınıza  devam  ederken 

geçici veya şartlı olarak başvuruda bulunmak daha akıllıca 

bir davranıştır. 

İLK ÖNCE PATENT STRATEJİSİ Patent Stratejisi buluş 

geliştirme sürecinin tamamlayıcısıdır. 

Bazıları patent başvurusunda bulunmak için acele etmeniz 

gerektiğini söyler. Ya da bir avukat bir an önce ürününüzü 

koruma altına almak için hızlı bir şekilde patent başvurusu 

yapmanız konusunda sizi korkutur. Fakat şunu hiç düşündünüz 

mü: Bulunan ürün henüz kalifiye değilse neyi koruma altına 

alıyorsunuz? Yeni keşifler üretim açısından uygun maliyetli 

olmalı ve satış rakamları daha önceden doğrulanmalıdır. Aksi 

takdirde oldukça maliyetli bir hata yapılmış olur. 
 

 

Patent alma konusunda yapılan yanlışlar: 



   Kâr Getiren Patent Stratejileri / PATENT’LE KAZAN!     

87 

 

 

 

 

Patent alma konusunda en çok karşılaşılan yanlış anlamalar 

şunlardır: 
 

 

1- Patent başvurunuzu kendiniz yapın ve patent vekilinin 

yüksek maliyetine katlanmayın. 
 

 

Bunu tabii ki yapabilirsiniz ama sadece güçsüz, değersiz 

bir patent istiyorsanız. Gerçekten de kanunlar bunu 

yapabileceğinizi söylüyor. Buna rağmen kabul edildiğinde 

genel olarak elinizde değersiz bir kağıt parçasından başka 

bir şey olmayacak. Kalıcı bir patent başvurusu  doldurmak 

bunu   hemen   hemen   garantiler.   Patent   Vekili   olmadan 

yapılan  başvuruların başarı oranı %1 den çok daha azdır. 

Sorumluluk sahibi şirketler zayıf ve eksik patent korumasıyla 

lisanslama, ortak olma yada yenilikleri geliştirme açısından 

ilgilenmezler. En iyi stratejiniz  haklarınızı yazan ve kalıcı 

başvuruyu dolduran bir patent vekiline sahip olmaktır. Bu 

ileride karşılaşacağınız birçok maliyetinizi ortadan kaldırır. 
 

 

2- Varolan bir ürün üzerine yeni özellikler eklediğiniz 

zaman patent alamazsınız!. 
 

 

Hayır tabi ki alabilirsiniz. Günümüzde en çok yapılan 

patent başvurusu budur. Buna ek olarak eğer varolan bir 

ürüne yapılan geliştirme için patent alıyorsanız bu ürünü 

pazarlayanın kim olduğuna bakmaksızın sizin izniniz olmadan 

kimse o yeniliği kullanamaz. Bu durum bir buluşçuya milyon 

dolarlık bir şirket tarafından lisanslanmış ve başarıya ulaşmış 

bir düşüncenin bile patentini alma hakkı verir. 
 

 

Son söz; Buluş yapan her zaman kazanır! 
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Rekabet Stratejisinde Patentin Yeri 
 

 
Profesyonelliğe önem veren birçok firma, Ar-Ge veya stratejik plan- 

lama departmanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Bir şirketin ku- 

rumsal hedeflerini  doğru  belirlemesi ve bu  yönde  geliştirici stratejiler 

oluşturması,  günümüzün rekabet  ortamında   ayakta durabilmesi  için 

büyük önem taşımaktadır. 

 
Profesyonelliğe önem veren birçok firma, Ar-Ge veya stratejik plan- 

lama departmanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Bir şirketin ku- 

rumsal hedeflerini  doğru  belirlemesi ve bu  yönde  geliştirici stratejiler 

oluşturması,  günümüzün rekabet  ortamında   ayakta durabilmesi  için 

büyük önem taşımaktadır. 

 
Firmalar için profesyonelliğin  bir tanımı da “strateji”  geliştirebilme 

ve uygulama yeteneği. Peki, en önemli strateji nedir? Pazarlamadan  te- 

darik ilişkilerine her işlem ve departman  için farklı stratejiler söz konu- 

su. Ancak, hepsinin kesiştiği bir nokta var: ürün geliştirme stratejisi. 

Firmadaki tüm işlemler, ürün geliştirmeye ya destek sağlar ya da sağlam 

bir zemin oluşturur. 

 
Günümüz rekabet  ortamında, ürünler  arasında  fark yaratmak  git- 

tikçe zorlaşmaya başladı. Artık herkes en iyisini, en kalitelisini diğer 

rakipleri gibi üretebiliyor. Çünkü, iletişim teknolojisinin hızla gelişmesi, 

her  türlü  bilgiye kolayca ulaşma  imkanı  sağlıyor ve üreticiler,  nere- 

deyse aynı bilgi ve teknolojiyi kullanıyor. Durum  böyle olunca, aradan 

sıyrılmak ve tercih edilmek kaygısı büyüyor.  Sonuçta  firmalar, ürettik- 

leri mal ve hizmet  kalitesinin yanı sıra yarattıkları ya da yaratamadıkları 

marka imajlarının etki gücüne  veya güçsüzlüğüne göre  tercih  ediliyor 

veya edilmiyorlar.  Bu kadar zaman  ve emek harcanmış  yeni marka ve 

buluşları büyük bir heyecanla piyasaya sürerken, aslında bir o kadar da 

dikkatli olmak  gerekiyor.  Büyük bütçelerle  hayata geçirilmiş bu  yeni 

ürün  ve isimlerin taklit  edilmesini  ve kopyalanmasını  önlemenin   tek 
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yolu, ürünün patent hakkının alınmasından geçiyor. Bu sayede buluşlar, 

gururla ve gönül rahatlığıyla piyasaya tanıtılabiliyor ve mucitler,  özgün 

olmanın keyfini çıkarabiliyorlar. 
 

 
Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler 

 

 
1. Yeni 

2. Tekniğin bilinen durumunu aşan 

3. Sanayiye uygulanabilir olması 
 

 
Yenilik: 

 

 
1. Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir 

2. Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten 

itibaren dünayanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya 

sözlü tanıtım veya kullanım veya başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur 

3. Patent  başvuru tarihinde  veya bu tarihten  sonra yayınlanmış olan ve 
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patent  başvurusu  tarihinden  önceki tarihli Türk  patent  ve faydalı model 

başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir. 

 
Teknolojik gelişmişliğin göstergesi olan patentlerle  ilgili bilgi verm- 

eye devam edeceğiz. 

 
Patent seferberliği başlatmalıyız” 

 
 
 

12/08/2005 
 

 
Adres Patent  Genel   Müdürü  Av.  Ali  Çavuşoğlu, bir  ülken- 

in  kalkınması, sanayisinin gelişmesi, zenginliğinin artmasının o 

ülkenin patentinin zenginliğiyle doğru orantılı olduğunu ifade  ed- 

erek, “Ülke olarak tüm birimlerle birlikte bir patent seferberliği 

başlatmalıyız” dedi. 
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Takdim, 
 

 
Türkiye, patent  fakiri  bir ülke olarak  biliniyor. Tüm istatistikler de 

bu görüşü doğruluyor. Patent’in azlığı  doğal olarak  ülkede az  sayıda 

buluş gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bugün toplam patent sayımız 3 bini 

bulmuyor. Buna neden olarak, Ar-Ge çalışmaları için devletin ayırdığı 

kaynağın  diğer ülkelere göre oldukça az olması gösteriliyor. AB ülkeleri 

GSYİH  göre %  1.9, Japonya %  3.0, ABD %  2.6 pay ayırıyor. Türkiye 

Ar-Ge’ye % 0.67’yle araştırma ve geliştirmeye en az pay ayıran  ülkeler 

arasında bulunuyor. Bu durum doğal olarak buluşların ve patentin az 

olmasına yol açıyor. Sonuç olarak da sanayicimiz taklit  ve fason üretim 

yapan kişiler olmaktan öteye gidemiyor… 

 
Tüm bunlar  hiç de iç açıcı bir tablo yansıtmıyor. Ancak, son bir yıldır 

meydana gelen gelişmeler umut  ışığı veriyor. Okullarda, işyerlerinde Ar- 

Ge’ye verilen değerde büyük artış yaşanıyor. Devlet de Ar-Ge’ye ayırdığı 

kaynağı artırdığını açıklayarak  bu rakamın 2005 yılı için 446 milyon 

dolar olduğunu duyurdu.   Hedef olarak da 2010 yılında GSYİH’ya göre 

yüzde 2’ye çıkarmak. Bu arada TPE de araştırma ve inceleme işlemlerini 

bünyesinde yapmaya başladı.  Son adımı  ise marka  patent  konusunda 

birebir  görüşmeler yapan  marka  vekilleri attı.  Türkiye’nin  önde gelen 

marka  patent  vekil firması  olan Adres Patent,  “patent  seferberliği” 

başlattıklarını duyurdu.  Bu seferberliğe devletin tüm kurumlarıyla özel 

sektör, sanayici, eğitimci ve öğrencilerin katılması  çağrısı yaptı. “Patent 

Seferberliği”nin sebebi konusunda  Adres Patent  Genel Müdürü Av. Ali 

Çavuşoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

 
– Markaturk: Adres Patent  olarak  patent  seferberliği başlattığınızı 

duyurdunuz. Niçin bu seferberlik? 

 
– Av. Ali Çavuşoğlu: Adres Patent  olarak beş yıldır marka patent 

vekilliği konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu süreç içinde to- 

plumun  marka ve patent konusunda oldukça eğitimsiz olduğunu tespit 
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ettik. Bugüne kadar ağırlıklı olarak markanın önemli konusunda işletme 

sahiplerini  sanayiciyi aydınlatmaya  çalıştık.  Bunda   büyük  mesafeler 

aldık. Bu bizim kurum  içi istatistikî verilerimize de yansıdı. Bu veriler 

tablosunda dikkatimizi çeken bir şey oldu. O da patent konusunda fazla 

bir şey yapmadığımız. 

 
– Peki nedir eksiklik? Patent konusunda ne yapılması gerekiyordu? 

 

 
– Az önce de söyledim. Temel eksiklik toplumda patent  konusun- 

da yeterli eğitimin,  bilginin  olmamasıdır.  Bu da toplumun hatta  dev- 

letin konuya olan duyarlılığının az olmasından kaynaklanıyor. Bu işin 

uzmanları  olarak bizler önce topluma,  sanayiciye, eğitimciye, devlet 

görevlilerine patentin ne olduğunu, önemini anlatmamız gerekiyor. Biz 

marka tesciline, markaya, hatta ve hatta vergi levhasına patent diyen bir 

toplumuz. Biz patentin  daha ne olduğunu öğrenememişiz ki faydasını 

bilelim, bu yönde adımlar atalım. Sonuçta yöneticiler de bu toplumun 

içinden  çıkıyor, önemini  bilmediği  bir  konuda  adım  atmasını  bekle- 

meniz hatadır. 

 
Temel  Problem Eğitimsizlik 

 

 
– Yani temel problem bilgi  eksikliği,  dolayısıyla  da patentin öne- 

mini bilmeme, kavrayamama. Öyle mi? 

 
– Evet. Gerçekten temel nokta eğitimsiz olmamız, bilgi sahibi 

olmamamız.   Bugün   patentin   ülkeye  kazandırabileceği   kaynağın  ne 

kadar büyük  olabileceğini bizi idare eden  yöneticiler  kavrasa, toplum 

bunun  bilincinde olsa bu noktada olmazdık. Türkiye korsancılıkta, tak- 

litçilikte, model aşırmada dünya ülkeleri arasında ilk 5 içinde gösteriliy- 

orsa, bunun  da temeli aynı noktadır,  eğitimsizlik... 

 
– Hep eğitimsizlik üzerinde duruyorsunuz.  Patent  fakiri  olmamızın 

tek nedeni sizce bu mu? 
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– Elbette  değil. Ancak temel budur.  Türkiye’de okullarda ezbercilik 

yaptırılıyorsa, öğrenciler araştırma yapmaya, kütüphanelere yönlendir- 

ilmiyorsa, sanayici-öğrenci işbirliği sağlanamamışsa, uygulanabilir, ülk- 

eye kaynak sağlayacak araştırmalar, buluşlar üzerinde  durmuyorsak, 

devlet gerekli yatırım desteğini Ar-Ge kuruluşlarına vermiyorsa, bunlar 

dahi temelde eğitimsiz toplum olmamıza dayanır. Aksi taktirde binlerce 

yıllık kültür,  medeniyet  birikimi üzerinde  oturan  bu toplum  dünyada 

en önde koşan, şahlanan ülke olurdu. 

 
– Önce eğitim diyorsunuz. Peki patent fakiri ülke konumundan kur- 

tulmak için ne yapmalıyız? İşe nereden başlanmalı? 

 
–  İşin   başı  eğitim.   Daha   ilkokul   çağından   itibaren   çocukları 

araştırma yapmaya itmeliyiz. Bir defa eğitim sistemindeki ezbercilik 

düzenini  ortadan  kaldırmalıyız. Okullardaki  laboratuarları  öğrencilerin 

daha iyi araştırma  yapabilecekleri şekle sokmalıyız. Her  okula bilgisa- 

yar laboratuarları kurmalıyız. Özellikle yaz tatillerinde öğretmenleri, 

eğitimcileri   ciddi   olarak   kamplara   alıp,   ne   yapmaları   konusunda 
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eğitim  vermeliyiz. Öğretmenler üzerindeki  laboratuar  malzemelerinin 

bozulması, kırılması vb. korkuları kaldırmalıyız. 

 
– Öğretmenlere biraz haksızlık etmiyor musunuz? 

 

 
–  Hayır.   Bu  söylediklerim  hepsini  kapsamasa  da  çoğunda   var. 

Bugün  bin bir güçlükle  okullara kazandırılan  bilgisayar laboratuarları 

bozulmamaları, müfettişten eksi puan alırım korkusuyla kilitli tutuluyor. 

Öğrenciler  laboratuarlardan uzak tutuluyor. Basit deneylerle konular 

geçiştiriliyor. Bunları niye anlatıyorum.  Korkuyla ders anlatan eğitimci 

öğrenciye  araştırmayı sevdirmesi mümkün  değildir.  Araştırmanın 

olmadığı yerde de patentten söz edemeyiz. Benim amacım; burada 

öğretmenleri suçlamak değil, sistemdeki yanlışlıkların sonuçlarının  bizi 

nereye götürdüğüne dikkat çekmek. 

 
Devlet  Pratik Değil 

 

 
– Sizce devlet nerede hata ediyor? 

 

 
– Devletin  en büyük hatası ileriyi görememesi,  günlük  kurtarımlar 

üzerinde   çalışmasıdır.  Türkiye’deki  temel   problem   devletin   toplu- 
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mu  üretmeye  değil  tüketmeye  yönlendirmesi.  Ülkemize  milyonlarca 

dolar döviz kazandıracak buluşların değerlendirilmesinde, sanayiciye 

kazandırılmasında  esnek olamıyor,  pratik hareket  edemiyor.  Öğreğin; 

bir buluş gerçekleştirdiniz,  ülkeye kazandırmak patentini almak istiy- 

orsunuz,  sizin yasalar çerçevesinde,  hareket  etmenizi,  yardım,  destek 

sağlama noktasında yığınla prosedürle  uğraşmanızı bekliyor. Aslında 

yapacağı tek şey pratik düşünceyle harekete geçip gerekirse projenin 

buluşun biran evvel uygulamaya geçirilmesi için tüm masrafları karşılayıp 

gelirine ortak olması lazım. Mevcut durumda ne devletten para çıkıyor, 

ne de buluş gerçekleşiyor. Bir kere üyesi olmaya çalıştığımız AB ülke- 

leriyle kıyaslandığında devletin Ar-Ge desteği çok az. 

 
Güzel  Gelişmeler Var 

 

 
– Ne olmalı sizce? 

 

 
Rakamlar ortada.  AB ülkelernin Ar-ge’ye ayırdığı kaynaki 

GSYİHoranlarına  göre  %  1.9’dur.  Bu rakam  Japonya’da  %  3.0’a  ka- 

dar çıkıyor. ABD ise, %  2.6  oranında  pay ayırıyor. Bu rakamlar ülke- 

lerin  GSYİH’ına  göre  ciddi  rakamlar.  Tüm  bunlara  karşın  Türkiye 

Ar-Ge’ye % 0.67  pay ayırabiliyor. Bu rakamlar çok açık gösteriyor  or- 

tadaki tabloyu. Hükümetler milyarlarca dolar halka yardım aktardığıyla 

öğünürken, işsize iş devlete kaynak getirecek buluşlara yönelik kaynak 

ayırma noktasında yeterli adımı istenilen oranda atmış değil. 

 
– Hiç mi gelişme yok? Hep patent fakiri ülke olarak mı kalacağız? 

 

 
– Elbette gelişmeler var, sevindirici girişimler her geçen gün artıyor. 

Başta hükümet Ar-Ge  çalışmalarına ayrılacak kaynağın  2010  yılı için 

AB sevilerinde olacağını açıkladı. İlk adımı ise bu  yıl atarak 2005  yılı 

aktarılacak kaynağın 446  milyon dolar  olduğunu duyurdu.  Buna  pa- 

ralel olarak Ar-Ge kuruluşlarında,  üniversitelerde,  büyük ve orta ölçekli 

sanayi kuruluşlarında  ciddi  araştırmalar  yapılmaya başlandı.  Yine çok 
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sayıda özel okullarda, endüstri  meslek liselerinde küçük de olsa Ar-Ge 

çalışmaları göze  çarpıyor. Birçoğu da fuarlarda özel sergilerde göster- 

ime sunuluyor.  Bunlar az da olsa kıpırdanmaların olduğun  işaret. 2005 

yılı için en güzel haber ise Türk Patent Enstitüsü’nden geldi. TPE ken- 

di bünyesinde  bazı sınıflarda araştırma ve inceleme çalışması yapacağını 

duyurdu.  Her  ne kadar bugüne  kadar ciddi başvuru alamasa da atılan 

adım tarihi önemdedir. 

 
TPE  Özerkliğini Kullanamıyor 

 

 
– Türk Patent  Enstitüsü’nün yeterli sayıda patent  başvurusu 

alamamasını neye bağlıyorsunuz? 

 
Türk Patent  Enstitüsü  Türkiye’nin en ciddi kurumlarından birisidir. 

Yarı özerk bir konumu  var. Ancak 100 milyonlarca dolara yakın bütçe- 

si, her  türlü  teknolojik  altyapıya rağmen  sanayiciye ulaşma becerisini 

gösteremedi. Tabi buna  en büyük etken  de ellerini kollarını bağlayan 

tasarruf yasaları. Bu sebeple, Henüz kendisini anlatabilecek, geldiği 

noktayı  halka duyurabilecek,  marka patent  firmalarının  önünü  açabi- 

lecek mekanizmayı kuramadı. 

 
– Nedir bu mekanizma? 

 

 
Tabii ki reklâm ve haberdir.  Halka sanayiciye ulaşmanın en kolay ve 

etkili yolu reklam ve haberdir...  TPE gazetelerde dergilerde bol bol rek- 

lam ve haber yaptırmak zorundadır. Hatta  bunları marka patent  vekill- 

eri adına yapmalıdır. TPE’ni en büyük müşterileri marka patent  vekill- 

eridir. Önümüzdeki günlerde  ise çok ciddi tehlike var ki onu kimse 

görmüyor  görmek istemiyor. 

 
– Nedir bu tehlike? 

 

 
– Marka Patent  Vekilleri yasası hazırlandı,  yakında çıkacak. Burada 
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vekillere yönelik reklam yasağı bulunuyor. TPE özerk yapısını kul- 

lanarak önündeki  reklam ve tanıtımla  ilgili, tasarruf  tedbirlerine  day- 

anan  yasağı kaldırmazsa  ülkede  ciddi bir boşluk  olacaktır.  Bu boşluk 

TPE  tarafından  doldurulmazsa  marka patent  sayısında ciddi düşmeler 

yaşanacaktır. Bu konuda  acil tedbir alınması gerekiyor. 

 
Patent Seferberliği Başlattık 

 

 
– Konumuza dönecek olursak  Adres Patent patent  seferberliği 

başlattığını duyurdu. Nedir bu patent  seferberliği, ne yapacaksınız? 

 
– Evet, Adres Patent  olarak 2005  yılık ikinci yarısında patent 

seferberliği başlattık. Amacımız, toplumu  eğitmek, bilinçlendirmek. 

Bunun için 150 bin adet broşür hazırladık. Başta İstanbul  olmak üzere 

Türkiye’nin her tarafına dağıtacağız. Biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Kuruluş gayemizden hiç şaşmadan, öncelik toplumu  bilgilendirmek, 

eğitmek  düsturumuzu bozmadan hareket  edeceğiz.  Bu seferberlikten 
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sadece biz değil, diğer danışmanlık firmaları, TPE de kazanç sağlayacak. 

Bizim gayemiz ülkeye, topluma bu alanda faydalı olmak. Bunun için de 

sanayiciye, işletmeciye ulaşmamızda  en etkili yol olan basına da önem 

vereceğiz. 

 
Sanayiciye tavsiyeleriniz nedir? 

 

 
Firmalarını üretimlerini geliştirebilmelerinin yolu yeni ürünler 

geliştirmekle oluyor. Bunun yolu da Ar-Ge’den geçiyor. Sanayicimiz Ar- 

Ge çalışmalarına büyük önem  vermeli. Bu noktada  Ar-Ge çalışanlarını 

işçilerini teşvik etmesi gerekiyor. Üniversitelerle işbirliğine gitmesi 

gerekir. Ve patent  incelemesini öğrenmeleri  gerekiyor. Bunun  için de 

bir mali müşavir ile nasıl çalışıyorlarsa kendilerini bu noktada  mecbur 

hissediyorlarsa bir marka patent  vekiliyle de çalışması gerekiyor.  Her 
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sanayicinin mutlaksa bir patent danışmanı olması gerekiyor. Patent 

danışmanlarından  patent dökümanların nasıl incelenmesi gerektiğini 

öğrenmesi gerekiyor. 

 
Devletten beklentileriniz nedir? 

 

 
Türkiye’de son zamanlarda marka ve patentin  tescili korunması 

noktasında çok güzel adımlar atıldı. Bir marka tescil belgesini 6 ayda 

alabiliyoruz. Türkiye’de patent araştırma ve incelemesi yaptırabiliyoruz. 

Bu alanda yetişmiş insan sayısı her geçen gün artıyor. Ancak eksik ka- 

lan nokta  marka patent  davalarına bakan hakim savcı sayısının yetersiz 

olması. Mevcutlarının  da bilgi ve deneyim güçlerinin  az olması sıkıntı 

meydana   getiriyor.   Bugün   nasıl  hakemler   yaz  kamplarına   alınıyor 

değişen kurallar öğretiliyorsa aynı sistem içinde hakimler de adli tatil 

döneminde eğitime alınmalı. Tüm fikri ve sınai mahkemelerinde 

kararların aynı çıkması sağlanmalıdır. Bunun  yanında da, marka patent 

vekillerinin kalitesinin artması için yasal boşluk giderilerek marka patent 

vekilleri yasasının biran evvel çıkması sağlanmalıdır. 

 
Öğrencilere, eğitmenlere tavsiyeleriniz nedir? 

 

 
Öğrenciler  her zaman buluş yapmaya özendirilmelidir. Genç nesil 

sürekli yeni şeyler üretmeye  teşvik edilmeli. Buluşlar yapmaya açık ve 

istekli olmalılar. Bu konuda araştırma yapmaları gerekiyor. Patent konu- 

sunda açılan sitelere girip patentlerin  nasıl yapıldığını araştırmakları 

gerekiyor. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. 
 

 
 

Patentler Ekonominin Sigortasıdır” 
 

 
Adres  Patent   Genel   Müdürü  Ali  Çavuşoğlu,   ülke   ekonomisi- 

nin güçlü kalabilmesinin patent  sayılarının arttırılmasıyla mümkün 

olabileceğini  söyledi.  Türkiye’nin  lider  marka  patent   firmalarından 
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Adres Patent  Genel Müdürü Ali Çavuşoğlu,  ülke ekonomisinin  güçlü 

kalabilmesinin patent  sayılarının arttırılmasıyla mümkün  olabileceğini 

belirterek, “Türkiye ekonomisi bugün  sağlam zemine oturtulamamışsa, 

bunu en büyük nedeni, Ar-Ge çalışmalarına yeterli devlet desteğinin 

sağlanamaması sonucu patentte  fakir ülkelerden biri olmamızda 

yatmaktadır”  dedi. 

 
Türkiye  ekonomisi  henüz  güçlü  bir yapıya ulaşmış değil.  En  ufak 

sebeplerden dolayı dalgalanmalara gidebiliyor. Ekonominin sağlam 

temellere  sahip  olması  için  güçlü  markaların  ortaya  konulması,  sa- 

nayide kullanılabilir patent  sayılarının ileri ülkeler düzeyine erişmesi, 

royality toplar hale gelmesi, kayıt dışının minimize edilmesi gerektiği 

belirtiliyor.   Ülkelerin   en   büyük   sermayesi   olarak   anılan   paten- 

tin artırılması gerektiği ise son yıllarda gerek politikacılar, gerek iş 

dünyasının ileri gelenleri, gerekse ekonomi  uzmanlarınca  sık sık dile 

getiriliyor. Biz de Türkiye’nin marka, patent  ve faydalı modelde  ne 

durumda olduğu,  sanayimizin diğer  ülkelerle rekabet  edebilir  düzeye 

erişmesi için nelerin yapılması gerektiği konularını Türkiye’nin lider 

marka patent  firması olan Adres Patent’in  Genel Müdürü Marka Pat- 

ent  Uzmanı  Ali Çavuşoğlu  ile konuştuk.    Türkiye’nin  marka  patent 

ve faydalı modelde  dünya  ülkeleri  nezdinde  genel  durumunu sayısal 

verilerle ortaya koyan Çavuşoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

 
Ülkemizdeki Patent, Marka ve Faydalı  Model Tasarım sayıları 

nereden nereye  geldi? 

 
Türkiye TPE’deki son yıllarda ortaya konulan performans, altyapının 

güçlendirilmesi,  uzman  personel  açıklarının  giderilmesi,  tescil 

işlemlerinin kolaylaştırılması gibi nedenler  sonucu  marka sayılarında 

büyük  bir artış gösterdi.    AB ülkeleri arasında ilk 5 arasında.  Ancak, 

patent  konusunda gelişmeler  olmasına  rağmen  henüz  sayısal tabloda 

istenilen başarı sağlanabilmiş değil. Ancak marka tescil sayılarında Bu 

durumu Türk Patent Enstitüsü(TPE) verilerine baktığımızda çok rahat 
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bir şekilde görebiliyoruz.  1981  yılında 157 adet yerli, 368 yabancı pat- 

ent  başvurusu  yapılırken, 2005  yılın da 944  yerli, 95 adet  de yabancı 

patent   müracaatı   oldu.   Ancak  24   yıllık  toplam   tablo   göz   önüne 

alındığında  ise alındığında  6.186  adet  yerli, 15.308 adet  de  yabancı 

patent başvurusunun yapıldığını görüyoruz. Buna karşın, faydalı model 

başvurularında büyük bir artış olduğunu söylemek mümkün. Faydalı 

model   müracaatlarına   1995   yılında  34  adet  yerli,  3  adet  yabancı 

başvuruyla başlanırken  2005  yılında bu rakam yerlide 1.882  yerli, 21 

adet de yabancı başvuruya ulaştı. Toplamda  ise, 7.882  adet yerli, 141 

adet de yabancı faydalı model başvurusu yapıldı. 
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Türkiye’nin  marka  başvuru  rakamlarına  baktığımızda  umut  verici 

bir  tablo  göze  çarpıyor.  1991  yılında 11.591 adet  yerli, 2.668  adet 

de  yabancı  marka  başvurusu  yapılmış.  2005   yılına geldiğimizde  ise 

marka başvuru  sayımızda büyük  bir artışla 48.979 adet  yerli, 10.133 

adet  de  yabancı  marka  başvurusunun gerçekleştirildiğini  görüyoruz. 

 
Gelişmiş  ülkeleri  baz   alırsak   söz   konusu  alanlardaki  tescil 

sayımız  yeterli  mi, bu konuda dünyadaki yerimiz  nedir? 
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Marka başvuru sayılarımızı dikkate alırsak iyi konumda  olduğumuzu 

söyleyebiliriz. Ancak, asıl ülkeye katma  değer  taşıyacak, büyük  royal- 

ity elde etmesini sağlayacak, ülkenin gelişmişliğini yükseltecek, sek- 

törlere dinamizm katacak konu patent sayımızın yeterli olup olmadığına 

bakmamız  gerekiyor. Bunu  anlamak için WIPO’nun PCT  rakamlarına 

bakmak yeterlidir. WIPO  kaynaklarından  en sağlıklı bilgi alabildiğimiz 

2003  yılında Japonya 413.093, ABD 310.944, G. Kore 135.625, Al- 

manya 64.518, Rusya 34.870, İngiltere  31.624, Çin  23.354, Fransa 

16.850, Meksika 12.206, Polonya  6.241,  Bulgaristan  1.624,  Türkiye 

848,  Yunanistan 541  adet patent  başvurusu yapmış. Bu tablo çok açık 

olarak gösteriyor ki Türkiye patent sayısında oldukça gerilerde yer alıyor. 
 

 
Yine WIPO’nun 2005  yılı istatistik bilgilerine  göz  attığımızda  en 

fazla faydalı model  başvurusunu   Çinlilerin  yaptığını  görürüz.  Buna 

göre   Çin,   geçen   yıl  93.139  adet   faydalı  model   başvurusu   yaptı. 

Buna  karşın  da  aynı yıl 57.484 adet  de  faydalı model  tescil belge- 

si aldı. Diğer  ülkelere  göz  attığımızda  ise, Güney  Kore  39.417, Al- 

manya 23.428, Japonya  8.603,  Rusya 6.696,  İspanya 3.103  başvuru 

yaparken  Türkiye’nin   ancak  927   adet  başvuru  yaptığını  görebiliy- 

oruz.   Tüm   bunlara   karşın  aynı  yıl  Güney  Kore  39.957,  Almanya 

17.188,  Japonya  7.793,   Rusya  5.611,   İspanya  2.943   adet  faydalı 

model  tescili belgesini  eline alırken Türkiye  390  adet  belge  alabildi. 
 

 
Az önce  ortaya koymuş olduğum sayısal tabloyu  göz  önünde  bu- 

lundurarak  sorunuzun cevabına gelince; Türkiye’nin  patent  ve faydalı 

model başvurularında oldukça gerilerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Her 

ne kadar son yıllarda sayısal rakamlarda kıpırdanmalar olsa da bu oldukça 

yetersizdir.  Bu tabloyu  istenilen  seviyelere çıkarmak için devletimizin 

Ar-Ge  çalışmalarına  desteğin  en  azından  AB ülkeleri  standartlarına 
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çıkartılması gerekiyor. Eğer, rekabet üstünlüğü yakalamak istiyorsak, 

marka, patent ve faydalı model ortaya koyma gücümüzün yükseltilmesi 

ve kaynak desteğinin  artırılması oldukça önemlidir. 

 
Sanayide rekabet üstünlüğünde Patent, Marka ve Faydalı  Mod- 

el Tasarımının rol nedir? 

 
Gerek patent, gerek marka ve faydalı model sanayide özgün üretimin, 

farklılığın ortaya koyduğu rekabet üstünlüğünü yakalamanızı sağlar. 

Bugün  Türk sanayicisi, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri 

tarafından ciddi olarak tehdit  edilmektedir.  Özellikle ABD ve AB ülke- 

lerine yakın olması ve kaliteli fason üretimi,  lojistik desteği gibi neden- 

lerle bu ülkelerde büyük pazarlar yakalayan Türk sanayicisi, Uzakdoğu 

ülkelerinin daha uygun koşulları sunmaları nedeniyle ciddi yaralar aldı. 

Halen  de bu  ülkelerde  pazar kaybetmeye  devam ediyorlar.  Bu tehdi- 

din avantaja dönüştürmenin yolu markalaşmaktan,  faydalı modellerle, 

yeni buluşlarla özgün  üretimler ortaya koymaktan geçmektedir.  Bugün 

özgün  üretimi  gerçekleştirebilen  firmalar ayakta kalabilir, yeni pazar- 

lar elde edebilir, ortaya koydukları alternatif üretimlerle  tehdit  unsuru 

olan ülkelere karşı rekabet  üstünlüğü elde edip büyümenin önündeki 

engelleri kaldırabilirler. Son yıllarda bunu  sağlayamayan firmaların bir 

bir faaliyetlerine son verip farklı sahalarda şanslarını deneme  yolunu 

seçtiklerine şahit oluyoruz.  Yani rekabet  sağlayamadıkları sektörlerden 

hızla kaçıyorlar. Bu üzüntü verici bir durumdur. Zamanında  Ar-Ge 

yatırımlarına yer vermemelerinin  bir sonucudur. Bu konuda  son olarak 

şunu söyleyebilirim ki: markalaşmaya, Ar-Ge çalışmalarına, faydalı mod- 

el ve patente önem vermek sektörde var olmakla eşdeğer bir durumdur. 

 
Ülkemizdeki Patent, Marka ve Faydalı  Model Tasarım 

sayılarından hareketle Türk sanayisinin rekabet durumunu  nasıl 

yorumluyorsunuz? 

 
Bu  soruya  cevap vermeden  önce  bazı  sayısal rakamlar  vermek  is- 
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tiyorum.  Çünkü  bir  firmanın  veya ülkenin  neden  büyük  olduğunu, 

rekabet  üstünlüğü elde ettiğini  en iyi sayısal verilerin anlatacağına 

inanıyorum. Bugün dünya devlerinin tüm ülkelerdeki patent sayılarına 

baktığımızda,  Micrasoft 19.722, Intel 26.172, Mitac 1.535,  Ford Mo- 

tor  25.174, Hyundai  Motor  30.272, Toyota  Motor  48.831, Honda 

Motor   83.301 adet  patent  almışlardır.  Ülke  olarak  patent  sayılarını 

başta ortaya koymuştuk. Buna karşın Türk firmalarından il 100’e giren- 

ler arasından  Vestel 24,  Arçelik 684,  Fırat Pilastik 5, Beko 8, Aygaz 

17, Paşabahçe 3, Aselsan 8, Otosan  2, Sabancı 16 adet patent  üretmiş. 
 

 
Dünya devleri firmalara karşı rekabet üstünlüğü elde edemeyişimizin 

nedenleri  de  bu  tabloda  açıkça ortaya  çıkmaktadır.  Ülke  ekonomisi- 

nin  güçlü  kalabilmesi patent  sayılarının arttırılmasıyla  mümkün   ola- 
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bilir.   Türkiye   ekonomisi   bugün   sağlam  zemine   oturtulamamışsa, 

bunu en büyük nedeni, Ar-Ge çalışmalarına yeterli devlet desteğinin 

sağlanamaması sonucu patentte  fakir ülkelerden biri olmamızda 

yatmaktadır.  Her  ne  zaman  ileri  ülkelerdeki  patent  sayılarına 

yaklaştığımız zaman tüm ülkelerle rekabet edebilir seviyeye, ülke ekon- 

omisini sağlam zeminlere ulaştıracağız. Aksi durumda en ufak krizlerde 

etkilenen   ekonomiye,   şirketlere   sahip   olmaktan   kurtulamayacağız. 

 
Bu konudaki bilinci  geliştirmek için neler  yapılmalı, Adres  Pat- 

ent  olarak  siz ne yapıyorsunuz? 

 
Türkiye’de    en   büyük    eksiklik   patentin,    markanın    öneminin 

henüz  anlaşılamamış olmasıdır.  Maalesef bu  konuda  ciddi  bir eğitim 
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boşluğu   vardır.  Bu  boşluğun   giderilebilmesi  için  Türk  Patent   En- 

stitüsü girişimleri sonucu okullarda eğitim müfredatına konulmaya 

başlanmıştır. Ancak bu bilgiyi, eğitimi verebilecek eğitim kadroları 

maalesef yetersizdir. Bunun  yanında ezberci eğitim modelinin  ortadan 

kaldırılıp araştırmaya dayalı bir eğitim  modelinin  geliştirilmesi, okull- 

ardaki laboratuar çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerekmektedir. 

Bunların yanında da devlet olarak Ar-Ge çalışmalarına desteğin daha da 

artırılması en azından AB ülkeleri seviyesine çıkarılması gerekmektedir. 

 
Adres Patent olarak biz eğitimin önemine inanmaktayız. Biz daha 

kurulduğumuz ilk günden  beri yoğun bir şekilde sanayicilerimiz 

aydınlatmak için çalışmalara başladık. Yaptığımız araştırmada toplumun 

aydınlatılması noktasında  basının yeterli derecede kullanılmadığını fark 

ettik. Ve bu mecraya ağırlık vererek gerek makale gerek haber, gerekse 

araştırma yazılarıyla marka patentin rekabet üstünlüğü sağlamadaki öne- 

mini anlatmaya çalıştık. Bu çabamız sanayiciler tarafından büyük bir taktirle 

karşılandı ve Adres Patent’in büyümesinde  etkili oldu. Müşterilerimizin 

teveccühleri  sonucu  Adres Patent  bu alanda faaliyet gösteren  firmalar 

arasında lider kuruluşlardan  birisi oldu.  Şu anda 60’den  fazla uzman 

personelimizle  İstanbul  merkez  olmak  üzere  İzmir,  Ankara ve Deni- 

zli şubelerimizle  en doğru  ve sağlıklı hizmeti  verebilme mutluluğunu 

yaşıyoruz. Son olarak da eğitimin önemine inanan firma olarak hem 

personelimizin bilgi düzeyini artırmak hem de sanayicimize daha sağlıklı 

bilgiyi yüz yüze verebilmek adına Patent  Akademisi’ni kurduk. 

Patent Akademisi hakkında daha  fazla bilgi  verebilir misiniz?  He- 

definiz nedir? 
 

 
Patent  Akademisi,  bugüne   kadar  verdiğimiz  eğitime  daha  bir  ci- 

ddiyet vermek, bu alana ilgi duyan uzmanlaşmak  isteyenlere akademik 

seviyede bilgi  aktarımı  yapmak  amacıyla kuruldu.   Aynı anda  25-30 

kişilik topluluğa  bilişim teknolojilerini  de kullanarak eğitim  vere- 

biliyoruz.   Önceliği   kendi  personelimiz   olarak  belirledik.  Ancak  il- 

eriki  günlerde   diğer   patent   firmalarının   personeline,   sanayicimize 
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de  eğitim  verebilen  düzeye  getireceğiz.   İnanıyoruz  ki  patent   üret- 

mek kadar o patentin  korunma yollarını gözeten  uzmanların da 

yetiştirilmesi ve sayılarının artırılmasında büyük fayda var. 
 

 
Son aylarda  marka  patent firmalarının rekabet nedeniyle olmay- 

acak rakamlara hizmet vermeye  başladıklarını görüyoruz. Bu sizin 

için bir tehdit değil  mi? 
 

 
Bu  durum   sadece  bizim  için  değil,  sektörler  için  de  büyük  teh- 

dittir.   Türkiye’nin   markalaşmasına,  patent   üretmesine   engel   teşkil 

eden,  Ar-Ge’lerin  temellerine  konan  bir dinamittir.  Bu durumu ben 

böyle  yorumluyorum.  Marka  patent   tescil  işlemlerinin  sağlıklı  bir 

şekilde yürütülmesini  ve takibini yapan firmalarda hizmet kalitesini 

düşürmek,   bu  kişilere prim  vermek  büyük  bir  yanlıştır.  Adres  Pat- 

ent olarak, bunun  sebebi olarak Marka Patent  Vekiller Birliği ile ilgili 

yasanın çıkmamasını görüyoruz. Sektörümüzde hizmet kalitesini her 

geçen gün  düştüğünü görmek  bizi fevkalade üzmektedir. Sanayiciler- 

imiz bu konuda  ciddi derecede  aldatıldığını görüyoruz. Marka patent 

danışmanlık  hizmeti  sadece  TPE’ye  marka  müracaatı  yapmak  değil 

10  yıl boyunca  bu  konuda  firmaya danışmanlık  hizmeti  verebilme- 

ktir. Bu konuda  Adres Patent  olarak yapabileceğimiz tek şey sanayi- 

cilerimizi uyanık olmaya, TPE  ve Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı yetkili- 

lerini  yasanın  biran  evvel çıkarılması  için  çalışmaya davet  etmektir. 
 

 
 

PATENT TEŞVİK SİSTEMİ 
 

 
Program kodu: 1008 

 

 
İlgili  TÜBİTAK Birimi:  Araştırma Destek Programları  Başkanlığı 

(ARDEB), Fikri Haklar Ofisi 
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Programın Amacı: 

Patent  Teşvik Sisteminin amacı, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası 

patent  başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent  başvurusu 

yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde  fikri ve sınaî hakların tescili 

yönünde  bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır. 
 

 
Kim başvurabilir: 

İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru 

numarası  alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faali- 

yet gösteren,  Türk hukukuna  göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde  olan 

şirketler Patent  Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden 

yararlanabilirler. 
 

 
Ne zaman  başvurulabilir: 

23.08.2006  tarihinden   sonra   yapılan  patent   başvuruları  Patent 

Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan desteklerden yaralanabilir. Başvuru 

için belli bir dönem  kısıtlaması yoktur. 
 

 
Nereye  başvurulabilir: 

Başvurular ARDEB’e yapılacaktır. 
 
 

Nasıl  Başvurulabilir: 

Teşvik Başvuru formları ve bu formların  ekinde yer alan belgelerin 

tamamlanarak  formun  başvuru sahibi tarafından imzalanmasını takiben 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na kargo veya pos- 

ta yolu ile gönderilebilir  veya TÜBİTAK Araştırma Destek Programları 

Başkanlığı’na verilmek üzere elden teslim edilebilir. 

Teşvik Başvuru Formlarına  ve Patent  Teşvik Sistemi ile ilgili tüm 

ayrıntılı bilgilere http://www.tubitak.gov.tr/ardeb adresinden; 

ulaşılması mümkündür. (Sol Menüden Programları  seçiniz...  http:// 

www.tubitak.gov.tr/gruplar/ardeb/patent/index.htm 

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb
http://www.tubitak.gov.tr/gruplar/ardeb/patent/index.htm
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Başvurunun incelenme süreci: 

Başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçları yaklaşık 2 aylık bir süreç 

sonunda  açıklanır. 

 
Destek Miktarı: 

Ulusal patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000YTL 

Uluslararası/bölgesel patent  başvuruları için geri ödemesiz:  3000YTL 

Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemeli: Talep 

doğrultusunda Jüri tarafından belirlenecek 

 
İletişim Bilgileri: 

 

 
1.  TÜBİTAK  Fikri Haklar Ofisi 

Tunus Cad. No:80  06100  Kavaklıdere/Ankara 

Tel: 0312  468 53 00/2101 

e-posta:  fho@tubitak.gov.tr 

2.  Araştırma Destek Programları  Başkanlığı 

Tunus Cad. No:80  06100  Kavaklıdere/ANKARA 

Tel: 0-312-468 53 00 / 2765 

Faks: 0-312-426 92 07 
 
 
 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 

 
 

Kanun No. 5746 
 

 
Amaç ve kapsam 

 

 
Kabul Tarihi: 28/2/2008 

 

 

MADDE 1 - (1) Bu Kanunun  amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke eko- 

nomisinin  uluslararası düzeyde  rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması  için 

teknolojik  bilgi üretilmesini,  üründe  ve üretim  süreçlerinde  yenilik yapılması- 

nı, ürün  kalitesi ve standardının  yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üre- 

mailto:fho@tubitak.gov.tr
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tim maliyetlerinin  düşürülmesini,  teknolojik  bilginin ticarileştirilmesini,  reka- 

bet  öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,  teknoloji  yoğun  üretim,  girişimcilik 

ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan ya- 

bancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge persone- 

li ve nitelikli işgücü istihdamının  artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. 

(2) Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İda- 

resi Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624  sayılı Kanuna göre oluş- 

turulan  teknoloji  merkezleri  (teknoloji  merkezi  işletmeleri)  ile Türkiye’deki 

Ar-Ge merkezleri,  Ar-Ge projeleri ve rekabet  öncesi işbirliği projeleri ve tek- 

nogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar. 

 
Tanımlar 

 

 
MADDE 2 - (1) Bu Kanunun  uygulamasında; 

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, 

kültür,  insan ve toplumun bilgisinden  oluşan bilgi dağarcığının  artırıl- 

ması ve bunun  yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kul- 

lanılması için sistematik bir temelde  yürütülen  yaratıcı çalışmaları, çev- 

re uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve 

teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odak- 

lanan, çıktıları özgün,  deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faali- 

yetleri, 

b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik  ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut 

pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni 

bir ürün,  hizmet,  uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan 

süreçleri ve süreçlerin neticelerini, 

c) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri 

dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan  sermaye şirketlerinin; 

organizasyon  yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münha- 

sıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan  ve en az 

elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge bi- 

rikimi ve yeteneği olan birimleri, 

ç) Ar-Ge  projesi:  Amacı, kapsamı,  genel  ve teknik  tanımı,  süresi, 
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bütçesi, özel şartları, diğer kurum,  kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce 

sağlanacak aynî ve/veya  nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri 

mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetle- 

rinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesin- 

de hazırlanan projeyi, 

d) Rekabet  öncesi işbirliği projeleri: Birden  fazla kuruluşun;  ölçek 

ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulama- 

lar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek 

katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem 

geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge fa- 

aliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaş- 

ması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeleri, 

e) Teknogirişim sermayesi: Örgün  öğrenim veren üniversitelerin 

herhangi  bir lisans programından bir yıl içinde mezun  olabilecek du- 

rumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora  öğrencisi ya da lisans, yük- 

sek lisans veya doktora  derecelerinden  birini ön başvuru tarihinden  en 

çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji  ve yenilik odaklı iş fikirlerini, 

desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından 

desteklenmesi uygun bulunan  bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve 

nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebil- 

melerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini, 

f) Ar-Ge personeli:  Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştır- 

macı ve teknisyenleri; 

1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki 

projelerde,  yeni bilgi, ürün,  süreç, yöntem  ve sistemlerin tasarım veya 

oluşturulması  ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az 

lisans mezunu  uzmanları, 

2) Teknisyen: Mühendislik,  fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek 

öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik 

fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri, 

g) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetler- 

le doğrudan ilişkili yönetici,  teknik eleman,  laborant,  sekreter,  işçi ve 

benzeri personeli, 



   Kâr Getiren Patent Stratejileri / PATENT’LE KAZAN!     

113 

 

 

 

 

ğ) TÜBİTAK:  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik  Araştırma Kurumu- 

nu, ifade eder. 

 
İndirim, istisna, destek  ve teşvik unsurları 

 

 
MADDE 3 – (1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, 

Ar-Ge merkezlerinde,  kamu kurum  ve kuruluşları ile kanunla kurulan 

vakıflar tarafından  veya uluslararası fonlarca desteklenen  Ar-Ge ve ye- 

nilik projelerinde,  rekabet  öncesi işbirliği projelerinde  ve teknogirişim 

sermaye desteklerinden  yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yeni- 

lik harcamalarının  tamamı  ile 500  ve üzerinde  tam  zaman  eşdeğer 

Ar-Ge personeli  istihdam  eden  Ar-Ge merkezlerinde  ayrıca o yıl ya- 

pılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının  bir önceki yıla göre artışının yarı- 

sı, 13/6/2006 tarihli ve 5520  sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 

uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazan- 

cın tespitinde  indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa  göre aktifleştirilmek suretiy- 

le amortisman  yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halin- 

de ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili 

hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar,  sonraki hesap dö- 

nemlerine  devredilir. Devredilen  tutarlar,  takip eden yıllarda 213  sayı- 

lı Kanuna göre her yıl belirlenen  yeniden değerleme  oranında  artırıla- 

rak dikkate alınır. 

(2)  Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli  hariç olmak üzere 

teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde,  kamu kurum ve 

kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fon- 

larca desteklenen  ya da TÜBİTAK  tarafından  yürütülen  Ar-Ge ve ye- 

nilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden  yararlanan işlet- 

melerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde  çalışan Ar-Ge ve destek 

personelinin;  bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin  dok- 

toralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir ver- 

gisinden müstesnadır. 

(3) Sigorta primi desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere tekno- 
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loji merkezi işletmelerinde,  Ar-Ge merkezlerinde,  kamu kurum  ve ku- 

ruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlar- 

ca desteklenen  ya da TÜBİTAK  tarafından  yürütülen  Ar-Ge ve yenilik 

projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde  ve teknogirişim serma- 

ye desteklerinden  yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek per- 

soneli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölge- 

leri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden 

istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri 

üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir ça- 

lışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek- 

ten karşılanır. 

(4) Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge 

ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga ver- 

gisi alınmaz. 

(5)  Teknogirişim  sermayesi desteği: Merkezi yönetim  kapsamında- 

ki kamu idareleri tarafından bu Kanunun  2 nci maddesinin birinci fıkra- 

sının (e) bendindeki  koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üze- 

re teminat  alınmaksızın 100.000 Yeni Türk  Lirasına kadar teknogiri- 

şim sermayesi desteği hibe olarak verilir. Bu fıkra uyarınca yılı bütçesin- 

de Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü  tarafından  yapılan öde- 

melerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını ge- 

çemez. Bu tutarlar,  takip eden  yıllarda 213  sayılı Kanuna göre her yıl 

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 

(6) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde  işbirliğini oluşturan  kuruluş- 

ların bu  işbirliğine yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belirlenen 

kuruluşlardan  biri adına açılacak özel bir hesapta  izlenir.  Özel  hesaba 

aktarılan bu tutarlar,  harcamanın  yapıldığı dönemde katkı sağlayan ku- 

ruluşların Ar-Ge harcaması olarak kabul edilir ve proje dışında başka bir 

amaç için kullanılamaz. Proje hesabında toplanan tutarlar, proje özel he- 

sabı açan kuruluşun  kazancının tespitinde  gelir olarak dikkate alınmaz. 

(7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve 

kuruluşları,  kanunla  kurulan  vakıflar ile uluslararası fonlardan  aldıkla- 
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rı destekler  özel bir fon hesabında  tutulur. Bu fon, 193  sayılı Kanun 

ve 5520  sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan 

Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde 

edildiği hesap dönemini  izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında 

herhangi  bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden  çe- 

kilmesi halinde,  zamanında  tahakkuk  ettirilmeyen  vergiler ziyaa uğra- 

tılmış sayılır. 

 
Uygulama ve denetim esasları 

 

 
MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurla- 

rından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına iliş- 

kin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır. 

(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı ve 

sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan des- 

tek personelinin  tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge 

personeli sayısının yüzde onunu  geçemez. 

(3) Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zaman- 

lı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler  itibarıyla ortalaması esas 

alınır. 

(4) Bu Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek un- 

surlarının amacı dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk et- 

tirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş  sayılır. Sağlanan ver- 

gi dışı destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183  sayılı Amme Alacakları- 

nın Tahsil Usulü Hakkında  Kanun hükümlerine göre ve gecikme zam- 

mı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. 

(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden 

yararlananlar; 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(9)  numaralı bendi,  5520  sayılı Kanunun  10 uncu  maddesinin  birinci 

fıkrasının (a) bendi ve 29/1/2004 tarihli ve 5084  sayılı Yatırımların ve 

İstihdamın  Teşviki ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun  aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar. 

(6) Bu Kanunun  uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, 
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TÜBİTAK’ın  görüşü  alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
 

 
Değiştirilen hükümler 

 

 
MADDE 5  – (1)  193  sayılı Kanunun  89  uncu  maddesinin  birin- 

ci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520  sayılı Kanunun  10 uncu mad- 

desinin birinci fıkrasının (a) bendinde  yer alan “araştırma ve geliştirme 

harcamaları tutarının  % 40’ı oranında” ibareleri “araştırma ve geliştirme 

harcamaları tutarının  %100’ü oranında” şeklinde değiştirilmiştir. 

 
Yürürlük 

 

 
MADDE 6 – (1) Bu Kanun 31/12/2023 tarihine  kadar uygulan- 

mak üzere, yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer. 
 

 
Yürütme 

 

 
MADDE 7 – (1) Bu Kanun hükümlerini  Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
 
 

PATENTLE İLGİLİ  WEB ADRESLERİ: 
 

 
www.tpe.gov.tr: Türk Patent Enstitüsü’nün resmi web sitesidir. Bu 

sitede Türkiye’de tescil edilmiş yerli ve yabancı  bütün  ;patent ve faydalı 

modelleri inceleyebilirsiniz. 
 

 
www.uspto.gov: Amerika Birleşik Devletleri  patent  ofisinin resmi 

web sitesidir. Bu sitede AB.D de tescil edilmiş bütün  patentleri  ince- 

leyebilirsiniz. 
 

 
http://www.freepatentsonline.com: Patentlerle  ilgili üye olup 

araştırma  yapabileceğiniz  ücretsiz  bir sitedir.Bu  sitede Amerikan Pat- 

http://www.tpe.gov.tr/
http://www.uspto.gov/
http://www.freepatentsonline.com/
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entleri; PCT  sistemine göre tescil edilmiş uluslararası patentler,Avrupa 

Patentleri  ve Japon  patentlerini  inceleyebilirsiniz.Aynı zamanda  çeşitli 

ana sektörlere göre hızlı araştırma yapabilirsiniz. 
 

 
http://www.freshpatents.com:  Patentlerle   ilgili  üye  olup 

araştırma yapabileceğiniz; özellikle de yeni patentleri sektörlere göre, 

buluşçulara göre vs. takip edebileceğiniz   ücretsiz bir sitedir. 
 

 
http://www.dpma.de: Almanya Patent  ofisinin resmi web site- 

sidir. Almanya’da tescilli patent  ve faydalı modelleri bu sitede inceleye- 

bilirsiniz. 
 

 
http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp: (Güney Kore 

Patent  ofisi); Güney Kore Patent  ofisinin İngilizce sayfalarında Güney 

Kore patentlerini  inceleyebilirsiniz. 
 

 
http://tr.espacenet.com: Bu sitede Bütün Avrupa ülkelerinin pat- 

entlerine  ve ayrıca PCT   sistemine göre tescil edilmiş uluslararası pat- 

entleri inceleyebilirsiniz. 
 

 
www.patenthatti.com: Patentlerle  ilgili haberler,  ilginç buluşlar, 

satılık patentler  ve makalelere bu siteden ulaşabilirsiniz. 
 

 
www.patentfabrikasi.com.tr: Patentlerle  ilgili haberler,  ilginç 

buluşlar ve makalelere bu siteden ulaşabilirsiniz. 
 

 
www.adrespatent.com: Türkiye’nin önde gelen patent vekili 

firmalarından Adres Patent’in web sitesi. 
 

 
www.patentakademisi.com: Patentlerle  ilgili haberler,  ilginç 

buluşlar; eğitici bilgiler ve makalelere bu siteden ulaşabilirsiniz. 

http://www.freshpatents.com/
http://www.dpma.de/
http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp
http://tr.espacenet.com/
http://www.patenthatti.com/
http://www.patentfabrikasi.com.tr/
http://www.adrespatent.com/
http://www.patentakademisi.com/
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TEKNOLOJİK YENİLİKTE BİR  TÜRKİYE 
RÜYASI: 10 YILDA  1 MİLYON PATENT! 

 

 
Yıllardan beri firmalara patentin  önemini  anlatıyorum.  Bazen yazı- 

larla, bazen  seminerlerle,bazen de firmalara katılarak patentin  firmalar 

için ne kadar önemli bir rekabet unsuru olduğunu çeşitli örneklerle an- 

latıyoruz. Bu arada ülkemizdeki patent sayısının diğer ülkelere oranla az 

olduğunu çok geride kaldığımız anlıyorum. 

 
Yine bir gün patentle  ilgili yazılan bir yabancı eserde Amerikalıların 

1.000.000 uncu  patente  1911  yılında ulaştıklarını 2008  yılı itibariyle 

8.000.000 adede ulaştıklarını ve 2010  hedeflerini ise 12.000.000 adet 

olduğunu görünce  beynimden  vurulmuşa döndüm. 

 
Bu rakamları görünce  araştırmaya başladım.  Amerika’nın 1 numa- 

ralı patentine  ulaştım.  Sonra 1.000.000 patenti  sonra 2.000.000…… 

3.000.000 derken  8.000.000 patentinin ne zaman  verildiğini tek tek 

araştırdım ve not ettim.  Tabi bu rakamları gördükçe,  Amerikalıların 2. 

Dünya savaşı sürerken bile yüz binlerce patent aldıklarını, patent sayıla- 

rı arttıkça da zenginleştiklerini  ve dünyanın  ekonomisini  ve dolayısıyla 

dünyayı yönetir hale geldiğini gördükçe  imrendim. 

 
Sonra düşündüm Amerika artık bu kadar zengin bir ülke tabi ki biz- 

den milyonlarca fazla patent alacaklar dedim. Bizde bir zamanlar 50 yıl 

önce Kuzey Kore   işgal edilmiş ve biz Türkler  tarafından  yardımlarına 

koşulmuş olan ve son 50 yılda yeniden inşa edilen Güney Kore’nin pa- 

tent sayıları bizden ne kadar fazla acaba onlarda Amerika gibi 1.000.000 

patenti geçen ülkeler arasına girmiş mi deyip araştırmaya başladım. Gü- 

ney Kore’nin son 70 yıllık patent  istatistiklerine ulaştım ve incelemeye 

başladım. Birde baktım ki Güney Koreliler de 70 sene önce yılda 1000 

civarında patent  alıyormuş ve 1990’  lı yıllara kadar emekliye emekliye 

gelmişler. 1990  bile 9000  Kadarmış.Ancak 1990  dan sonra patent  sa- 
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yıları ilk önce 10.000 adedi geçmiş, sonra 20.000 adedi sonra 50.000 

adedi  ve birkaç yıl içinde  de  100.000 adedi  geçmişler.  2009  yılında 

ise yerli yabancı patent  işlemleri 1 yılda 200.000 adedi  geçmiş.  Yerli 

patent sayıları ise 150.000 adete yaklaşmış. Sonra bizim patent kanunu- 

muz 1879 yılında çıktıktan sonra 2009 dahil patent sayımızın toplamda 

(121 yılda) Güney Kore’nin 2009 yılında yaptığından daha a olduğunu 

görünce göz yaşlarıma hakim olamadım. Biz bunu hak etmiyorduk.  Biz 

ki yıllarca Dünyanın  %40 ına hakim bir ülken doğmuş  bir ülkeyiz. Biz 

ki İstanbul’u  fethederken  o zamana kadar hiç yapılmamış Topları  icat 

eden Fatih’in torunlarıyız. 

 
Yine baktığım istatistiklere göre 2009 yılı itibariyle Amerika’dan 158 

yıl, Güney  Kore’den  80  yıl geride  olduğumuzu gördüm  ve bir karar 

aldım. Biz yıllarca bu şekilde gidemeyiz. Sanayimizin gelişmesi için pa- 

tent  sayısının arttırılması lazım. Patent  sayısı ise birkaç firmanın yılda 

onlarca patent  almasıyla değil üretim  yapan bütün  firmaların mutlaka 

yeni buluşlar,  yeni geliştirmeler  yaparak ve yılda en az 5 adet  patent 

alarak patent  sayısının bir anda on binleri geçeceğini düşündüm. 

 
Yine yaptığım  araştırmada  ülkemizde  bulunan  140’ı  aşkın üniver- 

sitenin  bulduğu  toplam  patent  sayısının 50  yi geçmediğini  üniversite 

başına düşen  patent  sayısının 1 adedinin  altında  olduğunu görünce  , 

ülkemizde  bulunan  üniversitelerimizin  patent  ile ilgili bilimsel araş- 

tırmalar konusunda ne kadar geri kaldıklarını gördüm  ve düşündükçe 

üzüldüm. Halbuki  150’yi aşan üniversitemizde  bulunan  1000’e  yakın 

teknik fakülte, yüksek okul ve bu üniversitelerde görev yapan on binler- 

ce Prof., Doç. Öğretim  görevlisi bulunmakta ve yüz binlerce teknik eği- 

tim gören  üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Sadece Akademisyenler 

ömürlerinde 1 patent alsa bile Türkiye’nin patent sayısı ne kadar artmış 

olacaktı. Üniversitelerimizdeki potansiyeli dikkate aldığımızda sadece 

üniversitelerimizde  öğretim  üyelerinin  bireysel aldıkları dahil  1  yılda 

10.000 patentten fazla patent  almak mümkün. Yeter ki bu hedef ko- 

nulsun ve bu hedef doğrultusunda eğitim yapılsın ve destekler verilsin. 
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Ayrıca üniversitelerimizde  verilen teknik  bölümdeki  yüksek lisans, 

doktora, doçent, profesörlük  tezlerini eğer layikı ile veriliyorsa bunların 

hepsinin aslında birer patent  veya faydalı model konusu  olduğunu göz 

ardı etmemek  gerektiğini düşündüm ve üniversiteler için düşündüğüm 

10.000 patentinin ne kadar az olduğunu görünce  de hevesim arttı. Son 

15 yıldan beri patent konusunda danışmanlık yapan birisi olarak en çok 

düşündüğüm konulardan  birisi ülkemizdeki   buluş  sayısını nasıl artı- 

rabileceği dolayısıyla patent  ve faydalı model  sayısının nasıl arttırılaca- 

ğı konusunda fikirler vermek, makaleler yazmak. 2009  yılı sonlarında 

yazmaya çalıştığım ve nihayet 2010  yılı nisan ayında yayınladığım “Kar 

getiren patent sistemleri / Patentle Kazanmak” isimli kitabımı da ülke- 

mizin 1.000.000 patente  ulaşmasında katkısı olacağı inancıyla yazdım. 
 

 
Kitabım 2010 yılı içerisinde 2 baskı yaptı ve Türkiye’nin sanayicileri- 

ne dağıtıldı. İnternet ortamında  yüz binlerce kişi tarafından  indirilerek 

okundu. Halen  günde  binlerce  kişi tarafından  çeşitli internet  siteleri 

tarafından verilen linklerden ve http://www.adrespatent.com/patent- 

lekazanmak.pdf adresinden indirilip okunmaya devam ediliyor. Bu şe- 

kilde patent  bilincinin artırılmasına  katkım olduysa mutluluk  duyarım. 
 

 
Benim önümüzdeki 10 yıllık süreç için kendime verdiğim görev; ül- 

kemizin bir an önce toplamda  1.000.000 patente  ulaşması konusunda 

çalışmalar yaparak bu  hedef  uğrunda  sürekli yeni projeler  geliştirerek 

sanayicilerin,  STK  ların,  teknokent ve teknoparklar,   üniversiteler  ve 

hatta teknik liselerin ve hatta   ilköğretimde  okutulan  teknoloji-tasarım 

dersinden  de ilham alarak BULUŞÇULUĞU TÜRKİYE  HALKINA 

yaymaktır. Bu amaçla Genel Müdürlük görevini yürüttüğüm ADRES 

PATENT’ te 2008 yılı başında  PATENT FABRİKASI isminde bir pro- 

je geliştirdik. Bu projeyle hedefimiz ülkemizdeki her üretim tesisini bir 

buluş fabrikasına dönüştürmeyi düşündük. Ve projenin başladığı 2008 

yılından bu yana düzenlediğimiz 50’yi aşan seminerde  2000  ‘nin üze- 

rinde firmaya eğitim verdik. Ve halen eğitimlere devam ediyoruz. 

http://www.adrespatent.com/patent-
http://www.adrespatent.com/patent-


   Kâr Getiren Patent Stratejileri / PATENT’LE KAZAN!     

121 

 

 

 

 

Bu arada ülkemizdeki patent  sayılarının artırılması için ülke çapında 

bütün  sanayicileri ve buluş yapma potansiyeli bulunan kişilerdeki patent 

yapma güdüsünü tetikleyecek bir toplumsal  bilinçlendirme  hareketini 

2009  yılı sonlarında  TÜRKİYE  PATENT  HAREKETİ isimli bir pro- 

jeyi başlattık.  1 yıllık sürede  İstanbul’un bütün  sanayi bölgelerini  ve 

buluş yapma potansiyeli olan ticaretin yoğun olduğu bölgelerde  patent 

bilincini geliştirmeye yönelik hazırladığımız, patenti özendirici katalog- 

ları ve patent stratejisi CD sinden on binlerce dağıtarak bu firmaların da 

kendilerine  yıllık patent  hedefleri koyması gerektiğini,  Türkiye patent 

hareketine katılarak ulusal ve uluslar arası rekabette rakiplerine fark ata- 

caklarını, hem firmalarının daha fazla kazanç sağlayacağını ve dolayısıyla 

da  ülkemizin zenginleşmesinde  katkıda bulunacaklarını anlattık. 

 
Bu  üç  yıllık çalışma  neticesinde  aklımızda  olan  konu  ülkemizin 

1.000.000 patente  ne zaman  ulaşacağıdır. Peki biz bu sayıya ulaşabi- 

lir miyiz? Yoksa 1.000.000 patente  ulaşmak hayal mi? Bizim için bir 

kızıl elma mı? Yıllardan beri patent  danışmanlığı  yapan ve dünyadaki 

onlarca ülkenin  yıl yıl patent  sayılarındaki artışı incelemiş birisi olarak 

1.000.000 patent  sayısının hayal olmadığını,  ülke olarak bu sayıya 10 

yıl içerisinde ulaşacak kapasitemiz bulunduğunu söyleyebilirim. Şimdi 

bu sayıya 10 yıl içerinde  nasıl ulaşacağımızı, bu hedefe  ulaşma konu- 

sunda  kişilere ve kurumlara  düşen  görevlerin  neler  olduğunu, ne tür 

çalışmalar yapmamız gerektiğini açıklamaya çalışacağım. Ancak burada 

en önemli  konu  koyulan bu  10  yıllık hedefe  inanmamız  ve bu  inanç 

uğrunda  hedefe ulaşmak için bıkmadan-usanmadan çalışmaktır. 

 
1.000.000 PATENT HEDEFİNE ULAŞIRKEN 

KİMLERE NE  GÖREV DÜŞÜYOR ? VE BU SAYIYA 
NASIL ULAŞACAĞIZ ? 

 

 
1- Öncelikle ülkemizde  bulunan  ve FABRİKA DÜZEYİNDE üre- 

tim yapan sanayi tesislerimizdeki ar-ge departmanlarının ve bu fabrika- 

larda çalışan bütün  mühendislerin  özelliklede  üretimde  çalışan işçi ve 
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ustalara patent bilinci aşılanmalı, özellikle ar-de çalışan mühendislere 

yıllık patent  hedefi  konmalı  ve yine her  firmanın  yıllık patent  hedefi 

olmalıdır. Yine bu fabrikalarımız, bütün  ar-ge personeli ve diğer perso- 

nelini yenilik üretmeye  teşvik etmeli, buluşçuluğa  özendirmeli  ve öne- 

rileri ödüller vererek teşvik etmelidir.  Fabrika düzeyinde  üretim  yapan 

bir  firmanın yıllık belirleyeceği patent ve faydalı model hedefi en az  15 

adet olmalıdır. 

 
Şöyle düşünelim  Ülkemizde  bulunan  on binlerce  fabrikadan sadece 

1000  tanesi bile yılda en az 15 patent hedefine ulaştığında 15.000 adet 

patent yapılmış olur. Yılda 15 adet patent bu büyüklükteki firmalar için 

çok büyük bir hedef değildir. Fabrika düzeyindeki en büyük  1000 adet 

firma yılda 15  patent  hedefini  aşarken, fabrika düzeyinde  olup  ta 15 

adede ulaşamayan binlerce fabrikadan da ortalama en az 5 adet patent 

yapabileceklerini düşünüyorum. Bu durumda ülkemizde bulunan  on 

binlerce fabrika düzeyinde  firmalardan 1 yılda 50.000 adet patent  çık- 

mış olacaktır. Bu sayı her geçen yıl artarak devam edecektir.  10 yıl bo- 

yunca hiç artmamış olsa bile (artmaması imkansız)  Fabrika düzeyindeki 

firmalardan 10 yılda 500.000 adet patent  çıkmış olacaktır. 

 
2- Henüz fabrika düzeyine gelmemiş ancak özellikle de teknik fonk- 

siyonu olan bir ürün  üreten  on binlerce küçük sanayicimiz de yılda en 

az 5 adet patent veya faydalı model hedefi koymalı ve bu hedefe ulaşma- 

ya çalışmalıdırlar. Fabrika düzeyine gelmemiş küçük sanayi firmalarında 

yılda en az ortalama  2 adet patent  veya faydalı model  yapmak şartıyla 

bu tarz sanayicilerimizden de yılda en az 25.000 adet patent çıkmaması 

için bir sebep bulunmamaktadır. Bu tarz küçük sanayi firmalarından 10 

yıl boyunca patent-faydalı model sayılarından hiç artış olmasa bile (art- 

maması imkansız) 10 yılda 250.000 adet  patent-faydalı  model  çıkmış 

olacaktır. 

 
3- Teknokent-Teknopark, Ar-ge Merkezi ve Teknoloji geliştirme 

bölgelerinde  faaliyet gösteren  asıl işleri zaten  herhangi  bir konuda  ye- 
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nilik yapmak olan firmaların her birinin  bir yılda en az 10 patent  he- 

deflemeleri  gerektiğini  düşünüyorum. Buralarda  faaliyet gösterip  de 

bir yılda 100’den  fazla patent  hedefleyen  firmaların sayısının da önü- 

müzdeki birkaç yıl içinde 250 adeti geçeceği kanaatindeyim.  Buralarda 

faaliyet gösteren  firmaların sayısı 1500  adeti geçmiş, buralarda  çalışan 

ar-ge mühendisinin sayısı ise 15.000 kişiye ulaşmıştır. Bu bölgelerde fa- 

aliyet gösteren  firma sayısının 10 yıl içerisinde 10.000 adeti geçeceğini 

ve yine buralarda  çalışan ar-ge personelinin  sayısının 10  yıl içerisinde 

100.000 kişiyi geçeceğini tahmin  etmekteyim.  Bu durumda bu bölge- 

lerde  çıkan patent  sayısının 10  yıl içerisinde toplamda  250.000 adeti 

geçeceğini tahmin ediyorum.  Bu tarz teknoloji geliştirme bölgelerinde 

alınan patentlerin  önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye sanayisine ve 

dolayısıyla Türkiye ekonomisine  yön vereceği inancındayım. 

 
4- Ülkemizde bulunan  150‘yi aşkın üniversitede 1000’den fazla 

teknik konularda  eğitim veren fakülte ve yüksek okul bulunmakta ve 

bu  okullarda  eğitim  veren  on  binlerce  akademisyen,  yine bu  okul- 

larda araştırmacı sıfatıyla görev yapmakta olan on  binlerce  araştırma 

görevlisi ve bu  okullarda  eğitim  göre  yüz binlerce  üniversite  öğren- 

cisi bulunmaktadır. Üniversitelerimizin  özellikle tennik bölümlerinde 

patentin zorunlu bir ders olarak okutulması gerektiği kanaatindeyim. 

Üniversitelerimizde patente  gereken  önem  verilirse; özelliklede okul 

bitirme  tezleri,  yüksek lisans tezleri,  doktora,  doçentlik  ve profesör- 

lük tezleri yenilik odaklı olursa ve bu tezlerin konularına da patent 

alınırsa, en kısa zamanda  üniversitelerimiz,  akademisyenlerimiz,  hat- 

ta  öğrencilerimiz  tarafından  binlerce  patent  başvurusu  yapılacak ve 

bu patentlerin  üniversite sanayi işbirliği yoluyla üretime geçirilmesi 

sonucunda hem üniversitelerimiz kaynak bulmuş olacaklar, hem de 

akademisyenlerimiz  yaptıkları araştırmaların  ve geliştirdikleri yeni fi- 

kirlerin kazanca dönüştüğünü gördükçe  araştırmaya daha çok önem 

vereceklerdir.  Kanaatime  göre  önümüzdeki 10  yılda üniversite  kay- 

naklı (üniversiteler  adına ve öğretim  görevliler adına) patent  başvuru 

sayısının 50.000 adedi geçeceği düşüncesindeyim. 
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Görüldüğü gibi sadece patent  üretebilecek  düzeydeki 4 merkezden 

10 yılda 1.050.000 adet patent-faydalı  model  çıkabileceğini çok rahat 

söyleyebilirim. Bu dört merkez haricinde, ülkemizde  bulunan  yüzlerce 

teknik lisede görev yapan on binlerce teknik konularda görev yapan 

öğretmenimizin de buluş yapma potansiyellerinin bulunduğunu ve yine 

bu tecrübelerini on binlerce öğrencileriyle paylaştığında bu okullarda 

teknik öğrenim  gören on binlerce gencimizin ileride birer buluşçu ola- 

rak hizmet vereceğini göz ardı etmemek  gerekir. 

 
Yine ülkemizde  bulunan  ancak herhangi  bir firmada ar-ge görevlisi 

olmayıp, şahsi olarak icatlar yapmaya çalışan binlerce mucidimiz bulun- 

maktadır. Bu mucitlerimiz de gerekli desteği sanayicilerimizden görür- 

lerse buluş sayılarının artmasına katkıda bulunmuş  olacaklardır. Bireysel 

mucitlere düşen görev, devlet bize destek olmuyor, sanayiciler bize des- 

tek olmuyor şeklinde yakınmalar yerine kendilerine destek olacak doğru 

karar vericileri bulmaya yönelik çaba göstermeleri  olacaktır. 

 
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye’deki patent-faydalı  model 

sayısının 1.000.000 adedi aşacağını destekleyen  ve bu  kapasitenin  ül- 

kemizde var olduğunu gösteren  bazı bilgileri de paylaşmak istiyorum. 

 
Ülkemizde  Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği verilerine göre  yak- 

laşık 1.200.000 adet  ticari firma bulunmaktadır. Sanayi Bakanlığının 

verilerine göre ülkemizde  85.000 adetin  üzerinde  sanayi işletmesi bu- 

lunmaktadır. Yine ülkemizde çeşitli mühendislik dallarından mezun ol- 

muş 700.000’den fazla mühendisimiz  bulunmaktadır.Ayrıca 2023  yılı 

Türkiye ihracatının 500  milyar dolar olması hedeflenmektedir. Bu bil- 

giler ışığında önümüzdeki 10 yılda ülkemizdeki toplam  patent-faydalı 

model  sayısının 1.000.000 adedi  geçeceğini  tahmin  etmek  zor  değil. 

Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda ülkemizde katma değerli ürünler 

artmış olacak ve dolayısıyla dünyaya katma değerli ürünler satarken , ih- 

racata katkıda bulunmuş  olunacak ve dolayısıyla da  her yeni bir patent 

yeni istihdam imkanları oluşturacaktır.  Bu hedefe inanan her okuyucu- 
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nun  ülkemizdeki  patent  sayısının artmasına katkıda bulunmak  için en 

azından  1 adet  buluş  yapmayı hedeflemesi  ve aynı zamanda  da buluş 

yapma potansiyeli bulunan  kişileri teşvik etmesi geleceğimiz açısından 

çok önemlidir. 

 
Aynı zamanda bu yazımızı okuyan her okuyucunun bu hedefe katkı- 

da bulunmak  için bu yazımızı yakın çevresinin de okumasını sağlamalı, 

mail listesindeki kişilere bu yazıyı göndererek , patent bilincinin artma- 

sına katkıda bulunmuş  olacaktır. Burada yazılan hedeflere ulaşacağımı- 

za inanmayan okuyucunun ise, neden ulaşamayacağımıza ilişkin görüş- 

lerini birkaç satırda olsa ali.cavusoglu@adrespatent.com  mail adresime 

göndermesini özellikle rica ederim. 

 
Son söz; 

 

 
Bir buluş yap ülken kazansın! 

Bir buluş yap firman kazansın! 

Bir buluş yap sen de kazan ! 

 
10 yıl sonra Patentte  Dünyanın  ilk 10 ülkesi arasına girmiş bir Tür- 

kiye dileklerimle, bütün  okuyuculara saygılar sunarım. 

 
Saygılarımla, 

 

 
Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 

Marka ve Patent  Vekili 

 
www.adrespatent.com 

http://patentuniversitesi.blogspot.com/ 

http://twitter.com/ali_cavusoglu 

ali.cavusoglu@adrespatent.com 

Tel : 0212  347 89 89 

mailto:ali.cavusoglu@adrespatent.com
http://www.adrespatent.com/
http://www.adrespatent.com/
http://patentuniversitesi.blogspot.com/
http://patentuniversitesi.blogspot.com/
http://twitter.com/ali_cavusoglu
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KURUMSAL PATENT 

HİZMETLERİMİZLE; 

RAKİPLERİNİZE FARK  ATIN! 

 
n Patent  pazarlaması ve lisanslama 

n Patent  checkup raporu   hazırlamak 

n Sınai mülkiyet konularında  analiz raporu hazırlamak. 

n Patent  Araştırma 

n Sektörel Patent  Analizi 

n Firma bazında Patent  Analizi 

n Patent  rekabet analizi 

n Firmaya özel patent stratejisi oluşturma 

n Patent  Eğitimleri 

n Sistematik Buluş Yapma-Triz Eğitimleri 

n Patent  çizimleri, Patent  Dosyası hazırlama 

n Patent  lisans sözleşmesi hazırlama 

n Patent  satış sözleşmesi hazırlama 

n Yeni Ürün  Geliştirme Danışmanlığı 

n Patent  portföy yönetimi. 

n Patent  izleme-takip işlemi. 

n Kurumsal Patent  Danışmanlığı 

n Patent  ihtilaflarının çözümü 

n Patent  yorumlama ve kıyaslama. 

n Patent  ve Faydalı Model hükümsüzlük araştırması. 

n Patent  ve Faydalı Model itiraz işlemleri. 

n Avrupa Patent  Tescil İşlemleri 

n PCT Patent  tescil işlemleri 

n Patent  Dosyalarının Hukuksal Geçerlilik  analizi hizmetleri 

n Patentlerin ticarileştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri. 

n Ar-ge danışmanlığı 
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