
 

  

 

 

 

 

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi Şu Sorunlara 
Çözüm Öneriyor; 

Şirketler İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları Yapıyor. 
Ama  Bir Çok Proje Pratikte Arzu Ettiği Başarıyı 
Yakalayamıyor, Yapılan Çalışmaları Katma Değere 
Dönüştüremiyor! 

Yeni Ürün, Üretim Yöntemi veya Teknoloji 
Geliştirme Projelerinin Sayısı Artıyor. Bu Projelerden 
Bir Çok Patent, Faydalı Model veya Tasarım Tescili 
Gibi Fikrî Mülkiyet Hakları Elde Ediliyor. Ancak Bu 
Tescillerin Firmaya Ne Kadar Yarar Sağladığı 
Bilinmiyor! 

İnovasyon, Ar-Ge ve Fikri Haklar İle Büyük Bütçeler 
Ayrılıyor. Bunların Bir Kısmı Devlet Teşvikleri İle 
Karşılanıyor. Ancak Tüm Bu Harcamalar Karşısında 
Arzu Edilen Ciro Artışı, Kâr ve Rekabet Avantajı Elde 
Edilemiyor! 

 

İnovasyon ve Ar-Ge 

Patent, Marka, Tasarım, Copyright 

Katma Değerli Ürün , Üretim Yöntemi, Hizmet 

Finansal Kazanç ve Rekabet Üstünlüğü 

Katma Değerli İşler 
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Hasan DEMİRKIRAN 

Türk Patent ve Marka Vekili 

Avrupa Patent Vekili 
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Kısaca Fikrî Mülkiyet Hakları 

En genel anlamıyla fikri mülkiyet, fikri çaba ve zekânın ürünlerini devlet otoritesiyle korumayı 

amaçlayan ve yaratıcılarına ürünlerini belirli bir süre kullanma ayrıcalığı tanıyan hakları içermektedir.  

Piyasada daha çok fikrî mülkiyet hakları denince patent veya marka akla gelmektedir. Bazen, marka 

koruması da patentle anılmaktadır.  Bazen insanların aklına yeni bir fikir gelince hemen “fikre patent 

almak!” akla gelir. Veya bir firma yöneticisi yeni bir ürününe bir isim verecekse “markaya patent 

almayı!” düşünür. Bu tip kavramlar literatür bilgisine göre yanlış olsa da piyasa gözüyle bakıldığında 

pek de yanlış değildir. Sonuçta, marka da, patent de, tasarım da, telif hakkı da veya fikrî değerler ile 

ilgili akla ne geliyorsa hepsi insan aklının ürünüdür. Bir fikirden doğar. Ancak ortaya çıkışı veya fiziksel 

hale gelişi onu farklı bir kategoriye sokar. 

Fikri mülkiyet,  genel olarak  telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri (copyrights) ve sınaî 

mülkiyet hakları şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle 

kendiliğinden doğar, yani başvuru şartı yoktur. Telif hakları daha çok sanat eserleri, yapıtlar, 

heykeller, fotoğraflar, mimari yaratımlar, bilgisayar programları kodları, veri tabanları ve bağlantılı 

haklar olarak da anılan sinema eserlerini kapsar. Sınai haklar ise patentler, markalar, tasarımlar, 

coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri ve entegre devre topografyaları gibi korunması için tescil şartı olan 

haklardır. Günümüzde genel olarak sınai haklar ve telif hakları yerine genel olarak fikrî haklar veya 

fikrî mülkiyet  (intellectual property) olarak anılmaktadır. Dünyadaki genel eğilim telif hakkı ve sınai 

mülkiyeti bir birinden ayırarak değil de sadece  fikri mülkiyet olarak kullanılması şeklindedir.  Ancak, 

gerek Türkiye’deki kanunlar, gerek üniversiteler, gerek Türk Patent ve Marka Kurumu gibi resmi 

kurumlar sınai mülkiyet ve telif haklarını ayrı ayrı kullanmayı tercih etseler de, bizler dünyadaki eğilim 

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi,  firmaların 

yaptığı tüm yenilik ve markalaşma aktiviteleri 

sonunda elde ettikleri patent, marka, tasarım 

tescilleri ve telif haklarının finansal kazanca 

dönüşmesini sağlar. 
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gibi, bu hakların ayrılması yerine , tek bir ibareyle, yani “fikrî mülkiyet” olarak kullanılmasının daha 

doğru olduğunu düşünüyoruz.  

Amacımız, piyasanın doğru bilgilendirilmesi ve doğru stratejiler önerilmesi ise piyasadan örnek 

vermek daha doğru olacaktır.  Hemen hemen herkesin bildiği dünyaca ünlü içecek markası olan 

“Coca Cola”  aslında fikrî mülkiyetin tanımı için son derece güzel bir örnektir. Coca cola, aslında “Te 

Coca Cola Company” olarak aynı zamanda firma ismidir ve kurumsal bir markadır. Yani, coca cola 

hem firma ismi, hem de markadır.  The coca cola company şirketinin çok sayıda markası vardır. 

Örneğin Türkiye’de de kullanılan “fanta” sadece bir ürün markasıdır. Bu örnekle, Coca Cola’nın aynı 

zamanda firma ismi olmakla birlikte bir çatı markası olduğu, fantanın ise sadece bir ürün markası 

olduğu söylenebilir. Aynı ürün gamında piyasada farklı bir marka da olabilir. Örneğin “pepsi cola” gibi. 

Görüleceği gibi “marka” ürünleri ve firmaları bir birinden ayırmaktadır. Marka olmasa bizler cola 

alırken sadece bir “cola” veya herhangi bir “cola” almış olacaktır. Oysa marka ile firmalar ürünlerini 

ayrıştırmakta, vaat ettikleri katma değeri marka ile müşteriye sunmaktadırlar. Dolayısı ile marka için 

ürün ve hizmetlerin ayırt edilmesini sağlayan bir işarettir gibi bir tanım kendiliğinden ortaya çıkacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca Cola ve Pepsinin ilk reklamları 

 

Piyasada, belki de fikrî mülkiyet en çok kullanılan unsuru markadır.  Gerek şirketler, gerek insanlar 

ve gerek bir proje etrafında toplanan gruplar, ürün ve hizmet için, bir proje ismi için, bir tarz veya 

metodoloji ayrıt edici isim veya işaret kullanmaktadırlar. İşte, kullanılan isim, işaret veya ayırt edici 

herhangi bir şeyin koruması marka tescili ile mümkündür. Kola örneğine devam edilirse, eğer kolanın 

bir özel formülü varsa bu teknik bir konudur ve bunun koruması patent ile mümkündür. Her ne kadar 

Coca Cola’nın ilk formülü patent almak yerine gizli tutularak korunması tercih edilmişse de The Coca 

Cola Company firmasının binlerce patenti vardır. Bunların bir kısmı yeni  ürün içeriği,  yeni üretim 
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metodu, ambalaj veya sektörleri ile ilgili teknolojik geliştirmeleri içerir. Yine, cola örneği üzerinden 

devam edilecek olursa tıpkı coca cola gibi özel bir şişe ambalajı tasarımı yapılırsa bu görsel korumayı 

içeren tasarım tescilini gerektirir. Coca Cola şişe tasarımı, ayrıca bir “telif hakkı” korumasını da 

gerektirir. The coca cola firmasının bir baskı şeklinde veya fim şeklinde bir rekam çalışması olursa 

bu da telif hakkını gerektirebilir. Gerek şirketin, gerekse ürünlerin web sitesi içeriği, görsel tasarımlar 

aynı zamanda telif hakkı korumasını gerektirmektedir. Burada, sadece bir içecek firmasının marka, 

patent, tasarım ve telif hakkı üzerinden yapılan örneklemeler dışında fikrî mülkiyet  çok daha geniştir. 

Bir mikroçip firmasının geliştirdiği teknolojileri entegre devrelerin korumasını, bir film şirketinin 

kullandığı müzikler yine telif hakkı korumasını, hatta bir bölgenin ürettiği ürünler, örneğin Kolombiya 

kahvesi, Fransız şarabı, Bursa Kestane şekeri gibi yörelerin ayırt edici isim ve işaretleri coğrafi işaret 

tescillerini gerektirir.  

 

 

 

 

Yukarıda örnekleri ile anlatılmaya çalışılan tüm fikri değerler;  gerek isim olsun, gerek teknolojik 

olsun, gerek tasarımsal olsun, gerek sanatsal olsun tüm fikrî değerler eğer fikrî mülkiyet hakları ile 

korunuyorsa katma değere dönüşebilir. Eğer bu fikrî değerler , patent, marka, tasarım ve telif hakkı 

gibi fikrî mülkiyet hakları ile korunmazsa ne kadar çaba harcanırsa harcansın, ne kadar para 

dökülürse dökülsün gerçek anlamı ile katma değer üretmesi, veya başka bir ifade ile finansal 

kazanca dönüşmesi mümkün değildir.  

 

İnovasyonun Önemi 

Fikrî mülkiyet, gerek sanayide, gerek ticarette, gerek bilgi 

sektöründe, gerekse sanat alanında artık en önemli unsur 

haline gelmiştir. Artık markalar neredeyse firmaların elle 

tutulan bina, arazi ve makinelerinin değerini de geçmektedir. 

Artık patentli bir ürün ile firmalar gerçekten devletin koruması 

ile tekel olabilmektedir. Artık tasarımlar  bazı ürünleri moda 

ikonu haline getirmekte ve ürünleri müşteri gözünde 

ulaşılması arzu edilen bir değer haline getirmiştir. Firmaların 

yaptığı reklamlar artık ürünlerin şanını geçmekte ve insanların 

aklında yıllarca yer almaktadır. İşte bu değerler, elle 

tutulmamasına rağmen finansal olarak önemli kazançlara 

imkan vermektedirler. İşte bu gibi değerlerin firmalar veya 

insanlar tarafından sahiplenilmesi ve işletilmesi fikrî mülkiyet 

sayesinde olmaktadır. 



ENTEGRE FİKRÎ MÜLKİYET YÖNETİMİ  
 

 

Her Şey Rekabet İçin          Kordinat İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Yönetimi                 www.kordinat.com.tr  4 

Marka Dahil Fikrî Değerler Üretmenin En Önemli Yolu Yenilikçi Olmaktır !  

İnovasyon ve  Ar-Ge Gibi Yenilikçilik Faaliyetleri Rekabet Üstünlüğü İçin Yapılır.  Ama Pratikte  Arzu 

Edilen Katma Değere Ulaşmak Oldukça Zordur ! 

İnovasyon ve Ar-Ge gibi yenilikçilik faaliyetleri, gerek yeni ürün ve hizmet geliştirmede, gerek teknoloji 

geliştirmede ve üretim geliştirmede neredeyse elzem olmuştur.  Tüm dünyada, hemen hemen her 

alanda İnovasyon ve Ar-Ge’nin ne kadar büyük katma değer sağladığından bahsedilir. Firmalarda, 

üniversitelerde, devlet kurumlarında ve hatta askeri kuruluşlarda İnovasyon ve Ar-Ge’nin katma 

değer üretmede ne kadar önemli olduğu konuşulur. İnovasyon 

ve Ar-Ge’nin önemi ile ilgili teorik olarak binlerce kitap ve on 

binlerce makale bulunabilir. Ancak pratikte İnovasyon ve Ar-

Ge’den katma değer üretmek oldukça zordur! Ve risklidir. Bu 

işin zorlu ve riskli olmasına karşın rekabet üstünlüğü ve katma 

değer elde etmek için elzem olmasından dolayı bir çok ülkede 

desteklenir.  

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri ile temel olarak amaçlanan 

klasik rekabet ortamından sıyrılıp yeni yollar bulmak ve 

rekabet üstü olmaktır.  İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri 

sonucunda fikrî değerler üretilir. Bu fikrî değerler; yeni ürün, 

dizayn, üretim yöntemi, teknoloji ve know how olabileceği gibi, marka, pazarlama metotları ve bunlar 

gibi elle tutulmayan değerlerdir. Elle tutulmayan bu değerlerin büyük bir kısmı marka gücüne, 

operasyonel yeteneklerin gelişmesine, satış gücüne ve elbette ki ciro ve finansal kârlara yansır. Zaten 

katma değer elde etmenin en önemli ölçülebilir kriterleri bunlardır.  

Son yıllarda, İnovasyon ve Ar-Ge’ye bu kadar önem verilmesine rağmen, hatta devletlerin bu 

faaliyetleri yapan üniversite, şirket ve kişilere Ar-Ge destekleri verse dahi,  gerçekte piyasada rekabet 

üstünlüğü veya fikri değerler elde etme bakımından arzu edilen sonuçlara ulaşılmadığı 

görülmektedir. Kurumlarda İnovasyon ve Ar-Ge konusunda oldukça yaygınlaşan bir “faaliyet 

enflasyonu!” vardır. Ama bu faaliyetlerin bir sonucu olan, bir nevi yapılan İnovasyon ve Ar-Ge 

çalışmalarının bir meyvesi olan fikrî değerler, başta fikrî mülkiyet hakları ve onların finansal kazanca 

dönüşmesi arzu edilen seviyede değildir.  

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyeti yapılıyor, ama bunlar marka, patent, tasarım ve copyright gibi fikrî 

değerlere dönüşüyorsa katma değerli bir iş yapılmış demektir. Bundan da ötesi yapılan faaliyetler 

sonucunda marka, patent, tasarım ve copyright gibi fikri mülkiyet değerlerine bir dönüşüm varsa ve 

bundan arzu edilen finansal kazanç elde ediliyorsa gerçekten bir katma değer üretiminden söz 

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyeti yapılıyor, 
ama bunlar marka, patent, tasarım ve 

copyright gibi fikrî değerlere dönüşüyorsa 
katma değerli bir iş yapılmış demektir. 

Bundan da ötesi yapılan faaliyetler 
sonucunda marka, patent, tasarım ve 

copyright gibi fikri mülkiyet değerlerine 
bir dönüşüm varsa ve bundan arzu edilen 
finansal kazanç elde ediliyorsa gerçekten 

bir katma değer üretiminden söz 
edilebilir. 
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edilebilir. Ama pratikte, kurumlarda yapılan İnovasyon ve Ar-Ge çalışmaları gerçek anlamda katma 

değer üretilmemektedir. Bunun bir çok sebebi vardır.  

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmaları şu tip yanlış uygulamalardan dolayı verimsizdir veya arzu edilen katma 

değere ulaşamamaktadır; 

 İnovasyon ve Ar-Ge sadece moda olduğu için yapılıyorsa. Firmanın yapısına göre strateji ve 

uygulamalar yapılmıyorsa arzu edilen pozitif sonuçlar elde edilemez. Piyasanın, firmanın ve 

hatta insanların yapısına göre İnovasyon ve Ar-Ge metodolojileri uygulanmalıdır.  

 Yapılan faaliyetler, sadece motivasyon veya insanları şirkete bağlamak için yapılıyorsa katma 

değer elde edilmesi zorlaşır. Motivasyon önemlidir. Ancak yapılan faaliyetler sonucu firma 

kâr etmiyorsa ve çalışanların cebine para girmiyorsa bu faaliyetler yarardan çok zarar getirir.  

 Ürün, üretim yöntemi veya hizmet geliştirme faaliyetlerinin gerçekte rekabete etkisi 

incelenmiyorsa arzu edilen sonuçlar alınamaz. Bir firma, İnovasyon yapıyor, yeni bir ürün 

veya hizmet geliştirmişse, ancak satışlarına bir etkisi yoksa bu iş boşuna! Yapılmış demektir.  

 Yapılan faaliyetler sonucunda, marka, patent, tasarım ve telif hakkı gibi fikrî değerler elde 

edilmiyorsa harcanan tüm emek, zaman ve para boşa gitmiş demektir. Çünkü İnovasyon ve 

Ar-Ge faaliyeti sonucu elde edilen ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmetin markası, teknik 

özellikleri ve tasarımı değerlidir ve korunması gerekir. Eğer korunmaya gerek görülmüyorsa 

değersizdir ki bu da, yukarıda belirtildiği gibi İnovasyon ve Ar-Ge’nin boşa giden bir yatırım 

olması anlamına gelir.  

 Yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen fikrî değerlerin finansal getirisi yoksa veya firmaya 

rekabet gücü bakımından bir etkisi görülmüyorsa bir yerde yanlış var demektir. Firma, 

İnovasyon ve Ar-Ge yapıyor, bunları patent, marka, tasarım ve telif hakları ile koruyor, ama 

bunların firmanın para kazanmasına bir katkısı yoksa bir şeyler yanlış yapılmıştır. Bu  tıpkı 

dağ başında değersiz bir arazinin tapusunu elde bulundurmak gibidir. Bir fikrî değer 

üretilmiştir, bunun tapusu olan fikrî mülkiyette alınmıştır, ama bunlar değersiz ise bu 

sorgulanmalıdır.  
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1889 Yılında Alınmış Bir Amerikan Patenti 

Bir yeniliğine patent alınması önemlidir. Ama O patentin buluş sahibini para kazandırması daha 

önemlidir.  
 

İnsanlığın var oluşundan beri, özellikle sanayi devriminden sonra insanların, şirketlerin ve devletlerin 

rakiplerine üstün olmak için veya zenginleşmek için bir çok yöntem ve metodoloji geliştirilmiştir. 

Günümüzde, özellikle şirketler için İnovasyon ve Ar-Ge, ve bunların uzantısı olan fikrî mülkiyet hakları 

gelmektedir. Bunların farkında olmak bir avantajdır. Ancak bunların farkında olup doğru bir strateji 

ve uygulama yapılmadığı taktirde arzu edilen avantaj masraf ve zaman kaybından öteye 

gidemeyecektir.  

 

İnovasyon, Ar-Ge Faaliyetleri ve Bunların Fikrî Mülkiyet İle İlişkisi 

İnovasyon ve Ar-Ge kavramlarının literatürde bir çok tanımı vardır. Bizler, piyasanın daha iyi kabul 

edebileceği şekilde Ar-Ge’yi bilimsel verilerden faydalanılarak yeni ürün ve teknoloji geliştirmeyi, 

inovasyonu ise sonuçta katma değer ve/veya finansal sonuçlar elde edilecek şekilde yapılan her 

türlü yenilik faaliyetleri olarak kabul edeceğiz. İnovasyon ve Ar-Ge aslında bir birine yakın 

kavramlardır ve iç içedir.  Ar-Ge, aslında, piyasa şartları göz önüne alındığında İnovasyonun içindedir. 

Piyasa şartlarından hariç Ar-Ge, örneğin kanser araştırmaları yapan bir üniversite laboratuarı için 

bilimsel çalışmalar yapıp teknik sonuçlar elde etmek olarak algılanabilir. Ancak bizim odağımız piyasa 

olduğundan İnovasyonu ve Ar-Ge’yi bir birine yakın kavramlar ve hatta Ar-Ge’yi İnovasyonun içinde 
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kabul edip bundan sonra “İnovasyon ve Ar-Ge” şeklinde bir tanım yerine sadece  “İnovasyon” 

kavramını kullanacağız. Gerek İnovasyon, gerek Ar-Ge çalışmaları sonucunda bazı durumlarda 

teknik, bazı durumlarda ticari içerik fazla olabilir. Ama işin sonunda yeni bir ürün, yeni bir hizmet, 

yeni bir üretim yöntemi veya yeni bir teknoloji çıkacaktır. Buna göre genel olarak İnovasyon 

faaliyetleri, bunlar sonucunda elde edilen sonuçlar fikrî mülkiyet ile bağdaştırılacaktır.  

 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere İnovasyon faaliyetleri yapanlar mutlaka bir değer üretirler. Bu 

değerlerin ticari olarak bir karşılığı varsa veya firma adına kayıtlı olması gerekiyorsa mutlaka bir fikrî 

mülkiyet hakkı ile korunması gerekecektir.  Diğer yandan, isim, logo, slogan koruması için gereken 

marka tescili ve web adreslerinin korunması için gereken alan adı tescili için mutlaka bir İnovasyon 

faaliyetlerinin olması gerekmez. Firmanın normal pazarlama ve satış faaliyetleri içinde bir kısım fikrî 

mülkiyet haklarının koruma altına alınması gerekir.  Takdir edilmelidir ki İnovasyon faaliyetleri 

doğrudan fikirlerden ortaya çıkan elle tutulmayan değerleri meydana getirir ve bu fikrî değerlerin fikrî 

mülkiyet hakları ile korunması  sağlanır. Yapılan yatırımların boşa gitmemesi ve elde edilen değerlerin 

firmanın malı olacak şekilde kayıt altına alınması önemlidir. Aksi takdirde, firma İnovasyon faaliyetleri 

yapıyor, ama fikrî mülkiyet haklarını korumuyorsa firma, aslında bu işlemleri halka bağışlıyor 

demektir. Tıpkı bir firmanın Ar-Ge projeleri sonucunda yeni ürünler geliştirmesi, ama buna patent 

almaması ile elde edilen teknik bilgi ve ürünlerin benzer Ar-Ge yatırımı yapmayan firmalar tarafından 

bedava kullanılmasına izin vermesi anlamına gelir. Dolayısı ile bu da firmanın rakiplerine göre daha 

pahallı bir ürün veya hizmet sunması demektir ki, bu haksız rekabeti doğuracaktır.   
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Firmalar; 

1) Katma değer üreterek rekabet üstünlüğü sağlamak için 

2) Finansal olarak daha kârlı ve/veya daha çok kazanç sağlamak için  

Mutlaka İnovasyon faaliyetleri yapmalı ve bu  faaliyetleri yürütürken el edilen fikrî değerleri fikrî 

mülkiyet hakları ile koruma altına almalıdır.  Çoğu firma bu temel kuralları bilir. Çünkü, yukarıda 

belirtildiği gibi İnovasyon ve fikrî mülkiyet konusunda binlerce kitap, on binlerce makale veya haber 

gibi yayınlar var. Piyasada eksik olan ve pek uygulanmayan bilgi ise bunun tam olarak nasıl 

yapılacağıdır.  

Piyasada yapılan gözlemlerde yüzlerce İnovasyon danışmanı İnovasyon eğitimleri veriyor. Devletler, 

İnovasyon yapana Ar-Ge teşvikleri veriyor. Özellikle Türkiye’de TUBITAK ve KOSGEB teşvikleri 

meşhurdur!. Firmalar, kendi finansal imkanları ile veya devlet teşvikleri ile İnovasyon yapıyor ve 

sonuçta ortaya çıkan fikrî değerleri patent ve marka başvuruları ile tescilliyor. Ama bir türlü “dünya 

markası” olamıyor. Hatta, bazı firmalar, devletin iyi niyetle “10 yılda 10 dünya markası” sloganıyla 

çıkarmış olduğu turquality denen bir markalaşma destek programından destek alıyor.  Ama bir iki 

marka hariç arzu edilen katma değer elde edilemiyor.  Neden? Bunun bir çok sebebi olabilir elbet. 

Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomi stratejileri, politik ve siyasal ortam, İnovasyon atmosferi gibi 

genel makro sebepler olabileceği gibi, firmaların belirlediği stratejiler ve eylemler gibi mikro sebepler 

de olabilir. Bize göre Türkiye’de uygulanan ekonomi ve kalkınma stratejileri yanlış veya eksik 

uygulanmaktadır. Örneğin devletin markalaşma için, ihracaat için veya Ar-Ge için verdiği destekler 

fazla abartılıyor ve firmalar da İnovasyon ve marka stratejilerini uygularken devlete bel bağlıyor!. Oysa 

bu gibi teşviklerin abartılması, devletin daha fazla teşvik vermesi için daha fazla vergi toplamasını 

gerektiriyor. Vergi maliyetleri arttırır ve  firmaların dünya şirketleri ile rekabetini zorlaştırır. Diğer 

yandan teşvik miktarı arttıkça devletin bu teşvikleri vermesi için bir sürü bürokrasi yatırımı yapmasını 

gerektiriyor. Bu da devletin verimsizce büyümesi demek. 100 milyon Dolar  teşvik vermek için 30-40 

milyon dolar bürokrasi (yeni bürokratik kurumlar, binalar, araçlar, yeni memurlar ve kontrolü zor olan 

rüşvet!) harcaması demektir ki bu bile verimsizliği bir göstergesi. Ancak, bu konu uzun, tartışılması 

gereken ve münferit olarak çözülemeyecek bir problem olduğundan buna odaklanmaktansa 

firmaların mevcut durumda yapması gerekenlere odaklanacağız.  Biz, firmaların İnovasyon ve fikrî 

mülkiyeti  katma değer elde edebilmek için nasıl yöneteceklerine odaklanacağız.  

 

İnovasyon ve Fikrî Mülkiyet İle Katma Değer Ve  Finansal Sonuçlar  Nasıl Elde Edilir?  

Şu ana kadar, genel kavramlar ve piyasanın mevcut durumunun analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Firmaların “Katma Değer” elde etmesi ve elde edilen bu katma değerin finansal sonuçlara 
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döndürülebilmesi için mutlaka İnovasyon ve fikrî mülkiyet yönetimi yapması gerekir. Yukarıda 

bahsedildiği gibi firmaların bir çoğu inovasyonun yapılması gerektiğini biliyor ve gereklilikleri de 

yapıyor aslında. Yine bu İnovasyon faaliyetleri sonucu elde edilen değerleri marka ve patent tescilini 

yapıyor. İşte eksik olan şey burada; İnovasyonun ve fikrî mülkiyetin bir birini tamamlayacak stratejiler 

ve uygulamalarla  yapılması gereği, aynı zamanda finansal sonuçlara dönecek şekilde uygulanması 

ihtiyacı. Bu, kuşkusuz derin bilgi birikimi ve tecrübe gerektiriyor. Yani “firmaya uygun stratejiler 

belirlenmesi, belirlenen stratejilerin katma değer üretecek şekilde uygulanması ve bu uygulamalar 

sonucunda finansal olarak kâr ve yüksek ciro elde edilmesi“ konuya hakimiyet ve her adımın 

kontrollü bir şekilde yürütülmesini gerektiren bir iştir.  

İnovasyonun ve fikrî  mülkiyetin  bir birini dengeleyecek şekilde, eş güdümlü ve ortak hedeflerle 

yönetilmesi için yapılması gereken temel operasyonlar; firmanın mevcut durumunun analiz edilmesi, 

rekabet ettiği firmalar ve rekabet ortamının belirlenmesi, ellerindeki İnovasyon fikirleri veya Ar-Ge 

projeleri, firmanın elindeki fikrî değerlerin mevcut durumunun detaylı incelemesi gerekir. Bu, firmanın 

doğru bir strateji belirlemesi için elzemdir. Firma, eğer doğru bir strateji belirlemese yaptığı 

faaliyetlerin boşa gitmesi, en azından arzu edilen sonuçlara ulaşamaması anlamına gelir. Stratejiden 

sonraki önemli diğer unsur ise uygulamadır. İyi bir strateji var, ama uygulama yoksa yine başarısız 

sonuçlar çıkması muhtemeldir.  İşte burada, İnovasyon faaliyetleri, fikrî mülkiyet korumaları ve 

bunların katma değere dönüşümü veya finansal sonuçlara dönüşümü  “Entegre  Fikrî Mülkiyet 

Yönetimi”  olarak adlandırdığımız bir sistemi gündeme getirmektedir.  Entegre Fikrî Mülkiyet yönetimi 

ile amaçlanan;  İnovasyon faaliyetlerinin ayrı, pazarlama faaliyetlerinin ayrı, İnovasyon ve pazarlama 

için gerekli olan marka, patent, tasarım ve telif hakları gibi fikrî mülkiyet korumalarının ayrı 

değerlendirilip yönetilmesi değil, bunları eş güdümlü yönetilmesidir.  Böylece arzu edilen katma değer 

ve finansal sonuçlara ulaşılması mümkün olacaktır.  

 

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi Nedir? 

En genel olarak Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi; firmaların yaptığı tüm yenilik ve markalaşma 

aktiviteleri sonunda elde ettikleri patent, marka, tasarım tescilleri ve telif haklarının katma değer 

veya finansal kazanca dönüşmesini sağlayan bir sistemdir.  Temel odak katma değer yaratmak veya 

finansal sonuçlar elde etmek, yani para kazanmaktır. Dolayısı ile Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi ile 

firmanın gerek mal, gerek hizmet veya bilgi üretiminde aynı zamanda entelektüel sermaye üretimini 

de sağlamaktadır. Zaten günümüzde katma değer üretmek, herkesin kabul ettiği gibi, entelektüel 

sermaye üretmek ile mümkündür. Ancak klasik fikri sermaye üretimi, strateji üretmekten personel 

eğitimlerine, organizasyonel yapıları değiştirmekten, insan kaynakları yönetimine kadar bir çok temel 

unsurun temeli ile oynanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle karar vericiler firmalarında entelektüel 
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sermaye yönetimi için radikal dönüşüm kararı alamazlar.  Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi ise firmanın 

yapısı ile oynamadan, sadece mevcut yapılan faaliyetler ve elde edilen değerler incelenerek   daha 

pratik , daha çabuk sonuç elde eden ve ölçülebilen sonuçlar elde edilmesini sağlar. Buradan neyi 

kastediyoruz? Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetiminde firmanın mevcut durumu ele alınarak yapılan 

pazarlama ve satış stratejileri, yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge projeleri, sahip olduğu marka ve patent 

tescilleri analiz edilir. Bu analizler sonucunda var olan yapılar sadece katma değer üretecek veya 

finansal olarak kazanca dönüşecek şekilde revize edilir. Firmanın tüm yapısını, personeli, 

tedarikçileri vb gibi yapılarını kökten değiştirmeye gerek yoktur.  

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetiminin Şematik İzahı  

 

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi, firmaların halen sahip olduğu değerleri ve yapmış olduğu faaliyetleri 

daha katma değerli firmanın finansal olarak daha kazançlı hale gelmesini sağlar.  Entegre Fikrî 

Mülkiyet Yönetimi ile temel amaç firmanın sahip olduğu marka, patent, tasarım ve telif hakkı gibi fikrî 

değerlerin korunması ve bunun firmaya katma değer sağlayacak şekilde yönetilmesidir. Ancak, 

unutulmamalıdır ki fikrî mülkiyet aslında bir sonuçtur. Örneğin; firmalar bir ürün , üretim yönetim veya 

teknoloji geliştirir ve patent alır.  Benzer şekilde yeni bir ambalaj tasarımı yapar buna tasarım tescili 

alır. Yeni ürün veya yeni ambalajı yeni bir marka ile piyasaya sürer ki bu markasını  tescil eder. Benzer 

şekilde telif haklarına girer bir reklam tasarımı, bir  müzik, bir proje  gibi yaptığı elle şeyler için telif 

hakkı elde eder. İşte bunun gibi  marka, patent, tasarım ve telif hakkı elde etmek için yaptığı tüm 

çalışmalar doğru ise elde edilen bu fikrî haklar da (marka, patent, tasarım, telif hakkı vb) değerlidir. 

Yok eğer bu çalışmalar, firmanın katma değer elde etmesine veya finansal olarak hak ettiği kazancı 

sağlamaya dönük değil se elde edilen marka, patent ve tasarımları çok iyi korumanın da bir anlamı 
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yoktur. Çünkü bir değeri yoktur. İşte bunun için Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetiminin amacı sadece fikrî 

mülkiyet korumak değil, fikrî mülkiyetin elde edilmesi için doğru faaliyetler yapılmasını sağlamaktır.  

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi; firmanın yaşamanı devam ettirdiği iş stratejisinden başlayıp 

pazarlama ve satış faaliyetleri, İnovasyon faaliyetleri, fikri mülkiyet haklarının korunması ve tüm bu 

işlemlerin finansal sonuçlara ve katma değere dönüşmesi gibi ana başlıklar  altında toplanabilir.  

Bunların teker teker detayı aşağıda verilmektedir.  

 

Firma Yaşam Stratejisi Nedir? 

Firmanın İş Stratejisi Fikrî Değerler Üretilmesine İmkan Veriyor mu? 

Her firmanın bir iş stratejisi vardır. Bir kısmında, kurumsal firmalarda olduğu gibi bu iş stratejisi yazılır. 

Bir kısmında, tıpkı küçük işletmelerdeki gibi yazılı değildir. Strateji firmanın kurucusunda veya 

sahibinin aklındadır. Firmanın ayakta kalmasını ve gelişmesini sağlayan şey firma yaşam stratejisidir. 

Bu strateji 30 yıl önce “bir malı veya hizmeti kaliteli üretebilmek “ şeklinde olabilirdi. Ama günümüzde 

işin sonunda mutlaka katma değer elde edecek bir iş yaşam stratejisi olmalıdır. Bir firmanın yaşam 

stratejilerinden bir veya bir kaçından ibaret  şekillerde olabilir; 

 Daha ucuz mamül üretmeye dönük iş yaşam stratejisi 

 Daha kaliteli bir mal üretmeye dönük iş yaşam stratejisi 

 Hızlı teslimata dönük iş yaşam stratejisi 

 Ölçek ekonomisine dayalı düşük kâr yüksek volüm iş yaşam stratejisi 

 Yüksek mühendislik bilgisine dayalı iş yaşam stratejisi 

 Çekici görsel tasarım kabiliyetine dayalı iş yaşam stratejisi 

 Butik iş yapma şekline dayalı bir iş yaşam stratejisi  

Vs gibi çok sayıda burada bahsedilmeyen yüzlerce strateji 

üretilebilir ve firmaların iş yaşam stratejisi olarak 

belirlenebilir. Ama unutulmaması gereken temel bir unsur 

firmaların, fikrî değerler üretmelerine imkan verecek ve bu 

fikrî değerlerin fikrî mülkiyet hakları ile firma adına kayıt 

edilmesine imkan verecek bir iş yaşam stratejisi olmalıdır. 

Coca Cola ilk kurulduğu yıllarda kola üretiminde kullandığı 

formülü gizlemeyi tercih etmişti. O yıllarda belki öyle gerekli 

idi. Ama şimdi şirketin 1000’den fazla patenti, yüzlerce 

tescilli markası ve çok sayıda telif hakkı bulunmaktadır.   İş 

stratejisine başka bir örnek SONY firmasının bir ürünü olan PlayStation oyun konsolu ile ilgili 

SONY, bir çok ürünü geliştirip ona patent 
almayı ve o ürünü piyasaya sunarken özel 

bir isim (marka) koyup satmayı hedeflerken 
ses teknolojileri konusunda uzmanlaşmış 

olan  DOLBY adıyla da anılan  Dolby 
Laboratories, Inc şirketi , özellikle ses ve 
sinema teknolojileri konusunda devamlı 

geliştirmeler yapmakta, patent almakta ve 
bunu lisansla firmalarla paylaşmayı tercih 

etmektedir. 



ENTEGRE FİKRÎ MÜLKİYET YÖNETİMİ  
 

 

Her Şey Rekabet İçin          Kordinat İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Yönetimi                 www.kordinat.com.tr  12 

uyguladığı stratejidir. SONY yenilikçiliği bir iş yaşam stratejisi olarak belirlemiştir. Bunun yanında 

SONY  söz konusu oyun konsolunu geliştirdi ve patent aldı. Bu patentli teknolojiyi sadece kendisi 

kullandı ve sektörde tekel oldu. Ürüne, “PLAYSTATION” gibi bir marka tescili aldı ve bu marka 

neredeyse ürün ismi haline geldi. SONY, bir çok ürünü geliştirip ona patent almayı ve o ürünü 

piyasaya sunarken özel bir isim (marka) koyup satmayı hedeflerken ses teknolojileri konusunda 

uzmanlaşmış olan  DOLBY adıyla da anılan  Dolby Laboratories, Inc şirketi , özellikle ses ve sinema 

teknolojileri konusunda devamlı geliştirmeler yapmakta, patent almakta ve bunu lisansla firmalarla 

paylaşmayı tercih etmektedir.  

Firmalar, fikrî değerler üretmek ve bunun fikrî mülkiyet hakları ile koruyarak arzu ettikleri rekabet 

avantajına elde etmek istiyorlarsa iş yaşam stratejilerine katma değer üretmeyi, bunları marka, 

patent, tasarım hakları ile korumayı ve bunları nasıl işletip para kazanacaklarını dahil etmeleri 

gerekir. Bunun mutlaka bir cümle ile belirtilen bir strateji sloganı olması gerekmez mutlaka. Önemli 

olan bu stratejinin belli olması ve tüm firma faaliyetlerinde etkisini gösterecek faaliyetlere 

dönüşebilmesidir. Bu neden önemlidir? Çünkü nasıl ki insanların yaptıkları işler o işe niyetlenmeleri 

veya kafalarında oluşan planlar ile olmaktadır, tıpkı onun gibi şirketlerin oluşturduğu stratejiler de 

eylemlerine yansır. Örneğin standart üretim yapan otomotiv yan sanayindeki bir firmayı düşünelim. 

Klasik anlamda bu firma için önemli olan ana sanayinin istediği teknik özelliklere sahip parçaları 

zamanında ve ucuz olarak ana sanayi firmasına ulaştırılmasıdır. Bu durumda firmanın odaklanacağı 

şey kaliteli, hızlı ve ucuz üretimdir. Bu yan sanayi firma için “kendi ismi” bile önemli değildir!. Bu işin 

sonunda , aynı işi daha hızlı, daha kaliteli veya daha ucuz yapacak olan bir Vietnamlı firmanın 

yapması ve işin elinden gitmesi tehlikesi vardır. Bizim önerdiğimiz ise firmanın stratejisini işin 

sonunda katma değer üretecek, hatta patentli ürün veya üretim yöntemina sahip know how 

oluşturacak, isminin (markasının) önemli , hatta tercih edilebilir hale gelen  bir strateji ile hareket 

etmesidir.  Nasıl peki? Tıpkı BOSCH veya DELPHI gibi dünyaca meşhur yan sanayi devleri gibi. 

Bursa’da veya Kocaeli’de bulunan bir yan sanayi firmasının birden bire dev yan sanayi firmaları gibi 

olmalarını beklemiyoruz elbette. Ama firmanın stratejisini belirlerken “ Ben, ana sanayi firmasının 

istediği kalite şartlarında otomotiv parçası üreteyim , tamam, ama öyle bir geliştirme yapayım ki ana 

sanayi bu geliştirmeyi kullanarak piyasada öne geçsin ve dolayısı ile beni tercih etsin” diyebilmelidir. 

Veya benzer şekilde “öyle bir üretim sistemi kurayım ki üretimi hatasız, çok daha kısa ve ucuz 

yapabileyim ve rakip yan sanayiciler beni geçemesin. Gibi geliştirmeye ve hatta sonraları yeni ürün 

ve sistem icatlarına dayalı fikrî değerler içersin. Bu durum her firma için geçerlidir. Tekstil alanında 

çalışan bir iplik firması öyle bir iplik üretim prosesi geliştirmelidir ki kendi ipliği ile dokunan kumaşlar 

daha yumuşak, daha ütü tutan, daha az aşınan vs gibi teknik üstünlükler içersin. Bu, yıllar içinde elde 

ettiği üretim bilgisi ve İnovasyon bakış açısıyla mümkündür. Benzer şekilde diş macunu veya deterjan 

üreten yerli bir firmanın sadece fiyat stratejisi ile global firmalarla rekabet etmesi mümkün değildir. 

Dolayısı ile bu tip firmalar iş yaşam stratejisine global firmaların yapamayacağı veya yapılarından 
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dolayı o kadar esnek olamayacağı şekilde yenilikler yapmalıdırlar ki bu da iş yaşam stratejilerine 

yenilikçiliği eklemelerini elzem kılmaktadır. Dolayısı ile firmaların, iş yaşam stratejilerine yenilikçiliği, 

fikrî bir değer oluşturmayı ve bu fikrî değerleri marka, patent ve tasarımlarla sahiplenmeleri çok zor 

değildir. Sadece yapmaları gereken bakış açısını değiştirmek ve küçük iş hamleleri olacaktır.  

 

Pazarlama ve Satış Faaliyetleri Nasıl Yapılıyor? 

Firma Bir Ürün Mü? Marka Mı? Teknoloji Mi Pazarlıyor? Yoksa Standart Bir Emtia mı? 

Her firmanın, tıpkı iş yaşam stratejisi gibi , yazılı veya değil pazarlama planı vardır. Ve her firma bir 

şekilde ürün veya hizmetini satarak para kazanır ve arzu ettiği büyümeyi gerçekleştirmek ister. Gün 

geçtikçe pazarlamanın önemi daha da anlaşılıyor. Bu demek değildir ki satış önemli değildir. Ama 

pazarlama ne kadar güçlü ise satış o kadar kolaylaşır. Bununla ilgili piyasada şöyle bir deyim vardır, 

“Firma öyle bir hale gelmiş ki satıcıya ihtiyacı yok marka kendini satıyor!” diye. İşte bu pazarlamanın 

zaferidir.  

  

Bir zamanlar Türk tütün ve sigarası dünyada meşhur iken neden şimdi “Türk Sigarasının” bilinmediği 

düşündürücüdür.   

 

Firmaların bir çoğu günlük işlere o kadar odaklanırlar ki  iş yaşam stratejilerini unuturlar ve anlık 

kararlar  vermeye çalışırlar. Mesela rakiplerin reklamlarını izlerler, kendileri daha dikkat çekici reklam 

yapmaya çalışırlar. Hatta reklamlarda ünlü bir film yıldızını oynatırlar ki daha çok kişi reklama 

bayılsın!. Fuarlara katılırlar ki doğrudan satışa etkisi olmasa bile “herkes katılıyor, biz de katılmalıyız” 

diyerek katılırlar. Satışlar düşünce sorumluluğu “Satışçıya” atarlar ve “ağzı laf yapan satışçı” arar 
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dururlar. Bu yaptıklarında da çoğu zaman haklıdırlar. Ama bunlar yeterli değildir ve rekabet 

acımasızdır. Bu tip kısa vadeli, pratik yöntemlerle büyürler, büyürler, ta ki uluslararası bir firma gelsin 

kendisini satın alsın  ve böylece  tüm bu hengameden ve çilekeş koşturmacadan kurtulsunlar! Oysa 

doğru olan, arzu edilen dünyada bilinen, kârlı iş yapan Türk markaları yaratmaktır.  

Bir zamanlar dünyada Türk Tütünü ve sigarası meşhur iken bu gün bunlardan eser kalmamasının bir 

nedeni pazarlama ve satış faaliyetlerinde katma değerin gözden kaçırılmasıdır. Bunlardan en 

önemlisi de markadır. Çoğu kişi Türk sigara markasının piyasadan kalkmasını veya  meşhur olmaktan 

çıkmasını özelleştirmelere bağlamaktadır. Ancak çok iyi bilinmelidir ki 19. Ve 20. Yüzyıldaki dünyada 

meşhur Türk sigaraları devletin işlettiği firmalar değildi. Hemen hemen hepsi özel teşebbüs idi.  

Firmaların, katma değer elde etmek ve arzu ettikleri finansal 

sonuçlara ulaşmak için yapması gereken şeylerden biri de 

pazarlama ve satış faaliyetlerini katma değerli hale getirmek 

zorundadır. Bunun için ilk yapılması gereken şey markaya el 

atmaktır. Çünkü, marka, pazarlama ve satış faaliyetleri ile 

doğrudan ve en hızlı gelire dönüşecek bir unsurdur.  Yani, 

firmalar, pazarlama ve satış faaliyetlerinde öncelikle 

markayı,  sonra ürünü satmaya çalışmalıdırlar. Markanın 

pazarlaması ve satışı bağımsız değil, diğer faaliyetlerle iç 

içedir. Örneğin bir ürünün küçük inovasyonlarla geliştirilmesi veya yeni bir ambalaj ile , yeni bir marka  

veya revize edilmiş bir marka ile satılması gibi.  

 

Her Şirket Marka olmak İçin Çalışır, Ama Çok Azı Başarılı Olur! 

Büyük olsun, küçük olsun, ister mal, ister hizmet, isterse bilgi üretsin,  her şirket aslında marka olmak 

için çalışır. Sadece şirketler değil devlet kurumları, askeri kurumlar ve hatta sanatçılar ve din 

adamları da marka olmak için çalışır. Küçük bir bakkal veya market müşterisine kendisinin tam 

aradığı market olduğunu hissettirmeye çalışır. Bir berber dükkanındaki usta berber müşterilerinin 

gözünde iyi bir isim bırakmak için işini, ucuz veya pahalı, piyasanın sunduğu en uygun fiyata sunmaya 

çalışır. İşini iyi yapmazsa bilir ki bir daha müşteri ona gelmeyecektir. Bir şirket ürün ve hizmetlerinde 

farklılık yaratarak müşterilerinin gözüne girmeye çalışır. Kendi ürününü müşterinin aklında kalması 

için uygun ürün ve hizmet dizaynı, kalite, hız ve fiyat ayarlamalarını yapar. Bunu yapamazsa müşteri 

gözünde markası arzu edilen değere ulaşamaz ve  müşterisini kaybeder. Bir siyasi parti, projeleri ile 

halkı etkilemeye çalışır ve seçilmeyi arzu eder. Seçilir ve vaatlerini yerine getirirse siyasi parti ve lideri 

marka olur. Bundan da ötesi halkın kahramanı olur. Bir ordu veya askeri birlikte askerlik sanatını en 

ince detaylarını yerine getirirse halkın gözünde marka olur ve askerleri de kahraman olur. Bir dini 

Firmaların, katma değer elde etmek ve arzu 
ettikleri finansal sonuçlara ulaşmak için 

yapması gereken şeylerden biri de 
pazarlama ve satış faaliyetlerini katma 

değerli hale getirmek zorundadır. Bunun için 
ilk yapılması gereken şey markaya el 

atmaktır. Çünkü, marka, pazarlama ve satış 
faaliyetleri ile doğrudan ve en hızlı gelire 

dönüşecek bir unsurdur.   
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inanış, öğretileri ve bu dinin yayıcıları olan din adamları inandığı dinin tanınmasını, o dinin liderinin 

veya kurucusunun bilinmesini ve yayılmasını ister. İşte bu da bir marka olmaktır.  

Özellikle ticari hatta markalaşmak, girişimcilik, pazarlama ve marka korunması başlar ve firma 

yaşadığı sürece bu gelişerek devam eder. Bir kurum, kendi ismini veya ürün ve/veya hizmetlerini 

markalaştıramıyorsa bir yerde yanlışlık yapıyor demektir. Üstelik her türlü yönetim tekniklerini, 

İnovasyon faaliyetlerini ve güncel akımları uyguluyor ve sonunda arzu ettiği marka değeri 

ulaşamıyorsa mutlaka yaptığı faaliyetlerde eksikliği vardır.  

 

 

Marka ve markalaşma ile şunlara dikkat etmek gereklidir;  

 Firmalar, özellikle Türkiye’de kuruluşunda ticaret siciline bir isim ile kayıt yaptırırlar. Çoğu kişi 

bunu marka tescili ile karıştırır. Bu, ticaret sicil tescilidir ve marka koruması sağlamaz.  

 Firma isminin tescil edilmesi ile markalaşmanın gerçekleştiği düşüncesi vardır. Oysa firma 

ismi tescili, firma isminin marka olarak kullanılması durumunda sadece marka koruması 

sağlar. Marka tescili markalaşmanın bir parçasıdır, ama markalaşma ondan ibaret değildir.  

 Firmalar, firma ismini tescil ettirirler ama bir çok ürün piyasaya sürerler. Özellikle son 

tüketiciye hitap eden ürünlerde her ürün için ayrı bir marka tescilinin yapılması ayırt ediciliği 

sağlamak bakımından önemlidir.  

 Bazıları reklam yapmayı markalaşma  olarak görür. Özellikle reklamcıların bir çoğu, 

markalaşma için neredeyse tek yolun reklam olduğunu söyler. Reklam, bir pazarlama aracıdır 

ve markalaşma için kullanılabilecek bir araçtır. Ancak markalaşma için tek yol reklam vermek 

değildir.  

 Firmaların bir çoğu, Türkiye’de firma isimlerini ve ürün isimlerini marka olarak tescil eder. 

Ama mal veya hizmetini tüm dünyaya satmak isterken yurt dışında marka tescilini düşünmez.  

Ta ki kendi markasını bir başkası ihracaat yaptığı ülkede tescil edene kadar!.  İran’da ilk 

marka tescilini 1937 yılında Coca Cola’nın yaptığını akıldan çıkartmamak gerekir.  
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 Firmalar markalarını tescil ederler, ancak takip etmezler. Türkiye dahi bir çok ülkede bir 

marka tescilli iken ona benzeyen bir markanın bir başkası tarafından başvurulması ve tescil 

edilmesi mümkündür. Bunu engellemenin tek yolu marka izlemedir.  

 Marka, sadece firma ismi, ürün ve hizmetlere verilen isimden ibaret değildir. Başta 

pazarlama ve İnovasyon faaliyetlerinde ortaya çıkan, katma değerli her bir işin bir ismi, bir 

işareti, logosu veya sloganı varsa bu markadır. Tıpkı NIKE markasının “Just do it” reklam 

sloganı gibi. Dolayısı ile tescil edilmelidir.  

 Bazıları markalaşmayı sadece isim tescili, reklam verme, fuarlara katılma ve basında haber 

çıkması olarak görür. Oysa markalaşma, firmanın yaşam stratejisinden ürün teslim şekline, 

borcunu tam ödemesinden, kaliteli üretime, yeni ürünleri piyasaya sürmesinden patent ve 

tasarım sayılarına kadar bir çok şey ile ilgilidir. Dolayısı ile markalaşmak isteyen firmalar 

entegre bir yönetim yapmak zorundadır.  

Firmalar katma değer ürettikçe bir çok fikrî değer de üretir. Bu fikrî değerlerin korunmaması demek, 

markalaşma için harcanan emeklerin boşa gitmesi demektir. Örneğin yeni ürün veya üretim 

yöntemlerinin patentlenmesi, yeni ürün veya ambalaj tasarımlarının tescillenmesi, yeni isim, logo ve 

hatta sloganların marka tescili ile korunması, reklam filmlerinin veya firma kitapçıklarının telif hakları 

ile korunması firmanın markalaşma gayretlerinin firma adına kayıtlı olmasını sağlar.  

Entegre Fikrî mülkiyet Yönetiminde marka önemli bir yer tutar. Çünkü firmanın marka sadece 

firmanın satışını yaptığı ürün ve hizmetlerine konan isim veya logo gibi işaret değil, firmanın yaptığı 

tüm çalışmaların bir değer üzerinde toplanmasıdır. Bu değer markadır. Entegre Fikrî  Mülkiyet 

yönetimi ile amaçlanan katma değer üretmek veya arzu edilen finansal sonuçlara ulaşmak ise 

yapılan tüm faaliyetleri katma değerli hale getirmek ve bunları yaparken de hem fikrî mülkiyet olarak, 

hem de pazarlama olarak markalaşmayı sağlamak mümkündür.  

 

İnovasyon Faaliyetleriniz Ne Durumda? 

Ar-Ge Mi Yapıyorsunuz ? Yoksa Yeni Ürün Geliştirme Mi?  

İnovasyon, insanlığın yaradılışından  beri var aslında. Ama şimdi İnovasyon bir moda. Global 

şirketlerden, yerel şirketlere , start-up lardan aile şirketlerine, belediyelerden üniversitelere, 

sanatçılardan sporculara kadar İnovasyon herkesin gündeminde.  İnovasyon, üniversite araştırma 

kurumlarında , araştırmanın ağırlıklı olduğu Ar-Ge olarak anılırken, uluslararası şirketlerin geliştirme 

ağırlıklı departmanları Ar-Ge olarak anılıyor. Küçük veya orta ölçekli firmalar yaptıkları ürün geliştirme 

faaliyetlerini Ar-Ge olarak anarken, perakende sektöründe çalışan firmalar piyasaya çıkardıkları yeni 

ürünlerini yeni ürün geliştirme faaliyeti olarak tanımlamaktadırlar. Belediyeler veya kamu kurumları 
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yeni projelerini İnovasyon projeleri olarak tanıtırken, yine üniversiteler, öğrencilerin projelerini 

İnovasyon projeleri olarak tanıtmaktadırlar. İnovasyon, teknik veya değil, yapılan her türlü yeniliğin 

katma değere veya paraya dönmesi olarak tanımlanabilir. Bizler, firmalarda yapılan Ar-ge projelerini, 

e ayırt etmeden İnovasyon içine dahil etmeyi , kavram kargaşasına yol açmamak için tercih ediyoruz.  

Firmalar, artık inovasyonu, az veya çok firmalarında uygulamanın elzem olduğunu biliyor. Problem, 

buradan verim almak çok zor olmasında.  Öyle ki bir çok 

firma İnovasyon faaliyetleri yapmaya başladı, ama 

çoğusunda İnovasyon eğitimleri ve toplantıları yapmak, 

sosyal medyada veya PR faaliyetlerinde paylaşmaktan 

öteye gitmiyor. Bazıları ciddi Ar-Ge bölümleri açmış 

durumda, bunların bir kısmı gerçekten canla başla 

çalışmasına rağmen, teşvik almak için kurulmuş 

göstermelik bölümler maalesef. Bunu derken, sanayici ve iş adamlarını suçlamak için de demiyoruz. 

Maliyetler o kadar yükselmiş ki, devletten gelecek bir teşvik geçici de olsa işi rahatlatabiliyor. 

İnovasyon faaliyetleri öncelikle piyasanın ve firmanın yapısına uygun yapılmalı. Yani, firmanın içinde 

bulunduğu piyasa derin bir Ar-Ge yapmayı gerektiriyorsa Ar-Ge yoğunluklu bir İnovasyon yapmalıdır. 

Fakat, firmanın içinde bulunduğu piyasa, hızlı değişen ürünler içeren, örneğin ev eşyaları, mobilya 

veya perakende sektörü ise yoğun bir Ar-Ge den ziyade yeni ürün geliştirme faaliyetleri yapması çok 

daha uygundur. Elbette ki böyle kesin bir kural yoktur. Ancak bilgi ve tecrübeler bu yönde yapılmasının 

daha doğru olacağını gösteriyor. Elbette ki tüm İnovasyon faaliyetleri firmanın katma değer 

üretmesine veya finansal sonuçlar elde etmesine imkan verecek şekilde yapılmalıdır. Bu, İnovasyon 

faaliyetlerinin iyi ölçülmesi anlamına da gelmektedir.  

 

Firmaların İnovasyon faaliyetlerinde düştükleri hatalar ve olması gereken yapılar genel olarak şöyle 

özetlenebilir; 

 İnovasyonun tam olarak ne olduğu anlaşılmadan faaliyet yapmak yanlış sonuçlara sebep 

olabilir. ISO9000 ve kalite yönetimi gibi sistemlerin minimum standartları varken, İnovasyon, 

standart bir yenilik metodolojisi içermez. Bir çok firmanın, bir İnovasyon eğitmeninden beyin 

fırtınası veya benzeri bir eğitim aldıktan sonra “artık inovasyona başlıyoruz !” deyip, 6 ay sonra 

bir sonuç göremedikten sonra eski usul faaliyetlere devam ettiğini görmek mümkün. Her 

firmanın bulunduğu piyasa ve firmanın yapısı  farklıdır. Dolayısı ile uyguladığı İnovasyon 

stratejisi de farklıdır. Ar-Ge yoğunluklu bir firmanın TRİZ gibi buluş yapmaya dönük yöntemleri 

kullanması gerekirken, ev aletleri veya mobilya üreten bir firmanın Design Thinking gibi 

yöntemleri kullanması gerekebilir. 

 İnovasyon faaliyetleri öncelikle piyasanın ve 
firmanın yapısına uygun yapılmalı. Yani, 

firmanın içinde bulunduğu piyasa derin bir Ar-
Ge yapmayı gerektiriyorsa Ar-Ge yoğunluklu 

bir İnovasyon yapmalıdır. 
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 Bir çok firma yaptığı İnovasyon faaliyetleri ile devletten alacağı TUBITAK, KOSGEB gibi 

teşvikleri eş güdümlü olarak görmektedir. Bir çok devlet, firmaların inovasyona odaklanması 

için parasal teşvik verir. Ancak, İnovasyon yapmak için ille de bir Ar-Ge teşviği olması 

gerekmez. Temel odak teşvik almaya dönünce, Ar-Ge projelerinden verim alma oranı da 

düşer. Çünkü, firmanın dinamik işleyişine karşı Ar-Ge teşvikleri doğal olarak bürokratik 

zorluklar ve süreç gerektirir. Bu süreçlere uymak firmayı hantallaştırabilir. Ar-Ge teşviğine 

sadece yapılacak İnovasyon faaliyetinin uygun bir finans desteği ile bütçelenmesi şeklinde 

bakılmalıdır. Hedef, teknolojik tabanlı yeni ürün veya proses geliştirmek olmalıdır. Hedef 

teşvik olmamalıdır.  

 Bir çok Ar-Ge yoğunluklu İnovasyon projesinde Amerika yeniden keşfedilmeye çalışılır. Bir 

zamanlar bir firmanın karşılaştığı bir problem yeniden çözülmeye çalışılarak zaman, para ve 

emek kaybı yaşanmaktadır. Ar-Ge yoğunluklu İnovasyon projelerinde mutlaka patent bazlı 

teknoloji ve rakip analizi yapılmalıdır.  

 Bir çok İnovasyon projeleri eğitimlerle ve neşeli toplantılarla geçmektedir. Sonuçta firmanın 

gerçekte hedeflediği şeylerle alakalı elle tutulur bir şey elde edilememektedir. İnovasyon 

projeleri sonucunda mutlaka katma değerli bir ürün, hizmet, üretim yöntemi, iş metodu gibi 

çıktılar elde edilmesi gereklidir. Bu sonuçlar ölçülebilmeli ve izlenebilmelidir.  

 Bir kısım İnovasyon projesi sonucunda fikrî mülkiyet olarak korunabilecek  patent, faydalı 

model ve tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar tescil edilerek korunmaktadır. Ancak bunların 

bir çoğu firmaya ne kazandırdığı, finansal sonuç elde edilip edilmediği bilinmemektedir. Oysa, 

ama ç sadece patent başvurmak değil, elde edilen patentli ürün veya teknolojinin rakiplere 

üstünlük sağlaması ve firmaya para kazandırmasıdır. Fikrî mülkiyet firmaya para 

kazandırmalı veya katma değer elde edilmelidir.  

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi ile firmaların, İnovasyon faaliyetlerini, doğru yöntemlerle, doğru 

projeler seçerek, sonuçta katma değer sağlayan veya doğrudan firmaya para kazandıran patentler 

elde etmesi mümkündür.  Masraf değil, %100 kazandıran bir Ar-Ge Entegre Fikrî mülkiyet Yönetimi 

ile mümkündür.  

 

Fikrî  Mülkiyetiniz Var Mı ? 

Patentiniz, Markanız, Tasarımınız Var Mı? Varsa Size Bir Katkısı Var mı? 

Marka tescilinin önemi uzun zamandır biliniyor. Kimisi zorunluluktan, kimisi de gerçekten gerekli 

olduğuna inandığından eksik veya doğru bir şekilde, marka tescili yapıyor.  Ama, tıpkı İnovasyon gibi 

patent de bir moda olmuş! Günümüz rekabet ortamında patent artık kullanılması gereken etkili bir 

silah adeta. Ancak patent sadece bir başvuru yapmaktan ibaret değil. Nasıl ki bir davada avukatların 
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yazdığı dilekçe, mevcut kanunlar  ışığında olayı detaylı bir şekilde inceleyip kazanmak için yazılan bir 

dava dilekçesi ile başlıyorsa patentler de tekniğin bilinen durumunu inceleyip, hatta rekabet şartlarını 

da gözeterek rakipleri alt edecek bir patent tarifname takımı ile başlar. Markalarda bu durum daha 

kolay olsa da benzerdir. Marka başvurusu, Sırf benzerlik araştırması yapıp marka başvurmaktan 

ziyade, sanki bir dünya markası oluşturacak gibi özenle araştırılıp başvuru yapılması gereken bir 

operasyondur.  

Firmaların elindeki fikrî mülkiyet, onların sahip olduğu arazi, 

fabrika veya ofis binası, makineler gibi bir mülktür. Bu mülk 

elle tutulmayan bir mülktür. Bazı durumlarda firmaların 

ellerindeki elle tutulur maddi varlıklardan daha değerli 

olduğu durumlar da vardır. Her sene bazı global şirketlerin 

sahip olduğu markaların değerleri yayınlanır.  Bu markalar 

için milyarlarca dolar değer biçilmektedir. Bu değerler çoğu 

zaman firmanın bilançolarına da işlenmektedir. Aynı durum, 

patent ve tasarım için de geçerlidir.  

Firmaların, marka, patent , tasarım ve telif hakları gibi fikrî mülkiyet haklara sahip olması firmanın  

entelektüel sermaye  ve katma değer ürettiği anlamına gelir. Dev Suudi şirketi ARAMCO’nun sahip 

olduğu en büyük değer petrol kuyularının sayısı ve gelecekte petrolden elde edeceği muhtemel 

gelirlerdir. Buna karşın GOOGLE, FACEBOOK, APPLE ve hatta TESLA’nın sahip olduğu değerler, ne bir 

arsa, ne bir fabrika, ne de bir hammadde emtiasıdır. Sahip olduğu değerler, teknoloji, tasarım ve 

markadır. İşte bu örnekler bile fikrî mülkiyetin değerini açıklamak için yeterli olacaktır.  

Her firma sahibi veya firmanın hissedarı, firmasının, sadece arazi  ve fabrikadan ibaret olmamasını, 

bir marka değeri, hatta yıllarca elde etmiş olduğu know how bilgisinin bir değeri olduğunu bilir ve 

bunu ister de. Ama, iş gerçekten piyasanın arzu ettiği o değeri vermesine gelince bu zordur. Piyasa, 

sadece söylemlerle ve övgülerle değer biçmez. Piyasa, fikrî mülkiyet ile sahiplenilmiş değerlere bakar. 

İşte bunun için firmaların yapması gereken şey , sadece ürün veya hizmet satıp para kazanmak değil, 

katma değerli ürün ve hizmet satıp , hem para kazanmak,  hem bu paraları yüksek kâr ile kazanmak, 

hem de entelektüel sermaye elde etmektir. En iyi ölçülebilecek fikrî sermaye firmanın sahip olduğu 

fikrî mülkiyet haklarıdır. Firmalar, yaptıkları tüm faaliyetler sonucunda para kazanmanın yanında elde 

ettikleri katma değerleri fikrî mülkiyet hakları ile garanti altına almalıdırlar. Bunun için başvuru ve 

tescil şarttır. Telif hakları (Copyright) gibi bazı hakların tescil şartı yoktur. Ancak bunları da en uygun 

şekillerde kayıt altına almalıdırlar. Firmalar, yaşam stratejisinden, mal ve hizmet üretim satmaya, 

hatta satıştan sonra servis dahil tüm işlemlerde katma değer üretirken elde edilen bu katma 

değerleri marka, patent, tasarım tescilleri ve telif hakkı kayıtları ile koruma altına alırlar.  

Dev Suudi şirketi ARAMCO’nun sahip olduğu 
en büyük değer petrol kuyularının sayısı ve 

gelecekte petrolden elde edeceği muhtemel 
gelirlerdir. Buna karşın GOOGLE, FACEBOOK, 

APPLE ve hatta TESLA’nın sahip olduğu 
değerler, ne bir arsa, ne bir fabrika, ne de bir 

hammadde emtiasıdır. Sahip olduğu 
değerler, teknoloji, tasarım ve markadır. 
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Fikrî Mülkiyet ile ilgili  işlemler yapılırken unutulmaması gereken çok önemli hususlar şunlardır; 

1) Yapılacak tüm marka, patent, tasarım başvuruları ve telif hakkı kayıtlarında piyasanın ve 

rakiplerin durumu, firmanın buna karşı aldığı pozisyon hesap edilerek başvuru yapılmalıdır. 

Sadece başvuru yapmak için değil, gerçekten firmanın katma değer üretmesi için ön analizler 

yapılarak, profesyonel vekiller ile resmi başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, 

tescile kadar ve tescilden sonra durum kontrol altında tutulmalıdır.  

2) Tüm fikrî mülkiyet haklarının firmaya parasal olarak veya katma değer yaratma olarak katkısı 

sorgulanmalıdır. Örneğin bir patent başvurusu normal şartlarda bir konuda tekel hakkı elde 

etmek için yapılır. Bu tekel hakkı ile firmanın satışları artmalı veya kârı yükselmiş olması 

gerekir. Bazı şeyler, sadece doğrudan para kazanmak için yapılmaz. Örneğin rakiplerin 

sektöre girişinin engellenmesi için de yapılabilir. Tüm bunlar hesaplanmalı ve ölçülebilmelidir.  

3) Fikrî mülkiyet haklarını etkin rekabet stratejileri ile birleştirmelidir. Böyle bir stratejisi yoksa 

oluşturmalıdır.  Örneğin perakende sektöründe çalışan bir firmanın hedefi “meşhur marka  

olmak” olabilir ve stratejisini buna göre dizayn edebilir. Yeni ürün, yeri üretim yöntemi veya 

teknoloji geliştiren bir firma bir sanayi alanda çok fazla patent başvurusu yaparak, o sanayi 

alanının tekeli olabilir.  

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi ile firmalar, zaten yapmış oldukları faaliyetleri daha katma değer 

sağlayacak şekilde yaparak firma için değeri olan,  rekabet avantajı sağlayan veya para kazandıran 

fikrî mülkiyet haklarına sahip olması mümkündür. Bu fikrî hakların tüm faaliyetler ile eş güdümlü 

yönetilerek katma değer sağlanacaktır.  

 

Katma Değer Sağlamak Nedir ? 

Yapılan Tüm Faaliyetler Katma Değer Sağlayacak Şekilde Mi Yönetiliyor? 

Katma değer, en genel olarak ve iktisadi bakış açısıyla beli bir ürünün  satış fiyatından, o ürünü 

meydana getirmek için başkalarından satın alınan şeylerin bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır. 

Bunu açıklayan en güzel deyimlerden biri de “yükte hafif, pahada ağır ürün” deyimi katma değeri 

açıklar. Yani, bir otomotiv yan sanayi firması ana sanayinin ihtiyacı olan kasa için  istenen teknik 

özelliklerde bir sac parçası alıyor, onu işliyor, deliyor ve kıvırıyorsa  burada az veya çok bir katma 

değer vardır. Ama bir teknik tekstil firması, petrokimya şirketinden sunu elyaf malzemesi alıyor, bu 

elyafları işliyor  ve dokumasız kumaş denilen non-woven kumaş yapıyorsa bunu bebek bezine 

dönüştürüyorsa normal şartlarda bu daha katma değerli bir iştir. Çünkü, non woven teknolojisi daha 

yeni ve zor bir teknolojidir. Ancak, bir önceki örnekte verilen metal saç işleme firması, bir kamyon 

kasası için sac işlemektense jet motorlarının türbin kanatçıklarını işleyen  özel metalleri  işliyorsa bu 
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daha zordur ve daha katma değerli bir iştir. Katma değer üretmek  aslında bir zorluğu başarabilme 

gücü ve bunun sonunda daha fazla para kazanma imkanı da demektir. İşte yıllarca Türkiye’de 

söylene bu , “Türkiye’nin milli gelirinin artması ve zengin olması için katma değerli ürünler üretmesi 

ve ihraç etmesi lazım! “ Peki nasıl olacak bu? Bunun bir çok cevabı var. Devamlı duyduğumuz, Eğitime 

ayrılan pay arttırılsın,  devlet teşvik versin, firmalar Ar-Ge yapsın vs. Bu cevaplarda kuşkusuz haklılık 

payları vardır.  Bize göre Türkiye’de, gerek devlet nezninde, gerekse özel sektör veya daha doğrusu 

piyasa nezninde bir çok olumlu gayretler  vardır.   Eksik olan şey, işin püf noktasının 

yakalanamamasıdır. Örneğin devlet bütçesinden aslında eğitime, sağlığa ve teşviklere önemli 

bütçeler ayrılmaktadır.  Devlet üniversitelerine milyonlarca liralık bütçe ayrılmasına karşın, 30-40 

yıllık üniversitelerin bir 10-15 yıllık  özel üniversiteler tarafından sıralamalarda geriye bırakılması 

tartışılması gereken bir konudur. Devletin sağlığa ayırdığı bütçe sayesinde Türkiye’nin tomografi 

çöplüğüne !  dönmesi ayrı bir tartışma konusudur.  Teknoparklarda binlerce firmanın olması, TUBITAK 

ve KOSGEB tarafından binlerce Ar-Ge projesine milyonlarca destek verilmesine karşın patent 

başvurularında ilk dünya ölçeğinde ilk 20 ye bile girilememesi bir soru işaretidir ve tartışılması 

gerekir. Bu konular, biraz da siyasi tercihleri içerdiğinden ve en azından bizlerin münferit olarak 

çözemeyeceği konular olmasından  burada fazla derine inilmeyecektir. Ancak, bizler,  Türkiye’deki 

firmaların, zaten, Ar-Ge için, markalaşmak için, patent, marka ve tasarım tescilleri için para, zaman 

ve emek harcıyor iken, arzu ettiği sonuca ulaşamamasının doğru bir metodolojinin izlenmemesinden 

kaynaklandığını düşünüyoruz. Doğru bir teşhis, doğru bir yöntem, doğru bir strateji ve uygulama 

olmazsa sonuç başarısız olur.  

Firmaların katma değer üretmesi için, başta belirttiğimiz gibi, ilk 

başta firma yaşam stratejisine “katma değer üretmeyi” eklemelidir. 

İnovasyon ve markalaşmayı  doğru anlamalı, içinde bulunduğu 

rekabet şartlarını ve firmasının yapısına göre doğru metodoloji 

seçmelidir. Doğru bir metodolojinin sabırla uygulanması her alanda 

katma değerli sonuçlar çıkaracaktır. Çünkü dünyada başarılı olanlar 

böyle yapıyor. Katma değerli ürün veya hizmetin doğru fikrî mülkiyet hakları ile sahiplenilmesi 

firmaların katma değer üretmesini veya arzu ettiği finansal sonuçlara ulaşmasını kolaylaştıracaktır. 

Firmaların çok azında firmanın belirlediği yaşam stratejisine göre Pazarlama, Satış, Ar-Ge, Üretim ve 

Kalite bölümleri eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Bir çok firmada Pazarlama ve Satış bölümleri 

devamlı olarak firmanın ürün veya hizmetini satmaya çalışmaktadırlar. İnovasyon faaliyetleri Ar-Ge 

bölümlerine kalmıştır. Bu bölümler teşviklerden finansal fon bulma çabalarından arta kalan 

zamanlarında yeni ürün veya hizmet geliştirmeye çalışmaktadırlar. Üretim bölümleri çoğu zaman 

kendilerinden istenen üretimi zamanında ve doğru yapmaya çalışmaktadırlar. Kalite bölümleri ise 

hataların azalması ve istenen standartlarda üretimin gerçekleşmesi için uğraşırlar.  Bunların hiç biri 

yanlış değildir. Ama eksiktir! Bu bölümler katma değer üretme ve bu katma değeri fikrî mülkiyet 

Katma değerli ürün veya hizmetin 
doğru fikrî mülkiyet hakları ile 

sahiplenilmesi firmaların katma 
değer üretmesini veya arzu ettiği 

finansal sonuçlara ulaşmasını 
kolaylaştıracaktır. 
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dönüştürüp arzu edilen paraları kazanmak konusunda eş güdümlü çalışamamaktadırlar.  İşte bu 

eksikliğin Entegre Fikrî mülkiyet Yönetimi ile giderilmesi mümkündür.  

 

Entegre Fikrî mülkiyet Yönetimi İle Başarı Mümkün Mü? 

Tüm Faaliyetlerin Katma Değer Üretecek ve Fikrî Mülkiyet Hakları Oluşturacak Şekilde Eş 

Güdümlü Yönetilmesi mümkündür.  

Fikrî mülkiyet hakları marka, patent, tasarım ve telif haklarının tümü ile ilgilidir. Fikrî mülkiyet 

haklarının oluşturulması katma değer üretimi ile mümkündür. Öyle ise tüm bölümlerin, normal 

yaptıkları işleri sadece katma değer üretecek ve sonuçta firma için oldukça değerli olan fikrî mülkiyet 

hakları oluşturulacak şekilde yönetilirse doğru bir iş yapılmış olur. Bunun adı Entegre Fikrî Mülkiyet 

Yönetimidir. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey şu; Firma öyle bir İnovasyon veya Ar-Ge 

faaliyetleri yapacak ki sonuçta patent elde edebilecek ve bu patentler firmayı rakiplerinden üstün 

kılacak. Daha çok para kazanacak ve bunu kârlı bir şekilde gerçekleştirecek. Veya firma öyle bir 

marka üretecek ki bu markalar rakiplerden ayrışacak ve değerli markalar olacak. Benzer şekilde tüm 

işler, pazarlamadan, satışa kadar, İnovasyon faaliyetlerinden, marka, patent ve tasarım tesciline 

kadar tüm operasyonların bu mantıkla yürütülmesi katma değer üretimini sağlayacaktır. Bu katma 

değer üretiminin yönetilmesi ve  fikrî mülkiyet ile eş güdümlü olarak yönetilmesi ile Entegre Fikrî 

Mülkiyet Yönetimi sağlanacaktır. Bu, yeni bir şey değildir. Dünyada başarılı olan firmalar incelenirse 

buna benzer strateji ve uygulamaları yaptıkları görülecektir.  

  

Coca Cola şişe tasarımları  Coca Cola Şişe Design Patent Tescili  

 

Dünyanın en değerli markalarından olan  Coca Cola bu gün ayakta ise güçlü bir pazarlama bütçesi 

sayesindedir. Ama piyasaya ilk çıktığında öyle değildi. Amerika’daki bir çok benzer girişimcilik 

hikayesi gibi o firmanın kurucuları da işe sıfırdan başladır. Başlangıç stratejileri formülü gizli tutmaktı. 
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Öyle zannediyorum ki şimdi çıksa formülü kurucular formülü patentlemeyi tercih ederdi. Şimdi, Coca 

Cola’nın binlerce patenti ve markası vardır. Bugünkü şişe tasarımına yakın ilk tasarımını Amerika’da 

Design Patent olarak anılan tasarım tescili ile 1937’de koruma altına alınmıştır.  Söz konusu tasarım 

o kadar tanınmıştır ki tasarım koruması bitmesine rağmen hem marka olarak hem de telif hakkı 

olarak bu şişe tasarımını taklit etmesi mümkün değildir. Zaten piyasaya bakıldığında Coca cola’nın  

bu şişe tasarımını taklit eden yoktur. Etmek isteyen olmuş mudur? Olmuştur. Ama fikrî mülkiyet 

kanunları Coca cola’yı haklı bulmuştur. Bu Türkiye’de de böyle olmuştur. İşte Coca Cola’nın yaptığı 

katma değer üretmek ve bu katma değeri Fikrî mülkiyet hakları ile garanti altına almaktır.  

Katma değer üretmek ve bunları fikrî mülkiyet hakları ile garanti altına almakla ilgili başka bir örnek 

Walt Disney’dir. Walt Disney önceleri sadece çizgi film üretiyordu. Halen de üretiyor. Ama piyasaya 

bakıldığında görülecektir ki bir çok Walt  Disney markası ve karakteri lisansla bir çok üründe 

kullanılmaktadır. Özellikle çocuk ürünlerinde kullanılan bu lisanslar tamamiyle fikrî mülkiyet 

lisanslarıdır. Walt Disney gelirinin %26’sını lisans gelirleri oluşturmaktadır.  Wlat Disney, inovativ 

bakış açısına o kadar güvenmekte ve işi o kadar ilerletmiştir ki 

Dısney Institute diye bir şirket kurmuş ve iş dünyasına 

danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  

Türk iş çevreleri verilen örnekleri belki abartılı ve kendilerinden 

uzak göreceklerdir.  Bu yanlış bir bakış açısıdır. Bu gün dünyanın 

en değerli şirketlerinin çoğu 20 yıl önce ortalıkta yoktu. Her şey 

hayalle başlar. Bir Türk Şirketi,  İstanbul İki Telli Organize Sanayi Bölgesinde, Bursa Küçük Sanayi 

Sitesinde, Konya Meram Sanayi Sitesinde, Ostim’de, Samsun’da, Malatya’da, İzmir’de, Türkiye’nin 

neresinde olursa olsun, ürettiği mal, hizmet veya bilgiyi dünyaya satacak şekilde bir vizyon 

oluşturmalıdır.  Sonra yapacağı şey çalışmalarını katma değer üretecek şekilde revize etmesidir. 

Bunun en kısa yolu ise entegre fikrî mülkiyet Yönetimidir. Entegre Fikrî mülkiyet Yönetimi ile şirketler 

devrimsel bir re organizasyona girmeyeceklerdir. Sadece bakış açılarını katma değer üretmeye ve bu 

katma değerleri fikrî mülkiyet hakları ile taçlandırmaya dönüştüreceklerdir.  

 

  

Türkiye’nin neresinde olursa olsun, 
bir Türk şirketi,  ürettiği mal, hizmet 
veya bilgiyi dünyaya satacak şekilde 

bir vizyon oluşturmalıdır.  Sonra 
yapacağı şey çalışmalarını katma 

değer üretecek şekilde revize 
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KORDİNAT NE YAPAR? 

Kordinat, başta marka, patent ve tasarım olmak üzere tüm fikrî mülkiyet haklarının korunması 

konusunda vekillik hizmeti yapmaktadır. 

Kordinat, firmaların fikri sermayelerini arttırmak ve rekabet güçlerini arttırmak için İnovasyon, Ar-Ge 

ve Yeni Ürün Geliştirme konularında katma değerli hizmetler sunar. Bu  faaliyetler sonucu elde edilen 

değerleri fikrî mülkiyet hakları ile garanti altına alır. 

 

KORDINAT’IN DİĞER ÖZEL HİZMETLERİ 

Ar-Ge Bölümlerinde Patent Stratejileri, 

Patent Engeli Aşma ve Patent Kırma, 

Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi 

Tüm Dünyada Etkili Marka, Patent ve Tasarım Koruması 

 

Yazar Hakkında 

Hasan DEMİRKIRAN Makine mühendisi olup 1997 yılından beri Türk Patent ve Marka Vekili, 2000 

yılından beri Avrupa Patent Vekilidir. 2008 yılından beri İnovasyon danışmanlığı da yapmaktadır.  

Halen Kordinat İnovasyon ve Fikrî Mülkiyet’in yönetici ortaklığının yanında, inovasyon danışmanlığı 

ve Patent Vekilliği görevini de yürütmektedir. 
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