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İŞ İNOVASYONLARININ PATENTLE KORUNMASI

İNOVASYON ve PATENT İLİŞKİSİ
18 ve 19. Yüzyıl dünyada sanayi devriminin altın çağı olarak kabul edilir. Avrupa’da Rönesans
döneminde ilerleyen bilim, sanayi devrimi ile teknolojik ilerlemelere dönüştü. Bir çok önemli buluş bu
dönemde ortaya çıkmıştır. Elektrik ampulünün icadı, telgraf, telefon, sinema, benzinli motorlar gibi
teknik keşifler bu dönemde ortaya çıktı. Elbette ki teknolojik ilerlemeler insanları zengin ederken bir
çok yeni problem ortaya çıktı. Bu problemlerin başında da buluşları yapanların devlet tarafından
korunması idi. Öyle ki buluşları yapmak için bilgi, emek, para, zaman ve hatta yetenek gerekirken, bir
buluşun piyasaya sürülmesinden sonra taklidi çok daha kolay oluyordu. Bu durum elbette ki haksız
kazanç oluşturuyordu. Çok geçmeden buna çözüm buldu. Bu çözüm; buluşları yapanların devlet
tarafından korunması ve ödüllendirilmesi idi. Bu sistem en temel olarak patent sistemi idi.
Dünyada günümüz şartlarına en yakın olan patent sistemi 1474’teki Venedik patent kanunudur.
Ancak bu kanun Rönesans aydınlığını yaşayan İtalya’da bir ilk olsa da teknolojik yeniliklerden ziyade
bilimsel icatların korunmasına imkan verebilmiştir. Sanayi devriminin beşiği olarak kabul edilen
ingiltere’de

yıllar sonra 1624 yılında İngiltere patent yasası ortaya çıkmıştır. Ardından Amerika’da

1787 yılında, Fransa’da 1791’de, Almanya’da 1877’de ve nihayetinde Osmanlı’da 1879’da patent
kanunu uygulamaya kondu. Osmanlı patent kanununu 1884 yılında Japon Patent kanunu izledi.
Patent yasaları 19. Yüzyılın önemli adımlarından biridir. 20. Yüzyılda ise buluşların şekli değişmeye
başladığından patent yasalarının da revize edilmesi ve bu yasalara yeni koruma türlerinin eklenmesi
gündeme geldi. Örneğin 1930’lu yıllarda gelişen bitki türlerinin iyileştirilmesi ile ilgili gelişmeler
Amerika’da bitki patentini, Avrupa ve Türkiye’de daha sonra “bitki türlerinin korunması” olarak
gündeme getirdi. Bunu yarı iletken devrelerinin (entegre devre fotoğrafları) , mikro organizmaların
korunması gibi konuları gündeme getirdi.

İŞ İNOVASYONLARI ve PATENT İLİŞKİSİ
90’lı yıllarda başta Amerika olmak üzere tüm dünyada bir .com (dat com) fırtınası koptu. 2000’li
yıllarda alevlenen internet ateşi o yıllarda parıldamaya başladı. Elbette ki değişen şartlar yeni aktörleri
de ortaya çıkardı. O günlerin meşhur internet tarayıcısı NESCAPE ve arama motoru da ALTA VİSTA
yükselen isimlerdi. Ancak internet sadece internet ile ilgili değerleri değil hemen hemen her şeyi
etkilemeye başladı. Mesela Jeffrey P. Bezos adında bir adam internetten kitap satmak için
AMAZON.COM adlı bir web dükkanı açtı. O günün şartlarına göre bu iş fikri hiç denenmemişti ve
dünyada ilkti. Bezosun şansı yaver gitti ve büyüdü. Bu gün amazon.com da her şey satılıyor ve
kurucusu Bezos bir milyarder.
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Amazon.com’un hikayesi sadece “internette kitap satmaktan ” ibaret olan bir iş fikri değildi. O,
internette devrim yapan ve sonradan iş kitaplarına geçecek olan bir iş inovasyonu oldu. Bu iş fikrinin
yeni olması ve orijinal bir özelliğe sahip olmasını kimse yatsıyamaz. Ancak amazon.com’un en büyük
başarısı Bezos’un bu iş fikri için 1997 yılında patent başvurusu yapması ve US5960411 no ile
patentlemesi onu rakipsiz hale getirmesi olmuştur. Hatta öyle ki o zamana kadar yüz yıldan fazla
süredir kitapçılık yapan ve Amerika’da yüzden fazla mağazası olan BARNES &NOBLE şirketinin
internet üzerinden kitap satma işine girmesini bu patent sayesinde engelledi. Amazon’nun patent
litetarüne “1-Click“

(Türkçeye bir tıklama olarak çevrilebilir) olarak giren bu patent sayesinde

Amazon kitap satışında tekel oldu. Bu, devletin vermiş olduğu gerçek bir tekel hakkı idi. Amazon
olayından önce patent konusunda ses getiren çok sayıda olay olmuştu. Örneğin Motorola’nın mobil
telefonlar için aldığı ilk 1973 tarihli US 3906166 nolu Amerikan patenti ve Motorola’nın başarısı
dünyada oldukça ses getirmişti. Ancak Motorola ve benzeri firmaların patent başarısı büyük ses
getirse de normal karşılanıyordu. Çünkü patentler 90’lı yıllara kadar
mekanik, elektronik, kimyasal vb gibi teknolojik buluşlar veya yeni

Amazon.com’un

en ürünler için alınıyordu. Oysa Amazon’un aldığı patent internetin icadı

büyük başarısı Bezos’un değil, kitapların internetten satılması ile ilgili idi. “Nasıl böyle bir şeye
bu iş fikri için 1997 patent alınabilir ?” sorusu çok soruldu. Ama işin sonunda Amazon 1997
yılında patent başvurusu yılında uyguladığı iş yöntemi için patent başvurusunda bulundu ve 2 yıl
yapması ve US5960411 sonra Barnes&Noble’yi dava ederek onun internetten kitap satışını
no ile patentlemesi bu iş oldukça uzun bir süre engelledi. 90’lı yıllarda özellikle Amerika’da
fikrini

rakipsiz

getirmesi olmuştur.

hale patentte dijital teknolojiler ve internetle ilgili çok yenilikler geldi .
Örneğin JPEG ve mp3 gibi dosya sıkıştırma yöntemleri ile ilgili
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patentler, veri aktarımı ile ilgili patentler, internet üzerinden bankacılık işlemleri ile ilgili temel
patentlerin çoğu 90’lı yıllarda alındı. Bu patentlerin en önemli özelliği daha önce alınan patentlerden
farklı olarak iş metotlarının korunmasıdır. Yani önceleri patentler sadece somut olarak bir makine
üzerinde veya içindeki bir tertibat, bir elektronik aletteki bir unsur, bir kimyasal formüldeki bir
element vb gibi somutlaştırılabilir konulardı. Oysa Amazon vb gibi patentlerin özelliği her ne kadar
dışarıdan bakınca “sadece yazılım” olarak gözükse de, daha çok iş inovasyonu olarak
adlandırılabilecek bir yöntemi içeriyordu. Bu bakımdan patentler için bu tip olaylar patent ve patenti
patente dayalı rekabet stratejileri için devrim niteliğindeki olaylardır.

US5960411 Nolu Amazon Patenti
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İŞ İNOVASYONLARININ PATENTLENMESİ
İnovasyonun dünyada en etkili rekabet stratejilerinden biri olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak
bilinen başka bir gerçek var ki inovasyonlar taklit edilebiliyor ve iş inovasyondan çıkıp emtia veya
standart bir işe dönüşebiliyor. İnovasyonu yapanların amacı ürün ve hizmet olarak farklılaşarak
rakiplerin önüne geçmek. Eğer klasik anlamda ürünler yeni bir ilaç, yeni bir makine dizaynı, yeni bir
elektronik yarı iletken vb gibi elle tutulabilir bir şey ise buna patent alarak rakipleri engellemek
mümkün. Eğer yapılan inovasyonda patent alma imkanı varsa bu inovasyondan uzun süre yüksek
kârlar ile para kazanmak ihtimali çok daha yüksektir. Üstelik patentli ürün, sistem veya teknoloji
içeren inovasyon sahibi şirketler daha hızlı ve kârlı büyüyor, daha çok yatırımcı çekebilmektedir. Tıpkı
Motorola’nın mobil telefon patenti, Polaroid firmasının hızlı çekim fotoğraf makinesi patenti veya
Alman Mühendis Walter Linderer’in 1951 yılında aldığı 896,312 nolu airbag (hava yastığı ) patenti
gibi.

Ancak Mc Donalds’ın yiyecek hizmetleri sağlama konusunda yaptığı “fastfood” atılımı,

Walmart’ın

ölçek ekonomisi uygulayarak gerçekleştirdiği düşük fiyatlı satış politikası, internet

üzerinden bilet satılması işi, veya internet üzerinden yemek siparişi ve dağıtımı işi klasik anlamdaki
işlere göre yenilik içermektedir ve her biri birer

İnovasyon yeni iş girişimlerinde, yeni iş iş inovasyonuna örnektir. Ancak bunların
geliştirmelerinde,

yeni

geliştirmelerinde

başarı

önemli

bir

ürün

ve

şansını

unsurdur,

hizmet patentlenmesinin mümkün olmaması veya çok
arttıran zor olması taklitçileri üzerine çekmekte ve
Ancak başlangıçta inovasyon değeri taşıyan bir işi

patentlenebiliyorsa! Eğer patentlenemiyorsa tekdüze

hale

getirmekte

veya

o işin başarı şansı düşüktür. En azından orta emtialaştırmaktadır. Bu sefer rekabet stratejisi
ve uzun vadede pusuda bekleyecek olan ve inovasyona dayalı değil de fiyat, finans gücü,
Sizin

zayıf

noktanızı

bulan

rakipler dağıtım

türeyecektir.

ağı

vb

gibi

alanlara

kaydığı

görülmektedir. İşin sonunda girişimciler ve
yatırımcılar

çoğu

zaman

hüsrana

uğramaktadırlar. O zaman şu sonuca varılabilir;
İnovasyon yeni iş girişimlerinde, yeni iş geliştirmelerinde, yeni ürün ve hizmet geliştirmelerinde başarı
şansını arttıran önemli bir unsurdur, Ancak patentlenebiliyorsa! Eğer patentlenemiyorsa o işin başarı
şansı düşüktür. En azından orta ve uzun vadede pusuda bekleyecek olan ve Sizin zayıf noktanızı
bulup pazarınızı alt üst edecek olan rakipler türeyecektir.
İnovasyonu kendilerine bir rekabet stratejisi olarak getiren firmalar veya inovasyonla uğraşan kişilerin
önemli bir eksikliği işin içine patenti dahil etmemeleridir. Oysa patent işin içindeyse rakipleri
engellemeleri ve o yolda tek başına ilerlemeleri mümkündür. Dolayısı ile iş inovasyonu ile alakadar
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olan yatırımcılar, girişimciler, pazarlamacılar veya mühendisler mutlaka o işin patentle korunup
korunamayacağını sorgulamalıdırlar. Eğer patentle korunamayacak bir iş inovasyonu ise işi bir daha
gözden geçirip rekabet şartlarını kabul ederek işe veya projeye girişmelidirler.
İş inovasyonlarının bir çoğunun patentle korunamamasının temel nedeni o işin gerçekten kanuni
olarak patentle korunamayacak bir özellik içermesidir. Örneğin bir pazarda internet üzerinden bebek
ürünleri satılmıyor ve bir girişimci bu işi yapacaksa bunun patentlenmesi mümkün değildir. Çünkü o
işin patentlenmesi için onun dünya çapında yeni, sanayiye uygulanabilir (pratiğe dökülebilir) ve
tekniğin bilinen durumunu aşan (o işte uzman olan birisinin kolay kolay aklına gelmeyecek bir özellik
içermesi) bir buluş olması gerekir (bu üç şart aynı zamanda patent almanın şartıdır). İnternet
üzerinden bebek ürünleri satmak artık yeni değildir ve dünyanın başka yerlerinde uygulanmaktadır.
Dolayısı ile bunun tam olarak rekabetçi bir iş inovasyonu olduğu söylenemez. Çünkü o iş dünyanın
başka bir yerinde zaten yapılıyordur. O pazarda henüz yapılmasa dahi en kısa zamanda rakipler
türeyecektir . Bu ise inovasyon başarısını azaltan bir tehdittir. Dolayısı ile bu tip işler bazı durumlarda
kısa vadede pazarda öyle bir işin olmamasından dolayı para kazandırsa da rakiplerin pazara girmesi
kolay olduğundan dolayı orta ve uzun vadede kâr marjları azalacak ve rekabet edemeyecektir.
İş inovasyonlarının bir çoğunun patentlenememesinin en büyük sebebi soyut oluşudur. Yani elle
tutulabilir bir makine, elektronik eleman, kimyasal bir yenilik gibi özellikler taşımamasıdır. Bir çok iş
inovasyonu pazarlama fırsatlarının görülmesinden ortaya çıkan inovasyonlardır. Örneğin bankacılık
sektöründe müşteriye sunulan kredi kartı, müşterinin kredi kartı ile alış veriş yaptıkça puan toplaması
üzerine ise , bu tip bir iş inovasyonu

teknik olarak yenilik özelliği taşımadığından dolayı

patentlenmesi mümkün değil veya zordur. Veya müşterilerin bilgilerini analiz ederek onlara en uygun
ve hızlı teklifler sunmayı amaçlayan bir CRM yazılımı
yeni olsa bile bilgisayar programı olduğundan dolayı

Bir çok iş inovasyonu sahibi üzerinde

patentlenemez. Çünkü tüm dünyada bilgisayar

çalıştıkları projenin bir iş metoduna, bir

programları patentle değil telif hakları ile (Copyright)

bilgisayar programına ve pazarlama

korunmaktadır. Ancak bilgisayar programlarındaki

fikrine dayandığından dolayı “benim

telif hakkı koruması daha çok kodun korunması veya

fikrim patentlenemez!” deyip pes

özel bir görsel tasarım varsa mümkündür. Böyle bir

etmektedir. Oysa unutulmamalıdır ki

koruma çoğu zaman iş inovasyonun niteliğini

dünyada iş yapış şekilleri değiştiği gibi

korumadığından yeterli olamamaktadır.

Bir çok iş

patent alınacak konularda da değişiklikler inovasyonu sahibi üzerinde çalıştıkları projenin bir iş
oluşmaktadır. Bir çok iş inovasyonu artık metoduna, bir bilgisayar programına ve pazarlama
“iş metodu patenti” ile korunabilmektedir. fikrine

dayandığından

patentlenemez!”

deyip

dolayı
pes

“benim

fikrim

etmektedir.

Oysa

unutulmamalıdır ki dünyada iş yapış şekilleri değiştiği
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gibi patent alınacak konularda da değişiklikler oluşmaktadır. Bir çok iş inovasyonu artık “iş metodu
patenti” ile korunabilmektedir. İş metodu patenti (business method patent) somutlaşamayan bir iş
fikrinin bilgisayar programları, donanımlar, elektronik ve/veya mekanik araçlarla somutlaştırılması
temeline dayanır. Bir iş inovasyonu sahibi bir patent uzmanına “ benim bir fikrim var, diğer
bankaların yaptıklarından farklı olarak ben müşterilere bir bilgisayar programı sayesinde şöyle yeni bir
hizmet sunuyorum. Bu patentlenebilir mi?” diye sorduğunda normal bir patent vekilinden “hayır.
Çünkü bilgisayar programları patentlenemez” cevabını alacaktır. Oysa dünyadaki uygulamaları bilen,
tecrübeli bir patent vekili konuyu sorgular ve farklı bir cevap verebilir. Hatta patente dayalı rekabet
stratejileri konusunda uzman bir patent vekili “iyi bir patent stratejisi de belirleyebilir ve iş inovasyon
sahipleri umduklarından daha uzun bir süre Pazar liderliğini elde edebilir”. Dolayısı ile iş inovasyonu
yapan kişilerin dikkat etmesi gereken ikinci konu yaptıkları inovasyonların rakiplerin önünü kesecek
şekilde patent veya başka bir fikri mülkiyet hakkı ile korunup korunamayacağının sorgulanmasıdır.
Yukarıda bahsi geçen amazon patenti, mp3 patent, JPEG patenti veya güncel olarak aşağıda verildiği
gibi EBAY patenti bir “iş metodu patentidir”.

EBAY’a ait “akıllı cüzdan” patenti. Bir ödeme yöntemi konusunda iş inovasyonunu içeriyor
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İŞ İNOVASYONLARI PATENTTEN BAŞKA NASIL KORUNUR? FİKRÎ MÜLKİYET STRATEJİSİ
Bir çok inovasyonda rakiplerin taklit etmesinden korunmak için yöntem vardır. Örneğin bir işin nasıl
yapıldığının “know how” çok iyi bilinmesi , yani ustalık da bir fark yaratan özelliktir. Ancak Ustalık
veya “know how” olarak bilinen şey aslında bilginin gizlenmesidir. Günümüzde bilgiyi gizleyerek
korumak çok ama çok zordur. Dolayısı ile bir iş inovasyonunda bilginin gizlenmesi bilgi sahibi kişilerin
başka bir yere transferinin mümkün olmadığı ve çok zorlaştığı işlerde düşünülmelidir. Örneğin yerel
bir pastahane, niş pazarlara özel mamül üreten bir ilaç veya kozmetik şirketi gibi.
İş inovasyonlarının korunması için başka bir yöntem ise telif hakkı korumasıdır. Telif hakkı koruması
bir bilgisayar programı, özel bir televizyon programı, özel bir sunum şekli gibi özellikler içeren işler
içindir. Ancak bu işlerde patent koruması imkan varsa öncelik patente verilmelidir. Çünkü patent
kanunları telife göre bazı durumlarda daha etkili ve herhangi bir davada taklit olduğunun ispatlanması
genel anlamda telif hakkına göre ihtimali daha yüksektir.
İş inovasyonlarında ihmal edilen bir konu tasarım tescilidir. Bir iş inovasyonunda özel

görsel

tasarımlar kullanılıyor tasarım tescili ile korunabilir. Tasarımlar, patentlere göre daha çabuk kırılabilir
veya taklit edilebilir. Ancak tasarım korumasının taklitçileri caydırmak veya onların taklit yollarını
azaltmak açısından ihmal edilmemesi gereklidir.
İş inovasyonlarında başka bir koruma türü ise markalardır. Bu iş inovasyonunu adı, sloganı, özel
işareti veya logosu marka tescili ile korunabilir.
Yukarıda sayılan bu yollar bir birinin alternatifi yollar değildir. Bazı iş inovasyonlarında sadece birisi
gerekli iken, bazılarında hepsi gerekebilir. Bir iş inovasyonunda bir marka ve tasarım tescili varsa
“patente gerek yok” dememek gereklidir. Çünkü hepsinin amacı farklıdır. Temel olarak patent ile o iş
inovasyonunu teklin özelliği veya işleyişi korunurken, tasarım tescili ile o iş inovasyonunun müşteriye
sunulan kısmı, marka tescili ile piyasaya sunulan ismi veya logosu korunabilir. Ancak unutulmamalıdır
ki patent, özellikle inovasyonun can alıcı noktası olan sistemi, metodu, işleyişi veya unsurlarının
korunması bakımından elzemdir.

İŞ İNOVASYONLARININ BAŞARISI İÇİN PATENT PORFÖYÜ OLUŞTURULMASI
Patent portföyü bir teknolojinin, bir ürünün veya bir üretim yönteminin ilk durumdaki hali ile
sonradan geliştirilen özelliklerini içeren bir patent takımıdır. Örneğin bir banka müşterilerin ödeme
alışkanlıklarına göre onlara pazarlama teklifleri sunan bir yöntem ve bu yöntemin işletildiği bir
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bilgisayar sistemini oluştursun ve bu o zaman için patentlenebilir bir sistem olsun. Bu sistem için o
sürecin başlangıcında bir patent başvurusu yapılabilir. Sistem, değişen müşteri ihtiyaçları, veya
gözlemler, veya şikayetler vb sistemlerden dolayı gelişebilir. İlk başta alınan patent sonradaki
gelişmeleri kapsamıyorsa işte bu durumda o iş inovasyonu için rakiplerin girebilecekleri bir gedik
açılmış demektir. Rakiplerin bu sistemi taklit edebilecekleri ve patenti kırabilecekleri (veya patent
etrafından dolaşabilecekleri) fırsatları engellemek için o iş inovasyonunda zamanla patent portföyü
geliştirmek gereklidir.

İŞ İNOVASYONLARININ PATENTLENMESİNDE VEKİLİN ROLÜ
Patent vekilliği , sanayi devriminin gerçekleştiği ülkelerde 100 yıldan fazla bir süredir bilinen ve
oldukça saygın bir meslektir. Önceleri patent işi sadece avukatlar tarafından yapılıyorken teknik
bilginin ifade edilmesi, patent yazımından teknik bilgiye olan ihtiyaç ve buluşçuluğun anlaşılması için
teknik eleman veya mühendis olmak bir ihtiyaç olmuştur. Bir çok ülkede patent vekilleri mühendis
kökenli kişilerdir ve zorunludur. Türkiye’de patent vekilliği 1995 yılından beri resmi olarak
tanınmaktadır. Patent vekilleri patent başvuru sahibi veya buluşçu adına patent işlemlerini yürüten
kişilerdir. Bu açıdan patent vekili teknik kökenli olmalı ve kendisine anlatılan bir yeniliği anlayıp onu
patent diline çevirmelidir. Patent vekilleri bundan da öte müvekkilinin söz konusu patentten
maksimum yarar elde etmesi için patent tarifnamesini ve istemleri rakipleri engelleyecek biçimde
profesyonel olarak yazmalıdır. Patent vekilleri sadece yenilik konusu ürün, metot veya sistemin
patentini başvuran değil, onun en iyi şekilde rekabetçi bir hale gelmesi için çaba sarf eden kişilerdir.
Patent vekilliği özellikle inovasyonların başarısı için son derece öneme sahiptir. Ancak Türkiye’de
patent vekilliği için bazı özel şartlar gerekirken mühendis olma şartı yoktur. Pratikte bir avukatta, bir
muhasebeci de patent vekili olabilir. Patentte her ne kadar
fikri mülkiyet hukukuna hakim olma gereği varsa da avukatlık,

inovasyonlarda patentin kalitesi
başvuru esnasında değil bir taklit
olduğunda ortaya çıkar. Teknik
konulara hakim olmayan
mühendis harici bir kişinin patent
hukukuna hakim olsa bile patent
yazması istisnalar hariç yanlış bir
uygulamadır.

patent vekilliği için yeterli değildir. Örneğin bir sosyal medya
sistemi olan Facebook patenti, veya yeni bir ödeme türü
geliştirmiş olan EBAY iin patent alındığı ele alınsın. İnovasyon
sahibi mühendis kökenli olmayan bir patent vekiline gittiğinde
veki,l patent sistemini en iyi şekilde anlatabilir ve teknik
bilgileri alıp bir patent dosyası hazırlayabilir. Hatta bu dosya
ile başvurulan bir patent belge de alabilir. Ancak bu inovasyon
patentle

iyi

korunuyor

anlamına

gelmez.

Çünkü

inovasyonlarda patentin kalitesi başvuru esnasında değil bir
taklit olduğunda ortaya çıkar. Teknik konulara hakim olmayan
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mühendis harici bir kişinin patent hukukuna hakim olsa bile patent yazması istisnalar hariç yanlış bir
uygulamadır. Elbette ki benzer şekilde patent hukuku ve uygulamalarını bilmeyen bir mühendisin de
kaliteli bir patent yazması beklenemez. Böyle bir durumda yazılmış patent, belge alsa bile iyi bir
koruma elde etmemesi kuvvetle muhtemeldir. Tüm inovasyonlarda, özellikle iş inovasyonlarında
patent koruması düşünülüyorsa hem teknik konulara hakim, hem fikri mülkiyet konularına hakim,
hem de patente dayalı rekabet stratejilerini iyi bilen mühendis kökenli patent vekilleri ile
çalışılmalıdır. Çünkü , normal şartlarda bir patent vekili kendisine sunulan bilgiler ışığında patent
tarifnamesini yazar ve başvuruyu yapar. Ancak tecrübeli ve patente dayalı rekabet stratejileri hakim
bir patent vekili, inovasyon konusu ürünün, teknolojinin veya sistemin rekabet şartlarını gözeterek
patent işlemlerini yürütür. Böyle bir çalışmanın yürütülmesi sonucu inovasyonun başarısı daha da
arttırılmış olacaktır.
Bir iş inovasyonunda yatırımcılar veya inovasyon sahibi kişilerin yaptığı en büyük hata inovasyonun
konusunu patentle korunması aşamasındaki verilen kararlardır.

Çoğu zaman iş inovasyonu

konusunda patent almaya gelince internetten yapılan araştırmada bulunan patent firmalarından
birkaç tanesinden teklif alınması ve fiyat başta olmak üzere birkaç genel özelliğe bakılıp tercih
yapılması yolu izlenir. Patent vekiline karar verildikten sonra işlem başlatılır ve 3-5 günde patent
başvurusu yapılarak korumanın elde edildiği düşünülür. Eğer iş inovasyonu konusu ciddi bir Ar-Ge
çalışması içeriyorsa, veya beklenilen ticari başarı miktarı yüksekse böyle bir uygulama külliyen anlıştır.
Çünkü bir konunun patentlenebilirliğinin değerlendirilmesinden patent tarifnamesi hazırlanmasına
kadar, patent konusundaki tekniğin bilinen durumunun araştırılmasından rakiplerin incelenmesine
kadar çalışma süresi, uzmanlık ve strateji aynı değildir. Bir patent için 2-3 gün çalışmak yeterli iken
bazı patentler için birkaç ay çalışmak gerekebilir. Bir patent konusu için tekniğin bilinen durumu
araştırılırken 15-10 patent çıkabilir başka bir patent için karşımıza 400-500 adet patent çıkabilir. Bazı
inovasyon konularında güçlü patentlere sahip rakipler vardır, bazılarında yoktur. Dolayısı ile böyle
özelliklere sahip olan bir iş inovasyonu için patent alınmasında standart süre, standart iş gücü ve
standart ücretin olması mümkün değildir. İşin doğasına aykırıdır. Bir inovasyon aktivitesine ciddi
yatırımlar yapılmışsa ve bu işten ciddi paralar kazanılması hedefleniyorsa böyle bir iş için formalite
icabı patent başvurusu yapmak paraşüt yerine şemsiye ile uçaktan atlayıp sağ kalmayı beklemeye
benzer. Bizler uzun yıllar

yaptığımız inovasyon aktiviteleri, patent vekilliği ve mahkemelerde

bilirkişililk tecrübelerimizle şunu çok iyi biliyoruz; Çok iyi bir inovasyon, kötü bir uzmanın elinde beş
paralık duruma düşebilir, normal bir inovasyon da iyi bir patent vekilinin elinde çok fazla değer
kazanabilir. Bu durum tecrübe ile sabittir.
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KORDİNAT NE YAPAR?
KORDİNAT, firmaların fikrî değerler üretmelerini, onları etkin olarak korumalarını ve bu değerlerini
maksimum finansal sonuçlara dönüştürerek rekabet etmelerini sağlayan bir şirkettir.
Temel Hizmetleri Arasında; İnovasyon, Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme, Marka, Patent, Tasarım, Telif
Hakları ve Teknoloji Transferidir.
Genel çalışma şekli olarak sadece tescil yapmak değil, firmaların inovatif fikir üretmelerinden tescile
ulaşıncaya kadarki süreci sistematik olarak yönetmek ve

arzu edilen kâra ulaşmaya yardımcı

olmaktadır.
KORDINAT’IN DİĞER ÖZEL HİZMETLERİ
 Ar-Ge Bölümlerinde Patent Stratejileri,
 Patent Engeli Aşma ve Patent Kırma,
 Kazandıran Ar-Ge
 Patent Riski Olmadan üretim
 Tüm Dünyada Etkili Patent Koruması
KORDINAT REFERANSLARI

© Kordinat Inovasyon ve Fikrî Mülkiyet Yönetimi

kordinat.com.tr

10

İŞ İNOVASYONLARININ PATENTLE KORUNMASI

Yazar Hakkında
Hasan DEMİRKIRAN Makine mühendisi olup 1997 yılından beri Türk Patent ve Marka Vekili, 2000
yılından beri Avrupa Patent Vekilidir. 2008 yılından beri Ar-Ge 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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