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PATENT REKABET İSTİHBARATI NEDİR? 

Literatürde” Competitive Intelligence” olarak anılan rekabet istihbaratı, en genel olarak piyasada 

açık olarak bulunan bilgiyi kullanarak, buradan en hızlı ve etkin şekilde karar vermeye olanak veren, 

rakiplerinin önüne geçmek için yapılan ticari bir bilgi toplama ve bilgi işleme sistemi olarak 

tanımlanabilir.  Rekabet İstihbaratı ile erken uyarı olarak rakibin hamlesinde önce tedbir almak, 

taktik veya stratejik kararlar verebilmek için firmalar için önemli bir bilgi gücüdür.  Rekabet 

istihbaratı, sadece rakipler hakkında bilgi toplama değil, değişen piyasa koşullarını iyi izleme, buna 

karşı rakipler veya rakip olmayan firmaların davranışlarını izleme ve en sonunda tüm bilgilerden 

firmanın kendine özgü bir rekabet stratejisi geliştirme bilimi olarak ele alındığında, rekabet 

istihbaratının adeta “ticari bir savaş sanatı” olduğu söylenebilir.  

Patent ise en genel olarak teknolojik yeniliklere verilen bir koruma belgesidir. Teknolojik yenilikten 

kast edilen sadece teknoloji geliştirme ile ilgili değil ürün ve üretim geliştirme ile ilgili yeniliklerde 

patent konusu içindedir. Dolayısı ile inovasyon, Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri sonucunda 

ortaya çıkan değerler için patent almak gereklidir. Çünkü firmalar yenilik faaliyetlerini rakiplerin 

önüne geçmek ve daha fazla para kazanmak için yaparlar. Bu yenilik faaliyetleri için kuşkusuz 

emek, zaman ve para harcanır. Tüm bu kaynakların harcanması sonucu elde edilen yeni ürün, 

üretim yöntemi veya teknolojik üstünlüğün patent ile korunmaması demek yapılan tüm çabaların 

rakiplere hediye edilmesi anlamına gelir ki bunu hiçbir firma istemez. İşte bu nedendendir ki 

firmalar inovasyon yapar ve sonunda patent alırlar. İnovasyon , Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme 

faaliyetleri sonucunda patent almak bir nevi yapılan çalışmaları sigortalamak anlamına gelmesinin 

yanında eğer geliştirilen ürün veya teknoloji gerçekten üstün bir katma değer sağlıyorsa firmalara 

o konuda tekel hakkı verir. Tıpkı AUDI araçların 1988 yılında geliştirmiş olduğu QUATTRO markalı  

çekiş sisteminin onu uzun yıllar rakipsiz yapması ve markasını üst kategorilere taşıması gibi. Buna 

benzer olarak SONY firmasının playstation oyun konsolu için aldığı patent, ERICSSON firmasının 

Bluetooth  markası ile bilinen radyo dalgaları ile veri transfer teknolojisi için aldığı patentlerin onları 

sektörde tekel haline getirmeleri gibi . Bunlar gibi yüzlerce patent başarı örneği olduğu gibi başarısız 

örnekler de vardır. Başarısız olan bu firmalar  inovasyon ve 

patente önem vermelerine rağmen  ya sektörlerin gerilere 

düşmüşler, ya da işlerini bırakarak tarihe karışmışlardır. 

Bir çok firma , özellikle sanayi ve teknoloji firmaları 

inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının rekabet için elzem 

olduğunu, bunun sonunda patent almanın elzem olduğu kavramış durumdadır. Ancak bunun 

yanında bir çok firma bu çalışmaları yaparken verim alamamaktadır. İşte burada yeni bir rekabet 

silahı olan “Patent Rekabet İstihbaratı” devreye giriyor.  Patent Rekabet İstihbaratı, patent bazlı 

teknolojik rekabet istihbaratıdır.  

 

Patent Rekabet İstihbaratı, 
patent bazlı teknolojik rekabet 

istihbaratıdır. 
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PATENT REKABET İSTİHBARATI  NEDEN GEREKLİDİR? 

Gerek üretici olsun, gerekse pazarlayıcı olsun tüm sanayi ve teknoloji firmaları inovasyon, Ar-Ge ve 

işin sonunda patent almanın ne derece önemli olduğunu biliyor. Ancak iş icraata gelince bir çok 

firma yaptığı çalışmaların meyvesini alamıyor!  Piyasada bir sürü inovasyon ve patent başarı 

hikayesi dolaşırken, bu işi yapıp da masraf ve zaman kaybından öteye gidememiş, en azından 

umduğu yüksek kazançları sağlayamamış firma sayısı hiç de az değil ! Kuşkusuz bunun bir çok 

sebebi olabilir. Ancak bunlardan bir tanesi “Amerika’yı yeniden keşfetmeye çalışmak!” ve hatta 

bunun bir adım ötesi “Amerika’yı keşfettiğini zannedip cumhuriyeti ilan etmek !”, yani patent 

almaktır!  Evet, insanlar bir konuda yenilikçi çalışmalar, Ar-Ge ve inovasyon projeleri yapabilir. Hatta 

buna patentte alabilir. Ancak iş bunun şirket bilançolarına yansımasına gelince firmalar Ar-Ge 

projeleri ve patentlerden değil klasik satış faaliyetlerinden kâr oranları düşük olsa da para 

kazandıklarını görürler. Ve yaptıkları projelere ve patentlere tereddütle bakarlar. Zaten dünyada 

yapılan kimi araştırmalar patentlerin ticarileşme oranının %10’ nu geçmediğini gösteriyor. 

Patentlerin sadece ticarileştirilmesi değil, rakipleri 

caydırmak için kullanıldığı da hesaba katıldığında başarı 

oranı %20’leri geçmiyor. Burada akla şu soru gelebilir; 

Patentler gerçekten iş yaramıyor mu? Yoksa yanlış yapılan 

bir şeyler mi var! Uzun yıllar mühendislik ve patent vekilliği 

tecrübemizden, yurt dışı uygulamalarını incelememizden ve patentlerin yüz yıldan fazla etkili 

tarihine bakıldığında “patent, ancak iyi kullanıldığından etkili bir silahtır” diyebiliriz. İstatistiklerdeki 

düşük başarı değerleri patentlerin etkili bir araç olmadığından değil,  patentlerin rekabet aracı 

olarak nasıl kullanıldığının bilinmemesindendir diyebiliriz. İnovasyon, Ar-Ge ve patentlerden verim 

alınamamasının sebepleri şöyle sıralanabilir;  

 Ar-Ge çalışmaları değerlidir. Ancak her Ar-Ge, inovasyon değildir. Yani Ar-Ge’nin inovasyon 

olması için sonuçta para kazandırmasının şart olduğu unutulmaktadır. 

 Her inovasyon çalışması teorik olarak sonuçta para kazandıracağı düşünülerek yapılır. 

Ancak bunu önceden kestirmek için bilimsel inovasyon yöntemleri değil, duygusal kararlar 

öne çıkar.  

 Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda patent almak öncelikli hedef olmayabilir,  ikinci 

plana düşebilir. 

 Patent almak öncelikli bir hedef dahi olsa  dahi alınan patentin ne derece güçlü ve değerli 

olduğu bilinmez. Güçlü patentler mahkemelerde, değerli patentler piyasada kendini 

gösterir.  

Patent, ancak iyi kullanıldığından 
etkili bir silahtır 
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Yukarıda sayılan maddeler aslında verimli Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yapılmasını, bunun 

sonunda da güçlü ve değerli patentler alınması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ancak pratikte ne 

sanayi ve teknoloji firmaları, ne de üniversitelerde sanayiye dönük Ar-Ge yapanlar patent bilgisini 

bir rekabet aracı olarak tam  olarak kullanamıyor!  

Patent bilgisinin rekabet aracı olarak kullanmak ne demektir? Bunun tek bir cevabı yok elbet. Ama 

Patent Rekabet İstihbaratı, yani patent rekabet istihbaratı bunun en önemli cevaplarından birisidir. 

Patent Rekabet İstihbaratı ile firmalar yaptıkları Ar-Ge çalışmalarında sektörleri ile ilgili piyasanın 

ve  rakiplerinin hangi patentler ile uğraştıklarını, dolayısı ile hangi inovasyon ve Ar-Ge projeleri ile 

uğraştıklarını, sektördeki teknolojik  gelişmeleri, hangi firmanın hangi alanlarda güçlü, hangi 

alanlarda zayıf olduğunu, bu güçlü ve zayıf alanların ülkelere göre değişkenlikleri gibi önemli bilgiler 

elde edilebilir.  İşte bu bilgilerin elde edilmesi ve kullanılması Patent Rekabet İstihbaratı faaliyetidir. 

Ar-Ge ve İnovasyon aktivitelerinin başarılı olması Patent Rekabet İstihbaratı faaliyetleri zorunlu 

kılmaktadır.  Patent Rekabet İstihbaratı profesyonel bir Ar-Ge ve patent bilgisi gerektirir ve dünyada 

inovasyonu bir rekabet stratejisi olan firmalar tarafından uygulanan bir faaliyettir.  

 

PATENT Rekabet İstihbaratı FAALİYETİNİN PATENT ARAŞTIRMASINDAN FARKI NEDİR ? 

Gerek inovasyon takımları, gerek Ar-Ge merkezleri, gerekse amatör buluşçular artık patent 

araştırmasının önemini biliyor. Yaptıkları yenilik 

faaliyetlerinin genellikle başında o konu ile ilgili 

birisinin patent alıp almadığını Google Patents ve 

Espacenet gibi açık veri kaynaklarından 

öğrenebilirler. Bu işi daha ustaca yapanlar ücretli 

veya ücretsiz veri tabanlarından bir konu ile ilgili, 

bir firma ile ilgili, bir ülkede patent başvurusu 

yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa bu patentin 

detaylarını öğrenebilir. Patent araştırması olarak 

adlandırılan bu işlem ile çoğu zaman Amerika’yı 

yeniden fetih etmek derdi ortadan kalkmaktadır. 

Ancak iş profesyonel Ar-Ge veya İnovasyon 

yönetimine gelince, iş için ciddi bütçeler ve insan 

kaynağı konduğunda bir projenin klasik bir patent 

araştırması  ile yetinmek savaşa hazırlanan bir 

ordunun sadece bir ön keşif yapan habercinin 

getirdiği haberlere göre savaş planı yapmasına benzer. Patent araştırması savaş ihtimali olan bir 

ortamda veya coğrafyada tıpkı bir ön keşif yapmak gibidir. Ön keşif ile ilerleme rotasında 

Patent araştırması savaş ihtimali 
olan bir ortamda veya coğrafyada 

tıpkı bir ön keşif yapmak gibidir. Ön 
keşif ile ilerleme rotasında 

karşılaşılabilecek düşman, çevre 
şartları, yerel gelişmeler vb bir 

benzeri bilgiler öğrenilebilir.  Ancak 
düşmanın gücü, askeri yetenekleri, 

muhtemel savaş planları, savaş 
bölgesinin coğrafi konumu, su ve 

yiyecek durumu vb bilgiler biraz daha 
detaylı araştırma gerekir ki ön keşif 

burada kesinlikle yeterli değildir. 
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karşılaşılabilecek düşman, çevre şartları, yerel gelişmeler vb bir benzeri bilgiler öğrenilebilir.  Ancak 

düşmanın gücü, askeri yetenekleri, muhtemel savaş planları, savaş bölgesinin coğrafi konumu, su 

ve yiyecek durumu vb bilgiler biraz daha detaylı araştırma gerekir ki ön keşif burada kesinlikle yeterli 

değildir.  Bu araştırmaların stratejik bir hedefe veya savaş planına dönüşmesi ancak bilginin gerçek 

anlamıyla istihbarat faaliyetleri ile mümkün olduğunca detaylı öğrenilmesini gerekli kılar. İşte bunun 

gibi patent araştırması temel bir “ön keşif” veya “ fikir toplama” faaliyeti iken Patent Rekabet 

İstihbaratı iyi uygulandığında savaş kazandıran bir istihbarat faaliyettir.  

Klasik Patent Araştırması ve Patent Competitive Intelligence Karşılaştırılması 

Temel Faaliyetler Patent Araştırması Patent Rekabet 

İstihbaratı 

Bir konu hakkında alınmış patentleri inceleme  √ √ 

Bir firma adına alınmış patentleri inceleme √ √ 

Bir ülkedeki patent tescil durumu  √ √ 

Rakiplerin Patent gücü _ √ 

Teknolojik trend analizi _ √ 

Ar-Ge ve İnovasyon yatırım tercihleri  _ √ 

Tehditler ve Fırsatların Tespiti  _ √ 

Patent Kırma veya Patent Etrafından Dolaşma _ √ 

 

Özellikle Ar-Ge ve İnovasyon faaliyeti yapanlar için patent araştırma bulunmaz bir avantaj sağlar. 

Yüz milyondan fazla inovasyon ile alakalı veri barındıran patent araştırma veri tabaları ile bir konu 

hakkında daha önce yapılan çalışmaları, bir firma adına alınmış patentleri veya bunların ülkesel 

olarak tescil durumları görülebilir. Ancak, işini şansa bırakmak istemeyenler için, özellikle Ar-Ge ve 

İnovasyon için ciddi bütçeler ayırıp kesin sonuç bekleyenler için patent araştırması yeterli değildir. 

Çünkü bir Ar-Ge projesine karar verilip,  söz konusu Ar-Ge projesi ile ilgili ürün veya teknolojinin 

paraya dönüşmesine kadar tüm süreçlerin çok ciddi risk analiz yapılıp yönetilmesi gerekir. Bu 

yapılmadığı taktirde Ar-Ge merkezleri veya inovasyon takımlarının işin başında çok heyecanlı olup 

işin sonunda hüsrana uğraması muhtemeldir. İşte burada Patent Rekabet İstihbaratı ile Ar-Ge ve 

inovasyon projeleri fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar tüm süreçlerin düşük riskte ve 

yüksek kazançla sonuçlandırılmasını sağlanır.  
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Şekil-1 Bir teknolojik üründe var olan patentli teknolojilerin resimlendirilmesine örnek bir çalışma 

 

NASIL BİR PATENT REKABET İSTİHBARATI FAALİYETİ YAPILMALIDIR? 

Patent Rekabet İstihbaratı faaliyeti klasik patent araştırmadan öte sistematik olarak sektörün, 

rakiplerin ve teknik gelişmelerin veri tabanlarından izlenerek Ar-Ge ve inovasyon stratejisi  

oluşturma ile alakalı bir iştir. Dolayısı ile fikirden ticarileşmeye kadar yeni ürün geliştirme veya 

inovasyon prosesine dahil edilmesi gereken faaliyetleri kapsar. 

Patent Rekabet İstihbaratı faaliyetlerine genel olarak bakıldığından şu tip alt çalışmaların yapılması 

gereklidir; 

 Sektörel Teknolojik Analiz 

 Rakiplerin Teknolojik Gücünün Tespiti 

 Fırsatlar ve Tehditlerin Tespiti  

 Patent Riski Olmadan Üretim İmkanları  

 Ar-Ge ve İnovasyon Proje Seçimi 

 Teknoloji İzleme 
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PATENT REKABET İSTİHBARATI SAFHALARI 

Sektörel Teknolojik Analiz 

Bir Ar-Ge merkezi veya inovasyon takımı sektöründeki son teknolojik durumu bilmesi gerekir. Bu 

bilgi genellikle sektörle ilgili uzmanların aklında veya sektörel yayınlarda saklıdır. Sektörün son 

teknolojik durumunun bir başka ve belki de en önemli göstergesi patentlerdir. Klasik patent 

araştırmasından öte detaylı patent verileri ile yapılan bir Patent Rekabet İstihbaratı kapsamında 

yapılan sektörel teknolojik analizde hangi sektörlerin hangi alt dallarında yeni gelişmeler olduğu ve 

bunların ne olduğu görülebilir. Dolayısı ile bu veri ile son yıllarda hangi Ar-Ge çalışmalarının kimin 

tarafından yapıldığı da görülebilir. Bu bilgi ile bir firma kendi sektörünün yükselen bir sektör mü 

yoksa tükenen bir sektör mü olduğunu görebilir ve buna göre Ar-Ge ve inovasyon yatırım kararlarını 

verebilir.  

 

Şekil-2 Batarya teknolojileri ile ilgili bir trend analizi  

Patent Rekabet İstihbaratı kapsamında 

yapılan sektörel teknolojik analizin bir yararı 

da bir konu hakkındaki patentli teknolojiler 

incelenerek teknolojik trend te tespit 

edilebilir. Yeni ürün geliştirmede ve teknoloji 

geliştirmede önemli bir eğri olan “S” eğrisi 

karşılaştırması yapılarak yeni bir ürün ve 

teknolojinin gelişmekte olan mı yoksa gittikçe 

önemini kaybeden bir yapıda mı olduğu 

görülebilir.  
 

Sekil-2 Enerji Alt sektörlerdeki patentli 
teknoloji yığılmaları 
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Rakiplerin Teknolojik Gücünün Tespiti 

Rekabet her geçen gün kızışıyor. Böyle bir ortamda sadece yeni ürün üretip rekabet yapmak bazen 

başarı getirmeyebilir. Rakiplerin ne yaptığı da izlenmeli, ona göre Ar-Ge ve inovasyon kararları verip 

pazarlama stratejileri geliştirmelidir. Rakiplerin analizi piyasada genel olarak “Pazar veya rakip 

analizi” olarak bilinmektedir. Yani bu iş piyasada klasik olarak rakiplerin sahip olduğu ürünlerin ve 

onların pazarlama stratejileri analiz edilerek yapılmaktadır. Oysa Ar-Ge ve İnovasyon için bu yeterli 

değildir. Rakiplerin sahip olduğu patentli teknolojilerin öğrenilmesi ve bunların ne kadar etkili 

olduğunun tespiti, onlara karşı uygulanacak rekabet stratejisinde etkili olacaktır. Örneğin bir rakip, 

bir konuda çok güçlü patentlere sahip ise aynı konuda ürün veya teknoloji geliştirme pahallıya mal 

olabilir. Veya tersi de olabilir. Yani rakipler bir konuda güçlü olabilir , ancak bu konuda patentleri 

olmayabilir veya patentleri olsa bile güçlü bir patentleri olmayabilir. Bu durumda patent riski 

hesaplanarak rakip ürünleri geliştirme yoluna gidilebilir.  

 

Şekil-3 Petrol ve Gaz Şirketlerinde Yapılmışmış Rakip Bazlı Teknoloji Araştırma Örneği 

 

 

 



PATENT  REKABET İSTİHBARATI 
 

 

 

© Kordinat Inovasyon ve Fikrî Mülkiyet Yönetimi                         kordinat.com.tr 
8 

Fırsatlar ve Tehditlerin Tespiti 

Bir Ar-Ge veya inovasyon projesinde sektörel teknolojik analiz ve rakiplerin teknolojik gücü tespit 

edildiğinde o proje ile ilgili fırsatlar ve tehditler de görülecektir. Örneğin bir alanda uygulanabilecek 

patentli teknolojiler tespit edilebilir ve bu teknolojilerin üretim veya ticaretin yapıldığı ülkelerde 

tescilli olmaması bir fırsat olabilir. Tescilli olsa bile bu teknoloji sahibi firma ile ortaklıklar yapılabilir. 

Bunun tersi de olabilir. Bir alanda piyasa olarak çok iyi fırsatlar görülüyorken o alanda üretim ve 

ticaret yapıldığında ağır bir patent davası ile karşılaşılması bir tehdittir. Bu gibi fırsat ve tehditlerin 

ortaya konarak yapılan Ar-Ge ve inovasyon projelerinin başarılı olma şansı kuşkusuz klasik Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetlerinden çok daha yüksektir.  

Şe

 

Şekil-4 Mobil teknolojiler konusunda Avrupa ve Amerika’daki firmaların patentli teknoloji 

göstergeleri  

 

Patent Riski Olmadan Üretim İmkânları 

Patentlerin tarihi gelişimi sanayi devrimi ile paralellik gösterir. İl patent kanunları İngiltere, Amerika, 

Fransa, İtalya, Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Japonya’da görülmektedir. Sanayide değişim 

yaşanırken patentte de buna bağlı değişim ve gelişmeler görülmektedir. İşin içine uluslararası 

ticaretin gelişmesi eklenince hemen hemen tüm yeni ürün ve teknolojiler patentli hale gelmiştir. Bir 

firma  yeni bir ürün veya teknoloji geliştirmeye kalkıyorsa karşısına bir patent çıkma olasılığı çok 

yükselmektedir. Bir çok Ar-Ge ve İnovasyon projesinde bu durum önceden tespit edilmez ve ürünü 

piyasaya çıkardıktan sonra kötü bir sürpriz olarak firmanın karşısına dikilmektedir. Patent 

Competitive Intelligence faaliyetlerinde bu durum önceden görülebildiği gibi bu durum ile 
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karşılaşılması halinde çözüm de üretilebilmektedir. Piyasada patent kırma veya patent etrafından 

dolaşma olarak bilinen bu know how çok zor bulunan bir bilgidir. Bir firma bir ürün veya teknolojinin 

ticaretini yapmaya karar vermişse ve bunun 

karşısında bir patent engeli varsa patent sahibi 

firma ile lisans anlaşması yapma imkanlarını 

araştırırken, aynı zamanda patent riski olmadan 

üretim imkanlarını da (patent kırma veya patent 

etrafından dolaşma) araştırmalıdır.  

 

Ar-Ge ve İnovasyon Proje Seçimi 

Ar-Ge ve İnovasyon proje seçimleri genellikle 

duygusal kararlarla veya nadir olarak pazar 

araştırma verileri ile yapılmaktadır. Duygusal 

kararların çoğu piyasada, ilgili konuda tecrübe 

sahibi veya teknik bilgi sahibi insanların 

tahminleri ile yapılır. Pazar araştırma verileri ise 

ilgili konuda müşteri tercihleri, satış rakamları veya anket sonucu ortaya çıkar. Kuşkusuz her 

bilginin ayrı bir değeri vardır. Ancak Patent Rekabet İstihbaratı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

teknolojik trend analizleri, yoğunlaşan ar-ge yatırım istatistikleri, rakiplerin gücü, fırsatlar ve 

tehditlerin ortaya çıkarılması sonucu Ar-Ge veya inovasyon proje seçimi çok daha az risklidir. Çünkü 

bu veriler ile alınan karar sonucu ortaya çıkan projelerin başarısız olma şansı çok düşüktür. Bir 

konuda patentli teknoloji yoğunlaşması ver ise trend yükselen bir ivme kazanıyorsa bu tip 

teknolojiye yatırım yapmanın kazandırma ihtimali daha yüksektir. Bunun tersi şirketlerin gittikçe 

yatırımlarını azalttığı ve piyasa verilerinden de gittikçe talep düşüklüğü yaşanan bir teknoloji varsa 

bu tip teknolojiye yatırım yapmak istisnalar hariç zararla sonuçlanacaktır. Bu istisnalar bir 

teknolojiyi alıp yeniden şaha kaldırmak gibi iddialı fikirlerdir. Bunların haricinde bu tip teknolojilere 

yatırımların başarılı olma şansı çok düşüktür.  

 

Teknoloji İzleme 

Teknoloji izleme faaliyetleri piyasada genellikle sektörel ve bilimsel dergiler, konferanslar veya 

fuarlar sayesinde olmaktadır. Oysa patentli teknolojilerin izlenmesi gerek rakiplerin, gerekse 

sektördeki diğer oyuncuların yeni ürün ve teknolojilerinin piyasaya çıkmadan önce tespit edilmesine 

imkân verir. Bu tespit klasik istihbarat faaliyetlerinde olduğu önceden tedbir alınmasına ve strateji 

Bir çok Ar-Ge ve İnovasyon projesinde 
bu durum önceden tespit edilmez ve 
ürünü piyasaya çıkardıktan sonra 
kötü bir sürpriz olarak firmanın 
karşısına dikilmektedir. Patent 

Rekabet İstihbaratı faaliyetlerinde bu 
durum önceden görülebildiği gibi bu 

durum ile karşılaşılması halinde 
çözüm de üretilebilmektedir. 

Piyasada patent kırma veya patent 
etrafından dolaşma olarak bilinen bu 

know how çok zor bulunan bir 
bilgidir. 
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geliştirilmesine imkân verir. Burada geliştirilen strateji kuşkusuz rekabet stratejisidir ve firmanın 

hayatta kalmasına veya rakiplerini geride bırakmasına imkân veren bir strateji olabilir.  

 

Şekil-5 Sosyal medya konusunda Apple firmasının yapmış olduğu patent başvurusu teknoloji izleme 

faaliyeti ile tespit edilip, bu konuda Apple firmasının Ar-Ge ve Inovasyon faaliyetlerinin olduğu, 

önümüzdeki dönemde piyasaya girme ihtimalinin olduğu tespit edilebilir.  
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PATENT REKABET İSTİHBARATI FAALİYETİ KİMLER TARAFINDAN NASIL YAPILMALIDIR? 

Patent Rekabet İstihbaratı faaliyetini başta sanayi firmaları olmak üzere teknoloji ile alakalı 

sektörlerde faaliyet gösteren, Ar-Ge veya inovasyon faaliyeti yapan firmalar tarafından yapılmalıdır. 

Özellikle Ar-Ge merkezleri veya inovasyon takımlarının kullanması gereken bir araç olan Patent 

Rekabet İstihbaratı klasik patent araştırmasından farklı olup daha derin bilgi ve tecrübe gerektirir. 

Çünkü firmaya gerekli olan verilere ulaşmak ve bunlardan bir rekabet stratejisi elde etmek 

gerçekten zor bir iştir. İşin sonunda firmanın rekabet stratejisinin oluşacağı bir işi Ar-Ge veya 

inovasyon takımında az çok patentten anlayan birinin veya sektörde çok fazla tecrübesi olmayan 

bir patent vekilinin yapması riskli, hatta yanlış olur. Böyle derin know how gerektiren bir işi 

mühendis kökenli, patent yazımı, analizleri ve patent ihtilaflarının çözümü konusunda tecrübeli olan 

uzmanlar veya ekipler tarafından hazırlanmalıdır.  

Patent Rekabet İstihbaratı faaliyetleri yapmaya karar veren firmaların Ar-Ge ve inovasyon 

metodolojilerine az çok hakim, patent konusuna girmiş veya bu konuda ilerlemiş ve bundan 

önemlisi gerçekten Ar-Ge ve Inovasyon konusunda nereye varmak istediğini bilerek bu işlere 

başlamalıdır. Aksi taktirde iyi bir analiz ve rekabet stratejisi belirlense dahi bunun uygulanmaması 

sonucu arzu edilen hedeflere ulaşılamayacaktır.  
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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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