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Türkiye’de patentli üründe vergisel teşvikler.

Ar-Ge Merkezlerinde Çalışan Buluşları ve Patent Yönetim Sistemi

Ar-Ge Merkezleri Türkiye’nin En Rekabetçi Yanı Olabilir, Sistemli Çalışmak Şartı İle !
Türkiye’de Araştırma ve Geliştirmeye (Ar-Ge) verilen önem 90’lı yılların ortalarında çıkarılan TUBITAK
Ar-Ge teşvikleri ile dikkat çekici bir şekilde arttığı görülmektedir. Bizim milletimizin “devlet imkan
versin, değil otomobil uzay mekiği bile yaparız ! ” yaklaşımı, maalesef, bir başarı olması için mutlaka
devletin teşvik vermesi gerekir gibi bir yanılgıya düşürmektedir. Devlet erkânı da eksik olmasınlar
“Destek istediniz, işte destek !” diyerek önce TUBITAK kurumu aracılığı ile , sonra KOSGEB ile Ar-Ge
destekleri vermeye başladı. 2008 yılında çıkan 5746 sayılı Ar-Ge kanunu ile sadece Ar-Ge projelerini
değil, bağımsız bir Ar-Ge merkezi olarak veya bir kurumun bir parçası olarak destek vermeyi
amaçladı. Yani “Ar-Ge Merkezi” olarak çalışacak firmalara özel teşvikler sundu. Kanun ilk çıktığında
en az 50 Ar-Ge personeli şart koşulurken zamanla bu kanunun şartları esnetildi ve şu anda 15’e
kadar düşürüldü. Daha sonra Ar-Ge Merkezlerine ek olarak Tasarım Merkezlerine de teşvikler
verilmeye başladı. Şu anda 2021 yılı sonlarındayız ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısı 1.000’i
geçeli çok oldu. Türkiye’de 1.500 civarında Ar-Ge ve Tasarım Merkezi var artık. Geçen yıllara
baktığımızda devletçe desteklenen binlerce Ar-Ge projesi, sayıları binleri geçen Ar-Ge ve Tasarım
Merkezine rağmen Ar-Ge harcamalarına bakıldığında Türkiye dünya sıralamasında ilk 20’de olmasına
karşın (kaynak:R&D Magazine), Türkiye uluslararası rekabetçilik ve İnovasyon indekslerinde 40’lı
veya 50’li sıralardan daha öne geçemiyor maalesef. Elbette ki biz Ar-Ge teşviklerine karşı değiliz,
ancak öyle görülüyor ki bu teşvikler bi işe yaramadı. En azından arzu edilen seviyede değil. Bize göre,
Ar-Ge teşviklerine bu kadar fazla yönelmenin en önemli sebebi Türkiye’nin finans kıtlığı yaşamasıdır.
Yani, devlet kurumları, özel sektör firmaları ve üniversiteler Ar-Ge yapmaya başladı, ama devletin
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parası ile. Devletin parası demek, halkın parası demektir ve vergilerin yükselmesi demektir. Ar-Ge
teşvikleri konusunda (ve diğer teşviklerde de) devlet elinden gelenin fazlasını yapsa da, sonuç
başarısız!. Ar-Ge harcamalarında dünyada ilk yirmiye giriyoruz, ama bunu rekabete
dönüştüremediğimizden İnovasyon veya rekabetçilik endekslerinde bırakın ilk 20 yi, ilk 50’ye
giremiyoruz. Bu, devlet destekli teşviklerde verimsiz ve sonuçta başarısız olduğumuzun bir göstergesi
olabilir. Bu durum, incelenmesi gereken çok ayrı bir husus. Veriler sanayi bakanlığında olduğundan,
eğer tarafsız bir analiz yaparlarsa milletimiz için iyi olur.
Bu makale, İnovasyon ve Ar-Ge’de neden başarısız olduğunu analiz etmek ve tartışmak üzere
kurgulanmadı. Bu eleştirimizi başka bir zamana bırakarak Ar-Ge faaliyetlerinde ve bununla ilgili
olarak Ar-Ge’nin bir çıktısı olan patentlerde nasıl başarılı olabileceğimizi anlatmaya çalışacağız. Daha
geniş anlamda, Ar-Ge Merkezlerinde özellikle çalışanların fikirlerine odaklanarak nasıl başarılı
olabileceğini, Ar-Ge teşvikleri ve patent kanunun (6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu) bunu nasıl
desteklediğini ve nasıl bir sistem önerdiğimizi anlatacağız. Temelde önerdiğimiz sistem Türk
firmalarının rekabet güçlerinin arttırılarak onların yüksek kâr ve ciro elde etmesinin sağlayacak bir
sistem olacaktır.

Türkiye’nin en rekabetçi olduğu alanlar nereleridir diye sorulacak olursa muhtemelen şu
tip cevaplar çıkacaktır;
Türkiye’nin en rekabetçi olduğu alanlar; coğrafi konumu, girişimci ruha sahip bir halk, ucuz
turizm, bir taraftan enerji kaynaklarına yakınlığı, diğer taraftan dünyanın önemli bir
zenginlik merkezi olan Avrupa’ya yakın üretim gücüne sahip olması, dinamik çalışan ve
dünyanın her yerinde iş yapabilen inşaat müteahhitleri ve belki de Türk ordusu olabilir.
Sanayi kesimi açısından, Avrupa’ya göre ucuz olsa da doğrudan ve dolaylı maliyetler,
örneğin enerji, vergi, işçilik ve lojistik gibi maliyetler uzak doğu, Hindistan ve Vietnam’a
göre pek de ucuz bir sanayi üretiminin olmadığını söyleyebiliriz.

Karşılaştırmak açısından Almanya’nın rekabetçi olduğu alanlar, bilim ve teknoloji, güçlü sanayi ve
hatta güçlü adalet sistemi olabilir. İngiltere’nin ise dünyanın finans merkezi olması ve uluslararası
sözleşmelerde tahkim adresi olarak gösterilen hukuk sistemi olabilir. Amerika’nın ise, teknolojik güç,
dünyanın dört bir yanından talep gören üniversiteleri, dünyayı yöneten veya yönlendiren politikası ve
çok büyük ve teknoloji ile donanımlı bir ordusu, ve en önemlisi dünyanın İnovasyon merkezi olması
olabilir. Güney Kore ve Japonya’nın rekabetçi yanı, eğitim, ileri bilim ve teknoloji, güçlü Ar-Ge ve ölçek
ekonomisine sahip sanayisi. Görüleceği gibi Türkiye’nin ve rekabet ettiğimiz ülkelerin sahip olduğu
imkanlar ve rekabetçi yönleri çok farklı. Türkiye’deki Ar-Ge ve İnovasyon yönünde devletin doğrudan
teşvikleri olsa da bu alanda Türkiye global ölçekte rekabetçi değil. Ama olmak için uğraşıyor!
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Ar-Ge Merkezleri, özelde Ar-Ge Merkezleri ile birlikte Tasarım Merkezleri, Ar-Ge Bölümleri ve
İnovasyon takımları Türkiye’nin en rekabetçi yanı olabilir. Bize göre devletimiz İnovasyon ve Ar-Ge
alanlarında doğrudan para desteğinden ziyade bu kültürün veya atmosferin oluşması için çaba sarf
etmelidir. Ancak bu haliyle de, yani Ar-Ge merkezleri, Tasarım
İstisnalar hariç, Türkiye’deki Ar-Ge ve
Tasarım merkezlerinden arzu edilen katma
değerin üretilmemesinin en büyük sebebi
Sistematik Ar-Ge yapılmaması ve patent
üretilememesidir. Patent üretmek, sadece
patent başvuru sayısının artması olarak
değerlendirilmemelidir. Patent üretmek ile
firmalar katma değerli ürün, proses ve
hatta hizmet üretmiş demektir.

Merkezleri ve Ar-Ge projelerine verdiği parasal teşvikler
şeklindeki bir strateji ile de Türkiye şirketleri İnovasyon ve ArGe başarılı olabilir, hatta Türkiye’deki şirketler dünyanın en
rekabetçi şirketleri arasına girebilir. Bunun için piyasanın,
özellikle Sanayi şirketlerinin, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin
“sistematik çalışması” gereklidir. Şu anki haliyle taraflar (ArGe ve Tasarım Merkezleri, Ar-Ge veya İnovasyon faaliyeti içinde
olan firmalar) sistematik çalışmıyor. İstisnalar hariç büyük bir
çoğunluğunda sistematik bir Ar-Ge ve bunun çıktısı olan

sistematik patent üretimini hedefleyen bir sisteme sahip değiller maalesef. Eğer sistematik çalışıyor
olsa idi Türkiye Ar-Ge harcamalarında dünyada 20. Sırada iken Rekabetçilik veya İnovasyon başarısı
sıralamalarında 50-60 aralarında dolaşıyor olmazdı. Yani, onca para akıttığımız bu Ar-Ge ve
İnovasyon işinden ülke olarak çok para kazanmamız gerekli idi. Başka bir deyişle, bizler İnovasyon
ve Ar-Ge işine para harcıyoruz ama verim alamıyoruz. Bunu görmenin başka bir yolu Ar-Ge ve Tasarım
merkezlerinin “ses getirecek” ürünler veya yöntemler geliştirme konusunda seslerinin cılız
çıkmasıdır. Bu şirketlerin sahip olduğu patent miktarları, bu güne kadar bir anlamda Ar-Ge
başarısının da bir göstergesi olabilecektir. Sonuç olarak sistematik bir Ar-Ge yönetimi, bunun daha
da ötesi sistematik bir Patent Yönetimi başarıyı arttıracaktır.

Biz, Ar-Ge, İnovasyon ve Patent konusunda sistematik çalışmayı öneriyoruz. Ar-Ge, İnovasyon ve
Patent konusunda sistematik çalışma ne demektir?
İddiamız şudur; Öyle fikirler üretelim, bu fikirlerden çıkmış projelerimiz olsun ki , işin sonunda katma
değerli ürün, proses veya hizmet ortaya çıksın. Tabii ki Ar-Ge veya İnovasyon çalışmaları sonucunda
ortaya çıkan değerleri, başta patent olmak üzere fikrî mülkiyet hakları ile sahiplenelim. Ortaya çıkan
katma değerle rakiplerimize göre üstün olalım, hak ettiğimiz yüksek kâr ve ciroya ulaşalım, ve elbette
ki tüm taraflar maddi ve manevi kazanç sağlasın. İşte burada, devlet, en azından parasal ve vergi
teşvikleri ile elinden geleni yapmış gözüküyor. Bu işi (İnovasyon ve Ar-Ge) yapan kurumların
sistematik bir yapılanma için bazı önerilerimiz olacaktır. Ama öncesinde nerelerde hata yapılıyor
onlara bakmakta yarar vardır. Bunları görmek ve anlamak, önerdiğimiz sistematik sistemin
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
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Bize göre Ar-Ge veya İnovasyon faaliyetlerinde sistematik olmayan veya işlemeyen taraflar şunlardır;
Rastgele fikir üretimi veya fikir üretilememesi. Her ne kadar “dünyada fikirden fazla başka
bir şey yok ! “ dense de, asıl problem uygulanabilir, rekabet üstünlüğü sağlayacak fikirlerin
bulunamaması veya üretilememesidir.
Üretilen fikirlerin kayıt altına alınmaması ve bu fikirlerin sistematik olarak sisteme dahil edilip
uygulama için sürdürülebilir bir yapı içermemesi. Fikirlerin kayıt altına alınması ve sonraki
süreçte işe yarayacak katma değerli fikirlerin garanti altına alınması fikir sahiplerine cesaret
verir. En azından onları içinde bulundukları geminin doğru bir rotada ilerlemesi için çaba sarf
etmeleri açısından önemlidir.
Üretilen fikirlerin doğru bir rekabet stratejisi ile projelendirilememesi veya projelerin
rekabetçilik ön plana alınarak yönetilememesi. Bir çok İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetinde,
sayıları düşük te olsa fikirler üretilmişse, ama bu fikirlerin başarısı için doğru bir
projelendirme ile uygulanmaya alınmamışsa “ başarısızlık garanti !” demektir .
Fikirlerin veya projelerin fikrî mülkiyet haklarının koruma altına alınamaması. Fikirler üretilir,
projeye dönüşür ve hatta ürün veya hizmet olarak piyasaya sunuluyor, ama patent, marka,
tasarım gibi korumalar ihmal ediliyorsa yapılan tüm operasyonlar (hatta bu operasyonlara
kadar yapılmış inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri) rakipler için yapılmıştır.
İnovasyon ve Ar-Ge projelerinin sadece parasal teşvik amaçlı yapılması veya teşvikler ön
planda tutularak proje yapılması. İnovasyon ve Ar-Ge projelerinin planlarken devletin vereceği
teşviğe göre plan yapılıyorsa “maç 1-0 yenik başlamış!” demektir. Çünkü, istisnai durumlar
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hariç devlet kurumları gerçekte piyasanın neye ihtiyacı olduğunu ve Sizin buna nasıl bir ArGe projesi ile cevap verebileceğinizi bilmez!
Parlak fikirlerden çıkmış projelerin yanlış zamanda ve yanlış yerde piyasaya sürülmesi.
Rekabetçi ve güzel fikirler üretiliyor, bunlar uygun finans kaynakları ile fonlanıyor, doğru bir
proje yönetimi yapılıyor, ancak doğru zaman ve şartlarda piyasaya sürülemiyorsa projenin
ticarileşme başarısı zorlaşır.
Ar-Ge, İnovasyon, Proje Yönetimi ve Fikrî mülkiyet Yönetimi faaliyetleri için bir sistem
olmaması. Güzel fikirler, iyi bir fikri koruma, proje yönetimi ve doğru zamanda piyasaya
sürmede başarılı olunsa bile sistematik bir yapı yoksa sürdürülebilir başarı da beklenemez.

Bu sayılanların dışında da bir çok unsur olabilir. Bizim odağımız sistematik fikir üretmek, sistematik
proje yönetimi ve sistematik bir patent yönetimi ve bunları işin sonunda firmanın ve çalışanlarının
katma değer elde etmesi için bir sistem dizayn etmek olacaktır. Dolayısı ile yukarıda bahsedilen bu
olumsuzlukların giderilmesi, aslında fikirden ürüne kadar İnovasyon veya Ar-Ge nin sistematik olarak
yönetilmesi ve başarıyı getirecektir. İnovasyonun ve Ar-Ge’nin sistematik yönetimi şu unsurları
içerebilecektir;

Sekil-1 Kazandıran Ar-Ge ve İnovasyon Sistem Döngüsü
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Bir reklam şirketindeki metin yazarı veya grafik tasarımcısı, bir inovasyon takımındaki buluşçu veya
bir sanatçı sistematik çalışmak zorunda değildir. Hatta onların daha yaratıcı olması için “başıboş”
veya tabir i caiz ise “serseri” takılmaları gereklidir. Ancak Bir Ar-Ge merkezi, Tasarım Merkezi, Ar-Ge
veya inovasyon takımı, ticari başarı için sistematik bir yol izlemelidir. Bu sistematik yol fikir
üretiminden proje yönetimine, patent başvurusundan ticarileştirmeye kadar tüm operasyonların
verimli ve işin sonunda para kazandıracak şekilde dizayn edilmelidir. Bu öneri, sıkı bir disiplin
gerektiren “askeri eğitim sistemi” gibi veya klasik şirket yönetiminde bölümler ve bu bölümlerdeki
işlerin silo mantığı ile yönetilmesi öneri değildir. Yani, Bir Ar-Ge merkezi, Tasarım Merkezi, Ar-Ge veya
inovasyon takımı öyle bir sistematik yapı ile yönetilmelidir ki inovasyonun veya yaratıcılığın bir gereği
olan özgür düşünce ve fikir üretimi sağlandığı gibi, projelerin sonuçta katma değer üretip para
kazandıracak şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır. Tıpkı inovasyon yönetimi metodolojileri arasında yer
alan Stage-Gate, Design Thinking veya Mühendislik Dizayn yönetimi gibi sistematik yapı içeren,
sisteme giren bilgi, emek, para ve zamanın, sistemden katma değerli ürün, proses veya hizmet olarak
çıkmasının sağlanmasıdır. Ve elbette arzu edilen rekabet avantajının kazanılması ve paranın
kazanılması temel koşullardan biridir.
Bu nasıl olacak? Her şirket Edison, Steve Jobs, Elon Mask mı? Barındırmalı?

Her CEO Edison ve Steve Jobs Değildir. Şirketi İleri Götürmek Çalışanların Fikirleriyle Mümkündür.
Sistematik Fikir Üretimi
Şirketlerin çoğu kurucuları ile öne çıkar ve meşhur olur. Apple firmasının kurucusu Steve Jobs,
Amazon firmasının kurucusu Jeff Bezos, Mercedes firmasının kurucusu ve ortaklarından Karl Benz,
General Electric firmasının kurucusu Thomas Edison ve daha niceleri. Bu firmaların kurucuları ve ilk
ekip arkadaşları yenilikçi (inovatör), meydan okuyucu ve girişimci insanlardır. Hatta çok önemli bir
tespit şudur ki bu başarılı firmaların kurucuları “Girişimci Mühendis” idiler. Bir çoğunun ilk kuruluşu
geliştirdikleri ürün veya teknoloji ile ilgili patentlere dayanır. Ama bu firmalara bakıldığında her birinin
çok sayıda patenti vardır. Örneğin Uluslararası Patent Sahipleri Birliği (www.ipo.org ) 2020 raporuna
göre Amerika’da en çok patent alan firmaların listesi aşağıda verilmiştir. Bu rapordan da görüleceği
gibi 2020 yılında IBM firmasının 9435 patent, Samsung firmasının 8539 patent, Apple firmasının
2840 patent, General Electric firmasının 2417 patent, Amazon firmasının 2373 patent başvurusu
yaptıkları görülmektedir. Bu patent sayıları sadece o yıla ait patentlerdir. Bu rapordaki firmaların
global firma olup olmadığı önemli değildir. Bu firmalar büyük olduklarında patent üretmiyor, patent
ürettiklerinden dolayı büyük ve global firma oldukları unutulmamalıdır.
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Tablo-1 Amerikada en çok patent başvurusu yapan şirketler -2020

Bir çok ünlü firmanın kurucuları aynı zamanda ilk fikrî geliştiren ve patent sahibi olmalarına karşın,
her birinde binlerce patent olması, bu firmaların çalışanlarının da fikir geliştirmesi ve firma adına
patent alması anlamına gelmektedir. İşte bu yazının ana konusu budur; Firma çalışanlarını nasıl fikir
geliştirmeye ve patent almaya yönlendirebiliriz.? Devamında, Nasıl Katma Değer Üretibilir ve Beraber
Zenginleşebiliriz? Elbette ki sistem; üretilen fikirleri nasıl kazandıran Ar-Ge ve İnovasyon projelerine
dönüşebilir, nasıl güçlü ve değerli patentler elde edilebilir ve nasıl firmayı rekabetçe üstün haline
getirip hak ettiği maddi ve manevi kazancı sağlayabiliriz? Türkiye’de tecrübe ile görülen bir durum da
firmaların bir şekilde, devlet destekli veya kendi paraları ile Ar-Ge yapması ve hatta patent alması,
buna karşın bu aktivitelerin verimsiz veya katma değer sağlayamayacak durumda olmasıdır.
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Resim-1 Edison ampulü icat ederken 3.000’e yakın malzemenin flaman olarak kullanılıp kullanılmayacağını
denediği söylenir.

Firma çalışanlarını fikir üretmeye yönelmenin bir çok yolu vardır. En pratik ve kolay olan, neredeyse
bir alışkanlık haline geldiği gibi, bir “ öneri kutusu ” oluşturmak ve buraya çalışanların fikirlerini yazıp
atmalarıdır. Sonrasında “firmayı geleceğe taşıyacak fikirlerin gelmesini beklemek !” olacaktır ki firma
böyle bir İnovasyon stratejisi uygulayacaksa muhtemelen çok bekleyecektir. Firmalar Ar-Ge ve
patente ciddi olarak eğilseler ve çok çalışsalar dahi verimli ve kazandıran sonuçlar üretecek bir
sistematik bir metodoloji uygulamadıkları taktirde başarısız olacaktır. Elektrik ampulünün mucidi ve
General Elektric firmasının kurucusu Edison’un çok çalışması ve ampülü bulurken binlerce deney
yapması, o zaman için tek doğru yol olabilir! Ama günümüz firmaları için örnek oluşturamaz! Çünkü
bizim ne o kadar zamanımız, ne personelimiz, ne de paramız vardır. Sonuca ulaştıracak pratik ve
akılcı yöntemler kullanmalıyız. Bu yöntemler, günümüzde popüler olan inovasyon danışmanlarının bir
çoğunun önerdiği gibi beyin fırtınası toplantıları, yaratıcı fikir üretme adına yapılan “saçmalama
seansları” ve benzeri gibi “eğlenceli” faaliyetlerden ziyade , örneğin teknik bir problemi çözmek için,
disiplinli ve bir sistem dahilinde çalışma gerektiren TRIZ gibi sistematik yaklaşımlar olacaktır. Çünkü,
fikir geliştirme, geniş anlamıyla İnovasyon, sadece serbest düşünce ile “yaratıcı fikirler bulmak !”
değil, sistematik ve yoğun çalışma gerektirir. Dolayısı ile fikir geliştirme bir odaya girip serbest atıp-
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tutmaların yapıldığı beyin fırtınası seansları değildir. Firmalar kendi yapılarına göre Triz, Design
Thinking, Girişimci Düşünme, Mühendislik Dizaynı vb yöntemleri öğrenmeleri ve bunları sebatla
uygulamalıdırlar. Bu tip metodolojiler katma değerli fikir üretme veya sistematik olarak problem
çözerek inovasyon yapma bakımından önemlidir. Ama önerdiğimiz sistem sadece bunlardan
oluşmamaktadır. Bunlar bir parçasıdır.
Şirketler, özellikle Ar-Ge mensupları yaratıcı fikirleri sistematik olarak üretip, yine sistematik ve
kazandıran Ar-Ge yöntemleri ile pratiğe dönüştürmelidir. Bu operasyonlar personel vasıtasıyla
olacağından onları sisteme dahil etmek gerekir. Yani personeli
Firmalarda 6769 sayılı kanuna da uygun
olabilecek bir sistematik fikir üretim ve
yönetimi uygulanırsa firma sahipleri,
ortaklar, çalışanlar ve hatta firma
tedarikçileri maddi ve manevi kârlı
çıkacaktır. Patent kanunu, bu açıdan fikir
üretimini
ve
paylaşımını
desteklemektedir. Ama burada önemli bir
sorun vardır? O da; firmalar, çalışanlarını
fikir üretmeye, özellikle yaratıcı fikir veya
katma değerli fikir üretmeye nasıl
yönlendirecektir.

fikir üretmeye, katma değerli proje geliştirmeye yöneltmeli ve
kazancı paylaşmak gerekir. 6769 sayılı sınai mülkiyet
kanunun patent kitabı içindeki hükümleri firmalardaki yenilikçi
fikirlerin katma değere dönmesi için kazan-kazan (win-win)
ilkesine göre hem firmanın, hem de çalışanın maddi ve manevi
kazanacağı bir yol önermektedir. 6769 sayılı kanunun patent
hükümlerinde firma personelinin önerisi sonucu veya firma
personelinin içinde bulunduğu bir Ar-Ge projesi sonucu ortaya
çıkan patentlerin sahibinin kim olduğundan, bu patent ile
alakalı ürün veya üretim yönteminden elde edilen kazancın
firmanın kâr edecek şekilde paylaşılmasına, takım üyelerine

veya buluşçulara da parasal ödül verilmesini öneriyor. Önerilen bu yol, kanunla sınırlanmış bir
kurallar silsilesidir. Ancak bu kanunun olması yetmez, onu da önerdiğimiz sistematik yapı ile
birleştirmek gerekir. Yani firmalarda 6769 sayılı kanuna da uygun olabilecek bir sistematik fikir
üretim ve yönetimi uygulanırsa firma sahipleri, ortaklar, çalışanlar ve hatta firma tedarikçileri maddi
ve manevi kârlı çıkacaktır. Patent kanunu, bu açıdan fikir üretimini ve paylaşımını (dolayısı ile patent
ve tasarım üretilmesini) desteklemektedir. Ama burada önemli bir sorun vardır? O da; firmalar,
çalışanlarını fikir üretmeye, özellikle yaratıcı fikir veya katma değerli fikir üretmeye nasıl
yönlendirecektir.
Her insanın yaptığı iş veya çevresindeki olaylarla ilgili bir fikri vardır. Mahiret insanların kafasında
oluşan bu fikirleri ortaya çıkarmak ve katma değerli projelere dönüştürmektir. Hatta, insanların
kafasında rast gele fikir oluşturmaktan ziyade, inovasyon veya buluş çıkaracak fikirler oluşturmak
arzulanan bir sonuçtur. Firmalarda, farklı görevlerde çalışan ve hayata bakış açıları farklı olabilen
insanlardan firmayı global pazarda rekabetçe üstün olacak fikirler üretmesi çok fazla iyimser bir
beklentidir. Rutin bir iş yapan belediye otobüs şoförü veya bir tekstil fabrikasındaki çalışan ile, görevi
yenilik yapmak olan Ar-Ge mühendisi veya görevi satılabilir ve rekabetçi ürünleri piyasaya sürmek
olan pazarlama personelinin üreteceği fikirler farklıdır. İlk amacımız, her çalışanın, eğitim, bilgi, beceri
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ve karakterine göre az veya çok fikir üretmesini sağlamak olmalıdır. Sonraki amacımız bu fikirlerin
işe yarar, katma değerli ürün, üretim yöntemi veya prosesler (hatta hizmetler) ortaya çıkarak projelere
dönüşmesini sağlamaktır. Daha sonraki amacımız ise bu
projeleri uygun maliyetler ve imkan varsa en uygun fon
Başta Ar-Ge mühendisleri, tasarımcılar,
teknisyenler, pazarlamacılar ve satışçıların
kafasında “Bizim ürünümüz daha iyi
olabilir, bizim ürünümüz daha güzel
olabilir, veya verdiğimiz hizmet daha farklı
olabilir, daha iyi bir hizmet olabilir, daha
farklı olabiliriz, bu üretim daha ucuz, daha
hızlı olabilir” gibi farklı sorular
oluşturmalıyız. Başta Ar-Ge mühendisleri,
tasarımcılar ve pazarlamacılar “meydan
okuyucu” olmalıdır. Yani, yenilikçi ve
yaratıcı düşünmelidir. Bunu yapmanın en
iyi yollarından biri inovasyon eğitimleri ve
seminerleridir. Ancak burada, pratikte
görülen hatalar gibi, firma sahipleri veya
“üst yönetimin” kendini ayırıp, personele
birkaç saat eğitim verilmesinden
bahsetmiyoruz.

kaynakları ile yönetmek, yine eğer mümkünse patent, marka,
tasarım ve telif hakkı gibi mülkiyeti ile bu değerleri firmanın
envanterine eklemek ve elbette ki işin sonunda maddi ve
manevi kazancı sağlamak olmalıdır. Ama önce firma
personelini önce yaratıcı veya yenilikçi düşünmeye, sonra da
yaratıcı düşünce ile fikir oluşturmaya ve bunları paylaştırmaya
yönlendirmeliyiz.
Yaratıcı düşünce inovasyonun önemli bir parçasıdır.
İstanbul’da yaşayan biri , İstanbul trafiğini yok etmenin
mümkün olmadığını veya bunun her yere metro ve yol
yaparak çözülebileceği ve bunun da çok zor olduğunu
düşünüyorsa bu kafadan bir şey çıkmaz! Aynı şekilde bir
firmada çalışan biri yapılan bir işin ancak mevcut yapıldığı
şekliyle, yeni makine veya yeni personel ile iyileşebileceğini
düşünüyorsa bu kafadan da bir şey çıkmaz! Peki, ne olması
gerekiyor ? Olması gereken; Başta Ar-Ge mühendisleri,

tasarımcılar, teknisyenler, pazarlamacılar ve satışçıların kafasında “Bizim ürünümüz daha iyi olabilir,
bizim ürünümüz daha güzel olabilir “ , veya “verdiğimiz hizmet daha farklı olabilir, daha iyi bir hizmet
olabilir, daha farklı olabiliriz, bu üretim daha ucuz, daha hızlı olabilir” soruların oluşmasını
sağlamalıyız. Başta Ar-Ge mühendisleri, tasarımcılar ve pazarlamacılar “meydan okuyucu” olmalıdır.
Yani, yenilikçi ve yaratıcı düşünmelidir. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri inovasyon eğitimleri ve
seminerleridir. Ancak burada, pratikte görülen hatalar gibi, firma sahipleri veya “üst yönetimin”
kendini ayırıp, personele birkaç saat eğitim verilmesinden bahsetmiyoruz. İnovatif (yenilikçi) veya
yaratıcı düşünce liderlerden başlar, Ar-Ge, Tasarım ve pazarlama personelinde bunun ateşi devam
eder ve diğer personele siyaret eder. Dolayısı ile eğitim verilmeli, ama üst yönetim de bu stratejiyi
kabul ederek bu faaliyetleri desteklemelidir. Çünkü inovasyon ve Ar-Ge firmanın temel rekabet
stratejisi ile birebir ilgilidir.
İnovasyon eğitimlerinde, piyasada gözlemlediğimiz bir zayıf nokta da şudur. Birinin gelip, inovasyonu
anlatması, personeli heyecana getirip, ondan yaratıcı fikirler beklenmesidir. İşin gerçeği bu eğitimleri
alan insanlar yaratıcı düşünüp fikir geliştiriyor. Fakat, geliştirilen fikirlerin bir çoğu firmanın
stratejisine uyumlu olmadığı veya uygulanabilir olmadığı, uygulansa bile başarı elde edemediği
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görülmektedir. Bu tip eğitimleri alanlar, eğitimden birkaç gün sonra birkaç hafta onun etkisinde
kalıyor. Sonra, günlük rutin işine dönüp tatil planlarını yapıyor! Tecrübeler ile görülen başka bir sorun
ise İnovasyon eğitimleri ve “eğlenceli İnovasyon toplantılarından” sonra çıkan fikirlerin, firmanın asıl
problemini çözememektedir. Evet, fikir gelişiyor, ama geliştirilen fikir firmanın istediği bir şey değil.
Örneğin bir dişli redüktör yapan firmanın normal şartlarda odaklanması gereken şey “ürün geliştirme”
stratejisidir. Yani firmanın ürettiği mamüllerde, normal dişli redüktöründen öte, havacılıkta veya
elektrikli otomobillerde kullanılacak, hassas planet mekanizmaları olabilir. Veya bunun servisinde
geliştirme yapılabilir. Bu tip geliştirmeleri, teknik problemleri çözerek, örneğin sistematik İnovasyon
yöntemi olan Triz veya Triz tabanlı geliştirilen sistematik inovasyon yöntemleri gibi yöntemleri
kullanarak olabilir. Fakat, İnovasyon faaliyetleri (inovasyon eğitimleri veya inovasyon toplantıları ) ile
redüktör üretimi konusunda çalışan firmanın son zamanlarda popüler olan elektrikli otomobil
üretmesi, drone üretmesi veya netfilix gibi yeni bir eğlence platformu yapmaya karar vermesi daha
risklidir. Bu tip fikirler ve projeler, bize göre daha çok start-up ların yapacağı iştir. Firma isterse buna
da odaklanabilir, ama Ar-Ge merkezleri ile değil, start-up yatırımlarını desteklemesi ile olması daha
makuldür. Buradaki bir önemli problem yapılan fikir geliştirme faaliyetlerinin firmanın stratejileri ile
uyumlu olmaması veya başarı odaklı olmaması sorunudur. İşte
burada bir çok inovasyon mentörü veya danışmanı da şu savı
İnovasyon aktiviteleri ile fikir geliştirme
çalışmaları ve sonrasında ihmal edilen
konulardan bir diğeri ise; sadece parlak
bir fikir bulup bunu uygulama
düşüncesidir. Oysa İnovasyon, sadece
serbest düşünce metotları ile parlak bir
fikir bulmak değil, bu fikrin yapılabilirliğini
ve firmanın içinde bulunduğu rekabet
şartlarına etkisini görebilecek ölçülebilir
araştırmalar ve raporlar düzenlemek
gerekir. Biz, sadece fikir üret ve sonra
uygula değil, fikir üret, bunu sayısal veya
ölçülebilir olarak fizibilitesini yap (yani
verilerle çalış, duygularla değil), başarı
ihtimalini göre ve ondan sonra ciddi
yatırımlar yapmanın daha akılcı olduğunu
düşünüyoruz.

öne sürüyor; “inovasyon belirsizlik içerir, projenin başarısız
olma ihtimali her zaman yüksektir, 10 projeden belki 1’i
başarılı olacaktır” gibi umutsuzluk vaat eden sözlerdir. Biz,
bunun doğru olmadığı düşünüyoruz. Eğer inovasyon sistematik
yapılırsa, doğru hedef, doğru yöntem ve çalışmalar uygulanırsa
başarı garantidir.
İşin sonunda başarılı olacak fikir geliştirmenin yöntemlerinden
biri de TRİZ gibi sistematik inovasyon metodlarının
uygulanmasıdır. Ancak bu tip yöntemler derin bir know how ve
çok çalışma gerektiğinden Türkiye gibi disiplinli çalışmaktan
çok pratik yolları deneyen bir millet için çok başarılı sonuçlar
vermeyebilir. Bundan daha basit yollarda uygulanabilir. Aslında
Mühendislik Dizaynının daha sadeleştirilmiş bir şekli olan
Design Thinking bunlardan başka bir tanesidir. Bunların bir

kurtarıcı değil, hızlı İnovasyon için birer metod olduğu unutulmamalıdır.
İnovasyon aktiviteleri ile fikir geliştirme çalışmaları ve sonrasında ihmal edilen konulardan bir diğeri
ise; sadece parlak bir fikir bulup bunu uygulama düşüncesidir. Oysa İnovasyon, sadece serbest
düşünce metotları ile parlak bir fikir bulmak değil, bu fikrin yapılabilirliğini ve firmanın içinde
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bulunduğu rekabet şartlarına etkisini görebilecek ölçülebilir araştırmalar ve raporlar düzenlemek
gerekir. Biz, sadece fikir üret ve sonra uygula değil, fikir üret, bunu sayısal veya ölçülebilir olarak
fizibilitesini yap, başarı ihtimalini göre ve ondan sonra ciddi yatırımlar yapmanın daha akılcı olduğunu
düşünüyoruz. Özellikle Ar-Ge bölümlerinde başarılı fikirler ve başarılı projeler için fikir geliştirme veya
projenin fizibilitesi esnasında verilere dayalı çalışmaktır. Bunlardan bir tanesi teknolojik rekabet
analizi yapılmasıdır. Bu tip analizler, özellikle patent veri tabanlarının, makale veya bilimsel
kitaplardan daha çok piyasayı ve uygulanabilir teknolojileri gösterdiklerinden daha verimlidir.
Teknolojik rekabet analizinde patent veri tabanlarının kullanılması patent araştırması ile
karıştırılmamalıdır. Patent araştırmasında bir konu hakkında patentler tespit edilir ve onların detayı
incelenerek bunların risk oluşturup oluşturmadığı veya imitasyon imkanları araştırılır. Teknolojik
rekabet analizinde ise bir teknolojik alanda kimlerin yatırımları (Ar-Ge yatırımları) olduğunu, hangi
alanlarda yoğunlaşma olduğunu, boş kalan alanlar, lisans imkanları veya patent kırma imkanları
görülebilecektir. Böylece doğru Ar-Ge projesi seçme ve seçilen doğru Ar-Ge projesinin başarı ihtimali
arttırılmaktadır. Velhasıl, İşin sonunda katma değer yaratacak ve para kazandıran fikirler bulmak
klasik inovasyon eğlence toplantıları yapmak değil, sistematik inovasyon ile, sonrasında fikirlerin
başarı ihtimalini ölçmek veriye dayalı çalışmak ile mümkündür.

Çalışanların Fikirlerini Nasıl Katma Değere Dönüştürebiliriz?
Çalışanların yenilikçi ve yaratıcı fikir üretmesi sağlandıktan sonra bu fikirlerin firma ile paylaşılması
ve aday proje için seçiminin sağlanması gereklidir. Bunun için eğitim, firma içi bilgilendirme
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toplantıları, dokümantasyon ve fikir seçme için sistemler gereklidir. Çalışanların fikirlerini
açıklamaları ve paylaşmaları karşılığında firmanın da kendilerinin de maddi ve manevi olarak
kazançlı çıkacağına ikna edilmelidir. En azından bunun kanun (6746 sayılı kanun) tarafından da
desteklendiği anlatılmalıdır. 6769 sayılı kanuna göre nasıl bir sistem önerdiğimiz aşağıda ayrıntılı
açıklanacaktır.
Fikir paylaşımları yazılı olarak alınmalı veya fikir sözlü olarak ortaya çıkıyorsa da bu fikirlerin kayıt
altına sağlanması sağlanmalıdır. Neredeyse geleneksel olarak firmalar daha çok “öneri formu” veya
“ dilek kutusu” gibi fikirlerin bir kağıda yazılarak paylaşılmasını sağlayan yöntemler kullanmaktadır.
Bunlar doğru uygulamalardır. Eksik tarafı bu tip formlara veya kutulara çalışanların piknik isteği,
doğum günü parti önerileri, bahar gezisi gibi sosyal öneriler gelmektedir. Bunların önemi yatsınamaz.
Ama amacımız firmayı ve çalışanları bir adım öne götürecek rekabetçi fikirlerin toplanmasıdır.
Dolayısı ile yapılacak şey ya bu öneri formu veya dilek kutusu gibi düzenlemelerin içine inovasyon
fikrini dahil etmek veya inovasyon ile ilgili ayrı bir uygulama yapmaktır. Bizler, Ar-Ge merkezleri,
tasarım merkezleri, inovasyon takımları gibi unsurları içeren firmaların ikinci önerimiz olan “yenilikçi
fikir üretimi ve yönetimi ile ilgili ayrı bir sistem içiren düzenleme
Bazen çok değerli fikir ve projeler sırf iyi
değerlendirilmemesi
veya
tam
anlaşılmaması sebebiyle elenir gider.
Bunun için yapılması gereken işlerden ilki
önerilen şeyin firmanın bu günkü ve
gelecek
stratejileri
ile
örtüşüp
örtüşmediğinin sorgulanması, nasıl bir
katma değer önerdiği, nasıl bir rekabet
üstünlüğü sağlayacağı, firmanın bunu
uygulayabilme kabiliyeti veya bunlar
olmasa bile tek başına firmanın bu öneriyi
projeye neden yatırım yapması gerektiği
konusunda sorulara karşı ikna edici
cevaplar içermesidir.

“ uygulamalarıdır. Burada düzenlemeden kasıt, bununla ilgili
prosedür, yönetmelik gibi sistem kurallarını oluşturmaktır.
Buradan işe yarayacak fikir ve proje önerilerini toplamak daha
hızlı ve verimlidir.
Yeni fikir veya proje önerilerini değerlendirmede ise başka iki
önemli unsur ortaya çıkmaktadır. Birincisi hangi fikrin gerçekte
katma değerli bir inovasyon veya buluş olduğunun
diğerlerinden ayrılarak seçilmesi, ikincisi ise bu seçimi yapacak
kişilerin kim olduğudur.
Önerilen fikir ve projelerin değerlendirmesi önemlidir. Bazen
çok değerli fikir ve projeler sırf iyi değerlendirilmemesi veya tam
anlaşılmaması sebebiyle elenir gider. Bunun için yapılması

gereken işlerden ilki önerilen şeyin firmanın bu günkü ve gelecek stratejileri ile örtüşüp
örtüşmediğinin sorgulanması, nasıl bir katma değer önerdiği, nasıl bir rekabet üstünlüğü sağlayacağı,
firmanın bunu uygulayabilme kabiliyeti veya bunlar olmasa bile tek başına firmanın bu öneriyi
projeye neden yatırım yapması gerektiği konusunda sorulara karşı ikna edici cevaplar içermesidir.
Önerilerin bu bakımdan sorgulanması doğru cevap veren projenin seçilmesine imkan verecektir.
Yoksa, tek başına “harika, mükemmel, parlak bir fikir” olarak nitelenmesi bir şey ifade etmeyecektir.
Örneğin buna göre bir üründe müşterinin sık gelen şikayetlere göre şöyle bir revizyon veya geliştirme
önerisi ve bu önerinin yapılan ön araştırmalarda patentlenme ihtimalinin olduğu gibi bir öneri
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kesinlikle göz ardı edilmeyecektir. Benzer şekilde üretim hattında yapılacak revizyon ile hataların
azaltılması veya üretim hızının arttırılmasını öneren bir fikir de dikkate alınabilecektir.
Diğer yandan yeni fikir veya projeleri değerlendirenlerin tercih olarak bir ekip olması önemlidir. Tek
bir kişi, firmanın sahibi veya Genel Müdürü bu değerlendirmeyi yapması önerilmez. Bu kişiler,
kuşkusuz firmaya liderlik eden kişilerdir. Ancak tüm değerlendirmeleri onlara bırakmak bir anlamda
firmayı tek başına onların yükseltmesini bekletmektir. Bu, tıpkı bir savaşı sadece bir komutanın tek
başına kazanmasını istemekten farklı değildir. Fikir değerlendiren ekip firmanın rekabet stratejisini
bilen, yenilikçi düşünceye açık, gerektiğinde riske girebilen, farklı düşünce veya meydan okumalara
izin veren kişiler olmalıdır ki meydan okuyan projeler karşılarına gelebilsin.

Fikirlerin Kayıt Altına Alınması, Patentler ve Diğer Fikrî Mülkiyet Hakları.
Firmada yeni fikir öneri veya projelerin üretilmesi ve bunların seçilmesi önemlidir. Ama bunların kayıt
altına alınması da önemlidir. Bunun birinci sebebi 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunun bunu şart
koşması, ikincisi şeffaflık ve üçüncüsü de hakkaniyettir. Bizler, çalışanların kafasında firmayı ve
dolayısı ile kendilerini maddi ve manevi olarak tatmin edecek işleri ortaya çıkaracak fikirleri arıyoruz.
Bunun birinci adımı, yukarıda bahsedildiği gibi insanları yenilikçi ve yaratıcı düşünce biçimine
alıştırmaktır. İkinci adımı bu düşünce biçimi ile katma değerli fikirlerin üretilmesini ve firma ile
paylaşılmasını sağlamaktır. İşte, fikirlerin paylaşılması esnasındaki kayıt sistemi, hem çalışanları,
hem de firmayı veya firma sahiplerini motive edip garanti altına almaktadır. Şeffaf ve hakkaniyete
dayalı sağlam bir fikir kayıt sistemi taraflar arasında güven oluşturduğu gibi, fikirlerin pratiğe
dökülmesi için itici güç oluşturmaktadır. Çünkü, kayıt altına alınan bir fikir, ya red edilecektir, ya da
kabul edilip icraata geçecektir. Kabul edilip icraate geçiyorsa bu beklenen bir aksiyondur. Ancak red
ediliyorsa, bu sefer fikir, firmadan bağımsızlaşır, sahibinin tasarrufu altına girer. Yani, 6769 sayılı
kanuna göre “serbest buluş” niteliği kazanır. Örneğin uygulanabilecek başka kanallara şeffaf bir
şekilde yönlendirilmesi sağlanır. Bu ise fikrî öldürmeyip, fikrin başka ortamlarda yeşermesinin yolunu
açmaktadır.
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Bir İnovasyon fikri ortaya çıkmış, kayıt altına alınmış ve uygulanabilir gözükerek seçilmişse bu fikrin
çıktılarının da o anda veya piyasa sürülmeden önce en uygun bir zamanda fikrî mülkiyet hakları ile
garanti altına alınmalıdır. İnovasyon fikrî ile gündeme gelen önemli sorulardan biri fikrin patent veya
diğer fikrî mülkiyet hakları ile korunup korunamayacağı ve sonrasında bu korumanın ne zaman
başlatılacağıdır. Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Bir fikir, ne kadar parlak olursa olsun tek başına
patent veya başka bir fikrî mülkiyet hakkıyla korunmaz. Halk deyimi ile belirtmek gerekirse “fikirler
patentlenemez !” . Buradaki kasıt şudur; Fikrin tek başına patentlenemeyeceği , ama fikrîn uygulama
çıktısı olan ürünün veya değerin patentlenmesi, veya imkan varsa diğer bir fikrî mülkiyet hakkıyla
korunmasıdır. Konuyu biraz daha açalım. Örneğin; Dişli redüktör üreten bir firma piyasadaki tüm
otomotik viteslerden daha sarsıntısız, insanların neredeyse hiç hissedemeyeceği vites geçişine
imkan veren, ama aynı zamanda müthiş bir yakıt tasarrufu ve güç dengesi sunan bir otomatik
şanzıman sistemi tasarlasın. Bu yeni otomatik şanzıman sisteminde de yeni fikrin dayanağı “dişli
yüzeylerinin darbeyi yutacak seviyede yumuşak, ama yüksek yüke maruz kalan diş diplerinin de daha
mukavemetli ve sert olması, bunun yanında dişli geçişlerinin hem hidrolik hem de elektronik
kontrollü olması” şeklinde olsun. Bu fikir, normal şartlarda korunamaz. Ama bu fikrin, daha somut
veya en azından taslak bir proje çiziminde, dişlilerin iç bölümü sert, dış bölümünün veya dayanma
yüzeylerinin nasıl yumuşak olduğu, bunun nasıl bir üretim prosesi veya yapı içerdiği, otomatik
şanzımanın hem hidrolik, hem de elektronik kontrollü çalışmasının teknik olarak açıklanması patent
başvurusu için yeterli olabilir. Yani, fikir, sadece salt fikir olarak
Firmalarda fikir üretimi ve kayıt altına
alınması için bir sistem olması gerekli
iken, bu fikirlerin hangi fikrî mülkiyet
hakları ile nasıl korunacağının da ayrı bir
sistem tasarımı veya var olan sistem
tasarımında açıklanması gereklidir.

patentlenemez, ama bu fikrin uygulama biçimi veya teknik
açıklaması patent için yeterlidir. Bu fikrin, uygulanıp prototipinin
yapılması gerekmez. Diğer yandan, projede bir görsel tasarım
çalışması varsa bu da tasarım korumasına girer. Eğer, bu fikirle
gelişen projenin piyasada anılacak bir adı varsa bu da marka
korumasına girer. Örneğin Ford şirketinin

otomatik vites

sisteminin patenti vardır, ama bu sistemin piyasada anıldığı isim “powershift” olarak bilinir ve marka
tescili ile korunmaktadır. İşte bunun gibi bir fikir ortaya çıktığında ve kabul gördüğü farz edilirse fikrî
mülkiyet hakları da gündeme gelir. En azından gelmelidir. Bu fikir teknik bir konu ile ilgili ise patent,
bir görsel tasarım veya model ise tasarım, bir isim, logo veya slogan varsa marka, bir reklam, grafik
tasarım, kitap, yayın, yazılım gibi şeyler varsa copyright (telif hakkı) devreye girer. Bilindiği üzere tüm
bu hakların toplamına “fikrî mülkiyet” denmektedir. Fikir ilk çıktığından, ürün veya bilgi piyasaya
sunulana kadar bunların hangi fikrî mülkiyet hakları ile, kim adına, ne zaman korunacağı planlanmalı
ve uygulanmalıdır. Firmalarda fikir üretimi ve kayıt altına alınması için bir sistem olması gerekli iken,
bu fikirlerin hangi fikrî mülkiyet hakları ile nasıl korunacağının da ayrı bir sistem tasarımı veya var
olan prosedür, yönetmelik gibi dokümanlarda açıklanması gereklidir. Bu, fikrîn uygulanması için
para, zaman ve emek harcandıktan sonra piyasaya hediye edilmek yerine firmaya maddi ve manevi
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kazanç sağlaması için elzemdir. Fikirlerin kayıt altına alınması ve patentlenme şekli, aynı zamanda
6746 sayılı sınai mülkiyet kanunu da firmalar için bunu şart koşmaktadır. Elbette ki önerdiğimiz
sistem tasarımları sadece kanun istiyor diye değil, firma çalışanlarının fikirlerinin yakıt olarak alınarak
firmanın katma değer ve zenginlik üretmesi içindir.
Piyasada insanlar bir buluşun, bir tasarımın veya sanat eserinin haklarının korunması
denince “bir fikrîn korunması” olarak algılarlar. Yani , genellikle “bir fikrîm var, bunu nasıl
korurum?” sorusunu sorup cevap olarak korumayı sınai mülkiyet veya telif hakları ile (genel
olarak her ikisine birden fikrî mülkiyet hakkı diyebiliriz) koruma yollarını ararlar. Oysa
korunan fikir değildir. Yapılan şey bir icat ise onunla ilgili somuta dönmüş veya kavramsal
tasarım aşamasındaki proje, eğer bir görsel tasarım ise bir endüstriyel tasarım görüntüsü, bir
konu hakkında yorum, bilgi veya hikayelerin yer aldığı yazılı makale veya kitap, bir müzik
eseri veya resim ise onun çizilmiş, söylenmiş veya icra edilmiş hali korunur. Dolayısı ile
şirketlerde fikirlerin korunması, sadece fikir olarak değil, onun somut hale gelmiş, çizimle,
proje ile veya prototip ile elle tutulur veya gözle görülür hale gelmiş şekilleri olan şeyler
düşünülmelidir.

Sınai Mülkiyet Kanunu Çalışan Buluşlarına Nasıl Bir Sistem Öneriyor.
Öncelikle bir fikrin çıktıları olan, proje, teknik resim ve açıklamalar, görsel tasarım, isim, işaret, slogan
ve diğer bilgilerin hangi fikrî mülkiyet hakkı (patent, marka, tasarım, telif hakkı vb) ile korunacağı
bilinmelidir. Bunun detayı ayrı bir konudur ve şu aşamada buna girilmeyecektir. Patent ve fikrî
mülkiyet hakları konusunda ayrı bir bilgi arayanlar kurumsal www.kordinat.com.tr adresimizden
“Amatörler İçin Patent Kılavuzu” adlı dökümandan oldukça faydalanacaklardır. İkinci konu ise bu fikrî
mülkiyet hakkının sahibinin kim olduğudur. Üçüncü konu da bu hak ile ilgili girişimlerin ne zaman ve
nasıl başlatılacağıdır.
İnovasyon ile ilgili fikirler ve projeler konuşulurken en çok patentler gündeme gelmektedir. Bir
İnovasyon, ister bir ürünün veya yöntemin geliştirilmesi ile ilgili olsun, ister de derin teknik bilgi içeren
teknolojik İnovasyon şeklinde bir yenilik olsun en başta patent gündeme gelir. Fikrî haklar ile ilgili
kanunlarda da bu konu daha geniş olarak açıklanmıştır. Örneğin Türkiye’de uygulanan 6769 sayılı
sınai mülkiyet kanununda bu konu ayrıntılı olarak patent kitabı bölümünde çalışan buluşları olarak
ayrıntılı açıklanmıştır. Hatta kanunla ilgili uygulama yönetmelikleri o kadar ayrıntılıdır ki bu ayrıntı
bazen “fazla detay “ olarak da yorumlanabilmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kitabının patent
kitabı bölümünde firma personelinin fikir önerileri ve değerlendirme şekli “Çalışan buluşları “ olarak
madde 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ve 122’de açıklanır. Aynı zamanda bu kanun
maddesinin uygulamaları ilgili kanun yönetmeliğinde ve ayrıca düzenlenmiş olan “Çalışan buluşlarına
dönük uygulama yönetmeliğinde” detaylıca açıklanmaktadır.
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6769 sayılı kanunda ve yönetmelikte fikirden değil buluştan bahsedilmektedir. Dolayısı ile firmalar,
sistemlerini kurgularken fikirlerin buluş olup olmadıkları veya buluş olabilme ihtimallerine göre
değerlendirmelerine imkan veren bir sistem tasarlamalıdırlar. Bir fikir veya daha uygulanabilir şekilde
bir proje “Teknik Bir problemin Çözümünü” İçeriyorsa büyük ihtimalle buluştur. Eğer bir fikir veya
proje teknik bir problemin çözümü ile ilgili değil, ama yine bir yenilikçi yapısı varsa patentle ilgili
olmayabilir, ancak marka, tasarım, telif haklarını içeren diğer fikrî mülkiyet hakları ile ilgili olabilir.
Dolayısı ile fikir üretimi, Ar-Ge veya Yeni ürün geliştirme, Patent ile ilgili sistemlerde bunlar da göz
önüne alınıp sistem dizaynı yapılmalıdır. Türkiye’deki şirketlerin bir fikrin veya daha doğru bir biçimde
ifade edilirse bir proje fikrinin korunması için firmaya en uygun olan bir sistem oluşturmalıdır. Ancak,
bu sistemin kanunlara da uygun olması gerekir. Türkiye’de bununla ilgili en detaylı kanun 6769 sayılı
sınai mülkiyet kanunu ve bununla ilgili yönetmeliklerdir. Firma uygulamalarında, firma içi Ar-Ge,
Tasarım, Yeni ürün geliştirme, Patent veya Fikrî mülkiyet yönetim sistemi tasarlanırken , özellikle
teknik yenilikler ve tasarım içeren görsel yenilikler ile ilgili uygulamalar yukarıda belirtildiği gibi patent
kitabının 113-122. Maddeleri arasındaki düzenlemeler dikkate alınarak belirlenmelidir. Bunların
dışındaki telif hakkı (copyright) ile ilgili işler 5856 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu dikkate
alınarak yapılmalıdır.
Sınai mülkiyet kanunun 113 maddesi öncelikle buluşun hizmet buluşu mu, yoksa serbest buluş mu
olduğunu belirlenmesini ister. Kanunun 1 ve 2. Fıkrası aşağıda verilmiştir. Şöyle ki;
6769 Sayılı Sınai mülkiyet kanunu
Hizmet buluşu ve serbest buluş
MADDE 113- (1) Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği
gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, iş
ilişkisi sırasında yaptığı buluş, hizmet buluşudur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet buluşunun dışında kalan buluş, serbest buluş olarak kabul edilir.

Buna göre genel bir tarifle; bir çalışan, eğer görevi icabı bir proje önerisi getiriyor ve muhtemelen bu
da bir buluş ise bu hizmet buluşudur. Eğer görevinin dışındaki bir işle uğraşıyorsa bu da bir serbest
buluştur. Örneğin bir Ar-Ge mühendisi, üretim mühendisi veya
Bir fikir veya doğrudan bir proje önerisi
varsa bunun buluş olup olmayacağına,
buluş olabilecek ise patent, faydalı model
veya tasarım (eğer bir görsel tasarım
içeriyorsa) olup olmama ihtimaline
bakılmalıdır.

tasarımcının bir ürün, üretim yöntemi veya benzer bir işle ilgili
önerisi sonucu ortaya çıkan buluş hizmet buluşudur ki hizmet
buluşlarında aşağıda belirtileceği gibi firma sahiplenebilir. Ama
bu sahiplenme buluşçu (veya tasarımcı) için bir kayıp değildir.
Firmanın bu işe sponsor olma ihtimalini gündeme getirir. Demek
ki buradan çıkarılacak sonuç, bir fikir veya doğrudan bir proje
önerisi varsa bunun buluş olup olmayacağına, buluş olabilecek
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ise patent, faydalı model veya tasarım (eğer bir görsel tasarım içeriyorsa) olup olmama ihtimaline
bakılmalıdır. Buluş ise ve bu serbest buluş mu yoksa hizmet buluşu mu ona karar verilmelidir.
Tasarlanan sistemde ise bu net bir şekilde açıklanmalıdır.
Sınai mülkiyet kanunun 114. Maddesinde ise buluş olabilecek proje önerilerinin veya fikirlerinin
yazılı olarak bildirilmesini şart koşar. Kanun, bu bildirimi çalışan-işveren ilişkisi olarak düzenlemiştir.
Ancak, pratik işleyişte bu çalışan ve iş veren adına yetkili Ar-Ge müdürü, Genel Müdür veya şirketin
operasyonel işlerinden sorumlu tanımlanan makam her ne ise oda olabilir kanaatindeyiz. Bununla
ilgili bir uygulama örneği ve yargı kararı olmamasına rağmen mantık bunu ön görmektedir. Şöyle ki;
6769 Sayılı Sınai mülkiyet kanunu
MADDE 114- (1) Çalışan, bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin
işverene bildirmekle yükümlüdür. Buluş birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim
birlikte yapılabilir. İşveren, bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere
gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.
(2) Çalışan, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu, bildiriminde
açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene verir.
(3) Çalışan, yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer çalışanların katkılarını ve bu
katkıların şeklini, yaptığı işle ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu katkılar yanında kendisinin katkı
payını da belirtir.
(4) İşveren, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda
düzeltilmesi gerektiğini çalışana bildirir. Talepte bulunulmaması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen bildirim
geçerli sayılır.
(5) Çalışanın bu Kanunda öngörülen şekilde bildirimde bulunabilmesi için, işveren gereken yardımı
göstermek zorundadır.
(6) Çalışan, hizmet buluşunu, serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür.

Buradan anlaşılacak şey, firmalar tasarladıkları sistemde bir
Bir proje önerisine işverenin bu
cevabında iş veren proje önerisini
(buluşu) beğeniyorsa veya yatırım
yapmaya değer görüyorsa bunu belirtir
ve varsa patent veya diğer fikrî mülkiyet
masraflarını karşılamayı taahhüt eder.
Bu durumda buluş hizmet buluşu olarak
değerlendirilir ve süreç devam eder.
Eğer iş veren buluşu (proje önerisini)
sahiplenmeyecekse bu durumda buluş
serbest buluş olarak kalır ki o zaman iş
veren buluş için (proje önerisi olan konu
için) bir hak iddia edemez.

buluşa, bir tasarıma, bir markaya veya bir telif hakkında (genel
olarak bir fikrî mülkiyet hakkına) ulaşacak bir proje önerisini
yukarıda belirtildiği şekilde kanuna uygun bir şekilde, açık
olarak yazılı vermesini sağlamalıdır. Madde 114. 4. Fıkrada
belirtildiği gibi işveren (yönetim) bu proje önerilerini en geç 2 ay
içinde cevaplamalıdır. Bu, iş veren için de, buluşçu (proje öneri
sahibi veya tasarımcı) içinde iyi bir şeydir. En azından projelerin
sürümcemede kalması engellenmiş olmaktadır. Bir proje
önerisine işverenin bu cevabında iş veren proje önerisini
(buluşu) beğeniyorsa veya yatırım yapmaya değer görüyorsa
bunu belirtir ve varsa patent veya diğer fikrî mülkiyet

Her Şey Rekabet İçin

Kordinat İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Yönetimi

www.kordinat.com.tr

18

Ar-Ge Merkezlerinde Çalışan Buluşları ve Patent Yönetim Sistemi

masraflarını karşılamayı taahhüt eder. Bu durumda buluş hizmet buluşu olarak değerlendirilir ve
süreç devam eder. Eğer iş veren buluşu (proje önerisini) sahiplenmeyecekse bu durumda buluş
serbest buluş olarak kalır ki o zaman iş veren buluş için (proje önerisi olan konu için) bir hak iddia
edemez. Bu durum madde 115 te tanımlanmıştır. Bu maddede buluşla ilgili ödül ve bedellerden de
bahseder.
6769 Sayılı Sınai mülkiyet kanunu
İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel
MADDE 115- (1) İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir. İşveren bu talebi,
çalışanın bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yazılı olarak çalışana bildirmek
zorundadır. Çalışana böyle bir bildirimin süresinde yapılmaması veya hak talebinde bulunulmadığına dair
bildirim yapılması hâlinde, hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır.
(2) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması hâlinde bununla ilgili bildirimin çalışana
ulaşması ile buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur.
(3) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi hâlinde, hizmet buluşu serbest buluş niteliği
kazanır. Ancak bu durumda işveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Bu kullanma, çalışanın
buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa çalışan, buluşa ilişkin hakkın tamamen
devralınmasını veya kısmi hakka dayanan kullanım hakkından vazgeçilmesini işverenden isteyebilir. İşveren,
çalışanın bu isteğine ilişkin bildirimine tebellüğ tarihinden itibaren iki ay içinde cevap vermezse, işverenin
kısmi hakka dayanarak buluşu kullanma hakkı sona erer.
(4) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin hak talebinde bulunmasından önce çalışanın buluş üzerinde yapmış
olduğu tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde, işverene karşı geçersiz sayılır.
(5) İşveren, tam hak talep etmediği takdirde, kendisine bildirimi yapılan buluşa ilişkin bilgileri, çalışanın haklı
menfaatlerinin devamı süresince gizli tutmakla yükümlüdür.
(6) İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse, çalışan makul bir bedelin kendisine ödenmesini
işverenden isteyebilir. İşveren hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep ederse, işverenin buluşu kullanması
hâlinde, çalışanın makul bir bedelin kendisine ödenmesini isteme hakkı doğar.
(7) Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, çalışanın işletmedeki
görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı da dikkate alınır.
(8) İşveren, hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra, buluşun korunmaya değer olmadığını ileri
sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak buluşun korunabilir olmadığı konusunda açılan dava
sonucunda mahkemenin davanın kabulüne karar vermesi hâlinde çalışan, bedel talebinde bulunamaz.
(9) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi veya tam hak talebinde bulunmasını takiben bedel ve ödeme
şeklî, işveren ile çalışan arasında imzalanan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince belirlenir.
(10) Hizmet buluşu birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bedel ve ödeme şekli her biri için,
dokuzuncu fıkraya uygun olarak ayrı ayrı belirlenir.
(11) Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık hâlinde izlenecek tahkim usulü yönetmelikle
belirlenir.
(12) Çalışan, serbest buluş niteliği kazanmış hizmet buluşu konusunda 119 uncu madde hükümlerine tabi
olmaksızın dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.
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Görüleceği gibi 6769 sayılı kanunun 115. Maddesi işin masraflar ve buluş ödülü ile ilgili kısımlarıdır.
Bu maddenin uygulaması çalışan buluşları yönetmeliğinde daha detaylı olarak belirtilmiştir. Burada
özel olarak belirtmek gerekirse eğer bir buluş içeren proje önerisi varsa ve iş veren (firma) bunu
sahipleniyorsa masrafları çeker ! (masrafları paylaşabilir de) ve
Burada öyle bir sistem dizayn edilmeli ki
bu sistem; en başta dediğimiz gibi öyle
fikirler oluşturalım ve bunları proje
dönüştürelim ki işin sonunda patent
alabilelim veya para kazanabilelim.
Devamında ise bu fikir, proje ve
uygulamaların satışta da izlenip ne
kadar katma değer sağlandığını (veya
ne kadar para kazandırdığını)
ölçebilelim. Bu ölçme, işin aslı mevcut
kalite sistemlerindeki izlenebilirlik ile
sağlanabilir. Böyle bir sistem kurulursa
bu yazının sonunda bahsedeceğimiz gibi
devletin patentli ürünlerde elde edilen
gelirden alınan verginin %50 indirimi ile
ilgili teşvikten de yararlanılması
mümkündür. Böylece bir taş ile iki kuş
vurulur.

buluşçuya bir ödül verir. Ancak bu ödül işverenin keyfine kalmış
bir ödül değildir. Bu ödül veya bedel 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet
Kanunun Çalışan Buluşlarına Dönük Uygulama Yönetmeliğinde
yöntem olarak 10 ve 12. Maddelerinde , bedelin hesaplanması
ise 21. Maddede net ve detaylı olarak belirlenmiştir. Burada
kısaca belirtmek gerekirse kanun ve yönetmelik buluşla ilgili
ödülünü verilmesinde, buluşa denk olan başka bir buluştaki
lisans bedeli, veya buluştan elde edilen kazanç veya tahmin
yöntemleri önerilmektedir. Bazıları patent değeri hesaplayıp
buluşa bir değer vermektedir ki biz bunun pratikte, özellikle
Türkiye piyasasında uygulamasının zor ve pahallı olduğunu
düşünüyoruz. Bizim tecrübemize göre en doğru yöntem buluştan
elde edilen kazanca göre buluşçuya ödül verilmesidir. Bizler, bir
proje önerisi var, bu yönetimce (iş veren) işe yarar- katma değere
dönüşebilir kararı veriliyor, bu patentlenebiliyor (veya tasarım
veya faydalı model ile korunabiliyor) ise hizmet buluşu olarak

değerlendirilmeli, fikrî mülkiyet koruması işlemleri başlatılmalıdır. Bu esnada buluşçuya teşvik ödülü
verilebilir. Eğer buluş ticarileşebiliyor veya rekabette etkili olup firmaya katma değer sağlıyorsa bu
ölçülerek buluşçuya da ayrıca bir kazanç ödülü verilmelidir. Elbette ki bu söylendiği kadar basit
değildir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, İnovasyon veya Ar-Ge takımları, eğer firmalarında katma değer
üreten veya para kazandıran fikirler üretip başarılı projeler yapmak istiyorlarsa hem
İnovasyon yöntemlerini iyi öğrenmeli ve uygulamalı, hem de buradan çıkan fikirlerin satışa
kadar, hatta satıştan sonra izlenebilmesini sağlayan bir sistem kurmalıdırlar. Elbette ki bu
sistem, maddi ve manevi kazançları arttırmak için fikrî mülkiyetten bağımsız
düşünülmemelidir.

Burada öyle bir sistem dizayn edilmeli ki bu sistem; en başta dediğimiz gibi öyle fikirler oluşturalım
ve bunları proje dönüştürelim ki işin sonunda patent alabilelim veya para kazanabilelim. Devamında
ise bu fikir, proje ve uygulamaların satışta da izlenip ne kadar katma değer sağlandığını (veya ne
kadar para kazandırdığını) ölçebilelim. Bu ölçme, işin aslı mevcut kalite sistemlerindeki izlenebilirlik
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ile sağlanabilir. Böyle bir sistem kurulursa bu yazının sonunda bahsedeceğimiz gibi devletin patentli
ürünlerde elde edilen gelirden alınan verginin %50 indirimi ile ilgili teşvikten de yararlanılması
mümkündür. Böylece bir taş ile iki kuş vurulur. Hem patentli katma değerli, rekabetçi ürün veya
yöntemler geliştiririz, hem de sattığımızdan alınan kârdan %50 vergi tasarrufu yapabiliriz. İyi bir fikir
veya buluş değerlendirme yalnız başına düşünülemez. Bunun için İyi bir İnovasyon ve Ar-Ge Sistemi
olmalıdır. Biz Kazandıran Ar-Ge ’yi öneriyoruz.

Kazandıran Ar-Ge ve Patent Yönetim Sistemi
Başta Ar-Ge bölümleri olmak üzere firmada üretilen fikirleri önce Ar-Ge projelerine, sonra da güçlü ve
değerli patentlere dönüştürmek için sistematik bir Ar-Ge yönetimi gereklidir. Biz buna Kazandıran
Ar-GeTM diyoruz. Sanayi bakanlığının yönlendirmesi ile çalışan ve özellikle 5746 sayılı Ar-Ge kanununa
göre kurulmuş olan Ar-Ge merkezlerinden patent başvuruları yapması istenmektedir. Elbette ki bir
kurum parasal teşvik veriyorsa verim ister. Ar-Ge çalışmalarının verimini ölçmenin en iyi yolu firmanın
yüksek kâr ve ciro üretmesidir. Ancak operasyonel Ar-Ge çalışmalarının verimini ölçmek için patent
başvuru sayıları da önemlidir. Normal şartlarda altında çok patent başvurusu yapan firmaların Ar-Ge
çalışmarı da yoğundur ve katma değerli sonuçlar elde ediyordur. Sanayi bakanlığı müfettişleri veya
teknik uzmanları Ar-Ge merkezlerinin verimliliğini ölçmek için patent sayıları ve patentle ilgili bir
yönetim sistemi olup olmadığına bakmaları doğrudur. Ancak, bizler, bunun doğruluğunu kabul etsek
de yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bizler Ar-Ge merkezlerinin, Tasarım Merkezlerini, Ar-Ge bölümü
olan firmalar ve Ar-Ge veya İnovasyonu bir rekabet stratejisi olarak belirleyen firmaların para
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harcatan değil Kazandıran Ar-GeTM ile birlikte Patent Yönetim Sistemi veya geniş anlamda Fikrî
Mülkiyet Yönetim Sistemine sahip olması gerektiğine inanıyoruz.

Kazandıran Ar-GeTM Nedir?
Piyasada dolaşan bir söz var; “İnovasyon para kazandırır, Ar-Ge para harcatır !” diye. Bu söz yanlış
bir sözdür. İnovasyon ve Ar-Ge apayrı bir şey değildir. Bu terimlerin çok detaylı ve literatür tanımına
girmeden, Ar-Ge’yi , sistematik olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile teknik yenilikler yapmak
olarak kısaca tanımlarken, İnovasyonu, teknik veya değil, yenilik yapıp başta para kazanmak üzere
katma değer üretmek olarak tanımlayabiliriz. Meşhur dizayn firması IDEO’nun kurucularından Tom
Kelley’in deyimiyle İnovasyon; parlak fikir ve başarılı uygulamaların birleşimidir. İşin aslı, İnovasyon
da, Ar-Ge de katma değer üretmeye dönüktür ve başarılı olmak zorundadır. İnovasyon, olsa olsa
sadece teknik konularda değil daha geniş alanları kapsayan bir şeydir. Her ikisini yapmak için de
para, zaman ve emek harcamak gerekir. Ama insanlar inovasyonu para kazanmak için, Ar-Ge’yi para
harcamak için yapmazlar! Ar-Ge’yi de para kazanmak için yaparlar.
Günümüze değin insanlar Ar-Ge yapar, katma değerli ürün, hizmet ve proses geliştirir ve bununla
rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışırdı. Ancak Ar-Ge çalışmalarının çoğu başarısız olmaktadır! Bu
bakımdan Ar-Ge sonucu belirsiz operasyonlar olarak da adlandırmak mümkündür. Edison, elektrik
ampülünü geliştirirken binlerce deney yaptığı veya adamlarına yaptırdığı söylenir. Bu metot, yanlışları
eleyerek doğruya ulaşma veya piyasadaki adıyla “deneme yanılma metodu” olarak bilinmektedir. ArGe projelerinin deneme yanılma metodu ile yönetilmesi artık düşünülemez. Bu hem lüks, hem de
zaman ve para kaybıdır. Sonucu belirsiz ve büyük ihtimalle para dönüş ihtimali düşük olan bir şeye
para yatırmak elbette her adamın harcı değildir. Ve doğru değildir de Bize göre, Ar-Ge , verilere dayalı
ve sistematik yönetilirse sonucu belirsiz olmaz, para kazanmanız veya katma değer elde olasılığınız
yüksek olur. İşte bunu Kazandıran Ar-GeTM İle yapabiliriz.
En Genel Olarak Kazandıran Ar-GeTM Şunları İçermelidir;
A) Firmanın bir İnovasyon veya Ar-Ge rekabet stratejisi olmalıdır
Firmanın inovasyon veya Ar-Ge Stratejisi, firmanın içinde bulunduğu rekabet ortamına göre
değişir. Bir çelik üreticisi ile son tüketici mamülleri üreten bir firmanın rekabet stratejisi farklı
olur. Biri kaizen tekniğine benzer belki tedrici veya arttırımsal inovasyon yapar, diğeri ise
teknolojik inovasyon yapmak zorundadır. Bu zorunluluklar onun personelini farklı eğitmesine,
farklı metodlar kullanmasına sebep verecektir. Sistem farklı işleyecektir. Dolayısı ile firmanın da
buna göre bir İnovasyon veya Ar-Ge stratejisi belirlemesi gerekir. Elbette ki bu strateji firmanın
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temel rekabet stratejisine uyumlu olmalı, veya firmanın temel rekabet stratejisinde İnovasyon ve
Ar-Ge olmalıdır.
B) Firma İçi ve Firma Dışından Gelen Fikirler Sistematik Olarak Kayıt Altına Alınmalıdır
Bir fikir, firma içinden gelsin, firma dışından gelsin, fikir oluştuktan projeye dönüşene kadar, hatta
belki ürüne dönüşene kadar nasıl yönetileceği tanımlanmalıdır. Tedarikçiler ile, üniversiteler veya
araştırma kurumları ile çalışma çekli belirlenip gizlik sözleşmeleri yapılmalı ve sonradan
bahsedilecek fikrî mülkiyet hakları garanti altına alınmalıdır. Firma içindeki fikirler ise 6769 sayılı
sınai mülkiyet kanunu esas alınarak kayıt altına alınmalıdır.
C) Yeni Ürün, Ar-Ge veya İnovasyon Yönetim Prosedür veya Yönetmeliği Oluşturulmalıdır
Sürdürülebilir başarı için sistem önemlidir. Katma değerli fikirlerin seçilip proje olarak
uygulanması, proje analizi, test ve doğrulama gibi faaliyetlerin nasıl bir akışla uygulanacağı
belirlenmelidir. Onayların nasıl alınacağı ve projelerin nasıl minimum bürokrasi ile yönetileceği
belirlenip firmanın yönetim sistemine (veya kalite yönetim sistemine) entegre edilmelidir.
D) Teknolojik Rekabet Analizi, Rakip Analizi ve Teknoloji İzleme Faaliyetleri Yapılmalıdır
Yapılan çalışmaların duygusal ve kişisel tahminlerden ziyade rakkamlarla, verilere dayandırılarak
yürütülmesi için teknolojik rekabet analizleri yapılmalı ve buna göre fikir üretimi ve proje
yönetiminin yapılması sağlanmalıdır. Üretilen fikir ve projelerin sadece kişisel tahminlerle değil,
verilerle oluşması sağlanmalıdır.
E) Fikrî Mülkiyet Yönetimi veya Patent Yönetimini İçeren Sistem Kurulmalıdır
Yapılan tüm çalışmaların fikrî mülkiyet olarak kayıt altına alınması ve maksimum yarar
sağlanması için ilgili yönetmelik ve prosedürlerle birlikte sistem tanımlanmalıdır. Burada sistem
6769 sayılı kanuna uygun olması gerektiği dikkate alınıp verimlilik esas alınmalıdır. Burada
özellikle fikrî mülkiyet veya patentin rekabette nasıl kullanacağı da tanımlanabilir. Yani, sadece
patent veya tasarım almak değil, bunu katma değere ve paraya dönüşmesini esas alan
uygulamaların yapılmasına imkan veren bir sistem kurulmalıdır.
F) Katma Değerli Proje Oluşturma veya Yönetmenin Kıstasları Belirleyip Uygulanmalıdır
Fikirlerin, projelerin, tasarımların, buluşların, firmanın rekabet stratejisine uygun olarak katma
değerli olması için kriterler tanımlanmalıdır. Ancak bu kriterler özgür veya yaratıcı düşünceyi
engellemeyecek şekilde dengeli olması sağlanmalıdır. Yani, öyle projeler üretilmeli ki işin
sonunda katma değer üretimi, rekabet gücünün arttırılması veya paraya dönüşme gibi arzu
edilen sonuçlar elde edilmesine imkan veren fikir ve proje kriterleri belirlenmelidir.
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G) Personelin Gerekli Eğitimi Alması Sağlanmalıdır
Firma personelini hem yenilikçi düşünmeye yöneltmek, hem kendilerine güveni sağlamak, hem
motive etmek ve hem de uygun metodolojileri kullanarak kısa yoldan inovatör olmalarını
sağlamak için gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. Eğitimlerin birkaç gün eğlenceli
geçmesi ve sonrada personelin mevcut klasik işine devam etmesi şeklinde değil, eğitimin alındğı
andan itibaren değişimin sağlanmasına imkan verecek bir tarzda olması sağlanmalıdır.
H) İnovasyon ve Ar-Ge Finansal Fon Yönetimi Belirlenmelidir
Yapılan tüm faaliyetlerin bütçesi, muhtemel getirileri, dış kaynaklı fonlar (Ar-Ge teşvikleri, iş
birlikleri), teknoloji transferi, startup yatırımı vb bütçe ve finansal araçların nasıl yönetileceği
belirlenmelidir. Devlet teşviklerine göre Ar-Ge projesi değil, firmanın rekabet stratejisine göre ArGe projeleri üretilip, sonradan bunlara uygun kaynaklar sağlanması gerekir. Sistem buna göre
dizayn edilmelidir.
İ) İnovasyon ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Başarı Kriterleri Belirlenmeli ve Uygulanmalıdır.
Yapılan çalışmalarda devamlı olarak işin başlangıcında ve kritik operasyonlarda hangi
kontrollerin yapılacağı, başarı ölçüm kriterleri belirlenmesi ve uygulanması gereklidir. Sistem
devamlı gözden geçirilip, dinamik bir yapı ile katma değer, patent ve para üretim başarısı gözden
geçirilmelidir. Eğer bir Ar-Ge merkezi var ve patent üretmiyorsa o Ar-Ge merkezi başarısızdır. Bir
Ar-Ge merkezi var, patent üretiyor, ama patentler rekabetçi ve paraya dönmüyorsa yine bu Ar-Ge
merkezi başarısızdır. Dolayısı ile başarı kriterleri fikirlerin oluşturulmasından (firma içi veya firma
dışı) projelerin değerlendirilmesi, yönetilmesi ve piyasaya sunmaya (markete giriş) kadar tüm
aşamalarda netleştirilmelidir.

Fikirlerin Patentli Ürüne ve Katma Değere Dönüşmesi Nasıl Sağlanır.
Bizim önerdiğimiz sistemin temel karakteristik özelliği; Strateji belirleme, kayna ayırma, doğru fikir
ve proje üretimi, bunların yönetimi ve hakkaniyet çerçevesinde kayıt altına alma, ürünün başarılı bir
şekilde piyasaya çıkması (veya ana sanayiye sunulması) için gerekli gerekli koşulları ve testleri
yapma, piyasadan geri dönüşleri (feedback) alma, gerekirse revizyonlar ve arzu edilen başarıyı
sağlamak şeklindedir. Ancak böyle bir yapıyı kurmak basit değildir. Hem İnovasyon ve Ar-G’yi
içselleştirecek şekilde bilmek, hem fikrî mülkiyet ve patente hakim olmak, hem de tecrübe gerektirir.
Bunun üstüne her şeyin kanunlara uygun ve rekabet üstünlüğü elde edecek tarzda düzenlenmesi
gereklidir.
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Firmalar, bir şekilde, el yordamıyla veya bildikleri yöntemlerle fikir üretiyor, proje oluşturuyor, o
projelere devletten destek buluyor, ürünü çıkarıyor. İşin sonunda para kananda var kazanmayan da.
Bize göre, daha doğrusu gözlemlerimize ve yılların tecrübesine göre fikirler, projeler, bunlar için
harcanan zaman ve paraların çoğu heba oluyor. Biz, fikirler, projeler, yeni ürün, proses ve hizmetlerin
gelişmesi, katma değer ve para kazanılması için temelde şunların olması gerektiğini savunuyoruz;
Fikir üretelim, ama tek başına değil, firma olarak, hatta firmanın tedarikçileri, ana sanayi ve
çevresinde network olarak ilişkili her kişi ve kurumla fikir üretelim
Fikir üretelim, ama rastgele değil sistematik fikir üretelim
Fikir üretelim, ama sadece parlak değil, firmayı rekabetçi ve daha kârlı yapacak fikirler
üretelim
Fikir üretelim, ama duygusal değil, sayılarla, verilere dayalı olarak fikir üretelim
Fikir üretelim, ama bu fikirleri kayıt altına alalım, patent veya diğer fikrî mülkiyet haklarını
alalım ve işin sonunda maddi ve manevi olarak paylaşalım
Ürettiğimiz fikirleri projelendirelim, ama bu projelerde de esas katma değer üretmek,
rekabetçi olmak veya para kazanmak olsun
Projelerimiz devlet desteklerine göre değil, bizim rekabet ihtiyaçlarımıza göre olsun, gerekirse
iş birliklerine girelim
Her şeyi kendimiz yapmak için proje üretmeyelim, gerekirse işbirlikleri, teknoloji transfer veya
startup lara da fırsat verelim
Yaptığımız tüm işlemler bir metodolojiye dayansın, sorgulayalım ve sürdürülebilirlik için
sistem kuralım
Bunun gibi daha bir çok şeyden bahsedebiliriz. Bunları gerçekleştirmek için şu adımları öneriyoruz;
1) Mevcut Durum Analizi;
Yapılacak ilk iş firmamız ne durumdadır, elimizde neler vardır, rakiplerimiz kimlerdir ve piyasa
(market) ne beklemektedir. Bunları tespit etmek ve kayıt altına almaktır. Burada SWOT veya
PEST analizleri de yapılabilecektir.
2) Eğitimler
Tüm personelin, yaptığı işe göre birkaç eğitimden geçirilmesi gereklidir. Bunun nedeni
personel hem gelişsin, hem ne yaptığını iyi bilsin ve iyi yapsın, hem de motive olması için.
Personel memur gibi çalışırsa o firmadan İnovasyon çıkmaz, devlette çıkmadığı gibi !
3) Sistemin Gözden Geçirilmesi ve Dokümantasyon
Sistemin gözden geçirilmesi derken, kalite yönetim sistemi, Ar-Ge yönetimi veya benzer
yapılardır. Örneğin öneri sistemi nasıl işliyor, Ar-Ge prosedürü veya yeni ürün geliştirme
yönetmelikleri var mı, nasıl işliyor bunların incelenmesi ve arzu edilen sisteme göre revize
edilmesi gerekir. Elbette ki sistem yoksa yeniden kurulmalıdır.
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4) Teknolojik Rekabet Analizi ve Teknoloji İzleme
Yaptığımız tüm çalışmaların veriye dayalı olması lazım. Evet, firma kurucuları, firma CEO ları
veya genel müdürleri bilgili ve tecrübeli olabilir. Ancak sadece onların kafasındakilerle yol
alınamaz. Veya arzu edilen yol alınamaz. Buna satış yöneticilerin müşteri talepleri
konusundaki görüşleri de dahildir. Bu bilgileri dışlamadan, sisteme dahil edilerek daha teknik
veriler olması gerekir. Örneğin patente dayalı teknolojik rekabet analizi firmanı içinde
bulunduğu alanda hangi teknolojilerin olduğu, rakiplerin ne yaptığı, Ar-Ge ve patent durumları
net bir şekilde görülebilir. Firma Ar-Ge yapacaksa bu durumları da baz alarak strateji
geliştirmesi gerekir. Teknolojik Rekabet Analizi geçmiş verileri inceler. Teknoloji İzleme ise
güncel olarak gelişmeleri anlık olarak gösteri ki bunlarda önemlidir.
5) Fikir Üretimi ve Proje Yönetimi
En baştan beri şunu savunuyoruz; Öyle fikirler ve projeler üretelim ki işin sonunda patent,
tasarım alalım, ürün, yöntem veya hizmetimiz rekabetçi olsun, katma değer elde edelim ve
en önemlisi firmanın arzu ettiği parayı kazanalım. Sistemi buna göre dizayn edip ilk günden
itibaren uygulamalıyız.
6) İnovasyon ve Ar-Ge Bütçe Yönetimi- Teşvikler
Savunduğumuz sistemde devletin Ar-Ge teşvikleri ikinci plandadır. Çünkü olması gereken şey
odur da ondan. Eğer Ar-Ge teşviklerine göre Ar-Ge projeleri yaparsak arzu ettiğimiz başarıyı
yakalayamayız. Zaten rakkamlar onu gösteriyor. Türkiye Ar-Ge ye para ayırıyor ama
rekabetçilikte halen çok gerideyiz vs. Dolayısı ile Ar-Ge ve İnovasyon projelerine şöyle
bakılmasını sağlamalıyız; Firma nasıl bir işi yapmak için bir makine almayı elzem görüyor ve
buna para yatırıyorsa İnovasyon ve Ar-Ge projelerine de öyle bakmalı. “Biz rekabetçi olmak
için, büyümek için, kârımızı arttırmak için bu projeye yatırım yapmalıyız” diye düşünmek
gerekir. Eğer imkan varsa elbette ki devlet teşviklerinden de faydalanılmalıdır.
7) Teknoloji Transferi, İş Birlikleri ve StartUp Yatırımları
Bir firma her şeyi kendisi yapamaz. I-phone telefonu geliştirirken dokunmatik ekranını aslında
Tayvanlı bir firma geliştirdi. Dolayısı ile iş birliklerine açık olmalıyız. Bu iş birlikleri ana sanayi,
yan sanayi iş birlikleri olabileceği gibi, çevredeki firmalarla network, rekabet öncesi iş birliği
(jonit venture), üniversite ve araştırma kuruluşları ile iş birliği olabilir. İşimizle ilgili hazır
teknoloji varsa o teknolojiyi alma veya lisansla kullanma konularında, teknoloji transfer
anlaşmaları yapabiliriz. Ama burada, özellikle üniversitelerle çalışmada ve teknoloji
transferlerinde dikkat edilmesi gereken husus bizim işimizi iyi bilen, kafa patlatmış hocaları
bulma ve bunlarla ilgili patentlerin sağlamlığı! Konusunda araştırmalar (due-diligence)
yapmayı ihmal etmemektir. Bazı alanlarda, özellikle bizim esnek olamadığımız ve hantal
kaldığımız yeni teknolojilerde start up ları izlemeli ve gerektiğinde yatırım yapabilmeliyiz.
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Elde Edilen Kazançlar Nasıl Paylaşılmalı. Zenginleşen Mühendisler ve Tasarımcılar.
Türkiye’de şöyle bir yanlış zihniyet vardır; “Patronlar veya fabrikatörlerin paraları ile her şey
yapabileceklerini düşünmeleri ve çalıştırdıkları personeli sömürdüğü!” gibi. Böyle düşünen,
sömürücü! Patronlar istisnai olarak olabilir Bu, çok ama çok yanlış bir şeydir. Elinde parası olan bir
insan bir iş yeri yapıyor, üretiyor veya ticaret yapıyorsa bu bir girişimcidir ve aslında toplum yararına
çalışıyordur. Hele hele günümüzde “paradan para kazanmanın” düşüncesine rağbet olduğu bir
ortamda bir girişimci yatırım yapıyor, firma kuruyor, makineler alıyor, personel çalıştırıyor ise onu
alkışlamak gerekir. Çünkü onlar riske girmektedir. İşinde başarısız olursa batacaktır ve elindeki
sermaye uçabilecektir. Belki borçlarından dolayı hapse girecektir. Ama politikacıların böyle bir riski
yoktur!. İstisnai olarak ülkeyi batırsalar bile en fazla seçimi kaybederler, emekli olurlar. Dolayısı ile
girişimcileri korumak, saygı duymak gereklidir. Ve onların sayısının artmasına imkan verecek
ortamlar oluşturmalıdır.
Olaya çalışanlar gözüyle bakıldığında, genellikle işçiler gün boyu çalışırlar ve onlara ancak
geçinebilecekleri kadar veya daha altında ücret verilir. Onların yöneticileri ve mühendis-tasarım
grubundakiler ise belki işçilerden daha çok kazanır, ama onlar da zengin olmaz!. Genellikle bu durum
“işçiler-patronları için çalışır!” gibi bir portre ortaya çıkar.
6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, bir
firmada çalışanlardan buluş ortaya
çıkarsa, bu buluşa patent alınmaya
karar verilirse çalışana, maaşından hariç
bir ödül vermesini şart koşar. Bu çok çok
önemli bir şeydir. Ancak bu şart,
firmanın patente boş yere para
harcamasına sebep olmaz, kanun ve
yönetmelik bu işten para kazanılırsa
buluşçuya da para vereceksin der. Yani
bir buluş yaptın, ona patent aldın,
buluşçuya, para kazanırsan bir bedel
ödüyorsun. Bu kötü bir şey değildir. Bu,
hem çalışanı, hem patronu veya işvereni
koruyor.

Bizim görüşümüz, bir firma çok kazanıyorsa ve o firma bir
sektörde tekel değilse, devletle veya bazı gruplarla gizli iş
birlikleri vs yapmıyorsa, yani rekabetçi bir ortamda çok
kazanıyorsa bu işin başındaki patron ve çalışanları
sayesindedir. Amerika’daki amazon firmasında normal bir
mühendis ayda 6-8 bin $ para kazanır. Bu mühendislerin büyük
çoğunluğu göçmendir ve oranın yerlisinden kıskançlık ve hatta
kendilerinden daha çok kazandıkları için düşmanlık! Görme
ihtimali yüksektir. Neden? Nedeni şudur; Amazon’nun patronu
Jeff Bezos amazonu ilk kurduğunda kendi fikrî ve patenti ile
kurmuştu. Ama amazon şimdi 1 trilyon dolarlık dünyanın en
zengin birinci veya ikinci şirketi . Bunu sadece jeff bezos
yapmıyor, bunu çalışanları ile birlikte yapıyorlar. Bunun hepsi

çok iyi biliyor. Bir girişimci risk alır, bir üretim veya ticaret şirketi kurar, yanına bazı adamlar çalışır ve
başarılı olmak için uğraşır. Bu uğraşı firma büyüdükçe devam ederse iyi bir başarı muhtemeldir.
İnovasyon veya Ar-Ge işte bu başarının önemli araçlarından biridir.
6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, bir firmada çalışanlardan buluş ortaya çıkarsa, bu buluşa patent
alınmaya karar verilirse çalışana, maaşından hariç bir ödül vermesini şart koşar. Bu çok çok önemli
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bir şeydir. Ancak bu şart, firmanın patente boş yere para harcamasına sebep olmaz, kanun ve
yönetmelik bu işten para kazanılırsa buluşçuya da para vereceksin der. Yani bir buluş yaptın, ona
patent aldın, buluşçuya, para kazanırsan bir bedel ödüyorsun. Bu kötü bir şey değildir. Bu, hem
çalışanı, hem patronu veya işvereni koruyor. “Beraber katma değer üretelim, beraber maddi ve
manevi olarak tatmin olalım” düşüncesi vardır. Yani “ kazan kazan (win -win) vardır” 6769 sayılı
kanunun iyi uygulanması mühendisleri ve tasarımcıları girişimci gibi düşünmeye yönlendirir. Onları
zengin edebilir. En azından rakipleri olan sabit maaşlılara göre, ürettikleri fikir ve projelerle daha
fazla para kazanmasına imkan vermektedir.

Türkiye’de Patentli Üründe Vergisel Teşvikler.
Türkiye’deki vergi sistemi, özellikle dolaylı vergiler çok adaletsizdir. Maalesef, Türkiye, girişimci için
adeta “vergi cehennemidir!” . Ancak, iyi bir haber, Türkiye’de 2014 yılında çıkarılan bir kanun patentli
ürünlerin satışından elde edilen kazanç sonucundaki vergilerde %50 indirim verilmektedir. Bu kanun,
yani, 06 Şubat 2014 tarihli 6518 nolu kanunun 82. Maddesi ile değiştirilen 13/6/2006 tarihli ve
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesi gereği “patentli üretim yapan Türkiye’deki
şirketler %50 daha az vergi ödeyecektir “ Şeklindedir. Bu, şu anlama gelir; “ Eğer, ben bir üretim
yapıyor ve bu üretiminde patentler varsa, bu patentler de ürünle doğrudan ilgili ve parayı buradan
kazanıyorsam, hem daha çok satış yaparım, hem daha az vergi öderim! “ . Bu adil bir uygulamadır.
Çünkü bunu firma klasik tabirle devletten adamını bularak veya başka illegal yollarla değil, aklı ile
yani İnovasyon ve Ar-Ge ile yapmıştır. Devletin, inovasyonu ve Ar-Ge’yi daha az vergi ile ödüllendirmesi
adildir ve daha tutarlıdır.

Ancak yukarıdaki patentli üretimi teşvik eden vergi teşviği kanunun uygulanmasında bir sorun vardır.
Örneğin bir çikolata üretimi yapan bir firmanın 100 tane ürünü var, 2 adet te patenti var. Bu
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patentlerden dolayı vergi teşviği tüm cirosu ile mi ilgilidir, yoksa hangi ürünleri ile ilgilidir. Elbette ki
bu teşvik sadece ilgili ürünlerden elde edilen ciro ile ilgilidir. Şimdi gelelim ikinci soruna, acaba bu 2
patent, gerçekte satışta patentli olduğu belirtilen ürünler ile mi ilgilidir. Yani, bu patentler o ürünleri
mi temsil ediyor. İşin daha zor yanı “vergi müfettişleri bunu nasıl anlayacaklar veya tespit edecekler?
Onlar mühendis veya patent vekili değil ki!”. İşte bu gibi sebeplerden dolayı patentli ürüne vergi
teşviği çok sıhhatli uygulanamıyor ve yaygınlaşamıyor. Ama
Türkiye’de klasik Ar-Ge teşvikleri Ar-Ge
proje başlangıcında verilmekte, ancak
projenin başarısı hakkında bir
denetleme yapılmamaktadır. Zaten
yapılması zordur ve ne yapsan ki
denetleyemezsiniz. Bürokrasi artar.
Ama işin sonunda, yani mal veya üretim
gerçekleştirdikten sonra bundan para
kazanmışsan ve bunu patentle
sağlamışsan daha az vergi almak, hem
İnovasyon ve Ar-Ge başarı olduğunda
ödüllendirmek olacağından verimlidir,
hem de devlet baştan para vermiyor,
işin sonunda sadece daha az vergi
alıyor, bu bakımdan da adildir.

sanayici için, özellikle yeni ürün geliştirip patent alanlar için çok
büyük avantaj sağlayan bir teşvik. Bu teşviğin uygulanması ile
firmalar, finans ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları Ar-Ge
teşviklerinden bile vazgeçeceklerdir!. En azından ihtiyaç
duymayacaktır. Bize göre patentli ürüne (veya üretime) verilen
vergi teşviği çok adaletlidir. Zaten, vergi düşürme ile yatırım çekme
ülkelerin önemli stratejilerindendir. Irlanda vergi düşürerek bir çok
global şirketi kendisine çekmiştir. Lüxemburg bir zamanlar sadece
madencilikten para kazanırken finanstan düşük vergi alarak bir
çok bankayı kendisine çekmiştir. İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri
sonucunda elde edilen kazancın da %50 daha az vergiye tabi
tutulması doğrudur ve iyi bir stratejidir. Türkiye’de klasik Ar-Ge
teşvikleri Ar-Ge proje başlangıcında verilmekte, ancak projenin
başarısı hakkında bir denetleme yapılmamaktadır. Zaten yapılması

zordur ve ne yapsan ki denetleyemezsiniz. Bürokrasi artar. Ama işin sonunda, yani mal veya üretim
gerçekleştirdikten sonra bundan para kazanmışsan ve bunu patentle sağlamışsan daha az vergi
almak, hem İnovasyon ve Ar-Ge başarı olduğunda ödüllendirmek olacağından verimlidir, hem de
devlet baştan para vermiyor, işin sonunda sadece daha az vergi alıyor, bu bakımdan da adildir.
Patentli ürüne %50 vergi teşviğinin iyi uygulanması için, bu yazının başından beri önerdiğimiz
sistematik yaklaşım ve izlenebilirlik sayesinde mümkün olacaktır. Yeni bir fikir geliştirildikten sonra
projelendirilmesi, patent alınması ve ürünün piyasaya çıkarılmasına kadar ki tüm süreç bir sistem
dahilinde kayı altına alınırsa, ki bizim ön gördüğümüz sistem bunu sağlıyor, işte bu durumda firmalar
patentli ürünler, üretim yöntemleri ve hatta iş metodları geliştirebilirler. Buradan firma hem rekabetçi
olarak daha fazla para kazanır, hem de devletin az vergi ile ödüllendirmesini hak edebilir.
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KORDİNAT NE YAPAR?
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, ayrıca, başta marka, patent ve tasarım
olmak üzere tüm fikrî mülkiyet haklarının korunması konusunda vekillik hizmeti yapmaktadır.

KORDINAT’IN DİĞER ÖZEL HİZMETLERİ
İnovasyon ve Ar-Ge Yönetim Stratejileri
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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