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Rakipleriniz sektörünüzü alt üst ederken Sizin 

operasyon yeteneğinizi arttırmanız Roma 

yanarken keman çalmaya benzer.      

     

Gary HAMEL 

Harvard Rekabet Profesörü 

 

 

GIA Nedir? 
 

GIA (Global İzleme Ajansı); Açık istihbarat kaynaklarından herhangi bir sektördeki teknik veya teknik 

olmayan gelişmelerin izlenmesi ve bunların sektör trendi, rakiplerin faaliyetleri, hukuk riskler veya 

İnovasyon ve Ar-Ge fırsatları olarak raporlandığı bir hizmettir.  Özellikle yeni ürünlerin,  patentli 

teknolojilerin, yeni tasarımların ve  markaların izlenerek rekabet için gerekli olan teknoloji ve ticari 

istihbarat bilgilerinin elde edilmesini sağlar. Bunun için teknoloji ve ticari bilgilerin yer aldığı bir çok veri 

tabanından faydalanılır.  

 

 

Neden GIA ? 
 

Hemen hemen her konuda dünyada her gün  binlerce yeni teknoloji, yeni tasarım, yeni ürün veya yeni 

marka ortaya çıkmaktadır. Gerek bir küçük bir işletme, gerekse dünyanın bir çok ülkesinde markası ile 

satış yapan bir ihracaatçı firma olsun,  az veya çok, bilinçli veya bilinçsiz bir rekabet stratejisi kullanır. 

Bu rekabet stratejisini belirlerken sektöründeki gelişmeleri , rakiplerinin davranışlarını izler ve buradan 

aldığı bilgiler ile ürünün özelliklerini, fiyatını, pazarlama ve satış şekillerini belirler. Firmaların rekabet 

stratejileri, firmanın büyüklüğüne bakılmaksızın hepsinde, yazılı veya yazılı olmayan bir şekilde vardır. 

Büyük ve kurumsal firmalarda genellikle yazılı olarak rekabet stratejileri mevcut olabilirken, küçük bir 

firmadaki rekabet stratejisi yöneticinin aklındadır!  Firmalar, rekabet stratejilerini belirlerken çoğu 

zaman piyasadan aldıkları bilgileri , kendi bilgileri ile birleştirirler ve buna göre karar verirler. Piyasanın 

izlenmesi ise çoğu zaman, gazete ve dergilerden, fuarlardan, sektörel yayınlardan veya rakip bir ürünün 

piyasadan satın alınarak incelenmesi şeklinde olmaktadır.  
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Oysa, rekabet şartlarının her geçen gün değiştiği ve zorlaştığı böyle bir ortamda, sadece Google’da 

arama yaparak, sadece fuar ziyareti yaparak veya sektörel dergileri inceleyerek, yani el yordamıyla 

piyasanın ve rakiplerin izlenmesi kesinlikle yeterli değildir!  

 

Amaç, tüm dünyaya  Mal ve Hizmet Satılacaksa Piyasanın ve Rakiplerin Sürekli ve Sistematik Olarak 

İzlenmesi Gerekir.  

 

Gerek yurt içi piyasasında, gereksese ihracaatçılar için piyasanın ve rakiplerin izlenmesi elzemdir.  

 

Çünkü;  

 

Türkiye’de yılda 10.000 civarında patent «tekel hakkı almak için» 

başvuru yapılmaktadır. Bu rakam  Almanya’da 50.000,  Çin’de 700.000 , 

Amerika’da 300.000, Japonya’da 330.000, Güney Kore’de 400.000 

civarındadır.  

 

Benzer şekilde Yeni tasarımlarda ise Türkiye’de yılda 8.000 civarında 

yeni tasarım başvurusu yapılıyor, Bu rakam Almanya’da 40.000, Çin’de 

ise 300.000 civarındadır. 

 

Piyasaya çıkan yeni ürünlerde 50 ülke için yapılan araştırmalarda  

sadece market raflarına çıkan yeni ürün sayısı yılda 800.000 civarındadır. 

 

Türkiye’de yılda ortalama 100.000 yeni marka başvurusu yapılmaktadır. 

Bu rakam  Almanya’da 80.000,  Hindistan’da 100.000, Amerika’da  

300.000 bin Çin’de 600.000 adet civarındadır.  

 

  

 

Dünyada her yıl milyonlarca 

yeni ürün, yeni teknoloji, 

yeni tasarım ve yeni 

markaların çıktığı bir 

ortamda, sadece 

uzmanların bilgi ve 

tecrübesi ile, sadece fuar 

ziyaretleri ile “göz ucuyla” 

izlenmesi veya el 

yordamıyla yapılan işlerle 

piyasanın izlenmesi ve 

buradan elde edilen bilgiler 

ile rekabet stratejisinin 

belirlenmesi mümkün 

değildir.   

GIA (Global İzleme Ajansı), Türkiye’de ilk olarak sistematik bir şekilde 

yeni ürünleri, patentli yeni teknolojileri, yeni tasarımları ve  markaları 

dünyanın bir çok ülkesinde kayıtlı olduğu veri tabanları ile izlemekte 

ve müşterilerine raporlamaktadır. 
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GIA, Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme, Pazarlama, Satış  bölümlerinin, Fikri Mülkiyet departmanlarını ve 

özellikle yönetim kurulundaki stratejik karar vericilerin kullandığı bir rekabet istihbaratı servisidir.  

 

 

GIA, Şirketlerde Hangi Bölümler ve Kişiler Tarafından Kullanılır? 

 

Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme Bölümleri 

Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme faaliyetlerinde piyasadaki teknolojik gelişmeler ve rakiplerin Ar-Ge 

faaliyetlerinin izlenmesi çok önemlidir. Vaktinden önce piyasaya 

çıkarılan yeni bir ürünün müşteri tarafından anlaşılmama veya 

arzu edilen talebi yaratmama riski olduğu gibi piyasanın 

gerisinden gitmek te trenin kaçırılmasına sebep olabilir. Ar-Ge ve 

Yeni Ürün projelerinin  %75’ten fazlasının başarısız olduğu bir 

ortamda sadece akıldaki bilgiler ile proje seçmek, piyasa ve 

rakip Ar-Ge aktivitelerini dikkate almamak bu başarısızlığı daha 

da arttırır. Ar-Ge veya yeni ürün geliştirme geliştirme bölümleri 

GIA’dan rakiplerinin tam olarak hangi Ar-Ge projeleri ile 

ilgilendiğini görebilir ve buna göre kendileri de karşı Ar-Ge projeleri geliştirebilirler. Diğer taraftan rakipler 

tarafından patent veya tasarım hakkı ile korunan projelerin bir saldırı silahı olarak kullanılabileceği veya  

mayın tarlasından farklı olmadığı biliniyorsa bu mayın tarlalarına giren projeleri gözden geçirmek 

bakımından da önemlidir.  

 

 

Pazarlama ve Satış Bölümleri 

Çoğu zaman bir malın fiyatını piyasa belirler !  Aynı şekilde bir ürünün piyasada tutup tutmayacağını yine 

piyasa belirler. Pazarlama tarihi bir çok mükemmel ürünün piyasada tutmayıp tarih sayfalarına nasıl 

gömüldüğünü anlatan hikayelerle doğrudur. Kuşkusuz 

pazarlamacılar ve satışçılar bir ürününü piyasada tutup 

tutmayacağını tahmin edebilirler. Ancak bu tahminler ne 

kadar bilgiye veya daha doğrusu sağlam verilere  dayalı ise 

isabetli karar almak da o derece mümkündür. Gerek yeni 

ürünlerin piyasaya sürülmesinde, gerek rakiplere karşı 

fiyat ve strateji belirlemede, gerekse markalaşma 

faaliyetlerinde piyasadaki yeni ürünlerin, markaların ve 

tasarımların izlenmesi gereklidir. Bu izleme faaliyetleri 

çoğu zaman el yordamıyla rakip ürünlerini inceleyerek, fuarlardan ve sektörel dergilerden elde edilir. 

Oysa doğru bilgiler içeren  sistematik bir veri akışı kuşkusuz pazarlama ve satış ile ilgili doğru kararlar 
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alınmasını ve hedeflenen satış gelirlerini sağlar.  İşte burada GIA, pazarlama ve/veya Satış bölümlerine 

piyasaya çıkan yeni ürünleri, yeni markaları, yeni tasarımları ve yeni teknolojileri düzenli raporlarla sunar. 

Bu piyasa ve rakip bilgilerini içeren raporlar, kuşkusuz pazarlama bölümlerini sadece duygusal veya 

tecrübelere dayalı kararlardan, veriye dayalı, sağlam teknik ve ticari istihbarat bilgileri içeren bilgilere 

dayalı kararlar verilmesini sağlar.  

 

 

Fikrî Mülkiyet Departmanları  

Dünyada genel olarak fikrî mülkiyet olarak isimlendirilen patentler, markalar, tasarımlar ve copyright 

hakları gittikçe daha önem kazanmaya başlamıştır. Firmalar, artık Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme 

faaliyetleri ile yeni teknoloji ve ürünler geliştirdikçe bunları fikrî mülkiyet hakları ile koruma altına 

almaktadırlar. Firmaların fikri mülkiyetten sorumlu kişileri  hem 

firmanın katma değerli fikri haklar elde etmesini sağlarken aynı 

zamanda firmalarını etkileyen sektördeki patent ve tasarımları 

izlemek durumundadırlar. Diğer yandan rakip faaliyetlerinin patent 

ve tasarımlardan izlenmesi bir ürünün piyasaya çıkmadan önce 

rakibin ne tip faaliyetlerle uğraştığının, dolayısı ile hangi ürünleri 

piyasaya çıkaracağının da tespit edilmesine imkan verir. Fikri 

mülkiyet haklarından olan markaların izlenmesi ise hem 

pazarlamacıların hem de fikri mülkiyet sorumlularının görevi alanı 

içindedir. Marka izleme konusu taklit markaların türemesinin 

engellediği gibi rakiplerin hangi markaları piyasaya çıkaracağının 

tespiti açısından da önemlidir.  GIA, bununla  sadece rakiplerin faaliyetlerini izleme değil, oluşabilecek 

patent ve marka ile ilgili hukuk davalarının ve dolayısı ile zararların önüne geçilmesine imkan 

vermektedir.  
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GIA Yönetim Kurulları İçin Doğru  Karar Verme  Vermeyi Sağlar 

 

Firmalar için yönetim kurulu en üst düzey karar 

vericilerdir. Özellikle Türkiye’deki şirketlerde 

yönetim kurulları en üst karar alıcıları içerir. 

Şirketler büyüdükçe yöneticilerin karar alması 

için sadece bilgi ve birikimler yeterli değildir.  

Piyasadan alınan doğru veriler  daha doğru 

kararlar alınmasına yardımcı olur. Piyasadaki finansal veriler nasıl ki bir şirketin finansal karar 

alınmasına yardımcı oluyorsa GIA’nın tespit etmiş olduğu teknolojik ve ticari bilgiler firmaların rekabet 

konusunda daha doğru kararlar almasını sağlar. Çoğu zaman yönetim kurullarınca verilen bu kararlar 

ürün özellikleri, teknolojik üstünlükler, marka ve fiyat  gibi bilgiler olabilir. Piyasadaki yeni ürünlerin, 

hatta piyasaya çıkmamış Ar-Ge projelerinin, tasarımların, markaların izlenmesi, hem de bunun rakipler 

bazında izlenmesi karar vericiler için önemli verilerdir. Bu teknolojik ve ticari istihbarat verileri doğru 

kullanıldığında firmaları daha dinamik ve rekabet üstü yapmaktadır.  

 

 

 

 

GIA Hangi Bilgileri İzleyebilmektedir 

Patent Bültenleri , Patentli Teknolojiler  150 Ülkede  

Yeni Tasarım Tescilleri   77 Ülkede 

Yeni Ürünler (Market Raflarına Çıkan ürünler)  50 Ülkede  

Makale-Bilimsel Yayın 100 Ülkede 

Yeni Markalar, Rakip Firma Markaları 150 Ülke  

Rakip Finansal ve Market  Bilgileri 50 Ülke, 14 milyon firma  
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GIA, sunduğu teknolojik ve ticari istihbarat bilgilerini ulusal veya uluslararası veri tabanlarından temin 

etmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı resmi ofis bilgileri olup, bilgilerin diğer bir kısmı düzenli veri toplayan 

ve dağıtan özel araştırma ve izleme kurumlarından temin edilmektedir.  

 
GIA  Hangi Kurumlarla İşbirliği Yapmaktadır 
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GIA’nın Ne Tip Raporlar Alınabilir? 

 

Yeni Ürünlerin İzlenmesi. (Özellikle Market Raflarındaki Ürünler)  

 

 

 

 
Yeni ürün izlenmesinde, özellikle market ürünlerinin fotoğrafları, ürün içeriği, fiyatları, satış oranları vb 
gibi yeni ürün geliştirme ve pazarlama bölümlerinin işine oldukça yarayacak veriler elde edilmektedir.  
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Tüm Dünya’da Patentli Teknolojilerin İzlenmesi. 

 

 

Patentli Teknolojilerin Takibinde 80’den fazla ülkeden alınan özet ve datay raporlar görülebilmektedir. 

Patent bazlı teknoloji izleme özellikle Ar-Ge yapan firmalar için önemli avantaj sağlamaktadır 

 

GIA RAPORU  (Yurt İçinde izlemeye ÖRNEKTİR) 

Benzer Teknoloji Tespit Edildi 

Başvuru  Sahibi: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 

ANONİM  ŞİRKETİ 

 

 

Başvuru No: 2008/06652 
 

Yayın  Tarihi : 2010/03/22 
 

Özet 
 

Bir yer belirleme sistemi 

Bu buluş, anten kümeleri (2) yardımı ile mobil iletişim 

araçlarının yerlerinin iki ve/veya üç boyutlu olarak 

belirlenmesi ile ilgilidir. Ayrıca söz konusu yer belirleme 

sistemi (1) ile yer tahminin yanı sıra mobil iletişim aracının 

yerinin koordinatlar dâhilinde verilmesi sağlanmaktadır. 

Uzman Yorumu 

Özellikle mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar için   önemli bir çalışmadır. Gerçekten yeni bir 

çalışma ise incelenmeli ve üretimde kullanılabilirliği araştırılmalıdır. Ayrıca bilmeden dahi olsa ihlal 

edilmemelidir.  

 



 

 

 
 

Kordinat İnovasyon ve Fîkri Mülkiyet Yönetimi Ltd. Şti. 
Nispetiye Mh. Nispetiye Cd. Levent İş Mrk. No:6 K:2 Etiler  Beşiktaş İstanbul  212 341 17 95  kordinat.com.tr 10 

GIA Bir Kordinat’ın Teknoloji , Tasarım , Marka ve Yeni Ürün İstihbarat Servisidir. 

 

Tüm Dünya’da Görsel Tasarımların   İzlenmesi 

 

 

 

 

Tasarım ile ilgili yapılan izlemelerde hangi tip tasarım olursa olsun, tasarımın resmi, sahibi ve başvuru 

bilgileri görülmektedir.  
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Tüm Dünya’da Markaların İzlenmesi 

 

 

 

 

200’ün üzerinde yapılabilen marka izlemede benzer marka ile ilgili tüm bilgiler elde edilebilmektedir.  
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GIA İle Firmalar Ne Kazanır? 

GIA, öncelikle firmaya kendi sektörü ve rakipleri hakkında, rekabet gücünü olumlu yönde etkileyecek 

teknik ve pazar  istihbarat  bilgileri sunar. Bu istihbarat bilgilerini kullanan firmalar; 

 Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından izler ve ona göre Ar-Ge yatırımlarını 

yönlendirir. 

 Sektördeki tasarım eğilimini izleyerek yeni ürün ve tasarım çalışmalarına yön verir. 

 Sektördeki piyasaya giren teknik veya teknik olmayan yeni ürünleri izleyerek özellikle 

pazarlama ağılıklı yeni ürün geliştirme çalışmalarına yön verir.  

 Sektördeki Ar-Ge yatırımlarını izleyerek özellikle gelişmiş ülkelerdeki Ar-Ge yatırımları 

hakkında bilgi edinir, uluslar arası ortaklıklara hazırlık yapabilir.  

 Sektöre giren yeni markaları veya kendi markalarına  benzer markaları izleyerek 

markalaşma çalışmalarını güçlendirir. 

 Sadece sektörü değil, özel olarak rakiplerinin hareketlerini izleyerek rekabet stratejileri 

geliştirebilir.  

 

GIA’de Raporlama 

 

GIA hizmetini alan firmalar, aldıkları hizmetin türüne göre farklı uluslar arası  kaynaklardan rapor 

alındığından değişik rapor formatları ortaya çıkmaktadır.   Ancak GIA uzmanları bu raporları müşterinin 

ihtiyacına göre düzenlemekte, yorumlamakta ve seçilen periyotlara göre müşteriye sunmaktadırlar.  
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KORDİNAT Hakkında  

KORDİNAT, insanların ve firmaların fikrî değerler üretmelerini, onları etkin olarak korumalarını ve bu 

değerlerini maksimum finansal sonuçlara dönüştürerek rekabet etmelerini sağlayan bir şirkettir.  

Temel Hizmetleri Arasında; İnovasyon, Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme, Marka, Patent, Tasarım, Telif Hakları 

ve Teknoloji Transferidir.  

Genel çalışma şekli olarak sadece tescil yapmak değil, firmaların tescile ulaşıncaya kadar ki süreci 

sistematik olarak kontrol etmek, maksimum koruma sağlayacak bir tescili sağlamak ve nihayetinde elde 

edilen fikri değerleri işleterek arzu edilen kâra ulaşmaya yardımcı olmaktadır.  

 

GIA (Global İzleme Ajansı) açık kaynaklı bir ticari ve teknolojik istihbarat birimidir. GIA,  firmalar adına, 

sektörün veya özel olarak rakiplerin izlenmesi hizmetini sunar.  Özellikle patentli teknolojilerin, yeni 

tasarımların, markaların ve yeni ürünlerin izlenerek rekabet için gerekli olan teknoloji ve ticari istihbarat 

bilgilerinin elde edilmesini sağlar. 

 

 

KORDİNAT İnovasyon ve Fikrî Mülkiyet Yönetimi Ltd. Şti. 

Beşiktaş-İSTANBUL 

Tel    :0.212.288 36 91 

Mobil:0.542.341 17 95 

Faks: 0.212.288 36 92 

bilgi@kordinat.com.tr   

kordinat.com.tr  

 

 

 

 

 

 


