
 

 

 

Merhaba, 

 

Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak toplumumuzun her kesiminde patent bilincini 

artırmak, farkındalık oluşturmak ve ülkemizin patent sayısının artmasına katkı sağlamak 

amacıyla çeşitli etkinlikler ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız 

faaliyetlerin daha etkin ve faydalı olması için aynı misyonla “Patent Hareketi Derneği”ni kurmaya 

karar vermiştik. 

 

Patent Hareketi Derneğimizin kuruluş işlemleri 2021 yılı ocak ayı itibariyle tamamlanmış oldu. 

Ve resmî olarak derneğimize üye alımlarına başlamış bulunmaktayız. Öncelikle Patent Hareketi 

Derneği üyeliği, ülkemizin dünyada patent zenginliğiyle bilinen, bilim ve teknikte dünyaya ışık 

tutan bir konuma yükselmesi için patent sayımızın artmasının gerekliliğine inanan, bu bilincin 

ve farkındalığın yayılma süreci içinde aktif rol almak isteyen, millî ve yerli sosyal sorumluluk 

projelerimizde yer almak isteyen tüm tüzel kişilere, organizasyonlara, girişimlere ve bireylere 

açık olduğunu belirtmek isteriz. 

Sizlerin derneğimize üye olarak destek vermesini arzu ediyor ve güç birliği yaparak ülkemizin 1 

milyon patent hedefine ulaşması için birlikte gayret etmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Türkiye’nin sanayisinin gelişmesi, yerli üretimin ve yüksek katma değerli üretimin artırılması, 

katma değerli üretim yapan firmalar ile rekabet gücünün artırılması için yenilik, buluş, Ar-Ge ve 

tasarım faaliyetlerinde fikri ve sınai mülkiyet haklarına dair farkındalığın oluşmasını, patentlerin 

ticarileştirilmesi gibi konuları önemsiyoruz ve yaptığımız bu çalışmaların doğrudan 

ekonomimize katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.  

 

Sürekli gelişen ve üretmeye devam eden ülkemizde, fikri ve sınai mülkiyet haklarında yeterli 

bilincin oluşması için hepimize görevler düşmektedir. Güney Kore’nin dünya genelinde kısa 

zamanda elde ettiği başarısında STK’ların, bu alanda kurulan buluş teşvik ve buluş geliştirme 

derneklerinin yeri ve önemi büyüktür. Esasında Patent Hareketi Derneği olarak biz de bu bilinçle 

yola çıktık ve sizleri daha güçlü olmak için üyeliğe davet ediyoruz. 

 

Bu bağlamda, Patent Hareketi Derneği’mizin misyonu doğrultusunda hem sizlerin değerli 

tecrübelerinden yararlanmak hem de sizlerin kıymetli desteğini alarak hep birlikte ülkemizin 

ekonomisine, sanayisine ve toplumumuza fayda sağlayacak çalışmalara imza atmayı arzu 

ediyoruz. 

 

Saygılarımla, 

 

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 
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Patent Hareketi Derneği Başkanı 

Patent ve Marka Vekili 

 


