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ÖNSÖZ 
 

Katma değerli üretimin temel taşları arasında yer alan patentler, ülkelerin millî 
sermayesidir ve uluslararası sahada ülkelerin prestijine katkı sağlayan önemli bir 
unsurdur. Ayrıca, bir ülkenin kalkınması, sanayisinin gelişmesi ve refah seviyesi-
nin artması o ülkenin patent zenginliğiyle de doğru orantılıdır. Dolayısıyla bizler 
Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak toplumumuzun her kesiminde patent 
bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak ve ülkemizin patent sayısının artmasına 
katkı sağlamak misyonuyla “paneller, eğitim seminerleri, buluş günleri, patent 
yarışmaları, patent ödülleri ve patent zirvesi” gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek 
ve bu alanda yaptığımız projelerle ve kampanyalarla itici güç oluşturmaya çalış-
maktayız. 
 
Bu minvalde, 28 Nisan 2021 tarihinde Türkiye Patent Hareketi Platformu, OS-
BÜK -  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Gebze Güzeller Organize Sanayi 
Bölgesi, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji ve Adres Patent iş birliğiyle “Bir 
Patent Fikrim Var” Yarışması Ödül Töreni ve Paneli etkinliğini gerçekleştirdik. 
 
Söz konusu yarışmaya katılan yüzlerce öğrenci arasından ilk üçe kalan öğrenci-
lerimize plaket ve hediyeler verildi. Sonrasında çok değerli konuşmacılarımızın 
olduğu panelimizde; fikri ve sınai mülkiyet haklarının şirket stratejisine ve kârlılı-
ğına etkileri, patentlerin ticarileştirilmesi ve katma değere dönüştürülmesi gibi 
konular ele alındı. 
 
Bu bağlamda, ödül töreninde ve panelde konuşulan konuların deşifresini ve 
programın sonuç raporunu istifadenize sunar, hayırlara vesile olmasını temenni 
ederim. 
 
Saygılarımla 
 
Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 
Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı 
Patent Hareketi Derneği Başkanı 
Patent ve Marka Vekili 
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26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası tüm 
dünyada fikri mülkiyet bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak 
için çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ülkemizin de üyesi olduğu 
WIPO - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü bu yıl için “Fikri Mülkiyet 
ve KOBİ: Fikirlerinizi Pazara Taşıyın” temasını belirlemiştir. 
 
Türkiye Patent Hareketi Platformu ve Adres Patent İş birliğiyle 
hem 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası etkin-
likleri kapsamında hem de Türkiye’nin 1 Milyon Patent hedefi-
ne ulaşması adına patent bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak 
ve ülkemizin patent sayısının artmasına katkı sağlamak amacıyla 
çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde bu yıl özellikle 
“Patentlerin Ticarileştirilmesi ve Ekonomik Değere Dönüştürülme-
si" konuları işlendi. 
 
Bu minvalde, 28 Nisan 2021 tarihinde Türkiye Patent Hareketi 
Platformu, OSBÜK -  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, 
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi, Özel Adem Ceylan Final 
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Teknik Koleji ve Adres Patent iş birliğiyle “Bir Patent Fikrim Var” 
Yarışması Ödül Töreni ve Paneli etkinliği hibrit olarak gerçekleş-
tirildi. “Bir Patent Fikrim Var” Yarışması Ödül Töreni, Kocaeli Valisi 
Sn. Seddar YAVUZ’un açılış konuşmasıyla başladı. 
 
Sonrasında hibrit olarak gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü 
Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Av. Ali YÜKSEL yaptı. 
Panele konuşmacı olarak OSBÜK -  Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa R. TÜRKER, T.C. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürü Sn. İlhan AYDIN, 
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ayhan ZEYTİ-
NOĞLU, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Adem CEYLAN, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji 
Genel Müdürü Sn. Oğuzhan CEYLAN ve Patent Hareketi Derneği 
Başkanı Sn. Av. Ali ÇAVUŞOĞLU katıldı. 
 
 
 

Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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Sayın Valim, değerli katılımcılar; Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve 
Patent Haftası kapsamında düzenlediğimiz böyle güzel bir yarış-
manın sonuçlarını açıklamak ve kazananları kutlamak için beraber 
olduk. Dünya Fikri Mülkiyet günü ve Patent Haftasının tüm Türki-
ye'ye, tüm sanayicilerimize, tüm buluşçularımıza güzellikler getir-
mesini ve kutlu olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.  
 
Bugün, Patent Haftası kapsamında düzenlediğimiz “Bir Patent Fik-
rim Var” Yarışmasına katılım sağlayan Özel Âdem Ceylan Teknik 
Koleji öğrencilerinin sunduğu projeler arasından seçilen çok başa-
rılı üç tane projenin takdimini sağlayacağız, ödüllerini vereceğiz.  
Kocaeli ve Gebze, bildiğiniz gibi, Türkiye'de sanayinin en önemli 
ve en ileri noktalarından biridir. Bu konuda en öncülerden biri di-
yebiliriz. Bu etkinliğin böyle bir merkezde ve Güzeller Organize 
Sanayi Sitesinin çok başarılı, öncü başkanı Âdem Ceylan Bey’in 

Av. Ali YÜKSEL  
Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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öncülüğünde, Özel Âdem Ceylan Teknik Kolejinin büyük deste-
ğiyle yapılmasını da çok anlamlı buluyorum. Çünkü sanayi siteleri-
mizde, organize sanayi sitelerimizde çok fazla eğitim kurumu yok. 
Bu öncülüğünün de ilerlemesini, gelişmesini diliyorum. 
 
Adres Patent olarak, 15 yıldır, Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Pa-
tent Haftasını tüm Türkiye çapında kutluyoruz. Patent Kurumu-
muzu da kutluyoruz. Zaten Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WI-
PO’nun özel olarak kutladığı ve dünyaya da tavsiye ettiği bir gün.  
Bizim patent serüvenimiz 1880 yılında, Osmanlı Devleti’nde başla-
dı. 1880 yılında İhtira Beratı, yani Buluş Kanunu yayınlandı, bugün 
122. yılını kutluyoruz. Demek ki bu topraklarda 122 yıldır patent 
kültürü, buluş kültürü var. Esasen ahilik sisteminde de bu vardı. 
Teknolojik gelişmeleri, fikri buluşları o zamanki Osmanlı sistemi 
ahilik teşkilatı çerçevesinde kişilere özgülüyor ve o kişilere belli 
haklar veriyordu. Demek ki aslında patent, telif ve marka, bizim 
kültürümüze yabancı bir konu değil.  
 
Tabii ki bu güzel çalışmanın mimarlarını da anmak ve tebrik et-
mek gerekiyor. Bugün çok güzel konuşmalar olacak, onları dinle-
yeceğiz hep beraber. 
 
Değerli katılımcılar; bugün, “Bir Patent Fikrim Var” Yarışmasının 
ödüllerini vereceğiz. Tabii, bir günde olan bir çalışma değil bu, 
yaklaşık 3-4 aylık bir çalışma; patentlerin incelenmesi, değerlendi-
rilmesi 3-4 ayı buldu. Değerlendirme kurulunda da çok güzel bir 
jüri var. Okul hocalarından, Adres Patent’ten ve Türkiye Patent 
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Hareketi ekibinden çok değerli bir jüri ekibi var. Onlara da teşek-
kür etmek istiyorum. Özellikle Kolej Müdürümüz Murat Taşçı 
Bey’e, Müdür Yardımcımız Mehmet Mutlu Bey’e, kimya hocası 
Merve Karanfil hocamıza teşekkür ediyorum; çünkü çok mesai 
ayırdılar bu işe. Yine Adres Patent ekibinden, Genel Müdür Yar-
dımcımız Derya Kılıç’a, Türkiye Patent Hareketi Başkanımız Ali Ça-
vuşoğlu Bey’e, Gebze Adres Patent Teknoloji Şubesi Müdürü ve 
aynı zamanda patent hocası Süleyman Eryılmaz’a, patent hocası 
Sıla Aslan Hanım’a teşekkür ediyorum. 
 
Bu çerçevede bugün üç tane ödülümüzü Sayın Valimizin huzu-
runda sahiplerine takdim edeceğiz. Bu örneklerin Türkiye'de ço-
ğalmasını, başarılı bir gelecek için çok önemsiyoruz.  
 
Patent ne anlama geliyor?  
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yaklaşık 6 ay önce üniversiteyle 
beraber bir araştırma çalışması yaptı. Bu çalışmaya göre, bizim 
Türkiye'den yurtdışına ihraç ettiğimiz ürünlerin kilogram başına 
Türkiye'ye getirisi 1.8 dolar. Ama bu, dünya ortalamasının çok al-
tında. Almanya’nın ihraç ettiği ürünlerin kilogram başına getirisi-
nin 4.5 avro olduğunu söylemem lazım. Yani demek ki Almanya 
kilogram başına 6-7 dolara ihracat yapıyor, Türkiye kilogram başı-
na 1.8 dolara ihracat yapıyor. Yine TİM’in araştırmasına göre, eğer 
bu ürünlerimizi geliştirir ve patentli ürün ihraç etmeye başlarsak, 
o zaman 2.5 doları yakalıyoruz. Ki bu durumda Türkiye'nin dış 

Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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borcu sıfırlanıyor. Dolayısıyla bu konunun çok önemli olduğunu 
tekrar tekrar söylemek istiyorum. Yine aynı araştırmaya göre, bir 
adet patentin Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkısı 2 milyon 
dolar. Bu, resmi bir veridir; internete girip TİM’in sitesinden rahat-
lıkla görebilirsiniz. 
 
Bu yaptığımız etkinlik çerçevesinde bugünün anlamına ulaşmasını 
diliyorum. Türkiye’mizin 2029 yılında 1 milyon patent hedefine 
ulaşmasını umut ediyor, hepimizin gayretleriyle bu sayıya ulaşaca-
ğımıza inanıyorum. Bu vesileyle Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Pa-
tent Haftanızı da bir kez daha kutluyor, saygılar sunuyorum. Te-
şekkür ederim. 
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Türkiye Patent Hareketi Platformu 

 
Sayın Valim, değerli katılımcılar; hepiniz hoş geldiniz. Bu özel gü-
ne vesile olduğumuz için gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. 
Okul olarak, öğrencilerimize, Kocaeli toplumuna bu tarz etkinlik-
lerle değer katmaktan çok mutluyuz ve açıkçası, bunun haklı gu-
rurunu yaşıyoruz. Şu korona dönemini atlatırsak, bu tarz etkinlik-
lere daha fazlasıyla cevap vermek istiyoruz, Patent Haftası etkinli-
ği gibi etkinliklere daha fazla yer vermek istiyoruz.  
 
Özellikle öğrencilerimizin girişimcilik ruhlarını geliştirmenin çok 
önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun teşvik edildiğini görmek, 
ödüllendirildiğine şahit olmak da açıkçası bizi çok duygulandırdı 
ve geleceğe yönelik ümitlendirdi. Gerçekten çok güzel projeler 
vardı. Yarışmaya katılan, katılmayan, destekleyen tüm katılımcıla-
rımıza, özellikle Adres Patent ekibinden Ali Bey’e, Derya Hanım’a 
çok teşekkür ederim. Özellikle bu etkinliği bizimle birlikte yaptık-
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ları için çok teşekkür ederiz. Bu yarışmanın bundan sonraki yıllar-
da da örnek teşkil edeceğini ve gelenekselleşeceğini ümit ediyo-
ruz. Biz bunu kurum içi yaptık bu sene, önümüzdeki sene Kocae-
li’ne yayarak, sonraki senelerde bunu Türkiye çapında gerçekleşti-
rerek, inşallah patentin önemini meslek liselerine yayma çabasına 
girip, öğrencilerimizin, Türkiye toplumunun bu konuda bilinçlen-
mesine ve 2029’da 1 Milyon Adet Patent hedefine ulaşmak yolun-
da elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz. Katılımları-
nızdan dolayı herkese çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 
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Türkiye Patent Hareketi Platformu 

 
Sayın Valim, değerli hazirun; hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Ali 
Yüksel Bey ve ekibini tebrik ediyorum, ülkemizde bu olayı başlat-
tıkları ve bu çalışmaları yaptıkları için, özellikle 3 yıldır şehrimizde 
gerçekleştirdikleri bu güzel etkinlik için. Biz de ev sahipliği yapıyo-
ruz. Bu konunun çok önemli olduğunu herkes biliyor, ama bir kez 
daha vurgulamak istiyorum. 
 
Öncelikle, tüm dünyada kutlanan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet 
Gününüzü ve Adres Patent ve Türkiye Patent Hareketi tarafından 
belirlenen Hedef 1 Milyon Patent vizyonuyla kutlanılan Patent 
Haftanızı kutluyorum.  
 
Sanayinin öncüsü Kocaeli’mizde ve Kocaeli’nin önde gelen sanayi 
bölgelerinden olan sanayi bölgemizde üyelerimize katma değer 
sağlayacak bir patent hareketi başlatmıştık. Bu hareketin bir basa-
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mağı olarak da, Adres Patent’le birlikte, Özel Âdem Ceylan Final 
Teknik Kolejimizde öğrencilerimiz için “Bir Patent Fikrim Var” adlı 
bir yarışma düzenledik. Pandeminin kısıtlı olanaklarına rağmen 
birçok işlevsel proje sunan öğrencilerimizi kutluyorum.  
 
Sanayimiz için patentin ne kadar önemli olduğunu pek çok plat-
formda görüyoruz. Bunun en basit örneklerinden birisi de, patent 
sayısıyla doğru orantılı olarak artan gayrisafi milli hâsıladır. Bunun 
yanı sıra, ithalata yönelik ekonomi yerine, ihracata yönelik bir 
ekonomiye ulaşmak için de patentlerin katkısı aşikârdır. Patent 
bilincini oluşturmak için, bu bilinç aşılamasını artık liselere, hatta 
ilköğretime kadar indirmeliyiz. Bu yarışmanın ana amacı da buy-
du. Seneye bu organizasyonu Gebze çapında, tüm teknik liseleri 
katacak bir şekilde yapmayı umut ediyoruz.  
 
Teşekkür ediyorum, gerçekten bu çalışma önemli. Bunu inşallah 
tüm Türkiye'ye yaymak nasip olur. Çünkü biz bazı şeyleri savuna-
mıyoruz, hep geride kalıyoruz, ondan sonra da bu bizim fikrimizdi 
deyip hep arkadan gelmeye çalışıyoruz. Fakat artık önüne geçme-
miz gerekiyor bunun. O da patentle sağlanacak. Bununla da kişili-
ğimizi garanti altına almış olacağız. Hayırlı olsun diyorum. Teşek-
kür ediyorum. 
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Türkiye Patent Hareketi Platformu 

 
Kıymetli Başkanım, çok değerli panelistlerimiz, çalışma arkadaşla-
rım; öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mübarek 
ramazan ayınızı tebrik ediyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım; biliyorsunuz, büyük bir mücadele içerisinde 
bulunduğumuz küresel bir salgınla yüzleşiyoruz. Bu kapsamda da 
tüm sanayicilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Zor bir 
süreci beraber yürütüyoruz. Vaka sayılarında düşüşler başladı, bu-
nu da memnuniyetle ifade edeyim. İlk almış olduğumuz 15 gün-
lük tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 25 bir düşüş meydana geldi. 
Ama tam kapanmayla birlikte, bayramdan sonra ciddi bir normal-
leşme olabileceğini öngörüyoruz. 
 
Değerli arkadaşlarım; ne kadar üretiyorsanız, bilim ve teknolojiye 
ne kadar yatırım yapıyorsanız, inovasyona ne kadar değer veriyor-
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sanız, o kadar hür ve bağımsız olabileceğiniz bir dünyada yaşıyo-
ruz. Dolayısıyla, ne kadar milliyetçi olursanız olun, ne kadar ulu-
salcı olursanız olun, ne kadar şu veya bu en, en olursanız olun, 
nihayetinde, üretmeyen, yeniliklere kapalı bir toplumun özgür ve 
bağımsız yaşama şansı yok.  
 
Bugün yaşadığımız, bizim gibi orta gelir düzeyinde olan ülkelerin 
yaşadığı sorunlardan bir tanesi de, biliyorsunuz, özgünlük, yani 
patent ve marka. 
 
Biliyorsunuz, markayı eskiler alâmetifarika diye tarif ederler; eko-
nomi dersi almış olanlar iyi bilirler. Bunun hayatımızdaki değerini 
ve önemini hepimiz biliyoruz, hele sizler çok daha iyi biliyorsunuz. 
Türkiye'nin de artık bu yönde bir değişim ve dönüşüm süreci ya-
şadığını hepimiz idrak ediyoruz, fark ediyoruz. 
 
Tabii, Kocaeli dediğimiz zaman, Türkiye'nin lokomotif şehri diye 
düşünüyorum. Keşke Kocaeli gibi 30 tane şehrimiz olsaydı, keşke 
Kocaeli’ndeki sanayicilerimiz gibi 30 başka ilimizde de sanayicile-
rimiz olsaydı, bugün Türkiye başka bir ligde oynardı. Bunları yapa-
bilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Niye yapabiliriz? Çünkü biz dünyadaki 
son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibiyiz. Bu çok büyük 
bir özgüvendir. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü dün büyük 
olmayanın, bugün ve yarın büyük olma şansı daha zordur. Çünkü 
özellikle küresel ölçekte tecrübeye sahip olmak çok başka bir şey-
dir. O yüzden de dünya üzerinde sekiz-on tane büyük millet var-
dır; geri kalanı, çoğunlukla onların yönettiği, idare ettiği toplum-
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lardır aslında. İşte o küresel aktörlerden bir tanesi de biziz. Düş-
tük, evet, 100 yıldır, 150 yıldır iyi değiliz; ama tekrar ayağa kalkıp 
ilerlediğimizi söyleyebilirim. 
 
Niye bu sözleri söylüyorum? Çünkü bu sözleri söylerken, siz sana-
yicilerimize, orada emek veren beyaz yakalılarımıza ve iş ahlakı 
olan işçi kardeşlerimize güveniyorum. Diğer taraftan da yatırımcı-
nın önünü açan bir Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var. Bunun da 
altını çizmemiz gerekiyor. Gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
son 20 yıldır aslında çok ciddi devrimler gerçekleştirdi. Devrim 
kelimesi belki çok ayağa düşmüş bir kelime, ama son 20 yılda ya-
şadıklarımız gerçekten birer devrim niteliğinde. İçinde yaşayanlar 
değişimleri çok fark edemezler. Bunun altını çizerek bir daha söy-
leyeyim: Değişim ve dönüşümlerin içinde yaşayanlar çoğunlukla 
bunu kanıksarlar, normal gibi gelir günlük yaşamda. Ama dışarı-
dan bakanlar ya da tarih yazanlar, tekrar tarih yazdıklarında bu 
değişim-dönüşümü rakamsal olarak da daha iyi görürler.  
 
O yüzden ben Türkiye'nin potansiyeline, sizlere inanıyorum. Bura-
sı çok kıymetli Başkanımızın büyük emekleriyle kurulmuş bir böl-
ge, çok güzel işler başarıyorlar. Kendisini huzurlarınızda tebrik 
ediyorum. Tüm öğretmenlerimizi, burada işbirliği yapan tüm eği-
tim kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bu sayede, inanıyorum ki, Tür-
kiye rekabet gücünü artarak devam ettirecektir. Markanın, paten-
tin, inovasyonun, yeniliğin peşinde koşacak ve hep beraber özle-
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mini çektiğimiz o büyük Türkiye'yi, yeni Türkiye diye tarif ettiği-
miz, birilerinin başka türlü tarif ettiği, ama bizim yeni ve güçlü 
Türkiye, büyük Türkiye diye tarif ettiğimiz Türkiye'yi hep beraber 
inşa etme yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. 
 
Moralimizi yüksek tutmamız gerektiğini her zaman söylüyorum. 
Moralimizi yüksek tutmak için çok sebep var. Mesela dün Aslan-
bey OSB’deydim, verilerine baktım; verilerinde en ufak bir düşme 
yok, tam aksine, artış var. Hem istihdamda artış var, hem elektrik 
tüketimlerinde artış var. Bugüne kadar hangi OSB’ye gittiysem, 
bütün OSB’lerde benzer bir durum var. Yani sanayimizin durumu 
pandemiye rağmen iyi. 
 
Burada beni dinleyenler için de şunu söyleyeyim, bu tam kapan-
ma konusunu soranlar olabilir: İşçi servislerimiz dâhil olmak üzere 
Hıfzısıhha Kurulunda karar alacağız, sonuçta işçi servislerini gidiş-
gelişlerinde bir sıkıntı yaşamayacaksınız, bunu baştan belirtmiş 
olayım. Çünkü çevre illerden gidip gelen servislerimiz var, biliyor-
sunuz, beyaz yakalılarımız ve diğer çalışanlarımız var.  
 
Hıfzısıhha Kurulunun kararını bugün yayınlayacağız, bu servislere 
herhangi bir engele takılmadan yine deva edeceğiz. Sanayicimizle 
ilgili zaten hiçbir sorun yok, belgeniz var; ama olur da belki şehir-
lerarası geçişlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz, bununla ilgili gerekirse 
Valiliğimizce direkt size bir belge düzenlemek suretiyle bu sorunu 
da aşacağız. Zaten her daim görüşüyoruz, olur da bir sıkıntı yaşar-
sanız, yaşamayacağınızı düşünüyorum, ama olursa şayet böyle bir 
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sıkıntı, onu da bu şekilde aşmak istiyoruz. Dolayısıyla, bu tam ka-
panma döneminde, üretimi azaltmadan, herhangi bir sıkıntıya 
sokmadan, hep beraber yolumuza devam edelim istiyoruz. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, emeği geçen ve katkı sunan herkesi bir 
kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Etkinliğinizin hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok te-
şekkür ederim. 
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Değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz ve değerli konuşmacılar; 
çok önemli bir panelde birlikteyiz. Türkiye'nin her yerinden katıl-
mış 500’den fazla izleyicimizin, dinleyeceğimizin merakla bekle-
dikleri bu güzel paneli hep beraber gerçekleştirmeye çalışacağız. 
Panelistlerimizin bazıları burada, bazıları da zoom’dan katılacak-
lar. 
 
Panelistlerimizi takdim etmek istiyorum: İlk panelistimiz, Sayın 
Mustafa Türker. Mustafa Bey, OSBÜK, Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılıyor. Kendisi şu an-
da burada ve canlı olarak konuşacak. 
 
Diğer bir panelistimiz, Sayın İlhan Aydın, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Kocaeli İl Müdürümüz. Malumunuz Kocaeli, sanayi merke-
zimiz, sanayi deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Ayrıca onun içe-
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risinde de Gebze’nin rolü çok önemli. Sayın İlhan Aydın da şu an-
da burada ve canlı olarak konuşacak. 
 
Bir diğer panelistimiz, Sayın Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanımız. Kendisi zoom’dan katılacak, 
oradan konuşacak. 
 
Bir diğer panelistimiz, Sayın Av. Ali Çavuşoğlu, Patent Hareketi 
Derneği Başkanımız. Ali Bey de Zoom’dan katılacak. 
 
Evet, panelistlerimizi sizlere takdim ettim. Şimdi sırasıyla kendile-
rine söz vermek istiyorum. 
 
İlk konuşmacımız, Sayın Mustafa Türker, Organize Sanayi Bölgele-
ri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi. Buyurun Mustafa Bey. 
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Değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu adına saygıyla selamlıyorum. OSBÜK Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Memiş Kütükçü’nün de selam ve başarı dilekle-
rini sizlere iletiyorum. 
 
Değerli katılımcılar; bilindiği gibi, OSBÜK, organize sanayi bölge-
leri arasında uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanış-
mayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili 
kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak, çalışmalar 
yapmak, Bakanlık ve OSB’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak 
ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu-
gün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin 81 ilinde, 326’sı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı, 25 tanesi de Tarım ve Orman Bakan-
lığı’na bağlı olmak üzere, 351 organize sanayi bölgemizle Türki-
ye'nin sadece sanayi üretimini değil, ihracatını ve istihdamını da 
omuzluyoruz. Bununla kalmıyor, OSB’lerimizde bulunan 65 bin 
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fabrika, 2 milyonun üzerinde çalışan, planlı yapılanma, atık arıtma 
tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri ve teknoloji geliştirme bölgele-
rimizle, yenilenebilir enerji santrallerimizle, mesleki ve teknik Ana-
dolu liselerimizle, aslında Türk sanayisine ve bölge sanayisine rol 
model oluyoruz. 
 
İnsanların ortaya çıkardıkları herhangi bir ürün ya da fikir için hak-
larını koruması büyük bir önem taşıyor. Başkalarının bunu kendi-
lerinin gibi alıp kullanmaması amacıyla, fikir ve ürünler için telif ve 
patent haklarını kullanmaları gerekiyor.  
 
Patent ismi verilen buluşlar, yeni teknolojik olanaklar sağlayan, 
sanayide kullanılabilen buluşlardır. Bir firmanın sahip olduğu bel-
ge, marka ve patent sayısındaki artışla, üretim ve ihracat miktarın-
da, işletmenin yapısında ve kalite anlayışında iyileşme ve gelişme 
gerçekleşmektedir. 
 
2020’den beri uluslararası patent başvurusunda ciddi artış devam 
etmektedir. İl bazında baktığımız zaman, 2020’de, Kocaeli’miz, 
Türkiye genelinde patent başvurularında 240 patent başvurusuyla 
altıncı sırada yer almıştır. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa Varank’ın da belirttiği gibi, pandemiye rağmen 2021 yılı-
nın ilk çeyreğinde yurtiçi patent başvurularında yüzde 25, marka 
başvurusunda yüzde 47, tasarım başvurularında yüzde 15 artış 
yaşanmıştır. 
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Değerli katılımcılar; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Türk 
KOBİ’lerinin inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi için uygulanan 
Hezarfen Projesi de mevcuttur. İmalat sektöründe faaliyet göste-
ren ve yenilikçi yönü bulunan KOBİ’lerin hedef kitle olarak belir-
lendiği bu proje kapsamında, 2007-2018 arasında 16 OSB’de, 463 
firmada proje uygulanmıştır. Bu tür projelerde Türk Patent ve 
Marka Kurumu ile organize sanayi bölgeleri arasında yapılacak 
işbirlikleriyle OSB’lerdeki firmaların dünyayla rekabet edebilen bir 
yapıya kavuşması sağlanacaktır.  
 
OSB’lerimizde yer alan sanayicilere, farkındalıklarını artırmak için 
patent alanında bilgilendirmeler yapıyoruz ve yapmaya devam 
edeceğiz. Patent konusunda buna benzer mecralarda anlatarak 
farkındalık sağlamamız çok önemli. Patent haklarıyla işiniz gelişir 
ve uluslararası platformlarda rekabet gücünüz artar. 
 
Değerli katılımcılar; konuşmamı burada tamamlarken, hepinize 
katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, panelin de hayırlı ol-
masını diliyorum. 
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Sayın Valim, kıymetli hazirun; bilindiği üzere, 26 Nisan Dünya Fikri 
Mülkiyet Günü ve Patent Haftası tüm dünyada kutlanmaktadır. Bu 
vesileyle Patent Haftası kutlamaları kapsamında böyle bir progra-
mın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
 
Bizdeki değerlere baktığımız zaman, yılın ilk çeyreğinde patent 
başvuruları yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47, tasarım başvu-
ruları da yüzde 15 düzeyinde artmış. Uluslararası düzeyde marka 
ve patent başvurularına baktığımız zaman da, Türkiye olarak dün-
yada ilk 10’dayız. 
 
Kocaeli ilimizde 14 tane organize sanayi bölgemiz var. Bunlardan 
biri de adı güzel, kendi güzel, Güzeller OSB’miz. 14 tane OSB’miz-
de 128 bin çalışanımız var. Geçen yıla baktığımız zaman, 119 bin 
çalışanımız vardı.  
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Yine değerlere baktığımız zaman, enerji tüketimimizde 2019 ile 
2020’yi kıyasladığımızda yüzde 5.13’lük bir artışımız var. Firma 
istihdamında, yani çalışan sayısında da yüzde 7.3 düzeyinde bir 
artışımız var. Şu anda birçok sanayicimiz bizi dinliyor; sanayi sicil 
belgesinde, yine 2019 ile 2020 rakamlarına baktığımız zaman, 
yüzde 12’ye yakın bir artışımız var, çalışan sayımızda da yüzde 
5’lik bir artış var. 
 
Demin Ali Bey bahsetti, ilimizin 2019 ile 2020 patent sayılarına 
baktığımızda da yüzde 25’lik bir artış var. Tabii, bunu inşallah da-
ha da artıracağız. Çünkü ilimiz güçlü bir il; hem sanayi olsun, hem 
Ar-Ge, hem tasarım merkezleri, hem de teknoparkıyla. Bu çalış-
manın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, saygılar su-
nuyorum. 
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Değerli katılımcılar, değerli panelistler; 26 Nisan Dünya Fikri Mül-
kiyet Günü ve Patent Haftası kapsamında, Gebze Güzeller Organi-
ze Sanayi Bölgesi, Özel Âdem Ceylan Final Teknik Koleji, Adres 
Patent ve Türkiye Patent Hareketi Platformu işbirliğinde düzenle-
nen bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğumu belirterek söz-
lerime başlamak istiyorum. 
 
Kısaca Kocaeli ile ilgili bir-iki tane rakam verdikten sonra konuya 
döneceğim. Malumunuz, ilimiz, yüzölçümü olarak Türkiye'nin kü-
çük illerinden bir tanesi, ama üretimin yüzde 13’ünü yapan, bu-
nun yanı sıra da bu ufak alanda Türkiye'deki ilk 500 firmanın 79 
tanesine ev sahipliği yapan bir il. Bunun dışında, otomotiv sanayi-
sinin yüzde 36’sını, kimya sanayisinin yüzde 27’sini, metal sanayi-
sinin de yüzde 20’sini temsil eden önemli bir il. Ayrıca, çok gurur 
duyduğumuz bir özelliğimiz de, Türkiye'de toplanan vergilerin 
yüzde 10’a yakınını, yani 90 milyar TL’yi toplayan bir il, yani 70 
tane ilimizin toplamı kadar vergi veren bir il. 
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Bunları söyledikten sonra, müsaadenizle, konumuza dönmek isti-
yorum. Hepimizin bildiği gibi, uluslararası rekabet ortamı ve tek-
nolojinin hayatımızda yaptığı hızlı değişim, firmalarımızın ürün 
farklılaştırmasını gerçekleştirmelerini ve buluşlar yapmalarını zo-
runlu hale getirmektedir. Buluş sahibinin korunabilmesi ve buluş-
ların pratiğe dönüşebilmesi için patent önemli bir araç. Firmaları-
mızın buluşlarının ticarileştirilmesi yolunda patentin sağladığı ko-
ruma ve pazar gücüne artık eskisinden daha fazla ihtiyaçları var. 
Özellikle 2000’li yıllardan bu yana şirketlerin toplam değerleri içe-
risinde patentin de dâhil olduğu maddi olmayan varlıkların oranı-
nın giderek arttığını biliyoruz. En çarpıcı örnek olarak da bu pan-
demi döneminde BioNtech’i verebiliriz. Ayrıca firmalarımızın he-
defledikleri pazarlara giderlerken ve ihracat yaptıkları ülkelerde 
ürünlerinin patentlerini korumaları, uluslararası ticarette ihracatla-
rını sorunsuz yapabilmeleri için gerekli. 
 
Sanayi alanında gelişmiş ülkelere baktığımızda, patent sayılarının 
yüksekliğinin bu ülkelerde fazla olmasının bir tesadüf olmadığını 
biliyoruz. Avrupa Patent Ofisi’nin 2020 yılı verilerine göre, Ameri-
ka Birleşik Devletleri 44293 adet, Almanya 25954 adet, Japonya 
21841 adet, Çin 13432 adet patent başvurusu yapmış. Türkiye'de 
ise bu rakam 594. Aynı nüfusta olduğumuz Almanya’yla kıyaslar-
sak, neredeyse 20 misli farkımız var.  
 
Tüm bu patent başvurularının önemli bir bölümünü, 14295 adedi-
ni medikal teknolojilerin oluşturduğunu da görüyoruz. Ardından 
da dijital teknolojiler geliyor.  
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Avrupa Patent Ofisi’nin en fazla patent başvurusu yapan şirketle-
rine baktığımızda; bir numarada Samsung, iki numarada Huawei, 
üç numarada LG geliyor. Ülke bazında baktığımızda en çok Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin patenti olmasına rağmen, en çok patent 
başvurusunu 3270 adetle Samsung’un yaptığını görüyoruz. 
 
Avrupa Birliği’nde ise fikri mülkiyet yoğun sektörler Avrupa Birliği 
ülkelerinin toplam gayrisafi milli hâsılasının yüzde 40’ını oluşturu-
yor, istihdamın da yüzde 26’sı bu ülkelerde oluşuyor.  
 
Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün 2020 
yılı verilerine göre baktığımızda, en çok patent başvurusu yapan 
ülkeler sıralamasında Çin birinci sırayı almaktadır; 68720 adet. Fir-
malar sıralamasında ise Huawei birinci sırada yer almaktadır. 
Huawei’yi de Samsung takip etmektedir. 
 
Burada özellikle Çin’in patent konusunda son yıllarda yaptığı sıç-
ramayı da vurgulamakta fayda var. Çin ve Güney Kore’den olan 
başvurular yoğun bir şekilde dijital iletişimle ilgiliyken, ABD’de 
bilgisayar teknolojisi alanında, Almanya’daysa ulaşım alanında 
patent başvurularının yoğunlaştığını görüyoruz. 
 
Ekonomideki performansın bir ön göstergesi olan sınai mülkiyet 
başvuruları kapsamındaki patentin ülkemizdeki genel durumuna 
bakarsak; pandemiye rağmen 2020 yılında 8200 adet yerli patent 
başvurusu yapılmış, geçen yıl bu rakam 8126 adetti. 2020 yılında 
en fazla yerli patent başvurusu yapan ilk üç firmaya baktığımızda; 
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bir numarada Turkcell (557 adet), iki numarada Arçelik (218 adet), 
üç numarada Mercedes-Benz (177 adet) yer alıyor. 
 
İlimize bakarsak, Kocaeli’nde 2020 yılında 240 adet başvuru yapıl-
mış. Türkiye'de 8200. İller sıralamasında maalesef altıncı sıradayız. 
Az önce Ali Bey de bu konuda bir hareket yapmamız gerektiğini 
vurguladı, ben de kendisine katılıyorum. 
 
Tabii, sadece patent sayısının artmasının yeterli olmadığını da bili-
yoruz. Patentlerin öncelikle Türkiye'de tescillenmesini sağlamamız 
gerekiyor. Böylece alınan patentlerin ihracata sağladığı katma de-
ğerde de artış olacaktır. Patent artık katma değerli üretimin bir ön 
koşuludur. Katma değerli üretimin yolu da araştırma-geliştirme 
faaliyetlerinden geçiyor. Bu noktada Ar-Ge merkezlerinin önemini 
bir kez daha vurgulamakta fayda var. 
 
Kamunun Ar-Ge merkezlerine ayırdığı fonların her geçen yıl artış 
gösterdiğini ve Ar-Ge merkezlerinin sayısının artışıyla beraber 
inovatif çalışmaların hız kazandığını biliyoruz. Bugün itibarıyla ili-
mizde 130 Ar-Ge merkezi bulunmakta, Türkiye'de bu sayı 1248; 
Ar-Ge merkezi sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sıradayız. Tasa-
rım merkezi sayısı da 17, Türkiye'de 358 tane; orada da beşinci 
sıradayız.  
 
Oda olarak hedeflerimizden bir tanesi de, bölgemizde bulunan Ar
-Ge ve tasarım merkezleri sayısını artırmak ve firmalarımızın Ar-
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Ge projelerini geliştirme kabiliyetlerini yükseltmektir. Bu kapsam-
da, Odamız, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, Ar-Ge ve ta-
sarım merkezi kurabilecek potansiyeldeki firmalarımızı Ar-Ge ve 
tasarım merkezi kurmaya teşvik etmek, kamu destekleri hakkında 
bilgilendirmek amacıyla, bölgemizdeki üniversite ve araştırma ku-
ruluşlarımızla birlikte firmalarımıza yönelik teknik gezi ve seminer-
ler organize etmektedir.  
 
Ülkemizde patent kültürünün temelinin oluşmasının yolu iyi bir 
eğitim sisteminden geçmektedir. Ürün geliştirme, patent, faydalı 
model, tasarım ve marka üretimi odaklı bir yaklaşımla güncelle-
nen eğitim sistemi ve özellikle de mesleki eğitim burada çok kritik 
öneme sahiptir.  
 
Oda olarak, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik araştırma 
raporları hazırlıyoruz. Ayrıca, Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladığı 81 İlde 81 Meslek 
Lisesi İşbirliği Protokolü kapsamında, İzmir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi/Meslek Lisesinin hamisi olarak sorumluluk üstlen-
mektedir. Bu çerçevede, Odamız, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze 
Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu başkanların-
dan oluşan protokol yürütme kurulunda ilimizdeki mesleki eğiti-
min ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz, söz konusu okul-
daki mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultu-
sunda tasarlanmasına destek oluyoruz.  
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Değerli katılımcılar; Dünya Ticaret Örgütü üyesi bir ülke olmamız, 
AB’yle olan ticaretimiz ve hızlı değişen koşullarda uluslararası re-
kabette iyi bir yer edinebilmemiz için ülkemizde sınaî ve fikri mül-
kiyet haklarının etkin biçimde korunmasına gereken önemi ver-
memiz gerektiğini görüyoruz. Sözlerime son verirken, firmalarımı-
zın ülke ekonomisine katkı sağlamaları yolunda daha çok patent 
başvurusu yapmalarını temenni ediyorum. Sınaî haklar bilincinin 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan ve bu etkinliğin düzenlenmesi-
ne katkı veren kuruluşlarımızı kutluyor, sabrınız için hepinize te-
şekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
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Bütün katılımcılara, başkanlarımıza, konuşmacılara teşekkür edi-
yorum, saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda şu anda bu toplantı-
ya zoom üzerinden katılan bütün öğrenci arkadaşlarıma da teşek-
kür ediyor ve sabırla dinledikleri için tebrik ediyorum. 
 
Kısa bir sunumum olacak, çok fazla vaktinizi almayacağım. Önce-
likle Âdem Ceylan Final Teknik Koleji’ndeki öğrencilerimizi, öğret-
menlerimizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten de güzel bir sonuç 
çıkarttılar. 60’a yakın proje vardı, biz bu projeleri hocalarımızla 
birlikte inceledik, değerlendirdik, iki gün boyunca tek tek öğrenci-
lerimizi dinledik. Güzel projeler var. Eğer bu öğrencilerimize pa-
tentle alakalı, inovasyonla alakalı gerekli eğitimler daha sonra faz-
lasıyla verilirse, patent araştırmasını da öğrenirlerse, gerçekten de 
önümüzdeki yıllarda bu okuldaki öğrencilerimizin ve diğer meslek 
liselerindeki veya teknik liselerdeki öğrencilerimizin çok büyük 
buluşlara imza atacaklarına inanıyorum. Bu şekilde, bu 1 milyon 
patent hareketimize liselerimizin de, özellikle teknik liselerin de 
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çok büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Bu bakımdan bir 
kez daha tebrik ediyorum öğrencilerimizi, güzel projeler sundular 
gerçekten de. 
 
Patent gerçekten önemli, inovasyon önemli ve her geçen gün de 
önemi artmaya devam ediyor. Patentin, markanın, tasarımın ve 
yazılımın, yani telif haklarının, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının 
önemi her geçen gün artmaya devam ediyor.  
 
Günümüzde şirket değerlemelerinde, yani bir şirket borsaya açılır-
ken o şirkete bir değer biçiliyor, bu değerlemede şirketin sahip 
olduğu fabrikalar, arsalar, makineler değerlendiriliyor, aynı za-
manda şirketin sahip olduğu patentler, markalar da değerlendirili-
yor tabii ki, tasarımla da bu değerin içine katılıyor. Özellikle tek-
noloji firmalarında, 1970’li yıllarda, maddi olmayan varlıkların, yani 
patent, marka gibi değerlerin toplam şirket değeri içindeki payı 
yüzde 5’lerdeyken, günümüzde yüzde 90-95’ler seviyesine çıkmış 
bulunmakta. Yani şu anda özellikle teknoloji firmalarının toplam 
değeri içerisinde patent, marka, tasarımlar ve yazılımlar gibi hak-
ların değeri yüzde 90’lar seviyesindeyken, o şirketin maddi mal 
varlığı dediğimiz binaların, arsaların, içindeki makinelerin değerle-
ri yüzde 10 seviyelerinde yer tutmakta. Bu şekilde baktığımızda 
görüyoruz ki, patent haklarının değeri her geçen gün artmaya de-
vam ediyor. 
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Patent neden önemli? 
Patent, imajınızı güçlendirir. İster kişi olsun, ister şirket olsun, 
ister ülke olsun. Kişilerin, ülkelerin, şirketlerin imajını güçlendirir, 
marka değerini artırır. Aynı zamanda illerimizin de marka değerini 
artırmış oluyor patent sayısının çokluğu, patentle alakalı başvuru-
ların varlığı. 
 
Patent aynı zamanda şirketlere rekabet avantajı sağlıyor. Eğer 
bir şirketin bir patenti varsa, o ürünle alakalı yıllarca tekel konu-
munda olabiliyor ve başka firmaları o alanda çalıştırmıyor, başka 
firmalar o alanda faaliyette bulunamıyor. Bu şekilde rekabet avan-
tajı sağlıyor. Aynı zamanda satışlarını desteklemiş oluyor. Eğer bir 
patentiniz varsa pazarlama gücünüz de artmış oluyor. 
 
Patentiniz varsa, paranız olmasa bile, yeni kurulacak bir şirkette 
patentinizle şirket ortağı olabilirsiniz. Bizim Türk Ticaret Kanunu-
muza göre patentleri şirkete sermaye olarak koyabilirsiniz. 
 
Patentler aynı zamanda bir fuar görevi görür, aynı zamanda 
teknolojik istihbarat aracıdır. Baktığımızda, günümüzde, özel-
likle pandemi sürecinde, oturduğumuz yerden rakiplerimizin pa-
tentlerini inceleyerek teknolojiyi takip edebiliriz. Aynı zamanda 
milyonlarca patenti oturduğumuz yerden inceleyebilir, o konuda 
bilgimizi artırabiliriz. Şu anda patent araştırma sitelerinde 120 mil-
yondan fazla patent herkesin emrinde, herkes oturup bedava bir 
şekilde bunlardan yararlanabilir, teknik bilgisini geliştirebilir. Özel-
likle patent konusunda, inovasyon konusunda çalışma yapmak 
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isteyen öğrencilerimize, herkese bunu söylemek isterim. Gerçek-
ten de patent araştırmaları çok önemli, bu araştırmayı öğrenen 
herkes yenilik yapma konusunda daha başarılı olacaktır. 
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Patentler aynı zamanda bilimsel gelişmeyi, sanayi ve teknolo-
jik gelişimi hızlandırır, teşvik eder. Patentler, ihracat gücünüzü 
artırır, bu da ekonominizin büyümesine, refah seviyenizin yüksel-
mesine katkıda bulunur. Baktığımız zaman, Türkiye'deki patent 
sayısı 1 milyon olmuş olsa, patent sayımız 1 milyonu geçmiş olsa, 
ülkemizdeki inovasyonla alakalı üretilen ürünler, aynı Güney Ko-
re’deki gibi, ABD’deki gibi, Almanya’daki gibi, Japonya’daki gibi 
olmuş olsa, şu anda ülkemizin hem ihracatı artacak, aynı zamanda 
toplumumuzun refah seviyesi de daha yükselecekti. Bu şekilde 
patentin öneminin her geçen daha çok arttığını görmekteyiz. 
 
Patent aynı zamanda bir reklam aracıdır. Patenti olan şirketler 
kendisinin yenilikçi bir şirket olduğu konusunda sürekli reklam 
yapar. Kişiler, öğrenciler, üniversite hocaları, öğretmenler, mühen-
disler, eğer bir patentleri varsa, kariyerlerinde çok daha avantajlı 
bir durumda olurlar. 
 
Patentin istihdam üzerinde de çok büyük etkisi var. Eğer pa-
tentiniz çoksa, faydalı modeliniz çoksa, ülkenizde istihdam oranı 
da artacaktır, yani işsizlik azalacaktır.  
 
Ülkelerin verilerine baktığımızda, örneğin 2019 yılındaki sayılara 
bakıyoruz; Çin 2019’da 1 milyon 243 bin adet patent almış, 2 mil-
yondan fazla faydalı model almış, Çin’in 2019’daki işsizlik oranı ise 
yüzde 5.2. Amerika Birleşik Devletleri 2019 yılında 520 bin adet 
patent almış, Amerika Birleşik Devletleri’nin 2019’daki işsizlik ora-
nı yüzde 3.6. Japonya ise 2019’da 452 bin adet patent almış, işsiz-
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lik oranı ise 3.1. Güney Kore 248 bin adet almış, işsizlik oranı 4.1. 
Ülkemizin ise 2019 yılında patent ve faydalı model sayısı 12 bin 
civarındaydı ve ülkemizdeki işsizlik oranı maalesef 13.7. Eğer biz 
patent sayımızı 1 milyonun üzerine çıkartırsak, aynen gelişmiş ül-
kelerde olduğu gibi, yıllık 100 bin adetler üzerine çıkartırsak, işsiz-
lik oranı da yüzde 10’un altına düşecektir, daha ileriki zamanlarda 
da yüzde 5’in altına düşecektir, hep birlikte bunu göreceğiz. 
 
Türkiye Patent Hareketi olarak hedefimiz, 2029 yılında, yani İhtira 
Beratı Kanununun kabul edilişinin 150. yılı olan 2029 yılında ülke-
mizde 1 milyon patent hedefine ulaşmak. Bunu niçin önemsiyo-
ruz? Çünkü bazı ülkeler 1 milyon patent sayısını çoktan geçtiler. 
Biraz önce Ali Bey de bahsetti, mesela Amerika Birleşik Devletleri 
1 milyon patente 1911 yılında ulaştı. 2011 yılında 8 milyonuncu 
patenti verdiler. 2022 yılında 10 milyonuncu patenti vermek isti-
yorlardı, böyle bir hedefleri vardı; ama bu hedeflerine 4 sene önce 
ulaştılar, yani 2018 yılı Ağustos ayında 10 milyonuncu patenti ver-
diler. Ama geriden gelen Çin şu anda Amerika Birleşik Devletle-
ri’ni ikiye-üçe katladı. Biraz önce söyledim, 2019 yılında Çin’in pa-
tent ve faydalı model sayısı toplamda 3 milyonu geçmiş durumda. 
Bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ni ikiye-üçe katlamış oldu 
Çin ve hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Şu anda 1 mil-
yon patent sayısını geçmiş olan ülkelere baktığımızda; işte Ameri-
ka Birleşik Devletleri var, Çin var, ardından Güney Kore, Japonya, 
Almanya, İngiltere ve Fransa’yı görüyoruz. İnşallah ülkemiz de en 
kısa zamanda, 2029 yılında bu sayıya ulaşmış olur. 
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Bizim amacımız, ülkemizde patentle kazanan mucitlerin sayısının 
artmasını sağlamak, patentle kazanan şirketlerin sayısının artması-
nı sağlamak, patentle büyüyen şirketlerin sayısının artmasını sağ-
lamak ve ülkemizin de patentle büyüyen ülkeler arasına katılması 
konusunda çalışmalar yapmak. 
 
Ülkemizin 1 milyon patent yapma potansiyeli var mı; bu patent 
sayılarında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girebilecek potansiyeli-
miz var mı? Tabii ki var. Şu anda ülkemizde 1.5 milyona yakın tica-
ri işletme var, 100 bin civarında fabrikamız var. Biraz önce OSBÜK 
Başkanımızın da değindiği gibi, organize sanayi bölgelerimizdeki 
firmaların sayısı 60 binin üzerinde. Bunlar çok büyük fabrikalar 
gerçekten de, bunların içerisinde yüz binlerce mühendis çalışıyor.  
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Baktığımız zaman, esnaf sayımız 2 milyonu geçmiş durumda, mü-
hendis sayımız 1 milyonun üzerinde ve 204 tane üniversitemiz var 
şu anda. Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi sayımız 1500’ün üzeri-
ne çıkmış durumda. Teknokent sayımız ise şu anda 87 adet. Bu 87 
adet teknokent içerisinde 7 bin civarında şirket var ve bunların 
hepsi teknoloji şirketi. Şu anda, aynen bu lisemizde olduğu gibi, 
eğitim gören milyonlarca gencimiz var ve bu gençlerimizin hepsi 
yeni yeni ürünler yapmak istiyorlar, bu konuda eğitim almak isti-
yorlar. Yani bu gençlerin önü açık. Bu tabloya baktığımızda, ülke-
mizin 2029 yılında 1 milyon patent sayısına ulaşmaması için hiçbir 
neden yok, sadece bizim bu konuya odaklanmamız gerekiyor. 
 
Tabii ki marka ve patent arasında da bir ilişki var. Özellikle dünya-
nın ilk 100 markasına baktığımızda, yani en değerli ilk 100 marka-
sına baktığımızda, bu en değerli ilk 100 markanın en çok patente 
sahip şirketler olduğunu görmekteyiz. 
 
Bir de şu anda 5G meselesi var. 5G konusunda gerçekten teknolo-
ji çok hızlı ilerliyor. Ülkemiz de yakın zamanda 5G’ye geçecektir, 
şu anda 4.5G’deyiz. 5G’yle alakalı şu anda dünya çapında alınan 
patentlerin sayısı yaklaşık 70 bini geçmiş durumda. Ülkemizde de 
bu konuda çalışmalar yapan firmalarımız var, ama bu konuda tabii 
ki daha çok çalışmalar yapmak lazım. Özellikle bu pazar önümüz-
deki 20-30 yılda çok büyük bir gelire ulaşacak, bizim de bu konu-
da patentler alarak, lisans vererek yeni gelirler elde etmemiz ge-
rekiyor. 
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Türkiye Patent Hareketi olarak hedefimiz 1 milyon patent dedik. 1 
milyonuncu patenti 2029 yılında, 29 Mayısta böyle bir tören yapa-
rak vermek istiyoruz. O zamanki Cumhurbaşkanımızın, Sanayi Ba-
kanımızın, diğer bakanlarımızın da katılımıyla, 1 milyonuncu pa-
tentin verildiği böyle bir törenin hayalini kurmaktayız, böyle bir 
hedefimiz var. Eğer ülke olarak, okullar olarak, üniversiteler olarak, 
sanayiciler olarak patent hedefine odaklanırsak, bu 1 milyon pa-
tent hedefine ulaştığımızı hep birlikte görmüş oluruz. 
 
Ülkelerin gelişme seviyelerinin ölçüldüğü değişik endeksler var. 
Bunlardan bir tanesi de milyon kişi başına düşen patent sayısı. 
Burada mesela Güney Kore başı çekiyor. Güney Kore’de 1 milyon 
kişi başına düşen patent sayısı 3148. Japonya’da 2000, İsviçre’de 
1008, Çin’de ise nüfusu kalabalık olduğu için 1000 şu anda. Ülke-
miz henüz bu sıralamaya giremedi; ama biz de 83 milyondan fazla 
insanımızla eğer 1 milyon kişi başına düşen patent sayısını 
1000’ler seviyesine çıkartabilirsek ülkemizde, yılda yaklaşık 100 
bin civarında patent yapmış oluruz. Bu da bizim için büyük bir 
gelişmişlik seviyesi olur. 
 
En çok patent başvurusu yapan ülkelere baktığımızda; mesela Çin 
2018’de 1.5 milyondu, 2019’da biraz düşmüştü, ama yine de pa-
tent ve faydalı model toplamında Çin şu anda birinci durumda. İlk 
20’ye baktığımızda, ilk 20’de maalesef biz yokuz. 2018’de yoktuk; 
2019’da 8200’ü geçtik, ama tabii ki diğer ülkeler de sıçrama yap-
mış oldu. Eğer yılda 50 binler seviyesine çıkarsak biz de bu ilk 
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20’nin içerisine girebiliriz. Tabii, daha sonra 100 bin seviyesine 
çıkmamız gerekiyor ülke olarak, o zaman ilk 10’a girmiş oluruz. 
 
Patenti her ortamda gündeme getirmemiz lazım. Özellikle şirket-
lerimizin, okullarımızın, organize sanayi bölgelerimizin girişlerinde 
patent duvarları oluşturmamız gerekiyor, patentin önemini anla-
tan afişler asmamız gerekiyor. Bu şekilde, öğrencilerimizi, öğret-
menlerimizi, sanayide çalışan ustalarımızı, işçilerimizi, mühendisle-
rimizi ve tabii ki şirketlerimizin üst yönetimlerini patent konusun-
da motive etmemiz ve tabii ki önümüze patent hedefleri koyma-
mız gerekiyor. Bu şekilde patent sürekli gündemimizde olacaktır 
ve daha çok patent sayısına ulaşabileceğiz, dolayısıyla 1 milyon 
patent sayısına da hep birlikte ulaşmış olacağız. 
 
Üniversitelerimizin de patent sayıları artıyor. Biz 2009 yılında bir 
araştırma yapmıştık; o tarihte 143 tane üniversitemiz vardı, üni-
versitelerimiz adına yapılan toplam 28 tane patent başvurusu bu-
lunuyordu. 2017’de Patent Kanunumuz değişti, üniversitelerimiz 
kendi adlarına daha çok patent almaya başladılar ve 2020 yılı so-
nunda yaptığımız araştırmada, en son yapılan istatistiklerde, şu 
anda toplamda üniversitelerimiz adına alınan patentlerin sayısı 
5000’i geçmiş durumda. Yani 2009 ile 2020 arasında üniversitele-
rimizin patent sayısı son derece artmış. 
 
Liselerimizin aldığı patentlere baktığımızda, liselerimiz de yaklaşık 
200 patent almış. Liseler adına yapılan patent başvuru sayısı yak-
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laşık 200. Yayınlanmış bunlar. Liselerle alakalı bir patent yarışması, 
Türkiye çapında yapılan bir patent yarışması vardı, onlar henüz 
yayınlanmadığı için göremiyoruz; ama liseler adına alınan patent-
lerin de yavaş yavaş arttığını görmekteyiz. 
 
Ülkemizde 1 milyon patent sayısına ulaşmamız için, patent sayısı-
nın artması için ve tabii ki ticarileşmiş patentlerin de sayısının art-
ması için bizim bazı önerilerimiz var, bu önerileri de söyleyip ko-
nuşmamı sonlandıracağım. 
 
Patent ve buluşların tanıtımı, farkındalığın artırılması konusunda 
özellikle bir politika oluşturmamız gerekiyor. Mesela bu konuda 
Güney Kore’de bir patent teşvik kanunu var. Yani patent kanunu-
nun haricinde, patent teşvik kanunu var. Bu patent teşvik kanu-
nuyla gerçekten çok hızlı bir şekilde patent sayılarını artırmışlar. 
Bizim ülkemizde de buluşun öneminin farkına varmak ve icat coş-
kusunu, mucitlik coşkusunu canlandırmak için mesela bir buluş 
günü belirleyebilir ve bunu kutlayabiliriz. Bütün ilkokul, ortaokul 
ve liselerde özellikle kutlama yapılması, farkındalık yaratılması, 
eğitimler verilmesi gerekiyor. 
 
Buluş değerlendirme kurulları oluşturularak, özellikle şahısların ve 
üniversitelerin yaptığı başvuruların hangisinin üretime geçirilerek 
ülke ekonomisine katkı sağlayacağının değerlendirilip ekonomiye 
kazandırılması gerekiyor. Yani özellikle daha buluşun başvuru 
aşamasında, henüz buluş tescil edilmeden bile, bir kurul bunları 
inceleyerek, hangi buluştan, hangi patentten nasıl bir ekonomik 
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değer elde edebiliriz, bunları nasıl ticarileştirebiliriz, bunu belirle-
mesi gerekiyor. Böyle bir değerlendirme kurulunun olması gereki-
yor. Bu şekilde bizim ülkemizde de ticarileşen patentlerin sayısının 
artması gerekiyor. 
 
Öğrencilerin buluşları hızlıca koruma altına alınarak, öğrenci pa-
tenti ismiyle bir resmi sistemin kurulmasını tavsiye ediyoruz. Bu-
nun daha önce makale olarak da yazmıştım, Türk Patent’e de bil-
dirmiştik aslında. Yani öğrencilerimize hızlı bir şekilde bir mucitlik 
belgesi verilebilir, başka bir belge verilebilir, öğrencilerimiz farklı 
bir şekilde ödüllendirilebilir. Normal patent belgesinin haricinde 
ayrıca bir belge vererek öğrencilerimizi teşvik etmemiz gerekiyor.  
Ayrıca her türlü teknoloji yarışmalarında -üniversitelerde de, sana-
yi bölgelerinde de, teknokentlerde de bazen teknoloji yarışmaları 
yapılıyor, patent yarışmaları yapılıyor- sadece dereceye girenlerin 
değil, dereceye girmeyen yarışmacıların buluşlarının, projelerinin 
de değerlendirilerek, bunlardan hangilerinin patent ya da faydalı 
model olarak ticarileşebileceğinin değerlendirilmesi gerekiyor ve 
bunların da bir şekilde ödüllendirilmesi gerekiyor, yani sadece 
proje safhasında kalmaması gerekiyor.  
 
Ayrıca buluş konusunda ulusal farkındalığın artırılması için, pa-
tent, buluş gibi kavramların sürekli gündeme alınması gerekiyor. 
Mesela televizyonlarda kamu spotları yapılabilir bu konuda, yani 
patentlerin önemini anlatan kamu spotları yapılabilir,  dizilerde bu 
konu gündeme getirilebilir. Mesela Güney Kore’de kadınlardan, 
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buluş yapmalarını özendirmek için, 10 yıl süreyle harç alınmaması 
gibi bir sistem uygulanıyor. Bizim ülkemizde de bu gündeme ge-
tirilebilir. Öğrencilerden hiç harç alınmaması gündeme getirilebi-
lir, bu seneki başvurularda mesela bu yapılabilir.  
 
Patent ödüllerinin her yıl sektörel olarak verilmesi gerekir. KO-
Bİ’ler, büyük ölçekli firmalar, Ar-Ge merkezleri ve üniversiteler için 
ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir. Bu şekilde buluşçuların motive 
edilmesi gerekiyor.
 
Ar-Ge teşviklerinden yararlanan firmalarda çalışan mühendis orta-
lamasına göre veya yararlanılan teşvik miktarı oranında yıllık pa-
tent ya da faydalı model hedefleri konulması gerekiyor, ki bu şe-
kilde yapılan Ar-Ge çalışmaları mutlaka patent belgesiyle taçlan-
dırılsın. 
 
Benim önerilerim bu kadar. Bir de, WIPO, Uluslararası Fikri Mülki-
yet Örgütü, Covid sürecinde güzel bir çalışma yaptı, bunu da izle-
yicilerimize takdim ediyorum. Bu adrese girip bakarlarsa, en azın-
dan Covid’le alakalı ürün geliştirmek isteyenler, burada değişik 
ürünleri görüp bunlardan esinlenebilirler. Bir de 
www.covidinovation.com diye bir site vardı, buraya da girip esin-
lenebilirler, en azından ilham alabilirler. Ücretsiz patent araştırma 
sitelerini de verdim, sunumu da daha sonra göndereceğiz katılım-
cılara; buraya da direkt girip, dünyadaki milyonlarca patente ula-
şabilirsiniz, inceleyebilirsiniz, dosyalarını görebilirsiniz.  
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Türkiye Patent Hareketi Platformu 

Bir de bizim www.turkiyepatenthareketi.org sitemize girip, yayın-
larımızı görüp, buradan da faydalı bilgiler elde edebilirsiniz. 
“Patent’le Kazan” kitabımızı da okuyabilirsiniz. Patent Hareketi 
gazetemiz var, onu da takip edebilirsiniz. Yaptığımız bu toplantı-
ların sonuç raporlarını da web sayfamızda yayınlıyoruz, bunları da 
girip okuyabilirsiniz. Değişik eğitimlerimiz de var, onlara da baka-
bilirsiniz. 
 
Türkiye Patent Hareketi 2021 Ocak ayı itibarıyla dernek haline 
geldi, Patent Hareketi Derneği oldu. Derneğimize üye olmak iste-
yenleri de bekleriz. Öğrencilerimize tekrar başarılar diliyorum. Te-
şekkür ederim. 
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YARIŞMA SONUÇLARI 
VE ÖDÜL TÖRENİ 
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Şükrü Efe İHTİYAROĞLU: “Bildiğiniz gibi, Türkiye deprem bölgesi olduğundan 
dolayı daha önce Kocaeli’nde iki tane büyük deprem yaşandı, kayıplar oldu. İstan-
bul depremi de yakında, inşallah olmaz, ama 7.5 üzerinde bir deprem bekleniyor. 
Bu yüzden, depreme dönük bir proje yaptım. Projemde tasarladığım ürün deprem 
anında yanıyor, kişinin kaçabileceği yeri bulabiliyor ve enkaz altında kalırsa, üs-
tünden çıkan böcekle ile birlikte belirli kişilere yardım çağrısı yapabiliyor. Gelişti-
rilmeye çok açık bir proje.” 

 

Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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1. Proje 

Proje Adı: “Hayat Işığı” 
Proje Sahibi: Şükrü Efe İHTİYAROĞLU 
Okulu: Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji  
Sınıfı: 9 / B ATP Endüstri Otomasyon 

1. Projenin Sahibi Şükrü Efe İhtiyaroğlu’na Hediye ve Sertifika Takdimi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gökhan TÜR: “Merhaba ben Gökhan Tür. Tıpkı diğerleri gibi bu proje de bir 

problem üzerine varoluşunu gerçekleştirdi. Daha önce kapalı ve geniş alanların 
ışıklandırmaları için harcanan elektriğin miktarını ve getirdiği faturayı merak 
ettiğiniz oldu mu? Örneğin sahalar… Bir günde çimlerin alması gereken ışık mik-
tarı dolayısıyla yakılan aydınlatmalar ve maç günleri yakılan artı ışıklandırmalar 
hesaba katıldığında sadece bir stadyum bir günde 1.224,00 TL elektrik faturası 
getirmektedir. Bu fiyattan daha tasarruflu bir fatura elde etmek mümkün müydü? 
Hem de çevre dostu bir çözüm getirilebilir miydi? Argümanı ile yola çıkarak çalış-
malarıma başladım. 
 
Işık Demeti Projesi: Doğal güneş ışınlarının yansıma kuralları gereğince oluştu-
rulmuş bir düzenek sayesinde toplanıp daha sonra maksimum aydınlatma verimi-
ni ortama sağlayan bir projektör projesidir. Doğal ışık kaynaklarını kullanması 
sebebiyle hem çevreci hem de tasarrufludur. Gelen ışınlar sahanın dört ucundaki 
çanaklarda toplanır ve yansıtıcı kollar yardımı ile aydınlatma sağlanır. Bu proje 
sayesinde gün içerisinde yapılması gereken aydınlatma masrafı ortadan kalkmış 
oluyor. ‘’Bir Patent Fikrim Var’’ yarışmasında ise bu proje ile ikincilik derecesi al-
maya hak kazandım. Projede emeği geçen herkese, bizlere sağlamış olduğu im-
kanlardan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.” 
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2. Proje 

Proje Adı: “Işık Demeti” 
Proje Sahibi: Gökhan TÜR 
Okulu: Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji  
Sınıfı: 9 / B ATP Endüstri Otomasyon 



 

Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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2. Projenin Sahibi Gökhan Tür’e Hediye ve Sertifika Takdimi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arda Talha Ulusoy: Kart sistemli motorlu araçlar projemde sürücünün ehliyetini 
kuracağımız düzene takmadan araç çalışmıyor ehliyet takıldığı zamanda belirle-
nen etkenlere göre bir süre belirlenip bu süre dolduğu zaman belli aşamalarla 
sürücünün durması sağlanarak tekrar sürücüye özel belirlenen dinlenme süresi 
dolmadan yola devam etmesi engellenir bu sayede yorgunluğun sebep olan kaza-
ların önüne geçmiş oluyoruz. Kuracağımız düzenekte bulunan çip sayesinde ara-
cın yeri belirlenerek bulunduğu konumda maksimum hız sınırı belirlenerek ve o 
hızı geçmemesi sağlanarak hızın sebebiyet verdiği kazalar engellenir aynı zaman-
da olası bir kaza durumunda çip sayesinde aracın konumu daha çabuk bulunaca-
ğından daha hızlı müdahale edilebilir. Bunun yanı sıra ehliyetsiz araç çalışmadı-
ğından dolayı ehliyetsiz araç kullanımı ve otomobil hırsızlıklarının da önüne geç-
miş olacağız. 
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3. Proje 

Proje Adı: “Kart Sistemli Motorlu Araçlar” 
Proje Sahibi: Arda Talha ULUSOY 
Okulu: Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji  
Sınıfı: 10 / D Bilişim  



Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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3. Projenin Sahibi Arda Talha Ulusoy’’a Hediye ve Sertifika Takdimi 
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Seddar YAVUZ Kocaeli Valisi 



Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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Adem CEYLAN Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı 

Av. Ali YÜKSEL Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı 
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Mustafa R. TÜRKER OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi  

Oğuzhan CEYLAN Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü 



Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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Ayhan ZEYTİNOĞLU Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı  

İlhan AYDIN T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürü 
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Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Patent Hareketi Derneği Başkanı  



Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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