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Faaliyet Adresi 
Platform Koordinatörü 

: Büyükdere Cad. No:62 K:3 Lale İş Merkezi Mecidiyeköy Şişli/İstanbul 
: Patent Hareketi Derneği, Av. Ali Çavuşoğlu 

MADDE2 
PLATFORMUN YASAL DAYANAĞI 
İşbu Platform, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 25'inci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94'üncü Maddesi esasları doğrultusunda 
kurulmuştur. 

MADDE3 
PLATFORMUN AMACI 

ı . Toplumun tüm kesimlerinde patent bilincini ve farkındalığını artırmak, 
2. Ülkemizin patent sayısını artmasına ve dünya patent tescili sıralamasında gelişmiş ülkeler 

seviyesine çıkmasına katkı sağlamak, . 
3. Ülkemizin 1 milyon patente ulaşması için çalışmalar yürütmek, 
4. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda özellikle, patent, marka, tasarım ve telif haklarının 

önemini anlatmak, katma değerli üretimin önemine dikkat çekmek, 
5. İnovasyon, icat ve buluş konularında çalışmalar yapmak ve mucit ekosistemi oluşturmak, 
6. Buluş ve icat konularındaki tecrübelerin aktarımını sağlamak amacıyla etkinlikler 

düzenlemek, 
7. Patentlerin, düşüncelerin ve bilginin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi için çalışmalar 

yapmak, 
8. Patentle nasıl para kazanılır ve patent değerleme yöntemleri konularında çalışmalar yapmak, 
9. Üniversite-Sanayi İş Birliğinin gerçek manada teşkil edilmesi için çalışmalar ürütmek, 
10. Patent ve Marka Bilgilendirme, Patent Uzmanlığı, Patent Okur-Yazar ı , TRİ · ıe İnovasyon 

ve Ar-Ge Merkezlerine Yönelik Nitelikli Patent Araştırma T nik ri eU • · leri gibi 
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MADDE4 
PLATFORMUN AMACINA ULAŞMAK iÇiN YÜRÜTECEĞi FAALiYETLER 

1. Yukarıdaki 3'üncü maddede belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerek duyulan tüm 
çalışmaları yapmak, 

2. Bu amaçlara uygun olarak, konferans, panel, miting, sempozyum, gösteri, açıkoturum, 
yarışma, sergi vb. tanıtıcı ve destekleyici faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, 

3. Amaç kapsamında araştırmalar yapmak, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve 
yayınları temin etmek, veri toplama ve yaymaya yönelik merkez oluşturmak, yazılı veya sözlü 
basın açıklaması yapmak, 

4. Amaca yönelik faaliyetlerin kamuoyuna iletilebilmesi için gazete, dergi, kitap, broşür, afiş, 
albüm, gibi yazılı yayınlar yayımlamak, 

5. Amaç faaliyetlerinin ilgili mecralara iletilebilmesi ve genel bilgilendirmelerin muhatap kişi ve 
kurumlara ulaştırılmasını tem inene-bültenler çıkarmak, internet ve diğer görsel mecralardan 
yararlanmak. 

6. Amaca yönelik olmak üzere eğitim faaliyetlerini organize etmek. 

MADDE 5 
PLATFORMUN KURUCULAR! 
Türkiye Patent Hareketi Platformu; Patent Hareketi Derneği liderliğinde ve koordinatörlüğünde 
ticari kaygılardan uzak bir çizgide ve bağımsız bir yapıda kurulmuş olup, tüm hak ve sorumlulukları 
ile Patent Hareketi Derneği'ne aittir. Platformun Kurucu Tüzel Kişilikleri aşağıda belirtilen 3 
dernektir. 

1. Patent Hareketi Derneği 
2. ABDER - Anadolu Buluşlar ve Buluşçular Derneği 
3. TÜMMİAD - Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği 

MADDE6 
PLATFORMA ÜYELİK 
Türkiye Patent Hareketi Platformu üyeliği, platformun amaç ve faaliyetlerini benimseyen tüm sivil 
toplum örgütlerine, tüzel kişilere, organizasyonlara, girişimlere ve bireylere açıktır . Platformun 
Yönetim Kurulu, bu başvuruların kabul veya reddi hususunu değerlendirerek başvuru sahibi tüzel / 
gerçek kişiliğe en geç bir (1) ay içerisinde cevap verir. 

MADDE7 
PLATFORMUN ORGANLAR! 

1. Yönetim Kurulu 
2. Danışma Kurulu 

Yönetim Kurulu 
Yönetim Kurulu'nun Oluşturulması 
Platform Yönetim Kurulu, katılımcı derneklerin yönetim kurullarınca seçilip, platforma temsilci 
olarak atanan birer temsilciden oluşur. Bu temsilciler, Mutabakat Tutanağının tüm kurucu tüzel 
kişiliklerin yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip ilk toplantılarını yaparlar ve bu toplantıda 
Platform Başkanı, Platform Sekreter Üyesi ve Platform Sayman üyesini seçerler. Platform Başkanı 
aynı zamanda Platform Koordinatörüdür. Platform Başkanı Platformun 3. Şahıslar ve kamuoyu 
nezdinde temsilinden, Platform Sekreteri kayıt, yazışma ve üye ilişkilerinden, Pi orm Y{Tlanı ise 
mali konulardan sorumludur. Platform Yönetim Kurulu uygun gördüAü gerçek ki ıleri Yörre · Kurulu 
üyesi olarak seçebilir. latformun toplantı ve karar yeter sayısı Kurul üyelerini sal ~ unlu u sayısı 
kadardır. 



Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
1. Platformu temsil etmek. 

2. Alınan kararları uygulamak ve platform adına iş ve işlemleri takip etmek. 
3. Faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu faaliyetleri bir rapor düzenleyerek katılımcı Tüzel 

Kişiliklerin yetkili makamlarına sunmak. 

4. Platforma üye kabul etmek veya çıkarmak. 
5. Platformun kapatılmasına karar vermek. 

Danışma Kurulu 
Danışma Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri 
Danışma Kurulu istişare niteliğinde oluşturulan bir kuruldur. Platforma fikri anlamda katkı sağlayacak 
tüzel kişiliklerin temsilcileri veya gerçek kişilerden oluşur. 

Danışma kurulunun görev süresi Platform Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır. 
Danışma Kurulu, işbu mutabakat tutanağının 3. maddesinde yazılı olan platform amaçlarına yönelik 
olarak her türlü etkinlikle ilgili danışmanlık yapar, gerektiğinde yönetim kurulu için tavsiye kararları 
alır. 

Danışma Kurulunun tavsiye kararları Platform Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirilir. 
Danışma Kurulu olarak iki/üç ayda bir mutad toplantı düzenlenir ya da en az 3 üyenin isteği ve 
katılımıyla toplanır. 

Platformun Yönetim Kurulu Başkanı; Danışma Kurulu'nun da Başkanıdır. 

MADDE8 
PLATFORMUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

1. Platformda yer alan bütün Tüzel Kişilikler bir (1) üye ile temsil edilirler. 
2. Platform mutabakat tutanağı, katılımcı Tüzel Kişiliklerin temsilcileri tarafından imzalanır. 
3. Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ile görevli kişilerden ve Yönetim Kurulu'nun onayladığı gerçek 

kişilerden oluşur. 

4. Yönetim Kurulu üyeleri arasında amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda görev dağılımı 
yapılır. 

5. Yönetim Kurulu üyeleri kendi görev alanları ile ilgili platform amaçları doğrultusunda, üyeler 
ve diğer taraflar nezdinde temaslarda bulunur, toplantılar organize eder ve görüşmeler 

yaparlar. 
6. Yönetim Kurulu, kararı alınmış etkinlikler için üyeler arası koordinasyonu sağlar. 
7. Basın açıklaması, vb. etkinlikler Yönetim Kurulu tarafından duyurulur. 
8. Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda diğer üyeleri görevlendirme inisiyatifine sahiptir. 

9. Platform amaç ve faaliyet sahasına göre, her türlü çalışmanın ön hazırlığını Yönetim Kurulu 

önceden yapar. 
10. Platform bilgileri Yönetim Kurulu'nda toplanır. 

11. Platform üyeleri, hiçbir gerekçe göstermeden platformdan ayrılabilirler. 

12. Platform Yönetim Kurulunun adresi ve faaliyet yeri, platformun katılımcı üyelerinden Patent 
Hareketi Derneği'nin Büyükdere Cad. No:62 K:3 Lale İş Merkezi Mecidiyeköy Şi r · tanbul 

adresindeki faaliyet yeridir. \ 
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MADDE9 
PLATFORM KURUCU ÜYELERi 

Tüzel Kişilik 
(Unvan -Kaşe) 

eketi Deme u i 

PATENT HAREKETi OERNE~I 
Fulyı Mııh. BOyOkdtre Cıd. No: 02/21 

Lalı 19 Merkezi MeoldlyakOy 
Şlşll / lST ANBUL 

ABDER - ---<...lll:u rneği 

• ; 

TÜMMİAD-Tüm M ~ 9::~ °' raştırma Derneği 

MADDE 10 
PLATFORMUN SÜRESİ, KAPANMASI VEYA KAPATILMASI 

Tüzel Kişilik Temsilcisi 
(Ad-Soyad/ imza) 
Av. Ali ÇAVUŞOĞ 

Hasan Koray ŞAHİN 

Platform, başlangıçta belirtilen amacın gerçekleştirilmesi amacı ile yapılacak tüm faaliyetlerin ifasına 
veya bu faaliyetin gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunun kabulüne müteakip kapatılacaktır. 
Kapatma süreci herhangi bir üyenin, platformun amacına ulaştığı ve/veya amacın 
gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu beyanı ile Yönetim Kuruluna çağrı yapması ile başlar, Yönetim 
Kurulunun oy çokluğu ile kabulüne müteakip sona erer. 

MADDE 11 
PLATFORMUN GELİR VE GiDERLERİ 

1. Platformun giderleri, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin masraflar, platformun 
koordinatörlüğünü yürüten dernek tarafından karşılanır. 

2. Tahsil edilmesi gereken bağış veya yardımlar, platformun koordinatörlüğünü yürüten dernek 
tarafından belgenin açıklama kısmına tahsilatın platform faaliyetleri kapsamında yapıldığı 
açıkça izah edilerek toplanır. 

3. Platform adına yapılacak harcamaların belgeleri platformun koordinatörlüğünü yürüten 
dernek adına kesilir. Bu fatura veya fatura yerine geçen harcama belgelerinin açıklama 
kısmına, harcamanın Platform faaliyetleri kapsamında yapıldığı yazılır . 

4. Platformun gelir ve gider hesapları koordinatör dernek ve temsilcisi tarafından takip edilir. 
Harcama ve tahsilatlar Yönetim Kurulunun Sayman üyesi tarafından kontrol edilir. 

MADDE 12 
YÜRÜRLÜK 
İşbu TÜRKİYE PATENT HAREKETİ PLATFORMU mutabakat tutanağı 12 ana başlık alıt,D.w:ı-+.nnlanmış 
olup platform üye kuruluşların Yönetim Kurulu temsilcisi tarafından imzal rak 02/0 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


