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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, 09 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Patent Hareketi Platformu, 
TÜMMİAD  ve Adres Patent iş birliğiyle “Türkiye’de Mucit Olmak” konulu 
webinar gerçekleştirdik. 
 
Çok değerli konuşmacılarımızın olduğu panelimizde; buluş, inovasyon, patentle-
rin ticarileştirilmesi ve katma değere dönüştürülmesi, ülkemizdeki buluşların 
serüveni gibi konular ele alındı. 
 
Bu bağlamda, panelde konuşulan konuların deşifresini ve programın sonuç ra-
porunu istifadenize sunar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 
 
Saygılarımla 
 
Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Türkiye Patent Hareketi Platformu 
Patent Hareketi Derneği 
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TÜRKİYE’DE MUCİT OLMAK 
Webinar Toplantısı 

 
Deşifre Metni ve Sonuç Raporu 

09 Haziran 2021 
 
 
 

Türkiye Patent Hareketi Platformu, TÜMMİAD - Tüm Mucitler İcat 
İnovasyon ve Araştırma Derneği ve Adres Patent iş birliğiyle 09 
Haziran 2021 Çarşamba günü “Türkiye’de Mucit Olmak” konu-
lu webinar gerçekleştirildi. 
 
Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Patent Hareketi Platformu 
Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Leyla TÜRKER ŞENER’in yaptığı 
webinar; kamu, üniversite ve reel sektördeki birçok oyuncunun 
katılımıyla gerçekleşti.   
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Zoom üzerinden gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak; Pa-
tent Hareketi Derneği ve Türkiye Patent Hareketi Platformu Baş-
kanı Sn. Av. Ali ÇAVUŞOĞLU, TÜMMİAD - Tüm Mucitler İcat 
İnovasyon ve Araştırma Derneği Başkanı Sn. Bülent KAVAKLI, 
İnovasyon Koçu ve Türkiye Patent Hareketi Platformu Danışma 
Kurulu Üyesi Sn. Salih KESKİN ve VGT Şirketi Ortağı Sn. Ulaş 
KARASU katıldı. 
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Bülent KAVAKLI  
TÜMMİAD | Tüm Mucitler İcat İnovasyon 

ve Araştırma Derneği Başkanı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Konu ‘Türkiye'de Mucit 
Olmak’ olunca, ben direkt TÜMMİAD’ı neden kurduğumuzu anla-
tacağım. O zaman daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. 
 
Çocukluktan itibaren hep zorlandığım bazı şeyler vardı. Bu arada, 
ben bir mucit değilim. Keşke olsaydım, ama değilim. O farklı bir 
kafa yapısı gerektiriyor. Zaman zaman kendime ait bazı projelerim 
oldu, ama ben daha çok inovatör olarak tanımlıyorum kendimi, 
bunun da günümüzdeki kelime karşılığı girişimci oluyor.  
 
Ben, iki arkadaşımla birlikte TÜMMİAD’ı kurmaya karar verdiğim 
zaman, aslında Karadenizli amcayı baz alarak kurmuştum. Karade-
nizli amcanın hikayesini bizim çocukluk vaktimizde çok sık televiz-
yonlarda görürdük. Okuma yazması bile olmayan, ama köyüne 
elektrik getiren, bütün teknolojik işleri yapan, kafası farklı çalışan, 
ama sosyal çevresi olmayan, aynen Vizontele’deki Deli Emin misa-



li bir amcamız vardı. Genelde bizde mucitlere hep Deli Emin gibi 
bakılır. Bu durum benim içimde hep ukde olmuştur. Ana haber 
bültenlerine kısa süreliğine konu olurlardı ve onları övmek için 
göstermek için bir şeyler anlatılırdı ama keşke göstermeselerdi. 
Çünkü arkaplanda İnek Şaban müziğiyle o sevgili insanları sunar-
lardı ve bu benim içime çok dokunurdu. 
 
TÜMMİAD’ı kurmak istememin ana nedeni aslında budur, bu dü-
zeni değiştirmek için. Bu insanların kıymetli insanlar olduğunu, bu 
ülkeye sunabilecekleri çok şeyler olduğunu, önce aileleri tarafın-
dan normal karşılanmaları gerektiğini, çevreleri tarafından normal 
karşılanmaları gerektiğini düşündüğüm için, böyle bir adım atma-
ya karar verdik. Adımı biraz büyük atmaya karar verdik. Neden? 
Çünkü uluslararası bir yapımız vardı zaten, uluslararası yarışmalara 
katılan bir ekibimiz vardı ve Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Federas-
yonu WIIPA’nın Türkiye temsilciliğini alarak derneğin kuruluşunu 
gerçekleştirdik.  
 
Birkaç yıl boyunca kimse bizden haberdar olmadı. Çünkü Türki-
ye'de dernekçilik çok zor, Türkiye'de mucit olmak kadar zor. Der-
nek kurmak, STK kurmak, yönetmek çok zor gerçekten. Gönüllü 
bulmak ayrı mesele, gönüllülüğün ne olduğunu anlatmak ayrı 
mesele, doğru insanlara yaklaşabilmek ayrı mesele. Bu nedenle, 
background’umuzun dolması için uluslararası birçok yarışmaya 
katıldık. Hatta Türkiye'de patenti olan mucitlerin peşine düşmeye 
başladık, okullardan öğrencilerin peşine düşmeye başladık, onla-
rın robot yarışmalarına, girişimcilik yarışmalarına, ki o zamanlar 
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girişimcilik yarışmaları yoktu, onların peşine düşmeye başladık; 
fikirleri olanlara destek olup mentorlük yapıp danışmanlık yapıp 
farklı ülkelerde yarışmalara sokmaya başladık. Nedeni şuydu as-
lında: Evet, köydeki Karadenizli amcanın ya da çok dikkate alın-
mayan bir girişimci kardeşimizin, öğrencinin fikirlerinin dikkate 
alınması için önce onların uluslararası alanda seslerinin duyulma-
sına ihtiyaç vardı. Çünkü biz böyle bir toplumuz. Bu değişsin, bu 
kültür oluşsun diye bu yapılanma sürecini başlattık aslında. Çünkü 
benim de başıma çok geldi, en yakınımdaki çok sevgili ağabeyle-
rim bile, şu an farklı şeyler konuşuyoruz, ama o zamanlar, “Ya hu 
ne de olsa bizim Bülent, ne olabilir ki?!” diye bakıyorlardı. O mucit 
ve girişimci arkadaşlara bakış şekli de tam olarak böyleydi. Bu du-
rumun değişmesi için böyle hamleler yapmaya başladık ve ulusla-
rarası yarışmalardan aldığımız ödüller, başarılar, şu bu derken, 
insanların dikkatleri birdenbire bize kaymaya başladı. Bu durumu 
bir atasözüyle açıklamak istiyorum. “Eldeki buzağıdan öküz ol-
maz” derler, “Kör ölür, badem gözlü olur” derler. Bizim buraya çok 
benzetiyorum. Yani sizi dinlemezler, ama siz biraz başarı elde et-
tikten sonra kıymete binersiniz, yurtdışından bir ödül aldıktan 
sonra kıymete binersiniz. Bunu çok kez yaşadık.  
 
Biz bu işi biraz daha hızlandırmak, bu insanların kıymetli olduğu-
nun anlaşılmasını sağlamak için böyle bir yapıyı kurduk. Birçok 
yarışmaya katıldık. Türkiye'yi temsil ettiğimiz yarışmalardan şu 
ana kadar 200’den fazla madalya kazandırmışız. Hatta son dö-
nemdeki yarışmalarla bu sayı birazcık daha yukarıya çıktı. Bizim 
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yaptığımız şey şu aslında: Türkiye adına yaklaşık 40 ülkeyle yarışı-
yoruz. Bunun bize kattığı şeyler oldu. Bir Türk mucidinin, Türk gi-
rişimcisinin, Türkiye girişimcisi diyelim, bizim topraklarımızdan 
olan girişimcilerin uluslararası alanda tanınmasını, yatırımcı bula-
bilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bizi eleştirenler de oluyor; “Siz 
aslında beyin göçüne mi hizmet ediyorsunuz? Bu doğru bir şey 
mi?” diyenler çok oldu. Fakat konu tam olarak o değildi. Yurtdışı 
yarışmalarına katıldığımız zaman, götürdüğümüz mucit arkadaş-
larımız, girişimciler, farklı ülkelerin kültürlerinden ortaya çıkan 
farklı projeleri görme şansını elde ediyorlardı. Bu çok kıymetli bir 
veriydi. Yani know-how’u işin membaına götürmekle aynı şey. Ve 
farklı ilişkiler kuruyorlardı, projelerinde geliştirmeler yapıyorlardı 
ya da bizden fikir alan arkadaşlar oluyordu ve projeler daha geliş-
miş, daha vizyoner bir bakış açısıyla, daha geniş çaplı bir yapıya 
dönüşüyordu. Dolayısıyla bu çok daha kıymetli hale gelmeye baş-
ladı. 
 
Buradan hareketle, biz sadece Türkiye'deki girişimcilere ya da mu-
citlere destek olalım değil, dünyadaki mucitlerin ve girişimcilerin 
sesi olabilecek bir yapıya neden dönüşmeyelim diye düşününce 
yapı çok daha globale dönüştü. Bu nedenle, TÜMMİAD olarak, şu 
anda Azerbaycan, İran, Tayvan, Romanya, Hırvatistan, Endonezya, 
Malezya gibi ülkelerde çok iyi tanınan bir kurum haline geldik. 
Türkiye'ye döndüğümüz zaman bizi kimse tanımıyordu, hâlâ bu 
durum devam ediyordu. Ondan sonra, yerelde neler yapabiliriz 
kısmına odaklanmaya çalıştık. Çünkü biz her ne kadar yurtdışında 
tanınıyor olsak da işin çekirdek tarafındaki problemleri çözmezse-
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niz, bir süre sonra “taşıma suyuyla değirmen dönmez” durumuna 
gelmeye başlayacaktı. O yüzden TÜMMİAD’ın da tanınmaya ihti-
yacı vardı. Yoksa her madalyayla iki tane gazeteye poz verip piar 
yapmak bizim için en kolay şeydi ve şimdiye kadar neredeyse hiç 
yapmadık denilebilir. Ama yapmak gerekiyormuş, ki daha sonra 
bu yönde belli başlı şeyleri yapmaya başladık. Bu nedenle farklı 
farklı projeler yapmaya başladık. Genelde de aykırı şeyler yapma-
ya başladık. Hatta ilk programımızda, Salih hocamızın da katıldığı 
-ki kendisi bizden daha önce bu işleri yapıyordu zaten- 
“Sacmalathon” diye bir etkinlik yaptık. Aykırı düşünen insanların 
toplum tarafından normal karşılandığı, beyinlerinin etrafındaki 
çerçevelerin kırıldığı “Sacmalathon” diye bir etkinlik yapmaya baş-
ladık. Şu ana kadar 40’a yakın üniversitede yapmışız. Türkiye'nin 
çok önemli okullarında gerçekleştiriyoruz, ortaokul ve liselerde de 
gerçekleştiriyoruz. Aykırı düşünmenin normal bir şey olduğunu 
insanlara anlatmaya çalıştığımız bir etkinlik yapıyoruz.  
 
Girişimcilere destek olduğumuz bazı projeler gerçekleştiriyoruz. 
İstanbul Ticaret Odası BTM ile birlikte çalışıyoruz. Bazı projelerimi-
zi Bilişim Vadisi’nde bulunan firmalarla buluşturarak farklı format-
lar oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla, il müdürlükle-
riyle vesaire çalışıyoruz. Bu şekilde yerelde de bir şeyler yapmaya 
başladık.  
 
Fakat şimdiki amacımız şu: Betonarme yapılar, evet zaman zaman 
ihtiyaç olabilir; ama kafalar değişmediği müddetçe, o betonarme 
yapıların içinden çıkacak zihinler oluşmadığı müddetçe bu kültür 
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bir türlü oluşmuyor. Ve bu kültürü oluşturmak için çok daha uzun 
vadeli bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bu nedenle, biz Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla iletişime geçmeye çalışıyoruz şu 
anda. Sebebi de en iyi kuluçka merkezi anne-babadır, ailedir de-
mek için aslında. Çünkü çocuk ne yaparsa yapsın, okulda ne kadar 
teknolojik çalışmalar içine girerse girsin, eğer ailesinde o vizyon 
yoksa ya da anlayamıyorsa ya da kuşak çatışması gibi bir şeye 
kurban gidiyorlarsa, bu çocuklar bir şekilde küsüyorlar. Teşvik edi-
ci bir eğitim modelimiz de olmadığı için bu kaçınılmaz oluyor.  
 
Bizim desteklediğimiz federasyonun en önemli özelliği şudur: 
Uluslararası yarışmalarda sadece birinci, ikinci, üçüncü seçip gön-
dermezler, her kategoriden birilerini ödüllendirmeye çalışırlar, 
teşvik edici bir yöntem sunarlar. Bunun nedeni şudur: Zaten ora-
lara baş koymuş, belki bilim insanı olacak insanları daha yolun 
başında küstürmek makul bir şey olmadığı için biz o alanın çok 
kıymetli olduğunu düşünüyoruz ve ailenin, anne-babanın bilinç-
lenmesi gerektiğini, çocuğun/gencin ailesiyle ilişkisinde, gerekirse 
kendi gideceği yolun asfaltını kendisinin dökmesi gerektiğini, ge-
rekirse onun ailesine destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz ve 
o bilinci oluşturmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla bir 
çalışma yürütmek istiyoruz, böyle bir planımız var. İnsanlar, 
“Saçmalama; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var, Ekonomi Bakanlığı 
var, Kültür ve Turizm Bakanlığı var, Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı ne alaka?” dediği zaman, cevabımız tam olarak bu oluyor. 
Çünkü hakikaten, dışarıda ya da içeride her ne yaparsanız yapın, 
temelde öğrendiğiniz, çaresiz olarak öğrendiğiniz şeyleri değişti-
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remediğiniz müddetçe, yapmayı planladığınız kültür oluşumuyla 
ilgili gerçekten ilerleme kaydedilemiyor, kaydedemiyoruz. Bunu 
sadece aileye ya da yaşı sizden daha büyük insanlara anlatmaktan 
bahsetmiyorum, aynı yaşta olduğunuz insanlara bile kendinizi an-
latamadığınızı düşünürseniz eğer, üstüne bir de bunun gibi en-
geller çıktığı zaman işin rengi daha da başka oluyor.  
 
Bu nedenle, TÜMMİAD’ın “1 Milyon Hayal” diye bir projesi var. 
Mesela “1 Milyon Patent”i duyduğum zaman çok hoşuma gitmiş-
ti. Bizim de hedefimiz 1 milyon hayaldi. Aslında birbirinden çok 
farklı şeyler değil. İnsanlar, “Hayalimi yazacağım da ne olacak, 
söyleyeceğim de ne olacak?!” gibi şeyler söylediler. “Hiç hayalin 
olmadı mı senin? Memur olmak dışında, arabanın olması dışında, 
evinin olması dışında, emekli olmak dışında bir hayalin olmadı mı 
yani? Dünyaya, ne bileyim, temiz suyla ilgili, temiz enerjiyle ilgili 
ya da çok basit bir inovasyonla insanlığı değiştirecek bir şey yap-
mayı hiç istemedin mi?” diyorum. “Hiç öyle bir hayalim olmadı” 
diyor. “Peki, dilek de mi tutmadın, hiç dileğin olmadı mı yani?” 
diyorum; o zaman iş biraz değişiyor. Çünkü herkes bir şekilde di-
lek tutmuş oluyor. İnsanların hayale bakışı biraz başka. Dilek tut-
manın birazcık daha manevi, farklı bir tarafı var ama hayal kurmak 
başka. Bilirsiniz, bizde hayalperest kötü bir sıfattır. Ben sunumları-
ma çıktığım zaman, biraz imalı bir şekilde, “iyilerin dostu, kötüle-
rin düşmanı” sıfatını kullanırım, belki görmüşsünüzdür, bunun al-
tında farklı bir mesaj vardı, bir de “hayalperest” sıfatını kullanırım. 
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Ona da çok kısaca değineyim. Hayalperest bizim ülkemizde kötü 
bir sıfattır. Dünyada da kısmen böyledir. Çünkü hayal dünyasında 
gezen, yaptığı şeyler gerçekleşmeyen vesaire gibi bakılan, kötü bir 
sıfattır. Annem bu konudan çok mustaripti. Etrafımızdaki insanlar-
dan, eş dost akrabalardan çok sık şunu duyarmış: “Senin oğlan iyi, 
hoş, güzel de, biraz hayalperest galiba.” O yüzden, şimdi TÜM-
MİAD’ı kurup, belli noktalara getirip, ticari bazı başarılar elde et-
tikten sonra -ki bunları elde etmeden bunları yazdığınızda yine 
hayalperest diyeceklerdi- bir sahnede konuşmacı olduğum za-
man, annemin anısına, isminin altına mutlaka “hayalperest” yazı-
yorum. Hoş, annem hâlâ hayatta, bunları dinler mi dinlemez mi 
bilemiyorum, ama onun anısını yaşatmak ve etrafındaki insanlara 
karşı mahcup düştüğü anların acısını çıkartmak için bunu yapıyo-
rum. 
 
Bütün bu anlattığım basit hikâyeler aslında hepimizde var. Yani 
bunlar aslında bizim kamçılarımız. Sizler, nasıl ki, Türkiye'nin önü-
müzdeki yıllarda çok daha ileri bir seviyeye gelmesi için gelişmiş 
ülkelerle rekabet edebilmesi için bir patent hareketi başlattıysanız 
ve biz de seve seve bunun bir parçası olmaya çalışıyorsak, bizim 
yapmaya çalıştığımız şeyin de amacı bu aslında. Başlattığınız bu 
patent hareketinin kıymeti ilerleyen zamanda çok daha iyi anlaşı-
lacak, belki şimdilerde de anlaşıldı. Fakat bırakın patent almayı, 
insanlar daha marka seçimi yapmayı beceremiyorlar. Bırakın mar-
ka seçimi yapmayı, insanlar gidip bir web sitesinin domain’i al-
maktan bile çok uzaklar şu anda. Yani çok basit şeylerden bile çok 
uzaklar.  
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Türkiye'de mucit olmak ile girişimci olmak arasındaki farkı vurgu-
layarak bitireyim. Mucit ile girişimciyi ben şöyle ayırıyorum: Ge-
nelde akıl ve zekâ arasındaki farkı hep düşünürüm. Rüya ve haya-
le benzetiyorum. Mucit ile girişimci arasındaki fark da biraz öyle 
gibi. Mucit daha çok zeki tarafı temsil eden bir yapı gibi. Girişim-
cilik ise, zekâ var, ama onu kullanabileceğin yapıyı, yani aklı temsil 
eden bir şeymiş gibi geliyor bana. Bugün bu konuşmayı düşünür-
ken bunu da düşündüm açıkçası. Yani şunu söylemeye çalışıyo-
rum: Mucitler neden biraz daha asosyaller, neden girişimci değil-
ler diye düşünüyoruz ya zaman zaman, ki İstanbul Ticaret Odası 
BTM ile “Mucit Girişimci” adında bir etkinliğimiz var, belki duy-
muşsunuzdur, temelinde şu yatar: Halen TÜMMİAD’a başvuran 
bazı mucit arkadaşlarımız var, dünya girişimcilik diye yıkılırken, 
daha nasıl sunum yapacağını bilmiyor, daha nasıl web sitesi yapa-
cağını bilmiyor, dijital kimliğiyle alakalı herhangi bir fikri yok. Yani 
ya o tarafta ya bu tarafta oluyor insanlar.  
 
Oysa yapabileceği çok basit şeylerle, basit girişimcilik hareketle-
riyle, yaptıkları şeyleri insanların önüne çok rahat çıkarabilirler, 
kilometrelerce seyahat etmelerine gerek bile kalmadan dünyanın 
öbür tarafıyla ilişki kurabilirler. Oysa durum şöyle ilerliyor şu anda: 
Bir mucit ile bir girişimci ortak olmak zorunda kalıyor. Zorunda 
kalıyor diyorum, ekip olmak iyidir, umarım doğru ortaklıklar bu-
lurlar insanlar, bu kıymetli bir şeydir; ama bu zorunluluğun olması 
kötü bir şey. Çünkü çok zor bir şeyden bahsetmiyoruz. Kastetti-
ğim şey biraz bu. Yani Türkiye'de mucit olarak, “Aman, devlet bize 
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yardım etmiyor, insanlar bizi dinlemedi, şunu yapmadı, bunu yap-
madı” deyip içimize çekilmek, içimize kapanmak doğru bir tavır 
değildir. Mucit de gerekeni yapmak zorundadır, teknolojiyi takip 
etmek zorundadır; ki bilimle uğraştıklarını düşünürsek, en çok ta-
kip etmesi gereken kişiler belki de onlardır. Bu nedenle iki tarafın 
da birbirini tamamlaması gerektiğini düşünüyorum.  
 
Sadece Türkiye'de değil, dünyada da mucit olmak başlı başına 
zorluk taşır. Ama üstesinden gelmek de kendilerinin bilebileceği 
bir iştir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Mucit olmayabilirsiniz, 
girişimci olmayabilirsiniz, ama dünyaya iyi bakan bir insansanız 
eğer, mutlaka bu dünyada yapacağınız bir şeyler vardır. “İyilerin 
dostu, kötülerin düşmanı” sıfatını kullanmamın nedeni de biraz 
budur aslında. Biraz iyi niyetli olmak lazım. Biz, TÜMMİAD’a baş-
vuran arkadaşlardan, mutlaka iki tane sosyal sorumluluk projesin-
de yer almasını istiyoruz, alakası olsun ya da olmasın. Fidan da 
dikmiş olabilir, özel gereksinimli bir bireye de destek olmuş olabi-
lir, eğitime de destek olmuş olabilir. Sebebi şu: Türkiye'de STK’cı-
lık, sivil toplum kuruluşları örgütlenme yapısı o kültürde oluşma-
dığı için, bizler gibi, Türkiye Patent Hareketi gibi bu tarz kurumlar 
desteklenmediği müddetçe o arkadaşlara destek olacak bu tür 
kurumlar olmayacak. Yani kendi içinde yumurta-tavuk ilişkisi ba-
rındıran bir konu. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının çok 
önemli olduğunu, o kültürün oluşması gerektiğini düşünüyorum. 
Mucitler ve girişimciler de bizden destek istiyorlar, ama bizlerin 
birer parçası olsalar bu iş çok daha büyüyebilecek, kendileri de 
çok daha fazla destek bulabilecek bir yapıya erişebilirler. Bu ne-
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denle, kültürün oluşması kısmının altını kesinlikle ve kesinlikle 
tekrar çizmiş olayım. Mucit olmak çok kıymetli bir şey, ama gere-
ğini de yapmak lazım; sosyal olmak lazım, biraz girişimci olmak 
lazım, iyi insan olmak lazım, ki bu dünyaya faydalı şeyler çıkartabi-
lelim. 
 
Mucitler devlet desteklerinden tam anlamıyla yararlanamıyorlar. 
Çünkü bu konuyla ilgili bir okuryazarlık yok. Yani insanlar, evet, 
müthiş icatlar yapıyorlar belki; fakat devletin ilgili desteklerine 
ulaşabilecekleri bilgileri yok, web sitelerine bakmaktan dahi uzak-
lar. Yani neden bilmiyorum, ama bu konuda dijital platformlardan 
biraz uzak kalıyorlar.  
 
Türkiye, bu konuda dünyada girişimcilere en çok destek veren 
ülkeler arasında aslında. Fakat ülkemizde eğitimdeki fırsat eşitsiz-
liğine benzer bir durum bu alanda da var açıkçası. Fakat Covid 
dönemi bu alanı biraz hızlandırdı; online eğitimler sayesinde Tür-
kiye'nin dört bir tarafından mucitlerimiz bu durumdan faydalana-
bildiler. Çünkü girişimcilik ekosistemi özellikle İstanbul’da, hatta 
İstanbul'un belli bölgelerinde; Şişli, Gayrettepe, Levent falan gibi 
bölgelerde geçerlidir, genelde kuluçka merkezleri oraları kullanır. 
Kastettiğim şey bu. Ama Muğla’daki bir arkadaşın konuya ulaş-
ması gerçekten çok zor. Türkiye'nin dört bir tarafında teknoloji 
transfer ofisleri var, kuluçka merkezleri kuruluyor; fakat bunlarda 
da bir boşluk görüyorsunuz, yeterli başvuru yok. Neden? Çünkü o 
bölgelerdeki mucit insanların özgüvenle ilgili yaşadıkları sorunlar-
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dan olabilir, sosyallikle ilgili yaşadıkları sorunlardan olabilir, ulaşa-
bilecekleri konularla ilgili okuryazarlıklarının zayıf olmasından da 
kaynaklı olabilir. Bu kısım biraz eksik. Yani özetle, devlet destekle-
rinden yararlanmakta zorlanıyorlar. Bu nedenle, Z kuşağı dediği-
miz, girişimciliğe daha yatkın olan kesim, elinde projesi olmasa 
bile destekler alabiliyor. Böyle bir durum var maalesef. Yani ta-
mam, bir şeyler üretmeleri güzel, ama diğer arkadaşlarımızın bu 
konulardan uzak kalması da işin kötü tarafı diyebilirim. 
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Tüm konuşmacı arkadaşlarımıza ve katılımcılara hoş geldiniz di-
yor, herkesi saygıyla selamlıyorum. 
 
Bülent Bey’in söylediği gibi, hayaller olmadan patent de olmaz. 
Patentler de bir hayalle başlıyor. Çünkü önce kafanızda canlandır-
manız gerekiyor, ki ondan sonra onu yazıya dökeceksiniz, çizimle-
rini yapacaksınız ve bir ürüne dönüştüreceksiniz. Yani önce hayal, 
ondan sonra patent geliyor. O yüzden Bülent Bey’e katılıyorum ve 
TÜMMİAD’ın bu projesine de sonuna kadar destek vereceğimizi 
ifade etmek istiyorum. Önce hayal edeceksiniz, ondan sonra pa-
tentleyeceksiniz. O nedenle, 1 Milyon Patent hareketiyle birlikte 1 
Milyon Hayal projesine de canı gönülden destek oluyoruz. 
 
Ben sunumumda genel olarak Türkiye'deki ve dünyadaki durumu 
anlatacağım; bir de patentten nasıl para kazanılır, ona değinmeye 
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çalışacağım. Bu konuyla ilgili yakında, “Patentle Zengin Olma 
Sanatı” isminde bir kitabımız çıkacak. Gerçi ismini değiştirebiliriz, 
henüz tam netleşmedi, ama çok yakın zamanda çıkacak, bunu da 
ülkemize kazandırmış olacağız. Patentle zengin olacağız.  
 
Ben yaklaşık 10 yıldan beridir hep şunu söylüyorum: Zengin ol-
mamız için petrolümüzün olmasına, başka şeylerimizin olmasına 
gerek yok. Tabii ki bunlar da olsa çok iyi olurdu, ama demek ki 
çıkartamıyoruz bir şekilde. Ancak beyinlerimizi kullanarak, milyon-
larca beynimiz var çünkü, eğitimli gencimiz var, onların beyinlerini 
kullanarak, çok güzel icatlarla, dünyada zengin ülkeler arasına gi-
rebiliriz. Bunu Güney Kore başardı, diğer ülkeler başardı. İşte Al-
manya’yı görüyoruz şu anda. İkinci Dünya Savaşı’nda darmadağın 
olmuşlardı, hiçbir şeyleri kalmamıştı, ama şu anda geldikleri du-
rum ortada, dünyada en iyi mühendislik işleri Almanya’dan çıkı-
yor. Güney Kore yine aynı şekilde. 1960’lı yıllarda, yani Kuzey Ko-
re’yle olan savaştan sonra gerçekten darmadağın olmuştu. O za-
manlar bizim gayrisafi milli hasılamızın yarısı kadardı Güney Ko-
re’nin gayrisafi milli hasılası; ama şu anda sadece Samsung’un ih-
racat geliri bile Türkiye’yi geçiyor. Biz de eğer gerçekten hayalleri-
mizi gerçekleştirip gençlerimize değer verirsek bu örneklerden 
biri olabiliriz. 
 
Bülent Bey biraz önce Karadenizli amcadan bahsetti. Mesela bu 
sene TRT1’de bir dizi yayınlandı, Gönül Dağı diye bir dizi. Sene 
başından beri ben de izledim ama gerçekten destekleyerek izle-
dim. Gençlere örnek olacak, güzel, teşvik edici bir film diye. Dizi-
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de, gençler uçak yapıyorlar, birtakım icatlar yapıyorlar falan. Ör-
nek olacak dedim, severek, ilgiyle izledim; ama öyle bir sonla neti-
celendi ki, mucitler bütün yaptıkları icatları yok pahasına satmak 
zorunda kaldılar, üzüldüm. Eğer film güzel bir neticeyle bitseydi; 
oradaki mucitler, film icabı da olsa, milyonlar kazansalardı gençle-
re daha güzel örnek olacaklardı. Belki bunu senaristlere söylemek 
lazım. Yani gençlerimizin hedeflerini küçültmemeleri, yok etme-
meleri gerekiyor. Ama böyle dizilerle birlikte insanların morallerini 
altüst ediyorlar. Bu yanlış bir şey yani, buna dikkat etmemiz lazım. 
Özellikle senaristlerin, dizi yapanların buna dikkat etmesi gerekir 
diye düşünüyorum. Çünkü ben bir patentçi olarak, bir patent avu-
katı olarak, bu işe yıllarını vermiş birisi olarak, sene başından beri 
izliyorum bu diziyi, ne olacak acaba diye, bundan bir başarı 
hikâyesi çıkmasını bekliyordum; ama çıka çıka böyle kötü bir so-
nuç çıkıyor. Dizinin sonunda çocuklar bütün patentlerini üç kuru-
şa, daha doğrusu bir düğün parasına sattılar. Çok yanlış bir örnek 
oldu. Buradan yapımcılara seslenmek istiyorum: Böyle diziler yap-
mayın, en azından gençlerimizin umutlarını farklı şekilde yönlen-
dirin. Ve bu, TRT’de yapılan, orada yayınlanan bir dizi. Bu vesileyle 
bunu da söylemiş olayım. 
 
Dediğim gibi, gençlerimize umut vermemiz lazım. Yani bu patent 
işinde, icat işinde para olduğunu göstermemiz lazım. Hatta ben 
daha önce bir-iki paylaşımda bulunmuştum, şunu söylemiştim: 
Sanatçılara çok büyük saygımız var, futbolculara, sporculara çok 
büyük saygımız var, onda bir sıkıntımız yok; ama diyorum ki, 
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gençlerimizi topçu ve popçu olma konusunda yönlendirmek yeri-
ne, mucit olmak konusunda yönlendirelim. Çünkü bir ülkede kaç 
tane topçu olabilir ki ya da kaç tane popçu olabilir?! Haydi diye-
lim ki 100 tane olsun, 200 tane olsun, haydi 500 tane olsun, 1000 
tane olsun. Toplam sanatçı ve futbolcu sayısı, yani para kazanabi-
len futbolcu sayısı ama icattan para kazanan insan sayısı çok daha 
fazla olabilir. Yani eğer yetiştirebilirsek kendimizi, gençlerimize 
yön gösterebilirsek, bunun sayısı çoğalabilir.  
 
Konumuz fikri haklar. Gayri maddi mal varlıkları diyoruz biz bunla-
ra, maddi olmayan mal varlıkları. Yani markalar, patentler, tasa-
rımlar, yazılımlar, faydalı modeller, coğrafi işaretler. Bunların hepsi 
fikri haklara giriyor. Bunlara baktığımızda görüyoruz ki, dünyada 
her geçen gün fikri hakların toplam değeri artmaya devam ediyor. 
Her ne kadar bizim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bu 
oranlar yayınlanmasa da, Amerika Birleşik Devletleri’nde, NAS-
DAQ’ta bunlar sürekli yayınlanıyor. Bir şirketin toplam değeri içe-
risinde maddi varlıklar, yani arsadır, makinedir, bunların değeri ne 
kadar, şirketin fikri mülkiyet haklarının değeri ne kadar diye bun-
lar sürekli ve şeffaf bir şekilde yayınlanıyor. Ama ülkemizde, maa-
lesef, henüz, patentlerin değeri, markaların değeri şirketlerin bi-
lançolarına eklenmediği için bunları göremiyoruz. Böyle bir sıkın-
tımız var şu anda. Yakın bir zamanda ülkemizde de bu olacaktır 
diye düşünüyorum. Özellikle bankalar kredi verirken, patentleri, 
markaları teminat olarak, rehin olarak kabul ettikçe bunların sayısı 
da artacak diye düşünüyorum. 
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Şu anda bir şirketin toplam değeri içerisinde, özellikle teknoloji 
şirketlerinde, maddi olmayan mal varlıklarının, yani patent, marka, 
tasarım, yazılımların toplam değeri yüzde 90’lar civarında. Bunun 
şu anda en güzel örneğini e-ticarette görebiliriz. Mesela Getir fir-
ması geçen haftaki bir değerlemeyle 7.5 milyar dolar civarında bir 
değerlemeye ulaştı. Bu tüm haber kanallarında çıktı, basın-yayın 
organlarında yayınlandı. Böylelikle, Türkiye'nin borsada işlem ya-
pan en büyük firmasının değerinin yaklaşık 3 katına çıktı değeri. 
Ama baktığımız zaman, şu anda, Getir firması, örnek olarak söylü-
yorum, motosikletleri var, belki malların dağıtıldığı depoların ço-
ğu kiralık, ama ortada bir iş modeli var. Değer katan da aslında o 
iş modeli ve yazılımlarıdır. Tabii, markası da çok değer kazanmış 
oldu. Baktığımız zaman, maddi mal varlıklarında bir değer yok, 
yani bir fabrikası yok, depoları bile kiralık, motosikletler bile belki 
kiralıktır, ama ortada bir iş modeli var ve bu iş modelinin ve yazı-
lımların değeri var. Değer yaratan aslında bu. Yatırımcılar da önü-
müzdeki yıllarda bu değerin daha da artacağını hesap ederek bu-
raya yatırım yapıyorlar.  
 
Bu nedenle, marka, patent, tasarım ve faydalı modellere her ge-
çen gün daha çok önem vermemiz gerekiyor ve bunu özellikle bir 
yatırım olarak görmek gerekiyor. Yani marka tescil ederken, pa-
tent tescil ederken ya da bir faydalı model tescil ederken yapılan 
giderleri bir masraf olarak görmemek gerekiyor. Bütün yatırımcı-
ların, bütün iş adamlarımızın, şirket sahiplerinin bunun bir yatırım 
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olduğunu görmeleri gerekiyor. Nasıl ki bir arsa alacaksınız, ev ala-
caksınız ya da bir menkul kıymet alacaksınız, borsaya yatırım ya-
pacaksınız, bunu bir yatırım olarak görüyorsanız, bunu da o şekil-
de bir yatırım olarak görmeniz gerekiyor. Yani patente yapılan 
harcamalar bir harcama değildir aslında, bir gider değildir, bir ya-
tırımdır ve yatırımın dönüşü de mutlaka olacaktır diye düşünüyo-
rum. 
 
Bizim hedefimiz 1 milyon patent. 2029 yılında 1 milyon pa-
tenti hedefliyoruz. 2029’da, yani Türkiye'de 1879’da ilk patent 
kanununun yayınlanmasının 150. yılında bu hedefe ulaşmak isti-
yoruz. 2029 yılında, öngördüğümüz gibi, eğer ülkemiz patentlerin 
çok olduğu bir ülke haline gelirse gelişmiş ülkeler seviyesine çıka-
cağız. Çünkü maalesef ülkemiz henüz gelişmiş ülkeler seviyesinde 
değil, gelişmekte olan ülkeler seviyesinde. Bunun bir tık üstüne, 
gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmamız gerekiyor. Bu nedenle paten-
tin önemini çok iyi kavramamız gerekiyor. Özellikle patentten pa-
ra kazanılabileceğini, patentin bir değer olduğunu, bir varlık oldu-
ğunu görmemiz gerekiyor. Yani sadece Türk Patent’ten aldığımız 
çerçeveli bir belge değil, değerli bir şey olduğunu görmemiz ge-
rekiyor. Gerçi o da şu an çerçeveyle falan gelmiyor, kalın bir kâğıt 
da değil, A4 kağıdıyla geliyor, şu anda Türk Patent’ten gelen bel-
geler A4 kağıdıyla geliyor. Hep söylüyoruz bunu, Başkan’a da söy-
lüyoruz, patent belgesinin bile şöyle altın yaldızlı baskı yapılarak 
güzel bir şekilde gelmesi lazım, ki insanlar onun bir değer oldu-
ğunu görsünler. Ama maalesef şu an basit bir kâğıt olarak geliyor 
bu belgeler. Oysa yurtdışından gelen patent belgelerine baktığı-
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mızda, gerçekten çok değerli kağıtlara basılıyor, aynen eskiden 
basılan hisse senetleri gibi ve baktığınızda onun çok değerli oldu-
ğunu anlayabiliyorsunuz. Türk Patent’e de böyle bir eleştiri yap-
mak istiyorum. Başkanımız inşallah duyar ve bu konuda gerekeni 
yaparak, bundan sonra marka ve patent belgelerini değerli bir 
kâğıda basarlar diye ümit ediyorum. 
 
Patentin istihdama da çok büyük etkisi var. Patent sayısı arttıkça 
istihdam da artıyor, dolayısıyla işsizlik azalıyor. Şu anda ülkemizde 
yıllık patent ve faydalı model sayısı yaklaşık 12 bin civarında, ama 
işsizlik oranımız yüzde 12’nin üzerinde. Ki pandemi sürecinde iş-
ten çıkarmalar yasaklandığı için bu böyle, belki yasak kalktığında 
bu daha çok yükselecek. Eğer biz katma değerli ürünlere, tekno-
lojik ürünlere yoğunlaşırsak, üretimimizin daha çok artacağını ve 
dolayısıyla da işsizlik oranının düşeceğini, yani istihdamın artaca-
ğını düşünüyorum. Bu anlamda patentin istihdama büyük bir kat-
kısı olduğunu söylemek istiyorum. 
 
Patent sayısının ekonomik gelişmişliğe de çok büyük etkisi var. Şu 
anda dünyadaki bütün patentle alakalı lisanslar toplanıyor. Yani 
insanlar, firmalar patente ne kadar para ödüyorlar, yazılımlara, 
yazılım lisanslarına ne kadar para ödüyorlar, bunları Dünya Ban-
kası listeliyor. Buna baktığımızda, 1960’tan 2019’a kadar olan sü-
reçte çok hızlı yükselen bir grafik olduğunu görüyoruz. 2012 yı-
lında yayınlanan bir grafikte 240 milyar dolardı. En son 2019 
yılındaki grafiğe ulaştım mesela; 2019 yılında dünyada lisans 
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ücretleri, yani patentlerle, markalarla alakalı ödenen lisans 
ücretlerinin toplam değeri 490 milyar dolara çıkmış. Bu, pa-
tentlerin, markaların, sınai mülkiyet haklarının değerinin her 
geçen gün arttığını ve bunu yapan firmaların yaptığı harca-
maların daha fazla getiriye dönüşerek para kazandırdığını 
gösteriyor. Dediğim gibi, 2019 yılında yapılan grafikte, lisans üc-
retlerinden dolayı kesilen faturaların değeri 490 milyar dolar gibi 
bir rakama ulaşmış. Kesilen faturalardan yola çıkarak yapılan bir 
hesaplama bu, yani afaki bir hesaplama değil. 
 
Ülkemizde her ne kadar şu anda çok fazla olmasa da ileriki süreç-
te bunun daha da artacağını öngörüyoruz. Mesela, iki-üç hafta 
önce, “Üniversitelerdeki lisans ücretleri artmaya başladı, üniversi-
teler 2020 yılında 7 milyon TL’lik bir lisans ücreti kazandı” falan 
şeklinde bir haber vardı. Her ne kadar üniversitelerimiz için iyi bir 
haber olsa da rakamlara baktığımızda, tabiri caizse, denizde bir 
nokta bile değil bu rakamlar. Eğer bizim patentlerimiz de bu şekil-
de artarsa, her ne kadar her patentten para kazanılamasa da pa-
tentlerin sayısı arttıkça, nitelikli patentlerin, daha doğrusu gelir 
getiren patentlerin de sayısı artacaktır ve nihayetinde bizim ülke-
mizde de lisans gelirleri bu şekilde artacaktır. 
 
Örneğin, geçen sene, bir teknoloji firması, telekomünikasyon fir-
ması, Turkcell, 557 adet patentle birinci oldu Türkiye'de. Daha ön-
ce Arçelik’ti. Geçen sene Turkcell’in birinci olmasıyla Arçelik bu 
liderliğini kaptırmış oldu. Arçelik’in 218 tane, Mercedes’in 177 ta-
ne patenti vardı. Bu firmalarımız gibi, yılda 100’ün üzerinde pa-
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tent yapan firmalarımızın ve üniversitelerimizin sayısı arttıkça, pa-
tentlerimizin sayısı da artacak ve gelirler de artacaktır.  
 
Burada bireysel mucitlerimiz de önemli. Bireysel mucitler de bir 
konuda kendini geliştirip o konuda yeni icatlar, yeni buluşlar ge-
liştirir ve bir soruna çözüm getirirse, bireysel mucitlerin de icatlar-
dan ve patentlerden para kazanacağına inanıyorum. Hedefimiz 1 
milyon patente ulaşmak. Bu konuda çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. 
 
Peki, bu 1 milyon patent hedefi nereden çıktı?  
Amerika Birleşik Devletleri 1911 yılında 1 milyon patente ulaşmış. 
2010 yılında da 8 milyon patente ulaştılar. 2022 yılında 10 milyo-
nuncu patenti vermeyi hedefliyorlardı, ama 2020 yılının Ağustos 
ayında 10 milyonuncu patenti verdiler. Geçen hafta itibarıyla da 
11 milyonuncu patenti verdiler. Bakın, aradaki rakamlar çok 
önemli. Mesela 1 milyon patente ulaşma süresi. 2018 ile 2021’in 
Mayıs ayı arasında, 3 yıl gibi bir süre içerisinde 1 milyondan fazla 
patent vermiş oldular. Baktığımız zaman, çok iyi bir rakam. Ve her 
geçen gün de patent sayılarını artırmaya devam ediyorlar. 
 
Yine rakamlara baktığımızda, Çin’in yıllık patent sayısı 2 milyona 
yaklaştı. 1-2 sene içerisinde belki de Çin toplamda Amerika Birle-
şik Devletleri’nin patent sayısını ikiye-üçe katlamış olacak. Ve ger-
çekten de kaliteli patent yapıyorlar. Her ne kadar Çin için taklitçi 
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falan gibi şeyler söylense de Çinliler bu konuyu gayet önemsemiş 
durumdalar; özellikle patentleri ve patent davalarını çok önemsi-
yorlar. Patent davalarının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini 
söylüyor Çinli firmalar. Özellikle Avrupa'dan gelen firmalar artık 
patentlerinin Çin’de korunduğuna inanıyorlar. Bu şekilde Çinliler 
artık taklitçi olmaktan çıkmışlar, şu anda gayet iyi patentler üreti-
yorlar, patent sayılarını her geçen gün artırıyorlar ve patentten 
para kazanmaya başlamış durumdalar. Mesela 5G patentlerinden 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde en çok para kazanacak olan firma 
Huawei firması. Yurtdışındaki bütün patent sitelerinde, teknoloji 
sitelerinde bunu okuyoruz. 5G teknolojisinde en çok patent alan 
firma Huawei firması. Bunlara altın patentler deniliyor, yani tabiri 
caizse herkesin muhtaç olacağı patentler. Dolayısıyla Huawei fir-
ması, bu patentlerinden çok büyük paralar kazanacak. 
 
Hedefimiz, 2029 yılında 1 milyonuncu patenti vermek; patentle 
kazanan mucitlerin, patentle kazanan ve patentle büyüyen şirket-
lerin artmasını sağlamak ve tabii ki ülkemizin de patentle büyü-
yen ülkeler arasına katılmasını sağlamak. Böyle bir hedefimiz var. 
Leyla hocam, örneğin sizin 22 tane patentiniz var. Bunu biraz ön-
ce sevinerek öğrendim; daha önce 15-20 arasında olduğunu bili-
yordum, 22’ye yükseldiğini bugün öğrendim. Eğer bu 22 patent-
ten siz yeteri kadar para kazanmış olsanız, bunları ticarileştirmiş 
olsanız ve öğrencileriniz, şu an mentorlük yaptığınız insanlar bunu 
bilmiş olsa, gerçekten de patent bir anda patlama yapacaktır.  
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Peki, patentten nasıl para kazanabiliriz? 
Türkiye'deki mucitler olarak, daha doğrusu patent sahipleri olarak 
bizim şu anda en büyük eksiklerimizden bir tanesi şu: Diyelim bir 
fikri geliştirdik, yazdık çizdik, patent başvurusu yaptık. Peki, eksik 
olan ne, bunlar niçin ticarileşmiyor, niçin şirketler buna sahip çık-
mıyor ve bunlar ticarileşemiyorlar, piyasaya çıkamıyorlar? Aslında 
burada sorun şu: Bir kere, daha işin başında, hangi soruna çözüm 
bulduğumuzu, hangi tüketici hedef kitlesine ulaşmak istediğimizi 
yazmamız gerekiyor. Yani bir girişimciden nasıl iş planı istiyorsak, 
patent başvurusu yapan bir mucitten de patentin nasıl ticarileşe-
ceğiyle, bunun nasıl piyasaya sürüleceğiyle alakalı bir iş planı yap-
masını istememiz lazım. Eğer başvuruyu bu şekilde bir girizgâhla 
yaparsak ve tabii ki patentin piarını da çok iyi yaparsak, yatırımcı-
lar mucidin peşinden koşacaktır ve onlar yatırım teklif edecektir. 
Yani dediğim gibi, iş planıyla, daha işin başında, başvuru yapma-
dan önce, bu patentten nasıl para kazanacağını, bu patentin han-
gi tüketici hedef kitlesine nasıl ulaşması gerektiğini belirlemek 
gerekiyor. Hatta Türkiye'de hangi firmalar tarafından bunlar üreti-
lebilir, bunların bile araştırmasının yapılıp ona göre patent başvu-
rusu yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. 
 
Mesela biraz önce VGT’den bahsetti Ulaş Bey, VGT’nin tüketici 
kitlesi baştan belli olmasaydı ve ona göre hareket edilmeseydi 
bugün bu noktalara gelemezdi herhalde. Türkiye'de 24 milyon 
arabadan bahsediyoruz, 24 milyon arabanın yakıtından. 24 milyon 
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araba yüzde 1 bile tasarruf etse şu kadar para kazanır. Yani tüketi-
cinin menfaat tarafına dokunan bir şey bulmak, bir çözüm üret-
mek gerekiyor. Burada nedir bu mesela; tasarruf. “Çok para harcı-
yorsun, ben sana tasarruf ettiriyorum” diyorsun ve insanların cebi-
ne dokunan bir olaya çözüm buluyorsun burada. Özellikle neye 
çözüm bulduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Birinci nokta 
bu. Yani öncelikle buluşumuzun satılabilir olduğuna en başta bi-
zim inanmamız gerekiyor. Bunun tüketici hedef kitlesi şudur, bu 
buluş şu soruna çözüm buluyor, bunu baştan görmemiz gereki-
yor.  
 
Örneğin, Salih hocamın bahsettiği Tesla’nın, SpaceX’in buluşları, 
uzay mekiği mesela. Onlar çok büyük bütçelerle çalışıyorlar ve 
devlet destekli çalışıyorlar, büyük yatırımcılardan para topluyorlar. 
Tesla’nın toplam cirosuna baktığımız zaman farklı bir rakam var 
ortada, borsadaki toplam değerine baktığımız zaman çok daha 
büyük bir rakam var, yani hiç alakasız, Tesla’nın ciroları onun yanı-
na bile yaklaşamaz. Borsa değeri hayali bir değer aslında. Ama ne 
diyor yatırımcı; “Ben ileride bu parayı kazanırım, Elon Musk’ta 
böyle bir değer görüyorum, bu kafayı görüyorum” diyerek aslında 
onun geleceğine yatırım yapıyor. Tabii, bizim şu anda o kadar gü-
cümüz yok, yani o kadar büyük işlerle şu anda uğraşamayız. Ama 
tüketicinin ya da piyasanın hedef olduğu, en basitinden bir mut-
fak cihazı da olabilir, telefonun bir parçası da olabilir ya da araba-
nın bir parçası da olabilir ya da sağlıkla alakalı, sağlık teknolojile-
riyle alakalı, günlük kullanılabilen, herkesin kullanabileceği ve 
doğrudan satılabilen, tüketiciye hitap eden ya da doğrudan tüke-
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ticiye değil, firmalara da hitap edebilir. Tabii ki, firmalar da olabilir 
bunun tüketici hedef kitlesi, doğrudan satılabilir bir şeyi hedefle-
memiz lazım. Yani bizim şu anda çok teorik şeylere vakit ayıracak 
halimiz yok.  
 
Mesela birkaç sene önce bir toplantıda, o zamanki TÜBİTAK Baş-
kanı şöyle bir şey demişti: “Tamam, TÜBİTAK çok güzel çalışmalar 
yapıyor, ama bizim doğrudan sanayiye para vermemiz lazım” de-
mişti. Gerçi şu anda çok eleştiri var TÜBİTAK’ın çalışmaları konu-
sunda, “Sanayiye doğrudan teşviklerde zorluk çıkarıyorlar, çok 
inceleme yapıyorlar, kolay kolay teşvik vermiyorlar” şeklinde. O 
zamanki Başkan şunu demişti: “Türkiye'nin uzayla alakalı çalışma-
lar yapması, gezegenlerde şunu yapacağız, uzay madenciliği ya-
pacağız falan filan, bugün böyle uçuk şeylerle uğraşacak, bunlarla 
kaybedecek vaktimiz yok. Şimdilik ülkemize doğrudan para ka-
zandıracak, insanlarımızı zengin edecek, firmalarımızı zengin ede-
cek buluşlara ihtiyacımız var” demişti. Ben de özellikle not etmiş-
tim bunu. 
 
O yüzden, buluşçu şunu yapacak: Bir; benim bu yapacağım buluş 
kimlere hitap ediyor, ben bunu Türkiye'de üretebilir miyim, üretti-
rebilir miyim, hangi fabrikalarda ürettirebilirim, bunu belirlemeli-
yim. İlla da benim fabrikamda olması şart değil, gidip bir firmayla 
da anlaşabilirim bu konuda, yani ona yeniden büyük yatırımlar 
yapmama gerek yok. Artı, bunun tüketici hedef kitlesi kim, bunu 
belirlemeliyim. Ama şu da olabilir: Basit bir üründür mesela, bu 
ürünü hemen, bir fabrika kurmadan, küçük bir atölyede de ürete-
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bilirsiniz. Katma değerinden dolayı, 10 liraya mal edip 50 liraya 
satılabilecek bir ürünse, o zaman neden kendim bir firma kurma-
yayım dersiniz. Zaten patentten para kazanmanın birinci yolu, pa-
tenti kendiniz üretebilirsiniz, patente konu buluşu kendiniz ürete-
bilirsiniz. Küçük bir atölye kurarsınız, illa da büyük bir fabrika kur-
manız da şart değil ilk başta. Belli bir aşamaya kadar kendiniz üre-
tirsiniz, ondan sonra, yetmediği zaman da lisansa başvurursunuz. 
İlkinde kendiniz üretirsiniz, ikincide lisans verirsiniz. Münhasır li-
sans vermezsiniz burada. Çünkü münhasır lisans verirseniz, sade-
ce başka insanlar üretecek, siz üretemeyeceksiniz. Münhasır lisan-
sın anlamı o. Ama belli bir zaman sonra diyebilirsiniz ki, hayır, ben 
bunu toptan çok iyi bir rakama satayım. Çünkü başka başka bu-
luşlarım var, başka yatırımlar yapmam gerekiyor. Ben bunun üreti-
miyle, lisansıyla, para toplamasıyla, lisans alan kişi ne kadar ciro 
yapmış falan, onlarla uğraşamam; ben doğrudan şu kadar para 
isteyeyim derseniz, ona bir değerleme raporu çıkartırsınız ve ona 
göre satarsınız. 
 
Mesela bir hikâye okudum, onu size anlatayım. Hikâye derken, 
gerçek yaşanmış bir olay bu. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir 
buluşçunun telefonla alakalı bir buluşu var, telefonun bir parça-
sıyla alakalı. Ülkemizde, patent toplayıcıları, patent havuzları, pa-
tent trolleri dediğimiz oluşumlar henüz yok, ama zamanla oluşur. 
Onlar oluştuğu zaman çok daha güzel olacak. Çünkü sektörlere 
göre patent havuzları oluşacak burada. Patent havuzundan bir 
tanesi geliyor bu buluşçuya, belli bir rakam veriyor, diyor ki, 
“Senin buluşunu biz 9 milyon dolara satın alalım.” Tabii, buluşçu 9 

36 

Türkiye’de Mucit Olmak 



Türkiye Patent Hareketi Platformu 

milyon doları duyunca havalara uçuyor. Hemen, “Tamam, imzayı 
çakalım” diyor, imzayı çakıyor ve 9 milyon dolara anlaşıyorlar. Ta-
mam, buluşçunun kendisi biraz araştırmış, ama patentinin kimler 
tarafından kullanılma ihtimali olduğunu tam olarak analiz etme-
miş aslında. Burada bir kayba uğruyor. Tabii, imzayı atmış artık, 
patenti devretmiş 9 milyon dolara. Birkaç gün sonra gazetelere 
haber düşüyor. Bunun patentini alan teknoloji firmasının, daha 
doğrusu patent havuz firmasının, bu patenti kullanan 10 tane fir-
maya, 10 tane Telekom firmasına 900 milyon dolar değerinde da-
va açtığını öğreniyor. Basına çıkıyor bu haber. Tabii, kendisini 
yönlendiren patent vekilinin, patent raporlamasını yapan insanla-
rın bu konuda eksik olduğunu ve kendisinin de patentinin değeri-
ni çok iyi araştırmadığını anlıyor. Ondan sonra, bundan sonraki 
insanlara bu hikâyeyi anlatmam lazım diyor ve oturup bunu yazı-
yor. Yani benim başıma gelen, başka insanların başına gelmesin 
diye.  
 
Bu nedenle, bir kere; bizim patentimizin değerini iyi bilmemiz ge-
rekiyor. İkincisi; patent nerelerde kullanılabilir, hangi tüketiciye 
hitap edebilir, bunu bilmemiz lazım. Dediğim gibi, patentimizi 
toptan da satabiliriz. Ama eğer çok büyük bir beklentimiz yoksa, 
masaya da hemen milyon dolarlarla atılmamamız gerekiyor. O da 
önemli bir şey. Sonuçta üreticinin buna belki bir yatırım yapması 
gerekiyor, bir firma kurması gerekiyor ya da bir bant satın alması 
gerekiyor, kalıplar satın alması gerekiyor, yeni makineler satın al-
ması gerekiyor. Bu noktada yatırımcının da para kazanması gerek-
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tiğini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Yani bir anda çok 
büyük rakamlar da istemememiz gerekiyor. O aradaki dengeyi 
kurmamız gerekiyor. Eğer zaten kendi firmamız varsa, bunu üret-
tiysek, yani patentimizi kendimiz üretiyor ve bundan para kazanı-
yorsak, illa başka firmalara bunu lisans vermemiz şart değil, yeni 
yatırımcı bulmamız da şart değil.  
 
Eğer patentimiz sadece Türkiye'de tescilli değil, başka ülkelerde 
de satılma ihtimali olan, teknolojisi yeni olan bir patentse, bahset-
tiğim patent havuzlarını araştırıp, patent havuzu firmalara teklif 
götürüp, “Ben patentimi sizin ülkenizdeki bu havuza vermek isti-
yorum, benim patentimi alır mısınız, lisans verir misiniz?” şeklinde 
araştırmamız gerekiyor. Yani sadece Türkiye için değil, diğer ülke-
ler için de bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu da bir para kazanma 
yöntemi. Artı, patentimizin kimler tarafından kullanılma ihtimali 
olduğunu, hatta şu anda kullanılıp kullanılmadığını çok iyi araştır-
mamız gerekiyor. Eğer araştırıp bunlardan da bir netice alabilirsek 
buradan da tazminat davasıyla paralar kazanabiliriz. Sonuçta pa-
tentimizi kullanmış bunlar, bundan bir para kazanıyor karşımızda-
ki firma. Artı, bizim patentimizi kullanan başka firmalar var ve bi-
zim de o firmaların patentlerine ihtiyacımız var, üretimimizde bazı 
yenilikler yapmamız gerekiyor diyelim. Buna da çapraz lisans de-
niliyor. Burada da her ne kadar doğrudan cebimize para girmemiş 
olsa da cebimizden doğrudan para da çıkmayacağı için buradan 
da bir para kazanmış oluruz. Yani çapraz lisanslama yöntemiyle 
para kazanmış oluruz. 
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Bir; patentimizi kendimiz üreterek para kazanabiliriz. Yeni bir şir-
ket kurarız ya da var olan şirketimizle üretime devam ederiz. İki; 
patentimizi başkalarına lisanslayabiliriz, lisans geliri elde edebiliriz. 
Lisanslama birkaç türlü olabilir. Bir, yıllık para alabiliriz; yani üre-
tim başına, tane başına, adet başına bir para alabiliriz. Ya da ciro 
üzerinden yüzde 1, yüzde 2 şeklinde bir para alabiliriz. Ya da sabit 
para artı belli bir yüzde, bu şekilde bir lisans geliri isteyebiliriz. Üç; 
patentimizi tamamen de satabiliriz. Diyelim ki 20 yıllık patentimi-
zin 5 yılı doldu, 15 yılı kaldı ve müşteri çıktı, tamamen sattık. Yani 
15 yılda bu patent ne kazandırabilir, bu patentin 15 yıllık toplam 
kazandırma ihtimali olan değerin bugünkü değerine indirgenmiş 
şekli. Bunun yaklaşık hesaplama yöntemleri var. Ülkemizdeki top-
lam lisans bedellerini, faiz hesaplamalarını, dolar kuru falan, bun-
ların hepsini bir arada değerlendirip, ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik durumu da dikkate aldığımızda, 15 sene sonunda elde 
edilecek para şu kadar, ama ben bugün buna razıyım demek la-
zım. Dördüncüsü; çapraz lisanslama yöntemiyle dolaylı bir para 
kazanmış oluruz. Artı, yurtdışında eğer patentinizin satılma ihti-
mali varsa, yani ürününüzün teknolojik olarak satılma ihtimali var-
sa, yurtdışındaki patent havuzlarına, patent trollerine gidip, pa-
tentinizi kaydettirip, onlardan da kendi ülkelerinde bu patenti li-
sanslamalarını isteyebiliriz, bundan da ekstra paralar kazanabiliriz.  
 
Aslında birkaç konu belirleyip, bu konudaki mucitlerimizi de to-
parlayıp, belli aşamalarda bir hedef koyup, sağlık sektörü olur, 
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başka sektörler olur, ortak bir çalışma yapabiliriz. Benim birkaç 
sene önce bir önerim vardı, ortak proje, ortak patent diyordum 
ben buna. 2010’da bu patent projesine ilk başladığımızda, çok 
yoğun bir şekilde yaptığımız, “Patent Fabrikası” isminde seminer-
lerimiz vardı. O zaman diyordum ki, mühendisleri bir araya getire-
lim, örneğin pazar günü sabahtan akşama kadar konuşalım, ama 
bir konuda bir patent buluncaya kadar çalışalım. Oturalım, sabah-
tan akşama kadar konuşalım, ama bir konu üzerinde bir buluş ya-
palım. 10 kişi var diyelim, 10 kişi ortak olacak, 10 kişi bunun para-
sına ortak olacak. Bu şekilde bir projemiz vardı. Ama o zamanlar 
bu tür etkinlikler daha yeniydi, eğitimlerimize bile çok fazla insan 
katılmıyordu. “Patent Fabrikası” markasıyla yoğun eğitimler yaptık 
biz, 2-3 sene boyunca ve 2 bine yakın kişi katıldı. Ama rakam ola-
rak bakarsak, toplamda 50’ye yakın eğitime 2 bin kişi az. Ben bu-
rada sözlerime nihayet vermek istiyorum. Tüm katılımcılara teşek-
kür ediyorum. 
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Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Benim işim inovas-
yon. 17 yıldır inovasyonla ilgili çalışıyorum. Benim misyonum, ül-
kemizin inovasyon kapasitesini artırmak. Bu misyonla ilgili tabii ki 
birçok şeyler yapıyorum. 
 
Neler yapıyorum? Üniversitede eğitimlerime 8 yıldır devam edi-
yorum, orası ayrı. Ama aynı zamanda firmalara gidiyorum. Firma-
ların farklı departmanlarını topluyoruz, o kurumun inovasyon yap-
ması için önce bilgilendiriyoruz, anlatıyoruz, bu süreçlerin nasıl 
olacağını gösteriyoruz, sonra da “Haydi gelin, birlikte inovasyon 
yapalım” diyoruz. Daha dün Manisa’da bir firmadaydım, güzel iş-
ler yapan bir firma. Geçen hafta Mustafa Kemal Paşa’daydım, Bur-
sa’da, orada da döküm firması vardı, o da müthiş bir firma aslın-
da, kendi alanında çok başarılılar. Ama Türkiye'deki her firmada 
olduğu gibi, onlarda da katma değer olayı maalesef yüksek değil. 
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Yani iş yapılıyor, çok ciddi bir iş potansiyelleri var, iş yetiştiremi-
yorlar. Bu da çok büyük bir sorun, onu da hemen ortaya koyalım. 
Türkiye'de hangi firmaya giderseniz gidin, iş yetiştiremiyorlar. 
Böyle bir sorun var. Ama baktığınızda, para kazanamıyorlar. Tabii, 
diyoruz ki, “İnovasyon için nasıl bir çaba gösteriyorsunuz? Ar-Ge 
için nasıl bir çaba gösteriyorsunuz?” Bir kurumun tabii ki bu işe 
biraz emek sarf etmesi, zaman ayırması, gönül vermesi lazım ve 
bir de para harcaması lazım.  
 
İçinizde belki rakamlara daha çok hâkim olanlar olabilir, Türki-
ye'de 1700 Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi olduğunu biliyoruz. 
Bu sayı 1800 de olmuş olabilir, 2 ay önceki rakamlar bunlar. Teşvik 
sistemi olmasaydı, muhtemelen bu 1700 rakamı 200 bile olmazdı. 
Tabii, teşvik iyi bir şey, kötü bir şey değil; ama kurumlarımızın elini 
cebine atmadığını söyleyebilirim. Mesela çok genç bir mühendis 
floramız var. Kurumlara gidiyorum, çok genç mühendislerle karşı 
karşıya geliyorum. İnanın, hepsi pırıl pırıl arkadaşlar. Bu arkadaşla-
rımızın o firmanın paslanmış kafa yapıları tarafından preslenmesi 
hiç hoşuma gitmiyor. Ben, Türkiye'nin geleceğinin bu anlamda 
bloke edildiğini düşünüyorum. Belki keskin konuşabilirim, zaten 
soy ismim de Keskin, biliyorsunuz; ama bazen keskin konuşmak 
da lazım. Paslanmış kafa yapıları ne demek? Burada bir iğneleme 
yok; paslanmış. Tabii, isim vermeyeceğim. Ama inanın, tersini gör-
medim. 600’ü geçti, 700’e yaklaştı danışmanlık verdiğimiz firma 
sayısı. Az değil. Her sektörden firma var. Dökümcüye de gidiyo-
ruz, inşaatçıya da gidiyoruz, gıda firmasına da gidiyoruz, ilaç fir-
masına da gidiyoruz. Mesele şu: Yönetici zekâsının kendi mevcut 
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sistematiklerinin dışına çok çıkamadığını görüyorum.  
Dünya bu inovasyona gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 3-4, İsrail 
4.5, Japonya 3.5’in üzerinde pay ayırıyor. Biz normalde yüzde 1 
civarı ayırıyoruz. 2023 vizyonu normalde 2.5’in üzerindeydi, ama 
pandemiyle birlikte bunlar hayal oldu. Bu şu demektir: Türkiye, 
2019 yılında Ar-Ge ve inovasyona, kamu, özel sektör ve üniversite 
olarak 7.3 milyar TL para ayırmıştır. Bu, kamunun paylaştığı ra-
kamlar. Aynı yıl Samsung firması 13 milyar dolar para ayırmıştır. 
Rakamlar ortada. Intel 11.4 milyar dolar ayırmıştır. Bakın, biz 7.3 
milyar TL ayırdık, Samsung firması 13 milyar dolar para ayırmış. 
Düşünün, Samsung firması 30 bin kişi çalıştırıyor ve 82 milyon 
nüfuslu bir ülkenin ayırdığı paranın yaklaşık 14-15 misli para ayırı-
yor. Şimdi şunu diyebilir miyiz: “Samsung firmasının parası çok.” 
Apple’ı hiç söylemiyorum zaten, ona girmiyorum, onunki kaç pa-
radır bilmiyorum.  
 
Neden Samsung firmasını örnek verdim? Çünkü Samsung firması-
nın 2019 yılı ihracatı ile Türkiye'nin ihracatı eşittir, 160 milyar do-
lar civarıdır. Onun için o örneği aldım. 
 
Bunu karşılaştırdığımızda, Türkiye büyük bir ülke diyebiliriz. Bence 
de potansiyel olarak büyük bir ülke. Ama az önceki örneğe geri 
dönmek istiyorum: Bu genç mühendis florası veya beyaz yakalı 
florası diyelim, bizim firmalarımızın orta ve üst düzey yönetici 
mengeneleri tarafından inovasyon yetenekleri köreltiliyor. Diyo-
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rum ki, “İnovasyon için ne yapıyorsunuz?” Zaman ayırmıyorlar. 
Çünkü çok yoğunlar. Soruyorum Leyla Hanım, lütfen, siz de ino-
vasyoncusunuz; bir firmada buna zaman ayırmadan inovasyon 
olur mu? Olmaz.  
 
Ar-Ge departmanları var, ama Ar-Ge ile inovasyonu da karıştırı-
yorlar. Ben hiçbir firmada bu tanımı net olarak ortaya koyan bir 
mühendis de görmedim şu ana kadar. Biz anlatıyoruz. Ama tabii, 
önce yokluyorum; tamam, Ar-Ge departmanınız var, ama Ar-Ge 
ve inovasyon kafanızda nasıl bir yerde duruyor? İnsan kelimelerle 
düşünür, kelimeler insanın hayatının ta kendisidir. Siz eğer Ar-
Ge’yi inovasyon sayarsanız, oradan çıka çıka bir ürününüzün kay-
zeni çıkar, başka bir şey çıkmaz. 
 
Zaman ayırmıyorsunuz, bu işe teşvik vermiyorsunuz, emek harca-
mıyorsunuz, ondan sonra inovasyon bekliyorsunuz. Bu mümkün 
değil. Genç insanların en büyük özelliği, takdir görmek ve teşvik 
edilmek istemeleri. Bir teşekkür bile, inanın, o genç arkadaşlar için 
çok önemli. Emin olun, bu bile pek yok. Ben burada hep eleştiri 
üzerine kurmak istemiyorum meselemizi, ama şunu söylemek isti-
yorum: Emek harcamadan, zaman harcamadan, teşvik sistemini 
oluşturmadan, bu arkadaşlarımızın inovasyon zekâlarını domine 
etmeden, o inovasyon loblarını beslemeden bir firmanın inovas-
yon yapması, Ali Bey’in dediği gibi, patent sayılarının artması 
mümkün değil. Çünkü patentin temeli yaratıcılığa dayanıyor, ino-
vasyona dayanıyor. Dolayısıyla, bunları nasıl ele alabiliriz, bu iler-
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lemeyi nasıl sağlayabiliriz, buna ciddi kafa yormamız gerekiyor. 
Ülke olarak çok sıkıldığım bir durum var: Çok konuşuyoruz. Ko-
nuşma meselesinde her şeyi hallediyoruz. Hep konuşuyoruz. Me-
sela, Ali Bey’den rica ediyorum, bu çalışmaları inove edelim Ali 
Bey. Bu konuşmalar konuşmayı aşsın. Hep konuş, konuş, konuş. 
Ben 17 yıldır anlatıyorum, ama benim bir farkım var; ben bir kuru-
ma gidiyorum, inovasyon da yapmaya çalışıyorum, onu hareket-
lendiriyorum, o zekâları elimden geldiği kadar yüceltmeye çalışı-
yorum, o inovasyon zekâsını ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Peki, 
soruyorum: Allah aşkına, biz bu çalışmaları inove edemez miyiz? 
Bu kadar zekâ var burada, haydi gelin arkadaşlar, bugün bu çalış-
maları aşalım, bir sonraki adımını beraber oluşturalım. Zaten böy-
ledir inovasyon, bir sonraki adımıdır. İnovasyon, bilinenin farkın-
dalık değeriyle yer değiştirmesidir. Bir farkındalık değeri katmak 
zorundayız. Sözlerimizin sayısına, kelimelerimizin sayısına, kelime-
lerimizin gücüne değil, bence kelimelerimizin çıktılarını oluştur-
mak anlamında bunları inove etmek zorundayız. Biz burada ken-
dimizi göstermek zorundayız. Eğer göstermezsek insanların bize 
olan inancı azalır. Çünkü siz konuşuyorsunuz, ama inovasyon ya-
pıyor musunuz; yani kurum olarak, altyapı olarak, düzenek olarak 
inovasyon yapıyor musunuz veya inovasyon yapılmasına ne tür 
bir teknik desteğiniz var, ne tür bir yöntemsel desteğiniz var diye 
sorabilirler. 
 
 

45 



Tesla, biliyorsunuz 15 yıllık firma, ama çıkışını son 5 yıla borçlu. 
Geçen bir istatistik gördüm, Volkswagen ve Ford’u geçmiş Tesla. 
Şimdi soruyorum: Tesla neden Volkswagen’i ve Ford’u geçebili-
yor? Volkswagen 60 küsur yıllık, Ford 104 yıllık firma. Ford’u araş-
tırdım, 100’den fazla ülkede fabrikası var hâlâ. Baktığımız zaman, 
altyapı itibarıyla dünyadaki en güçlü firmalardan bir tanesi ama 
Tesla onu geçti. Neden geçti biliyor musunuz; çünkü Tesla kimse-
nin çok fazla odaklanmadığı yerlere odaklandı, kimsenin bakma-
dığı pencereden baktı.  
 
Örnek veriyorum, NASA. NASA, dünyanın herhalde en büyük ku-
rumlarından bir tanesi. Bütçe olarak söylüyorum. Bütçe sorunu 
yok, değil mi? Yani istediği kadar bütçe alabilir. Türkiye'nin gayri-
safi yurtiçi hasılası kadar bütçesi var. Biliyorsunuz, reaktör yerden 
havalanıyor, atmosfere giriyor, parçalanıyor, büyük parça denize 
düşüyor. Bu zamana kadar böyleydi. Yani Tesla gelmeden önce. 
Tesla neyi çözdü biliyor musunuz; Tesla, büyük parçanın gelip ye-
re oturmasını sağladı. Orada farklı gaz sistemleri buldular. Tabii, 
bunlar çok önemli şeyler. Ve eğer bu ana parça yere oturmasaydı 
uzay yolculuğu gerçekleşemezdi. Uzay yolculuğunun gerçekleş-
mesi, ana parçanın yere oturmasıyla alakalı bir şey. Tıpkı uçak se-
yahati gibi. Uçak havalanıyor, piste iniyor. Başka türlü seyahat ol-
maz. Çünkü çok maliyetli işler bunlar. Tesla nasıl oldu da bunu 
buldu? Asıl soru şu: NASA nasıl oldu da bunu bulamadı? Bakın, 
NASA’da çalışan on binlerce insan var, Türkiye'den de var, dünya-
nın en akıllı insanları. Bunlara o kadar ciddi paralar veriyorlar ki 
aklınız durur. Ben olsam NASA’nın yerinde, utanırdım. Tıpkı Türk 
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Hava Yolları gibi. Biliyorsunuz, Pegasus erken rezervasyon siste-
mini buldu. O bulmadan önce Türk Hava Yolları beylik bir kurum, 
fiyat belli, standart fiyatlar, yani havayollarında uçmak lüks bir şey, 
pahalı bir şey. Geldi Pegasus, bütün her şeyi değiştirdi. Pegasus 
neden havayolları anlayışına büyük bir ivme kattı? Çünkü gerilla. 
Gerilla anlayışlar böyledir; nereden vuracağını, nasıl vuracağını 
bilemezsin. Düzenli orduların sistematikleri olduğu için, kendileri-
ne has bir çalışma modelleri olduğu için, ondan farklı bir şey, yeni 
bir şey beklemen zor. Onun için, Türk Hava Yolları’nın dünya ka-
dar Ar-Ge departmanları, inovasyon kurulları var, ama bir tane 
adam akıllı inovasyonunu göremezsiniz. Olmuyor. Keşke görsek 
yani, keşke görsek, göremiyorsun. Kim yapıyor? Tıfıl, üç uçağı olan 
Pegasus yapıyor. Geçen sene 100 tane uçak aldı. Dünyanın en hız-
lı büyüyen havayolu şirketlerinden bir tanesi. Gerilla hareketler 
böyledir. Tesla da gerilla hareket. 
 
 Ne demek istiyorum? Bir yere işaret etmek istiyorum. Lütfen ge-
rilla hareketler yapalım bu anlamda. Yani beklenmeyen hareketle-
re ihtiyacımız var. 
 
İnovasyon, yeni fikrin değere dönüşmesidir. Örnek veriyorum, 
mesela elimdeki kalem, bildiğimiz tükenmez kalem. Bu yeni bir 
fikir değil. İlk çıktığında yeni bir fikirdi, inovasyondu; ama şu anda 
o yeni bir fikir değil. Fakat buna katacağımız her türlü yeni fikir 
bunu inove edebilir. Ama satıldığı zaman adı inovasyon oluyor.  
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İnovasyon ne değildir? İnovasyon, taklit değil. Yani başkasını taklit 
ettiğiniz zaman, bu inovasyon olmuyor. İnovasyon bence basit bir 
şey de değil, bunu çok basit ele almamak lazım. Basit fikirlerden 
inovasyon ortaya çıkabilir ama bu bir metodolojik düşünmeyi ge-
rektirir. Mesela dünyada 77 yaratıcı düşünme modeli var, biz bun-
lardan 16 tanesini falan biliyoruz, geri kalan düşünme modelleri 
muhtemelen “Silikon Vadileri”nde gömülü. Bu düşünme modelleri 
üzerinden gittiğinizde ortaya yenilikçi fikirler çıkartabilirsiniz. Aksi 
takdirde, oturalım, düşünelim bakalım, yeni bir fikir bulabilecek 
miyiz falan, bu öyle off the record olan bir şey değil. 
 
Türkiye, inovasyonu bir teknoloji ve ürün bazlı olarak da algılıyor. 
Böyle bir yanılgı da var. Hâlbuki inovasyon dediğimiz şey pazarla-
mada da olabilir, yani soyut değerler üzerinden de gerçekleşebilir. 
Ben size bir örnek vermek isterim.  
 
Toyota’nın kapı kapanma sesi patentlidir mesela. Toyota bunun 
üzerine bayağı uğraşmıştır. Yani çok tok bir kapı kapanma sesi 
üretmiştir, ortaya çıkartmıştır ve bunun da müşteride bağımlılık 
oluşturduğunu söyler. Ne derece doğru bilemiyorum, ama mutla-
ka araştırmasını yapmışlardır.  
 
Alfa Romeo ise, araba sıfır alındığı zaman deri koltukların kokusu-
nun bağımlılık yaptığını tespit etmiş; ama deri koltuğun kokusu 3 
hafta gidiyor, 6 ay giden koku kapsülleri kullanıyorlar. Her otur-
duğunuzda bir kapsül patlıyor mesela, o bağımlılık, müşterideki 
bağımlılık devam ediyor. 
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Müşteride bağımlılık yapan yenilikçi fikirler de inovasyon olabilir. 
Ama biz, dedim ya, ülke olarak, millet olarak, daha çok ürün bazlı 
algılıyoruz inovasyonu, yani dokunduğumuz şeyi algılayabiliyoruz; 
biraz daha kinestetik bir zekaya, bedensel kinestetik bir zekaya 
sahibiz. İnovasyonu bu anlamda soyut alanlarda da ele alabilecek 
bir yaklaşım geliştirmemiz, daha çok sağ beynin ilgi alanına giren 
taraflarda inovasyonu var kılmamız gerekiyor. Dolayısıyla, inovas-
yon her zaman ürün üzerinde yapılan bir şey değildir. 
 
Diğeri, kitlesel değil, yani birçok insanın yapabileceği bir şey değil. 
Ama inovasyon geçmişte daha çok bireyselken, günümüzde daha 
çok ekip çalışmasını gerektiren bir tarafı var.  
 
Diğeri, ciddi yatırımlar, çöp bütçeler gerektiriyor. Mesela San 
Francisco Silikon Vadisi’nin her yıl 19 milyar dolara yakın bir çöp 
bütçesi olduğunu biliyoruz. Çöp bütçesi tabii ki bir deneme büt-
çesidir; deniyorsunuz, yanılıyorsunuz, yapıyorsunuz vesaire. Bunu 
yapmadan da oradan bir çıktı elde etmeniz çok mümkün değil. 
Çünkü inovasyonda 100 fikirden 1 tanesi ticarileşiyor, 1 ile 3 arası-
dır. Daha da düşüyor bu oranlar, onu da söyleyeyim. Yani 100 ta-
ne hakikaten iyi fikriniz varsa, bunun ancak 1 ile 3 tanesi ticarile-
şebiliyor. Bu, malumunuz, patentte de böyledir. Alınan patentlerin 
çok büyük kısmı raflardadır, yani hayata geçmiyor. Soruyorum, 
hayata geçmeyen bir patenti firma niye yapar? Patent yapma sü-
reci kolay bir şey değil. Muhtemelen hesap edilmeyen bir şeyler 
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var orada. Dünyada şu anda bu çalışmalar, yani ticarileştirme hız-
landırma merkezleri, kuluçka anlayışları vesaire, bu dediğim şeyle-
re dayanıyor. 
 
Tabii, parlak bir konu değil inovasyon. Mesela bir filozof diyor ki, 
“İnovasyon aslında kan ve gözyaşı demektir.” Çünkü büyük kayıp-
lar var. Zaten Türkiye'de inovasyona girilmemesinin ana sebeple-
rinden bir tanesi de bu. Kayıp fazla. Süre uzun; yani o yenilikçi fi-
kirlerin bulunup ürüne dönüşmesi, piyasaya girmesi, ticarileşmesi 
uzun bir süreci gerektiriyor, maliyetli bir süreç, olup olmayacağını 
da bilmiyoruz, ticarileşip ticarileşmeyeceği konusunda da garanti-
miz yok. Dolayısıyla, pratik düşünen ve kestirmeden giden bir mil-
let olarak bu bize biraz ağır geliyor. Esnaf anlayışımız, ticaret 
zekâmız hep kestirmeden işi götürmek, hızlı bir şekilde değer 
üretmek, kazanmak vesaire. Her ülke ister bunu, ama o kadar ba-
sit bir şey değil. O yüzden, inovasyon bu anlamda bize biraz ağır 
geliyor diyebilirim. 
 
Peki, firmalara nasıl bir inovasyon prosesi oluştururuz? 
Öncelikle küçük bir ekip, bir inovasyon ekibi oluşturmak zorunda-
yız. Tabii, 50-100 kişinin altında kurumlarda bunu yapmak çok 
mümkün olmayabilir. 5 veya 6 kişiyi geçmeyecek bir inovasyon 
takımı oluşturmak zorundayız. Bunlar tim. Dedik ya hani, gerilla 
anlayışlara ihtiyacımız var. Ve bunların, kurumda kendi yaptıkları 
işin dışında, buna yüzde 5-10 zaman ayırmak değil, tüm zamanla-
rını bu işe vermeleri gerekiyor. Ar-Ge’den bahsetmiyorum. Ar-Ge 
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bambaşka bir şeydir, inovasyon takımından bahsediyorum. Bu 
inovasyon takımı, bir çalışma metodolojisi oluşturarak, önce kuru-
mun inovasyon alanını belirlemelidir. Bu bir analiz yöntemi gerek-
tirir. Burada dışarıdan destek almaları lazım. Biz firmalara gidiyo-
ruz, analiz yapıyoruz. Bu, süre alan bir şey. Yani bu kurumun ino-
vasyona yatkın olan tarafları nelerdir, rakiplere göre daha avantajlı 
yanları nelerdir, piyasadaki/sektördeki boşluklar nelerdir, müşteri-
lerin talepleri ne olabilir gibi onlarca soru var, bunların ciddi bir 
şekilde tahlil edilmesi lazım. Size çok ciddi söylüyorum, kallavi 
firmaların bile bu analizleri yapmadığını söyleyebilirim. Mesela 
Toyota’nın ajanları zamanında marketlerin önünde günlerce bek-
lediler; insanlar ellerinde poşetler, marketten çıkıp arabanın baga-
jına koyarken ne tür problem yaşıyorlar, bilfiil bunu gözlemlediler. 
Düşünün, ajanları var firmaların. Dolayısıyla, siz müşterinin arasın-
da yaşamadan bu bilgileri tam ve doğru olarak edinemezsiniz.  
 
Mesela 180 derece inovasyon çalışması, bizim yaptığımız bir şey. 
Kuruma gidiyoruz, kurumun çalışanlarıyla 180 derece inovasyon 
çalışması yapıyoruz. Ama dünyada 360 derece var. Ne demek bu? 
Müşterileri getiriyorlar, tedarikçileri getiriyorlar, hatta Japonya’da 
rakipleri getiriyorlar. Tabii, bizim kültürümüz buna uygun değil. 
Ve start-up’lar geliyor. Start-up kim? Paraya ihtiyaç duymayan 
girişimci. Fikri var, harika, destek bulabilir, getir. Uçuyor çünkü bu, 
uçuyor. Start-up uçar. Ticarileşmesi meselesi, aklı ermez ona, ama 
uçuyor, çok lazım. Üniversiteler var vesaire. Bu sefer 360 derece 
oluyor.  
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Dolayısıyla, bu 5 kişi, bu tim, 1 yıllık bir görevlendirmeyle çalışa-
cak. 6 ay sonra denetlemeye girmesi lazım. Bu çalışmaları yapar-
ken, aylık olarak aldığı maaşın en az 3 misli maaş almak zorunda.  
Ben, Silikon Vadisi’nde İspanyollarla çalıştım, Ankara İkizevler’de. 
İnanın, o insanları bizim firmalarımıza hayatta sokmazsınız. Hayat-
ta sokmazsınız. Niye biliyor musunuz; adamlar gayet rahat, large, 
gevşek, serbest. Ama öyle fikirler çıkartıyorlar ki şaşırırsınız. 20 bin 
doların üzerinde maaş alıyorlar. Şimdi, düşünebiliyor musunuz, 
bizim mühendislerimize bu paranın yarısını verseniz, çok ciddi 
söylüyorum, en az onlar kadar fikir üretebilirler. Yani bizim öyle 
bir tarafımız var. Ben, millet olarak o loblarımızın çalıştığını düşü-
nüyorum aslında.  
 
Velhasıl, iyi para vereceksiniz, zaman ayırmalarını sağlayacaksınız. 
Bu kişiler mevcut hiyerarşiye dâhil olmayacaklar, bunlara ayrı bir 
hiyerarşik yapılanma önereceksiniz. Direkt CEO’ya bağlı veya di-
rekt müdüre bağlı, direkt firma sahibine bağlı. Ama sahibi bu ka-
fadaysa. Sahibi o kafada değilse hiçbir şey yapma şansınız yok. 
Ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi noktasında da -Japonya’da bu 
vardır, ABD’de de bu vardır- çıkan üründen bir payı onunla pay-
laşmak zorundasınız. Aksi takdirde hiç kimse size kurumu uçura-
cak fikirler vermez. Yani şimdi çalışanlar oradan pay almazsa, o 
milyonlarca liralık avantajı çalışan niye sağlasın firmaya?! Olmaz ki 
böyle bir şey. İnsanın doğasına aykırı. Peki, biz ne yapıyoruz; 
adam güzel bir fikir veriyor, bir çeyrek altın ikramiye veriyoruz fir-
ma olarak. Böyle bir şeyi dünyanın başka bir yerinde duysalar, 
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inanın gülerler, komedi gibi bir şey. Söylenecek daha çok şey var, 
ama çok uzatmayayım.  
 
Son söz olarak, bu çalışmaları nasıl inove edebileceğimiz konu-
sunda Ali Bey’e bir atölye çalışması önerisinde bulunmak istiyo-
rum. Belki buradaki herkes değil, ama belli arkadaşları bir araya 
getirip, bu çalışmalar nasıl inove edilebilir üzerinde birlikte bir ka-
fa yoralım diyorum. Teşekkür ederim. 
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Merhabalar. Açıkçası, Salih Bey o kadar ince yerlere dokundu ki 
benim konuşmamı da etkileyecek galiba. Ben, böyle ütopik şeyler 
söylemekten ziyade, Salih Bey gibi biraz daha gerçekçi tarafa yö-
neliyorum. Konuşmamı sohbet havasında sürdürmek istiyorum. 
 
Girişimciliğe olan tutkum, ilkokul öğretmenimin “Oğlum, büyü-
yünce ne olacaksın?” sorusuyla başladı. Ben, o dönemde, içimden 
öyle geldi ki, “Doğaya katkısı olan, ülkemize faydalı, vatandaşa 
faydalı, herkesin yapmadığı, cebinizdeki bana ayrılmış olan tutar-
dan hakkım olanı alabileceğim bir iş yapmayı istiyorum” diye ya-
nıt vermiştim. O da karşılığında, bana, “Oğlum, başarırsın; sen ye-
ter ki inan” dedi.  
 
Tabii, zaman ilerledi, her şeyin başladığı yerde başka bir öğret-
menle de şöyle bir anım oldu: Okul hayatımın ilk yıllarında bana 
hediye olarak alınan wolkman’imi odamın kapısıyla haberleştir-
dim, oda kapısı açıldığı zaman wolkman de çalmaya başlıyordu. 
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Bunu da, o dönemlerde TH elektronik setleri çok meşhurdu, de-
ney setleri vardı, onların çok büyük yardımıyla yaptım. Tabii, in-
sanlık için küçük olan bu adım benim için son derece büyük bir 
adımdı. Bunu öğretmenime gösterdiğim zaman, öğretmenim ba-
na aynen şöyle söyledi: “Oğlum, saçma sapan şeylerle uğraşma, 
derslerine odaklan.” Tabii, o dönemden sonra da bu saçma sapan 
şeylerle uğraşmaya devam ettim. Saçma sapan şeylerle uğraşma 
derken, Salih Bey’le başlayan bir Sacmalathon furyamız var, Ins-
tagram’dan da takip edebilirsiniz. Özgürce saçmalayın ki fikirleri-
niz doğsun, yeni fikirler gündeme gelsin. Ve hatta kel başa şimşir 
tarak demeyin, özgürce saçmalayın diyoruz. Üniversitelerle başla-
yan bu sürece siz de katılabilirsiniz. TÜMMİAD önderliğinde yapı-
lıyor. 
 
Bünyemizdeki VGT tarafına, buluşumuza dönmek istiyorum. VGT 
tarafı, hava kontrol ünitesiyle içten yanmalı motorlarda egzoz 
emisyonlarını düşürerek doğaya katkı sağlıyor. Kazanımları saye-
sinde, doğru değerlendirildiği zaman sürücüye yüzde 40’a varan 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Yine mekanik ömür artışı sağlayarak, yine 
araç sahibini kâr ettiriyor, bakım maliyetlerini düşürüyor. Konforlu 
bir sürüşe kavuşturuyor, yola olan dikkatiniz artıyor. Ve içten yan-
malı motorlar söz konusu olduğunda sadece Türkiye'de 24 mil-
yon liralık bir pazar var. 
 
Gördüğünüz gibi, ilkokulda taleplerimin karşılığında öğretmeni-
min “Başarırsın oğlum, yeter ki inan” motivasyonunu 29 yaşımda 
yakaladım ve 4 yıldır sürdürüyorum. 
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Girişimcilik ya da herhangi bir mucit ruhunuz varsa, her şeyden 
önce, faydası olduğuna inandığınız ürüne karşı inatçı olmak zo-
rundasınız. Evet, sizi geri planda bırakabilir; evet, sizi çoğu zaman 
eksiye yöneltebilir var olan koşullar -ki Salih Bey bu koşulların bir-
çok noktasına değindi, bu detayları zaten paylaştı, tekrar dile ge-
tirmeyeyim- fakat taşı bile yontsanız, yaptığınız işe inanmak zo-
rundasınız. İnandıktan sonra gerisi zaten geliyor, bugün olmazsa 
yarın geliyor. İkincisi, bir kişinin her şeyi bilmesinin imkânı yok. 
Tek başına olamazsınız. Bir ekibinizin olması gerekiyor ve açıkçası, 
ekibinizin de pırlanta gibi olması gerekiyor, size inanması gereki-
yor. Ancak size inanan bir ekiple birlikte ‘yok noktasından var 
noktasına’ kendinizi geçirebiliyorsunuz. Sadece kendinizi değil, 
oluşturduğunuz markaya sahip çıkılmasını sağlayabiliyorsunuz. 
 
Tabii, biz VGT tarafında biraz aile mantığına önem veriyoruz. 
Üründen ziyade onu biz evlat olarak görüyoruz. Benim için ve eki-
bim için tamamıyla evlat statüsünde. Çünkü VGT, Türkiye yolların-
da laboratuar olarak kullanıldı ve Türkiye'deki ilk kullanıcılarımız 
tarafından, Edirne’den Kars’a kadar uzanan farklı psikolojideki sü-
rücülerle ve farklı araç tipleriyle test yapıla yapıla çok ciddi yollar 
kat edilerek bu noktaya geldi. Ki geldiğimiz noktada şu an 13 bin 
kullanıcıya ulaştık, yüzde 98 kullanıcı memnuniyet oranımız var.  
Fakat tabii ki her şey güllük gülistanlık gelişmedi. Kendinizden çok 
şey veriyorsunuz. Sıfırı tükettiğiniz zamanlar oluyor, eksiye düştü-
ğünüz zamanlar da oluyor. Ama inatçıysanız toparlanmayı biliyor-
sunuz.  
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Yapıcı bir bakış açısıyla şunu paylaşmak istiyorum: Özellikle ürüne 
dönüşen icatlara verebileceğiniz en büyük destek onun müşterisi 
olmaktır aslında. Başka türlü yayılma şansı da yoktur. Teşvikler söz 
konusu; fakat bu teşvikler hep bölgesel sınırlamalar içerisine giri-
yor ve o teşviklere ayak uydurmak durumunda kalıyorsunuz. Bu 
teşviklerin kesinlikle genişletilmesi gerekiyor bence. Yani bize kırk 
takla attırmak yerine, patent başvurusu olan, faydalı model baş-
vurusu olan firmalara öncelik tanımaları gerekiyor. Tabii ki sıfır 
vergi olsun diye bir şey beklemiyoruz, asla böyle bir şey yok. So-
nuçta bir para kazanıyorsunuz ve kazandığınızı devlete de vermek 
durumundasınız. Devlet ayakta kalacak ki vatandaş ayakta kalsın. 
Fakat oranları düşürebilirler, bizi rahatlatabilirler. Çünkü bizim gibi 
dünyaya bakan insanlar standart işlere yönelmezler, yönelmeyiz.  
 
Mesela şu bluetooth hoparlör. Ben bluetooth hoparlör üretmem. 
Çünkü bundan üreten binlerce insan var, binlerce firma var. Ben 
spesifik işe yönelirim ve özel işlerin üzerine yönelebilecek gücüm 
varsa yapabilirim. Fakat ben burada oturduğum zaman ay sonunu 
hesaplıyorsam, yeni bir ürün araştırma şansım olmaz. Bu ay acaba 
ne yapacağım dediğim zaman, benim yine bir spesifik ürünü bir 
başka ülkeye satma şansım da olmaz. Kötü bir şey söyleyeceğim: 
Maalesef ki girişimci insanın ruhunda o hiç bitmiyor. Bitmediği 
için de destek alsak da almasak da ben yeni ürünlere bir şekilde, 
öyle ya da böyle yürüyeceğim. Çünkü bizde hedef direkt para ka-
zanmak olmuyor, bizde hedef başarı oluyor ve farklı ürün statü-
sünde değerlendirilmek istiyoruz. Bunların karşılığını da mutlaka, 
belki bugün değil, ama yarın alacağız.  
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Aranızda 40 yaşına, 50 yaşına geldiğim zaman dünyayı turlayaca-
ğım hayalleri kuranlar varsa, arkadaşlar artık o hayallerden uyanın. 
Kusura bakmayın, girişimciyseniz onunla besleniyorsunuz, dünya 
turu size fayda etmiyor, sürekli çalışmak istiyorsunuz. Burada en 
büyük beklentimiz, devletin bize bakış açısını biraz daha genişlet-
mesi.  
 
VGT olarak daha dün yeni bir ödül aldık, iki tane ödül aldık, biraz 
ondan bahsetmek istiyorum. Uluslararası düzenlenen “One Idea 
One World” yarışmasında, 23 katılımcı ülke ve 732 proje arasın-
dan altın madalya almaya hak kazandı VGT projesi. Akabinde yine 
TÜMMİAD bünyesinde düzenlenen “Bir Fikir Bir Şişli’yi Değiştirir” 
yarışmasında, Şişli Kent Konseyi ve Şişli Belediyesi’nin birlikte dü-
zenledikleri yarışmada birincilik elde ettik, dün de ödüllerimizi 
aldık.  
 
Hayat kesinlikle bir mücadele ve almak istiyorsanız vermek zorun-
dasınız. İnsanlar girişimcilikle ilgili motivatörlük yapmaya çalışı-
yorlar, ama bazı motivatörlük yapmaya çalışan insanlar hayali size 
pazarlamaya çalışıyorlar. Ama bu bir polyanacılık, gerçeklere geri 
gelip, ona göre hareket etmek zorundasınız. Ve konfor içerisin-
deyken asla ve asla bir şey icat edemezsiniz. Tekerleğin icadına 
kadar uzanır aslında bu durum. Çünkü tekerleğin icadıyla birlikte 
bir tembellik sürecinin devamı söz konusu aslında, A noktasından 
B noktasına. Tabii, bu benim görüşüm.  
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Bu arada, hazır böyle bir katılımcı kitlesi yakalamışken şuna da 
değinmek istiyorum: VGT’yi evlat gibi görüyoruz dedim ya, ona 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bir baba, oğluna, kızına, evla-
dına, giymez, giydirir. Bizde böyle bir şey vardır. Ben de babam-
dan böyle gördüm. Bu yüzden ne var ne yok, her şeyi VGT’ye, gi-
rişimime harcadım, bundan sonra başka girişimim olduğu zaman 
yine ona harcamaya devam edeceğim. Bu yüzden aileme çok te-
şekkür ediyorum, bana bu desteği verdikleri için, yanımda olduk-
ları için. Birlikte görev yaptığım sevgili Bayram Karasu’ya ve VGT 
ekibine çok teşekkür ediyorum.  
 
Bizde çekirdek ekipten sonrası, ürün üretebildiğimiz için, son saf-
hada birlikte çalıştığımız kişi son kullanıcı. Tek yaptığımız şey, in-
sanlara gerçekten neyi kazandırdığımızı görebilmek için, “Gelin, 
ücretsiz test edin” diyebilmekti. Yapabildiğimiz tek şey buydu. 
Dolayısıyla, biz hiçbir zaman şunu yapmadık: VGT rafta duruyor ve 
satılabilir bir kıvamda, evet; ama “Bu ürün satılık” yapmadık, “Gel, 
bunu al” demedik. “Ücretsiz test et, farkı görürsen, memnun kalır-
san sahip olabilirsin, ailemize katılabilirsin ve VGT’lenebilirsin” de-
dik. Dolayısıyla, duyarlı insanlar tepki verdi. Aldığımız ödüllerden 
tutun da VGT’nin bugün hayata karşı ayakta durup devam edebil-
mesini sağlayan, aslında son noktada VGT kullanıcılarımız, VGT 
aile üyelerimiz. Zaten VGT onların evladı, biz sadece temsilcisiyiz 
diyebilirim. 
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Ürettiğimiz her ürünün müşterisi olmak bizim için en büyük des-
tektir. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Ama burada asıl 
değinmek istediğim bir konu var, o da şu: Tarihte milletini öven, 
milletine güvenen çok az lider olmuştur. Atatürk’ün bir sözüyle 
teşekkür etmek istiyorum. “Türk milleti zekidir, Türk milleti çalış-
kandır.” Biz yapabilecek güce sahibiz, yeter ki isteyelim. Son ola-
rak şunu söylemek istiyorum: Devir üretim devri ve mutlaka onu 
yakalayın. 
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