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Patent Hareketi Derneği 
 

Adres: Büyükdere Cad. No: 62 K: 3 Lale İş Merkezi  
Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul  
Telefon: +90 537 515 9958 

E-posta: genelsekreter@patenthareketi.org 
Web: www.turkiyepatenthareketi.org  

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.  



www.turkiyepatenthareketi.org 
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BAŞKANDAN 
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KURUMSAL 
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STRATEJİK AMAÇ & HEDEFLER 

Toplumun tüm kesimlerinde patent bilincini ve  
farkındalığını artırmak 

Ülkemizin 1 milyon patente ulaşması için çalışmalar 
yürütmek 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda özellikle, 
patent, marka, tasarım ve telif haklarının önemini 
anlatmak, katma değerli üretimin önemine dikkat 

çekmek 

Ülkemizin patent sayısının artmasına ve dünya  
patent tescili sıralamasında gelişmiş ülkeler  

seviyesine çıkmasına katkı sağlamak 

İnovasyon, icat ve buluş konularında çalışmalar  
yapmak ve mucit ekosistemi oluşturmak 

Patentlerin, düşüncelerin ve bilginin ürüne  
dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi için çalışmalar 

yapmak 

Patentle nasıl para kazanılır ve patent değerleme 
yöntemleri konularında çalışmalar yapmak 

Patent ve Marka Bilgilendirme, Patent Uzmanlığı, 
Patent Okur-Yazarlığı, TRİZ ile İnovasyon ve Ar-Ge 

Merkezlerine Yönelik Nitelikli Patent Araştırma  
Teknikleri vb. eğitimler düzenlemektir. 

Üniversite-Sanayi İş Birliğinin oluşması için çalışmalar 
yürütmek 
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YÖNETİM KURULU 
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DANIŞMA KURULU 
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RAKAMLARLA 2021 YILI 
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RAKAMLARLA 2021 YILI 
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RAKAMLARLA 2021 YILI 
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ETKİNLİKLER 
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PANELLER 
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EĞİTİMLER 
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PATENT HAFTASI 
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MARKA ŞEHİR 
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FUARLAR 
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YARIŞMA VE ÖDÜL TÖRENLERİ 
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ZİYARETLER 
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YAYINLAR 
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MEDYA YANSIMALARI 
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PATENTLE KAZANMAK 
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        PATENTİN GÜCÜ 

İmajınızı Güçlendirir. Şirket Değerinin ve Marka    
Değerinin Yükselmesine Olanak Sağlar. 

Bilim, Sanayi ve Teknolojik Gelişimi                 
Hızlandırır, Teşvik Eder.  

Rekabet Avantajı Sağlar. Satışlarınızı              
Destekler. Pazarlama Gücünüzü Artırır. 

Patentler Şirketler İçin Fuar Görevi Görür.      
Teknolojik İstihbarat Aracıdır. 

Bilimsel Arşiv ve Envanter Niteliği Taşır. 

Patentler, Toplumsal Fayda İçin Verilirler.  
Patentlerin Amacı Toplumun Refahını Artırmak-

tır. 

Özgün Buluşların ve                                          
Fikirlerin Korunmasını Sağlar. 

Ülkemizin Uluslararası Arenadaki Prestijine Katkı 
Sağlar. 

PATENTİN ÖNEMİ 
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Çağın Gerisinde Kalmak İstemiyoruz 

Bilim ve Teknikte Dünyaya Işık Tutan                
Bir Türkiye İstiyoruz 

Ülkemizin Potansiyel Gücünün                        
Farkına Varmalıyız 

Toplumsal Değişimde Sizlere                            
İhtiyacımız Var 

Fikirleriniz ve Buluşlarınız Heba Olmasın 

Millî ve Yerli Sosyal Sorumluluk Projesinde       
Yer Almalısınız 

Hem Siz Kazanın Hem Türkiye Kazansın 

Patent’le Daha Fazla Kazanmak Mümkün 

NEDEN TÜRKİYE PATENT HAREKETİ? 

NEDEN TÜRKİYE PATENT HAREKETİ 
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Çağın Gerisinde Kalmak İstemiyoruz 

Amerika’yı patent konusunda tam 100 yıl geriden takip ediyo-
ruz! 1911 yılında 1 milyon patent hedefine ulaşmış olan Ameri-
ka’nın 100 yıl gerisinde oluşumuz resmen tarihe geçmiş oldu. 

Üzülerek ifade etmeliyiz ki, ülkemizdeki 141 yılda yapılan patent 
ve faydalı model başvurusu sayısı onlarca uluslararası firmanın 

son 20 yılda yaptığı patent başvurusu sayısından bile daha azdır. 
Hatta Güney Kore’de yapılan 1 yıllık patent başvurusu sayısı ül-
kemizin 141 yılda yaptığı patent başvurusu sayısının 2 katından 
daha fazladır. Daha somut ifade ile Samsung’un son yirmi yılda 

yaptığı patent sayısı (345.412) bile ülkemizdeki 141 yılda yapılan 
patent ve faydalı model başvurusu (267.143) sayısından daha 

fazladır. Bu acı tablonun değişmesi, toplumsal bilincin ve farkın-
dalığın oluşması için bizi desteklemelisin. 

 

Bilim ve Teknikte Dünyaya Işık Tutan Bir  
Türkiye İstiyoruz 

Dünyanın ve kendisinin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üretebilen, 
üretim trendlerinde dünyayı takip eden değil dünyaya yol göste-

ren bir ülke olmak ve teknoloji hedefleri kapsamında ‘kayıtlı’ 
ürün sahibi olabilmek için Türkiye’yi patent konusunda bilinçlen-
dirme ve akla gelmeyen bir beyin fırtınası başlatma misyonunu 
üstlendik. Hedefimize ulaşmamızın birincil koşulu ise, bizimle 

düşünecek bireylerle el birliği yapmak! 

PATENTİN ÖNEMİ 
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Ülkemizin Potansiyel Gücünün Farkına Varmalıyız 

Ülkemizde 1.500.000 ticari firma, 100 binden fazla fabrika düze-
yinde sanayicimiz, 2 milyona yakın esnaf, 1 milyona yakın mü-
hendis, 200’den fazla üniversite, 1.200’den fazla Ar-Ge Merkezi, 

300’den fazla Tasarım Merkezi, 80’den fazla Teknokent-
Teknopark ve milyonlarca gencimiz, yerli-yabancı dahil yılda sa-
dece toplam 23.000 patenti hak etmiyor. Daha fazlasını yapacak 
güçteyiz ve 10 yıl sonra patentte dünyanın ilk 10 ülkesi arasına 

girebileceğimize inancımız tamdır. 

 
Toplumsal Değişimde Sizlere İhtiyacımız Var 

Toplumlar canlı birer organizma gibi sürekli değişirler. Bu değiş-
me hızı toplumdan topluma değişiklik gösterir. Endüstriyel top-
lumlar daha hızlı değişebilirler. Değişmenin yönü ilerleme oldu-
ğu gibi gerileme de olabilir. Bu değişimin gerileme yönünde ol-
maması için özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 

ilmi, bilimi, fen ve edebiyatı sevmesi ve bilgiye aç bir birey olarak 
yetişmesi ve nihayetinde münevver bir toplum olmamız için top-
lumsal değişimde sizlere ihtiyacımız var. Çünkü toplumların de-

ğişmesi kendisini oluşturan bireylerin değişimine bağlıdır. 

NEDEN TÜRKİYE PATENT HAREKETİ 
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PATENTİN ÖNEMİ 

 
Fikirleriniz ve Buluşlarınız Heba Olmasın 

Dünyanın köklü devletleri arasında önemli bir konuma sahip 
olan ülkemiz, 1 yıl içinde tek başına Samsung firmasının yaptığı 

kadar bile patent yapamamakta, patentli ürün ve firma sayısı ko-
nusunda Güney Kore’nin bile bizi binlerce sayı farkla geçmesine 
boyun eğmektedir. Bu gidişe bir ‘dur’ demek, kendi teknolojisini 
kendi üretebilen, fikirlerini, buluşlarını, yaratıcı gücünü sermaye-
ye dönüştürebilen bir ülke olabilmek için belirlediğimiz 10 yılda 
1 milyon patent hedefine tüm sanayicilerin katılım göstermesi 

gerekmektedir. Yıllık üretim ve satış hedeflerini aksatmadan be-
lirleyen tüm kurumların aynı özenle patent hedeflerini de belirle-
mesi ve bunu ticari bir gereklilik olarak algılamaya başlaması bizi 

dünya standartlarına taşıyacak ilk adımdır. 

 

Millî ve Yerli Sosyal Sorumluluk Projesinde  
Yer Almalısınız 

Türk sanayisi bunu hak etmiyor! Teknolojik gelişim ve ekonomik 
kalkınma açısından büyük önem taşıyan bu eksikliğimizi kader 

olmaktan çıkarmak ise bizim elimizde! Türkiye Patent Hareketi’ni 
desteklemek, bilinirliğini arttırmak ve projenin etkinliklerine ka-
tılmak; kısacası ‘patent benim de sorunum’ demek için üye olu-

nuz! 
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NEDEN TÜRKİYE PATENT HAREKETİ 

 
Hem Siz Kazanın Hem Türkiye Kazansın 

Bazı şirketler patenti tamamen ticari ürün olarak değerlendirip 
patent stratejisi geliştirmişlerdir. Örneğin, Japonya’nın büyük şir-
ketlerinden Hitachi’nin 1996 yılında sahip olduğu patentlerden 
elde ettiği kazanç 455 milyon dolar oldu. Bu kazancın 91 milyon 
dolarını patent lisans ücretlerinden; 364 milyon dolarını ise, pa-
tent ticaretinden elde etti. Hatta Hitachi şirketi yeni teknolojiler 
geliştirmek için gereken yatırımın büyük kısmını patent kazan-

cıyla finanse etti. Nihayet almış olduğu binlerce patentin, şirketin 
zirve noktaya ulaşmasına büyük katkısı oldu. Netice itibariyle 

hem şirket kazandı, hem Japonya kazanmış oldu. 

 
Patent’le Daha Fazla Kazanmak Mümkün 

Devir ‘teknoloji’ devri! Patent konusundaki sektördeki rakiplerin-
den ileri olan kurumlar, dünya örneklerinde olduğu gibi, Türki-
ye’de de günümüz rekabet şartlarında avantaj kazanmakta. Ge-
leceğin lider kurumları bu getirinin şimdi farkına varan ve patent 
konusunda atılım yapan kurumlar olacaktır. Patentte geri kalan 
kurumlar ise lisans ücretleri ödeyerek maliyetlerinin yüksekliği 

nedeniyle ulusal ve uluslararası rekabette geri kalacaktır. Bu gidi-
şe ‘dur’ demek ise ‘kayıtlı’ yerli ürün sayısını artırmaktan geçiyor! 
Projemize destek vermek için ‘turkiyepatenthareketi.org’ adre-

sinden etkinliklerimizi takip edebilir, görüş ve fikirlerinizi iletebilir 
ve çalışmalarımıza katılabilirsiniz. 



30 

PAYDAŞLARIMIZ 
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HEDEFE ULAŞMAK İÇİN 

1 

2 

3 
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Önce farkındalık oluşturmalı,  
patente odaklanılmalı ve patentin  

önemine inanmalıyız. 

Patentin zenginlik ve kalkınma için  
önemli olduğunu fark etmeliyiz. 

Patent ve inovasyon kültürünü  
iş dünyasında yaymalıyız. 

Türk insanının mucitlik potansiyelini  
ortaya çıkarmalıyız. 

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN  
ÖNEMLİ ADIMLAR 

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ 

"kızılelma" 

 

“Öncelikli hedefimiz, ilk Patent Kanunu’nun (İhtira Beratı Kanunu, 1879) 

150. yılına kadar (2029) başvurulan patent sayısının 1 Milyon adede 

ulaşmasını sağlamak ve bu bağlamda destekleyici kampanyalar, 

eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.” 
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Ülkemizdeki  
okulların, üniversitelerin, 
teknoparkların, OSB’lerin 

ve fabrikalarımızın bu 
şekilde patent duvarları-
nın dolup taştığı bir gü-
nü görmeyi arzu ediyo-

ruz. 

PATENT DUVARLARI 
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Patentler, bir ülkenin  
millî sermayesidir.  

Patent sayımızın dünya 
standartlarına ulaşması  
teknolojik gelişimimizin 
de uluslararası platform-

da üst sıralara çıkması 
anlamına gelir. 

PATENT DUVARLARI 
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ÜYELİK 
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ÜYELİK 
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