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İnovasyon ve girişimciliğin gelişmesi ve katma değeri yüksek 
ürünler elde edilmesi, bilimsel araştırma ve bu araştırma 
çıktılarının korunarak ticarileştirilmesi ancak fikri ve sınai mülkiyet 
haklarının korunduğu bir ekosistemde mümkün olabilir.

Yenilikçiliğin ve teknolojik gelişmenin önünün açılmasında fikri 
ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının önemi, teknolojik 
ürünler üreten ülkelerdeki patent sayısının yüksek olması ve 
tescil sisteminin tüm kurumlarca içselleştirilmiş olması ile 
vurgulanmaktadır. Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının yalnızca patent 
ve marka başvurularından ibaret olmadığının endüstriyel tasarım 
ve telifin de teknolojik ilerlemenin olmazsa olmaz elemanları 
arasında yer aldığının da altını çizmek isteriz. Ülkemizin Ar&Ge ve 
inovasyon kapasitesi arttırma hedefleri de göz önüne alındığında 
büyük resmi incelemeli ve tüm boşlukları doldurmalıyız. 

Bu noktada LES Türkiye olarak Medya Kuruluşları için Fikri 
ve Sınai Mülkiyet Hakları başlıklı çalışmamızın ortaya çıkma 
sebebini de açıklamış oluyoruz.  Medyanın ve kitle iletişim 
araçlarının toplumlar ve bireyler üzerindeki etkileri düşünülürse 
inovasyon, buluş ve buluşun korunması/ticarileştirilmesi 
süreçlerinin toplumun genelinde özümsenmesi ve bu terimlerin 
içselleştirilmesi açısından medya tarafından doğru aktarılması 
büyük önem taşımaktadır.

Elinizde bulunan kitapçık inovasyon, buluş ve temel koruma 
alanlarında bilgiler içermekte olup bu doğrultuda medyamız 
tarafından sıklıkla tekrarlanan tanım hatalarına dikkat çekmek ve 
doğru kullanımı yaygınlaştırmak için hazırlanmıştır.

Bu kitapçık , temel tanımların açıklandığı, farkların ortaya konduğu 
canlı örneklerin de yer aldığı her zaman başvurulabilecek temel bir 
kaynak olarak siz değerli basın mensuplarımızın yararlanabilmesi 
için hazırlanmış ve kullanımınıza sunulmuştur.

Saygılarımızla,       
LES Türkiye
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İnovasyonun yaygınlaşmasında FSMH hakları

Dünya çapında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon 
faaliyetlerine verilen önem hem küresel bazda hem de firmalar 
ölçeğinde süratle artış göstermektedir. Sürekli değişen rekabet 
şartları küresel piyasalardaki krizlerle bir araya geldiğinde, 
ülkeler ve firmalar, fark yaratmak ve rakiplerinin önüne geçerek 
hayatta kalabilmek amacıyla Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına 
sarılmaktadırlar. Mevcut ekonomik koşullarda doğal kaynaklar 
ya da ucuz işgücü yerine artık Ar-Ge ve teknolojik inovasyon 
sayesinde küresel anlamda başarılı olunabilmektedir.

Bu kadar kilit bir öneme sahip olan inovasyonun kelime 
anlamına bakıldığında, kökeninin Latince’deki yeni ve değişik bir 
şey yapmak anlamına gelen “innovare” olduğu görülmektedir. 
İnovasyon verilerinin toplanması ve yorumlanması için yol 
gösteren uluslararası anlamda geçerli Oslo Kılavuzu’na göre 
inovasyonun tanımı şöyledir:

Bu açıklama aslında yapılacak olan yenileşim faaliyetlerinin 
türlerini de belirlemiştir. Yine aynı kılavuzda açıklandığı üzere 
ürün yeniliği, bir ürünün halihazırda bulunan özellikleri veya 
kullanım şekline kıyasla yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş 
bir mal/hizmet ortaya çıkarılmasıdır. Süreç yeniliği de 
üretim veya teslimat yöntemlerini (lojistik) kapsayacak 

şekilde ürün yeniliğine benzer tanımlanmaktadır. Pazarlama 
yeniliği, pazarlamanın temelleri olan tasarım, ambalajlama, 
konumlandırma, tanıtım veya fiyatlandırmadaki yenilikleri 
içeren pazarlama yöntemleridir. Örgütsel yenilik ise bir firmanın 
ticari faaliyetlerinde, örgütlenme yapısında veya kurum dışı 
ilişkilerinde yeni bir örgütsel yöntemin benimsenmesidir.

Ar-Ge ve inovasyonun amacı, yeni ürün ve süreçler ortaya 
çıkarmaktır. Bu süreç temelde (teknolojik) yapılabilirlik 
ve pazarda kabul edilme konularında belirsizlik ve riskler 
içermektedir.  Kısıtlı kaynaklarını bu süreçte harcayan firmalar, 
sonucunda elde ettikleri ürün veya süreçlerle ilgili kritik 
bilgilerini korumak isterler. Piyasada ilk olmak her zaman 
rekabet açısından avantaj sağlasa da, özellikle rakiplerin yeni 
ürünü kopyalama çabaları elde edilen bu avantajın korunması 
önündeki en büyük engeldir. Kopyalama ile geçici olarak elde 
edilen tekel ve piyasaya hakim olma durumunu korumak 
mümkün olamamakta, bu da Ar-Ge ve inovasyona yapılan 
yatırımın geri dönüşünün sağlanamamasına yol açmaktadır.

“Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri 
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya 
önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal 
veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama 
yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin 
gerçekleştirilmesidir.”
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Kopyalamanın önüne geçmek ve inovasyonu yasal olarak 
koruma altına almak amacıyla fikri ve sınai mülkiyet hakları 
yürürlüğe konulmuştur. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sonucu 
elde edilen yeni veya iyileştirilmiş ürünün mülkiyet haklarını 
koruma altına almak üzere kullanılan patentler ve faydalı 
modeller, belirli bir süre tekel yaratmak suretiyle inovasyonun 
teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır.

Fikri mülkiyet hakkı, bir buluşçuya veya bir eser sahibine, 
eserinden ya da buluşundan sınırlı bir süre zarfında ticari olarak 
yararlanma haklarının verilmesi ile teşkil olur. Verilen bu haklar, 
hak sahibi tarafından üçüncü kişilere satılabilir veya lisanslama 
yolu ile ticarileştirilebilir. Bu sayede, hak sahibi hem ticari getiri 
elde eder hem de, kanunen korunan bu haklarını başkalarının 
ihlal etmesini engelleyebilir. 

Fikri mülkiyet hukukunda, fikir ve sanat eserleri için geçerli 
telif hakları ile patent, faydalı model ve marka tescili gibi sınai 
mülkiyeti ilgilendiren iki kategori bulunur. 

Sınai mülkiyet tarafında buluşları ilgilendiren en önemli hak 
patenttir. Latincede “açık olmak” anlamına gelen “patere” 
kelimesinden türemiş olan patent, ülkemizde ilk kez modern 
anlamda tüm özellikleriyle birlikte 1995 yılında kanunda 
tanımlanmıştır. Buna göre, bir buluşun patent ile korunabilmesi 
için sağlaması gereken üç temel şart yenilik, buluş basamağı 
ve sanayiye uygulanabilirliktir. Buradan da görüleceği üzere 
yenilik bir patenti oluşturan ve korumayı sağlayan üç sac 
ayağından birisidir. Yenilik şartı, daha önceden bilinen veya 
açıklanmış olan bilgiden nitelik bakımından bir farklılık olmasını 
gerektirir. Bunun doğal bir sonucu olarak patent,  inovasyonu 
da beraberinde getirmektedir.

PATENT MARKA 
(Trademark)

FAYDALI 
MODEL

ENDÜSTRİYEL 
TASARIM

COĞRAFİ 
İŞARET

TİCARİ SIR 
(Trade Secret)

TELİF HAKKI 
(Copyright)

ALAN ADI 
(Domain Name)

KORUMA SÜRESİ • İncelemeli Patent          
20 yıl    

10 yıl 
Bu süre onar yıllık 
dönemler halinde 
yenilenmek suretiyle 
süresiz uzatılabilir.

10 yıl 5 yıl 
Bu süre beşer yıllık 
dönemler halinde 
yenilenmek suretiyle 
yirmi beş seneye 
kadar uzatılabilir.

Süresiz Süresiz Koruma süresi, eser 
sahibi yaşadığı sürece 
ve ölümünden itibaren 
70 yıldır.

“tr” uzantılı Alan adı 
tescili 1 yıl ila 10 yıl 
arasında bir süre için 
yapılabilir.

TESCİL 
ZORUNLULUĞU

VAR VAR VAR VAR VAR YOK VAR/YOK
Kurucu tescil 
yapılamamaktadır.  

VAR

TESCİL 
MAKAMI

Türk Patent Türk Patent Türk Patent Türk Patent Türk Patent

-

T.C Kültür ve 
Turizm Bakanlığı - 
Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü yetkilidir 
ve başvuru genel 
müdürlük internet 
sitesinden yapılır.

“.tr” uzantılı alan 
adları için ODTÜ 
yetkilidir ve www.nic.
tr üzerinden yapılır.

TESCİL 
ŞARTLARI

• Yenilik; 
• Tekniğin Bilinen 

Durumunun 
Aşılması; 

• Sanayiye            
Uygulanabilirlik

• Ayırt Edici Nitelik • Yenilik; 
• Sanayiye 

Uygulanabilirlik

• Yeni
• Ayırt Edici Nitelik

• Belirli bir nitelik 
itibariyle kökeni 
olan yer ile 
özdeşleşmişlik -

• İlgili belgelerin ibrazı “com.tr” uzantılı  Türk 
alan adı tescili belgeye 
dayalı olarak tahsis 
edilmektedir

ÇEŞİTLERİ • İncelemeli • Ortak Marka
• Garanti Markası

- -

• Menşe Adı 
• Mahreç İşareti

-

• İlim ve Edebiyat 
Eserleri

• Güzel Sanat Eseleri
• Musiki Eserleri
• Sinema Eserleri
• Bilgisayar program-

ları ve veritabanları

• “tr” uzantılı alan 
adları 

• Diğer uzantılı alan 
adları

TABİ OLDUĞU 
MEVZUAT

6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu

Türk Ticaret Kanunu 
Borçlar Kanunu 
Haksız rekabet 
hükümleri 
çerçevesinde korunur.

Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu

İnternet Alan Adları 
Yönetmeliği
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Patent Nedir?

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, 
buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, 
kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme 
hakkı tanıyan bir belgedir. Patent hakkı, buluşun 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde 
edilir.

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp-satılabilen, kiralanıp- 
kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti 
haline gelir. Patentler kural olarak alındıkları ülkeler için hak 
sahipliği doğurur.

Buluş; teknik bir sorunu çözerken geçilen her bir aşamanın 
sonunda elde edilen yöntem veya bu yöntem sonucunda ortaya 
çıkan ürünlerin oluşumunu sağlayan tasarlanmış fikirler olup 
daha önce bulunmayan bir şeyin, insanın düşünce çabası ile 
geliştirilmesidir.

Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken 
özellikler;

• YENİLİK; tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş 
yenidir.

• BULUŞ BASAMAĞI İÇERMESİ; ilgili olduğu teknik alandaki 
uzmana göre aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı 
içerdiği kabul edilir.

• SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK; tarım dâhil sanayinin 
herhangi bir alanında üretilebilir ve/veya kullanılabilir 
özellikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

İncelemeli patentin koruma süresi 20 yıl olup, bu süreler 
başvuru tarihinde başlar ve bu süreler içinde buluş korunur. 
Koruma süresi sonunda patent yenileme işlemine tabi değildir.

Korumanın devamı için başvuru tarihinden koruma süresi 
sonuna kadar her yıl bir defa ilgili ülke mevzuatı gereği 
belirlenmiş ücret ödemesi ile yıllık sicil kayıt yenileme işlemi 
yapılmaktadır.
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Marka (Trademark™) Nedir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre marka; “bir 
teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin 
mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve 
marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin 
olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir 
olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, 
harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi 
olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.”

Marka hakkı, markanın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir. Tescilli veya 
başvuru halindeki bir marka başkasına devredilebilir, miras 
yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, 
rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.

Marka Çeşitleri

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre tescil edilecek 
markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret ya da hizmet 
işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir. 
Gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin 
mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında birçok 
işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim 
usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye 
yarayan işarettir.

Faydalı Model Nedir?

Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen 
buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu 
ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine 
oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. 
Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz 
olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin 
ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları 
sanayiye uygulamalarını özendirmesi amaçlanmıştır. Faydalı 
model koruması, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri 
bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Buluşun faydalı model ile korunabilmesi için taşıması gereken 
özellikler;

• YENİLİK; Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş 
yenidir.

• SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK; Tarım dâhil sanayinin 
herhangi bir alanında üretilebilir ve/veya kullanılabilir 
özellikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olup, bu süre başvuru 
tarihinde başlar ve bu süre içinde buluş korunur. Koruma süresi 
sonunda faydalı model yenileme işlemine tabi değildir.
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Endüstriyel Tasarım Nedir?

Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya 
üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme 
veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya 
özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tasarımın tescil 
edilebilmesi için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir.

Tüketici tarafından ürünü çekici kılan, diğer firmalarla sektörel 
pazarda rekabeti arttıran, ürün kalitesinin yükselmesine de 
doğrudan etki eden başarılı tasarımlar, hayal gücü, üstün emek 
ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır.

Yapılan yatırımların, harcanan emeğin ve ürüne dönüşen özgün 
fikirlerin korunması, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın 
başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme 
hakkını doğurur. Koruma altına alınan tasarımlar, fikir hırsızlığı, 
kopyalama, taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalmaz ve tasarım 
sahiplerinin ticari anlamda büyük kayıplara uğramalarına engel 
olur.

Tescilli tasarımların korunma süresi başvuru tarihinden itibaren 
beş yıl olup, bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek 
suretiyle yirmi beş seneye kadar uzatılabilir. 

Coğrafi İşaret Nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin 
bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir 
ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaretler; Menşe Adı ve Mahreç İşareti olarak iki şekilde 
tescil edilebilir.

“Menşe Adı’’ tescilinde coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, 
alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan ve 
tüm esas nitelikleri veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye 
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özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması ile bu ürünün 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan 
veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe adı” 
tesciline hak kazanılır. Bu tür ürünlere örnek olarak İznik Çinisi 
verilebilir.

“Mahreç İşaret’’ tescilinde ise; coğrafi sınırları belirlenmiş bir 
yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanan ürünün belirgin bir 
niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya 
bölge ile özdeşleşmiş olması ve üretimi, işlenmesi ve diğer 
işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge 
sınırları içinde yapılması, durumunda “mahreç işareti” tesciline 
hak kazanılır. Bu tür ürünlere örnek olarak ise Antep Baklavası 
verilebilir. 

Telif Hakkı (Copyright©)

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler 
üzerinde hukuken sağlanan haklara telif hakkı, telif hakkının 
koruma altına alındığını belirten işarete de copyright denir. 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda telif haklarının 
aşağıda belirtilen temel unsurları düzenlenmektedir.

• ESER
• ESER SAHİBİ
• ESER SAHİBİNİN HAKLARI
• KORUMA SÜRELERİ
• ESER SAHİBİNİN HAKLARINA İLİŞKİN İSTİSNA

ve KISITLAMALAR
• MESLEK BİRLİKLERİ
• HAKLARIN DEVRİ (SÖZLEŞMELER)
• BAĞLANTI HAKLAR
• İHLAL ve YAPTIRIMLAR

Telif hakkı, eser sahiplerinin haklarını başkalarının izinsiz 
kullanımına karşı korur ve eser sahiplerine özel haklar tanır. Bu 
sayede eser sahipleri eserleri karşılığında para kazanabilirler.

İcracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, radyo-televizyon 
kuruluşları, film yapımcıları bağlantılı hak sahipleridir.  

Telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat 
eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.

Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden 
itibaren 70 yıldır. Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi 
aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser tanınan mali haklar 
sahibine sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, 
eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.
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Eserler üzerinden talep edilirse İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi 
yapılabilir ancak bu işlem eserin kimin tarafından meydana 
getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması 
zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan 
ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir. 

Telif hakkına dayalı zorunlu tesciller

• Müzik eseri içeren yerli ve ithal yapımlar,

• Sinema eseri içeren yerli ve ithal yapımlar,

• Yerli ve ithal bilgisayar oyunları için söz konusu olup, 
bu tescil hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip 
oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin 
belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması, mali haklara 
ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla 
sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve 
tesciline yönelik zorunlu bir işlemdir.

Ticari Sır (Trade secret)

Söz konusu türde ki bilgiler kazanç sağlayan ve yasal hakkı olarak 
bu bilgiyi kontrol altında tutan kişi tarafından gizli kalması için 
makûl önlemler alınan mesleki veya teknik bilgilerdir.  Malzeme 
karışımları, formüller veya tarifler, veya değerli ve gizli tutulması 
gereken herhangi bir bilgi ticari sır olarak değerlendirilebilir. 

Türk Hukukunda ticari sırrın korunmasına ilişkin genel hükümler 
Türk Ticaret Kanunu’nun 54. Madde ve devamında yer alan 
“Haksız Rekabet” başlığı altında düzenlenmiştir.

Alan Adı (Domain Name) 

Alan adı, bir internet sitesini veya internet üzerindeki bir noktayı  
tanımlayan ve ona ulaşmayı sağlayan, eşşiz ad ve adrestir. 

Jenerik birincil düzey alan adı tahsisleri (-com, -org, -net vb.) 
ilk gelen alır prensibiyle ICANN ve yetkilendirdiği kuruluşlar 
nezdinde yapılmaktadır. Dolayısıyla bu tip alan adlarına 
başvurularda aranan tek şart, talep edilen alan adının daha 
önceden tescil edilmemiş olmasıdır.

-tr uzantılı alan adı tescilleri ise ODTÜ tarafından www.nic.tr 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Alan adının tescili talebinde 
bulunan başvuru sahibinin alan adı üzerindeki hak sahipliğini 
ispatlamalıdır. 
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Kamuoyunda Yanlış Bilinen, Kullanılan ve 
Bilinmeyen Kavramlar

“İNOVASYONUMU TESCİL ETTİREYİM”

• Her inovasyon, patent konusu olmaz. Her patentte bir 
inovasyon vardır ama her inovasyon patent konusu 
olmaz. 

• “Tekniğin bilinen durumunun aşılması” ve Patenlerin 
Haklarının Korunması hakkında kanunda aranan diğer 
koşulların karşılanması gerekir.

1. “BİR FİKRİM VAR TESCİL ETMEK İSTİYORUM” - FİKİRLER 
TEK BAŞINA TESCİL EDİLEMEZ.

• Fikirler Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında korunmaz. 
Fikrin, düşüncenin korunabilmesi için öncelikle 
şekillenmiş olması gerekir. Örn: Bir film senaryosuna 
ilişkin düşüncenin, tretman veya senaryo haline 
getirilmesi gibi.  

• Düşüncenin şekillenmiş olması da Eser olarak korunması 
için yetmez. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre 
olması gereken diğer şartlar;

(i) Sahibinin hususiyetini taşıyacak bir diğer deyişle özgün 
olma. 

(ii) Kanunda sayılan eser türlerinden birine girme.

(iii) Güzel sanat eserleri açısından; estetik değer taşıma.

2. “BİR ÜRÜN GELİŞTİRDİM, ÜRETTİM, TESCİL ETMEK 
İSTİYORUM” - HER ÜRÜN TESCİLE TABİ DEĞİLDİR.

• Her ürün tescil edilemez. Tescile tabi ürünler mevzuatta 
sınırlı olarak sayılmıştır: Markalar, Endüstriyel 
Tasarımlar, Patentler, Faydalı Modeller, Entegre Devre 
Topografyaları ve Coğrafi İşaretler tescile tabidir. 

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren eserler 
tescile tabi değildir.

• İhtiyari tescil “FSEK” anlamında bir hakka karine teşkil 
etmez.
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3. “GARANTİ OLMASI İÇİN PARASINI VERDİM VE 
GELİŞTİRİLECEK BİLGİSAYAR PROGRAMININ 
TÜM HAKLARINI ÖNCEDEN ALDIM” - BİR ESER 
GELİŞTİRİLMEDEN, O  ESERİN   HAKLARI    DEVRALINAMAZ 

• FSEK kapsamında bir eser tamamlanmadan önce telif-
mali hakları devralınamaz. Sadece devretme taahhüdü 
alınabilir.

• Bir eser taahhüt eden yaratıcı, her zaman bu 
taahhüdünden dönebilir.

4. "YAZILIMIN PATENTİNİ ALDIM” – TÜRK HUKUKUNDA 
YAZILIMLAR TEK BAŞINA PATENT KONUSU EDİLEMEZ.

• Türk Hukukunda yazılımların, tek başına patent 
başvurusuna konu edilmesi mümkün değildir. 

• Yazılımın patenti alınamaz ancak “yazılım destekli 
buluşlar”, patent başvurusuna konu edilebilir.

• Bilgisayar programları ve yazılımlar Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. 

5. BİLGİSAYAR  PROGRAMLARININ  HAZIRLIK TASARIMLARI 
AYRICA ESER NİTELİĞİ TAŞIR.

• Bilgisayar programı eser olarak korunduğu gibi, 
bilgisayar programlarının hazırlık tasarımları (eğer 
bilgisayar programı aşamasına geçilmişse) ayrıca eser 
olarak korunmaktadır. 

• Bu konu, hazırlık tasarım ekibi ile yazılım yazma/
geliştirme ekiplerinin ayrı olması halinde eser sahiplikleri 
konusunda önem kazanır. 

6. “TELİF HUKUKU SADECE ESERLERİ KORUMA ALTINA 
ALIR” - TÜRK TELİF HUKUKU (FSEK) ESER DIŞINDAKİ 
BAZI FİKRİ ÜRÜNLERİ DE KORUMA ALTINA ALMIŞTIR

• FSEK 83. madde hangi fikri ürünlerin ayrıca koruma 
altına alındığını belirtmiştir: işaret resim ve sesler, 
mektuplar, ad ve alametler,  resim ve portreler

7. “ŞU ESERİN TÜM HAKLARINI DEVRALALIM” -  YANLIŞ 
KULLANIMDIR. ESER SAHİBİNİN MANEVİ HAKLARI 
DEVRE KONU EDİLEMEZ. 

• Manevi Haklar devredilemez.

• Keza, sözleşmeye bir eserin “tüm haklarını devraldım” 
ibaresi eklenerek, eserin tüm hakları devralınamaz. 
Devralınacak haklar tek tek ve ayrıntılı bir şekilde devir 
sözleşmesine yazılmalıdır.

8. KİTABIN FARKLI BASIMLARINA İLİŞKİN DEVREDİLEN 
HAKLAR

• Örneğin: “bir kitaba ait mali hakları tek tek yazarak 
devralıp, sadece bir basım için ödenecek telif ücretini 
ödeyip, diğer basımlar için ücret ödenmeyeceğinin” 
yazılması o sözleşmeyi kısmen batıl hale getirir. 

• Örneğin: Hakları devralınan kitap için “bir bası parası 
verilip, tüm basıların telif hakları devralındı” denilirse;  
ödenen telif ücretinin yalnızca bir bası için verildiği kabul 
edilir. Eser sahibinin, takip eden basılar için yeniden telif 
ücreti isteme hakkı mevcuttur.
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9. “ŞAHSİ KULLANIM AMACIYLA İSTEDİĞİM ESERİN 
KOPYASINI ALABİLİRİM”

• Şahsi kullanım hakkı Hak sahibinin aleyhine kullanılamaz. 
Bu hakkın kullanımının da sınırları vardır.

10. “BİR ESERDEN ESİNLENMEK SERBESTTİR” - 
ESİNLENMENİN SINIRLARININ İYİ ÇİZİLMESİ GEREKİR, 
İNTİHAL TELİF SUÇUDUR

• Bunun sınırı her bir olayda ayrı ayrı değerlendirilir. 

• Esinlenme ne zaman intihal olur ayrıntılı biçimde her bir 
olayda tartışılır.

11. YAYIN – YAYIM 

• Yayın ve yayım, pratikte birbiri yerine kullanılan 
ve karıştırılan terimlerdir. Bu terimlerin kullanımı 
konusunda medyada bir dil birliği bulunmuyor.

• TDK’da her iki terimin tanımı benzer olarak gösterilirse 
de Telekomünikasyon ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında 
farklı anlamlandırılmaları gerektiğini düşünüyoruz. 

• Bizim de kabul ettiğimiz kullanıma göre; bir eseri fiziken 
basıp kitap ve benzeri formlarda piyasaya sürmeye 
YAYIM, bir eseri/ürünü elektromanyetik dalgalarla 
uzaya salmaya ise YAYIN denir. 

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, YAYIN ve YAYIM 
terimlerinin ikisini de “Yayma hakkı” kapsamında ele alır.
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Özge AKBULUT

“Surgitate, dünyada, tüm vücuttan ayrı olarak, 
meme modeli üreten tek şirket. Amacımız, cerrahi 
modelleri birçok kurum/kişi içim ulaşılabilir 
hala getirmek. Bazı çalışmalarımızı akademik 
yayınlarla bilim dünyasıyla paylaşacağımız için 
olası rakiplerimize karşı fikri mülkiyet haklarımızın 
korunması bizim için önem arzediyor.”
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Özge AKBULUT
Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kısaca firmanız ve temel faaliyetinden bahseder misiniz?

Kadavra ve canlı doku modellerine ulaşımın yaygın olmaması 
cerrahi eğitimde yararlanılabilecek materyalleri sınırlamakta. 
Surgitate'te, cerrahi eğitimdeki bu eksikliği sürdürülebilir ve 
güvenilir şekilde çözmek için cerrahi müdahalelere gerçekçi 
tepkiler verebilen silikon-bazlı doku ve organ modelleri 
tasarlayıp üretmekteyiz. Uzman cerrahlardan aldığımız geri 
bildirimlerle geliştirdiğimiz ürün portfolyomuzda meme, deri 
ve vasküler modeller bulunmakta. Bu modeller üzerinde basit 
dikişten, karmaşık onkoplastik meme operasyonlarına kadar 
birçok metot çalışılabilmekte. 

Şirketinizin faaliyet alanı ile ilgili patent başvurularınız var 
mıdır?

Evet, patent başvurumuz bulunmakta. Önümüzdeki aylarda 
ise ultrason ve estetik cerrahi modelleri üzerine başka patent 
başvurularımız olacak..

Patentin şirketiniz için önemi nedir?

Surgitate, dünyada, tüm vücuttan ayrı olarak, meme modeli 
üreten tek şirket. Amacımız, cerrahi modelleri birçok kurum/
kişi içim ulaşılabilir hala getirmek. Bazı çalışmalarımızı 
akademik yayınlarla bilim dünyasıyla paylaşacağımız için olası 
rakiplerimize karşı fikri ve sınai mülkiyet haklarımızın korunması 
bizim için önem arzediyor.

Akademisyen olarak buluşlarınızın patent ile korunmasının 
sizin için sağladığı faydalar nedir?

Şirket, patenti Sabanci Üniversitesi'nden lisanslayınca, 
Türkiye'de uzun süredir oturtmak istediğimiz bir sistemin, 
üniversitelerin patentlerden mali kaynak elde etmesinin, 

örneklerinden biri olacağız. Bu tür örneklerin ülkemizdeki 
araştırma alanlarının seçimine ve araştırma-odaklı ürün 
geliştirilmesine de katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Teknoloji tabanlı girişimciliği sosyal girişimcilik ile 
bağdaştırdığınız bir şirket olduğundan bahsedebilir miyiz?

Evet, araştırma-odaklı bir şirket olduğumuz, topluma yararlı 
teknoloji üretme amacı güttüğümüz için ürün portfolyomuzda 
kar amacı gütmeyen bir ürünümüz de var: kendi kendini 
muayene modeli. Bu model sayesinde meme kanserinin 
erken teşhisinde, özellikle kaynakları kısıtlı bölgelere yardımcı 
olabileceğimizi düşünüyoruz.
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Bahattin KOÇ

“Bulduğumuz araştırma grubunda çalışan 
insanlara bunları duyurmak nasıl yaptığımızı 
anlatmak istiyoruz. Tabi aynı zamanda bu 
yaptığımız çalışmaların en sonunda bir çıktıya 
dönmesini de bekliyoruz.”
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Bahattin KOÇ
Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sizin patent başvurularınız var özellikle 3d printing tissue 
network oldukça yankı uyandırdı.  Çok kısaca bu patent 
başvurusuna konu olan çalışmanızla ilgili bilgi almak 
istiyoruz.

Bu patent başvurusunda daha önceki geliştirdiğimiz araştırma 
vardı. 3 boyutlu yazıcı kullanarak damar veya damar benzeri 
yapıları oluşturmak için ve burda da farklı olarak tamamen 
canlı hücreleri kullandık ve otomatik bir sistemle yani hiç bir 
el dokunmadan doğrudan medikal görüntülerden organın veya 
dokunun birebir yapısına uygun olarak bu yapıları oluşturmak 
için bir yöntem geliştirdik. Tamamen yenilikçi bir yöntem daha 
önceden yapılmadığını gördük.

Bunu patent olarak başvurduk.  

Akademik çalışmalarınız kapsamında yapılan bu patent 
başvurularının sizin için önemi nedir?

Burada birazcık çelişkili bir durum var. Normal akademideki 
bizler çoğunlukla amacımız çalışmalarımızın topluma mal 
olması , yani herkese açık olması zaten yeniliği yapmamızın 
sebebi de bu. 

Bulduğumuz araştırma grubunda çalışan insanlara bunları 
duyurmak nasıl yaptığımızı anlatmak. Tabi aynı zamanda bu 
yaptığımız çalışmaların en sonunda bir çıktıya dönmesini de 
bekliyoruz.

Ben biyomedikal uygulamalar üzerine çalışıyorsam, en sonunda 
bunların bir insanlığa faydası olması lazım, tabi bunun için de 
bir ürüne dönüşmesi lazım veya daha olgunlaşıp klinik aşamaya 
gelmesi gerekli. Bu bizim için oldukça uzun bir süreç. Bu 
nedenle her ne kadar biz araştırmamızı herkesle paylaşmak 
istesek de aynı anda da bu yaptığımız çalışmaların en sonunda 

teknoloji transferi ile şirketlere veya diğer kullanıcılara bir 
şekilde ulaşmasını da sağlamamız gerekiyor. O düşünce ile 
patentlerin bu teknoloji transferlerine öncü olması veya bu tür 
fikirleri koruması açısından önemli olduğunu düşünüyorum, o 
yüzden patent başvurusunu yaptık. 

Bu durumda çalışmalarınız fikri haklar korumasına tabi 
oluyor ve ticarileşmesinin faydalarının ne olduğunu 
düşünüyorsunuz günün sonunda?

Birincisi ilerde araştırmalarımızın çıktısı ürüne dönüşücekse 
veya gerçekten bir kullanım alanı bulunursa klinik anlamda 
veya diğer çalışmalarımızda farklı bir kullanım alanları olursa, 
bu fikirleri bir şekilde korumuş oluyoruz. İlerde bu araştırmalar 
belki başka ürünlere, başka fikirlere yol açabilir. Bunların 
korunması önemli.

İkincisi de bu tür fikirlerin korunması insanları farklı bir yöne 
doğru gitmeye birazcık itiyor. Çünkü eğer o kısmın korunduğunu 
görüyorsa, farklı alanlarda araştırmalar yapılmasının önü 
açılıyor. Benzer çıktıcı için araştırma ile vakit kaybetmek yerine 
patent alındığını görerek çalışılmış alanı yeniden çalışmaktansa 
yeni araştırmalar üzerine yoğunlaşmaya yol açıyor. Veya 
araştırma yaparken şunu da düşünüyorsunuz  acaba ben bunu 
en sonunda bir faydası olacak bir ürüne dönüştüreceksem neler 
yapmam gerekiyor, ona da bakıyorsunuz, patentler ile 
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Ümit ALTUN
DesignUM

Tasarım ve Endüstriyel Tasarım arasındaki en büyük fark 
nedir?

Tasarım sonuçta çok genel bir kavram. Her tasarım bu "tasarım" 
kavramının altında bir alt birim. Endüstriyel tasarım, endüstriyel 
yöntemlerle üretilen ürünlerin tasarımlarını form, fonksiyon 
kullanıcı, üretici, pazarlama ilişkilerinin düzenlenmesini 
sağlıyor. Ancak tasarım ise genel bir kavram, herşeyin tasarımı 
yapılabilir. Bugün baktığımızda grafik tasarımı, moda tasarımı 
gibi birçok alt başlık var. “Tasarım” kavramının başına bir şey 
gelmesi lazım ki anlam kazansın. Endüstriyel tasarım biraz daha 
teknik bir disiplin aslında, teknik tarafa  daha yakın çünkü sizin 
çalıştığınız iş birimleri fabrikalar, üreticiler veya büyük ürün 
markaları. Bir tarafta bunlar var, bir tarafta da kullanıcılar var. 
Diğer branşlarda ise bambaşka alanlarda çalışılıyor ve çalışma 
yerleri bile farklı aslında.  

Sizce endüstriyel tasarımı korumanın, tescilli yaptırmanın 
faydası nedir?

Endüstriyel tasarımcı olarak bugüne kadar farklı firmalarda 
çalıştım; şimdi de kendi firmam olan DesignUM. Endüstriyel 
tasarımcı olarak meslek hayatına atıldığım dönemde 
Türkiye'de fikri haklar kanunu yoktu, bu sürecin ortalarında 
Türkiye fikri haklar kanununu kabul etti  ve ona yönelik kendi 
iç kanunlarını düzenledi. Aslında tescille korunmayan bir 
ürünü bile  koruyabiliyorsunuz haksız rekabet veya benzer 
bir takım  düzenlemelerle. Tescilin en büyük farkı ve avantajı 
şudur; birebir kopyayı engellemek. Yoksa hiçbir zaman 
için bir tescil benzer bir ürünü çok fazla engelleyemiyor. 
Patentler de bir yerde aslında böyledir. Patent alırsınız ama 
aynı zamanda patent farklı fikirlere de belki öncülük eder, 
insanlar o patenti görüp, biraz daha farklı, biraz daha yenilikçi 
bir şey yapar. Tasarım tescili de böyle, yani birebir kopyaları Ümit ALTUN

“Tescilin en büyük farkı ve avantajı 
şudur; birebir kopyayı engellemek. 
Yoksa hiçbir zaman için bir 
tescil benzer bir ürünü çok fazla 
engelleyemiyor.”
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koruyor. Benzerlik oranları tasarımın korunmasında önemli, 
esinlenilmiş şeyler çok fazla korunamıyor tabii ki. Faydası 
dediğim gibi kopyalara yani tamamen kötü niyete karşı aslında.

Endüstriyel tasarımın Ar-Ge için  anlamı nedir?

Tasarımcılar tamamen teknik tarafta değiller, aynı zamanda 
kullanım ve hayatla da içiçeler. Dolayısıyla yenilikleri ortaya 
çıkarmaları, farketmeleri, kullanıcıları gözlemledikleri için, 
kullanıcılarla birarada oldukları için daha kolay. Kullanım 
inovasyonu çok önemli ve amacı gizli beklentiyi ortaya 
çıkartmak.   Gizli beklentiden yeni bir ürün ortaya çıkıyor, 
tüketici bunu problem olarak görmüyorsa siz bunu fark edip ona 
göre çözüm buluyorsunuz. Gerçek problemi ortaya çıkarmak 
kritik bir nokta; en önemli kaynak ise kullanıcıyı incemek ve 
gözlemlemek. Zaten yenilikler de bu şekilde ortaya çıkıyor.

Dolayısıyla Ar-Ge projelerine öncülük edebiliyor endüstriyel 
tasarım. Aynı şekilde tabii ki patente konu olabilecek ana 
yenilikleri, başlıkları bulabiliyor. Teknik geliştirmesi tabii ki 
bir ekiple yapılacağından mühendislik ve tasarım çakışmak 
durumundadır ve birlikte çalışmalıdır, birinin başladığı yerde 
biri bitmez, ekip olarak bir bayrak yarışı gibi birlikte koşmak 
zorundadır.

Endüstriyel tasarımı teknikten ayıramıyoruz ya da ar-ge den 
çıkartamayız denilebilir mi?

Aynen öyle. Tasarım daha çok ön plana çıkıyor. Şöyle ki alt 
yapılar birbirine çok benzemeye başladı çünkü teknoloji çok 
hızlı bir şekilde yayılıyor ve bir firmanın yaptığı  bir yeniliği diğeri 
üstüne koyarak çok kısa bir süre sonra aşabiliyor. Dolayısıyla 
firmalar artık kendilerini bu tasarım ve ürünlerde yaptıkları 
kullanım yenilikleri ile ön plana çıkarabiliyorlar. Teknolojik 
yenilik ile kullanım yeniliğinin en büyük farkı da burada.

Teknolojik yeniliği kullanıcı birebir hissedemiyor çünkü o ürünün 
içerisinde biraz daha hızlıdandırıyor belki, biraz daha kullanımı 
basitleştiriyor veya bir takım şeyler yapıyor ama kullanıcının ilk 
gördüğü andaki etki tasarımla sağlanabiliyor. 

Dolayısıyla firmalar bünyelerindeki tasarım birimlerinin 
yönetim kararlarına veya firmanın stratejik kararlarına etki 
oranı yüksek olan firmalar günümüzde başarılı oluyorlar. Çünkü 
tasarımcı veya tasarım birimleri kullanıcının beklentilerini 
ürüne yansıtmaya çalışıyor ve bu da tabii ki onlara satış başarısı, 
markanın daha iyi algılanması gibi artılar olarak geri dönüyor. 
Buradaki en büyük başarının sebebi budur. 
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İbrahim Özgür YILDIRIM

İbrahim Özgür YILDIRIM
KORDSA Global

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında fikri mülkiyetin 
firmanız için değeri nedir?

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının temel unsuru olan 
inovasyon çalışmalarını global alanda faaliyet gösteren her 
firmanın önceliklendirmesi gerekiyor. 2008 yılında İzmit 
tesisimizde açtığımız global Ar-Ge merkezimizle içinde 
bulunduğumuz sektörlerde teknoloji liderliğini hedefliyoruz. 
Fikri mülkiyet ile ilgili platformumuz da kuruluşundan beri Ar-
Ge merkezimiz bünyesinde yer alıyor. Bu bilinçle Türkiye’de 
ilk defa aynı çatı altında Sanayi-Üniversiteyi bir araya getiren 
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni de Teknopark 
İstanbul’da kurmaktayız. Bu merkezlerde yürütülecek 
çalışmaların çıktıları katma değeri yüksek yeni ürünlerin yanısıra 
fikri mülkiyet hakları doğuracak nitelikte özgün bilgi birikimi, 
buluşlar, yeni fikirler, mevcut ürün ve proseslerde yapılan 
radikal iyileştirmeler ve bunların tasarım ve modellerini  de 
kapsamaktadır. Her biri kısa ya da uzun vadede ticari kazanca 
dönüşebilecek değere sahipler. Bu sebeple, Ar-Ge etkinlikleri 
sonucu ele geçen fikri mülkiyet hakkı içeren ve sanayide 
uygulanabilirliği olan bu çıktılar ticari sırlarla ya da ulusal ve/
veya uluslararası patent tescilleri ile koruma altına alınmaktadır. 
Türkiye’de yaratılmış olan teknolojinin yurtdışında faaliyet 
gösteren bağlı firmalarımıza transferi global yapımız sayesinde 
daha kolay yapılabiliyor. Ayrıca bu teknolojilerin kullanım hakkı, 
lisanslama yoluyla rakip firmalara da sunularak teknoloji liderliği 
oluşturulmaktadır. Sayısı her geçen gün artmakta olan patent 
başvuru sayımız bugün 264’e ulaşmış olup, bunlardan 104 
patentimiz hali hazırda tescil almış, diğerlerinin ise incelemeleri 
devam etmektedir. Fikri mülkiyet haklarına verilen değerin 
firma çalışanlarına yansıtılabilmesi ve bu faaliyetleri sürekli 
kılmak için buluş faaliyetlerinin özendirilmesi, buluş sahiplerinin 
ödüllendirilmesi gibi yollar izlenmektedir. Bu amaçla, ülkelerdeki 
İnsan Kaynakları ekipleri tarafından yönetilen Lokal Tanıma ve 

“İçinde bulunduğumuz teknoloji 
çağının temel unsuru olan inovasyon 
çalışmalarını global alanda 
faaliyet gösteren her firmanın 
önceliklendirmesi gerekiyor.”
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Ödüllendirme süreçlerine ek olarak, Global İnsan Kaynakları 
tarafından ayrıca yürütülen bir Global Tanıma ve Ödüllendirme 
uygulaması mevcuttur. 2006‘dan bu yana her yıl, öne çıkan 
başarılı projeler ve bu başarıda katkısı bulunan çalışanlar ve 
yüksek performanslı ülkelere ve/veya fabrikalarımıza global 
düzeyde “All Stars Ödülleri” verilmektedir. Geleneksel olarak 
düzenlenen “Değer Yaratan Buluşçu Günü” ile de yine her 
bir buluş sahibinin katkısı ödüllendirilerek firmamızın fikri 
mülkiyete verdiği değer firma çalışanlarına da yansıtılmaktadır.

Markanız Türkiye’de ne kadar süredir korunmaktadır?

Kordsa markası, Kordsa’nın kurulduğu 1973 yılından beri 
bilinmekte ve TPE’nin kuruluş tarihi olan 1990’dan beri TR ve 
yurtdışı marka tescilleri ile korunmaktadır. Ancak firmamız 
kuruluşundan beri sadece Kordsa markası ile sınırlı kalmamış, 
her geçen yıl ürün portföyüne kattığı ürünleri her bir ürünün 
kişiliğini yansıtan yeni markalarla koruma altına almıştır ve 
almaya devam etmektedir. Bugün “Kordsa, Capmax, Monolyx, 
Twixtra, Hartech, Kratos, The Reinforcer” markalarımız toplam 
43 ulusal ve uluslarası marka tescili ile sadece Türkiye’de değil, 
farklı coğrafyalarda  da korunmaktadır.

Marka değerinizi nasıl tespit ediyorsunuz?

Kordsa Global markasının, sunduğu ürünleri, müşteriye 
yarattığı değer ve iş yapış şeklindeki inovatif yaklaşımı, pek çok 
değerlendirme kriterinde rakiplerine göre avantajlı bir konumda 
olmasını sağlıyor. Kordsa Global, güçlü finansal yapısı, müşteri 
nezdindeki teknolojik liderlik algısı, marka sermayesi unsurları 
gibi genel kabul görmüş kriterler açısından fark yaratmaktadır. 

Genel itibariyle,

▶Pazarında lider olması;
▶Lastik güçlendirme pazarında derinlik, kompozit ve inşaat   
pazarlarında genişlik kazanması
▶ Global ayak izine sahip olması
▶ Güçlü bir kalite ve inovasyon algısının olması

▶ Lastik güçlendirme endüstrisinde istikrarlı bir oyuncu olması
▶ Pazarlama iletişimi faaliyetlerinde bulunup, farklı mecralarda 

iletişimde bulunması
▶Teknoloji geliştirip bunları koruyarak telif haklarına sahip  olması
▶ Nitelikli işgücüne sahip olması
 marka değerinin unsurları olarak düşünülebilir. 

Firmanızın faaliyetlerini yürütmesinde markalaşmanın 
katkısı nedir?

İçinde bulunduğumuz endüstride markalaşmanın katkısı, 
ticari ilişkilerin global olması nedeniyle, şirket faaliyetlerinin 
yürütülmesinde oldukça önemlidir. Müşterilerimiz, üretim 
yerleri dünyanın pek çok noktasına yayılmış olmasına rağmen 
merkezi yapılara göre karar verirler. Farklı tedarikçilerle 
işbirliğinden ziyade aynı tedarikçi ile dünyanın pek çok noktası 
için işbirliği yapmak isterler. Kordsa Global, dünya çapındaki ayak 
izi ile tercih edilen bir çözüm ortağıdır.  Marka değeri ile ürün ve 
servislerinin müşteri beklentilerini karşılayacağını garanti eder. 
“Güçlendirici/The Reinforcer” konumumuz ve açık inovasyon 
yaklaşımımız ile yeni iş alanlarına girerek, marka gücümüzü 
inşaat ve kompozit endüstrilerine yönlendirdik. Firmamız, son 
5 yıl içerisinde Capmax, Monolyx, Twixtra,Hartech ve Kratos 
markaları altında gerçekleştirdiği pazar geliştirme faaliyetleri 
ile ürün portföyünü genişletti. Bu güçlü markalar ile pazarda 
farklılaşma sağlandı. The Reinforcer – güçlendirici imajımız 
ön plana çıkarılmaktadır. Kordsa Global marka değerinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar için Turquality desteklerinden 
de faydalanılmaktadır.

Markanızı koruma stratejileriniz nelerdir?

Kordsa Global markaları, ulusal ve uluslararası marka tescilleri 
ile koruma altında tutulmaktadır. Marka veri tabanlarının 
güncel olarak kontrolü ile de markalarımızın ihlaline neden 
olabilecek başvuruların takibi yapılmakta ve bu gibi bir durum 
ile karşılaşılması durumunda yasal yollara başvurulmaktadır.
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