İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ « FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN
FİKRİ HAKLAR KONUSUNDAKİ PERFORMANSLARININ
DESIGN TURKEY ÖDÜL SİSTEMİ KAZANANLARI ÜZERİNDEN ANALİZİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Aysu DERİCİOĞLU EGEMEN

Endüstri Ürünleri Tasarım Anabilim Dalı
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ « FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN
FİKRİ HAKLAR ALANINDAKİ PERFORMANSLARININ
DESIGN TURKEY ÖDÜL SİSTEMİ KAZANANLARI ÜZERİNDEN ANALİZİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Aysu DERİCİOĞLU EGEMEN
(502111922)

Endüstri Ürünleri Tasarım Anabilim Dalı
Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özlem ER

ARALIK, 2016

İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 50211922 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi Aysu
DERİCİOĞLU EGEMEN, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine
getirdikten sonra hazırladığı “TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN
ŞİRKETLERİN FİKRİ HAKLAR PERFORMANSLARININ DESIGN TURKEY
ÖDÜL SİSTEMİ ÜZERİNDEN ANALİZİ” başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri
önünde başarı ile sunmuştur.

Tez Danışmanı :

Prof. Dr. Özlem ER
İstanbul Teknik Üniversitesi

..............................

Jüri Üyeleri :

Prof. Dr. İlhan ERHAN
Kadir Has Üniversitesi

.............................

Doç. Dr. Şebnem Timur Öğüt
İstanbul Teknik Üniversitesi

Teslim Tarihi
Savunma Tarihi

: 23 Aralık 2016
: 23 Ocak 2017
iii

..............................

iv

Eşime ve babama,

v

vi

ÖNSÖZ
Bu çalışmayı benim için çok değerli pek çok insanın desteği ve yardımı ile
gerçekleştirdim. Öncelikle eşime sabrı ve sonsuz desteği için teşekkür ederim.
Meslek hayatım boyunca her zaman yanımda olan ve bilgisi, tecrübesi ve iş etiği
anlayışıyla meslek hayatıma yön veren babama sonsuz minnetlerimi sunarım.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans yapmam adına bana ilham
veren ve çalışmalarımı destekleyen Prof. Dr. Alpay Er’e ve derin bilgisiyle tez
çalışmama yön veren ve kendisinden hala öğrenecek çok şey olan tez danışmanım
Prof. Dr. Özlem Er’e teşekkürü borç bilirim. Çalışma aşamasında ihityacım olan
verileri erişmemde destek veren Türk Patent Enstitüsü, Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu ve tez çalışmalarım süresince ofisteki yokluğumda gözümü arkada
bırakmayan ve her türlü desteği sağlayan Figen Yeşiltepe başta olmak üzere tüm
Ankara Patent İstanbul Bürosu çalışanlarına, Kadir Kılavuz’a ve patent verilerinde
desteğini esirgemeyen Gizem Dilan Özmen’e teşekkür ederim.

Kasım 2016

Aysu Dericioğlu Egemen
(Patent ve Marka Vekili)

vii

viii

İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖNSÖZ ..................................................................................................................... vii
İÇİNDEKİLER ......................................................................................................... ix
KISALTMALAR ...................................................................................................... xi
ÇİZELGE LİSTESİ ................................................................................................ xiii
ŞEKİL LİSTESİ ....................................................................................................... xv
ÖZET ...................................................................................................................... xvii
SUMMARY ............................................................................................................. xxi
1. GİRİŞ ...................................................................................................................... 1
1.1 Rekabet Ortamı Ve Gereklilikleri ...................................................................... 1
2. FİKRİ HAKLAR NEDİR? ................................................................................... 3
2.1 Fikri Haklar Teriminin Tercih Edilme Nedeni .................................................. 4
2.2 Küresel Dünya Ve Fikri Haklar Alanında Uyumlanma Çalışmaları ................. 4
2.3 Türkiye Ve Fikri Haklar..................................................................................... 8
2.3.1 Türkiye’nin fikri haklar tarihi ..................................................................... 8
2.3.2 Başvuru sayıları ve nitelik değerlendirmesi ................................................ 9
3. TASARIM VE ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR? .................................... 13
4. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI ....................................... 15
4.1 Koruma Yöntemleri ......................................................................................... 16
4.2 Fikir Ve Konseptlerin Korunması.................................................................... 18
4.3 Görsel Öğelerin Korunması ............................................................................. 19
4.3.1 Tasarım tescili kapsamında koruma.......................................................... 19
4.3.2 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma ................................ 22
4.3.3 Marka tescili kapsamında koruma ............................................................ 23
4.3.4 Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri’nce koruma ................ 24
4.4 Fonksiyonel Öğelerin Ve Teknik Çözümlerin Korunması .............................. 24
4.4.1 Patent veya faydalı model belgesi ile koruma .......................................... 25
4.4.2 Ticari sır olarak koruma ............................................................................ 25
5. ARAŞTIRMA ....................................................................................................... 27
5.1 Araştırmanın Konusu ....................................................................................... 27
5.2 Araştırmanın Amaçları..................................................................................... 28
5.3 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Şirketlerin Fikri Haklar Alanındaki
Performanslarının İncelenmesi İçin Uygun Bir Örneklem Olarak Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri Kazananları ............................................................ 30
5.4 EPO Ve OHIM Raporu .................................................................................... 31
6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ........................................................................... 33
ix

6.1 Ödül Sisteminde Yer Alan Marka Sahiplerinin Veri Setine Eklenmesi .......... 33
6.2 Fikri Haklar Alanındaki Verilerin Sağlanması ................................................ 33
6.3 Veri Seti Başlıklarının Belirlenmesi ................................................................ 34
6.4 Sektörel Olarak Kategorilendirme: .................................................................. 35
6.4.1 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri sektör/ kategori başlıkları: 35
6.5 Analizde Kullanılan EPO Ve OHIM Raporu................................................... 36
6.6 Araştırmanın Aşamaları Ve Süresi: ................................................................. 37
6.7 Etik Açıklamalar: ............................................................................................. 38
7. ARAŞTIRMANIN BULGULARI ...................................................................... 39
7.1 Verilerin Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Sektör Ayrımlarına
Göre Analizi ........................................................................................................... 39
7.1.1 Ambalaj ve hızlı tüketim ........................................................................... 39
7.1.2 Aydınlatma................................................................................................ 42
7.1.3 Elektrikli ev aletleri................................................................................... 43
7.1.4 Elektronik.................................................................................................. 44
7.1.5 Ev cihazları ve kişisel bakım .................................................................... 46
7.1.6 Ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları .......................................................... 47
7.1.7 Kamu alanı ürünleri: ................................................................................. 49
7.1.8 Mobilya ..................................................................................................... 50
7.1.9 Spor, hobi, oyun ve kişisel ürünler ........................................................... 52
7.1.10 Tıbbi cihaz ve gereçler ............................................................................ 53
7.1.11 Ulaşım araçları ........................................................................................ 54
7.1.12 Vitrifiye ürünleri ve yapı bileşenleri ....................................................... 55
7.1.13 Yatırım ürünleri ve iş makineleri ............................................................ 56
7.2 Genel Değerlendirme ....................................................................................... 58
8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER ............................................................................ 67
KAYNAKLAR ......................................................................................................... 71
EKLER ..................................................................................................................... 73
ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................. 85

x

KISALTMALAR
EPO
FM
Marka KHK
OHIM
OECD
Patent KHK
SMK
Tasarım KHK
TPE
TRIPS
WIPO

: Avrupa Patent Ofisi
: Faydalı Model
: Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
: Avrupa Birliği İç Pazar Uyum Ofisi
: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu
: Patentlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
: Sınai Mülkiyet Kanunu
: Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
: Türk Patent Enstitüsü
: Ticaretle Bağlantılı Fikri Haklar Anlaşması
: Dünya Fikri Haklar Örgütü

xi

xii

ÇİZELGE LİSTESİ
Çizelge 7.1: Ambalaj ve hızlı tüketim kategorisi verileri.......................................... 41
Çizelge 7.2: Aydınlatma kategorisi verileri............................................................... 42
Çizelge 7.3: Elektrikli ev aletleri kategorisi verileri. ................................................ 44
Çizelge 7.4: Elektronik kategorisi verileri................................................................. 45
Çizelge 7.5: Ev cihazları ve kişisel bakım kategorisi verileri. .................................. 46
Çizelge 7.6: Ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları kategorisi verileri. ........................ 47
Çizelge 7.7: Kamu alanı ürünleri kategorisi verileri. ................................................ 49
Çizelge 7.8: Mobilya kategorisi verileri. ................................................................... 51
Çizelge 7.9: Spor, hobi ve kişisel ürünler kategorisi verileri. ................................... 52
Çizelge 7.10: Tıbbi cihazlar ve gereçler kategorisi verileri. ..................................... 53
Çizelge 7.11: Ulaşım araçları kategorisi verileri. ...................................................... 54
Çizelge 7.12: Vitrifiye ürünleri ve yapı bileşenleri kategorisi verileri. ..................... 55
Çizelge 7.13: Yapı ürünleri ve iş makineleri kategorisi verileri. .............................. 57
Çizelge 7.14: Yüzdesel değerlendirme verileri. ........................................................ 58
Çizelge 7.15: Turquality, ihracat rakamları ve tasarımcı ismi verileri. ..................... 64

xiii

xiv

ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 2.1: Patent başvuru sayıları .............................................................................. 11
Şekil 2.2: Patent başvuru sayıları 2 ........................................................................... 11

xv

xvi

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN
FİKRİ HAKLAR ALANINDAKİ PERFORMANSLARININ DESIGN
TURKEY ÖDÜL SİSTEMİ KAZANANLARI ÜZERİNDEN ANALİZİ

ÖZET
Günümüzde ülke sınırlarının ortadan kalktığı küresel pazarda güçlü bir küresel
rekabet yaşanmaktadır. Bilgi, inovasyon ve tasarım ise; rekabette yer alabilmenin
olmazsa olmazları olarak iş dünyası, kamu otoriteleri ve pek çok araştırmacı
tarafından kabul görmektedir. Ayrıca; tasarım inovasyonun özü, fikri haklar ise
inovasyonun alt yapısı ve küresel inovasyonu anlamanın anahtarı olarak ifade
edilmektedir.
Günümüzün rekabet ortamı ile ilgili literatür araştırması bulgularına baktığımızda
oldukça zorlu bir rekabet ortamı ve oldukça karmaşıklaşmış bir tasarım süreci
gözlemlenmektedir. Bu ortamda sınırlar ortadan kalkmış, taklit edilmek oldukça
kolaylaşmış ve sadece ülke sınırları içinde başarı hedefleyen bir şirketin bile bunu
sağlayabilmek adına dış pazarlarda işbirlikleri veya üretim faaliyetleri yapmasını
gerektiren pazar dinamikleri kendini göstermeye başlamıştır. Rekabet avantajı
sağlayan, tüm rakiplerden farklılaştıran ürünlerin konunabilir tüm öğelerinin
korunmasına olanak sağlayan fikri haklar büyük önem kazanmıştır.
Bu araştırmanın amacı; küreselleşen, inovasyon ve tasarımın önem kazandığı bir
dünyada Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin fikri haklar alanındaki
performanslarının analiz edilmesidir.
Bu analizi yapabilmek için öncelikle literatür çalışması yapılmış, ardından bir
örneklem grubu seçilerek örneklem grubu verileri üzerinden bir veri seti hazırlanmış
ve elde edilen veriler incelenmiştir.
Literatür çalışmasında ilk olarak, fikri hakların ne anlama geldiği, fikri haklar
teriminin kullanılma nedeni ve bütünleşik bir fikri haklar stratejilerine neden ihtiyaç
duyulduğunun anlaşılması amaçlanmıştır.
Analizde kullanılacak olan veri setinin hazırlanmasında literatür çalışması etkili
olmuş ve veri setinin içeriğini belirlemiştir. Fikri hakların sınai haklar başlığı
altındaki formel koruma yöntemlerinden marka ve tasarım tescilleri ile patent ve
faydalı model belgeleri sayıları, bütünleşik bir portföy varlığının olup olmadığının
değerlendirilmesi veri setine eklenmiştir.
Ayrıca, Türkiye’nin fikri haklardaki yerini anlamak amaçlanmıştır. Bu sebeple fikri
haklar alanında uluslararası sözleşme, andlaşma ve anlaşmalara ve Türkiye’nin kısa
bir tarihçesine yer verilmiştir. Türkiye’nin fikri haklar alanında imza koyduğu
sözleşme, anlaşma ve andlaşmalar ışığında küresel pazardaki yeri ifade edilmiştir.
Ardından Türkiye’de yapılan başvuruların nitelik açısından değerlendirilmesi ile
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ilgili çalışmalara da yer verilmiştir. Böylelikle fikri haklar başlığı altında sınai haklar
alanında yapılacak bir analizin yenilik ve ayırt ediciliği değerlendirilmemiş tescil ve
belge sayıları üzerinden yapılmasının doğru bir değerlendirme olmayacağı ve yenilik
ve ayırt edicilik iddiası değerlendirmeye tabii tutulmuş bir örneklem grubunun
seçilmesi ve onların tescil ve belge sayıları üzerinden bir analiz yapılması gerekliliği
ortaya konmuştur.
Literatür araştırmasında son olarak tasarım ve endüstriyel tasarımın tanımları
incelenmiş ve endüstriyel tasarımların korunması adına belirlenen koruma
yöntemlerinin fikri haklar başlığı altında birden fazla alanı içerdiği görülmüş ve
küresel rekabette bütünleşik bir fikri haklar portföyünün gerekliliği ve fikri hakların
bir strateji dahilinde ele alınması gerekliliği anlaşıllarak veri setine eklenmelerinin
gerekliliği teyit edilmiştir.
Örneklem grubu olarak ise, tez çalışmasına başlandığı sırada 2008, 2010, 2012 ve
2014 yıllarında gerçekleştirilmiş olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri
kazananları seçilmiştir. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, ihracatta ve
ulusal pazarda rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirmek amacıyla
Turquality Programı dahilinde düzenlenen bir değerlendirme sistemidir.
Değerlendirme ölçütleri içinde de, “yenilik ve farklılık” kriterleri yer almaktadır.
Fikri hakların korunması için gereken kriterlerle örtüşen bu kriterler ve uluslararası
rekabetçi üstünlük kazandıran tasarımların ödüllendirmesine vurgu yapılması göz
önüne alınarak bu değerlendirme sistemiyle ödül alan markaların hak sahipleri olan
şirketler örneklem grubu olarak seçilmiştir.
Tezin ikinci aşamasında, örneklerim gurubu Design Turkey Endüstriyel Tasarım
Ödülleri kazananları verileri üzerinden yapılan incelemede; 2008, 2010, 2012 ve
2014 yıllarında ödül kazanan bütün markalar listelenmiştir ve bu markaların fikri
haklar portföylerinin hangi şirketlere ait olduğu marka ve tasarım tescillerinin hak
sahiplerine bakılarak tespit edilmiştir.
Bu tespit sonucunda marka başına analiz edilecek fikri haklar portföyleri belirlenmiş
ve belirlenen hak sahibi şirketlerin 2015 Ağustos tarihindeki mevcut tescil ve belge
durumları kapsamında fikri haklar portföyleri Türk Patent Enstitüsü verilerinden
edinilerek rapor haline getirilmiş ve analiz edilmiştir.
Bu markaların hak sahibi şirketlerin küresel rekabetteki yerlerini daha iyi
anlayabilmek adına ise, karşılaştırma yapılabilecek bir veri arayışına girilmiş ve
başka ülkelerin fikri haklar alanındaki performanslarına dair yapılan bir çalışma
analize dahil edilmiştir. Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Avrupa Birliği İç Pazar Uyum
Ofisi’nin (OHIM) birlikte gerçekleştirdiği 2013 tarihli raporda, fikri haklar alanında
yoğun faaliyette bulunulan faaliyet alanları tespit edilmiş, kodlanarak listelenmiş ve
Avrupa ekonomisine katkıları belirlenmiştir.
Raporda, fikri haklar alanında yoğun faaliyette olduğu tespit edilen bu şirketlerin
Avrupa Birliği ihracatının %90’nını ve ithalatının da %88’ini gerçekleştirdikleri
ifade edilmiştir. Fikri haklar alanında yoğun faaliyetlerin tespit edildiği alanların
kodları tez çalışmasının veri setine eklenmiş ve belirlenen hak sahibi şirketlerin
faaliyet alanları bu kodlar ile eşleştirilmiş ve örneklem grubunun fikri haklar
portföyleri beklenen yoğunluğa cevap verip verememelerine göre de yorumlanmıştır.
Araştırma sonucunda; örneklem grubunun portföy hacimleri incelendiğinde hak
sahibi şirketlerin ağırlıklı olarak ödül aldıkları ürünlerini korumaya değer gördükleri
ve korumayı seçtikleri görülüyor.
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118 şirketin genelinde; tescil ve belge hacimlerinde marka tescilleri sonra tasarım
tescilleri ve en son patent ve faydalı model belgeleri sayıları azalarak karşımıza
çıkıyor. Marka tescilleri sayılarından tasarım tescillerine doğru hafif bir ivme kaybı
yaşanırken, patent ve faydalı model belgelerine gelindiğinde yaşanan yüksek ivmeli
düşüş ortaya konulan yeni tasarımların teknik özelliklerinin korunmasında
farkındalığın yükselmesi gerektiğini gösteriyor.
Genel olarak buluş alanında zayıf kalındığı, ödül alınan konularda da çok fazla tercih
edilmediği görülüyor. Bu durumun bu şirketlerin faaliyet alanlarının buluş yapmayı
gerektirmemesi sebebiyle gerçekleştiği sanılabilir. Oysaki EPO ve OHIM raporuna
göre ödül alan hak sahibi şirketlerin faaliyet alanlarına göre %45.7’sinden buluşlar
ile ilgili yoğun bir portföy beklentisi söz konusu olduğu görülüyor. Fakat analiz
edilen şirketlerin %22’sinin buluş ile ilgili yaşayan veya yaşamayan hiç belgesi yok.
Buluşlar ile ilgili belgeleri olanlar ise kendi içlerinde karşılaştırıldığında sadece
%26.6’sının öne çıktığı, geri kalanların ya artık yaşamayan belgeleri olduğu ya da
çok az bir hacimle belge sahibi oldukları görülüyor.
%91,5 oranı ile marka ve %79.66 oranı ile tasarım alanlarındaki tescil almış
şirketlerin sergiledikleri olumlu tablo ise, Design Turkey Ödül Sistemi’nin kriterleri
göz önüne alındığında ve ödül alan şirketler göz önünde bulundurulduğunda yeterli
görülmemektedir. Ödül alan şirketlerin hepsinin marka ve tasarımlarını tescil
ettiriyor olmaları beklenir. Bu fotoğraf ülkemizde tasarımlarında yenilik iddiasında
bulunan şirketlerin olması gereken farkındalıkta olmadıklarının bir göstergesidir.
Toplam 118 şirketten %66’sının EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk beklentisi
olan alanlarda aktif oldukları görülüyor. Fakat bu şirketlerin sadece yarısı portföyleri
ile kategorisindeki diğer şirketlere oranla yoğun denebilecek hacimlere sahip. Ayrıca,
yapılan analizde toplamın yalnızca %25,4’ü Avrupa rakipleri karşısında beklenen
yoğunluğu karşılayarak diğerlerine oranla avantajlı görülmüştür.
İncelenen şirketlerin benzer hacimlerde fikri haklar portföyleri olmadığı ve
neredeyse her kategoride bazı şirketlerin diğerlerine oranla öne çıktıkları ve bayrağı
taşıdıkları gözlemleniyor.
Toplam şirket sayısının %19’u olan ve Turquality Destek Programı kapsamında yer
alan şirketlerin özellikle öne çıktığı, ihracat yapan ve toplamın %59’unu oluşturan
şirketlerin de bazı istisnalar dışında ihracat yapmayanlara oranla daha yüksek hacimli
portföyleri olduğu görülüyor.
Bütünleşik bir fikri haklar portföyü algısının da %50 üzerinde olduğu görülmüştür.
Bu olumlu görünen tablo EPO ve OHIM raporlarına göre beklenen yoğunluklar
açısından değerlendirildiğinde, yoğunluk beklentilerini karşılayanların toplamın
%29’unu oluşturması sebebiyle olumsuz görülmüştür. İlerleyen yıllarda bu
şirketlerin performanslarının izlenmesi ve artışların gerçekleşip gerçekleşmediğine
bakılması gerekmektedir.
Yapılan analiz esnasında, araştırmaya başlanırken incelenmesi amaçlanmayan fakat
tasarım tescilleri listelenirken göze çarpan bir detay araştırmaya dahil edilmiştir.
Göze çarpan detay; tasarım tescillerinde beyan edilen tasarımcı isimleri ile Design
Turkey Ödül Sistemi’ne bildirilen tasarımcı isimleri arasında farklılıklar olmasıdır.
118 şirketten 28 tanesinin Design Turkey Ödül Sistemi’ne ilettikleri ve tescil
belgelerinde beyan ettikleri isimlerinin farklı olduğunu görülmüş, bu veri de %23,7
seviyesinde bir oranda tasarımcının devir edilemez manevi haklarının yenilik
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iddiasında olan bu şirketlerce yanlış veya eksik beyan edildiği gerçeğini ortaya
koymuştur.
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ANALYSIS OF INTELLECTUAL PROPERTY PERFORMANCE
OF COMPANIES THAT OPERATE IN TURKEY
THROUGH DESIGN TURKEY INDUSTRIAL DESIGN AWARD WINNERS

SUMMARY
Today’s globalized environment generated a strong global competition. To be
competitive; information, innovation and design is accepted to be essential by
researchers, business people, public authorities and decision makers. Design is seen
at the core of innovation and intellectual property is seen as the basis of innovation
and the key to understand global innovation.
The aim of this research is to analyze the intellectual property performance of
Turkish companies in our globalized world where innovation and design is essential.
To carry out this analysis, at first a literature review is conducted and then a sample
group is chosen, a data set is prepared and the data is analyzed.
The first aim of the literature review was to understand intellectual property, the
formal and informal protection methods, and integrated intellectual property strategy.
Findings of the study showed that an integrated intellectual property strategy is
needed and to achieve an understanding of the intellectual property performance of
Turkish companies the data set should include all formal protection methods.
Because of this reason, formal protection methods of trademark and design
registration, and patent and utility model certificate volumes of the sample group
members are added to the data set. Existence of integrated intellectual property
understanding is also added to the data set.
During the literature review, understanding the position of Turkey regarding
intellectual property is also aimed. For that reason, Turkey’s intellectual property
history is explained, the international treaties are summarized, the treaties Turkey
had become a party are mentioned and the trademark, design and patent application
numbers of Turkey is compared with other countries.
A paper and a thesis that question the quality of the applications in Turkey is also
included to the literature review. Like most of the institutes, Turkish Patent Institute
does not examine the novelty and individual character of designs if there are no
oppositions. Also, it is not mandatory to have a search report for utility model
applications. Additionally, a patent with no examination can also be obtained for a
shorter period. These facts showed that a sample group whose designs has already
examined with some criteria like the unexamined criteria of design registration and
utility model, patent certificate is needed for a better analysis. Otherwise, the
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application numbers would be misleading and won’t show the innovative capability,
and therefore analyzing the intellectual property performance would lose its
significance.
Recently, Turkish Parliament enacted a new IP Law, it will be in force soon and the
above-mentioned problems will be solved because novelty examination will be
conducted for designs, utility model will have search reports and unexamined patents
will no longer be available. But for the data obtained that was not the case.
After understanding Turkey’s position on intellectual property, a literature review is
performed to understand the definition of design, industrial design and how to protect
industrial designs. In the literature review formal and informal protection methods
are studied, and all the protectable elements of designs are decomposed and
reviewed. After the literature review, it is decided to complete the analysis on the
performance of intellectual property based on the formal protection data obtained
from the Turkish Patent Institute to have concrete results.
Considering the reasons mentions above, the sample group is chosen from the
winners of Design Turkey Industrial Design Awards organized in 2008, 2010, 2012
and 2014. Design Turkey Industrial Design Awards is a design evaluation system
organized with the collaboration of the Republic of Turkey Ministry of Economics,
the Turkish Exporters Assembly and the Industrial Designers’ Society of Turkey,
within the framework of Turquality program of the Republic of Turkey Ministry of
Economics. The award system aims to reveal the benefits of good design to the
society and industry in Turkey, by rewarding good product design that considers user
needs and provides added value and competitive advantage. The award system has
the criteria of novelty and distinctiveness. These criteria match up with the criteria of
intellectual property protection criteria. These facts played a major role when
selecting the sample group from the winners of this award system.
In the second part of the thesis, the data of the Design Turkey Industrial Design
Awards winners is analyzed. To prepare the data set, all the brands that won a price
in 2008, 2010, 2012, 2014 are listed and the right owners are determined. The right
owners are designated by finding the trademark and design registrations related to
the brands and designs that received awards. After designating the right owners, the
intellectual property portfolios are determined from the Turkish Patent Institute
database, and lastly the registrations and certificates are listed, organized, analyzed
and interpreted.
The analysis was only focusing on the companies that operate in Turkey. And this
way, the result of the analysis would not be able to connect to the global
environment. Because of that reason, it is aimed to find an analysis of intellectual
property performance done in another country or countries.
The joint report of European Patent Office (EPO) and the Office of Harmonization in
the Internal Market (OHIM), which is published in 2013, is founded and added to the
analysis. The report was about the intellectual property rights intensive industries and
their contribution to economic performance and employment in the European Union.
In this report, intellectual property rights intensive industries are coded, listed, and
their contribution to the European economy is revealed. The results were impressive.
The results showed that 88% of European Union imports and 90% of European
Union exports consist of products of intellectual property rights intensive industries.
The codes that are determined for the intellectual property rights intensive industries
of the report are matched with the sample group of this thesis and the data is added to
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the data set. This way, it became possible to interpret the intellectual property
performance of the sample group in accordance with European Union companies.
After analyzing the intellectual property volumes of the companies of the sample
group, the results show that they are more likely to choose to protect the products
that they won the award system. The sample group consists of 118 companies. These
companies’ portfolio volumes decrease from trademarks to designs then to patents
and utility models. Highest volume is achieved on trademark registrations, and then a
slightly lower volume is achieved on design registrations. But a sharp fall is observed
when it comes to utility models and patents. The low volumes achieved in utility
model and patent numbers indicate that awareness with respect to protecting
inventions should be raised.
Generally, the companies’ portfolios are weak on utility models and patents. It may
be assumed that this is usual because their areas of activities do not require inventing.
But when we analyze with respect to the joint report of EPO and OHIM, from 45.7%
of these companies it is expected to see intensive intellectual property activity
resulting from their areas of activities. But 22% of them does not have any alive or
dead certificate of utility models or patents. From the rest of them only 26.6 % shines
out with respect to the others, and the rest either have certificates that are not alive
anymore, or have a very little volume.
91.5 % of the companies of the sample group obtained trademark registrations and
79.66 % obtained design registrations. This positive scene is not enough considering
the criteria of the Design Turkey Industrial Design Awards. It is expected from the
winners of the awards to obtain registrations for all their novel and distinctive
designs. It is expected also that they protect their trademarks as they are all active in
the market with their products. This picture shows that the awareness on protecting
their novel designs and trademarks is not sufficient even the percentages are high.
66% of the sample group companies are active in the areas of intellectual property
that match with the EPO and OHIM report. But only half of them can be considered
intensive when compared to the other companies of the sample group in their
categories. Also, only 25.4% of them can considered to be intensive when their
volumes are evaluated with respect to the EPO and OHIM report.
The analyzed companies do not have similar portfolio volumes and in almost every
category some companies shine out. 19% of the companies that are in the Turquality
program of the Republic of Turkey Ministry of Economics are the ones that shine out
most particularly. 59% of the companies, which mention that they are exporting their
products, are also ahead of other companies in their categories with respect to their
portfolio volumes with some exceptions.
The perception of the companies on creating integrated intellectual property portfolio
is found to be more than 50%. This positive seen turned out to be not so positive
when compared with the EPO and OHIM report intensive industries data because
only 29% of the companies can considered to be intensive. In the forthcoming years,
it would be substantive to monitor the performance of the companies and see if there
are any increases in their portfolio volumes.
During the analysis, a data is noticed by chance. Finding that data was not planned
but it is found to be important regarding the awareness of intellectual property and
therefore added to the research. The names of the designers declared to the award
system and to the Turkish Patent Institute while registering were not matching for 28
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of the 118 companies. In the Decree Law No 554 Pertaining to the Protection of
Industrial Designs, it is mentioned as; “the transfer and renunciation of this right
shall be without legal effect.” This data showed that 23.7% of the companies
declared the names of the designers wrong or partially wrong, and this fact shows
they need to raise their awareness of moral rights.
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1. GİRİŞ
Tezin giriş bölümünde; öncelikle şirketlerin rekabet ettikleri ortama dair bilgi
verilmiştir. Ülke sınırlarının ortadan kalktığı küresel pazar olarak ifade edilen ve
küresel iş birliklerinin kaçınılmaz olduğu bir ortamda başarılı olabilmenin yolu
tasarım, inovasyon ve inovasyonun alt yapısı olan fikri haklara dair literatür
araştırması bulgularına değinilmiştir. Bu bulgular tezin amacını şekillendirmiş ve
örneklem grubunun seçimine katkı sağlamıştır.
1.1 Rekabet Ortamı Ve Gereklilikleri
Ülke sınırlarının ortadan kalktığı, rekabetin tüm dünyaya yayıldığı bir dönemi
tecrübe ediyoruz. Sadece ürünlerin piyasaya sürüldüğü pazarların değil; üretimin,
işbirliklerinin, ortaklıkların da ülke sınırları dışına çıkarak hem maliyet avantajı
sağlayacak seçeneklerin değerlendirilmesi hem de diğerlerinden ayırt edilerek öne
çıkan, inovatif, farklılaşabilen, ama tüm bunları yaparken tüketicilerin talep ve
beklentileri karşılamakla kalmayıp beklentileri aşan ürünlerin hayata geçirilmesi
aşamasında ülke sınırlarını da aşan tüm alternatifleri değerlendirmek gerekliliği
doğdu. Günümüzün küreselleşen ortamı güçlü bir küresel rekabeti beraberinde
getirdi (Gassman, 2006).
Bilgi, inovasyon ve tasarım ise; rekabette yer alabilmenin olmazsa olmazları olarak
iş dünyası, kamu otoriteleri ve pek çok araştırmacı tarafından ifade ediliyor. Son
zamanlarda gerçekleşen ekonomik büyümelerin arkasında, bilgi ve inovasyonun
önemli bir rol oynadığı genel olarak kabul görmektedir (Idris, 2003).
Şirketler, bu küresel ortamda ayakta kalabilmek için, sınırlarını şirket dışı katkılara
açarak kaldırmak, yeni stratejik ittifaklar kurmak, tamamlayıcı işbirliklerine girmek
ihtiyacı duymaktadır (Gassman, 2006). Dış araştırma ve geliştirme kaynakları,
inovasyon prosesi sürecinde para ve zamandan tasarruf sağlarken, açık inovasyon
modelleri değer yaratma ve yaratılan değeri sürdürülebilir kılma açısından şirketlerin
daha etkili olmasını sağlamıştır (Chesbrough, 2012).
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Inovasyonun bir sonraki uygulama şekli ise, odağı ürün ve servislerden
uzaklaştırmakta ve deneyim ortamlarına çekmektedir. Tüketicinin ürün ve servis ile
yaşadığı tüm deneyimi tasarlama ihtiyacını doğuran bu deneyim ortamları aynı
zamanda, iş birlikleri ağlarını ve her bir tüketici için özel bir değer yaratan deneyimi
birlikte oluşturan tüketici topluluklarını, inovasyon sürecine dahil etmiştir. Bu
deneyim ortamları; şirketler, şirketlerin iş birliği ağları ve bireysel tüketici ve onların
toplulukları ile birlikte oluşturulmaktadır (Prahalad ve diğ, 2004).
Ülkeler arası sınırlara ek olarak, şirket içi sınırların da ortadan kalktığı günümüz
rekabet ortamında, fikri haklar pazarı da her zamankinden daha küresel bir hale
gelmektedir (Palfrey, 2011). Küresel rekabet, açık inovasyon modelleri ve deneyim
tasarımı ile daha da önem kazanan küresel iş birlikleri ağı; şirketlerin farklılaşmak
adına geliştirdikleri fikir ürünlerini korumalarını çok daha zorlaştırmış ve artan risk
seviyeleri fikri haklara stratejik yaklaşım ihtiyacını oldukça belirginleşmiştir.
Küresel inovasyonun dinamiklerini anlamanın anahtarı olan fikri haklar ise;
inovasyonun gözle görülemeyen alt yapısını oluşturmakta fakat çok kişiyi
etkilemesine rağmen, çok az kişi tarafından anlaşılmaktadır (Gollin, 2008).
Yukarıdaki literatür taraması bulgularına baktığımızda oldukça zorlu bir rekabet
ortamı ve oldukça karmaşıklaşmış bir tasarım süreci gözlemlenmektedir. Bu ortamda
sınırlar ortadan kalkmış, taklit edilmek oldukça kolaylaşmış ve sadece ülke sınırları
içinde başarı hedefleyen bir şirketin bile bunu sağlayabilmek adına dış pazarlarda iş
birlikleri veya üretim faaliyetleri yapmasını gerektiren pazar dinamikleri kendini
göstermeye başlamıştır. Rekabet avantajı sağlayan, tüm rakiplerden farklılaştıran
ürünlerin korunabilir tüm öğelerinin korunmasına olanak sağlayan fikri haklar büyük
önem kazanmıştır.

2

2. FİKRİ HAKLAR NEDİR?
Fikri haklar; endüstriyel, bilimsel, edebi ve güzel sanatlar alanlarında gerçekleşen
zihinsel faaliyetler sonucunda doğan haklar anlamına gelmekle birlikte, sınai haklar
ve eser sahibinin hakları ve bağlantılı haklar olarak iki dala ayrılmaktadır (WIPO
Fikri Haklar El Kitabı, 2004).
En kapsamlı değerlendirmede, fikri haklar; şirket çalışanlarının ne bildiği ve neler
yapabildiğidir. Şirket çalışanlarının bilgi, beceri ve iş ürünleri bütünüdür (Palfrey,
2011).
Dünya Fikri Haklar Örgütü web sitesinde fikir haklar; sınai haklar ve eser sahibinin
hakları ve bağlantılı haklar olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Sınai haklar
başlığı altında; buluşlar, endüstriyel tasarımlar, markalar ve coğrafi işaretler yer
almaktadır. Eser sahibinin hakları ve bağlantılı haklar altında ise; eser sahibinin
hakları

ve

eser

sahibinin

hakları

ile

bağlantılı

haklar

yer

almaktadır.

(http://www.wipo.int).
Zihinsel faaliyetlerden doğan bu hakları etkin bir şekilde yönetebilmek ise, çağın
gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Ürün üzerindeki fikri hakların korunması gibi
bir kavram olmadığından, geliştirilen endüstriyel tasarımın farklı öğeleri için; farklı
koruma türlerinin kullanılması gerektiğinden ürün bazlı stratejik bir yaklaşım
sergileme ihtiyacı söz konusudur. Öncelikle ürünün, “yeni, farklı ve özgün”
özelliklerini farkındalığının sağlanması ardından bu özelliklere uygun koruma
yöntemlerinin tespiti gerekmektedir.
Pazarda tüketici tarafından algılanan ve de satın alınan ürünün kendisi olduğundan,
ürün genelinde bir korumadan bahsedebilmek için; o ürünün korunabilir tüm
öğelerinin koruma stratejisinin planlanması gerekmektedir. Bir ürün kapsamında ise
koruma kriterlerini taşıyan birden fazla buluş, marka ve görsel öğe söz konusu
olabilir (http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/managing_ip/managing_ip.htm)
Bu sebeple, tasarım alanında yenilik ve farklılık iddiasında olan şirketlerin fikri
haklar alanında sadece tasarım tescili açısından aktif olması değil aynı zamanda
patent, faydalı model ve marka tescili alanlarında da aktif olmaları beklenir. Tasarım
açısından yenilik ve farklılıktan bahsettiğimizde; şirketlerin tasarım tescili ile sadece
ürünlerinin görsel öğelerini korumaları, ortaya koydukları fonksiyonel iyileştirme
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veya geliştirme çalışmalarını patent veya faydalı model belgeleri ile korumamaları
düşünülemez.
Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, yapılan analizdeki veri setine; marka ve tasarım
tescilleri ile patent veya faydalı model belgelerini içeren bütünleşik bir portföyün söz
konusu olup olmadığının verisi de eklenmiş ve bütünleşik portföy kavramı da analize
dahil edilmiştir.
2.1 Fikri Haklar Teriminin Tercih Edilme Nedeni
Ülkemizde fikri haklar için, fikri mülkiyet hakları terimi de kullanılmaktadır. Fikri
hakların kullanılmasının seçilmesinin nedenleri, Ord. Prof. Dr. Hirsh’in 1942 yılında
yayınladığı Hukuk Bakımından Fikir Şay adlı eserinde ifade ettiği endişeler ve 1969
yılındaki Anayasa Mahkemesi kararıdır. 1933 yılında Türkiye’ye iltica eden Hirsch,
Türk Hukuku’nun her alanında önemli etkinliklerde bulunmuş, birçok yasanın
kodifikatörlüğünü yapmış ve de Türk Hükümetine danışmanlık vermiştir. Hukuk
Bakımından Fikri Şay kitabında ise, sınai mülkiyet teriminin nereden geldiğini ve bu
terimin Türk mevzuatına almadan önce, Türk Hukuku’na uygun olup olmadığının
incelenmesinin yerinde olacağını belirtmiş ve eğer Türk Hukuku’nda bu terim
kullanılırsa, hukukçuların mülkiyet hakkındaki hükümleri uygulamaya ve uygunsuz
birtakım iltibaslara neden olunacağı şeklinde görüş beyan etmiştir (Dericioğlu H.,
1983).
1969 yılındaki Anayasa Mahkemesinin kararına göre ise, sınai mülkiyet terimi yerine
sınai haklar teriminin kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Anayasa
Mahkemesinin

bu

karar

vermedeki

gerekçesi,

buluşlardan

doğan

hakkın

Anayasamızın 36. Maddesinde yer alan mülkiyet hakları içine girmediği, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27. Maddesi hükümleri paralelinde Anayasamızın
21. maddesinin “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğretme, öğrenme, açıklama,
yayma ve bu alanda her türlü araştırma hakkına sahiptir” hükmündeki kararlardan
olduğu hükmüne varmıştır (Dericioğlu H., 1983).
2.2 Küresel Dünya Ve Fikri Haklar Alanında Uyumlanma Çalışmaları
Rekabet ortamına dair fikir sahibi olduktan ve başarı için gerekenleri ifade ettikten
sonra, fikri haklar alanında küresel pazarda güvenle faaliyet göstermek adına fikri
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haklar alanında hayata geçirilen uluslararası andlaşma, anlaşma ve sözleşmelere yer
verilmiş ve küresel pazarda fikri hakların rolünün daha net anlaşılması
amaçlanmıştır.
Fikri haklar alanında gerçekleştirilen uluslararası andlaşma, anlaşma ve sözleşmeler
oldukça erken tarihlerde, 1800’lü yıllarda başlamıştır. Küreselleşen dünyanın
doğurduğu ihtiyaçlar, bu sözleşme, anlaşma ve andlaşmalara yenilerinin eklenmesine
sebep olmuş ve zaman içerisinde çok daha fazla ülkenin imza koymasını sağlamıştır.
Bu sözleşme, anlaşma ve andlaşmalar uluslararası bir düzlemde hakların
korunmasını kolaylaştırmak ve karşılıklılık ilkesini tesis etmek adına gerçekleşmiştir.
Fikri hakların uluslararası korunması adına standardizasyonun sağlanması için ilk
adım, 1878 yılında atılmış ve 1883 yılında Paris Sözleşmesi’nin imzalanması ile
resmiyet kazanmıştır. İkinci adım eserlerin koruması ile ilgili Bern Sözleşmesi
olmuş, 1886 yılında hayata geçmiştir. Ardından markalar ile ilgili Madrid Anlaşması
1891 yılında hayata geçirilmiş fakat pek talep görmemiş, bu sebeple 1995 yılında
Madrid Protokolü ile daha geniş bir katılım amaçlanmıştır. Madrid Anlaşmasından
sonra, ikinci bir hareketlilik dönemi 1928 yılında Hague Anlaşması ile başlamış ve
belirli periyodlarla günümüze kadar adım adım ilerlemiştir. Sınıflandırma sistemleri
ile ilgili anlaşmalar 60’lı ve 80’li yıllar arasında imzalanmış, 1978’de Patent İşbirliği
Andlaşması, 1980’de Budapeşte Andlaşması ve 90’lı yıllarda Dünya Ticaret
Örgütü’nü Kuran Anlaşma, Madrid Protokolü ve Marka Kanunu Andlaşması hayata
geçmiştir. Türkiye’nin henüz onaylamadığı Patent Kanunu Andlaşması ise 2000
yılında yürürlüğe girmiştir.
Bu sözleşme, anlaşma ve andlaşmaların önemini uzun uzadıya anlatmak başka bir tez
konusu olacağından, küresel ticareti destekleyen bu gelişmelerin dikkat çekici bazı
ortak noktalarını anlatmak daha doğru olacaktır.
• Fikri Haklar korumasının standardizasyonu için ilk adım olan Paris
Sözleşmesi, uluslararası eser koruması ile ilgili Bern Sözleşmesi ve
Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Anlaşma eki Ticaretle Bağlantılı
Fikri Haklar Anlaşması (TRIPS) uyarınca; ulusal uygulama kuralı
getirilmiştir. Paris Sözleşmesi, bu kural ile tarafların kendi
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vatandaşlarına ve tüzel kişilerine tanıdıkları hakların aynısını,
sözleşmeye taraf diğer ülke vatandaşlarına ya da taraf ülkede ticari
işletme sahibi tüzel kişilere de tanımalarını temin etmiştir. TRIPS’te
ise kendi vatandaşına veya tüzel kişilerine tanıdığı haktan daha azını
sözleşmeye taraf diğer ülke vatandaşlarına veya tüzel kişilerine
tanıyamaz denilmiştir.
• Fikri hakların mevcudiyeti, kapsamı ve kullanımı ile ilgili minimum
standartları belirleyen TRIPS Anlaşması ile ulusal muameleye bir
açılım yapılmış ve ek olarak “en çok kayrılan ülke kuralı” getirilmiş.
“Bir üye tarafından, diğer bir ülkenin vatandaşlarına tanınan herhangi
bir öncelik, yarar, bağışıklık ya da ayrıcalık bütün diğer üyelerin
vatandaşlarına derhal ve koşulsuz olarak tanınacaktır” denilmiştir.
• 176 ülkenin taraf olduğu Paris sözleşmesi uyarınca uygulamaya geçen
önemli bir başka hak ise, öncelik hakkıdır. Bizim kararnamelerimizde
rüçhan hakkı olarak geçen öncelik hakkı ile; başvuru sahibi taraf
ülkelerden birinde yaptığı başvuru sonrasında veya uluslararası
sergilerde ürünlerin teşhir edilmesi ardından başvuru türüne göre
değişen sürelerle, 6 veya 12 ay içinde diğer taraf ülkelerde başvuru
yapabilecektir. Diğer ülkelerde bu süreler içinde yapılan başvuruda,
ilk başvuru yapılan ülkenin başvuru tarihi veya sergiye koyulma tarihi
geçerli olacaktır. Başvuru sahibi, bu süreler içinde hangi ülkelerde
koruma ihtiyacı olduğuna karar vermek adına zaman kazanacak, aynı
zamanda aynı anda pek çok ülkeye başvuru prosedürlerini organize
edebilmek gibi büyük bir formalite yükünden kurtulmuş olacaktır.
• Uluslararası başvurular kapsamında, aynı anda pek çok ülkede
başvuru yapmanın hem başvuru sahibi hem de resmi ofisler adına
doğurduğu zorlukları ortadan kaldırmak için ise; 151 ülkenin taraf
olduğu Patent İşbirliği Andlaşması, 55 ülkenin taraf olduğu Madrid
Anlaşması ve 98 ülkenin taraf olduğu Madrid Protokolü, 65 ülkenin
taraf olduğu Hague Anlaşması devreye alınmıştır. Bu uluslararası
başvuru sistemleri; tek bir başvuru ile patent, marka ve tasarım
başvurularının uluslararası boyutta yapılmasını kolaylaştırmıştır.
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• 54 ülkenin taraf olduğu Marka Kanunu Andlaşması ve 39 ülkenin
taraf olduğu fakat henüz Türkiye’nin onaylamadığı Patent Kanunu
Andlaşması ile ise, gereksiz karmaşık prosedürlerin elenmesi
amaçlanmış; ulusal ofislerin idari prosedürleri standartlaştırılmış ve
basitleştirilmiştir. Bir resmi ofisin başvuru için isteyebileceği belgeler
belirlenmiş, belirlenen bu azami şartlar dışında talebin yapılmaması
ve uluslararası sınıflandırma sistemlerinin kullanılması temin
edilmiştir.
• Başvuruların sınıflandırma sistemleri ile ilgili de standardizasyon
amaçlanarak; 54 ülkenin taraf olduğu Locarno, 84 ülkenin taraf
olduğu Nis, 62 ülkenin taraf olduğu Strasburg ve 32 ülkenin taraf
olduğu Viyana Anlaşmaları hayata geçirilmiş ve böylece; tasarımlar,
markalar, patentler ve markaların figüratif elemanlarının tüm taraf
ülkelerde uyumlu bir şekilde sınıflandırılması sağlanmıştır.
• Uluslararası ticaretin önemli bir parçası olan tanınmış markalar da göz
ardı edilmemiş ve Paris Sözleşmesi’ne taraf olan herhangi bir ülkenin
tanınmış markası ile karıştırılma ihtimali doğuran markaların;
başvurularının reddedilmesi, tescillerinin iptali ve kullanımını
yasaklaması zorunlu tutulmuştur.
• Haksız rekabete uluslararası boyutta da yaklaşılmış ve Paris
Sözleşmesi kapsamında, haksız rekabet tanımlanarak etkin bir haksız
rekabet korumasının temininin zorunlu olduğu belirtilmiştir. TRIPS
Anlaşması’nda da haksız rekabete kapsamlı bir şekilde yer verilmiş ve
Paris Sözleşmesi’ne atıfta bulunularak, her koruma türü ile ilgili
minimum standartlar belirtilmiştir.
• 172 ülkenin taraf olduğu Bern Sözleşmesi, eserlerin korumasının
hiçbir başvuru ya da formalite gerektirmeden otomatik bir koruma
olmasını garantilemiş ve de korumanın eserin ortaya konduğu ülkede
bir koruma sistemi olup olmamasından bağımsız kılmıştır.
• 80 ülkenin taraf olduğu Budapeşte Andlaşması ile ise, mikroorganizma içeren buluşlarda gerekli olan depozit etme zorunluluğuna
bir kolaylık getirilmiş ve mikroorganizmaların teslim edileceği ve
tutulacağı “uluslararası tevdi otoriteleri” belirlenmiştir.
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Yukarıda bahsi geçen tüm anlaşma, andlaşma ve sözleşmeler; küreselleşen pazarda
daha güvenle ve kolaylıkla hareket edilebilen bir ortam oluşturmuştur. Bir taraf
ülkeye yaptığı bir başvuruyla veya katıldığı bir sergi ile fikri haklarını korumaya
yönelik öncelik hakkı kazananlar; tüm pazarı taraf olan ülkeler dahilinde tek ülke
gibi tecrübe etme şansını yakalamıştır. Aynı zamanda ticaret yaptığı ülkenin kendi
vatandaşlarının haklarını nasıl koruyorsa veya başka ülke vatandaşlarına nasıl haklar
sağlıyorsa, onun haklarını da aynı şekilde korunduğu ve aynı hakların sağlandığı bir
ortama kavuşmuştur.
2.3 Türkiye Ve Fikri Haklar
Bu bölümde Türkiye’nin fikri haklar alanındaki mevcut durumu attığı ilk adımlardan
başlayarak anlatılmış ve ardından Türkiye’nin fikri haklar alanındaki başvuru
sayılarının yıllar içindeki gelişimine yer verilmiştir. Başvuruların nitelik açısından
değerlendirilmesi de yine bu bölümde yapılmış ve bu değerlendirme tezin örneklem
grubunun seçilmesi aşamasında verilen kararı en çok etkileyen faktör olmuştur.
2.3.1 Türkiye’nin fikri haklar tarihi
Türkiye fikri haklar alanındaki ilk adımlarını, yine uluslararası ticaret gereklilikleri
sonucu olarak Osmanlı döneminde kapitülasyonlar ile atmaya başlamıştır. Ağırlıkla
yabancı kaynaklı şirketlerin haklarını koruma girişimlerinde bulunduğu bu
dönemlerde ve henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce, 20 Eylül 1871 tarihli
Alameti Farika Nizamnamesi ile 23 Mart 1879 Tarihli İhtira Beratı Kanunu olmak
üzere iki düzenleme söz konusudur. Bu düzenlemeler, Paris ve Bern sözleşmeleri ile
yakın zamanlara denk gelmekle birlikte, o dönemlerde bu sözleşmeleri onaylamayan
Türkiye Paris Sözleşmesi’ni 1925, Bern Sözleşmesi’ni ise 1952 yılında onaylamıştır.
Markaların korunması hakkındaki Alameti Farika Nizamnamesi’nin kaynağı
Fransa’nın 1857 yılında kabul edilen Markalar Kanunu’dur. Bu kanun; 1972 yılında
ek yapılarak, 1888 ve 1955 yıllarında değişikliğe uğrayarak, 1965 yılındaki 551
sayılı Markalar Kanunu ile değişinceye kadar 108 yıl yaşamıştır (Dericioğlu M.K,
2015). Günümüzde yürürlükte olan düzenleme ise, 1995 yılından bu yana yürürlükte
olan 556 sayılı kanun hükmünde kararnamedir. Kanun olarak değiştirilmesi için 21
yıldır süregelen çalışmalar henüz sonuçlanmış ve markaları da içeren Sınai Mülkiyet
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Kanun Tasarısı 23 Aralık 2016 tarihinde Meclis’ten geçmiştir. Yakın zamanda resmi
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Buluşların korunması hakkındaki 23 Mart 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu ise,
Fransa’nın 1844 yılında yürürlüğe giren Patent Kanunu’ndan tercümedir.
Günümüzün faydalı model belgesi için gereken kriterlerle benzer kriterler gözeten
kanun, 116 yıl yürürlükte kalmış ve 1995 yılında bugün hala yürürlükte kararname
ile değiştirilmiştir (Dericioğlu M.K, 2015). En son gelişme olarak, buluşların
korunmasını da içeren Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı 23 Aralık 2016 tarihinde
Meclis’ten geçmiştir. Yakın zamanda resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi
beklenmektedir.
Tasarımların korunması hakkında ise, ilk girişimlerle birlikte belirli dönemlerde
kanun teklifleri sunulmuş fakat meclisten geçememiştir (Dericioğlu H, 1957). Türk
Hukuku’nda tasarım kavramına ilk olarak 1925 yılında Paris Sözleşmesi’nin kabulü
ile yer verilmiştir. Tasarımlar 1995 yılında yürürlüğe giren kanun hükmünde
kararnameye kadar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Haksız Rekabet Hukuku ile
korunmuştur (Er, Suluk, 2012). Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Sınai
Mülkiyet Kanunu tescilli ve tescilsiz tasarımların korunmasını içermektedir.
1994 tarihinde, Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) kurulması Türkiye’de fikri haklar
adına bir dönüm noktası olmuştur (TPE Stratejik Planı 2007-2011). 1995 yılında
yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması ve fikri hakların korunması kapsamında
yeni düzenlenen kanun hükmünde kararnameler rekabet şartlarını ağırlaştırmış, yeni
ürün tasarımı yetenekleri elde etmek adına motive eden bir ortam oluşmuştur (Er ve
Er, 1996). 1994 yılından 2011 yılına kadar geçen sürede 11 uluslararası andlaşmaya
taraf olunmuş, ihtisas mahkemeleri kurulmuş, kamunun bilinçlendirilmesine dair
önemli çalışmalar yürütülmüştür (TPE Stratejik Planı 2007-2011).
Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere katılımı ise, yine 1995 yılında Avrupa Birliği
ile imzalanan Ortaklık Konseyi Kararı’ndan sonra gerçekleşmiş ve Madrid
Anlaşması, Patent Kanunu Andlaşması dışında yukarıda bahsi geçen tüm sözleşme,
anlaşma ve andlaşmalara taraf olunmuştur.
2.3.2 Başvuru sayıları ve nitelik değerlendirmesi
1995’e dayanan Türk Patent Enstitüsü istatistiklerinin ilk verilerine göre, 1995
yılında oluşan motivasyon ortamı; o yıl 4802 marka, 2885 tasarım, 170 patent, 38
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faydalı

model

başvurusunun

gerçekleşmesine

sebep

olmuştur

(http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/statistics).
Marka başvurularında 1996, 2005, 2010 ve 2011; tasarım tescil başvurularında
1997, 2001, 2002 ve 2011 yıllarında ciddi artışlar yaşanmış; patent başvurularında
sayıların da az olması sebebiyle artışlar 1999 ve 2012 yılları arasında yüzde olarak
genel olarak yüksek seviyelerde seyretmiş; faydalı model başvurularında da aynı
sebeplerden 1997 ve 2007 yılları arasında artışlar yüksek seviyelerde seyretmiş, 2012
yılına kadar bir duraklama sürecine girilmiş, 2012 yılında yine bir artış gözlenmiştir.
2002

ve

2012

yılları

arasındaki

artışlar

değerlendirildiğinde

ise,

marka

başvurularında toplamda %241, patent başvuru sayılarında %876, faydalı model
başvuru sayılarında %307 ve tasarım başvuru sayılarında %117 oranlarında artışlar
sağlanmıştır. Bu oranlar çok yüksek bir başvuru sayısı izlenimi vermesine rağmen
rakamlar çok düşük olduğu için yanıltıcıdır. Örneğin özellikle patent sayılarında
bahsedilen rakamlar 100’den azdır.
Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan ülke profillerine
bakıldığında, 2000 yılından 2014 yılına kadar yabancı kaynaklı başvurular da dahil
olmak üzere 1.133.293 marka, 119.176 tasarım, 42381 patent başvurusu
gerçekleşmiştir.
Patentlerde sadece Türkiye kaynaklı başvuru sayısı 34.181 iken, bunlardan %18,43’ü
olan 6301 tanesi belge alabilmiştir. Bu patentlerin ise; kaçının incelemeli patent,
kaçının incelemesiz patent olduğu böyle bir veri Türk Patent Enstitüsü’nde yer
almadığı için bilinmemektedir.
Patent başvuruları sayılarında Türkiye’nin dünyadaki yerini anlayabilmek adına
WIPO istatistiklerinden 11 ülkenin 2014 yılı başvuru sayılarını içeren tablo
çıkarılmıştır. Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, Japonya, Rusya,
Türkiye, İngiltere ve Amerika’nın patent başvuru sayılarını içeren şekil aşağıdadır
(Şekil 2.1).
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Şekil 2.1: Patent başvuru sayıları.

Şekil 2.2’den görüleceği üzere sırasıyla Çin, Amerika ve Japonya patent sayılarında
diğer ülkeleri oldukça geçmiştir. Çin’de 750.000, Amerika’da 500.000 ve Japonya’da
250.000 üzerinde başvuru gerçekleşmiştir. Onları listeden çıkardığımızdaki tabloda
Türkiye’nin durumu daha net görülmektedir. Brezilya, Fransa, Almanya, Hindistan,
İran, Rusya, Türkiye, İngiltere’nin patent başvuru sayılarını içeren tablo aşağıdadır
(Şekil 2.2).

Şekil 2.2: Patent başvuru sayıları 2.
Türkiye 5097 patent başvuru sayısı ile 8 ülke içinde sonuncu sırada yer almaktadır.
Türkiye’ye bu topluluk içinde en yakın olan İran ve Fransa’nın sayıları ise Türkiye
başvurusunun iki katından fazladır ve İran’da 13.802 ve Fransa’da 16.533 patent
başvurusu görülmektedir.
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2014 yılında Türkiye, tasarım başvuru sayısı ile dünyada 6., marka başvuru sayısı ile
7., patent başvuru sayısı ile ise 24. olmuştur (WIPO Indicators, 2015). Bu verilere
bakıldığında, Türkiye’nin markalaşan “yeni ve ayırt edici” tasarımları ortaya
koyduğuna dair oldukça olumlu görünen bu tablo, tasarım başvurularının belge alımı
sürecinde “yenilik ve ayırt edicilik” kriterleri açısından değerlendirilmeyişi
sebebiyle, Türkiye’nin yeni ve ayırt edici tasarımları ortaya koyma becerisi ve
sayılarını temsil edecek bir nitelik taşıyıp taşımadığına dair kesin bir bilgi
vermemektedir. Fakat Türkiye’nin markalar ve tasarımlarda buluşlara oranla oldukça
ileride olduğu, yüksek sayılarda başvurular ortaya koyduğu da görülmektedir. Yakın
zamanda ise, yürürlüğe girecek olan Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) uyarınca tasarım
başvuruları “yenilik” kriteri açısından değerlendirilmeye başlanacaktır.
Birkaç ülke dışında, genel olarak tüm dünyada incelemesiz yürütülen ve beyana
dayalı işleyen tasarım tescil sürecinin, Türkiye’de suiistimal edildiği geçmiş tez
çalışmaları ve makalelerde ifade edilmiştir. Tescil edilen tasarımların %90’ı yenilik
kriterini taşımadığı, yıllardır bilinen ve neredeyse anonim hale gelmiş tasarımlar için
başvuruların yapıldığı ve sadece %10’una itiraz gelerek geri kalanı otomatik olarak
tescile bağlandığı bir ortam ortaya çıkmıştır (Er, Suluk, 2012 ). Bu değerlendirme ise
sadece gözlemlere dayalı olarak ifade edildiği ve tasarım tescilleri üzerinden bilimsel
bir analiz yapılmadığı için %90 oranında bir yenilik kriteri taşımadığı kesin bir bilgi
değildir fakat dikkate alınması gereken önemli bir gözlemdir.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2011 yılında Alayça Erözçelik tarafından
gerçekleştirilen, Endüstriyel Tasarımcının Faaliyet Analizi adlı tezdeki araştırmada,
Türkiye’de üretilen ürünlerin büyük bir bölümünün taklit ya da tescil değeri
taşımayan ürünler olduğuna yaptığı röportajlar sonucunda vurgu yapılmış ve
Türkiye’deki endüstriyel tasarımcıların TPE nezdinde patent, faydalı model ve
endüstriyel tasarım alanında aldıkları belgelerin Türkiye’deki tescil rakamlarına
sayısal olarak son derece zayıf bir katkıda bulunduklarını belirtilmiştir.
Tasarım tescili almak sürecinde olduğu gibi, faydalı model belge alım sürecinde de
şekli araştırma dışında bir araştırma veya inceleme süreci söz konusu olmamaktadır.
Tamamıyla beyana dayalı yürüyen bu süreçlerde, başvurular yayına çıkarak,
itirazlara açılmaktadır. İtirazların belge kararına etkisi açısından ise iki koruma şekli
farklılık göstermektedir. Tasarım tescili adaylarına yapılan haklı itirazlar
değerlendirilmeye alınıp, bu değerlendirme sonucunda belge verilirken; faydalı
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model başvurularına yapılan haklı itirazlar belge sürecini etkilememektedir. Benzer
şekilde incelemesiz patent belgesi de araştırma raporu düzenlendikten sonra,
araştırma sonuçları ve 3. kişilerin yayın sonrası görüşleri dikkate alınmaksızın
verilen bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır (Dericioğlu Egemen A, 2014).
Araştırma raporuna üçüncü kişisel tarafından verilen görüşler ise, ancak hak
sahibince inceleme istenmesi halinde değerlendirilmektedir.
Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan SMK, yukarıda bahsi geçen problemlere
çözüm getirmiş ve daha önce de bahsedildiği üzere tasarım başvurularında yenilik
değerlendirmesi getirmiş, buna ek olarak faydalı modeller için de araştırma raporu
düzenlenmesini öngörmüştür. Yeni düzenleme ile faydalı model belge alım sürecinde
araştırma raporu, 3. kişiler tarafından yapılan itiraz ve görüşler değerlendirilmeye
alınacaktır. İncelemesiz patent sistemi ise kaldırılmıştır. Mevcut başvurular için eski
mevzuat halen geçerli sayılacaksa da, bu yeni düzenlemeler ile Türkiye’de korunan
tasarımlar ve buluşlar zaman içerisinde daha nitelikli olacaklar ve koruma kriterlerini
sağlamaya başlayacaklardır.

3. TASARIM VE ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?
Günümüz rekabet ortamında tasarımın öne çıktığına giriş bölümünde vurgu
yapılmıştı. Bu bölümde tasarımın tanımına ver verilecek, artan önemine vurgu
yapılacak ve ardından endüstriyel tasarımın da tanımı ile ilgili farklı kaynaklardan
bilgi edinilecektir. Bu tanımlara bakılmasının nedeni hem tasarımın önemini
kavramak hem de tasarımların korunması dendiğinde aklımıza gelen tasarım
tescilinin koruma kapsamı ile endüstriyel tasarım tanımının örtüşmediğini
anlamaktır. Tasarım tescili ile tasarımların sadece görsel öğelerini korunabilirken,
tasarım tanımlarına baktığımızda görsel öğelerin ötesine geçen bir tanımla
karşılaşılmaktadır.
Vivien Walsh, Robin Roy, Margaret Bruce ve Stephen Potter tarafından yazılan
Tasarım ile Kazanmak adlı kitapta; ürün tasarımı ve ürün geliştirmenin, inovasyon
prosesi ve yeni ürün getirmenin özünde yer aldığı belirtilmektedir. Kitapta ifade
edildiği üzere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu’nun (OECD) 1982
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yılındaki konferansında, tasarım yeni bir objenin hayal edilip, tasarlanıp ve prototipi
oluşturulduğu an itibariyle, inovasyonun özü olarak ifade edilmiştir.
Aynı zamanda; tasarımın inovasyonla olan ilişkisi, tasarımın yaratıcılık ve inovasyon
arasındaki bağlantı oluşundan ileri gelmektedir. Çünkü tasarım, fikirleri kullanıcılar
veya müşteriler için pratik ve cazip tekliflere dönüştürerek fikirlere biçim kazandırır.
Bu sebeple de tasarım belli bir amaç için harekete geçen yaratıcılıktır (Er, Er ve diğ,
2010). İnovasyonla olan bağlantısının yanı sıra, en geniş anlamıyla tasarım; pazar ve
teknoloji kaynaklı fırsatların ürün ve hizmet kapsamında üretici, kullanıcıların ve
müşterilerin çıkarlarını gözeterek optimize edilmesi olarak tanımlanmıştır (Er ve Er,
1996).
Tasarım küresel rekabette de inovasyon ile bağlantısına ek olarak; fiyat, kalite ve
performans açısından farklılaşmayan ürünlerin bulunduğu pazarda, ürün bazında
anlamlı farklılıklar ve katma değer yaratmanın en etkin araçlarındandır.
Farklılaşabilmenin çok önemli olduğu rekabet ortamında; tasarımın ürünleri bütünsel
olarak farklılaştırma özelliği çok çarpıcı bir rekabet unsuru olmaktadır (Er, Er ve diğ,
2010). Artık fiyat ve kalite ile farklılaşmanın işlevini yitirmesiyle, ürünlerin
farklılaşmasında etkin bir araç olarak endüstriyel tasarım öne çıkmakta, yeni ve ciddi
bir rekabet unsuru olarak değerlendirilmektedir (Er, H.A, 2002).
Bu kadar önemli bir rekabet unsurunun da rakipler tarafından hayata geçirilemez
olması için korunması rekabette sürdürülebilirliği sağlamak açısından oldukça
önemlidir.
İstanbul

Sanayi

Odası’nın

kobiler

için

yayınladığı

Endüstriyel

Tasarım

Kılavuzu’nda, endüstriyel tasarımın yeni ürün geliştirme olarak tanımlanan
endüstriyel

faaliyetin

önemli

bir

parçası

olduğu

belirtilmektedir.

Ürünün

kullanıcılarıyla doğrudan görsel ve/veya fiziksel ilişki gerektiren tüm ürün
gruplarında, kullanıcı veya müşterilerin o ürünleri tercih edip satın alarak, güvenli,
verimli ve rahat bir şekilde kullanmasını sağlayan uzmanlık alanı olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanıma ek olarak, endüstriyel tasarımın; bir ürünün çiziminden,
görüntüsünden veya estetiğinden ibaret, kozmetik bir unsur olmadığı, bu konuya
dikkat edilmesi vurgulanarak ifade edilmektedir. Ayrıca, endüstriyel tasarımın
sadece ürünleri daha güzel görünür kılma yolu değil, onları her anlamda daha iyi
yapma yöntemi olduğu belirtilmektedir. Endüstriyel tasarımın, ürün ile kullanıcı
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arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkinin kurgulanmasını kapsadığı da
eklenmiştir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Dalı altında verilen Endüstri Ürünleri
Tasarımı eğitimi kapsamında ise, biçimsel öğelere ek olarak işlevsel öğelerin de yer
aldığı görülmektedir. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı bölümünün web sitesinde, endüstri ürünleri tasarımın yeni ürün geliştirme
kapsamında ele alındığı belirtilmekte, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri
Ürünleri Tasarım bölümünün web sitesinde ise, geliştirilen ürün ve sistemlerin
kullanıcılara estetik deneyimin yanı sıra işlevsellik sunduğu belirtilmektedir.
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’na göre, endüstriyel tasarım; endüstride
son kullanıcıya yönelik üretilen ürünlerin; işlevsellik, hedef kitlenin beğenisi ve
kullanıcı ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütlerin gözetilerek fikren geliştirilmesi ve
üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesi olarak tanımlanmıştır.
Tasarım ve endüstriyel tasarıma dair edinilen bu bilgiler, tasarımların tasarım tescili
ile yani sadece görsel öğelerin korunması ile sınırlayan oldukça dar bir alanda
korumanın yeterli olmadığını göstermektedir. Literatür taraması bulguları da
bütünleşik fikri haklar korumasının gerekliliğini teyit etmiş ve araştırmada tasarım
tesciline ek olarak marka tescili, patent ve faydalı model belgelerine de bakılması
gerekliliğinin tekrar altını çizmiştir.

4. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI
Günümüzde,

tasarımların

görsel

öğelerinin

korunması

için

Türk

Patent

Enstitüsü’nden alınan belgeye endüstriyel tasarım tescili denilmesi sebebiyle,
tasarımların korunması bu kapsam doğrultusunda daralmış zannedilmektedir.
Geçmişte sadece kozmetik olarak algılanan tasarım, geçmişte kurulan koruma
sistemleri nedeniyle, görsel öğelerin korunması için verilen isime bu şekilde
yansımıştır. Gerçek tanımı ile tasarımdan bahsettiğimiz zaman koruma ihtiyacını
sadece tasarım tescili karşılamayacaktır.
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Endüstriyel tasarımın yukarıdaki tanımları kapsamında değerlendirildiğinde, koruma
ihtiyacı duyulacak ve böylelikle rakiplerin kullanımına karşın bariyer oluşturulmak
istenecek özellikler ve öğeler şu şekilde listelenebilir:

•

Fikir ve konsept

•

Görsel öğeler

•

Fonksiyonel, teknik öğeler ve çözümler

•

Bilgi ve deneyim

4.1 Koruma Yöntemleri
Yukarıda bahsi geçen özellik ve öğelerin korunabilmesi adına kullanılacak
yöntemler, literatürde formel ve formel olmayan yöntemler olarak ifade edilen iki
kategoriye ayrılarak ifade edilmektedir.
Formel yöntemler; patent veya faydalı model belgesi, marka tescili, tasarım tescili ve
eser koruması olurken, formel olmayan yöntemlerden bazıları;
•

sır olarak saklamak, taklit edilemeyecek derecede komplike ürünler
veya üretim teknikleri geliştirmek, pazarda öncü olmak avantajını
kullanmak ve rakiplerden hep bir adım önde olmak (Gallié, Legros,
2012),

•

bilgileri gizli tutmak yerine yayınlayarak literatüre dahil etmek
böylece başkalarının patent almasının önüne geçmek, bilgiyi kodlama
veya şifreleme gibi teknik koruma yöntemlerini benimsemek
(Päällysaho, Seliina, and Jari Kuusisto, 2011),

•

öğrenme etkisi avantajını kullanarak, yazılı olarak ifade edilemeyecek
nitelikte

olan

becerileri,

bütünleyici

becerileri

ve

teknolojik

uzmanlaşmayı geliştirmek ve bunları iş değiştirme kısıtlamaları ile
koruyarak avantaj sağlamak (Ruuskanen, Riku, Seppänen, 2013),
•

tüketici ve tedarikçilerle yüksek seviyede güven ilişkisi kurarak
formel yöntemlere gerek kalmadan sözleşmelerle korumayı sağlamak
(Kitching, Blackburn, 2003) olarak literatürde yer almaktadır.
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Formel yöntemlerin ortaya çıkma ve şirketlerce tercih edilme nedenleri genel olarak;
fikri haklar alanındaki tüm uyumlanma girişimlerine rağmen hala ülkeler arasında
koruma şekil ve seviyelerinin değişiklik göstermesi ve bu yasal belirsizliklerin
işbirliği yapan taraflar arasında çıkar çatışmalarının doğurması (Ruuskanen, Riku,
Seppänen, 2013), resmi yöntemlerin yüksek maliyetleri (Gallié, Legros, 2012), en
değerli bilginin insanda gizli olması sebebiyle ifade edilerek korunamayacak olması
(Tang, Gallart, 2005), korumanın sağlanabilmesi için gereken ifşa zorunluluğu
sebebiyle rakiplerin kolaylıkla bu bilgilere erişebilecek olması ve bazı değerli
bilgilerin herhangi bir resmi yol ile koruma kriterlerini karşılamaması (Kitching,
Blackburn, 2003) olarak ifade edilmektedir.
Formel yöntemlerin mükemmel seviyede bir koruma sağlayacağından bahsetmek
(Gallié, Legros, 2012) veya genel olarak kabul gören bir tercihi belirtmek ise
mümkün görünmemektedir (Radauer, Streicher, Ohler, 2007). Aynı tasarım üzerinde,
farklı koruma mekanizmalarının kullanılması mümkün olmakla birlikte, ihtiyaçlar
şirket özelinde farklılık göstermektedir. Bir şirket, ürünün tasarlanma aşamalarının
farklı evrelerinde farklı koruma mekanizmalarını devreye alabilir ve henüz
geliştirilme aşamasında sır olarak saklarken, ürün geliştirme süreci bittikten sonra
resmi koruma mekanizmalarından faydalanabilir (Gallié, Legros, 2012). Her iki
yöntemin kullanılmasının da şirketin faaliyet alanı ve rekabet ortamına yüksek
derecede bağlı olarak yerindedir (Radauer, Streicher, Ohler, 2007). Fikri haklar
yönetimi, şirketin gelen inovasyon ve iş stratejilerinin bir parçası olmalıdır (Radauer,
Streicher, Ohler, 2007).
Formel yöntemlerin tercih edilme nedenleri ise;
•

ticari sırrın, tersine mühendislik faaliyeti veya personel göçü ile açığa
çıkması ihtimaline karşı bir önlem olarak kaybı kaçınılmaz olan
bilgilerin dokümante edilebilecek kısmının patent belgesi ile
korunması isteği,

•

resmi kurumlarca korumanın garanti edilmesi,

•

resmi belgelerin bir prestij unsuru olarak kabul görmesi (Radauer,
Streicher, Ohler, 2007),

•

alınan belgelerin şirketin malvarlığına dahil edilebilecek bir değer
olması (Harrison, Sullivan, 2012),
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•

lisansa konu olarak doğrudan bir gelir kaynağı niteliğinde olması
(Blind, Knut, Cremers, Mueller, 2009),

•

küresel rekabette dış pazarlara açılırken tercih edilmesi (Blind, Edler,
Frietsch, Schmoch, 2006)

•

pazarlıkta güçlü yanları ortaya koymak adına kullanılabilmesi
(http://www.wipo.int) olarak ifade edilebilir.

Bu çalışmada formel yöntemlerden olan marka ve tasarım tescilleri ile patent ve
faydalı model belgeleri üzerinden bir analiz yapılmıştır. Analizde formel yöntemlerin
tercih edilme sebebi, formel yöntemlerin eserler dışında Türk Patent Enstitüsü
nezdinde kayıtlı olmasıdır. Eserler analize dahil edilmemiştir ve sadece Türk Patent
Enstitüsü nezdinden yapılan işlemler üzerinden ilerlenmiştir. Böylelikle rakamlarla
kesin ve net bilgilere ulaşmak, şirket verileri üzerinden hem kendi içlerinde hem de
ilerleyen sayfalarda bahsi geçecek olan EPO ve OHIM raporuna göre karşılaştırma
yapmak mümkün olmuştur.
4.2 Fikir Ve Konseptlerin Korunması
Dünya Fikri Haklar Örgütü tarafından yapılan tanıma göre, fikri haklar genel olarak
ifade edildiğinde; endüstriyel, bilimsel, edebi ve güzel sanatlar alanlarında
gerçekleşen zihinsel faaliyetler sonucunda doğan haklar anlamına gelmekle birlikte,
sınai haklar ve eser sahibinin hakları ve bağlantılı haklar olarak iki dala ayrılmaktadır
(Wipo Fikri Haklar El Kitabı, 2004).
Korunabilirlik kavramı, fikirlerin bir biçim verilerek ifade edilmesi sonucu üretilen
fikir ürünü ile başlamaktadır (Dericioğlu M.K, 2011). Fikirleri eser kapsamında
değerlendirmek istediğimiz noktada ise karşımıza, Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün
yayınladığı Fikri Haklar El Kitabı’nda geçen ifade çıkmaktadır. Bu yayında, eser
kapsamında sadece biçim verilmiş ve ifade edilmiş fikirlerin korunduğu, fikirlerin
kendisinin ise korunmadığı açıkça ifade edilmiştir.
Konseptlerin de korunması aynı kapsamda değerlendirilebilir. Fikri Haklar alanında
herhangi bir kanun hükmünde kararname, henüz yürürlüğe girmemiş olan fakat
meclisten geçen SMK ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda konseptlerin
korunabileceğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak konsept sonucu ortaya çıkan
ürünün ifade edilmesi ardından farklı koruma türleri ve pazarda yerini almasıyla da
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Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri’nce korunması, somut olaya göre
değişecek olmakla birlikte, mümkün olabilecektir.
Fikir ve konseptlerin korunması, Türk Patent Enstitüsü’nden temin edilen bir belge
ya da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunamayacak nitelikte olmasa da bu
haklar Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri’nden güç alarak ticari sır
olarak saklanabilir ve de böylelikle taklit edilme riski minimize edilebilir. Günümüz
ticaret ortamında bunun sağlanabilmesi ise, bu sır olarak saklanacak bilgilere
erişimin belirli kişiler ile sınırlanması ve de dış partnerlerle imzalanan gizlilik
anlaşmaları ile sağlanabilir. Bu gizlilik anlaşmaları kapsamına cezai şartlar
eklenerek, olası bir uzlaşmazlık halinde hangi mahkemenin yetkili olacağı
belirlenebilir. Ticari sırlar ilerleyen aşamalarda daha detaylı olarak; fonksiyonel,
teknik öğelerin ve çözümlerin korunması başlığı altında ifade edilecektir.
4.3 Görsel Öğelerin Korunması
Endüstriyel tasarımların görsel öğelerin korunması, çoklu koruma sisteminden
yararlanmaktadır.
•

Tasarım Tescili

•

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

•

Marka Tescili

•

Haksız Rekabet Hükümleri

4.3.1 Tasarım tescili kapsamında koruma
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(Tasarım KHK) uyarınca 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 olarak
ifade edilmektedir. Ürün ise; bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin
topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir
nesnenin yansıra bileşik bir sistem olarak tanımlanmaktadır.
Henüz yürürlüğe girmemiş ama yakın zamanda yürürlüğe girecek olan SMK’ya göre
ise tasarım; ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin; çizgi,
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şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan
görünümüdür. Ürün ise; bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla
veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü
oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan
sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.
Tasarım KHK’daki ve SMK’daki tasarım tanımlarını incelediğimiz zaman, tanımın
içinde ürünün fonksiyonlarının ve teknik özelliklerini yer almadığı görülmektedir.
Türk Patent Enstitüsü yayınlarından Endüstriyel Tasarımlar Kullanıcı Rehberi ve
Başvuru Kılavuzu’nda, endüstriyel tasarım korumasının; üretim yöntemi, ürünün
kullanım amacı, ürünün teknik faydaları ve ürünün fonksiyonel özellikleri konularını
kapsamadığı belirtilmektedir.
Tasarım tescil başvurusunda, tasarımın korunacak öğelerini ifade eden evrak ve
belgeler kapsamında; görsel anlatım ve tarifname başvuru formu ile birlikte
verilmektedir. TPE tarafından yayınlanan Tasarım Tescili İnceleme Kılavuzu’nda,
görsel anlatım; tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla
çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde
hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümü olarak ifade
edilmektedir. Tarifname ise; tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel
özelliklerinin ifade edildiği yazılı metin olarak belirtilmiştir. Tarifnamede ürünün
görsel özellikleri dışında ifadelere yer verilmesi gerektiği eklenmiş, teknik ve
fonksiyonel özellikler ile üretim yöntemleri gibi ifadelere yer verilmesinin
korumanın kapsamını etkilemediği ifade edilmiştir.
Yukarıda yer alan bilgilerden yola çıkarak, Tasarım KHK’daki tasarım tanımının
içinde yer alan ve bütünü oluşturduğu ifade edilen; doku, malzeme ve esneklik
unsurlarının sadece görsel açıdan katkısının ele alındığı anlaşılmaktadır. Doku,
malzeme ve esneklik unsurlarının olası teknik katkıları ise, tasarım tescili koruması
kapsamı dışında tutulmaktadır.
Tasarım tescili ile korumadan faydalanabilmek için ise belirli kriterleri sağlamak
gerekmektedir. Bu kriterler; yenilik ve ayırt edicilik kriterleridir.
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4.3.1.1 Yenilik
Tasarım KHK Madde 6: Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce
dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış̧ ise o tasarım yeni kabul edilir.
Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.
Tasarım KHK’ya göre kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme,
kullanma, tarif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Üçüncü kişilere
yapılan ve açıkça veya zımnen gizlilik niteliği taşıdığı anlaşılan açıklamalar kamuya
sunmanın kapsamı dışındadır.
Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan SMK’da tescilsiz tasarımlara da 3 yıl süre ile
koruma getirildiğinden, tescilsiz tasarım için de yenilik tanımı yapılmıştır ve “Bir
tasarımın aynısı; tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya sunulduğu tarihten önce,
dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir”
denmiştir.
4.3.1.2 Rüçhan Hakkı
Tasarım KHK Madde 29: 1928 yılında hayata geçen Uluslararası Sergilere İlişkin
Paris Sözleşmesi’ne dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine
mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari
müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya kanuni varisleri; bu ülkelerin
herhangi birinde yetkili mercilere bir tasarımın tescili için usulüne uygun olarak
yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı tasarım için tasarım belgesi
almak üzere Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.
Tasarım KHK Madde 30: Tescil başvurusunda tasarlanan veya tasarımın uygulandığı
ürünü, Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Sözleşmesi’ne
taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden 29’uncu
maddenin 1. fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden
itibaren altı ay içerisinde, Türkiye'de tasarım belgesi almak için başvuru yapma
konusunda rüçhan hakkından yararlanır.
Rüçhan Hakkı ile ilgili SMK’da yukarıdaki bilgileri etkileyen bir değişiklik
gerçekleşmemiştir.
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4.3.1.3 Ayırt edici nitelik
Tasarım KHK Madde 7: Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın
bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle
bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması
anlamındadır.
Herhangi bir tasarımın ayırt edici nitelik açısından kıyaslandığı diğer bir tasarımın,
a) Başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de veya dünyada herhangi bir
yerde piyasaya sunulmuş olması veya
b) Enstitü tarafından tescilli bir tasarım olarak yayınlanmış ve ayırt edici
nitelik açısından değerlendirilen tasarımın başvuru veya rüçhan
tarihinde henüz koruma süresini doldurmamış olması gerekir.
Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke
olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve
tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip
olduğu göz önüne alınır.
SMK’da ayırt edicilik; “bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel
izlenim, tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, tescilsiz tasarım
için kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın
aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici
niteliğe sahip olduğu kabul edilir” olarak ifade edilmiştir. Farklılıklardan çok ortak
özelliklerin değerlendirilmesine ağırlık verilir ifadesi kaldırılmış, tasarımcının
seçenek özgürlüğünün derecesinin dikkate alınacağı ifade edilmiştir.
4.3.2 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve
ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi
fikir ve sanat mahsulleri olarak ifade edilmektedir.
Güzel sanat eserleri ise aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Estetik değere sahip olan;
1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller,
gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya
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benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya
tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi,
2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
3. Mimarlık eserleri,
4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri
ile tekstil, moda tasarımları,
5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar,
6. Grafik eserler,
7. Karikatür eserleri,
8. Her türlü tiplemelerdir.
Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve
resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını etkilemez.
Bu tanım ile birlikte, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; özellikle de ifade ederek
endüstriyel tasarımların görsel ve estetik öğelerini koruma kapsamına dahil etmiştir.
4.3.3 Marka tescili kapsamında koruma
Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’de (Marka KHK)
marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar "malların biçimi veya "ambalajları" gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen
ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerdiği belirtilmiştir.
Markanın, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebileceği fakat bu durumda mal
veya ambalajın tescilli marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak
sağlamayacağı belirtilmiştir.
Bu iki cümleni birlikte değerlendirilmesi sonucunda; mal ve ambalajın kişiye özel bir
hak sağlamasının ancak mal veya ambalajın ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile
gerçekleşebileceğini anlıyoruz. Malın biçiminin veya ambalajının ayırt edici niteliği
sağlamadığı bir durumda, ayırt edici nitelikte bir marka ile birlikte tescil ettirerek;
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markanın ayırt edici niteliğinden faydalanarak mal veya ambalajda da kişiye özel bir
hak sağlanacağının zannı böylelikle ortadan kalkmış oluyor.
Ayrıca, Marka KHK’da red için mutlak nedenler başlığı altında; malın özgün doğal
yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan,
kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin tescil
kapsamı dışında kalacağı belirtilmiştir.
WIPO Fikri Haklar El Kitabı’nda marka, bir teşebbüsün ürünlerine kimlik
kazandıran ve rakiplerin ürünlerinden ayıran işarettir olarak tanımlanmıştır. Marka
olabilecek işaretleri sınırlamanın doğru olmadığını belirtmiş, sınırlama maksadı
içermeyen bir liste verilmiştir. Bu listede cihazlar da yer almış ve de bu kategorinin
açılımı olarak ayırt edici nitelikte cihazlar, çizimler, semboller ve ürün ya da
ambalajlarının iki boyutlu temsilleri ifadesi kullanılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, tasarımların görsel öğeleri marka tescili
kapsamında da korunabilmekle birlikte, markaya ayırt etme özelliği katmayan bir
görsel öğenin bu kapsamda korunamayacağı belirtilmiştir.
Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan SMK’da ise, marka tanımı değiştirilmiş
olmakla

birlikte,

yukarıda

ifade

edilen

konular

açısından

bir

değişiklik

gerçekleşmemiştir.
4.3.4 Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri’nce koruma
Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri kapsamında; başkasının malları, iş
ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak, dürüstlük
kurallarına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar olarak ifade edilmiştir.
Tasarımın görsel öğeleri karıştırılmaya yok açacak şekilde taklit edildiği noktada,
haksız rekabet hükümleri ileri sürülebilir.
4.4 Fonksiyonel Öğelerin Ve Teknik Çözümlerin Korunması
Tasarım sürecinde geliştirilen üründe ortaya konulan fonksiyonel özellikler, Patent
Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname (Patent KHK) ile
örtüştüğü noktada patent veya faydalı model belgesi ile korunabilirler. Patent KHK
uyarınca buluş, teknoloji alanında özel olarak belirlenmiş bir probleme getirilen bir
çözümdür.
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4.4.1 Patent veya faydalı model belgesi ile koruma
Patent KHK Madde 5’te patent verilerek korunacak buluşlar;
•

Yeni

•

Tekniğin bilinen durumunu aşan

•

Sanayiye uygulanabilir olan buluşlar olarak ifade edilmiştir.

Faydalı Model verilerek korunacak buluşlar ise;
•

Yeni

•

Sanayiye uygulanabilen buluşlar olarak ifade edilmiştir.

Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan SMK’da da yukarıda ifade edilen kriterler
değiştirilmemiştir.
4.4.2 Ticari sır olarak koruma
Kimi buluş sahiplerinin buluşlara getirilen teknik çözümleri patent ile korumak
istememe sebeplerinden biri, patent dokümanında buluş ile ilgili tüm detayların ifade
edilmesi zorunluluğudur. Patent sistemi kurulurken, patent kapsamındaki çözümün
başkaları tarafından ticari olarak kullanılmaması temin edilirken, karşılık olarak bu
bilginin halkın erişimine açılması ve dolayısıyla teknolojinin ve dünyanın gelişimine
fayda olarak geri dönmesi planlanmıştır (Warrier, Vishnu, Harikrishnan, 2014.).
Kimi teknik çözümler veya rekabet gücü kazandıran değerli bilgiler patent veya
faydalı model kriterlerini taşımayabilirler. Bu değerlerin bir belge ile korunamayacak
nitelikte olması, rekabet gücü oluşturan bu değerlerin kaybedilmesi adına kritik bir
risk oluşturmaktadır.
Şirketin rekabet gücü açısından kritik değer taşıyan, patent veya faydalı model
belgesi elde edebilmek adına kamuya açıklanmak istenmeyen ya da patent veya
faydalı model kriterlerini taşımayan ve bu sebeple belge alamayacak nitelikte olan
teknik özellikler için tercih edilebilecek bir yöntem de onları sır olarak saklamaktır.
Bu

noktada,

önemli

olan

tersine

mühendislik

yöntemleri

ile

kolaylıkla

çözülemeyecek nitelikte buluşlarda bu yönteme başvurulması ve bu değerli bilgilerin
gizliliğinin sağlanması için önlemler alınmasıdır.
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Haksız Rekabet Hükümlerinin, dürüstlük kuralarına aykırı davranışlar ve ticari
uygulamalar başlığı altında, ticari sırlarla ilgili bölümler aşağıda verilmiştir:
1. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine,
hak etmedikleri ve onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı
davranmaya yöneltebilecek yararlar sağlayarak veya önererek,
kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak,
2. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya
müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye
yöneltmek,
3. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle,
gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir
şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya
başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
Haksız Rekabet Hükümlerinde cezayı gerektiren fiiller altında ise; çalışanları,
vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim
veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar belirtilmiştir.
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5. ARAŞTIRMA:
Araştırmanın başlığı, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin fikri haklar alanındaki
performanslarının Design Turkey Ödül Sistemi kazananları üzerinden analiz
edilmesidir. Araştırma konusunun ve örneklem grubunun seçimine karar verme
aşamasında etkili olan literatür araştırmaları ile ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir.
Yapılan literatür çalışmasında tasarımın ve fikri hakların önemi ve Türkiye’nin fikri
haklar alanında yaptığı çalışmalar ışığında dünyadaki yeri anlaşılmıştır. Ardından
yapılan başvuruların nitelik açısından değerlendirilmesi yapılmış ve örneklem
grubunun nitelik değerlendirmesi yapılan bir sistemden seçilmesine karar verilmiştir.
Yapılan analizde şirketlerin fikri haklar alanındaki performansları hem kendi
içlerinde hem de EPO ve OHIM raporu verileri doğrultusunda analiz edilecektir.
5.1 Araştırmanın Konusu
Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin, fikri haklar portföylerine dair nitelik
değerlendirmesi yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Daha önceki sayfalarda
paylaşılan WIPO verilerine baktığımızda; Türkiye’nin marka ve tasarım tescili
sayıları ile dünya sıralamasında yükseklerde yer aldığı fakat buluşlarda zayıf olduğu
görülmektedir ancak bu veriler nitelik değerlendirilmesi yapılmamış belgeleri
içermektedir. Bu da diğer ülkeler ile yapılan karşılaştırmanın ve sıralamanın tam
olarak gerçeği yansıtmayacağını düşündürmektedir. Bu sebeple de analizi yaparken
seçilecek örneklem grubunun nitelik değerlendirilmesi yapılan Design Turkey Ödül
Sistemi’nde ödül alan şirketler üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Örneklem
grubu ile ilgili detaylı bilgiler ilerleyen sayfalarda verilecektir.
Ayrıca, literatür taraması bulguları tasarımda yenilik iddiası olan şirketlerin aynı
zamanda buluş ortaya koymada da aktif olması gerektiğini göstermektedir. Bu
durumda bu şirketlerin patent ve faydalı model belgelerinin de olması beklenir. Yine
literatür araştırması bulgularına göre yenilik iddiası ile pazara sunulan ve pazarda
tüketici tarafından algılanan ve de satın alınan ürünün kayıt altına aldırıp korunması
mümkün olamamaktadır. Ürün genelinde bir korumadan bahsedebilmek için, o
ürünün korunabilir tüm öğelerinin koruma stratejisinin planlanması gerekmektedir.
Bir ürün kapsamında ise koruma kriterlerini taşıyan birden fazla buluş, marka ve
görsel öğe söz konusu olabilir. Bu bulgu da bize yine bütünleşik bir fikri haklar
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stratejisine ihtiyaç duyulduğunu ve de yenilik iddiasındaki şirketlerin hem marka ve
tasarım tescillilerinin hem de patent ve faydalı model belgelerinin olması gerektiğini
göstermektedir. Bu sebeple örneklem grubundaki şirketlerin bütünleşik bir fikri
haklar portföyüne sahip olup olmadığı yani hem marka ve tasarım tescilleri hem de
patent ve faydalı model belgelerinin olup olmadığına bakılmıştır.
Analiz için hazırlanan veri seti aşağıdaki soruların cevaplarını aramaktadır.
•

Şirketler yeni ve farklı tasarımlar ortaya koymada ve ödül almada
istikrarlılar mı?

•

Şirketlerin aktif bir fikri haklar portföyleri var mı?

•

Şirketlerin kaç tane marka ve tasarım tescilleri ile patent ve faydalı
model belgeleri var. Bunların kaç tanesi ödül aldıkları ürün ile ilgili,
kaç tanesi yaşıyor ve kaç tanesi artık yaşamıyor?

•

Şirketlerin bütünleşik bir fikri haklar portföyleri var mı?

•

EPO ve OHIM raporuna göre fikri haklar alanında yoğunluk tespit
edilen faaliyet alanlarında olan şirketler, beklenen fikri haklar
alanlarında girişimlerde bulunmuşlar mı? Yoğunluğu karşılayacak
seviyede bir hacime sahipler mi?

•

Fikri haklar alanındaki portföy hacimleri açısından bir değerlendirme
yapıldığında sektörel farklılıklar ortaya çıkıyor mu?

•

Şirketler Turquality Destek Programı kapsamında yer alıyorlar mı?

•

Şirketler ihracat yapıyorlar mı?

5.2 Araştırmanın Amaçları
Şirketlerin fikri haklar performansları ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, daha
önce de belirtildiği üzere; bu çalışmadaki gibi bir nitelik değerlendirilmesinin
yapıldığı bir örneklem grubu seçilmemiştir. Bu araştırmada yeni, farklı tasarımlar
ortaya koyduklarını iddia eden ve bu iddiaları ödül almalarıyla kabul gören bir
örneklem grubu söz konusudur.
Araştırmanın konusu başlığı altında da ifade edildiği üzere bu şirketlerin bütünleşik
bir fikri haklar portföyüne sahip olmaları beklenmektedir. Bu şirketlerin Design
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Turkey Ödül Sistemi kazananları olmaları ve ödül aldıkları da göz önünde
bulundurulduğunda ayrıca; fikri haklar alanında farkındalıklarının olması, aktif ve
istikrarlı olmaları da beklenir. Fakat Türkiye’nin WIPO istatistiklerine göre daha
önce paylaşılan sıralamaları göz önüne alındığında buluşlar ile ilgili olarak zayıf
kalındığı, marka ve tasarım alanlarında ise yüksek hacimler sergiledikleri
görülmektedir. Bu sebeple analiz sonucunda bazı şirketler dışında düşük patent ve
faydalı model belge sayıları ile karşılaşılacağı düşünülmektedir. Marka ve tasarım
alanlarında ise, daha aktif portföyler ile karşılaşmak beklenmektedir. Düşük olacağı
beklenen patent ve faydalı model sayıları sebebiyle ise, bu şirketlerin tümünün
küresel pazarda rekabet edecek seviye olmadıkları düşünülmektedir.
Araştırmanın amaçları aşağıda madde madde belirtilmiştir.
•

Tasarım kavramının fikri haklar mevzuatı bağlamında anlaşılması ve
tasarımların korunabilir tüm öğelerinin koruma yöntemleri ile ortaya
konması.

•

Fikri hakların ve Türkiye’nin fikri haklar alanındaki mevcut
durumunun anlaşılması.

•

Şirketlerin ödül alma konusunda istikrarlı olup olmadıklarının ve bu
sayede yenilik iddialarında istikrarlı olup olmadıklarının anlaşılması.

•

Tasarımda yenilik iddiasında bulunan ve ödül kazananlar bu şirketler
tasarımlarını ve ödül aldıkları tasarımlarını tescil ettirmeyi tercih edip
etmediklerinin anlaşılması.

•

Şirketlerin markalaşma gayreti içinde olup olmadıklarının anlaşılması.
Ödül aldıkları tasarımların markalarını tescil ettirmeyi tercih edip
etmediklerinin anlaşılması.

•

Şirketler yenilik iddiasında bulundukları tasarımlar ile ödül aldıkları
tasarımları patent ve faydalı model belgeleri ile korumayı tercih edip
etmediklerinin anlaşılması.

•

Tasarımda yenilik iddiası olan şirketlerin tasarım tescili tercihine ek
olarak diğer tüm sınai haklar alanlarında da koruma talep edip
etmediklerinin yani bütünleşik bir fikri haklar portföylerinin olup
olmadığının anlaşılması.
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•

Şirketlerin ödül aldıkları tasarımları bütünleşik fikri haklar portföyü
algısı ile korumayı diğer ürünlerine oranla daha çok tercih edip
etmemelerinin anlaşılması.

•

Şirketlerin, küresel rekabet ortamında yeni tasarımlarla ve güçlü bir
fikri haklar portföyü ile yer alıp almadıklarının anlaşılması.

•

Şirketlerin fikri haklar performansları açısından sektörel bir farklılık
olup olmadığının anlaşılması.

5.3 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Şirketlerin Fikri Haklar Alanındaki
Performanslarının İncelenmesi İçin Uygun Bir Örneklem Olarak Design
Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Kazananları
Yukarıdaki bilgiler ışığında, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin fikri haklar
performanslarına analiz edilmesi için seçilecek örneklemin, yurtdışında başarılı olan
bazı yöntemler uygulanarak sadece fikri haklar alanındaki başvuru veya tescil
sayıları üzerinden çıkarılamayacağı anlaşılmıştır. Şirketlerin fikri haklar portföyleri
analiz edilirken incelemeye tabi tutularak verilen marka tescilleri ve patent
belgelerinin yanında mevcut kanun hükmünde kararnameler doğrultusunda nitelik
değerlendirilmesi yapılmadan itiraz gelmez ise tescil belgesi verilen tasarım tescil
başvuruları ve yapılan değerlendirme göz önünde bulundurulmadan belge verilen
faydalı model ve incelemesiz patent belgeleri sayıları da analiz edilecektir.
Fikri haklar portföyleri incelenecek olan şirketlerin değerlendirmeye tabi tutulmuş
bir örneklem grubundan seçilmesi bu aşamada çok önem kazanmış ve Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nin, değerlendirme ölçütleri içinde yer alan “yenilik ve
farklılık” kriterleri; Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri kazananlarının
örneklem grubu olarak seçilmesinde etkin rol oynamıştır.
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, www.designturkey.org adresli web
sitesinde “Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda
ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirmek
amacıyla Turquality Programı dahilinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle
düzenlenen bir tasarım değerlendirme sistemidir” olarak tanımlanmaktadır.
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Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nin amacı ise aşağıdaki gibi ifade
edilmiştir:
•

“Kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma değer ve rekabetçi
üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirerek, Türkiye’de iyi
tasarımın topluma ve endüstriye sağladığı faydalarını görünür kılmak;

•

Üretim ve tasarım hizmeti sektörlerini ve iyi tasarımı tanıtmak
amacıyla, ödül alan tasarımları ödül töreni, sergi, yayınlar ve medya
aracılığıyla tanıtarak endüstride ve toplumda tasarım farkındalığını
yükseltmek;

•

İyi tasarımın kullanıcı ve üreticiler tarafından daha fazla talep
edilmesine katkı sağlayarak tasarımın değerini yükseltmek;

•

Tasarımcıları sektör bünyesindeki üreticilerle buluşturmak;

•

Yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle tasarım
dünyasında Türkiye’nin yerini vurgulamak;

•

Türkiye’de endüstrinin, ihracatın, uluslararası markalaşmanın ve
endüstriyel tasarımın gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin
yükseltilmesine katkı sağlamaktır.”

5.4 EPO Ve OHIM Raporu
Örneklem grubunun seçilmesi ardından hangi şirketlerin fikri haklar portföylerinin
analiz edileceği belirlenmiştir. Ardından sadece Türkiye’deki şirketlerin kendi
içlerinde bir değerlendirme yapmanın ve bu şirketlerin küresel pazardaki avantaj
veya dezavantajlarına dair görüş elde edememenin yetersiz olacağı düşünülmüş ve
karşılaştırma yapılabilecek bir araştırma arayışına girilmiştir. Bu araştırma
sonucunda Avrupa Birliği’nin 27 ülkesi üzerinde yapılan bir araştırma bulunmuş ve
tez çalışmasına dahil edilmiştir.
Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Avrupa Birliği İç Pazar Uyum Ofisi’nin (OHIM) 2013
yılında birlikte gerçekleştirdiği raporda, fikri haklar alanında yoğun faaliyette
bulunulan faaliyet alanları tespit edilmiş, kodlanarak listelenmiş ve Avrupa
ekonomisine katkıları belirlenmiştir. Raporda, ihracat, italat ve fikri haklar arasındaki
önemli bağa dair bulgulara ulaşılmış ve fikri haklar alanında yoğun faaliyette olduğu
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tespit edilen şirketlerin Avrupa Birliği ihracatının %90’nını ve ithalatının da %88’ini
gerçekleştirdikleri ifade edilmiştir. Fikri haklar alanında yoğun faaliyetlerin tespit
edildiği alanların kodları tez çalışmasının veri setine eklenmiş ve belirlenen hak
sahibi şirketlerin faaliyet alanları bu kodlar ile eşleştirilmiş ve örneklem grubunun
fikri haklar portföyleri Avrupa’da rekabet edebilecek seviye için beklenen yoğunluğa
cevap verip verememelerine göre de yorumlanmıştır.
EPO ve OHIM raporunda ayrıca, inovasyonun Avrupa’nın 2020 için belirlediği 5
önemli hedefin kapsadığı alanlardan biri olduğu ifade edilmiştir. İnovasyon, rekabet
gücü ve ekonomik başarının küreselleşen pazarlarda ve günümüz bilgi ekonomisinde
geliştirilmesi gerekliliği ve bu gelişim için en önemli faktörlerden birinin de fikri
haklar olduğu ifade edilmiştir. Avrupa’nın bu alanda oturmuş bir geleneğinin de
olduğunun da altı çizilmiştir.
Türkiye’nin ise ne yazık ki fikri haklar alanında oturmuş bir geleneği ya da gereken
seviyede bir fikri haklar farkındalığı söz konusu değildir. Önceki sayfalarda
Türkiye’nin fikri haklar tarihi ile ilgili veirlen bilgiler bu durumun altını çizmektedir.
Üstelik Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin küresel pazarda rekabet ettiği Avrupa
şirketler

bu

alanda

oldukça

donanımlı

görünmelerine

rağmen,

daha

da

güçlenmelerinin gerekliliği EPO ve OHIM raporunda yapılan analizlere dayanarak
ifade etmektedir.

Bu da Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerinin fikri haklar

farkındalıklarını ve altyapısını sağlamlaştıramadıkları sürece küresel rekabette
başarılı olma ihtimallerinin düşük olduğunu düşündürmektedir.
Ayrıca, seçilen örneklem grubundaki şirketlerin düşük bir yüzdesinin, fikri haklar
alanında Avrupa’daki rakipleri karşısında gereken seviyenin altında olduğu
düşünülmektedir. Verilerin incelenmesi ardından bulgulara bakılarak örneklem
grubundaki şirketlerin fikri haklar performansları ile ilgili bu düşüncelerin doğruluğu
irdelenecektir.
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6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere öncelikle daha önce anlatılan
literatür araştırması yapılmış ardından belirlenen örneklem grubunun verileri analiz
edilerek bulgulara ulaşma yolu seçilmiştir. Aşağıda izlenilen süreç madde madde
ifade edilmektedir.
6.1 Ödül Sisteminde Yer Alan Marka Sahiplerinin Veri Setine Eklenmesi
Analize başlarken Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 2008, 2010, 2012 ve
2014 katalogları incelenirken ödüllerin marka adı altında sergilendiği görülmüştür.
Bu sebeple yapılan fikri haklar portföyü analizinde de iyi tasarımla desteklenen ve
tüketici ile buluşan markalar üzerinden harekete geçmeye karar verilmiştir. Fikri
haklar portföyünün etkin kullanımının markayı güçlendirdiği bilinmektedir. Marka
tescili, tasarım tescili, patent ve faydalı model belgeleri markayı ve markalaşmayı
destekler. Bu sebeple markalar üzerinden yapılan listeleme doğru bulunmuştur ve
veri setine şirketler marka sahibi olarak eklenmiştir.
2008, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında ödül kazanan bütün markalar listelenmiştir ve
bu markaların fikri haklar portföylerinin hangi şirketlerin üstünde olduğu marka
tescilleri ve tasarım tescillerinin hak sahiplerine bakılarak tespit edilmiştir. Bu tespit
sonucunda marka başına analiz edilecek fikri haklar portföyleri belirlenmiştir. Bu
tespit edilen şirketlerin listesi ekte paylaşılmıştır.
6.2 Fikri Haklar Alanındaki Verilerin Sağlanması
Belirlenen hak sahibi şirketlerin marka tescilleri, patent, faydalı model ve tasarım
tescilleri portföyleri Türk Patent Enstitüsü veri tabanından indirilerek, bir rapor
haline getirilmiştir. Fikri haklar başlığı altında sınai haklar incelenerek; mevcut
marka tescilleri, tasarım tescilleri, patent ve faydalı model belgeleri ve son durumları
detaylı bir şekilde rapor edilmiştir. Böylelikle kaç başvuru yaptıkları, kaçının tescile
dönüştüğü, kaçının hala tescilli olduğu ve kaçının terk edildiği tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmanın aynı anda pek çok veriyi göz önünde bulundurması
gerektiğinden, bir yazılım ile gerçekleştirilebilecek bir yapıda olmadığı düşünülerek,
verilerin ince detaylarını da ele alabilmek adına elle yapılmış ve bu veri toplama ve
derleme çalışması 1 yılı aşkın bir zaman almıştır.
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6.3 Veri Seti Başlıklarının Belirlenmesi
Analizde kullanılacak veri seti araştırma amaçları doğrultusunda literatür çalışması
sonucunda amaçlanan bulguları sağlayacak şekilde belirlendi.
Çalışma sırasında, daha önce planlanmaya verilere rastlandı ve tasarım tescillerinde
tasarımcı ismi olarak belirtilen isimler ile Design Turkey Endüstriyel Tasarım
Ödülleri’ne tasarımcı ismi olarak iletilen isimlerin örtüşmediği görüldü. Fikri haklar
alanında bir farkındalık eksikliği olduğu düşünülen bu yaklaşımının örneklem
grubunda yer alan kaç şirket tarafından gerçekleştirildiğini anlamak için tasarımcı
isimlerinin tasarım tescilleri ve ödül sistemi ile örtüşüp örtüşmedi bilgisi de veri
setine eklendi.
Veri seti başlıklarını aşağıda verilmiştir.
•

Marka Sahibi

•

Yer Alınan Kategori

•

EPO ve OHIM Raporuna Göre Faaliyet Alanı Kodu ve Yoğunluk
Beklentisi Olan Fikri Haklar Alanları

•

Turquality Kapsamında mı? Kaç alt marka ile?

•

İhracat Yapılan Ülke Sayısı

•

Toplam Ödül Sayısı

•

Ödül Alınan Yıl Sayısı

•

Ödüllü Marka Tescil Sayısı

•

Ödüllü Tasarım Tescil Sayısı

•

Ödül Konusunda Buluş İddiası Var Mı? (Patent veya Faydalı Model
başvurusu ya da yaşayan ya da yaşamayan belgesi var mı?)

•

Ödül Konusunda İncelemeli Patent Sayısı

•

Ödül Konusunda İncelemesiz Patent Sayısı

•

Ödül Konusunda Faydalı Model Sayısı

•

Ödül Konusunda Yaşamayan Tescil veya Belge Türü ve Sayısı

•

Terk Edilen Başvurular Var Mı?
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•

Bütünleşik Portföy Varlığı Söz Konusu Mu?

•

Portföy Marka Tescili Sayısı

•

Portföy Tasarım Tescili Sayısı

•

Portföy İncelmeli Patent Belgesi Sayısı

•

Portföy İncelemesiz Patent Belgesi Sayısı

•

Portföy Faydalı Model Belgesi Sayısı

•

Portföy Aktif Mi?

•

Yaşamayan Buluş Belge Türü ve Sayısı

•

Tasarım Tescillerinde Belirtilen Tasarımcı Adı ile Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde Belirtilen Tasarımcı Adı Aynı Mı?

6.4 Sektörel Olarak Kategorilendirme:
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri marka adı altında sunmanın yanı sıra
sektörlere ve benzer özellikteki sektörlerin birleştirildiği kategorilere ayırmıştır.
Şirket bazlı bir analiz ötesine geçerek, belirli sektörlerin ortak özelliklerini
anlayabilmek ve diğeri ile karşılaştırabilmek adına aynı kategorideki hak sahiplerinin
fikri haklar portföyleri birleştirilmiş ve sektörel bir analiz yapmak hedeflenmiştir.
Böylelikle Türkiye’de Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde ödül alan
kategorilerin de fikri haklar performansları ortaya konmak istenmiştir.
6.4.1 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri sektör/ kategori başlıkları:
•

Ambalaj ve Hızlı Tüketim

•

Aydınlatma

•

Elektrikli Ev Aletleri

•

Elektronik Ürünler

•

Ev Cihazları ve Kişisel Bakım

•

Ev ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

•

Kamu Alanı Ürünleri
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•

Mobilya

•

Spor, Hobi, Oyun ve Kişisel Ürünler

•

Tıbbi Cihazlar ve Gereçler

•

Ulaşım Araçları ve Aksesuarları

•

Vitrifiye Ürün ve Yapı Bileşenleri

•

Yatırım Ürünleri ve İş Makineleri

6.5 Analizde Kullanılan EPO Ve OHIM Raporu
EPO ve OHIM’in 2013 yılında yayınlanan raporlarında, fikri hakların marka, patent,
tasarım, coğrafi işaretler ve eseler alanlarında yoğun olan endüstriler tespit edilmiştir.
Çalışmada faaliyet bazlı olarak ayrıştırılan şirketlerin fikri hakların hangi alanlarında
yoğun oldukları belirlenmiştir. Bu çalışma için EPO ve OHIM verileri kullanılmıştır.
Bu verilerinin yanı sıra 27 Avrupa ülkesinden 20 milyon şirket datalarını kapsayan
bir program kullanılarak veriler eşleştirilmiş ve analizde yaklaşık 240.000 şirket
verisi yer almıştır. Böylelikle hangi faaliyet alanlardaki şirketlerin, hangi fikri haklar
alanlarında yoğun olarak tescil ve belge aldıkları tespit edilmiştir.
Bu çalışmada kullanılan faaliyet alanları ile Design Turkey Endüstriyel Tasarım
Ödülleri’nde ödül alan 118 şirketin faaliyet alanları eşleştirilmiştir. Eşleşme
sonucunda ise, rapora göre yoğunluk tespit edilen olan fikri haklar alanlarında 118
şirketin performansı yorumlanmıştır.
EPO ve OHIM ortak raporunun önemli çıktılarından biri fikri haklar alanında yoğun
olan bu şirketlerin, Avrupa Birliği’ne ithalatın %88’ini ve ihracatın %90’nını
gerçekleştiriyor olmasıdır. İhracat yapan bir Türkiye’nin amaçlandığı Turquality
programı ve onun ödülleri ile yer aldığı Design Turkey Endüstriyel Tasarım
Ödülleri’ne katılan şirketlerin, acaba EPO ve OHIM raporuna göre kendi faaliyet
alanlarıyla eşleşen fikri haklar alanlarında beklenen yoğunluğu karşılayıp
karşılamadıkları anlaşılmak istenmiştir.
EPO ve OHIM raporunda her faaliyet alanının toplam tescil ve belgeleri tespit
edilmiştir. Ardından bu sayı, sektörde Avrupa Birliği sınırları içinde bu alanlarda
çalışan işçi sayısına bölünmüş ve bu verilerden ortalama değer belirlenmiştir. Bu
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ortalama değerin üstünde olan tescil ve belge sayılarına sahip şirketler yoğunluğu
karşılayanlar olarak tespit edilmiştir.
Bu çalışmada aynı analiz yapılmadığından, şirketlerin yoğunluk beklentisini
karşılayıp karşılamadığına dair net bir yorum yapmak söz konusu olamayacaktır.
Fakat şirketlerin faaliyet alanları ile bu sektörler eşleştirilerek bu analize göre hangi
şirketlerden hangi alanlarda yoğunluk beklentisi olduğu belirlenecek ve de gerek
kendisi ile aynı kategoride olan şirketlerle, gerekse ödül alan 118 şirkete göre
karşılaştırılarak yoğunluğu karşılayıp karşılamadığına dair yorum yapılacaktır.
Sektörlerin eşleştirilmesi aşamasında ise, ödül alan şirketlerin pek çok faaliyette
bulunuyor olması sebebiyle bir alan seçilmiş ve o alan üzerinden ilerlenmiştir. Bu
alan seçilirken ödül aldıkları ürün veya şirketin en yaygın faaliyet gösterdiği alan
üzerinden hareket edilmiştir. Çünkü her faaliyet yoğunluk beklenen alanlarda yer
almamaktadır. Seçim yapılırken, yoğun beklenti olan alanların herhangi birinde
faaliyet gösteriyor olması yeterli görülmüştür. Diğer faaliyetlerinde bir beklenti
olmasa bile, bir faaliyetinde yoğunluk beklentisi olması yeterli bulunmuştur. Örneğin
AH2 kodlu şirketin sabun üretimi yanı sıra şampuan, duş jeli ve krem de ürettiği
görülmüştür. Sabun dışında ürettikleri ürünlerin, fikri haklar alanında yoğunluk
beklenen üretim alanları içinde olmamasına rağmen sabunların yer alıyor olması, o
şirketin yoğun sabun üretimi göz önüne alınarak; marka, patent, tasarım alanlarında
yoğunluk beklenen şirket olarak belirlenmesi için yeterli görülmüştür. Kodların
eşleştirmelerinin nasıl yapıldığına ve şirketlerin hangi kodlar ile eşleştirildiğine dair
bilgiler ektedir (Ek A).
6.6 Araştırmanın Aşamaları Ve Süresi:
Araştırma 14 ayda tamamlanmıştır.

İlk bir ayda ödül alan markaların; marka

tescillerinin, tasarım tescillerinin, patent ve faydalı model belgelerinin hangi şirketler
üzerine olduğu tespit edilmiş ve bu şirketlerin EPO ve OHIM raporundaki faaliyet
alanları kodları ile eşleştirilmesi yapılmıştır. Ardından bu şirketlerin hangilerinin
Turquality Destek Programı kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir. Son olarak analiz
edilecek şirketlerin kendi web siteleri ya da gazetelere verdikleri haberler incelenerek
ihracat yapıp yapmadıkları ve yapıyorlarsa kaç ülkeye yaptıkları bilgileri
edinilmiştir.
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İkinci ayda ödül alan tasarımlardan kaçının tescilli olduğu tespit edilmiş ve tescil
numaraları ile rapora eklenmiştir. Bu tespit esnasında, tasarım tescillerinde belirtilen
tasarımcı isimleri ile Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ne belirtilen
tasarımcı isimleri arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu sebeple rapora bu
bilgi de eklenmiştir.
Üçüncü ayda marka, tasarım, patent ve faydalı model portföyleri Türk Patent
Enstitüsü veri tabanında şirketlerin ticaret unvanları ile aratılarak Ağustos 2015
tarihindeki güncel durumları göz önüne alınarak çıkarılmaya başlanmıştır. Bir tarih
belirlenmesinin sebebi, çalışmanın uzun sürecek olması ve verilerin sürekli
güncelleniyor olması sebebiyle verilerin her şirket için aynı tarihteki son durumları
baz alması gerekliliğidir. Türk Patent Enstitüsü yaptığı her güncellemenin hangi
tarihte yapıldığını göstermektedir. Bu sebeple Ağustos 2015 tarihine kadar olan
durumlar rapor edilebilmiştir.
118 şirket için halen yaşayan tescilli markalar, tasarımlar, belge sahibi incelemeli
patent, incelemesiz patent, faydalı model belgeleri yaklaşık 10 ayda listelenmiştir. Eş
zamanlı olarak literatür taraması yapılmış ve tez içinde anlatılan başlıklar yazılmaya
başlanmıştır. Son iki ay ise verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasına ayrılmıştır.
6.7 Etik Açıklamalar:
Bu araştırma Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri ve Türk Patent
Enstitüsü’nün hakla açık verileri doğrultusunda internet üzerinden yürütülmüştür.
Şirketlerin her ne kadar halka açık veriler olsa da sınai haklarının verilerinin tüm
detayları ile paylaşılmasından rahatsız olacakları düşünülerek tüm listelerde şirket
isimleri yerine kodlar kullanılmış ve şirketlerin portföy bilgilerine tez içinde yer
verilmemiştir. Sadece rakamlar listelere eklenmiş; marka, tasarım tescillerine ve
patent belgelerine dair tek tek çıkarılmış raporlar gizlenmiştir.
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7. ARAŞTIRMANIN BULGULARI:
7.1 Verilerin Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Sektör Ayrımlarına
Göre Analizi
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde marka sahibi şirketler belirli
sektörler veya kategoriler altında sunulmuştur. Aşağıdaki analizde bu kategorilere
göre marka sahibi şirketleri listelenmiş ve analiz edilmiştir.
7.1.1 Ambalaj ve hızlı tüketim
Ambalaj ve Hızlı Tüketim olarak belirtilen 22 şirket bulunuyor. Bu şirketler
toplamda 38 ödül almışlar. AH10 kodlu şirketin istikrarlı bir şekilde her yıl ödül
alarak toplamda 9 ödül alması ödül sayısını arttıran bir faktör olmuş. AH2 3, AH9 4,
AH22 de 2 ödül ile ödül konusunda istikrarlı bir duruş sergilemişler.
Bu kategoride yer alanların toplam marka portföylerinin diğer tüm sektörlerden daha
yüksek bir hacime sahip olduğu görülüyor. Marka portföy hacimleri açısından, 118
şirket toplamının %62’si bu kategorideki şirketlerce sağlanıyor. Marka portföylerinin
yüksek olması, yüksek rekabet koşulları ve geniş ürün gamları sebebiyle bu
kategorideki şirketlerden beklenen bir durum. Toplamda 5986 marka tescili olan bu
kategorinin marka portföylerinin %96.9’u 12 şirket tarafından sağlanıyor, AH19
kodlu şirketin ise hiç marka tescili yok. AH21 kodlu şirket 2647 marka tescili sayısı
ile diğerlerine oranla sıra dışı bir hacim sergiliyor ve kategorisi toplamının
%44.2’sini karşılıyor.
Tasarım portföyleri ise ağırlıklı olarak aktif olmakla birlikte, 22 şirketten 19’ü ödül
aldıkları tasarımların tescilini yaptırmış ve toplamda 7 şirketin ağırlıklı rolü ile
oluşan 464 tasarım tescil belgesinde 4443 adet tasarım tesciline konu olan ürün
görseli yer alıyor. 7 şirketin toplama oranı ise tasarım tescil sayılarında %83.8,
tescillere konu toplam görsel sayılarında ise %94.5. Tasarım sayılarında diğerlerine
oranla ciddi bir farkla öne çıkan AH20 kodlu şirketin toplama oranı ise %76.
AH20’nin tekstil şirketi olması ve desen görsellerini tescil ettirmesi sebebiyle bu
yüksek hacim de beklenen bir durum.Ödül konusunda buluş yapan 6, genel olarak
buluş yapan 8 şirket bulunuyor ve buluş sayıları oldukça düşük. Buluşlarla ilgili
belgelerin toplamı, 118 şirket toplamın sadece % 0.92’sini oluşturuyor.
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EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde, rapora göre yoğunluk beklentisi olan 21 şirketten
17’sinin yoğunluk beklenen alanlarda girişimlerde bulunduğu, 7 şirketin ise
diğerlerine oranla daha yüksek hacimlerle bu alanlarda aktif olduğu görülüyor. 4
şirketin ise yoğunluk beklenen alanların tümüne giremedikleri gözlemleniyor. AH13
ve AH22 kodlu şirketlerin buluş alanında girişimlerinin olmaması nedeniyle
yoğunluk beklenen alanlara giremediği, AH16 ve AH19 kodlu şirketlerin fikri haklar
alanında oldukça zayıf kaldıkları anlaşılıyor. AH16 kodlu şirketin sadece bir marka
tescili olduğunu ve AH19 kodlu şirketin ise hiçbir girişimi olmadığını görüyoruz.
Özellikle buluşlar ile ilgili yoğunluk beklenen 9 şirketten 5’inin bu alanlarda
girişimde bulunduğu ifade edilse de; AH2 kodlu şirketin 4 incelemeli patenti ve bir
incelemeli patent başvurusu, AH6 ve AH8 kodlu şirketlerin ise birer incelemeli
patent başvurusu, AH9 kodlu şirketin bir incelemesiz patenti olduğunu ve
diğerlerinin yine tekli sayılarda ve artık yaşamayan belgeleri olduğunu görülüyor.
Buluşlarla ilgili belgelerin toplamının da 118 şirket toplamın sadece %0.92’sini
oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların oldukça zayıf olduğu
anlaşılıyor. EPO ve OHIM raporu ile karşılaştırıldığı zaman Avrupalı rakiplerine
oranla buluşlar alanında çok geride kalmış bir şirket topluluğu ile karşı karşıya
olunduğu gözlemleniyor.
Ambalaj ve Hızlı Tüketim kategorisindeki 22 şirketten 4’ü Turquality Destek
Programı Kapsamında yer alıyor. AH2 ve AH8 kodlu şirketler 2, AH7 ve AH20
kodlu şirketler 1 marka ile kapsamda yer alıyor. Bu şirketlerin yüksek sayıda marka
ve tasarım tescilleri göze çarparken, EPO ve OHIM raporuna göre tüm yoğunluk
beklentisi olan alanlarda da girişimde bulundukları görülüyor. AH7 ve AH20 kodlu
şirketlerin yoğunluk beklentisini karşılayacak seviyede tescil ve belgelerinin olduğu,
AH2 ve AH8 kodlu şirketlerin ise, yine buluş alanındaki zayıf performansları
sebebiyle Avrupalı rakiplerini yakalayamadıkları görülüyor. Bu kategorideki
şirketlerin ihracat faaliyetleri ile ilgili bilgilerine bakıldığında; 16 şirketin internet
sitelerinde veya haklarında çıkan haberlerinde ihracat yaptıklarını belirttiği
görülüyor. EPO ve OHIM raporuna göre beklenen yoğunluk alanlarında 3 şirket
dışında hepsinin girişimlerde bulunduğu, fakat 3 şirketin buluş alanındaki zayıf
performansları

nedeniyle

yoğunluk

beklenen

bulunamadığı gözlemleniyor.
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alanların

tümünde

girişimde

Tüm veriler toparlandığında; 22 şirketin yer aldığı bu kategoride yoğun marka
tescilleri bekleniyor ve beklendiği gibi marka portföyleri diğer tüm sektörlerden daha
yüksek bir hacime sahip. Bu beklentiyi kategorilerinde diğer şirketlere oranla
farklılaşan yüksek sayıda marka tescil hacimleri ile 12 şirket karşılıyor. Bu 12 şirket
70 ve üzeri marka tescilleri olan şirketlerden oluşuyor. Tasarım alanında ise yine 7
şirket 30 ve üzeri tasarım tescil sayıları ile öne çıkıyor fakat buluşlarda genel olarak
çok zayıf bir performans sergileniyor. Ambalaj ve hızlı tüketim kategorisinde yer
alan şirketlerin verileri aşağıdadır (Çizelge 7.1).
Çizelge 7.1: Ambalaj ve hızlı tüketim kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül
Ve Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent - FM

Yaşamayan
Buluşlar

AH1

2-1

Var

2

Var

Var-Aktif

73

S8 T 40

0

1-0

Yok

AH2

3-2

Var

2

Var

Var-Aktif

330

S41 T 79

4+1B

1-0

Yok

AH3

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

14

S 5 T 10

0

0-4

1 İncelemesiz

Var

Var-Aktif

22

S2T2

0

0-0

1 FM

AH4

1-1

Var

1

AH5

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

8

S 7 T 49

0

0-0

Yok

Var

Var-Aktif

4

S1T1

1B

0-0

1 İncelemeli B
1 İncelemesiz

AH6

1-1

Var

1

AH7

1-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

702

S 69 T 174

0

0-0

Var

0

Yok

Var-Aktif

228

S 35 T 209

1B

0-0

Yok

Yok

Var-Aktif

209

S 14 T 56

0

1-0

Buluş yok

AH8

2-2

AH9

4-3

Var

7

AH10

9-4

Var

7

Yok

Yok-Aktif

879

S 42 T 83

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

32

S3T7

0

0-0

Buluş yok

AH11

1-1

Var

1

AH12

1-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

38

S2T6

0

0-0

Buluş yok

1

Yok

Yok-Aktif

147

S 34 T 97

0

0-0

Buluş yok

1

Yok

Yok-Aktif

46

S 13 T 26

0

0-0

Buluş yok

16

0

0

0-0

Buluş yok

AH13

1-1

Var

AH14

1-1

Var

AH15

1-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

AH16

1-1

Var

0

Yok

Yok-Aktif

1

0

0

0-0

Buluş yok

Var

0

Yok

Yok-Aktif

226

S 10 T 13

0

0-0

Buluş yok

AH17

1-1

AH18

1-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

151

S 10 T 32

0

0-0

1 İncelemesiz

AH19

1-1

Yok

1

Yok

Yok-Pasif

0

0

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

105

S 104 T 3389

0

0-0

Buluş yok

AH20

1-1

Var

1

AH21

1-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

2647

S 60 T 139

0

0-0

Buluş yok

Var

2

Yok

Yok-Aktif

108

S 4 T 31

0

0-0

Buluş yok

AH22

2-2

Ambalaj ve hızlı tüketim kategorisindeki şirketler; EPO ve OHIM’in raporuna göre
değerlendirildiğinde, şirketlerin 17’sinin yoğunluk beklenen alanlarda girişimlerde
bulunduğu, 7 şirketin ise diğerlerine oranla daha yüksek hacimlerle bu alanlarda aktif
olduğu ve Avrupalı rakiplerine karşı diğerlerine oranla daha donanımlı oldukları
söylenebilir. Sonuç olarak, yapılan analiz sınırları içinde kalarak yorumlandığında;
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bu kategoride toplam 22 şirketten sadece 7’sinin Avrupa şirketleri ile rekabet edebilir
durumda olduğu söylenebilir.
7.1.2 Aydınlatma
Aydınlatma sektöründen ödül alan 5 şirketin ödül sayısı 11 ve ödüllerin 7’si A1 ve
A5 kodlu şirketler tarafından karşılanıyor. Aydınlatma kategorisi fikri haklar
portföylerinde kategoriler arasında en düşük oranlara sahip olanlardan biri olarak
karşımıza çıkıyor. Yer alan şirketler oldukça düşük hacimler sergilemekle birlikte;
ödül konusunda marka tescili yaptıran 4, buluş yapan 2 şirket bulunurken, ödül
konusunda tüm şirketlerin tasarım tescili yaptırmış olduğu görülüyor.
Portföyler değerlendirildiğinde, tasarım tescillerinde 5 şirketten 3’ü; toplam tasarım
tescillerinin %92’sini, tescile konu görsel sayılarının ise %98’ini karşılayarak öne
çıkıyor. Fakat tasarım tescil sayıları oldukça düşük ve tüm kategori şirketlerinin
toplamı, 118 şirket toplamının sadece 1,3’ünü oluşturuyor. Marka tescilleri toplamı
ise sadece %0.14’ünü oluşturuyor. Aydınlatma kategorisi ile ilgili veriler aşağıdadır
(Çizelge 7.2).
Çizelge 7.2: Aydınlatma kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül Ve
Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

A1

4-3

Var

4

Var

Var-Aktif

8

S 16 T 94

A2

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

3

A3

1-1

Yok

1

Yok

Yok-Aktif

Var

2

Yok

Yok-Aktif

Var

3

Yok

Yok-Aktif

A4
A5

2-2
3-3

İncelemeliİncelemesiz
Patent

FM

Yaşamayan
Buluşlar

0-0

1

Yok

S2T2

0-0

0

1 İncelemesiz, 1 FM

0

S1T1

0-0

0

Buluş yok

1

S 7 T 19

0-0

0

Buluş yok

2

S 13 T 65

0-0

0

Buluş yok

Buluşlar ile ilgili belgelere dair portföyler incelendiğinde ise, sadece AH1 kodlu
şirketin 1 faydalı model belgesinin yaşadığı ve bir başka şirketin artık yaşamayan bir
incelemesiz patent ve bir faydalı model belgesi olduğu görülüyor. Böylelikle
aydınlatma sektörü; buluşlar ile ilgili en düşük performansa sahip sektör olarak
karşımıza çıkıyor.
Bu kategoride bulunan şirketlerden hiçbiri Turquality Destek Programı kapsamında
yer almıyor. A1 kodlu şirket ise 20’den fazla ülkede ihracat yaptığını belirtiyor. EPO
ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu şirketler
değerlendirildiğinde; 4 şirketten tüm alanlarda yoğun fikri haklar portföyü, 1
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şirketten ise sadece yoğun bir tasarım portföyü beklendiği görülüyor. Yoğunluk
hiçbir alanda karşılanamamış bulunuyor. Üstelik, yoğunluğun karşılanmaması bir
yana 118 şirket içinde en düşük hacimlerin bu kategoride olduğu görülüyor. Sadece 3
şirketin

yoğunluk

beklenen

alanda

ufak

girişimlerde

bulunmuş

olduğu

gözlemleniyor. Fakat bu 3 şirketin 2’sinin ise bu girişimlerinin geçmişte kaldığını ve
artık o alanlarda yaşayan hiçbir belgelerinin olmadığı görülüyor.
Aydınlatma sektörünün ağırlıkla Çin’den aldığı parçalar ve mallarla ticaret yaptığı ve
ithalata yönelmiş olduğunun gözlemlendiği günümüzde bu tablonun çok da şaşırtıcı
olmadığı düşünülebilir. Yapılan analiz sınırları içinde kalarak yorumlandığında; bu
sektörde yer alan şirketlerin Avrupa’da rekabet edebilecek seviyede olmaktan çok
uzak olduğu görülüyor. İhracat yaptığını ifade eden A1 kodlu şirketin hem 3 yılda 4
ödül alarak ödül konusunda istikrarlı olduğu, hem sektöründeki diğer şirketlerden
daha çok marka ve tasarım tesciline sahip olduğu ve son olarak yine sektörü içinde
yaşayan bir faydalı modeli olan tek şirket olarak diğerlerine oranla öne çıktığı
görülüyor.
7.1.3 Elektrikli ev aletleri
Elektrikli Ev Aletleri kategorisinde yer alan 4 şirketin ödül sayısı 40. Yıllar içinde
istikrarlı duruşları ve yüksek ödül sayıları ile öne çıkan bu sektörde; ödüllerden 33’ü
toplam 118 şirket içinde en çok ödül alan 2 şirket olan EEA1 ve EEA4 kodlu 2
şirkete ait.
Kategoride yer alan tüm şirketler ödül alanlarında hem marka hem tasarım hem de
buluş alanında belge sahibi. Bu sadece bu kategoriye özgü bir durum, diğer hiçbir
kategoride tüm şirketler tüm ödül alanlarında belge almamış. Bu kategorinin faaliyet
alanı düşünüldüğünde tüm alanlarda belge almış olmaları beklenen bir durum.
Fikri Haklar portföyleri değerlendirildiğinde ise, yüksek hacimler göze çarpıyor.
Özellikle buluşlar ve tasarım alanlarında tüm diğer kategorilerden ciddi boyutta
farklılaşan oranlarda yüksek hacimlere sahipler. Markada da hacimler çok yüksek
fakat orada birincilik beklendiği üzere Ambalaj ve Hızlı Tüketim kategorisi
toplamınca karşılanıyor. Elektrikli Ev Aletleri kategorisinde yer alan şirketlerin
verileri aşağıdadır (Çizelge 7.3).
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Çizelge 7.3: Elektrikli ev aletleri kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül
Ve Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

EEA1

18-4

Var

13

Var

Var-Aktif

431

S173 T468

EEA2

5-1

Var

5

Var

Var-Aktif

52

S 5 T 15

EEA3

2-2

Var

2

Var

Var-Aktif

41

S 14 T 33

Var

10

Var

Var-Aktif

33

S 350 T 748

EEA4

15-4

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent-FM

Yaşamay
an
Buluşlar

456+481B

83-0

500 +

1

2-1

1 FM

2B

0-6

3 FM

94+8B

18-11

200+

Marka tescillerinde EEA1 şirketi 431 marka tescili ile kategorisi içinde toplamın
%93’ünü karşılayarak öne çıkarken, buluşlarda EEA1 ve EEA4 şirketleri kendi
kategorilerindeki toplam portföy yoğunluğunu %99 oranı ile oluşturuyor. Tasarımda
ise, bu 2 şirket %98 oranında yoğunluğu karşılıyor. EEA1 şirketi tek başına
kategorisi içinde yer alan incelemeli patentlerin %82.7’sini, incelemesiz patentlerin
ise %80.5’ini karşılarken, analiz edilen toplam 118 şirketin de incelemeli
patentlerinin %66.9’unu, incelemesiz patentlerinin ise, 51.8’ini karşılıyor.
EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; tüm şirketlerden fikri haklar alanında yoğunluk
beklendiği ve tüm 4 şirketin de tüm fikri haklar alanında çalışmalarının olduğu
görülüyor. Fikri haklar alanında yoğunluk beklentisini sadece 2 şirketin
karşılayabileceğini, özellikle EEA1 kodlu şirketin yoğunlukta fazlasıyla öne çıktığı
görülüyor. EEA1 ve EEA4 kodlu şirketlerin aynı zamanda Turquality Destek
Programı kapsamında oldukları ve kesin bir değerlendirme yapamamakla birlikte
Avrupalı rakipleri ile rekabet edecek seviyelerde portföylere sahip oldukları ifade
edilebilir. İnternet üzerinden bu şirketlerin yurtdışında ürün ve hizmet sundukları
ülke sayılarının 100’ün üstünde olduğu, EEA1 için Avrupa ülkeleri dahil olmak
üzere belirli ülkelerde en çok satan ürünlerin bu şirketlerin olduğu bilgisi ise, bu
bulguları desteklenmektedir.
7.1.4 Elektronik
Elektronik alanında 8 şirketin 27 ödülü bulunuyor. Ödüllerden 17’si ise EÜ3 ve EÜ7
kodlu 2 şirkete ait. EÜ3 3 yılda 5 ödülle, EÜ7 ise 4 yılda 12 ödülle ödül konusunda
istikrarlı bir duruş sergiliyor. 7 şirket ödül konusunda marka tesciline sahipken; ödül
alanında buluşlar ile ilgili belge alan şirket sayısı 6’ya, tasarım konusunda tescil alan
şirket sayısı 4’e düşüyor. Marka tescillerinde ağırlığı %94 ile 4 şirket, tasarım
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tescillerinde %50 ile 1 şirket taşıyor. Buluşlar ile ilgili belgelerde de 3 şirket
toplamın %93,9’unu karşılayarak öne çıkıyor. Elektronik kategorisinde yer alan
şirketlerin verileri aşağıdadır (Çizelge 7.4).
Çizelge 7.4: Elektronik kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül
Ve Yıl

Ödüllü
MarkaTasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

BütünleşikAktif
Portföy

Tasarım
Tescili

Yok-Aktif

Mar
ka
Tesc
ili
5

EÜ1

1-1

Var-0

Var

0

Var-Aktif

78

S21 T61

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent

FM

Yaşamayan
Buluşlar

0

1B

1

Yok

27

1

1

2 İncelemeli 3 FM

EÜ2

1-1

Var-1

Var

EÜ3

5-3

Var-5

Var

Var-Aktif

11

S2 T 7

1+1B

3

0

1 İncelemeli

Var

Var-Aktif

126

S40 T158

5+10B

11+1B

28+2B

2 FM

EÜ4

3-3

Var-1

EÜ5

1-1

Var-1

Var

Var-Aktif

43

S17 T33

0

0

2+1B

1 İncelemeli 3 FM

Yok

Yok-Aktif

2

0

0

0

0

Buluş yok

EÜ6

3-2

Var-0

EÜ7

12-4

Var-0

Var

Var-Aktif

133

S8 T49

32+76B

1

2

50+

Yok-0

Yok

Yok-Aktif

4

0

0

0

0

Buluş yok

EÜ8

1-1

EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; bu alandaki şirketlerin tüm fikri haklar alanlarında
yoğun portföy sahibi olmaları bekleniyor. 2 şirket dışında tüm şirketlerin tüm fikri
haklar alanında çalışmaları olduğu gözlemleniyor. Marka ve tasarım alanlarında 6
şirketin belirli bir seviyede aktif olduğu, buluşlar ile ilgili olarak ise 3 şirketin öne
çıktığı gözlemleniyor. Bu 3 şirketten 2’si Turquality Destek kapsamında yer alıyor.
Bu şirketlerden EÜ3 kodlu şirket ihracat yaptığı ülkelerin 70 ülkeden fazla olduğunu,
EÜ7 ise 152 ülke olduğunu internet sitelerinde ifade ediyor. Fakat EÜ3 Turquality
Destek Programı kapsamında yer almıyor.
EÜ1 kodlu şirket dışında kalan tüm şirketler ise ihracat yaptıklarını ifade ediyor.
İhracat yapanlardan EÜ6 ve EÜ8 ise EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk
beklentisi olan alanların tümünde aktif değil. Hatta genel olarak bu 2 şirketin fikri
haklar performanslarının çok zayıf olduğu gözlemleniyor, hiç tasarım tescilleri
olmadığı gibi toplam marka tescil sayıları ise 6.
Bu kategorideki şirketler genel olarak değerlendirildiğinde; EÜ2, EÜ4 ve EÜ7 kodlu
3 şirketin öne çıktığı ve kategorideki portföy yoğunluklarını bu şirketlerin karşıladığı
ve Avrupa’da rekabet edebilmek adına diğer şirketlere oranla daha avantajlı oldukları
görülüyor. EÜ1 ve EÜ3 kodlu 2 şirketin de diğerleri kadar olmasa da tüm alanlarda
faaliyet gösterdiği görülüyor. EÜ1 kodlu şirketin faaliyet alanının ağırlıkla yazılım
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olması, yazılımların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunduğu göz önünde
bulundurulduğunda bu yoğunluğun az olması ise olağan.
EÜ3 kodlu şirketin hem istikrarlı bir şekilde ödül almış, hem Turquality Destek
kapsamında yer alıyor hem de ihracat yapıyor. Fakat fikri haklar alanına yeterince
ağırlık vermediği ve de yapılan analiz sınırları içinde kalarak yorumlandığında;
gelecekte de aynı başarıları sergileyebilmesi adına yoğunluğunu arttırması gerektiği
söylenebilir. Fikri haklar performansları oldukça zayıf EÜ6 ve EÜ8 kodlu 2 şirketin
de bu kategoride yer aldığı görülüyor. Bu şirketlerden EÜ6’nın Türkiye’de belge
almaya gerek görmeyen yabancı kaynaklı bir şirket olduğu dikkat çekiyor.
Türkiye’nin fikri haklar koruması alanında zayıf olduğu görüşü sebebiyle pek çok
global şirket tarafından tercih edilmediği göz önünde bulundurulunca bu da olağan
bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
7.1.5 Ev cihazları ve kişisel bakım
Ev Cihazları ve Kişisel Bakım alanında 3 şirketin 3 ödül aldığı görülüyor. Bu
şirketlerin hepsinin ödül konusunda marka tescili sahibi oldukları, tasarım ve
buluşlar ile ilgili olarak ise sadece ECKB1 ve ECKB2 kodlu 2 şirketin belge sahibi
olduğu gözlemleniyor. Toplam marka tescil sayısının %94.5’i yine aynı 2 şirket
tarafından karşılanıyor. Tasarım ve buluşlar ile ilgili olarak ise aynı ECKB1 ve
ECKB2 kodlu iki şirketin belgelerin %100’ünü karşıladıkları görülüyor. Bu
kategorideki ürünlerin ev cihazları ve kişisel bakım ürünleri olması, patent
belgesinden ziyade tasarım ve faydalı model belgesi beklentisini doğal kılıyor ve 2
şirketin de özellikle birbirlerine yakın rakamlarda tasarım tescili ve faydalı model
belgesine sahip oldukları görülüyor. Ev Cihazları ve Kişisel Bakım kategorisi verileri
aşağıdadır (Çizelge 7.5).
Çizelge 7.5: Ev cihazları ve kişisel bakım kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül Ve
Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

ECKB1

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

20

S14 T 88

Var

Var-Aktif

32

S14 T 29

Yok

Yok-Aktif

3

0

0

ECKB2

1-1

Var

1

ECKB3

1-1

Var

0

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent- FM

Yaşamayan
Buluşlar

1B

1+1B-5

3 FM

1B

1-7

6 FM

0-0

Buluş yok

EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; bu alandaki şirketlerin tüm fikri haklar alanlarında
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yoğun portföy sahibi olmaları beklendiği görülüyor. Beklenti dahilindeki tüm
alanlarda yine aynı ECKB1 ve ECKB2 kodlu 2 şirketin girişimlerde bulunduğu ve
iki şirketin de ihracat yaptığı görülüyor. Turquality Destek kapsamında ise sadece
biri yer alıyor. Fakat genel olarak, özellikle buluş alanında performanslarının düşük
olması sebebiyle, Avrupalı rakipleriyle rekabette avantajlı olduklarını söylemek
mümkün görünmüyor. Henüz ihracat yapmayan ve fikri haklar portföyü oldukça
zayıf olan ECKB3 kodlu şirketin durumu yapılan analiz sınırları içinde kalarak
yorumlandığında; gelecekte rekabet gücü kazanabilmek adına fikri haklar alanında
farkındalığını ve yoğunluğunu arttırması gerektiği söylenebilir.
7.1.6 Ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları
Ev ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları kategorisinde 15 şirket 45 ödül ile karşımıza
çıkıyor. Ödüllerin 32’si, toplamın %71’i EOGA3, EOGA4, EOGA5 ve EOGA8
kodlu 4 şirketin 3 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ödül almasıyla gerçekleşiyor. Bu
kategorideki 15 şirketin 11’i ödül alanında marka tescili, 9’ü tasarım tescili ve 8’i
buluş ile ilgili belge sahibi. Buluş yapan şirket sayısı ise 9. Ev ve Ofis Gereçleri ve
Aksesuarları kategorisi verileri aşağıdadır (Çizelge 7.6).
Çizelge 7.6: Ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül
Ve Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent - FM

Yaşamayan
Buluşlar

EOGA1

1-1

Var

2

Var

Var-Aktif

7

S10 T12

0

0-3

1 FM

EOGA2

8-3

Var

2

Var

Var-Aktif

199

S282 T965

0

0-4

8 FM

13-3

Var

1

Var

Var-Aktif

109

S120 T341

1B

0-9

5 FM

6-3

Var

1

Var

Var-Aktif

14

S84 T199

2B

1B-6

1 FM

Var

Var-Aktif

54

S103 T394

0

0-0

3 İncelemesiz

EOGA3
EOGA4
EOGA5

1-1

Var

1

EOGA6

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

4

S5 T41

0

0-3

Yok

Var

Var-Aktif

71

S23 T73

0

0-6

1 FM

EOGA7

3-2

Var

1

EOGA8

5-3

Var

0

Var

Var-Aktif

145

S28 T76

1+5 B

1-23+4B

10 FM

Var

7

Yok

Var-Aktif

44

S12 T78

20+51B

3-0

10+

Yok

Var-Aktif

112

S13 T58

1B

0-2+1B

9+

EOGA9

1-1

EOGA10

1-1

Var

7

EOGA11

1-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

2

S1 T1

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

1

S9 T211

0

0-0

Yok

EOGA12

1-1

Yok

1

EOGA13

1-1

Yok

1

Yok

Yok-Pasif

0

0

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Pasif

0

0

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Pasif

0

0

0

0-0

Buluş yok

EOGA14

1-1

Yok

1

EOGA15

1-1

Yok

1

Ev ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları kategorisinde 15 şirket 45 ödül ile karşımıza
çıkıyor. Ödüllerin 32’si, toplamın %71’i EOGA3, EOGA4, EOGA5 ve EOGA8
kodlu 4 şirketin 3 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ödül almasıyla gerçekleşiyor.
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Bu kategorideki 15 şirketin 11’i ödül alanında marka tescili, 9’ü tasarım tescili ve 8’i
buluş ile ilgili belge sahibi. Buluş yapan şirket sayısı ise 9.
Portföylerinde yer alan marka tescillerinin %90’ı 15 şirketin 6’sı tarafından
sağlanıyor. Tasarım tescillerinde ise 4 şirket toplamın %85’i oranında tescil sayısı ve
%77’si oranında tescile konu görsel sayısı ile ön plana çıkıyor. Buluşlar söz konusu
olduğunda ise 5 şirket ön planda görülüyor. EOGA9 kodlu şirket toplam 21
incelemeli patentin 20’sini karşılarken 56 faydalı modelin 32’si yani %57’si EOGA3
ve EOGA8 kodlu şirketler tarafından karşılanıyor.
EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde, bu alandaki şirketlerin faaliyet alanları kapsamında; 7
şirketten marka ve tasarım alanında, 4 şirketten tüm alanlarda yoğunluk beklenirken
4 şirketten tasarım firması olmaları nedeniyle bir yoğunluk beklenmiyor. 15 şirketten
14’ünün bu beklentilere uyumlu olacak şekilde girişimlerde bulundukları görülüyor.
Marka ve tasarım alanında yoğunluk beklenen şirketlerden 7’de 6’sının bu alanlarda
girişimlerde bulunmuş olduğu, 4’ünün diğerlerine oranla ön plana çıktığı, EOGA14
kodlu şirketin ise fikri haklar portföyünün olmadığı görülüyor. Elektronik sektöründe
de rastladığımız gibi; EOGA14 kodlu şirketin yabancı kaynaklı bir şirket olduğu ve
Türkiye’de fikri haklarını korumaya gerek görmediği dikkat çekiyor.
Tüm alanlarda yoğunluk beklenen EOGA7, EOGA8, EOGA9, EOGA10 kodlu 4
şirketin 4’ünün de tüm alanlarda aktif olduğu görülüyor.
Bir yoğunluk beklenmeyen 3 şirketin de 2’sinin portföyünün bulunmadığı, diğerinin
de sadece 2 marka ve 1 tasarım tescili belgesine sahip olduğu görülüyor.
Bu kategoride Turquality Destek Programı kapsamında yer alan EOGA4, EOGA8,
EOGA9 kodlu 3 şirket, ihracat yaptığını ifade eden 8 şirket bulunuyor. Portföy
hacimleri sebebiyle Turquality Destek Programı kapsamında olan bu 3 şirketin
hacimleri ile ön planda olanların içinde oldukları görülüyor.
Kategoride yer alan şirketler genel olarak değerlendirildiğinde; 15 şirketin içinden
EOGA2, EOGA3, EOGA4, EOGA5, EOGA7, EOGA8 ve EOGA9 kodlu 7 şirket
diğerlerine oranla yüksek portföy hacimleri ile ön plana çıkıyor. Bu şirketlerden
EOGA3, EOGA4, EOGA8 ve EOGA9 kodlu 4 şirket; hem istikrarlı ödülleri, hem
Turquality Destek Programı kapsamında yer almaları, hem EPO ve OHIM raporuna
uyumları, hem yüksek portföy hacimleri hem de ihracat yapıyor olmaları ile dikkat
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çekiyor ve Avrupalı rakipleri karşısından diğerlerine oranla daha avantajlı
görünüyor. Yabancı kaynaklı şirket dışında kalan tüm şirketlerin beklentiler
dahilinde hareket ettiği ve zayıf kaldıkları bir alanın olmadığı görülüyor.
7.1.7 Kamu alanı ürünleri:
Kamu Alanı Ürünleri kategorisinde 5 şirket 6 ödül ile yer alıyor. 5 şirketten 2’si ödül
alanında marka tescili yaptırmış, 3 şirket ise tasarım ve buluş ile ilgili belge sahibi.
Portföylerinde yer alan marka tescillerinin %50’si KAÜ2 kodlu şirket tarafından
karşılanıyor ve %98’i KAÜ1, KAÜ2, KAÜ4 kodlu 3 şirkete ait. Buluşlar ile ilgili
belgelerin %72’si yine KAÜ2 kodlu şirkete ait. Şirketlerden 4’ünün tasarım tescili
portföyü var ve çok farklılaşmayan oranlara sahipler. Kanu Alanı Ürünleri kategorisi
verileri aşağıdadır (Çizelge 7.7).
Çizelge 7.7: Kamu alanı ürünleri kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül
Ve Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent -FM

Yaşamayan
Buluşlar

KAÜ1

1-1

Yok

1

Var

Var-Aktif

10

S12 T59

1+1B

0-1

1 FM

KAÜ2

2-1

Var

0

Var

Var-Aktif

20

S7 T16

0

0-13

Yok

Yok

2

Var

Var-Aktif

1

S9 T30

1B

0-3

Yok

KAÜ3

1-1

KAÜ4

1-1

Var

1

Yok

Var-Aktif

9

S12 T24

0

0-1

1 İncelemeli

KAÜ5

1-1

Yok

0

Yok

Yok-Pasif

0

0

0

0-0

Yok

EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; 3 şirketten tüm fikri haklar alanlarında yoğunluk
beklendiği görülüyor. KAÜ2 kodlu şirketin diğerlerine oranla bu yoğunluk
beklentisine cevap verdiği ve Avrupalı rakiplerine karşı diğerlerine oranla daha
avantajlı olduğu görülüyor. KAÜ4 kodlu şirketin ise 1 faydalı model belgesi ile
girişimde bulunduğu gözlemleniyor. KAÜ1 kodlu şirketten EPO ve OHIM raporuna
göre bir beklenti yok çünkü bu şirket bir tasarım firması fakat o her alanda girişimde
bulunmuş durumda. KAÜ3 şirketinden ise marka ve tasarım alanlarında yoğunluk
bekleniyor. O da bu alanda ufak girişimlerde bulunmuş durumda.
Bu kategoride Turquality Destek Programı kapsamında şirket bulunmuyor. KAÜ1 ve
KAÜ2 kodlu şirket ise ihracat yaptıklarını belirtiyor.
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Kategoriyi genel olarak değerlendirdiğimizde; ihracat yapan KAÜ1 ve KAÜ2 kodlu
2 şirketin tüm alanlarda aktif olduğunu görüyoruz. Üstelik tasarım firması olan
KAÜ1 kodlu şirketten EPO ve OHIM raporuna göre bu yönde bir beklenti
bulunmuyor. KAÜ2 kodlu şirketin ise, diğerlerine oranla oldukça yüksek hacimlere
sahip olduğu gözlemleniyor. KAÜ5 kodlu şirket fikri haklar alanında hiçbir
girişimde bulunmamış olduğu için oldukça zayıf görünüyor ve fikri haklar alanında
farkındalık kazanması gerekiyor.
7.1.8 Mobilya
Mobilya sektöründe 22 şirket 70 ödül ile karşımıza çıkıyor. Yüksek ödül sayıları ile
göze çarpan bu sektörde ödüllerin %37’si M4, M5 ve M11 kodlu 3 şirkete ait. Bu 3
şirket ödül konusunda istikrarlı bir duruş sergiliyor.
22 şirketten 19’u ödül alanında marka tescili, 16’sı tasarım tescili ve 7’si buluşlar ile
ilgili belgeye sahip.
Portföylerinde tasarım tescillerinin %63’ü, tasarım konusu görsel sayılarının da
%67’si M4, M5, M13 ve M17 kodlu 4 şirket tarafından paylaşılıyor. Buluşlarda
sadece faydalı model belgesi tercih edilmiş, %87’si ise M2, M4 ve M5 kodlu 3
şirkete ait.
EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde, faaliyet alanları kapsamında; 11 şirketten marka ve
tasarım alanında, 5 şirketten sadece tasarım alanında yoğunluk beklendiği, 5’i
tasarım firması olan 6 şirketten ise bir yoğunluk beklenmediği görülüyor.
Marka ve tasarım alanında yoğunluk beklenen 11 şirketin 9’unda bu alanlarda
girişimlerinin olduğu, M4, M5 ve M17 kodlu 3 şirketin yoğunluk olarak diğerlerine
oranla öne çıktığı gözlemleniyor. Sadece tasarım alanında yoğunluk beklenen 5
şirketten 2’sinin yoğun denemeyecek seviyede girişimde bulunduğu, diğer 3 şirketin
bir girişiminin olmadığı görülüyor. Yoğunluk beklenmeyen 6 şirketten 3’ünün düşük
seviyede girişimlerde bulunduğu görülüyor. M13 kodlu bir şirketin ise, tasarım
alanında dikkat çekici bir hacminin olduğu gözlemleniyor. Mobilya kategorisi
verileri aşağıdadır (Çizelge 7.8).
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Çizelge 7.8: Mobilya kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Ödül
Ve Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent-FM

Yaşamayan
Buluşlar

M1

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

15

S16 T101

0

0-3

2 FM

M2

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

76

S34 T146

2B

0-10

19 FM

M3

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

29

S49 T249

0

0-1

1 FM

Var

Var-Aktif

9

S135 T574

0

4B-11

Yok

M4

9-3

Var

8

M5

7-4

Var

9

Var

Var-Aktif

11

S62 T199

0

1B-6

2 FM

Var

Var
Var

Var-Aktif
Var-Aktif

2
2

0
S1 T40

0
0

0-0
0-0

İncelemesiz

Buluş yok

M7

1-1

Yok

0
0

M8

4-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

2

0

0

0-0

Var

4

Yok

Yok-Aktif

2

0

0

0-0

Buluş yok

1

Yok

1

S7 T34

0

0-0

Buluş yok

Var

1

Yok

Yok-Aktif

17

S10 T38

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

2

S15 T130

0

0-0

Buluş yok

M6

M9

5-1

4-1

M10

1-1

M11

10-3

Var

Yok-Aktif

1 FM

M12

5-3

Var

5

M13

1-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

15

S64 T1029

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

7

S9 T50

0

0-0

Buluş yok

M14

4-1

Var

4

M15

2-2

Var

4

Yok

Yok-Aktif

3

S7 T47

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

25

S34 T140

0

0-0

Buluş yok

M16

3-2

Var

3

M17

2-2

Var

2

Yok

Yok-Aktif

21

S66 T253

0

0-0

Buluş yok

Var

1

Yok

Yok-Aktif

8

S6 T32

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

2

0

0

0-0

Buluş yok

M18

2-1

M19

3-2

Var

0

M20

1-1

Yok

0

Yok

Yok-Pasif

0

0

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Pasif

0

0

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

14

0

0

0-0

Buluş yok

M21

2-2

Yok

0

M22

1-1

Var

0

Bu kategoride yer alan şirketlerden 3’ünün Turquality Destek Programı kapsamında
yer aldığı görülüyor. Bu şirketler portföy hacimleri ve ödül sayıları ile öne çıkan
şirketlerden. M2, M3 ve M5 kodlu şirketlerden EPO ve OHIM raporuna göre
buluşlar ile ilgili belgelerde bir yoğunluk beklenmemesine rağmen kategorideki
belgelerin %87’sine sahip oldukları da çarpıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
22 şirketten 9’u ihracat yaptığını belirtiyor. Bu 9 şirketten sadece M22 kodlu olan
şirketin EPO ve OHIM raporunda belirtilen alanların hepsinde faaliyet göstermiyor,
diğerleri yoğunluk beklenen alanlarda aktif. M22 kodlu şirket halı ve kilim üreticisi
ve marka, tasarım alanlarında yoğun olması bekleniyor. Fakat sadece 14 tane marka
tescili görülüyor ve halı, kilim desenlerini beklenenin aksine tasarım tesciline konu
etmediği ve bu alanda farkındalığını arttırması gerektiği görülüyor.
Genel olarak değerlendirildiğinde, 22 şirketten 5’inin EPO ve OHIM raporu
beklentilerini karşılamadığı, 17 şirketin ise karşıladığı görülüyor. 5 şirketin fikri
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haklar performanslarının oldukça zayıf olduğu, hiç tasarım tesciline sahip
olmadıkları ve de farkındalıklarını arttırmaları gerektiği anlaşılıyor.
M1, M2, M3, M4 ve M5 kodlu şirketlerin EPO ve OHIM raporuna göre buluşlar ile
ilgili bir yoğunluk beklentisi olmamasına rağmen bu alanlarda aktif oldukları, M2,
M4 ve M5’in tüm buluşların %87’sini karşıladıkları görülüyor. M13 kodlu şirketlerin
de tasarım alanında yoğunluk beklentisi olmamasına rağmen yüksek hacim ile aktif
olduğu görülüyor. Tüm diğer sektörlerle karşılaştırdığımızda bu durum sadece
mobilya sektöründe karşımıza çıkıyor. Böylelikle rekabetin yüksek olduğu
anlaşılıyor ve bu şirketlerin fikri haklarını daha yoğun olarak koruma ihtiyacı
duydukları görülüyor. Bu şirketler ihracat yapan şirketler arasında da yer alıyor.
Analiz sınırları içinde kalarak yorumlandığında; bu şirketlerin Avrupalı rakipleri ile
rekabet edebilecek bir seviyede fikri haklar portföylerine sahip oldukları görülüyor.
7.1.9 Spor, hobi, oyun ve kişisel ürünler
Spor, Hobi, Oyun ve Kişisel Ürünler kategorisinde 4 şirket 4 ödül ile yer alıyor. Ödül
alanında 2’sinin marka tescili, 1’inin tasarım tescili yaptırdığını ve 3’ünün ise
buluşlar ile ilgili belge aldığını görüyoruz. Bu alan buluşların marka ve tasarıma
oranla fazla olduğu tek alan olarak karşımıza çıkıyor. Fakat daha kapsamlı bir
inceleme yapıldığında bu buluşların belgelerinin 2 faydalı model belgesi dışında
yaşamadığı gözlemleniyor. Geçmişte yapılan girişimlerin günümüze taşınmamış
olduğu ve yeni girişimlerin yapılmadığı gözlemleniyor. Spor, Hobi ve Kişisel
Ürünler kategorisi verileri aşağıdadır (Çizelge 7.9).
Çizelge 7.9: Spor, hobi ve kişisel ürünler kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül
Ve Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

SHOK1

1-1

Var

SHOK2

1-1

Var

SHOK3

1-1

Var

SHOK4

1-1

Var

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent-FM

Yaşamayan
Buluşlar

1

Var

Var-Aktif

10

0

0-2

4 FM

0

Var

Var-Aktif

3

S13
T27
S1 T1

0

1B-0

0

Var

Yok-Aktif

7

0

0

0-0

0

Yok

Yok-Aktif

7

0

0

0-0

1
İncelemesiz
1
İncelemesiz
Buluş yok

Bu kategorideki şirketlerden sadece SHOK3 kodlu şirket ihracat yaptığını ifade
ediyor. Turquality Destek Programı kapsamında yer alan şirket ise bulunmuyor.
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EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; SHOK2 kodlu şirketten tüm fikri haklar alanlarında
yoğunluk beklentisi, SHOK1 kodlu şirketten ise marka ve tasarım alanında yoğunluk
beklentisi olduğu, diğer SHOK3 ve SHOK4 kodlu şirketlerden de bir beklenti
olmadığı görülüyor. Marka ve tasarım alanlarında yoğunluk beklenen SHOK1 kodlu
şirket, aynı kategorideki diğer şirketlere oranla bu alanlarda daha yoğun olarak
faaliyet gösteriyor. Tüm fikri haklar alanında yoğunluk beklenen SHOK2 kodlu
şirket ise, tüm alanlarda ufak girişimlerde bulunuyor. Bu kategoride çok dikkat çekici
bir detaya ve Avrupalı rakiplerine karşı diğerlerine oranla avantajlı bir şirkete
rastlanmıyor.
7.1.10 Tıbbi cihaz ve gereçler
Tıbbi Cihaz ve Gereçler alanında 8 şirket 12 ödül ile yer alıyor. Ödül alanında tüm
şirketlerin marka ve tasarım tescili aldıkları, 6 şirketin ise buluşlar ile ilgili belge
aldıkları görülüyor. Buluşların %90’ı TCG1, TCG2 ve TCG4 kodlu 3 şirket
tarafından karşılanıyor. Diğer alanlarda fazla farklılaşmayan sayılar gözlemleniyor.
Tıbbi Cihaz ve Gereçler kategorisi verileri aşağıdadır (Çizelge 7.10).

Çizelge 7.10: Tıbbi cihazlar ve gereçler kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Ödül
Ve
Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent- FM

TCG1

2-1

Var

2

Var

Var-Aktif

12

Var

Var-Aktif

7

Yaşamayan
Buluşlar

S13 T25

0

0-7

1 FM

S18 T25

2B

0-5

2 FM 1 İncelemeli

0

0-1

1 FM

TCG2

2-1

Var

2

TCG3

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

8

S10 T10

TCG4

2-1

Var

1

Var

Var-Aktif

7

S1 T1

0

0-8

1 FM

Var

Var-Aktif

4

S1 T1

1B

0-0

5 FM 1 İncelemeli

TCG5

1-1

Var

1

TCG6

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

6

S4 T13

1B

0-1

Yok

Yok

Yok-Aktif

2

S2 T5

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

10

S8 T8

0

0-0

Buluş yok

TCG7

1-1

Var

1

TCG8

2-2

Var

2

EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; tüm şirketler için tüm fikri haklar alanlarında yoğunluk
beklentisi olduğu görülüyor. 6 şirketin tüm alanlarda aktif olduğunu, kategorideki
diğer şirketlerle karşılaştırıldığında TCG1, TCG2 kodlu 2 şirketin tüm alanlarda
diğerlerine oranla ön plana çıktığı gözlemleniyor.
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5 şirket ihracat yaptığını belirtiyor. Tüm alanlarda öne çıkan TCG1 ve buluşlarda öne
çıkan TCG3’ün ihracat yapan şirketler içinde yer aldığı ve diğerlerine oranla
Avrupalı rakiplerine karşı daha avantajlı oldukları görülüyor. TCG7 ise buluş
alanında hiçbir girişimde bulunmadığı için EPO ve OHIM raporu beklentilerini
karşılayamıyor ve 16’dan fazla ülkeye ihracat yaptığını ifade ettiği için Avrupalı
rakipleri karşısında avantaj kazanabilmesi ve rekabet gücünü sağlayabilmesi için
buluşlar ile ilgili farkındalığını arttırması gerektiği görülüyor.
7.1.11 Ulaşım araçları
Ulaşım Araçları kategorisinde 5 şirket 7 ödül ile karşımıza çıkıyor. Ödül alanında 5
şirket marka tescili, 4 şirket tasarım tescili ve buluş ile ilgili belge sahibi.
Portföyleri incelendiğinde; marka tescillerinin %92’si UA1, UA2 ve UA4 kodlu 3
şirkete, tasarım tescil sayılarının %93’ünün UA2 ve UA4 kodlu 2 şirkete ait olduğu
görülüyor. Buluşlar ile ilgili belgelerin ise tamamının UA2 kodlu şirkete ait olduğu,
UA1 ve UA3 kodlu 2 şirketin az sayıda henüz belge ile sonuçlanmamış başvuruları
olduğu, UA5 kodlu şirketin ise artık yaşamayan belge sahibi olduğu görülüyor.
Ulaşım Araçları kategorisi verileri aşağıdadır (Çizelge 7.11).

Çizelge 7.11: Ulaşım araçları kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Ödül
Ve
Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent - FM

Yaşamayan
Buluşlar

UAA1

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

41

S2 T7

2B

0-0

1 FM 2 İncelemeli

UAA2

2-2

Var

3

Var

Var-Aktif

90

S27 T57

22+22B

10+6B-10

20+

UAA3

2-2

Var

0

Var

Var-Aktif

12

0

1B

0-0

Yok

Var

Var-Aktif

40

S16 T39

0

0-0

1 FM

Yok

Yok-Aktif

1

S1 T4

0

0-0

Buluş yok

UAA4

1-1

Var

1

UAA5

1-1

Var

1

EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; UA2, UA3, UA4 kodlu 3 şirketten tüm fikri haklar
alanlarında yoğunluk beklentisi olduğu, UA5 kodlu tasarım firmasından ise bir
yoğunluk beklenmediği görülüyor. Tüm alanlarda yoğunluk beklenen şirketlerden
2’sinin tüm alanlarda aktif olduğu; fakat UAA3’ün sadece 1 incelemeli patent
başvurusu olduğu, UA2 kodlu şirketin ise her alanda diğerlerine oranla yoğunluk
sergilediği ve ön plana çıktığı, yoğunluk beklenmeyen şirketin ise düşük rakamlı
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portföyü ve buluşlar alanında bir girişiminin olmayışı ile bu beklentiyi karşıladığı
gözlemleniyor.
UA1, UA2 ve UA4 kodlu şirketlerin Turquality Destek Programı kapsamında yer
aldıklarını, UA2, UA3 ve UA4’ün ihracat yaptığını belirttiğini görüyoruz. UA2
kodlu şirket kategorideki diğer şirketlere oranla her alanda önde görülüyor ve
Avrupalı rakipleri karşısından diğerlerine oranla daha avantajlı bir duruş sergiliyor.
7.1.12 Vitrifiye ürünleri ve yapı bileşenleri
Vitrifiye Ürün ve Yapı Bileşenleri kategorisinde 9 şirket 18 ödül ile yer alıyor.
VÜYB3 kodlu şirket 3 yılda aldığı 4 ödül ile ödül konusunda istikrarlı bir duruş
sergiliyor.
8 şirket ödül alanında marka tescilini tercih etmiş görülüyor fakat marka tescili
portföyleri açısından değerlendirildiğinde 5 şirketin yoğunluk olarak öne çıktığı
görülüyor. Toplam marka tescillerinin, %98’i toplam 5 şirket tarafından karşılanıyor.
Toplam 9 şirketin 6’sının ödül alanında tasarım tescili yaptırmış olduğu, tasarım
portföyleri açısından değerlendirildiğinde ise, tasarım tescil sayılarının yüksek
olduğu bu kategoride VÜYB3 kodlu şirketin diğerlerine oranla öne çıktığı görülüyor.
Tescil sayılarının %49’u yoğunluğu ile öne çıkan VÜYB3 kodlu şirket tarafından
sağlanıyor, aynı şirketin tescile konu tasarım sayıları ise toplamın %50’si. Vitrifiye
Ürünleri ve Yapı Bileşenleri kategorisi verileri aşağıdadır (Çizelge 7.12).
Çizelge 7.12: Vitrifiye ürünleri ve yapı bileşenleri kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Toplam
Ödül
Ve Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent- FM

Yaşamayan
Buluşlar

VÜYB1

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

7

S29 T150

0

0-0

2 FM

VÜYB2

2-2

Var

2

Var

Var-Aktif

120

S39 T214

3 + 5B

8-15

10+

Var

Var-Aktif

469

S194 T921

8 + 10B

2+1B-2

10+

VÜYB3

4-3

Var

10

VÜYB4

4-2

Var

3

Var

Var-Aktif

119

S59 T223

1B

1-0

1 İncelemeli

Var

Var-Aktif

6

S3 T8

0

0-0

3 İncelemeli
3 İncelemeli

VÜYB5

2-1

Yok

2

VÜYB6

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

469

S41 T171

1

8-0

Var

0

Yok

Var-Aktif

113

S29 T151

4B

1-6

Yok

Yok

Yok-Pasif

0

0

0

0-0

Buluş yok

Yok

Yok-Aktif

2

0

0

0-0

Buluş yok

VÜYB7

2-2

VÜYB8

1-1

Var

0

VÜYB)

1-1

Var

0

Ödül alanında buluş yapan şirket sayısının 6, genel olarak buluş yapan şirket
sayısının 7 olduğu, buluşlarla ilgili belgelere dair portföyler incelendiğinde ise
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portföyün %98’inin 4 şirket tarafından karşılandığı gözlemleniyor. Şirketlerden
VÜYB1 ve VÜYB5 kodlu 2 şirketin buluşlarla ilgili çalışmalarını geçmişte
yaptıkları ve günümüze taşımadıkları ve bu sebeple yaşayan bir belgelerinin
kalmadığı görülüyor.
EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; 7 şirketten marka ve tasarım alanında bir yoğunluk
beklentisi olduğu ve 5 şirketin diğerlerine oranla öne çıkan rakamları ile beklenen
yoğunluğa cevap verdiği görülüyor. VÜYB2, VÜYB3, VÜYB4, VÜYB6, VÜYB7
kodlu bu şirketler Avrupalı rakipleri ile rekabette fikri haklar performansları
açısından diğerlerine göre daha avantajlı konumda.
VÜYB8 ve VÜYB9 kodlu 2 şirketin beklenen yoğunluğa cevap veremediği, VÜYB9
kodlu şirketin sadece 2 marka tescili olduğu, VÜYB8 kodlu şirketin ise hiçbir alanda
bir girişimi olmadığı gözlemleniyor. VÜYB1 şirketinden ise tüm alanlarda yoğunluk
beklentisi söz konusu fakat sadece tasarıma ağırlık verdiği, az marka tescili
almasının yanı sıra buluşlar ile ilgili geçmişte kalan ve artık yaşamayan 2 faydalı
model belgesi olduğu görülüyor. VÜYB5 kodlu şirketten de herhangi bir yoğunluk
beklentisi yok, o da bu beklentiyi düşük hacimli portföyü ile karşılıyor.
Bu kategoride Turquality Destek Programı kapsamında yer alan 4 şirket bulunurken,
6 şirket ise ihracat yaptığını belirtiyor. VÜYB9 haricindeki tüm bu şirketler yüksek
portföy hacimleri ile diğerlerine göre öne çıkan şirketler arasında ve de hepsi EPO ve
OHIM raporuna göre yoğunluk beklenen alanlarda girişimlerde bulunmuş. VÜYB9
ise sadece marka alanında oldukça düşük bir portföye sahip ve fikri haklar alanında
farkındalığını ve girişimlerini arttırması gerekiyor.
7.1.13 Yatırım ürünleri ve iş makineleri
Yatırım Ürünleri ve İş Makineleri kategorisinde 8 şirket 10 ödül ile yer alıyor.
Kategoride ödül alanında marka tescili yaptırmış şirket sayısı 7 iken, toplam marka
portföylerinin %72.9’u YÜİM6 kodlu şirket tarafından karşılanıyor.
Ödül konusunda tasarım tescili yaptıran şirket sayısı 6 iken, tasarım portföyleri
toplamının %46’sı yine YÜİM6 kodlu şirkete ait.
Ödül konusunda buluş yapan şirket sayısı 6 iken, buluşlar ile ilgili belgelerdeki
portföyleri incelediğimizde düşük belge sayıları olduğu ve 3 şirketin toplam 19
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belgenin 17’sine sahip olmaları ile diğerlerine oranla öne çıktıkları gözlemleniyor.
Yatırım Ürünleri ve İş Makineleri kategorisi verileri aşağıdadır (Çizelge 7.13).
Çizelge 7.13: Yapı ürünleri ve iş makineleri kategorisi verileri.
Marka
Sahibi

Ödül
Ve
Yıl

Ödüllü
Marka
Tescili

Ödüllü
Tasarım
Tescili

Ödül
Alanında
Buluş

Bütünleşik
Ve Aktif
Portföy

Marka
Tescili

Tasarım
Tescili

İncelemeli
Patent

İncelemesiz
Patent-FM

Yaşamayan
Buluşlar

YÜİM1

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

9

S2 T12

0

0-0

1 FM 1 İncelemeli

YÜİM2

2-2

Var

0

Var

Var-Aktif

9

S1 T1

0

1+2B-0

Yok

YÜİM3

1-1

Var

1

Var

Var-Aktif

22

S3 T4

3B

1-4

12 FM 1 İncelemeli

Var

Var-Aktif

3

S5 T24

0

0-1+1B

1 FM

YÜİM4

1-1

Var

1

YÜİM5

1-1

Var

0

Var

Var-Aktif

3

S2 T5

0

0-4

Yok

Var

Var-Aktif

48

S12 T16

5+2B

1-2

6 FM

YÜİM6

2-2

Var

2

YÜİM7

1-1

Var

1

Yok

Yok-Aktif

2

0

0

0-0

Buluş yok

Yok

1

Yok

Yok-Aktif

0

S1 T2

0

0-0

Buluş yok

YÜİM8

1-1

EPO ve OHIM’in fikri haklarda yoğun olan sektörler ile ilgili raporuna göre bu
şirketler değerlendirildiğinde; 8 şirketten YÜİM7 kodu ile 1’inin yoğunluk beklentisi
olan alanlardan birinde hiç faaliyet göstermediği ve 2 şirkete dair ise bir beklenti
olmadığı görülüyor. Diğer 5 şirketin çok az oranlar ile yoğunluk beklentisi olan
alanlarda girişimlerde bulundukları, bu tescil ve belge sayılarının aynı kategoride
olanlara oranla öne çıktığını fakat hacimlerin az olduğu görülüyor. Avrupalı
rakiplerine göre avantaj sağlayabilecek nitelikte yüksek hacimler sergileyerek, aynı
kategorideki diğer şirketlerden farklılaşan bir şirket göze çarpmıyor.
Turquality Destek Programı kapsamında YÜİM6 kodu ile 1 şirket olduğu, 6 şirketin
ise ihracat yaptığını belirttiği görülüyor. YÜİM7 kodlu şirket, ihracat yapan şirketler
arasında yer almasına rağmen ve EPO ve OHIM raporuna göre marka ve buluşlar
alanında yoğunluk beklentisine rağmen sadece 2 marka tescili ile oldukça düşük bir
performans sergiliyor. YÜİM7 kodlu şirketin fikri haklar alanında farkındalığını ve
girişimlerini arttırması gerekiyor. 35’ten fazla ülkeye ihracat yaptığını ifade eden
YÜİM1 kodlu şirketin de buluşlar ile ilgili girişimlerinin geçmişte kaldığı ve artık
yaşamayan belgelerinin olduğu görülüyor. EPO ve OHIM raporuna göre buluşlar ile
ilgili alanda yoğunluk beklentisi olduğu da göz önüne alındığında, YÜİM1 kodlu
şirketin buluşlar ile ilgili olarak farkındalığını ve girişimlerini arttırması gerektiği
göze çarpıyor.
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7.2 Genel Değerlendirme
Genel değerlendirme araştırmanın amaçları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Tabloda
yer alan yüksek, yüksek ve orta hacim yüzdeleri kendi kategorileri içinde hacimleri
ile farklılaşan şirketlerin çıkarılması ile belirlenmiştir. Bu farklılaşma eğer
kategorinin ortalamasının çok üstünde ise yüksek, ortalama seviyesinde ise orta
olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken, kategorilerin ürün gamları da
göz önüne alınmıştır. Analizde yer verilen tüm şirketlere dair genel değerlendirme
yüzdeleri aşağıdadır (Çizelge 7.14).
Çizelge 7.14: Yüzdesel değerlendirme verileri.
Değerlendirme
Kriteri

Ödül
Konusunda
İstikrar

Markalaşma

Görsel
Öğelerin
Korunması

Buluşların
Korunması

Toplama Göre

%15,25

%91,50

%79,66

%57,60

%93,20

%56,77

Ödül Alanında

-

%87

%73

%27

-

-

Yüksek ve Orta Hacimler

-

%52,50

%52,50

%27

-

-

-

%34,44

%40,67

%24,57

-

%33

Yüksek Hacimler

-

Aktif
Portföy

Bütünleşik
Portföy

EPO
ve
OHIM
raporu
%66
-

Araştırmanın amaçları genel değerlendirmeye başlamadan önce tekrar maddeler ile
ifade edilmiştir. Araştırmanın amaçları:

•

Şirketlerin ödül alma konusunda istikrarlı olup olmadıklarının ve bu
sayede yenilik iddialarında istikrarlı olup olmadıklarının anlaşılması.

•

Tasarımda yenilik iddiasında bulunan ve ödül kazananlar bu şirketler
tasarımlarını ve ödül aldıkları tasarımlarını tescil ettirmeyi tercih edip
etmediklerinin anlaşılması.

•

Şirketlerin markalaşma gayreti içinde olup olmadıklarının anlaşılması.
Ödül aldıkları tasarımların markalarını tescil ettirmeyi tercih edip
etmediklerinin anlaşılması.

•

Şirketler yenilik iddiasında bulundukları tasarımlar ile ödül aldıkları
tasarımları patent ve faydalı model belgeleri ile korumayı tercih edip
etmediklerinin anlaşılması.
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•

Tasarımda yenilik iddiası olan şirketlerin tasarım tescili tercihine ek
olarak diğer tüm sınai haklar alanlarında da koruma talep edip
etmediklerinin yani bütünleşik bir fikri haklar portföylerinin olup
olmadığının anlaşılması.

•

Şirketlerin ödül aldıkları tasarımları bütünleşik fikri haklar portföyü
algısı ile korumayı diğer ürünlerine oranla daha çok tercih edip
etmemelerinin anlaşılması.

•

Şirketlerin, küresel rekabet ortamında yeni tasarımlarla ve güçlü bir
fikri haklar portföyü ile yer alıp almadıklarının anlaşılması.

•

Şirketlerin fikri haklar performansları açısından sektörel bir farklılık
olup olmadığının anlaşılması.

Şirketlerin ödül aldıkları tasarımları marka tescili, tasarım tescili, patent ve faydalı
model belgeleri ile korumayı seçip seçmedikleri yüzdelerle belirlenmiştir. Bu
verilere göre; 118 şirketin %87’si ise ödül alanında markasının tescilini yaptırmış,
%73’ü ödül konusunda tasarım tescili de almış ve %27’si ise ödül alanında buluş ile
ilgili yaşayan veya artık yaşamayan belge sahibi olmuştur. Portföy hacimlerini
incelediğimizde şirketlerin ağırlıklı olarak ödül aldıkları ürünleri korumaya değer
gördükleri ve korumayı seçtikleri görülüyor. Genel olarak buluş alanında zayıf
kalındığı, ödül alınan konularda da çok fazla tercih edilmediği görülüyor. Bu
durumun bu şirketlerin faaliyet alanlarının buluş yapmayı gerektirmemesi sebebiyle
gerçekleştiğini sanabiliriz. Buna karşılık, EPO ve OHIM raporuna göre ödül alan
şirketlerin faaliyet alanlarına göre %45.7’sinden buluşlar ile ilgili yoğun bir portföy
beklentisi söz konusu olduğu görülüyor. Bu şirketlerin %22’sinin buluş ile ilgili
yaşayan veya yaşamayan hiç belgesi yok. Buluşlar ile ilgili belgeleri olanlar ise kendi
içlerinde karşılaştırıldığında sadece %26.6’sının öne çıktığı, geri kalanların ya artık
yaşamayan belgeleri ya da çok az bir hacimle belge sahibi oldukları görülüyor.
Şirketlerin ödül alan ürünleri ile ilgili marka ve tasarım tescillerini tercih etme
oranları yüksek ancak ödül kriterleri sebebiyle hepsinin en azından ödül aldıkları
yeni ve ayırt edici bir tasarımlarını tasarım tescili ile korumaları beklenir. Bu konuda
farkındalıklarının artması gerektiği ve ödül alan tasarımlarına sahip çıkmadıkları
görülmüştür.
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Ödül konusunda istikrar gösterenlerin toplama oranı ise %15,25. Bu şirketler 3 ve 4
yıl ödül alan şirketlerden oluşuyor. 3 yıl ve üstünde istikrar gösterenlerin oldukça
düşük bir sayıda oldukları görülüyor. %67.7 oranıyla sadece 1 kere ödül almış çok
şirket bulunuyor. Onların çoğunluğunun sadece bir kez şirket dışından bilinen bir
tasarımcıyla çalışıp ortaya yeni bir tasarım koydukları ve bu girişimleri devam
ettirmedikleri söylenebilir. Belki de bir markalaşma stratejisi olarak dışardan bir
tasarımcıyla çalışmayı hayata geçirmişler ve de bu tek seferlik çalışmayı yeterli
görmüşler diye de düşünülebilir. Ödül sisteminin ilerleyen yıllarında bu istikrarlı
şirketlerin durumu daha da netleşecek ve belki de 1 veya 2 kez kazananların
devamlılık gösterdikleri izlenecektir. Bu sebeple daha net bir görüş elde edebilmek
için ödül sisteminin en az 3 ya da 4 kez daha düzenlenmesini beklemek doğru
olacaktır.
Markalaşma gayretleri değerlendirildiğinde; şirketlerin %91,5’inin marka tescili
yaptırdıkları görülüyor. %36,44’ü bulundukları kategori hacimlerine oranla yüksek
hacimlere sahipler, %52,5’i ise yüksek ve orta seviyede hacimlerle bulundukları
kategorilerden farklılaşıyorlar. 2014 yılında Türkiye’nin WIPO verilerine göre marka
başvuru sayısı ile 7. sırada olduğu bilgisine dayanarak yüksek marka tescil oranları
olağan görülüyor. Şirketlerin ve ürünlerin parmak izi niteliğinde olan markaların
korunması markalaşma ve uluslararası pazarlara güvenle açılma açısından oldukça
önemli. %8.5 oranıyla marka tescili yaptırmayan şirketlerin ise, ticari faaliyetlerinin
hali hazırda var olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Aktif portföyü olan
şirketlerin yüzdelerine bakıldığında yaklaşık %7 şirketin fikri hakların analiz edilen
hiçbir alanında hiçbir girişimde bulunmadıkları görülüyor. Bu sebeple şirketlerin
artık faaliyette olmadıklarının düşünülmesi olağan ancak faaliyetleri devam ediyorsa
fikri haklarını korumanın ilk adımı olan marka tescili alanında farkındalık
kazanmaları gerektiği aşikardır.
Tasarımlarının

görsel

öğelerini

tasarım

tescili

ile

koruma

faaliyetleri

değerlendirildiğinde %79.66 oranı görülüyor. %40.67 ile bulundukları kategoriye
oranla yüksek, %45.76 ile de kategorilerine göre yüksek ve ortak seviyede portföy
hacimlere sahipler. Tasarım tescillerinin tercih edilmesinde yüksek görünen bu oran,
ödül sisteminin kriterleri göz önüne alındığında daha önce de bahsedildiği gibi yeterli
görülmemektedir. Ödül alan tüm tasarımların korunması beklenmektedir. Üstelik
daha önce ifade edildiği üzere, Türkiye WIPO verilerine göre 2014 yılında tasarım
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başvuru sayısı ile dünyada 6. olmuştur. Yaklaşık %20 oranında tasarım tescili
tercihinde eksiklik yeni ve ayırt edici tasarımların korunması alanında ülkemizdeki
farkındalık eksikliğini ortaya koymaktadır.
Teknik çözümler geliştirerek buluş yapan ve patent veya faydalı model ile koruma
gerçekleştirenler %57.6, kategorilerindeki diğer şirketlere oranla yüksek hacimlere
sahip olanlar %24.57, yüksek ve orta seviyede hacimlerle farklılaşanlar %27. Daha
önce de ifade edildiği gibi; EPO ve OHIM raporuna göre ödül alan şirketlerin
faaliyet alanlarına göre %45.7’sinden buluşlar ile ilgili yoğun bir portföy beklentisi
söz konusu olduğu görülüyor. Yoğunluk beklentisinden daha yüksek yüzdelerde
girişimlerin gerçekleştiğini görmek iyi bir işaret. Çoğunluğu yoğun denebilecek bir
portföye sahip olmasa bile, en azından ilk adımları atmış oldukları düşünülebilir.
Fakat bu şirketlerin zaman içinde portföylerinin gelişimi izlenmeli ve de portföy
hacimlerinde yukarı doğru bir ivme kaydedip kaydetmedikleri analiz edilmelidir.
Çünkü buluş alanında yoğunluk beklentisi dahilindeki şirketler kendi içlerinde
karşılaştırıldığında sadece %26.6’sının öne çıktığı, geri kalanların ya artık
yaşamayan belgeleri ya da çok az bir hacimle belge sahibi oldukları görülüyor. Bu
fotoğraftan şu an çıkarabileceğimiz bir sonuç, zamanında bazı ufak girişimlerde
bulunulmuş olduğu fakat sonrasında vazgeçildiği ya da ihmal edildiği yönündedir.
Şimdilik istikrarlı görülen sadece %26,6’sıdır. Zaman içerisinde diğerlerinin
girişimleri incelenmelidir. Fakat her koşulda buluşlar ile ilgili farkındalığın artması
gerekliliği portföy hacimlerinden ve bu alandaki girişim eksikliğinden dolayı açıkça
görülmektedir. Yine daha önce değinildiği gibi; 2014 yılında Türkiye’nin tasarım
başvuru sayısı ile dünyada 6., marka başvuru sayısı ile 7. ve patent başvuru sayısı ile
ise 24. olması buluşları koruma alanındaki farkındalık ve girişim eksikliğimizi açıkça
ortaya koymaktadır.
Herhangi bir alanda aktif bir portföyü olanlar %93,2. Bu veriye bakıldığında yaklaşık
%7 şirketin hiçbir girişimde bulunmadığı görülüyor ve daha önce de belirtildiği gibi;
belki de artık faaliyette olmadıkları düşünülebilir. Eğer faaliyettelerse acilen fikri
haklar alanında farkındalık geliştirmeye ve girişimlerde bulunmaya ihtiyaçları var.
Yoksa yapılan literatür araştırmaları sonuçları dahilinde değerlendirildiğinde hem
ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücü yakalamaları ve sürdürmeleri
oldukça güç görünüyor.
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Bütünleşik portföyü olanlar ise %56,77. Bu şirketler hem marka hem tasarım hem de
buluşlar ile ilgili girişimlerde bulunmuş olan şirketler. Bu şirketlerden %8.5’u
buluşlar ile ilgili girişimlerini geçmişte yapmış görülüyor ve de günümüzde yaşayan
belgeleri bulunmuyor. Fakat yakın zamanda böyle bir girişimlerinin olmuş olması
olumlu görülerek, bütünleşik portföy algıları olduğu için rapora bu şekilde
eklenmişlerdir. Beklenen yoğunluğu sağlayamasalar da analizde yer alan tüm
alanların farkında olup, girişimlerde bulunanların sayısının yüzde 50’yi geçmesi
geleceğe dair olumlu bir işaret olarak görülebilir. Toplamın %40.6’ından EPO ve
OHIM raporuna göre tüm üç alanda da yoğunluk beklentisi var. Tüm alanlarda
girişimlerde bulunanların yüzdesinin yoğunluk beklenenlerin yüzdesinden fazla
olması da olumlu bir sonuç fakat sadece %29 yoğun denebilecek hacimlere sahip
olarak ifade edilebilir. Üstelik bu yorum yapılırken, oldukça iyimser bir yaklaşımla
ürün gamı yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde 10 ve üzeri; tıbbi cihaz ve
gereçler ve yatırım ürünleri ve iş makineleri gibi ürün gamı düşük olan şirketlerde 5
ve üzeri patent veya faydalı model belgesi olsa dahi, kategorilerinden farklılaşan
hacimlerde oldukları için yoğunluğu karşılayanlara dahil edilmişlerdir. Onlar dahil
edilmediğinde oran %18,5’e düşüyor. Özetle; bütünleşik bir fikri haklar algısı olumlu
görünmekle birlikte, yoğunluk açısından bakıldığında bu oranlar düşük bir seviyeye
iniyor ve de ilerleyen yıllarda bu şirketlerin performanslarının izlenmesi ve artışların
gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılması gerekiyor.
Sektörel bir farklılık olup olmadığını anlamak adına, kategorilere dair göze çarpan
detayları kısaca özetlediğimizde ise; Ambalaj ve Hızlı Tüketim kategorisinde yer
alan şirketler yüksek marka tescil sayıları ile ön plana çıkıyor. Aydınlatma sektörü
ise genel olarak ancak özellikle buluşlar ile ilgili çok zayıf bir tablo sergiliyor.
Elektrikli Ev Aletleri en çok ödül alan şirketlerin yer aldığı ve çok yüksek hacimlerle
en çok buluş yapan kategori olarak karşımıza çıkıyor. Mobilya sektörü de EPO ve
OHIM raporuna göre bir beklenti olmayan alanlarda faaliyet gösteren şirketleriyle
dikkat çekiyor. Bu kategoride yer alan 5 şirketin yoğunluk beklentisi olmamasına
rağmen buluşlar alanında faaliyet gösterdiği görülüyor. Bu veriler bazı sektörlerin,
diğerlerine oranla fikir haklar farkındalığı açısından farklılaştığını ve sektörel bazı
özellikler sergilediklerini gösteriyor. Fakat incelenen şirketlerin benzer sayılarda fikri
haklar portföyleri olmadığı ve neredeyse her kategoride bazı şirketlerin diğerlerine
oranla öne çıktıkları ve bayrağı taşıdıkları gözlemleniyor. Bu da her kategoride yer
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alan tüm şirketlerin bazı karakteristik özellikleri sergilemediğini gösteriyor.
Turquality Destek Programı kapsamında yer alan şirketlerin özellikle öne çıktığı,
ihracat yapan şirketlerin de bazı istisnalar dışında ihracat yapmayanlara oranla daha
yüksek hacimli portföyleri olduğu görülüyor.
Toplam 118 şirketten %66’sının EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk beklentisi
olan alanlarda aktif oldukları görülüyor fakat bu şirketlerin sadece yarısı portföyleri
ile kategorisindeki diğer şirketlere oranla yoğun denebilecek hacimlere sahip. 12
şirket bu beklentiyi buluşlarla ilgili belgeleri olmadığı için sağlayamıyor. %15’inden
ise rapora göre bir beklenti yok.
Toplamın %15.25’ine denk gelen 18 şirket 3 veya 4 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde
ödül almış. Bu şirketlerin de 2’si dışında tümünün Turquality Destek Programı
kapsamındaki yer aldığı ve/veya ihracat yaptıkları gözlemleniyor.
Toplam 118 şirketin %19’u olan 23 şirket Turquality Destek Programı kapsamında
yer alıyor. Destek kapsamında yer alanların hepsi EPO ve OHIM’in raporuna göre
yoğunluk beklentileri olan tüm alanlarda girişimlerde bulunmuş durumda ve hepsi
portföy hacimler dahilinde diğerlerine göre öne çıkanlar içinde yer alıyor. Turquality
ve ihracat rakamları ile ilgili çizelge aşağıdadır (Çizelge 7.17).
Araştırmanın amaçları içinde yer almayan, fakat veri seti hazırlanan karşılaşılan ve
de

fikri

haklar

farkındalığı

açısından

önemli

olduğu

düşünülerek

genel

değerlendirmeye eklenen bir konu daha söz konusudur. 118 şirketin 28’inin Design
Turkey Ödül Sistemi’ne verdikleri tasarımcı isimleriyle tescil belgelerinde beyan
ettikleri tasarımcı isimlerinin farklı olduğu görülmüştür. Bu da %23,7 seviyesinde bir
oranda tasarımcının devir edilemez manevi haklarının yanlış beyan edildiği gerçeğini
ortaya koyuyor. Bunlardan 10 tanesi eksik bilgi içeriyor yani ödül sistemine verilen
isimlerden bir kısmını tescil belgesinde de ifade etmişler ancak eksik bilgi vermişler.
18 tanesi ise tescil belgesinde ödül sistemine bilgi olarak verilen tasarımcı ismi
yerine şirket sahibinin ismini vermeyi ve tasarımcıyı şirket sahibi olarak göstermeyi
tercih etmiş görülüyor.
Özellikle Ambalaj ve Hızlı Tüketim, Tıbbi Cihaz ve Gereçler kategorilerinde bu
yanlış bilgilendirmenin göze çarpacak oranda yüksek olduğu görülüyor. Yanlış
bilgilendirme hiç yapmayan kategoriler ise Ulaşım Araçları, Vitrifiye Ürünleri ve
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Yapı Bileşenleri ve Spor, Hobi ve Kişisel Ürünler kategorileri. Tasarımcı ismi ile
ilgili veriler aşağıdadır (Çizelge 7.15).
Çizelge 7.15: Turquality, ihracat rakamları ve tasarımcı ismi verileri.
Marka
Sahibi

Turquality

İhracat Yapılan Ülke
Sayısı

Tasarımcı İsmi Aynı
Mı?

AH1

Yok

50+

Aynı

AH2

Var (2)

100+

Aynı

AH3

Yok

-

Aynı

AH4

Yok

-

Aynı

AH5

Yok

7

Farklı

AH6

Yok

-

Farklı

AH7

Var (1)

100+

Aynı

AH8

Var (2)

86

Belge yok

AH9

Yok

10+

Farklı

AH10

Yok

40+

Eksik bilgi

AH11

Yok

30+

Aynı

AH12

Yok

37

Aynı

AH13

Yok

50+

Aynı

AH14

Yok

74

Aynı

AH15

Yok

-

Aynı

AH16

Yok

-

Belge yok

AH17

Yok

20+

Belge yok

AH18

Yok

30+

Eksik bilgi

AH19

Yok

-

Eksik bilgi

AH20

Var (1)

20+

Eksik bilgi

AH21

Yok

80+

Farklı

AH22

Yok

2

Farklı

A1

Yok

20+

Aynı

A2

Yok

-

Aynı

A3

Yok

-

Aynı

A4

Yok

-

Farklı

A5

Yok

70+

Farklı

EEA1

Var (2)

100+

EEA2

Yok

-

Aynı

EEA3

Yok

40

Farklı

EEA4

Var (1)

152

Aynı

Aynı

EÜ1

Yok

-

Belge yok

EÜ2

Yok

30+

Aynı

EÜ3

Yok

30+

Aynı

EÜ4

Var (1)

70+

Aynı

EÜ5

Yok

43

Farklı

30+

Belge yok

EÜ6

Yok

EÜ7

Var (2)

152

Aynı

EÜ8

Yok

20+

Belge yok

ECKB1

Var (1)

60

Aynı

ECKB2

Yok

30+

Farklı
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Çizelge 7.15 (devam) : Turquality, ihracat rakamları ve tasarımcı ismi verileri.
Marka
Sahibi

Turquality

İhracat Yapılan Ülke
Sayısı

Tasarımcı İsmi Aynı
Mı?

ECKB3

Yok

-

Belge yok

EOGA1

Yok

-

Aynı

EOGA2

Yok

-

Aynı

EOGA3

Yok

80

Aynı

EOGA5

Yok

30+

Belge yok

EOGA6

Yok

42+

Belge yok

EOGA7

Yok

43

Eksik bilgi

EOGA8

Var (1)

25

Farklı

EOGA9

Var (1)
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Aynı

EOGA10

Yok

-

Farklı

EOGA11

Yok

-

Aynı

EOGA12

Yok

-

Belge yok

EOGA13

Yok

-

Belge yok

EOGA3

Yok

80

Aynı

EOGA14

Yok

30+

Belge yok

EOGA15

Yok

-

Belge yok

KAÜ1

Yok

3

Aynı

KAÜ2

Yok

40+

Belge yok

KAÜ3

Yok

-

Farklı

KAÜ4

Yok

-

Aynı

KAÜ5

Yok

-

Belge yok

M1

Yok

20

Farklı

M2

Yok

35

Aynı

M3

Yok

7

Aynı

M4

Var (1)

18

Aynı

M5

Var (1)

30+

Aynı

M6

Yok

-

Belge yok

M7

Yok

-

Belge yok

M8

Yok

-

Aynı

M9

Yok

-

Aynı

M10

Yok

-

Aynı

M11

Yok

-

Aynı

M12

Yok

60+

Aynı

M13

Yok

20+

Aynı

M14

Yok

-

Aynı

M15

Yok

-

Aynı

M16

Yok

-

Aynı

M17

Var (1)

50

Aynı

M18

Yok

20+

Aynı

M19

Yok

-

Belge yok

M20

Yok

-

Belge yok

M21

Yok

-

Belge yok

M22

Yok

-

Belge yok

SHOK1

Yok

-

Aynı

-

Belge yok

SHOK2

Yok
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Çizelge 7.15 (devam) : Turquality, ihracat rakamları ve tasarımcı ismi verileri.
Marka
Sahibi

Turquality

İhracat Yapılan Ülke
Sayısı

Tasarımcı İsmi Aynı
Mı?

SHOK3

Yok

20+

Belge yok

SHOK4

Yok

-

Belge yok

TCG1

Yok

60+

Eksik bilgi

TCG2

Yok

-

Eksik bilgi

TCG3

Yok

3

Eksik bilgi

TCG4

Yok

25+

Farklı

TCG5

Yok

-

Farklı

TCG6

Yok

4

Farklı

TCG7

Yok

16+

Aynı

TCG8

Yok

-

Eksik bilgi

UAA1

Var (1)

30+

Aynı

UAA2

Var (1)

20+

Aynı

UAA3

Yok

20+

Belge yok

UAA4

Var (1)

10+

Aynı

UAA5

Yok

-

Aynı

VÜYB1

Yok

-

Aynı

VÜYB2

Var (1)

30+

Aynı

VÜYB3

Var (1)

75+

Aynı

VÜYB4

Var (1)

40+

Aynı

VÜYB5

Yok

-

Aynı

VÜYB6

Yok

20+

Aynı

VÜYB7

Var (2)

100

Belge yok

VÜYB8

Yok

-

Belge yok

VÜYB9

Yok

3

Belge yok

YÜİM1

Yok

35+

Aynı

YÜİM2

Yok

40

Aynı

YÜİM3

Yok

90

Aynı

YÜİM4

Yok

40

Aynı
Belge yok

YÜİM5

Yok

-

YÜİM6

Var (1)

50

Farklı

YÜİM7
YÜİM8

Yok
Yok

15
-

Belge yok
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Eksik bilgi

8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
118 şirketin genelinde; tescil ve belge hacimlerinde marka tescilleri sonra tasarım
tescilleri ve en son patent ve faydalı model belgeleri sayıları azalarak karşımıza
çıkıyor. Bu hem farkındalık hem de girişimler açısından beklenen bir durum. Marka
tescilleri sayılarından tasarım tescillerine doğru hafif bir ivme kaybı yaşanırken,
patent ve faydalı model belgelerine gelindiğinde yaşanan yüksek ivmeli düşüş ortaya
konulan yeni tasarımların teknik özelliklerinin korunmasında farkındalığın
yükselmesi gerektiğini gösteriyor. Üstelik patent ve faydalı model sayıları EPO ve
OHIM raporları ile karşılaştırıldığında da oldukça düşük bir seviye izliyor. İlerleyen
yıllarda şirketlerin zaman içerisinde portföylerinin gelişimi izlenmeli ve de portföy
hacimlerinde yukarı doğru bir ivme kaydedip kaydetmedikleri analiz edilmelidir.
Böylelikle yaptıkları girişimlerde durağan mı oldukları ya da yoğunluğu zamanla
yakalayacak şekilde hacimleri arttırarak mı ilerledikleri gözlemlenebilecektir.
Şimdilik istikrarlı görülen sadece %26,6’sıdır. Zaman içerisinde diğerlerinin
girişimleri incelenmelidir. Fakat her koşulda buluşlar ile ilgili farkındalığın artması
gerekliliği portföy hacimlerinden ve bu alandaki girişim eksikliğinden dolayı açıkça
görülmektedir.
%91,5 oranı ile marka ve %79.66 oranı ile tasarım alanlarındaki tescil almış
şirketlerin sergiledikleri olumlu tablo ise, ödül sisteminin kriterleri göz önüne
alındığında ve ödül alan şirketler göz önünde bulundurulduğunda yeterli
görülmemektedir. Çünkü bu ödül alan şirketlerin hepsinin marka ve tasarımlarını
tescil ettiriyor olmaları beklenir. Bu fotoğraf ülkemizde tasarımlarında yenilik
iddiasında bulunan şirketlerin olması gereken farkındalıkta olmadıklarını gösteriyor.
Turquality Destek Programı kapsamında olan ve ihracat yapan toplam şirket
sayısının %19’u oranında şirket ise diğerlerine oranla öne çıkıyor. EPO ve OHIM
raporlarına göre karşılaştırıldıklarında da diğerlerine oranla yüksek hacimleri ve EPO
ve OHIM raporundaki yoğunlukları karşılama potansiyelleri ile rekabet gücü
açısından avantajlı görünüyor.
Bütünleşik bir fikri haklar portföyü algısının da %50 üzerinde olması olumlu fakat
EPO

ve

OHIM

raporlarına

göre

beklenen

yoğunluklar

açısından

değerlendirdiğimizde iyimser bir yaklaşımla sadece %29 oranlarında kalıyor.
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İlerleyen yıllarda bu şirketlerin performanslarının izlenmesi ve artışların gerçekleşip
gerçekleşmediğine bakılması gerekiyor.
Daha önce de belirtildiği üzere, bu tez çalışmasında fikri haklar alanlarında yoğunluk
beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı adına EPO ve OHIM raporu ile aynı analiz
yapılmadığından; şirketlerin yoğunluk beklentisini karşılayıp karşılamadığına dair
net bir yorum yapmak söz konusu olamamıştır. Fakat şirketlerin gerek kendisi ile
aynı kategoride olan şirketlerle, gerekse ödül alan tüm 118 şirkete göre hacimleri
karşılaştırılarak yoğunluğu karşılayıp karşılamadığına dair iyimser odaklı bir yorum
yapılmıştır. Bu iyimser odaklı yaklaşıma rağmen; toplamın yalnızca %25,4’ü Avrupa
rakipleri karşısında beklenen yoğunluğu karşılayarak diğerlerine oranla avantajlı
görülmüştür.
Bu araştırmanın ilerleyen yıllarda genişletilmesi ve Design Turkey Endüstriyel
Tasarım Ödülleri’nde ödül almayan şirketlerin içinden de bir örneklem grubunun
seçilmesi ile; ödül alanlarla almayanların farklarının karşılaştırılması önerilebilir.
Aynı zamanda 3 veya 4 yıl sonra tekrar bir analiz yapılarak hacimlerdeki artışlar ve
fikri haklar alanındaki girişimlerin EPO ve OHIM raporuna göre aldığı pozisyona da
bakılması faydalı olacaktır.
Bu araştırmada nitelik açısından bir değerlendirme yapılamamıştır. Tasarım tescilleri
açısından bu analizi yapabilmek oldukça zordur. Örneğin, AH20 şirketinin 3000
üzerinde tasarım tesciline konu görseli bulunmaktadır. Sadece Türkiye’de yapılacak
bir araştırmada ilgili sınıfta 10.953 tescil ve başvuru bulunmakta ve de onların içinde
de farklı sayılarda görseller bulunmaktadır. Tüm bu görseller ile 3000 üzerindeki
görselin tek tek karşılaştırılması gerekecektir. Üstelik yenilik ve ayırt edicilik
kriterleri sadece Türkiye değil tüm dünya için geçerlidir. Bu kapsamda bir analiz
yapmak yukarıda belirtilen sebeplerle oldukça zordur. Nitelik araştırması
yapılabilecek bir örneklem grubu oluşturmak, şirketlerin tüm portföylerini içermeyen
yeterli ama kısıtlı bir sayıda belgede analiz yapmak ve bu analizi de hem buluşlar
hem de tasarımlar için yapmak değerlendirme açısından faydalı olacaktır.
Bu araştırmada fikri haklar alanındaki eserler ve coğrafi işaretlere bakılmamıştır.
EPO ve OHIM raporunda eserler ve coğrafi işaretler ile ilgili de analiz yapılmıştır.
Eserler ve coğrafi işaretlerin araştırmaya eklenmesi değerlendirmeye katkı
sağlayacaktır. Fakat ülkemizde coğrafi işaretler ile ilgili farkındalık oldukça düşük
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olduğu için şu an için sağlıklı bir veri elde etmek mümkün görülmemektedir.
Eserlerin de koruma sağlamak adına kayıt zorunluluğu olmadığı için verilerin
sağlanması oldukça zordur. Şirketlerin eserleri ile ilgili hak ihlallerini engellemek
adına açtıkları davaların oranlarına bakarak bir fikir sahibi olmak mümkün
olabilecektir fakat bu verilere de ulaşılması zordur.
Son olarak Turquality Destek Programı kapsamındaki tüm şirketler için de benzer bir
araştırma yapılması da Türkiye’nin ihracat yapan şirketlerinin durumlarına dair fikir
sahibi olunmasını sağlayabilir. İki araştırma bir arada değerlendirildiğinde tasarım
odaklı inovasyon yapanlarla, Turquality Destek Programı kapsamındaki şirketlerin
farklı ve benzer yanları ortaya çıkacak ve böylelikle Türk Sanayisine dair anlamlı
analizler oluşacaktır.
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EKLER
EK A: EPO ve OHIM raporu kod eşleştirmeleri.
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EK A
AH1 kodlu şirket kakao ve çikolata üreticisidir. EPO ve OHIM raporunda 10.82
kodlu kategori kakao ve çikolata üretimi için belirlenen koddur ve de fikri haklar
alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
AH2 kodlu şirketin faaliyet alanlardan biri sabun üretimidir. EPO ve OHIM
raporunda 20.41 kodlu kategori sabun üretimi için belirlenen koddur ve de fikri
haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit
edilmiştir.
AH3 kodlu şirket su satışı yapmaktadır. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk
beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
AH4 kodlu şirket bal üretimi ve satışı yapmaktadır. Ödüle konu ürünü de bal
ambalajıdır. EPO ve OHIM raporunda bal üretimi ve satışı listede yer almamaktadır
fakat 10.89 ve 46.38 kodlu kategoriler diğer yiyecek üretimi ve satışı başlığı altında
belirlenen kodlardır ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve patent
alanları olarak tespit edilmiştir.
AH5 kodlu şirket bebek odası tekstili alanında faaliyet göstermektedir. EPO ve
OHIM raporunda 13.20 ve 13.30 kodlu kategoriler tekstil alanında dokuma ve son
işlemi gerçekleştirme olarak belirlenen kodlardır ve de fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.AH6 kodlu
firmanın ödül aldığı ürün plastik maddeden yapılmış bir ürün olmakla birlikte firma
plastik enjeksiyon faaliyeti gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 22.22 ve
22.29 kodlu kategoriler plastik paketleme ürünleri üretimi ve diğer plastik ürünler
üretimi için belirlenen kodlardır ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi
marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
AH7 kodlu şirket çikolata üreticisidir. EPO ve OHIM raporunda 10.82 kodlu
kategori kakao ve çikolata üretimi için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
AH8 kodlu şirket temizlik kağıtları, hijyen ürünleri, bebek bakım ürünleri
üretmektedir. EPO ve OHIM raporunda 17.22 kodlu kategori ev hijyen ürünleri için
belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve
tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
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AH9 kodlu şirket firma bal üretimi ve satışı yapmaktadır. Ödüle konu ürünü de bal
ambalajıdır. EPO ve OHIM raporunda bal üretimi ve satışı listede yer almamaktadır
fakat 10.89 ve 46.38 kodlu kategoriler diğer yiyecek üretimi ve satışı başlığı altında
belirlenen kodlardır ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve patent
alanları olarak tespit edilmiştir.
AH10 kodlu şirket içki üretimi ve satışı yapmaktadır. EPO ve OHIM raporunda şarap
ve bira üretimi 11.02 ve 11.05 kodu ile yer almaktadır ve fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi sadece marka alanı olarak tespit edilmiştir.
AH11, AH12 ve AH19 kodlu şirketler alkolsüz içecek üretimi ve satışı yapmaktadır.
EPO ve OHIM raporunda 11.07 kodlu kategori alkolsüz içecekler için belirlenen
koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları
olarak tespit edilmiştir.
AH13 kodlu şirket kahve, çikolata ve dondurma üretimi ve satışı yapmaktadır. EPO
ve OHIM raporunda 10.82, 10.83 v3 10.52 kodlu kategoriler bu alanları
kapsamaktadır ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve
tasarım olarak tespit edilmiştir.
AH14 kodlu şirket diabetik ve şeker ilavesiz ürünler üretmekte ve satmaktadır. EPO
ve OHIM raporunda 10.86 kodlu kategori diabetik ve homojenize yiyecekleri
kapsamaktadır ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi sadece marka alanı
olarak tespit edilmiştir.
AH15 kodlu şirket süt ürünleri üretmekte ve satmaktadır. EPO ve OHIM raporunda
10.51 kodlu kategori süt ürünleri ve peynirleri kapsamaktadır ve de fikri haklar
alanında yoğunluk beklentisi sadece marka alanı olarak tespit edilmiştir.
AH16 kodlu şirket sıvı yağ ve zeytin ürünleri üretmekte ve satmaktadır. EPO ve
OHIM raporunda 10.41 kodlu kategori sıvı yağlar ve yağ üretimini kapsamaktadır ve
de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak
tespit edilmiştir.
AH17 kodlu şirket içki üretimi ve satışı yapmaktadır. EPO ve OHIM raporunda şarap
ve bira üretimi 11.02 ve 11.05 kodu ile yer almaktadır ve fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi sadece marka alanı olarak tespit edilmiştir.
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AH18 kodlu şirket sıvı yağ ve zeytin ürünleri üretmekte ve satmaktadır. EPO ve
OHIM raporunda 10.41 kodlu kategori sıvı yağlar ve yağ üretimini kapsamaktadır ve
de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak
tespit edilmiştir.
AH20 kodlu şirket ev tekstili alanında faaliyet göstermektedir. EPO ve OHIM
raporunda 13.20 ve 13.30 kodlu kategoriler tekstil alanında dokuma ve son işlemi
gerçekleştirme olarak belirlenen kodlardır ve de fikri haklar alanında yoğunluk
beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
AH21 kodlu şirket çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olmakla birlikte, ödül aldığı
ürün alanı olan kakao ve çikolata üretiminde de faaliyet göstermektedir. EPO ve
OHIM raporunda 10.82 kodlu kategori kakao ve çikolata üretimi için belirlenen
koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları
olarak tespit edilmiştir.
AH22 kodlu şirket saç jölesi, spreyleri, ıslak mendil ve sabun üretimi ve satışı
gerçekleştirmektedir. Saç jölesi ve spreyleri yoğunluk beklenen alanlar listesinde yer
almamakla birlikte EPO ve OHIM raporunda 20.41 kodlu kategori sabun üretimi için
belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve
tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
A1, A2, A4 ve A5 kodlu şirketler aydınlatma ürünleri üretimi ve satışı
gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 27.40 kodlu kategori aydınlatma
ürünleri üretimi için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk
beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
A3 kodlu şirket kartondan aydınlatma ürünleri tasarlamakta ve üretmektedir. Bu alan
EPO ve OHIM raporunda direk olarak yer olmamakla birlikte, 31.09 kodlu diğer
mobilya üretimi kodu altında değerlendirilebilir ve bu kod için fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi sadece marka alanı olarak tespit edilmiştir.
EEA1, EEA2, EEA3, EEA4 kodlu şirketler elektrikli ev aletleri üretimi ve satışı
gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 27.51 kodlu kategori elektrikli ev
aletleri üretimi için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi
marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EÜ1 kodlu şirket yazar kasa üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM
raporunda 27.90 kodlu kategori diğer elektrikli araç, gereç ve ekipmanları için
76

belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve
tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EÜ2 kodlu şirket iklimlendirme ürünleri üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO
ve OHIM raporunda 27.51 kodlu kategori elektrikli ev aletleri üretimi için belirlenen
koddur ve yapılan araştırmada iklimlendirme ürünlerinin de bu kategoriye dahil
olduğu görülmüştür. Bu kodun fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka,
patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EÜ3 kodlu şirket iletişim ürünleri üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve
OHIM raporunda 26.30 kodlu kategori iletişim ekipmanları üretimi için belirlenen
koddur ve fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları
olarak tespit edilmiştir.
EÜ4 kodlu şirket ağırlıklı olarak elektrik anahtarı ve priz üretimi ve satışı
yapmaktadır. EPO ve OHIM raporunda faaliyet alanı birebir olarak yer almamakla
birlikte 27.90 kodlu kategori diğer elektrikli araç, gereç ve ekipmanları için
belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve
tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EÜ5 kodlu şirket hem elektronik ürünler hem de küçük ev aletleri üretimi ve satışı
gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 26.40 kodu tüketici elektroniği için
belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve
tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EÜ6 kodlu şirket ölçüm aletleri üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM
raporunda 26.51 kodu ölçme, test etme ve navigasyon alanları için belirlenen koddur
ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları
olarak tespit edilmiştir.
EÜ7 kodlu şirket hem elektronik ürünler üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO
ve OHIM raporunda 26.40 kodu tüketici elektroniği için belirlenen koddur ve de fikri
haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit
edilmiştir.
EÜ8 kodlu şirket ölçüm aletleri üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM
raporunda 26.51 kodu ölçme, test etme ve navigasyon alanları için belirlenen koddur
ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları
olarak tespit edilmiştir.
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ECKB1 kodlu şirket elektrikli ev aletleri, iklimlendirme ürünleri ve fırın gibi
ürünlerin üretimi ve satışını yapmaktadır. EPO ve OHIM raporunda 27.51 ve 28.21
kodları elektrikli ev aletleri ve fırınları için belirlenen kodlardır ve de fikri haklar
alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit
edilmiştir.
ECKB2 kodlu şirket elektrikli ev aletleri üretmek ve satmaktadır. EPO ve OHIM
raporunda 27.51 kodu elektrikli ev aletleri için belirlenen koddur ve fikri haklar
alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit
edilmiştir.
ECKB3 kodlu şirket elektrikli ev aletleri, iklimlendirme ürünleri, bulaşık makinesi
ve fırın gibi ürünlerin üretimi ve satışını yapmaktadır. EPO ve OHIM raporunda
27.51 ve 28.21 kodları elektrikli ev aletleri ve fırınları için belirlenen kodlardır ve de
fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak
tespit edilmiştir.
EOGA1 kodlu şirket mangal ve barbekü üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO
ve OHIM raporuna göre yoğunluk beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
EOGA2, EOGA3, EOGA4, EOGA5 kodlu şirketler elektrikli olmayan ev gereçleri
üretmektedir. EPO ve OHIM raporunda 27.52 kodu elektrikli olmayan ev gereçleri
için belirlenen koddur ve fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım
alanları olarak tespit edilmiştir.
EOGA6 kodlu şirket radyatör üretimi ve satışı yapmaktadır. EPO ve OHIM
raporunda 25.21 kodu radyatörler için belirlenen koddur ve fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EOGA7 kodlu şirket diş fırçaları üretimi ve satışı yapmaktadır. EPO ve OHIM
raporunda 32.91 kodu fırçalar için belirlenen koddur ve fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EOGA8 kodlu şirket elektrikli ev aletleri üretimi ve satışı yapmaktadır. EPO ve
OHIM raporunda 27.51 kodu elektrikli ev aletleri için belirlenen koddur ve de fikri
haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit
edilmiştir.
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EOGA9 kodlu şirket menteşe, çekmece ve kapak sistemleri ile birlikte bağlantı
aksesuarları üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 25.72
kodu menteşe ve kilit üretimi için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EOGA10 kodlu şirket iklimlendirme ürünleri ve fırın üretimi ve satışı
gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 27.51 ve 28.21 kodları elektrikli ev
aletleri ve fırınları için belirlenen kodlardır ve de fikri haklar alanında yoğunluk
beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EOGA11 kodlu şirket tasarım firmasıdır. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk
beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
EOGA12 kodlu şirket halı üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM
raporunda 13.93 kodu halı ve kilimler için belirlenen koddur ve de fikri haklar
alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EOGA13 kodlu şirket tasarım firmasıdır. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk
beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
EOGA14 kodlu şirket internetten geniş satış yapan bir firmadır. EPO ve OHIM
raporunda 47.91 kodu internetten satış için belirlenen koddur ve de fikri haklar
alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
EOGA15 kodlu şirket tasarım firmasıdır. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk
beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
KAÜ1 kodlu şirket tasarım firmasıdır. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk
beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
KAÜ2 kodlu şirket prefabrike yapılar inşa etmekte ve kullandığı malzemeleri de
kendi yapısında üretmektedir. Web sitesinde ürettiği malzemeler ile ilgili verdiği tek
bilgi elyaf çimentoya dairdir. EPO ve OHIM raporunda 23.65 kodu elyaf çimento
üretimi için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka,
patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
KAÜ3 kodlu şirketin faaliyet alanları içinde zemin kaplamaları ve ahşap şehir
mobilyaları üretimi ve satışı yer almaktadır. EPO ve OHIM raporunda 16.22 ve
16.23 kodları parke zemin ve yapı marangozluğu ve doğramacılık için belirlenen
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koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları
olarak tespit edilmiştir.
KAÜ4 kodlu şirket zaman, bilgi ve çevre yönetimi konusunda elektronik ürünler ile
teknolojik çözümler sunmaktadır. EPO ve OHIM raporunda 27.90 kodu diğer
elektrik ekipmanlar için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk
beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
KAÜ5 kodlu şirket park sistemleri ile ilgili elektronik ürünler ile teknolojik çözümler
sunmaktadır. EPO ve OHIM raporunda 27.90 kodu diğer elektrik ekipmanlar için
belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve
tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
M1, M2, M4, M5, M17, M18, M21 kodlu şirketler ofis mobilyaları üretmekte ve bu
mobilyaları kendi mağazalarında satmaktadır. EPO ve OHIM raporunda 31.01, 47.59
kodları ofis mobilyaları üretimi ve kendi mağazalarında satış yapmaları için
belirlenen kodlardır ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım
alanları olarak tespit edilmiştir.
M3, M9, M11 kodlu şirketler ev mobilyaları üretmekte ve ürettikleri mobilyaları
kendi mağazalarında satmaktadırlar. EPO ve OHIM raporunda 31.09 ve 47.59
kodları diğer mobilya üretimi ve kendi mağazalarında satış yapmaları için belirlenen
koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi sadece tasarım olarak tespit
edilmiştir.
M6, M19 kodlu şirketler ev mobilyaları üretmektedirler fakat satış yaptıkları bir
mağazaları yoktur. EPO ve OHIM raporunda 30.09 kodu diğer mobilya üretimi için
belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi sadece tasarım
olarak tespit edilmiştir.
M7 ve M22 kodlu şirketler halı ve kilim üretimi gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM
raporunda 13.93 kodu diğer halı ve kilim üretimi için belirlenen koddur ve de fikri
haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım olarak tespit edilmiştir.
M8, M10, M12, M15, M20 kodlu şirketler mobilya alanında tasarım hizmetleri
sunmaktadırlar. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk beklenen faaliyet arasında
yer almamaktadır.
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M13 kodlu şirket kulp, kapı kolu, düğme ve askı üretimi ve satışı
gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk beklenen faaliyet
arasında yer almamaktadır.
M14, M16 kodlu şirketler kurumsal firmalara ofis mobilyası üretimi ve satışı
yapmaktadır ama mağazaları bulunmamaktadır. EPO ve OHIM raporunda 31.01
kodu ofis mobilyası üretimi için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi marka ve tasarım olarak tespit edilmiştir.
SHOK1 kodlu şirket halı üretimi gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda
13.93 kodu halı ve kilimler için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
SHOK2 kodlu şirket ölçüm aletleri üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve
OHIM raporunda 26.51 kodu ölçme, test etme ve navigasyon alanları için belirlenen
koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım
alanları olarak tespit edilmiştir.
SHOK3 ve SHOK 4 kodlu şirketler cep telefonu için kılıf üretimi ve satışı
gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk beklenen faaliyet
arasında yer almamaktadır.
TCG1, TCG2, TCG3, TCG4, TCG5, TCG6, TCG7, TCG8 kodlu şirket tıbbi cihav ve
gereçleri üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 32.50 kodu
medikal araçlar için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi
marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
UAA1 kodlu şirket jant üreticisidir. EPO ve OHIM raporunda 29.32 kodu motorlu
araçlar için aksesuarlar ve parçalar için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
UAA2 ve UAA4 kodlu şirketler motorlu araç üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir.
EPO ve OHIM raporunda 29.10 kodu motorlu araçlar üretimi için belirlenen koddur
ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları
olarak tespit edilmiştir.
UAA3 kodlu şirket seri yat üretimi ve otomotiv, savunma sanayi ve iş makineleri
için parça üretimi gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 3012 ve 29.32
kodu tekne üretimi ve motorlu araçlar için aksesuarlar ve parçalar için belirlenen
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koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi patent ve tasarım alanları
olarak tespit edilmiştir.
UAA5 kodlu şirket bir tasarım firmasıdır. EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk
beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
VÜYB1 kodlu şirket kapı kolları, menteşe ve mobilya aksesuarları üretimi ve satışı
gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 25.72 kodu menteşe ve kilit üretimi
için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent
ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
VÜYB2, VÜYB3, VÜYB4, VÜYB6, VÜYB7 kodlu şirketler seramik banyo ürünleri
üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM raporunda 23.41 ve 23.42
kodları seramik ev eşyaları ve süslemeleri ve mutfak, banyo armatürleri üretimi ve
satışı için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve
tasarım olarak tespit edilmiştir.
VÜYB5 kodlu şirket pergola, tente ve cam sistemleri üretmekte ve satmaktadır. EPO
ve OHIM raporuna göre yoğunluk beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
VÜYB8 kodlu firma seramik yer ve duvar kaplamaları üretip satmaktadır. EPO ve
OHIM raporunda 23.31 seramik duvar karosu üretimi için belirlenen koddur ve de
fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit
edilmiştir.
VÜYB9 kodlu şirket radyatör üretimi ve satışı gerçekleştirmektedir. EPO ve OHIM
raporunda 25.21 kodu radyatörler için belirlenen koddur ve fikri haklar alanında
yoğunluk beklentisi marka ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
YÜİM1, YÜİM6, YÜİM7 kodlu şirketler inşaat makineleri üretmekte ve
satmaktadır. EPO ve OHIM raporunda 28.92 inşaat makineleri üretimi için belirlenen
koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka ve patent alanları
olarak tespit edilmiştir.
YÜİM2 kodlu şirketin üretim alanlarından biri de pompalardır. EPO ve OHIM
raporunda 28.13 diğer pompalar ve kompresörler üretimi belirlenen koddur ve de
fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak
tespit edilmiştir.
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YÜİM3 kodlu şirket saç işleme makineleri üretmekte ve satmaktadır. EPO ve OHIM
raporunda 28.29 diğer genel amaçlı makinelerin üretimi için belirlenen koddur ve de
fikri haklar alanında yoğunluk beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak
tespit edilmiştir.
YÜİM4 kodlu şirket su arıtma tesisleri üretmektedir. EPO ve OHIM raporuna göre
yoğunluk beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
YÜİM5 kodlu şirket asansör kontrol üniteleri, kumanda kartları ve panoları
üretmektedir. EPO ve OHIM raporunda 27.90 kodlu kategori diğer elektrikli araç,
gereç ve ekipmanları için belirlenen koddur ve de fikri haklar alanında yoğunluk
beklentisi marka, patent ve tasarım alanları olarak tespit edilmiştir.
YÜİM8 kodlu şirket pek çok alanda proje özel tasarım hizmetleri sunan bir firmadır.
EPO ve OHIM raporuna göre yoğunluk beklenen faaliyet arasında yer almamaktadır.
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