
Giderek daha fazla bilgi-temelli nitelik kazanan ekonomide, 

Fikrî Mülkiyet (FM), günlük iþ yönetimi kararlarýnda baþlýca 

deðerlendirme ögelerinden birisidir. Yeni ürünler, markalar, 

ve yenilikçi tasarýmlar, hemen her gün pazara 

sunulmaktadýr; bunlar yenilik dürtüsünün ve insan 

yaratýcýlýðýnýn sonuçlarýdýr. Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler 

(KOBÝ'ler) ise sýk olarak bu yenilikçi giriþimlerin ardýndaki itici 

güçtür. Maalesef, KOBÝ'lerin yenilikçi ve yaratýcý 

kapasitesinden her zaman tam olarak 

yararlanýlamamaktadýr, çünkü birçok KOBÝ, Fikrî Mülkiyet 

Haklarý Sistemi'nin, veya bu Sistemin KOBÝ'lere   buluþlarý, 

markalarý, ve tasarýmlarý bakýmýndan saðlayabileceði 

korumanýn, farkýnda deðildir. 

Ýyi bir buluþ veya tasarým korunmasýz býrakýlýrsa, söz konusu 

ürün veya hizmet, bunlarý daha uygun bir fiyatla 

ticarileþtirme bakýmýndan daha avantajlý konumda olan, 

daha büyük kapasiteli rakiplere kaptýrýlabilir, bu durumda ise 

buluþu veya tasarýmý ilk kez yapan taraf, herhangi bir mali 

yarar veya ödülden yoksun kalýr. Bir iþletmenin fikrî 

mülkiyetinin yeterli þekilde korunmasý, bu tür potansiyel hak 

ihlalini caydýrmak ve fikirleri gerçek pazar deðeri olan 

iþletme varlýklarýna dönüþtürmek bakýmýndan oldukça 

önemlidir. FM Sisteminin tüm avantajlarýný kullanmak, 

iþletmelere kendi yenilikçi ve yaratýcý kapasitelerinden 

yararlanma imkâný saðlar; bu ise, daha fazla yenilikçi gayreti 

cesaretlendirir, geliþmesine yardýmcý olur. 

KOBÝ'lerin, iþletme ve ticari faaliyetlerinde FM varlýklarýný 

daha iyi deðerlendirerek kullanabilmelerine katkýda 

bulunmak için, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO), 

giriþimcilere, KOBÝ destek kurumlarýna, ve hükümetlere, 

dünyanýn her tarafýndaki KOBÝ'lerin FM Sistemini daha iyi 

tanýmalarý ve kullanmalarý konusunda yardýmcý olmak üzere, 

bir program baþlatmýþ bulunmaktadýr. 
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Patent:

Marka:

Endüstriyel Tasarým: 

Telif Hakký ve Ýlgili Haklar:

Coðrafî Ýþaret: 

Ticari Sýr / Açýklanmamýþ Bilgi

 Patent, bir buluþ üzerinde inhisarî (sadece 
patent sahibine ait) haktýr; buluþ ise, bir iþin yeni bir 
þekilde yapýlmasýný saðlayan, veya bir soruna yeni bir 
teknik çözüm saðlayan, bir ürün veya süreçtir. Patent, 
ilgili buluþ bakýmýndan patent sahibine, genellikle 20 
yýl olmak üzere, sýnýrlý bir süre için koruma saðlar.

 Eski adý ile Alamet-i Farika, veya, Marka Adý, 
belli mal veya hizmetlerin belli kiþi veya iþletme 
tarafýndan üretildiðini veya saðlandýðýný belirleyen, 
ayýrt edici bir iþarettir. Bir Marka için koruma süresi 
deðiþebilir, ancak genel olarak bu koruma süresi 
sýnýrsýz þekilde yenilenebilir.

Bir Endüstriyel Tasarým  veya, 
kýsa adý ile, sadece Tasarým  endüstriyel yolla veya el 
sanatlarý ile üretilen bir nesnenin dekoratif veya estetik 
özelliðidir; Tasarým tescili, yenilemelerle birlikte 25 yýla 
kadar koruma saðlar. 

 Telif Hakký, edebi veya 
artistik eserlerin (bilgisayar yazýlýmý dahil) sahiplerine 
saðlanan haklarý ifade eden bir hukukî terimdir. Ýlgili 
Haklar ise, icra sanatçýlarý, ses kayýtlarýnýn yapýmcýlarý 
ve yayýn kuruluþlarýna radyo ve televizyon programlarý 
bakýmýndan verilen haklardýr.

Coðrafî Ýþaret, kökeni belli bir coðrafya 
olan ve ayrýca  bu coðrafyadan kaynaklanan nitelikleri 
veya iyi þöhreti de haiz olan, mallarý ayýrt etmek için 
kullanýlan bir iþarettir.

(Fikrî mülkiyet haklarýnýn bu öðelerinin her biri 
hakkýnda daha etraflý açýklamalar için, bkz:
http://www.turkpatent.gov.tr

, söz konusu türde 
bilgi ile normal þekilde iþtigal eden kiþiler tarafýndan 
genellikle bilinmeyen veya rahatlýkla eriþilebilir 
olmayan, gizli olmasý nedeni ile ticari deðeri olan  ve 
yasal hakký olarak bu bilgiyi kontrol altýnda tutan kiþi 
tarafýndan gizli kalmasý için makûl önlemler alýnan, 
koruma altýndaki bilgidir.      
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Birçok yeni ürün ve hizmetler, farklý türde fikrî mülkiyeti 
bünyelerinde barýndýrýrlar. Ýleriyi gören iþletmeler, FM 
varlýklarýnda gizli olan deðerleri ortaya çýkarmak ve 
bunlarý iþ stratejilerinde etkili bir þekilde kullanmak 
meselesi ile karþý karþýyadýrlar. Fikrî mülkiyet varlýklarýný 
korumak konusuna zaman ve enerji harcayan firmalar, 
rekabet güçlerini birden fazla þekilde 
yükseltebilmektedirler. Fikrî mülkiyet korumasý aþaðýdaki 
hususlarda yardýmcý olmaktadýr:

Firmanýn ürün ve hizmetlerinin, rakipler tarafýndan 
kopya edilmesi veya fazlaca yakýn bir þekilde taklit 
edilmesinin engellenmesi,
Araþtýrma ve Geliþtirme (Ar-Ge) ve pazarlama             
konusunda yapýlan yatýrým harcamalarýnýn israf 
olmasýndan kaçýnýlmasý,
Bir marka adý ve marka yaratma stratejisi yoluyla bir 
kurumsal kimlik yaratýlmasý,
Lisans, imtiyaz, veya FM temelli diðer tür sözleþme 
veya anlaþmalar yapýlmasý,
Firmanýn tamamýnýn pazar deðerinin yükseltilmesi,
Risk sermayesi temini ve finansman kaynaklarýna 
eriþimin kolaylaþtýrýlmasý,
Yeni pazarlara eriþimin saðlanmasý. 

Bunlardan baþka, FM korumasý edinmeden önce 
baþkalarýnýn FM haklarý ile çeliþki olasýlýðýný sistematik 
þekilde araþtýran firmalar, gereksiz davalarý 
engelleyebilmekte ve bu þekilde zaman ve diðer kaynak 
israfýný önleyebilmektedirler. 

Etkili FM yönetimi, firmalara, rekabet güçleri ve stratejik 
avantajlarýný arttýrmak için, fikrî mülkiyet varlýklarýný 
kullanma yeteneði saðlamaktadýr.  

Etkili FM Yönetimi

Fikrî Mülkiyet (FM) ve Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler
FM Korumasý ile 
Rekabet Gücünün Artýrýlmasý

FM korumasýnýn edinilmesi, çok önemli bir ilk adýmdýr, 
ancak, etkili FM yönetimi, sadece firmanýn buluþlarýnýn, 
markalarýnýn, tasarýmlarýnýn, veya telif haklarýnýn 
korunmasýndan daha fazlasýdýr. Etkili FM yönetimi ayný 
zamanda firmanýn böyle buluþlarýný ticarileþtirmek, 
markalarýný pazarlamak, know-how birikimini lisans 
anlaþmalarý ile deðerlendirmek, FM içeren ortak giriþim ve 
diðer tür sözleþmeler yapmak, ve fikrî mülkiyet haklarýnýn 
durumunu etkili bir þekilde izlemek ve gereðinde yaptýrým 
saðlamak konularýnda, gerekli kapasiteye sahip 
olunmasýný da içermektedir. Gerçekten de, bir firmanýn FM 
portföyü, iþletmeye önemli bir deðer katan, baþarýnýn 
anahtarý niteliðinde bir varlýklar kategorisi þeklinde 
görülmelidir. 

KOBÝ'ler ayný zamanda, patent ve marka  veri tabanlarýnda 
bulunan teknolojik ve ticari bilgi hazinesinden, en son 
teknolojik atýlýmlarýn neler olduðunu öðrenmek, potansiyel 
ortaklar belirlemek, ve rakiplerin yenilikçi faaliyetleri 
hakkýnda bilgi edinmek için yararlanabilirler. Etkili FM 
yönetimi ve bunu kullanarak iþ stratejiler belirlemek, 
dünyanýn her tarafýndaki giriþimciler için giderek daha kritik 
bir  görev haline gelmektedir. 

Günlük iþ hayatýnda FM öðelerinin yeri hakkýnda yetersiz 
bilgi, FM haklarý edinme ve gereðinde yaptýrým 
saðlamanýn yüksek maliyeti, FM Sisteminin esrarengiz, 
sadece uzmanlarca anlaþýlabilen, fazlaca hantal, ve 
zaman alýcý olduðu þeklindeki algýlamalar: Ýþte bunlar, 
birçok KOBÝ'nin fikrî mülkiyet varlýklarýný korumak 
konusunda bazen yavaþ davranmalarýnýn nedenlerinden 
bazýlarýdýr.

WIPO, fikrî mülkiyetin dünya çapýnda tesisi, kullanýmý ve 
korunmasý hususlarýný özendirmekle görevli olan, 
uluslararasý, hükümetlerarasý bir örgüt olmak sýfatý ile, FM 
ile ilgili meselelerdeki deneyim ve uzmanlýðýný 
 

Çözüm Bekleyen Mesele

kullanarak, Üye Devletlere bu konulardaki engellerin 
aþýlmasý ve FM Sisteminden daha iyi bir þekilde 
yararlanýlmasý konularýnda yardýmcý olmaktadýr.  KOBÝ'lerin, 
tüm ulusal ekonomiler bakýmýndan önemi göz önüne 
alýnýnca KOBÝ'ler, dünya çapýnda tüm iþletmelerin sayýca 
yaklaþýk % 90'ýný oluþturmakta ve mal ve hizmet üretiminin 
ise % 70'inden fazlasýný saðlamaktadýrlar KOBÝ'lerin kendi 
FM varlýklarýný etkili bir þekilde kullanmalarý, devam 
etmekte olan ekonomik kalkýnma süreçleri bakýmýndan bir 
kilit faktör olarak belirmektedir. 

WIPO'nun KOBÝ giriþimi ile, aþaðýdaki hususlar hedef 
alýnmaktadýr:

FM Sisteminin KOBÝ'ler tarafýndan daha geniþ þekilde 
kullanýlmasýnýn özendirilmesi;
KOBÝ'lerin fikrî mülkiyet alanýndaki ihtiyaçlarýna yanýt 
verecek politika, strateji, ve program geliþtirmek
bakýmýndan, ulusal hükümetlerin kapasitelerinin  
geliþtirilmesi;
Konu ile ilgili kamu sektörü ve özel sektör kurumlarý  
ile iþveren veya meslek odalarý gibi sivil toplum 
kuruluþlarýnýn, KOBÝ'lere FM ile ilgili hizmetler 
saðlamak bakýmýndan, kapasitelerinin iyileþtirilmesi;
Dünyanýn her tarafýndaki KOBÝ destek kurumlarýna 
FM meseleleri hakkýnda web platformunda kapsamlý 
bilgi ve temel nitelikli tavsiye saðlanmasý. 

WIPO, KOBÝ'lerin rekabet güçlerinin ulusal, bölgesel, ve 
uluslararasý seviyelerde arttýrýlmasý amacý ile tasarlanmýþ 
olan mevcut program ve faaliyetleri tespit etmekte; ve bu 
sonuçlar yardýmý ile KOBÝ'lerin ihtiyaçlarýný analiz etmeyi, 
en iyi uygulamalarý belirleyerek bunlar hakkýnda bilgi 
yaymayý, ve uygun kurumlarla ortaklýklar kurmayý 
planlamaktadýr.  Böyle kurumlarla iþbirliði yapýlmasý ve 
   

Esas Amaçlar

WIPO'nun KOBÝ Faaliyetleri

bu kurumlarýn FM bileþenleri ve öðelerinin 
kuvvetlendirilmesi, WIPO'nun KOBÝ programýnda aðýrlýk 
verilen, kilit nitelikli konulardan biridir.  

WIPO'nun hedef kitleye yardým faaliyetleri arasýnda 
uzaktan öðrenim programlarý, yayýnlar, kendin-yap 
paketleri (self-help kits), pilot eðitim çalýþtaylarý, web-
tabanlý bilgi yayýmý, basýn kampanyalarý ve meslek 
kuruluþlarýna üyelerine yardým faaliyetlerinde doðrudan 
destek saðlanmasý bulunmaktadýr. 

Bu baðlamda, bir firmanýn genel iþ stratejisi içerisinde fikrî 
mülkiyet haklarýnýn rolü yönetim iþlevleri bakýmýndan 
verilmektedir; burada, markalar, tasarýmlar ve coðrafî 
iþaretlerin pazarlama araçlarý olarak kullanýlmasý kadar, 
ürün geliþtirme stratejilerinde patentlerin rolü de 
vurgulanmaktadýr. Çalýþtaylar, seminerler ve saðlanan 
bilgilendirme materyallerinde aþaðýdaki konulara 
odaklanýlmaktadýr: 

FM kavramlarýna, iþ idaresi perspektifinden bakýþ;
Ýþletmenin baþarýsýnda FM yönetiminin rolü; 
Patent ve marka verilerinin teknolojik ve ticari bilgi 
kaynaðý olarak kullanýmý;
FM varlýklarýnýn lisans anlaþmalarý, imtiyaz 
sözleþmeleri, teknoloji ittifaklarý ve ortak giriþim 
düzenlemeleri çerçevesinde deðerlendirilmesi. 

WIPO, KOBÝ programýný kuvvetlendirmeye ve 
geniþletmeye devam etmektedir. Daha fazla bilgi için, 
lütfen bu broþürün arka yüzünde verilen adresten WIPO ile 
temasa geçiniz. 
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