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HERMANMILLER (1905, ABD)



Bill Stumpf: Tasarımcı
Ergon ve Equoa: Ofis sandalyesi, ilkinin biçimini beğenmiyor. İkincisi de çok taklit ediliyor. 
Yeni model: Aeron
Sorun: Alışık olmadığımız şeylere duyduğumuz hisler
Stumpf o güne kadar yapılmış en ergonomik çalışma koltuğunu yapmaya karar verdi. 

Koltuk teknesi ile koltuğun arkasını bağlamadaki sorunu çözmek istedi. Normalde bu 
ikisini bağlayan bağlantı yerinden, hareket halinde oturduğumuz yerle koltuğun 
hareketi arasındaki uyumsuzluktan pantolon ile gömlek arasındaki uyum bozuluyordu. hareketi arasındaki uyumsuzluktan pantolon ile gömlek arasındaki uyum bozuluyordu. 
Ayrıca kolları da koltuğa değil arkaya bağlayarak kolların rahat etmesi amaçlandı. 
Koltuk teknesi ve arkası farklı hareket edecekti. Yine omuzlar rahat etsin diye üst 
kısım alttan geniş olmalıydı. O güne kadar sandalyeler tersi yapılıyordu. Oturulan yer 
kaplama değil, insan derisinin rahat edeceği bir materyalden olmalıydı. Gözenekli, 
hava alabilen özel bir malzeme tasarlandı. 

Ofis sandalyesinde ihtişamlı, büyük şeyler alınıyordu. Stumpf’ın yeni tasarımı ise 
görünüşte daha çirkin, iskelet gibi birşeydi. Ayrıca sert, rahatsız görünüyordu. 

1992’de ilk testi yaptılar. Michigan’da yerel ofislere verip, bir kişinin yarım gün üzerinde 
oturmasını istediler.  Değerlendirme 1 ile 10 artasında oldu, 7.5 çıktığında pazara 
sunulabilir demekti. Sonuç; 4.75 idi. 



Herman Miller personeli sandalye ile şu şekilde dalga geçti: ÖLÜM SANDALYESİ: KİM 
OTURURSA ÖLÜYOR.

Prototipleri daha da geliştirerek deneye devam edildi. Sonunda 8’in üzerinde çıkıldı. 
Oturma çok kişisel bir şeydir. Isı, yumuşaklık, hepsi kullanıcının algılarını etkilemektedir.
Çoğu kişi hala sandalyeyi beğenmiyordu. Estetik kaygılar rahatın önüne geçmişti. 
1993’ün sonunda yeni bir odak grup çalışması yapıldı. Şimdi fiyatlandırma ile pazarlama 

düşünceleri test ediliyordu. İlk panel mimarlar ve tasarımcılardı. Olumlu bulundu. 
Onlar sandalyenin ne kadar radikal olduğunu anlamışlardı. Sonra müdür ve ergonomi Onlar sandalyenin ne kadar radikal olduğunu anlamışlardı. Sonra müdür ve ergonomi 
uzmanlaraına sundular.  Sandalyenin ticari başarısı bu kişilerin görüşüne bağlıydı. 
Estetiğini anlamadılar.  Çirkin ve kaplama malzemesini rahatsız edici buldular.

Firma ne yaptı?  İnat etti ve pazara sürdü.
Siliicon Vadisinde çok tutuldu. Yeni dijital ekonomi ile uyumlu bir yapısı vardı. TV 

reklamları başladı. Sahip olunması gereken kült bir nesne haline geldi. 
ABD Endüstriyel Tasarımcılar Derneği’nden on yılın tasarımı ödülünü aldı. 
1990’ların sonunda yıllık satış artışı % 50-70 dolayındaydı. Tarih öncesinden büyük bir 

böceğin iskeletine benzeyen sandalyeyi taklit etmeye başladılar.  Estetik puanı bugün 
8 oldu. Adaptasyon: Zeynep İyiler











her hafta yeni bir deneyim



Copyright 
Copyright 2008, innoCentric







Organizasyonumun İnovasyona İhtiyacı Varmı?
Bir organizasyonda;

· Terfi etmenin, o organizasyondaki çalışan insanların gözünde işlerini 

başarıyla yapmaktan daha önemli hale geldiği,

· Organizasyon risk almaktan çok, yapılan hatalarla ilgilenmeye başladığı,

· Çalışanların güçlü özelliklerini geliştirmekten çok, zayıf özelliklerini gidermeye 

uğraştığı,

· İyi insan ilişkileri, performans ve başarıdan daha önemli olarak görüldüğü

Zamanlarda “Hasta”dır.

“İnsanlar, -yapmak yerine -uygulamaya geçirmekten, bitirmek yerine 

kesinleştirmek’ ten söz ettikleri an organizasyonun ateşi çıkmış demektir.

Peter F. Drucker

Yarının Yol İşaretleri -1959

Drucker bu durumda organizasyonunuzun çok acil durumu düzeltecek yeniliğe, 
değişime yani inovasyona ihtiyacı vardır diyor. Biran önce harekete 
geçmeniz şart.









Kapalı inovasyon prensipleri Açık inovasyon prensipleri

Firmamız en yetenekli insanlarla 
çalışır

Tüm yetenekli insanları bizim firmamızda 
çalışmaz. Gerek firmamızda, gerek firmamızın 

dışındaki yetenekli işgücü ile çalışmalıyız
Ar-ge’den kar edebilmek için icat 

etmeliyiz, geliştirmeliyiz ve 
kendimize maletmeliyiz

Firma dışında yapılan Ar-Ge’nin önemli bir 
değeri vardır; bünyede yapılan Ar-Ge ise, 

dışarıdaki değerden yararlanmalıdır 

Firma, yarattığı yenilikçi değeri Pazarda ilk olmaktan çok iyi bir iş modeliFirma, yarattığı yenilikçi değeri 
pazara ilk sunan firma olmalıdır

Pazarda ilk olmaktan çok iyi bir iş modeli
geliştirmek önemlidir

Endüstri içinde en iyi ve en çok 
fikri üreten kurum kazançlı çıkar

Dışarıda ve içerideki en iyi fikirlerden
yararlanmasını bildiğimiz takdirde firmamız 

kazançlı çıkacaktır
Inovasyon süreçlerimizi kontrol 

etmeliyiz.  Böylece rakiplerimiz 
fikirlerimizden yararlanıp kar 

edemezler

Inovasyon proseslerimizi diğer 
kurumların/firmaların kullanmasından kar 

etmeliyiz; aynı zamanda, eğer iş modelimizi daha 
iyiye taşıyacaksa diğer kurumların/firmaların fikri 

mülkiyet haklarını satın almalıyız.









İnovasyon, birçok başarılı kümenin kurumsal iletişiminde mutlaka 
vurgulanan bir değerdir. Kümeler, gerek vizyonlarında gerekse 

stratejilerinde inovatif yönlerine, küme üyelerinin yürüttüğü inovasyon
çalışmalarına sağladıkları katkılara  mutlaka yer verirler.  Çünkü çalışmalarına sağladıkları katkılara  mutlaka yer verirler.  Çünkü 

inovasyonu herkes sever…                                  

Örnek: Oslo Kanser Kümesi, Tuttlingen MedicalMountains Medikal 
Cihazlar Kümesi, Samsun Sağlık Ekipmanları Kümesi



Kümenin İnovasyon Kapasitesinin Ölçümlenmesi 
ve Strateji Geliştirilmesi



İnovasyonun Korunmasıİnovasyonun Korunması



İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır.

buluş tasarım

Fikri Mülkiyet Hakları

buluş tasarım

marka

sinema eseri dizi kitap müzik eseriheykelresim

Bilgisayar 
programı

coğrafi işaret



FİKRİ MÜLKİYET 
HAKLARI

Telif Hakları
(Copyright)

Bilim ve Edebiyat Eserleri
•Müzik Eserleri
•Güzel Sanatlar
•Sinema Eserleri

•Bilgisayar programları v.b.

(INTELLECTUAL 
PROPERTY)

Sınai Mülkiyet Hakları
(Industrial Property)

•Buluşlar (Patent)
•Endüstriyel Tasarımlar

•Markalar
•Coğrafi İşaretler

•Entegre Devrelerin Topografyası



BULUŞ
Bir probleme yeni bir teknik çözüm 

getirilmesi veya bir işin gerçekleştirilmesi 
için önerilen yeni metotlar ya da yeni 

ürünler.

PATENT

Bir buluşun kullanımı için sahibine belirli 

bir süre ile tanınan tekel hakkıdır

ve

bu hakkı gösteren belgenin adıdır.



Patent Sisteminin Tarihçesi

• İlk Patent Yasası 1474 Venedik 

• İngiltere 1624 

• 1790 ABD Patent Yasası

• 1791 Fransız Patent Yasası

• 1877 Alman Patent Yasası

• 1879 Osmanlı (İhtira Beratı Kanunu) 



Patent Sisteminin Amacı ve Önemi
Bilgi İşlevi

Teknik/Stratejik

Bibliyografik

Literatür

Tekel İşlevi

20 yıl tekel hakkı

KORUMA
PATENT VERİTABANLARI

•Tekniğin bilinen durumunun son halini

•Tekniğin bilinen durumunun en güncel halini  

•Teknolojinin ilerleme yönünü ve hızını

•İşinizdeki teknik problemlere çözüm

•Rakiplerim ne yapıyor

KORUMA

•İncelemeli Patent - 20 Yıl

•İncelemesiz Patent – 7 Yıl

•Faydalı Model – 10 Yıl



prototip

konsept

fikir

Stratejiİnovasyon Süreci

izleme
rakipler + teknoloji

- esinlenme, yeni fikirler  
üretme, 
- Teknik çözümler (nasıl?) 
- piyasa bilgisi (kim?)
- stratejik bilgiler

Teknik bilginin
geliştirilmesi

Başkalarının 
geliştirdiği 
bilginin 
kullanımı

İnovasyon – Patent İlişkisi
İşlev

Piyasaya çıkış

ürün

prototip
- stratejik bilgiler

(lisansla <-> kendin geliştir)

izleme
rakipler + teknoloji

koruma

koruma
Ar-Ge için
yapılan maliyetin 
gelire dönüşmesi

Hak ihlallerinin 
önlenmesi



PATENTLER ULUSALDIR !PATENTLER ULUSALDIR !

HER PATENT SADECE ALINDIĞI HER PATENT SADECE ALINDIĞI 
ÜLKENİN SINIRLARI İÇİNDE ÜLKENİN SINIRLARI İÇİNDE 

GEÇERLİDİR..!GEÇERLİDİR..!

TÜRKİYE’DE PATENT KORUMASITÜRKİYE’DE PATENT KORUMASI ELDE ELDE 
ETMEK İÇİN MUTLAKA ETMEK İÇİN MUTLAKA TÜRK PATENT TÜRK PATENT 

ENSTİTÜSÜENSTİTÜSÜ’NE DİĞER ÜLKELER İÇİNDE O ’NE DİĞER ÜLKELER İÇİNDE O 
ÜLKENİN PATENT OFİSLERİNE AYRI AYRI ÜLKENİN PATENT OFİSLERİNE AYRI AYRI 

BAŞVURMAK GEREKMEKTEDİR.BAŞVURMAK GEREKMEKTEDİR.



YENİLİK, BULUŞ BASAMAĞI, SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK

Patentlenebilirlik Kriterleri



•KORUMA

•FAYDALI MODEL

•PATENT

İncelemeli

•ULUSAL BAŞVURU

•EPC BAŞVURUSU

•PCT BAŞVURUSU

İncelemeli

İncelemesiz



Başvuru

Şekli Eksiklik

Araştırma Raporu

Ulusal Patent (İncelemeli)

Başvuru

Şekli Eksiklik

Araştırma Raporu

Ulusal Patent (İncelemesiz)

Başvuru

Şekli Eksiklik

Faydalı Model

Yenilik, 

Buluş Basamağı,
Sanayiye Uygulanabilirlik

Yenilik, 

Buluş Basamağı,
Sanayiye Uygulanabilirlik

Yenilik, 

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

Sanayiye Uygulanabilirlik

Yayın

1. İnceleme Raporu

Tescil

2. İnceleme Raporu

3. İnceleme Raporu

Yayın

Tescil

Yayın

Tescil

20 yıl 7 yıl 10 yıl



Başvuru

Araştırma

Patent Tescil Prosedürü

Yayın

İnceleme

Tescil



Paris sözleşmesine göre, buluşlar, faydalı Paris sözleşmesine göre, buluşlar, faydalı Paris sözleşmesine göre, buluşlar, faydalı Paris sözleşmesine göre, buluşlar, faydalı 

modeller, markalar, ve endüstriyel modeller, markalar, ve endüstriyel modeller, markalar, ve endüstriyel modeller, markalar, ve endüstriyel 

tasarımlar için uygulanan bir haktır. tasarımlar için uygulanan bir haktır. tasarımlar için uygulanan bir haktır. tasarımlar için uygulanan bir haktır. 

Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede 

Rüçhan Hakkı

Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede Sözleşmeye taraf her hangi bir ülkede 

yapılan başvuru esas alınarak, başvuru yapılan başvuru esas alınarak, başvuru yapılan başvuru esas alınarak, başvuru yapılan başvuru esas alınarak, başvuru 

sahibinin  başvurusunu yaptıktan sonra, sahibinin  başvurusunu yaptıktan sonra, sahibinin  başvurusunu yaptıktan sonra, sahibinin  başvurusunu yaptıktan sonra, 

belirli bir süre içinde Sözleşmeye taraf diğer belirli bir süre içinde Sözleşmeye taraf diğer belirli bir süre içinde Sözleşmeye taraf diğer belirli bir süre içinde Sözleşmeye taraf diğer 

ülkelere de başvuru yapma hakkıdır.ülkelere de başvuru yapma hakkıdır.ülkelere de başvuru yapma hakkıdır.ülkelere de başvuru yapma hakkıdır.



ULUSLARARASI BAŞVURUDA GELENEKSEL YOL

Ulusal
Başvuru

Her bir başvuru için 
ulusal araştırma 
inceleme ve diğer işlemler.

Diğer
Ülkelere
Ulusal

Başvurular

12 AY

Paris Sözleşmesi
Türkiye
Almanya
Fransa
Amerika
Japonya
İngiltere
Kore

Birden fazla şekli şart
Birden fazla araştırma
Birden fazla yayın
Birden fazla inceleme değerlendirilmesi
Çeviri ve ulusal ücretlerin 12 ay içinde yatırılması                

inceleme ve diğer işlemler. Kore



BAŞVURU İÇİN GEREKEN DOKÜMANLARBAŞVURU İÇİN GEREKEN DOKÜMANLAR

DİLEKÇEDİLEKÇE

ÖZET
TARİFNAME TARİFNAME TAKIMI

BAŞVURU ÜCRETİ

TARİFNAME TAKIMI

BAŞVURU ÜCRETİ

TARİFNAME 
RESİMLER
İSTEMLER



Espacenet

• Patent verilerinden oluşan 70 milyon dokümanı kapsayan,

• teknik kişilerin kullanımı için tasarlanmış,

• nitelik ve nicelik olarak en büyük teknik bilgi kaynaklarından biridir.

http://worldwide.espacenet.com/





Başarılı Projeler



•2007 – Ankara Pilot Uygulaması (Ostim +İvedik OSB)
•2008 – Ankara (Sincan OSB)
•2009 – Konya
•2010 – Gaziantep
•2011 – Kocaeli•2011 – Kocaeli
•2012 – Ankara Medikal Sektörü

•Sanayi Strateji Belgesi (2011 – 2014)
•KOBİ Eylem Planı ( 2011 – 2013) 





• Ankara’da medikal cihaz ve alet üretimi konusunda 
faaliyet gösteren işletmelerin inovasyon ve ar-ge
yönetimi kapasitelerini artırmak.

• Ankara’da medikal cihaz ve alet üretimi konusunda 

Özel Amaçlar

• Ankara’da medikal cihaz ve alet üretimi konusunda 
faaliyet gösteren işletmelerin sınai mülkiyet haklarını 
kullanımını artırmak. 

• Ankara’da medikal cihaz ve alet üretimi konusunda 
faaliyet gösteren işletmeleri ulusal ve uluslararası alanda 
tanıtmak.







Danışmanlık Modülleri:
Kıyaslama (benchmarking): Firmanın inovasyon kapasitesi ölçümlenerek projedeki 
firmaların genel ortalaması ve en iyi performans sergileyenin değerleri ile kıyaslandığı 
raporlar firmasal bazda düzenlenmektedir. Bu rapor firmanın sürekli inovasyon yapabilme 
becerisi kazanması için kazanması gereken yetenekleri göstermektedir.    
İnovasyon Projelerinin Analizi: Her firmanın inovasyon projeleri; BCG, Ansoff, Ödül vb 
matrislerle analiz edilerek firma yöneticisi ile beraber firma için potansiyeli ve 
uygulanabilirliği en yüksek proje belirlenmektedir. Bu çalışma kapsamında firmanın mevcut 
ürün portföyü de değerlendirilmekte ve sonuçlar firma bazında raporlanmaktadır.
Patent (tekniğin bilinen durumu) Araştırması: Her firma için belirlenen inovasyon projesi ile 
ilgili tekniğin bilinen durumu raporu hazırlanmaktadır. Raporda, seçilen inovasyon projesi 
ile ilgili dünyada yapılmış olan patent başvuruları yer almaktadır. Bu rapor ile firmanın 
inovasyon projesi ile ilgili bilgi seviyesi güncellenmektedir.
Teknoloji Değerlendirmesi ve İnovasyon Planı: Belirlenen inovasyon projesi ile ilgili mevcut 
alternatif teknolojiler ve bunların üzerindeki patent koruması değerlendirilmektedir. 
Firmaların sürekli inovasyon yapabilme yeteneği kazanması ve belirlenen inovasyon
projelerini hayata geçirebilmesi için firma bazında iş planları hazırlanmaktadır.



Eğitim Modülleri
Eğitim 1 - İnovasyon ve Sınai Haklar Yönetimi: Eğitimde inovasyon ve sınai 
haklar yönetimi konusunda KOBİ’lere yönelik güncel uygulamalar yer almaktadır. 
Ayrıca KOBİ’lerin inovasyon sürecinde yaşadıkları muhtemel problemler üzerine 
oluşturulmuş senaryolar üzerinden çözüm alternatifleri tartışılmakta ve en iyi 
seçenekler belirlenmektedir.   
Eğitim 2 - Patent ve Patent Veritabanları: Eğitim iki bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde ulusal patent başvurusu, uluslararası patent başvurusu, patent bölümde ulusal patent başvurusu, uluslararası patent başvurusu, patent 
başvurusunun bölümleri, araştırma ve incelemem raporları anlatılmaktadır. İkinci 
bölümde ise katılımcıların patent veritabanları üzerinden tekniğin bilinen 
durumunu çıkartabilmeleri amacı ile hazırlanan sektör odaklı senaryolar 
kapsamında internet üzerinden uygulamalı eğitim yapılmaktadır.
Eğitim 3: Ar-Ge Destekleri ve Başvuru Hazırlama; Ar-ge çalışmaları için mevcut 
destek ve hibe programları ile ilgili bilgi verilmekte ve başvuru hazırlanmasına 
yönelik uygulamalı eğitim yapılmaktadır. 



Genel Modüller: 
Bölgelerarasılaştırma/Uluslararasılaştırma: Proje kapsamında genellikle bir 
ulusal ve bir uluslararası olmak üzere iki adet seminer düzenlenmektedir. Bu 
etkinlikler kapsamında bölgedeki/sektördeki aktörlerin önümüzdeki dönemdeki 
işbirlikleri için gerekli ulusal/uluslararası iletişim ağlarını geliştirmeleri 
hedeflenmektedir. Ayrıca düzenlenen eşleştirme etkinliği ile firmaların ve ilgili hedeflenmektedir. Ayrıca düzenlenen eşleştirme etkinliği ile firmaların ve ilgili 
aktörlerin ulusal ve uluslararası bağlantılar kurması sağlanmaktadır. 
Başarı Hikayeleri: Firmalara verilen danışmanlık modülleri kapsamında, diğer 
firmalara örnek olabilecek başarı hikayeleri tespit edilmektedir. Bunlar 
profesyonel şekilde dokümante edilerek bölgesel ve ulusal ölçekte 
yayımlanmaktadır.



Metodoloji
Awareness Interest Desire Action

İlgili:Paydaşlar İlgili: TPE + İlgili: TPE + Yüklenici İlgili: Yüklenici +TPE İlgili:Paydaşlar 
+TPE 

•Proje Afişleri

•Davetiye
•E-mailing

İlgili: TPE + 
Paydaşlar

•Proje web sayfası
•Proje iletişim kişileri

•Ulusal Seminer

İlgili: TPE + Yüklenici

•Proje web sayfası
•Proje iletişim kişileri

•Ulusal Seminer kayıt 
masası

İlgili: Yüklenici +TPE 
+ Paydaşlar

•Benchmarking
•İnovasyon Projesi 

Analizi
•Patent Araştırması

•İnovasyon Planı
•Eğitimler

•Eşleştirme
•Uluslararası Konferans



Tarih 2007 2012

Yer Ankara
(Ostim + İvedik OSB)

Ankara

Sektör Tüm Sektörler Medikal Sektörü
Finansman MATRA PSO Ankara Kalkınma Ajansı + Finansman MATRA PSO Ankara Kalkınma Ajansı + 

TPE 
Yararlanan Toplam 

Firma Sayısı
500+ 300+

Danışmanlık Hizmeti 
Alan Firma 

20 16

Eğitim Alan Firma 180+ 60+



CONFERENCE 
FUTURE TRENDS & COOPETITION 

IN “MEDICAL DEVICE AND EQUIPMENT SECTOR”
Date:  18 October 2012, Venue: Turkish Patent Institute / Ankara          

MATCHING EVENT
Date:  18 October 2012, Venue: Turkish Patent Institute / Ankara

SPECIAL PROGRAM FOR POTENTIAL INVESTORS: KNOW ANKARA 
Date:  19 October 2012,   Venue: Ankara



http://www.b2match.eu/medicomatch



http://www.yfyi.info/tr/





Samsun Sağlık Ekipmanları 
Kümesinin İnovasyon Kapasitenin 

Artırılması ProjesiArtırılması Projesi


