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FINAL REPORT OF ISIF’16

Istanbul International Invention Fair ISIF’16 
was held with the participation of 23 countries 
between the dates of 03-06 March at the 
Istanbul Congress Center.

The opening speeches were made by the 
Republic of Turkey Ministry of Science, Industry 
and Technology Deputy Undersecretary 
Yunus Emre Karaosmanoglu, International 
Federation of Inventors’ Associations President 
Alireza Rastegar, Turkish Patent Institute 
President Prof. Dr. Habip Asan and European 
Patent Office International Relations 
Director Carlo Pandolfi. After the speeches, 
they attended the ribbon cutting ceremony and 
visited the exhibition stands.

2. IFIA World Congress was held concurrently 
with ISIF’16 and LES 100 Education, Patent 
Cooperation Treaty (PCT) Workshop on 

Evaluation of the invention in Turkey, Current 
Status and Potential Analysis Panel, Patent 
Research Seminar, Technology Transfer 
Platform Introduction workshops contributed 
the fair to be an information-sharing center. 
The awards ceremony was held with the 
participation of Republic of Turkey Science, 
Industry and Technology Minister Fikri Isik on 
05 March 2016, the inventors were awarded 
the prize as gold, silver, bronze medals and 
special awards were presented.

Istanbul International Invention Fair ISIF’16 
was the first and only international invention 
fair of Turkey, which was an arena of gathering 
all the ecosystem actors with the participation 
of 264 Institution / Organization and Individual 
Inventors,  324 exhibited inventions and 4.207 
visitors.



STATISTICS

Total Number of the Exhibited Inventions and Products 

324

Total Number of Visitors

4.207

Total Number of the Exhibited Inventions and Products and 
Evaluated by Jury in the Fair Catalogue

264

Total Number of the Participated Countries of the Fair

23
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Total Participants of Institution / Organization / Individual Inventors

264
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Total of the Stands at the Fair Area

2.228 m2

The Stand Areas of the Foreign Exhibitors 

674 m2

The Stand Areas of the Local Exhibitors 

1.554 m2

The Percentage of Exhibition of the Inventions with Real Products

%15

The Percentage of Exhibition of the Inventions with Prototype

% 40

The Percentage of Exhibition of the Inventions with Banners / Posters

% 45

STATISTICS

The Number of the Investor Network at the Fair Area

11



FAIR AREA



OPENINg CEREMONY

The opening ceremony of ISIF’16 was held 
on March 3rd, 2016. The Opening Ceremony 
began with the opening speeches which were 
given by the Republic of Turkey Ministry of 
Science, Industry and Technology Deputy 
Undersecretary Yunus Emre Karaosmanoglu, 
International Federation of Inventors’ 
Associations President Alireza Rastegar, 
Turkish Patent Institute President Prof. Dr. 
Habip Asan and European Patent Office 
International Relations Director Carlo 
Pandolfi, and 400 participants attended to the 
ceremony. 

After the ribbon cutting ceremony, the protocol 
visited the stands of the exhibitors and    
obtained the detailed informations.



2nd IFIA WORLd CONgRESS

International Federation of Inventors’ 
Associations IFIA, which is responsible for 
supporting the inventors with more than 100 
worldwide members as equal and international 
way. Since its foundation, IFIA continues to 
work for spreading of innovation and invention 
culture, creating a public awareness about 
these issues, and explaining the importance 
of the development of modern technologies 
for the social welfare. 2. IFIA World Congress 
has been decided to be hosted by Anatolia 
Inventions and inventors’ Association as a 
member of IFIA in Istanbul concurrently with 
ISIF’16, with the joint decision at the 1. IFIA 
World Congress in Stockholm, Sweden August 
26, 2016.

In this context, 2. IFIA World Congress on March 
4, 2016 “Commercialization of Invention” was 
held under the main theme. The content of 
the Congress was held by the international 
and national parcipations and behalf of our 
country, the founder partner of the ‘Diffusion 
Capital Partners’ Mr. Omer Hızıroglu made his 
presentation on “The Commercialization of the 
inventions and the role of Intellectual Property 
Rights for Startups”  



WORkSHOPS

In addition of being a fair, ISIF’16 also showed that it is an important information-sharing 
address of the sector with these huge popular events concurrently organized with ISIF’16, 
such as ‘Patent Rights and Patent Protection in Turkey’ Seminar, ‘Technology Transfer 
Platform’ Presentation, ‘Evaluation of the invention in Turkey, Current Status and Poten-
tial Analysis’ Panel, ‘Patent Cooperation Treaty (PCT)’ Workshop, ‘LES 100’ Education and 
‘Patent Research’ Seminar.



INVESTMENT zONE

11 national and international networks of the angel investors took part with stakeholders 
of ISIF’16 as the first goals of ISIF’16 is to bring together the investors and inventors. 
Some of these investor networks took place at the fair area, some of them appeared as 
visitors and made the bilateral meetings with inventors who complied with their criteria.

Before the event all the registered inventions were shared with investment networks of 
ISIF’16, and investment networks were given opportunities to examine the inventions in 
detail. 174 bilateral meetings were conducted at the private investment area during the 
fair. 



PUBLIC SUPPORT

STAkEHOLdERS

ISIF’16 was held by the Honorary Patronage of  the Republic of Turkey Ministry of 
Science, Industry and Technology, The Patronage of International Federation of Inventors’ 
Associations, Hosted by Turkish Patent Institute, main organizator Anatolia Inventions and 
Inventors Association and main supporter TUBITAK.

Angel investor networks, significant associations in the ecosystem, civil society 
organizations and various media organizations took part in ISIF’16 stakeholders.

®

Patent and Trademark
Attorney Association

IFIA
INTERNATIONAL FEDERATION
OF INVENTORS’ ASSOCIATIONS



ISIF’16 AWARd CEREMONY 

137 total awards were given including the 
special awards of Turkish Patent Institute, 
International Federation of Inventors’ 
Associations, World Intellectual Property 
Organization and Ankara Chamber of Industry 
at the ISIF’16 Awards Ceremony performed 
with the participation of the Republic of Turkey 
Minister of Science, Industry and Technology 
Fikri Isik on March 6, 2016.

The 18-person jury consisting of national and 
international members, during 2 full days 
all inventions have examined one by one and 
carried on their scores on criteria. Referring 
to the rankings as a result of this scoring, the 
main goal of the context of the reward system 
that encourages inventors; 31 Gold Medals, 
43 Silver Medals and 52 Bronze Medals were 
presented to the winners.

The awards of the non-scored special 
award category were also presented to the 
designated person at the award ceremony by 
the authorities of the institutions.



ISIF’16 AWARdS

 ISIF’16 Award Categories are as follows;

ISIF’16 GRAND PRIX

ISIF’16 GOLD MEDAL

ISIF’16 SILVER MEDAL

ISIF’16 BRONZE MEDAL

TPI BEST NATIONAL AWARD

TPI BEST INTERNATIONAL AWARD

TPI BEST ACADEMIC AWARD

IFIA BEST NATIONAL AWARD

IFIA BEST INTERNATIONAL AWARD

IFIA BEST ACADEMIC AWARD

WIPO BEST NATIONAL  PRIZE

WIPO BEST INTERNATIONAL AWARD 

WIPO BEST ACADEMIC AWARD

ASO PRIVATE AWARD



PRESS RELEASES



http://www.aljazeera.com.tr/haber/turkiyenin-ilk-bulus-fuari

Türkiye’nin ilk buluş fuarı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özgün ürün ve fikirlerin ortaya çıkmasını 
desteklemek için Türkiye’nin ilk buluş fuarını düzenledi. Özel jüri, fuar sonunda 
324 patentli buluş arasından dereceye girenlere ödül verecek.

İstanbul Kongre Merkezinde bugün başlayan Türkiye’nin 
ilk buluş fuarına yerli mucitlerin yanı sıra, 24 ülkeden ka-
tılımcılar da geldi. Fuar ziyaretçilerini, 03 – 06 Mart 2016 
tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde bekliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onursal himayele-
rinde gerçekleşen fuar, Dünyada 100’den fazla ülkenin 
üyesi olduğu Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu 
(IFIA)’nun himayesinde yapılıyor.

Türkiye, Almanya, Bahreyn, Bosna Hersek, Brezilya, 
Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Filistin, 
Güney Kore, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İran, İzlanda, 
Malezya, Mısır, Nijerya, Polonya, Portekiz, Romanya ve 
Slovenya’dan gelen mucitlerin buluşları görücüye çıktı.

Türkiye’nin buluş alanında en önemli kuruluşu olan Türk 
Patent Enstitüsünün ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda, 
patent başvurusu gerçekleştirilmiş 324 buluş sergileniyor. 
Fuara aralarında, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) 
ile LES Türkiye’nin de bulunduğu 4 uluslararası kuruluş 
da katılıyor.  

Askeri teknoloji sivillerin hizmetinde Fuarda Türk Sa-
vunma Sanayi’nin öncü kuruluşlarından Havelsan ve 
Aselsan da yer aldı. Aselsan Radar Elektronik ve İstihba-
rat Sistemleri departmanından Alper Seren, askeri amaç-
larla geliştirilmiş bazı teknolojileri sivil alanda değerlen-
dirdikleri MR projesini anlatıyor:

“Bildiğimiz MR cihazlarına diş veya kemiklerinde metal 
parçalar bulunan veya kalp pili gibi yardımcı cihazları 
kullanan hastalar giremiyordu. Radar sistemlerinde kul-
landığımız teknolojiyle yaptığımız yeni MR görüntüleme 
sistemimiz bu sorunu aştı. Aynı anda farklı katmanları 
görüntüleyebildiğimizden, vücudunda metal tıbbi ele-
manlar bulunan hastaların bile MR’ını sorunsuz bir şekil-
de çekebiliyoruz”.

Türk Savunma Sanayii’nin yoğun gereksinim duyduğu 
yazılım sistem alanlarında faaliyet gösteren HAVELSAN, 
teknolojik birikimini Türkiye’nin seçim sistemine yön-
lendirdi.

ASELSAN savaş uçakları için geliştirdiği radar teknolojisini sağlık sektöründe değerlendiriyor. [Fotoğraf: Al Jazeera]
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Yüksek Seçim Kurulu için hazırladıkları yazılımlar ile, 
seçim sonuçlarının her geçen yıl biraz daha hızlı duyu-
rulmasına katkı sunan HAVELSAN mühendisleri, Türki-
ye’nin elektronik oy sandıklarını buluş fuarında sergiliyor.

E-SANDIK proje yöneticisi İsmail Göktaş, %100 yerli 
elektronik seçim sandıkları ile seçim sonuçlarının daha 
da hızlı duyurulacağını söylüyor:

“Bizim tarafımızdan yapılan E-SANDIK’lar devreye gir-
diğinde, oy kullanma işleminin bitmesiyle birlikte san-
dık başkanı bir dakika içinde sonuçları alabilecek. Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki E-SANDIK’lardan gelecek 
sonuçların merkezde veri haline gelmesi ise düğmeye 
dokunma hızında olacak. E-SANDIK’lar kullanıldığında 
Yüksek Seçim Kurulu, teknik olarak dakikalar içnde ülke 
geneli sonuçlarını biliyor olacak”.

Ortak dilleri: Buluş
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen mucitler fuar sayesin-
de yatırımcılarla buluşuyor, fikirlerini geliştirme olanağı 
buluyor. İzmir’den gelen İnan kardeşler, engelli sürücüle-
rin bir yardımcı olmadan, kullandıkları arabadan teker-
lekli sandalyeleri ile inmelerine yardımcı olacak kuman-
dalı kaldıraç sistemi üretti. Engelli sürücülerin özgürce 
hareket etmelerini kolaylaştıracak bu buluşun seri üreti-
me geçmesi için yatırımcıların desteği gerekiyor.

Maden Yüksek Mühendisi M.Sami Korur, vadilerdeki ısı 
farkından yararlanarak enerji üretecek bir sistem üze-
rinde çalışıyor. Körfez kökenli bir yatırımcı bulan Korur, 
çalışmalarına Almanya’da devame edecek. Proje tamam-
landığında üç tesisten, bir nükleer santral gücünde temiz 
enerji elde edilebilecek.   

Elektrik mühendisi Burak Kaynak, 
kendi geliştirdiği sistemle, GPS 
yönlendirmeli askeri mühimmata 
karşı koruma kalkanı geliştiriyor. 
Kaynak’ın çalışmasının tamamlan-
ması için Türk Hava Kuvvetleri’nin 
yardımına ihtiyacı var. GPS karış-
tırıcısının çalışıp çalışmadığını de-
nemk için tatbikat yapılması gere-
kiyor.

Uludağ üniversitesinden Prof. Dr. 
Mehmet Karahan ve ekibi, piyasa-
da bulunan balistik koruma sağ-
layan kompozit malzemelerin iki 
katı daha fazla koruma sağlayan 
bir ürün geliştirdi. Karahan ve eki-
bi bu yeni balistik malzemeyi Türk 
Savunma Sanayi Müsteşarlığının 
desteği ile geliştiriyor.

Kaynak: Al Jazeera 

İnan kardeşlerin kumandalı kaldıracı engelli sürücülere tek başlarına 
seyahat olanağı tanıyor. [Fotoğraf: Al Jazeera ]

Maden Yüksek Mühendisi M.Sami Korur temiz enerji üretecek bir 
sistem üzerinde çalışıyor. [Fotoğraf: Al Jazeera]
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Türk mucitten 
ATM’lere otomatik
dezenfeksiyon sistemi
İSTANBUL (AA) - İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na (ISIF’16) 
katılan mucit Reha Ahmet Kocakoğlu, banka ATM otomatik 
dezenfeksiyon sistemiyle dikkati çekti.

Adres Patent açıklamasına göre, mucit Kocakoğlu 
tarafından banka ATM’leri için geliştirilen otoma-

tik dezenfeksiyon sistemi, İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ISIF’16’da sergilendi. Sistem, fuarda yoğun 
ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocakoğlu, geliştir-
dikleri otomatik dezenfeksiyon cihazı sayesinde banka 
ATM cihazlarında oluşan mikropların önüne geçmeyi 
amaçladıklarını ifade etti.

Kocakoğlu, böylece başta HIV virüsü olmak üzere 
domuz gribi, tifo gibi bulaşıcı hastalıklardan insanları 
koruduklarını vurgulayarak, “Bununla birlikte yaptı-
ğımız araştırmalar çerçevesinde ATM cihazlarının tuş 
takımlarında uçuk virüsünden AIDS virüsüne birçok 
bakteriye rastlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün ATM 
cihazları üzerinde yaptığı araştırmalar çerçevesinde, 
bunun, kabul edilebilir düzeyin 150 kat üzerinde ol-
duğunu tespit ettik. İcat ettiğimiz cihazımız sayesinde 

bu tür tehlikelerden insanları korumayı hedefliyoruz” 
bilgisini verdi.

Kocakoğlu, milyarlarca insanın bankaların ATM’lerini 
kullandığına işaret ederek, yapılan araştırmalar çerçe-
vesinde ATM’lerin halka açık tuvaletlerden 5 kat daha 
mikrobiyel yoğunluk içerisinde olduğunu aktardı.

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Ab-
dullah Akbulut ise fuara katılan yerli buluşçular kadar 
yabancı buluş sahiplerinin de sergiledikleri patentli 
ürünlerin tamamının, nitelikli patentler olduğunu be-
lirterek, bütün sanayici ve girişimcilerin bu fuarı mut-
laka ziyaret etmeleri gerektiğini kaydetti.

Akbulut, üniversite ve sanayi iş birliğinin yanı sıra bi-
reysel buluşçular ile sanayicileri bir araya getiren bu 
fuarın, ileri teknoloji ürünleri ve fark yaratan buluşları 
barındırdığını da dile getirdi.

06-03-2016 11:58:29 



http://www.bna.bh/portal/en/news/714590

Bahraini inventor honoured by 
IFIA in Istanbul

Manama, Mar. 6 (BNA): Bahraini global ambassador of invention, Ameena Al Hawaj, has been 
designated the World’s Best Inventor, and conferred the Global Golden Medal by the chairman of 
International Federation of Inventors’ Association (IFIA) in Istanbul, Turkey.

Al Hawaj honoured as the best institutive innovative personality and accorded the golden medal 
in Istanbul international exhibition of inventions by Turkey’s Science, Industry and Technology 
Minister Fikri Is?k.

On this occasion, Ameena dedicated her accomplishment for the Kingdom of Bahrain, affirming 
to Bahrain News Agency (BNA) that she always seeks through her accomplishments to honour 
Bahrain at various international functions and to hoist her country’s flag in the world map of in-
novations and inventions.

01 : 13 PM - 06/03/2016
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İzmirli mucit Yavuz Atasever, 03-06 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek ISIF’16 Uluslararası Buluş Fuarı’nda patenti kendis-
ine ait olan, ‘TR 2013 05289 B’ numaralı ‘Hidrolik Baskılamalı Sürekli Değişken 
Transmisyon Sistemi’ adıyla tescil edilen buluşunu sergileyecek.

EGE MECLİSİ - Mucit Yavuz Atasever’in sergileyeceği 
yeni güç aktarım sistemi, geleneksel debriyajlı kavramayı 
ve vites kutusunu ortadan kaldırması ve 9 kat fazla tork 
sağlamasıyla, mekanik güç aktarımında dünya otomotiv 
sektörüne yeni kazanımlar sağlayacak.Geçen yıl Avustur-
ya Patent Ofisi, yayınladığı tarama ve inceleme raporun-
da özet olarak; anılan sistemin bir yenilik olduğunu, yeni 
bir icat olduğunu, endüstriyel uygulanabilirliğe sahip ol-
duğunu, bu sistemin önceki patentlerden farklı olduğunu 
ve “teknolojinin mevcut durumu”na yenilik getirdiğini 
belirtti.

BULUŞUN TEKNİK İÇERİĞİ
Buluş, aslında pek de kolay anlaşılabilecek türden değil. 
Sistemin çalışma şekli Arşimet’in kaldıraç yasalarını biraz 
zorluyor. Bilindiği gibi Arşimet sabit bir destek noktası is-
teyerek dünyayı yerinden oynatabileceğini ileri sürmüştü. 
Bugüne kadar Arşimet yasalarıyla üretilen tüm dişlilerde 
destek noktası sabit tutularak güç transferi elde edilmiş; 
büyük dişlinin küçük dişliyi döndürmesi veya tam tersiy-
le istenilen oranda güç aktarımı sağlanmıştı.

http://www.egemeclisi.com/haber/37876/mucit-yavuz-atasever-bulusunu-isif16da-sergileyecek.html

Mucit Yavuz Atasever, 
buluşunu ISIF’16’da sergileyecek

29-02-2016 15:27:58
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Yeni geliştirilen sistemde, dişli merkezi sabit bir destek noktasına bağlanmayıp, kontrol edilebilir bir hidrolik sistem ile 
hareketli hale getirilmiş. Bir tahterevallinin iki ucuna 50’şer kg’lık yük koyarsak, bu yükleri dengede tutmak için destek 
noktasında ihtiyaç duyduğumuz kuvvet 100 kg olacaktır. Arşimet’in sabit destek noktasında bu kuvvet sonsuz büyük-
lüktedir. Halbuki ihtiyaç duyduğumuz kuvvet 100 kg’dan fazla değildir. Destek noktasına hiç kuvvet uygulamazsak 
(0 kg) yüklerin birbirine hareket aktarımı da oluşmayacak; ancak destek noktasına 100 kg’lık bir kuvvet uygularsak 
birebir hareket aktarımı sağlanmış olacaktır. Bu örnekten yola çıkarsak, destek noktasına uygulanan kuvveti 0 ila 100 
kg arasında değiştirebilen bir hidrolik mekanizma ile güç aktarımına yeni bir boyut kazandırılmış oluyor.

Sistemin özel bir tasarım ile eşzamanlı olarak hem yüke hem de motora uygulanması sayesinde kendi kendine sürekli 
değişecek şekilde 9 kata kadar tork aktarımı elde edildiğini belirten Yavuz Atasever, bu tasarımının ayrıntılarını henüz 
kamuoyuyla paylaşmak istemiyor. Kendisinin merkezkaç kuvvetleriyle ilgili bir çalışmasının daha olduğunu, yakın bir 
gelecekte çok yüksek hızlara ve kuvvetlere ulaşılabileceğinin altını çiziyor.

9 KATA KADAR TORK ELDE EDİLEBİLİYOR

Mucit Yavuz Atasever sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada icatla ilgili, ‘’Dünya üzerinde bundan başka ha-
reketi sıfırdan başlatan bir CVT şanzıman yok. Hareketi sıfırdan başlattığı için debriyaj aksamına da gerek yok tabii.
Sistemin uygulandığı bir araçta vites kolu ve debriyaj pedalı olmayacak. Motor ise, ne kadar gaz verirseniz verin 
hep sabit bir devirde çalışacak. Mesela benzinli araçlar için 2500 devir/dk.Sistemi daha iyi anlayabilmek için; kendi 
kendine sürekli değişen sonsuz miktarda vitesiniz olduğunu düşünün. Bu vitesler öyle sık değişiyor ki, motorunuzun 
devir sayısı hep sabit kalıyor. Motorunuz ne boğuluyor ne de bas bas bağırıyor; uygun vitese otomatik olarak geçerek 
hızınızı ayarlıyor. Bazen bu hızınız sıfıra kadar düşebiliyor.Sistemin hem yüke hem de motora uygulanması ile dokuz 
kata kadar tork elde edilebiliyor. Bu oran daha da artırılabilir. Özellikle iş makineleri için mükemmel bir uygulama.
Sistemde ısınma sorunu var ama eminim mühendisler üstesinden gelecektir.Bu sistemde Arşimet’in kaldıraç yasala-
rını biraz zorluyorum. Arşimet sabit destek noktaları ile çalışırken ben hareketli destek noktası yaratmaya çalıştım. 
Aldığım patent, uluslararası nitelikte olup 20 yıl boyunca 122 ülkede koruma sağlıyor’’ şeklinde açıklama yaptı.

http://www.egemeclisi.com/haber/37876/mucit-yavuz-atasever-bulusunu-isif16da-sergileyecek.html
29-02-2016 15:27:58
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İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 
Ödül Töreni

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Son birkaç yıldır Avrupa’da 
en çok marka başvurusu yapılan ülke konumundayız. Geçtiğimiz yıl patent 

başvurularımız 5 bini geçti” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Son birkaç yıldır 
Avrupa’da en çok marka başvurusu yapılan ülke konumundayız. 
Geçtiğimiz yıl patent başvurularımız 5 bini geçti” dedi.

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayeleri al-
tında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sahipliğinde düzenlenen 
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül Töreninde Işık, fuarın lo-
kasyon itibarıyla dünyanın merkez şehirlerinden İstanbul’da ger-
çekleştirilmesinin son derece isabetli bir karar olduğunu anlattı.

“Ülkemizde yapılan patent başvurularının yarısının İstanbul’dan 
yapılıyor olması, bu şehrin hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, 
sınai mülkiyet alanındaki dinamizmini de açıkça ortaya koyuyor” 
diyen Işık, bu tür uluslararası fuarların, sadece buluşları görünür 
kılma ve ticarileştirme imkanı sağlama fonksiyonuyla değil, top-
lumun bu alandaki farkındalığını artırma açısından da büyük 
önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye’nin, her geçen gün bilgi üretimi, bilgiyi ticarileştirme, 
teknoloji geliştirme, küresel markalar oluşturma gibi konular 
üzerinde daha fazla yoğunlaşan bir ülke olduğunu ifade eden 
Işık, yeni dönemin en kritik konularından birinin de fikri ve sı-
nai mülkiyet hakları olduğunu, işletmeler için fikri sermayenin, 
fiziki varlığın çok daha ötesinde bir anlam taşıdığı bir dünyada 
yaşandığını söyledi.

Bakan Işık, özellikle 1980’li yıllardan sonra gelişmiş ülkelerde, 
işletmelerin sermaye yapılarında maddi varlıklardan gayri mad-
di varlıklara doğru hızlı bir dönüşüm yaşandığına işaret ederek, 
“Teknoloji yoğun sektörlerde marka değeri çok yüksek firmalar 
zuhur etti, ediyor. Apple, Google, Samsung, Microsoft gibi şirket-
lerin marka değerleri, dünya üzerinde çok sayıda ülkenin gayri 
safi yurt içi hasılasından daha büyük bir değer taşıyor” dedi.

Patent başvuruları açısından son 20 yılda en fazla artış gösteren 
5 sektörü, bilgisayar teknolojileri, dijital iletişim, elektrikli maki-
neler, ölçme aletleri ve tıbbi teknolojiler olarak şeklinde sıralayan 
Işık, şunları kaydetti: 

“Ülkemizdeki patent, tasarım, marka başvurularını artırmaya 
büyük önem veriyoruz” diyen Işık, başvurular açısından 2002’den 
bu yana çok sevindirici gelişmeler yaşandığını aktararak, Türki-
ye’nin son birkaç yıldır Avrupa’da en çok marka başvurusu yapı-
lan ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

Patent başvurularının geçen yıl 5 bini geçtiğini aktaran Işık, 
toplumun, iş dünyasının ve özellikle de KOBİ’lerin fikri ve sınai 
mülkiyet hakları konusunda bu bilinci kazanmasını önemsedik-
lerini ifade etti.

Işık, Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre, Türki-
ye’nin dünyada patent başvurularında 15, marka başvurularında 
6 ve tasarım başvurularında ise 4. sırada yer aldığını belirtti.

Başvuruların artmasını, önemli ancak yeterli bulmayan Işık, baş-
vuruların raflarda kalmaması ve ticarileşmesinin büyük önem 

taşıdığını, üretilen sınai mülkiyetlerin hızla sanayiye aktarılması, 
böylece daha fazla ekonomik ve sosyal fayda üretilmesi gerekti-
ğine işaret etti.

Bakan Işık, şöyle devam etti: 

“Bu kapsamda, Hükümetimizin 2016 yılı Eylem Planı kapsa-
mında ilk 6 ayda tamamlanacak eylemler arasında yer alan Sınai 
Mülkiyet Kanunu, Bakanlığımızın en öncelikli gündem maddele-
rinden birini oluşturuyor. Sanayimizin, iş dünyasının, üniversite 
camiasının ve tüm paydaşların görüşlerini, katkılarını aldık ve 
kanun tasarısı taslağını oluşturduk. Bu tasarı taslağını geçtiğimiz 
hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüştük. Taslağımızı 
bundan sonraki ilk Bakanlar Kurulunda sunmayı, hemen arka-
sından da TBMM’ye sevk etmeyi planlıyoruz. Bu kanun tasarısı 
taslağını inşallah, önümüzdeki birkaç ay içinde yasalaştırmayı 
hedefliyoruz. Böylece tüm sınai mülkiyet bileşenlerine yönelik 
önemli düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Özellikle patentlerle 
ilgili reform niteliğinde çok önemli değişiklikleri bu tasarı taslağı 
kanunlaştığında gerçekleştirmiş olacağız.”

Işık, yeni düzenlemelerle üniversitelerin artık patent konusunda 
elini çok daha fazla taşın altına koyacağına dikkati çekerek, 193 
üniversiteye sahip olan Türkiye’nin bu potansiyelini buluş ve ye-
nilik üretmeye kanalize etmesinin zorunluluk olduğunu söyledi.

Üniversitelerle akademisyenlerin, buluş ve patent başvurusu yap-
ma konusunda daha aktif hale getirildiğinde bunun çarpan etkisi 
çok daha büyük olacağını vurgulayan Işık, “Öte yandan, patent-
lerin yanı sıra, marka, tasarım ve coğrafi işaretlerle ilgili de tescil 
süreçlerini kısaltıcı ve kolaylaştırıcı birçok düzenlemeyi uygula-
maya koyacağız” diye konuştu.

Borsa İstanbul bünyesinde Patent Pazarı

Türkiye’de patentlerin yatırıma ve bir nevi sermayeye dönüşmesi, 
ticari bir meta olarak alınıp satılması için de çalışmalarını sürdür-
düklerini aktaran Işık, buluşçularla yatırımcıları bir araya getiren 
Teknoloji Transfer Platformunu hayata geçirdiklerini anımsattı.

Işık, bu yıl içinde Borsa İstanbul bünyesinde Patent Pazarını da 
kuracaklarını belirterek, böylece, patentlerin stratejik olarak kul-
lanımını çok daha farklı boyutlara taşımış olacaklarını söyledi.

Patentlerin ticarileşmesi amacıyla bazı teşvik edici mekanizma-
ları da hayata geçirdiklerini anlatan Fikri Işık, sözlerini, “Patent-
lerin lisanslanması veya satışı sonucunda elde edilen kazançların 
ve yine patentli buluşun üretime tabi tutularak pazarlanması so-
nucunda elde edilen kazançların yüzde 50’si için Kurumlar Ver-
gisi almıyoruz. Ayrıca lisans ve devir işlemlerini de Katma Değer 
Vergisinden muaf tutuyoruz. Yenilik yapmak için kafa yoran bu-
luşçularımız için, biz de en iyi ortamı ve en iyi koşulları meydana 
getirmek için kafa yoruyoruz” diye tamamladı.

30 altın, 40 gümüş ve 50 bronz madalya verilen törende ayrıca, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a IFIA Başkanı Alire-
za Rastegar tarafından “Memorial Madalya” takdim edildi.
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UniMAP Lecturer Awarded Overall 
Champion At Istanbul International 

Inventions Fair
KANGAR, March 7 (Bernama) -- Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 
added another feather to its cap when its lecturer was named overall 
champion at the Istanbul International Inventions Fair (ISIF) 2016 
which ended Sunday.

Dr Latifah Munirah Kamarudin from its School of 
Computers and Communication Engineering won the 
Grand Prix Award, the highest ISIF 2016 prize, with 
her innovation ‘Unisense: Internet of Thing for Multi 
Sensing’ a cloud-based environment monitoring system.

Last month, she was also awarded the gold medal at the 
Malaysia Technology Expo (MTE) in Kuala Lumpur for 
the same innovation which is based on environmental 
factors such as air and water quality.

According to Latifah, her innovation could measure the 
air pollution index, rain distribution and water level in 
major rivers, as well as used to monitor the weather, 
including obtaining early information before the onset 
of a disaster.

“This success is very meaningful to me and the UniMAP 
research team as the judging process was very stringent 
with only 32 gold medals awarded to the 500 entries,” she 
said in a statement from UniMAP Monday.

The ISIF is an annual exhibition show on 
commercialization of patents, inventions, new products 
and technical ideas organized under the patronage 
of International Federation of Inventors’ Association 
(IFIA).

It was held from March 3 at the Istanbul Congress Centre, 
with participation from 25 countries including Turkey, 
Bosnia, Korea, China, Germany, Poland, Romania, 
United Arab Emirates, Bahrain, Iraq, Iran, Portugal, 
Iceland, India, Brazil and Malaysia.

Meanwhile, UniMAP deputy vice-chancellor (Academic 
and International), Datuk Prof Dr Zul Azhar Zahid 
Jamal said Latifah’s success proved that UniMAP did not 
lack female researchers who could bring honour to the 
country and the university.
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ANKARALI SANAYİCİLERDEN 
ISIF 16’DA BÜYÜK BAŞARI
Ankara Sanayi Odası’nın da destekçileri arasında olduğu, Uluslararası Buluşçular 
Birliği Federasyonu (IFIA) himayesi altında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sa-
hipliğinde düzenlenenİstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF 16) ödül töreninde 
ASO üyesi sanayiciler buluşlarıyla dereceye girerek 18 madalya kazandı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ISIF 16 fuarı-
na Aselsan, Havelsan, Hidromek, AFS Boru, Termikel, 
Elektromed, Eryiğit Endüstriyel Makina ve Tıbbi Ci-
hazlar, Karba Otomotiv, Tunç Endüstriyel, Fideltus İle-
ri Teknoloji, Cemsan Makina ve Ulusoy Elektrik olmak 
üzere 12 Ankara Sanayi Odası üyesi firma katıldı. Anka-
ra Sanayi Odası’nın destekçisi olduğu ISIF 16 fuarında 
ASO üyesi firmalar hem ürünlerini sergilediler hem de 
ürünleriyle dereceye girerek madalya kazandılar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katıl-
dığı ISIF 16 ödül töreninde dereceye girerek başarı elde 
eden ASO üyesi firmalar altın, gümüş ve bronz madal-
ya olmak üzere toplam 18 madalya aldı. Ödül töreninde 
ASO üyesi ASELSAN, Dijital Takograf Cihazı ile Kağıt 

Yuvası ve Online Sürüş Saatinin Elektronik İmza ile Ta-
kibi için Sistem ve Metod buluşlarıyla iki altın madalya 
aldı. ASELSAN’a ödüllerini Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık verdi.

ISIF 16 ödül töreninde ayrıca Ankara Sanayi Odası özel 
ödülünü Ensar Körçoban’ın bireysel buluşu olan ‘ENKO-
BAN’ isimli Gömlek Kolu Ütüleme aparatı aldı. Ödülü 
Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Baran verdi.

ENKOBAN, gömlek boyutunda herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın saniyeler içinde gömlek kolunun ütülenme-
sini sağlayamaya yarayan bir ürün.
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AHŞAP KATLANABİLİR TUĞLA, 
ULUSLARARASI BULUŞ FUARI’NA 

DAMGA VURDU
Dünyanın ilk ve tek katlanabilir ahşap tuğlası olma özelliği taşıyan ‘BRİCK B’ 
Uluslararası Buluş Fuarı’nda görücüye çıktı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde 03 
- 06 Mart tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF 2016, 
(İstanbul International Inventions Fair) ziyaretçilerine ka-
pılarını açtı. Buluş ve inovasyon etkinliği konusunda Tür-
kiye’yi uluslararası alanda etkin bir şekilde temsil edecek 
olan ISIF 2016’ya Adem Arıbaş’ın diz eklemlerinin çapraz 
bağlarından esinlenerek yaptığı ahşap katlanabilir tuğlalar 
damgasını vurdu.

Evlerin yapımında vida, çivi, harç, tutkal, alet olmadan 
’kendin tasarla kendin yap’ katlanabilir ahşap tuğla olarak 
başta ev, duvar olmak üzere birçok üründe kullanılabilecek 
olan Adem Arıbaş’ın ‘BRİCK B’ isimli buluşu fuara katılan-
lardan yoğun ilgi gördü.

“TEKRAR TEKRAR KULLANILABİLECEK BİR ÜRÜN”

Uluslararası Buluş Fuarı’nda görücüye çıkarak vatandaş-
lardan yoğun ilgi gören katlanabilir ahşap tuğlanın mucidi 
Adem Arıbaş, “Ben daha önce Lego tuğlanın katlanmayan 
versiyonunu yapmıştım. O yaptığım ürününü erkek ve dişi 
çıkıntılarının olduğu için depolama sırasında gereğinden 
fazla yer kaplıyordu. Lego oyuncaklarını düşünün insanlar 
ortalığa saçabiliyorlar. Bu ürün gerçek olduğu için insanlar 
artık ortalığa saçmayacaklar. Gerçek hayatta bilindiği üzere, 
kusursuz olması lazım, ihtiyaçları görmesi lazım ve tekrar 
tekrar kullanılabiliyor olması gerekiyor. Ürünümüz katlan-
dığı zaman dört kat küçülüyor olması çok dikkat çekti. Bu 
hem lojistik anlamda, hem de doğaya salınan karbon hesabı 
yaparsak çok faydalı bir ürün olma özelliği taşıyor. Yani dört 

araçla taşıyabildiğiniz yapı malzemesini tek bir araçla çok 
daha az bir tonajla taşıyabileceksiniz demektir. Molozu ol-
mayan tek yapı malzemesi olduğunu iddia ediyorum. Çün-
kü ürün insanlar tarafından atılmıyor. Eskiden değiş ton 
ton diye bir çizgi film karakteri vardı. Bu tuğlalar sayesinde 
evde aynı onun gibi olacak. İstediğiniz bir ürün haline gele-
bilecek ve tekrar tekrar insanlar tarafından kullanılabilecek 
bir ürün” dedi.

“DİZ EKLEMLERİNİN ÇAPRAZ BAĞLARINDAN İL-
HAM ALDIM”

Tıp Fakültesi’nden mezun olmasına rağmen hekimlik yap-
madığını dile getirerek bu ürünü yapmadan önce insan ana-
tomisini incelediğini ifade eden Arıbaş, “Ben tıp eğitimi al-
dım ve hiç hekimlik yapmadan yıllarca reklamcılık yaptım. 
Bu ürünü geliştirmeye karar verdiğim zaman, diz eklemle-
rine baktım. Biliyorsunuz, diz eklemleri vücudun en sağlam 
eklemleridir. Ben de yaparken, onun çapraz bağlarını ilham 
alarak bu ürünü yaptım” diye konuştu.

“BİZ BU YOLA DEPREME DAYANIKLI EVLER İNŞA 
EDEBİLMEK İÇİN ÇIKTIK”

En büyük hayallerinin depreme dayanıklı evler inşa etmek 
olduğunu dile getiren Adem Arıbaş, “Biz bu yola çıkarken 
en büyük hayalimiz bu ürün depremde de yıkılmasın diye 
çalışmalarımıza başladık. En büyük ARGE hedeflerimizden 
bir tanesi buydu. İlk testlerimizde bunu rahatlıkla karşıla-
dığını gördük. Önümüzdeki günlerde yapılacak testler son-
rasında çok rahatlıkla dayanıklı olduğunu söyleyebileceğiz. 
Ürünümüz şu an 135 ülkede koruma altında bulunuyor. Biz 
şuanda pazara sızmak için çalışmalar yapıyoruz. Bir taraf-
tan da global bir sermayeden marka yaratmak istiyoruz. 
Çünkü, dünyada olmayan bir ürün ve Türkiye’den böyle bir 
global marka çıkartmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde 
bütün dünyada bu ürünün satıldığını görebilirsiniz. Özel-
likle,Amerika, Almanya, Japonya’da bu ürünü satılıyor ola-
rak görebilirsiniz. Kendin yap kategorisinin oldukça geniş 
olduğu ülkelerde bu ürünümüz oldukça rehavet göreceğine 
inanıyoruz” şeklinde konuştu.



http://www.milliyet.com.tr/adres-patent-istanbul-uluslararasi-bulus-istanbul-yerelhaber-1227653/

ADRES PATENT, 
İSTANBUL ULUSLARARASI 

BULUŞ FUARI’NDA
Adres Patent, fikri mülkiyet bilincini arttırmak, katma değeri yüksek 
ürünlerin patentlenebilmesi ve ticarileştirilmesi konularında bilgilen-
dirmeler yapma amacıyla 3 Mart’ta başlayacak İstanbul Uluslararası 
Buluş Fuarı’na katılacak.

Dünyada 100’den fazla ülkenin üyesi olduğu Uluslararası 
Buluşçular Birliği Federasyonu ’nun (IFIA) bünyesinde, 
Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) ev sahipliğinde, Dünya 
Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) çalıştay desteğin-
de düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 
(ISIF’16) 03-06 Mart 2016 tarihlerinde Adres Patent ’in 
de katılımıyla başlayacak. Fuarda fikri mülkiyet bilincini 
arttırmak, katma değeri yüksek ürünlerin patentlenebil-
mesi ve ticarileştirilmesi konularında bilgilendirmeler 
yapacak olan Adres Patent; Aynı zamanda 2023 vizyonu 
hedefleri arasında yer alan 1 milyon patent hedefine ula-
şılması ile ilgili de sanayi ve üniversite işbirliğine dikkat 
çekmeyi hedefliyor. Adres Patent Genel Müdür Yardım-
cısı Cumhur Akbulut, teknolojik ve ekonomik gelişme-
lere artı değer katan buluş ve inovasyon faaliyetlerinin 
artırılması için ülkemiz son yıllarda büyük bir çaba gös-
terildiğini ifade ederek “Bizce oluşturulan inovasyon ve 
buluşlara yönelik en önemli araçlardan biri de uluslara-
rası buluş fuarları ve sergileridir. Bu bağlamda etkinlik 
yerinin, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ve dünya-
nın ticaret merkezi olarak kabul edilen İstanbul’da ol-
ması hem buluşçular hem de yatırımcılar için dünyanın 
en önemli buluş fuarı olması özelliğini de beraberinde 
getirmektedir” dedi.

“HEDEF 2023 YILINA KADAR 1 MİLYON PATENT”

Üniversitelerin geliştirdiği bilimsel bilginin ve yetiş-
tirdiği insan kaynağının üretim süreçlerine entegras-
yonunun, ekonomik gelişmeyi tetikleyecek en önemli 

unsurların başında geldiğine dikkat çeken Akbulut, 
“Bu entegrasyonda ‘Kamu’, ‘Üniversite’ ve ‘Sanayi’ ol-
mak üzere üç önemli aktör bulunmaktadır. Teorik bil-
ginin üretim süreçlerine entegrasyonunun sağlanması, 
bir diğer deyişle üniversite-sanayi işbirliğinin etkin bir 
şekilde gerçekleşmesi, belirttiğim üç önemli aktörün eş 
düzeydeki başarılarına ve sistematik bir bütünlük içeri-
sinde hareket etmesine bağlıdır. Adres Patent olarak bu 
noktadan hareketle, 2023 hedefleri kapsamında 1 milyon 
patent başvurusu hedefini de göz önünde bulundurarak, 
sanayi ile üniversitenin bilimin ticarileştirilmesi nokta-
sında birbirine muhtaç olduğunu ve bu gibi organizas-
yonlar aracılığıyla ortak çalışmalara imza atması gerekli-
liğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı süresince Adres Patent 
olarak Türkiye’nin ilk marka borsası olma özelliğine sa-
hip olan markaborsasi.com sitesinin tanıtımıyla birlikte 
26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları gününe de dik-
kat çekmeyi planladıklarını dile getiren Cumhur Akbu-
lut, “Bunun için; Firmamız öncülüğünde Türkiye Patent 
Hareketi ile birlikte düzenlediğimiz 01 Mart-15 Nisan 
2016 tarihleri arasında sosyal medyada #TürkiyePatentS-
loganınıArıyor etiketi ile başlattığımız yarışmanın tanıtı-
mını da gerçekleştireceğiz. Yarışmayı kazanan slogan ve 
slogan sahibinin adı 26 Nisan Patent haftası kapsamında 
(İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği 
açık hava mecralarındaki billboardlarda 1 hafta boyunca 
yer alacağını da ifade etmek isterim.” şeklinde konuştu.
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İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 
için geri sayım başladı!

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı, 03 – 06 Mart 2016 tarihleri 
arasında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katı-
lımlarıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Teknolojik ve ekonomik gelişmelere artı değer katan bu-
luş ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması için çaba Tür-
kiye büyük bir çaba gösteriyor.

Yaratılan inovasyon ve buluşlara yönelik en önemli araç-
lardan biri de uluslararası buluş fuarları ve sergileridir.

Bu bağlamda; 03 – 06 Mart 2016 tarihleri arasında, İs-
tanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ISIF 2016, 
(İstanbul International Inventions Fair) Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde  kapılarını açıyor. 
Organizasyon, ülkemizin buluş alanında en önemli ku-
ruluşu olan Türk Patent Enstitüsünün ev sahipliğinde, 
fikri mülkiyet konusunda uluslararası çatı kuruluş olan 
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)’nun çalıştay des-
teğinde yapılacaktır.

Buluş ve inovasyon etkinliği konusunda Türkiye’yi ulus-
lararası alanda etkin bir şekilde duyuracak olan ISIF 
2016 içeriğinde, çalıştaylar (TPE, WIPO, LES Türkiye), 
B2B görüşmeleri, yatırım alanı, ödül töreni, açılış ve ka-
panış seremonileri de gerçekleştirilecektir.

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olma özel-
liğini taşıyan ISIF 2016’ya; Almanya,Bosna Hersek, Bre-
zilya, Danimarka, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İran, 
İzlanda, Nijerya, Portekiz, Slovenya, Çin, Endonezya, 
Malezya ve Romanya’nın katılımları kesinleşmiştir. İki-
li görüşmelerin sürdüğü 18 ülke ile beraber toplam ka-
tılımcı ülke sayısının 25 – 30 arası, sergilenecek buluş/
inovasyon sayısının da 650-700 aralığında olması bek-
lenmektedir
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Moroccans Engineers Win Four 
Medals at Istanbul International 

Inventions Fair
Zainab Calcuttawala
Zainab Calcuttawala is an American journalist based in Morocco. She completed 
her undergraduate coursework at The University of Texas at Austin (Hook’em!), 
where she began her journalism career at The Daily Texan. She reports on a wide 
range of topics, ...

Rabat – Engineers at SmartiLab,  a Moroccan resear-
ch and development laboratory located in Istanbul, 
won four awards at the Istanbul International Inven-
tions Fair (ISIF) on Saturday.

The fair, held in Turkey’s capital from March 3 to 
March 6, is an annual show that features the com-
mercialization of patents and inventions under the 
patronage of International Federation of Inventors’ 
Association (IFIA).

The Moroccan team received a total of four medals 
one gold, two silver, and one bronze for research 
conducted by the laboratory, which serves as an 
extension of the Moroccan School of Engineering 
sciences.

According to organizers, it is “unprecedented” for a 
single country “to win such a wide array of medals 
at one session of the annual competition,” Hespress 
reported.

The gold medal was awarded for the invention of 
an indoor positioning system that utilizes nano-sa-
tellites to maximize accuracy. A silver medal and a 
bronze medal was awarded in the electrical enginee-
ring and electronics category.

The team earned their final silver medal in the diag-
nostics and biotechnology category for the inventi-
on of a 3D electromagnetic scanner to assist in the 
electronic diagnosis of patients.

According to the director of SmartiLab, Hafid Gri-
guer, the government of Morocco has tasked the la-
boratory with the development and management of 
Morocco’s intellectual property portfolio. The lab’s 
goal is to improve Morocco’s ranking in the Global 
Innovation Index published every year by the World 
Intellectual Property Association.

The index uses a number of criteria to gage the 
amount of scientific innovation occurring around 
the world. One of main criteria is the ratio of the 
number of patents filed by the country’s inventors to 
the size of the country’s population. The 2015 Global 
Innovation Index puts Morocco in the 45th percen-
tile in terms of overall innovation in the social and 
scientific arenas.

Monday 7 March 2016 - 10:44
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Inventatorii ieseni, premiati la 
Istanbul Invention Fair ISIF 2016 - FOTO

Inceput in forta pentru inventatorii romani, prezenti la 
prima mareexpozitie de inventii a anului - Istanbul In-
vention Fair ISIF 2016, de unde s-au intors cu trei premii 
speciale, o medalie de aur, una deargint si  doua de bronz. 
Evenimentul, organizat sub egida Federatiei Mondiale a 
Inventatorilor IFIA, a adunat inventatori din peste 23 de 
tari. Romania a fost reprezentata la salon prin Institutul 
National de Cercetare Dezvoltare URBAN INCERC si 
prin membrii Forumului Inventatorilor Romani, parte-
nerul Centrului de Informare Europe Direct Iasi. Delega-
tia a fost condusa de Dr. Ing. Andrei Victor Sandu, prese-
dinte al Forumului Inventatorilor Romani, cadru didactic 
la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi. 

Vezi si Noi premii valoroase pentru inventatorii ieseni, la 
un mare Salon International din Europa - FOTO 

In paralel cu expozitia a avut loc cel de-al doilea Cong-
res al Federatiei Mondiale a Inventatorilor, care a pus 
accent pe comercializarea ideilor, astfel ca au fost lansate 
o serie de platforme de promovare a inventiilor, cum ar 
fi http://plataformainnovatio.com.br/eng/ si http://sk-
yquestt.com/. Cu aceasta ocazie, Forumul Inventatorilor 
Romani a semnat acorduri de colaborare cu asociatii ale 
inventatorilor din Maroc (Union of Inventors) si China. 

Printre inventiile premiate la Salonul din Turcia se nu-
mara Premiul Special al Asociatiei Inventatorilor Chine-
zi si Medalia de bronz au fost conferite pentru Pasta de 
dinti ecologica cu multiple utilizari, colectivul de autori 
condus de prof. dr. Kamel Earar, Medalia de aur – Beton 
sustenabil cu deseuri de sticla reciclata, agregate recicla-
te si ape uzate tratate si metoda de preparare a acestuia, 
autori Attila Puskas, Ofelia Corbu, Universitatea Tehnica 
din Cluj-Napoca. 

Vezi si Premii senzationale pentru inventatorii ieseni la o 
mare competitie europeana - FOTO

Premiul Special al Asociatiei Inventatorilor din Malaezia 
- Procedeu de obtinere a betoanelor de ultra-inalta per-
formanta, autori Cornelia Magureanu, Ofelia Corbu, Ion 
Sosa, Henriette Szilagyi, Bogdan-Horea Heghes, INCD 
Urban Incerc si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. 
Medalia de bronz – Metodologie de planificare a zone-
lor umede – Delta Dunarii, autori Alexandru Ionut Pet-
risor, Vasile Meita. Cu prilejul ISIF Istanbul a fost con-
firmata participarea unor numeroase delegatii straine 
la EUROINVENT, cel mai mare salon de inventii din 
sud-estul Europei, ce va avea loc la Iasi, in perioada 19-21 
mai 2016.

DistribuieTweetFacebookE-mail
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İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 
kapılarını açıyor!

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı, 03 – 06 Mart 2016 tarihleri arasında, 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Bilindiği üzere günümüzde sürdürülebilir ekonomik büyü-
me, ne kadar yenilik üretildiği ile doğrudan ilintilidir. Tek-
nolojik anlamda ileri olan ülkeler, ekonomileri gelişmiş ül-
keler olarak görülmekte ve bu ülkeler dünya ekonomileri ile 
rekabet edebilme şansını yakalayabilmektedir. Ülkemizin de 
bu alanda son yıllarda aldığı önemli mesafelere rağmen, Ar-
Ge, patent sayıları, lisanslama ve ticarileştirme göstergeleri 
açısından gelişmiş ülkeleri yakalayabilmek için daha hızlı 
mesafe kat etmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gelişmiş bir ülke olmanın önemli göstergelerinden biri de 
toplumun tüm kesimlerinin araştırma ve yenilik faaliyetleri-
ne aktif katılım sağlayarak; ülkenin rekabet gücünü artıran, 
teknolojik ve ekonomik gelişmelere artı değer katan buluş 
ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması için çaba gösterme-
leridir. 

Yaratılan inovasyon ve buluşlara yönelik en önemli araçlar-
dan biri de uluslararası buluş fuarları ve sergileridir. Bu bağ-
lamda; 03 – 06 Mart 2016 tarihleri arasında, İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek ISIF’16 (İstanbul International 
Inventions Fair) etkinliğini sizlere duyurmaktan mutluluk 
duyarız.

Ülkemizde uluslararası bağlamda ilk defa düzenlenecek olan 
ISIF’16; dünyada 100’den fazla ülkenin üyesi olduğu Ulus-
lararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA)’nun Himaye-
lerinde, ülkemizin buluş alanında en önemli kuruluşu olan 
Türk Patent Enstitüsünün Ev Sahipliğinde, fikri mülkiyet 
konusunda uluslararası çatı kuruluş olan Dünya Fikri Mül-
kiyet Teşkilatı (WIPO)’nun çalıştay desteğinde gerçekleştiri-
lecektir. Yine ulusal ve uluslararası arenada faaliyet gösteren 
yatırımcı ağları 212, Endeavor, Galata Business Angels, Ha-
bitat-Ulusal Girişimcilik Merkezi, Keiretsu, Revo, TR Angels 
ile Les Türkiye ve Patent ve Marka Vekilleri Derneği önemli 
paydaşlarımız arasında yer almaktadır.

Buluş ve inovasyon etkinliği konusunda ülkemizin adını 
uluslararası alanda etkin bir şekilde duyuracağına inandı-
ğımız ISIF’16 içeriğinde çalıştaylar (TPE, WIPO, LES Tür-
kiye), B2B görüşmeleri, yatırım alanı, ödül töreni, açılış ve 
kapanış seremonileri de gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olma özelliğini 
taşıyan ISIF’16 ya; Almanya, Bosna Hersek, Brezilya, Dani-
marka, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İran, İzlanda, Nijerya, 
Portekiz, Slovenya, Çin, Endonezya, Malezya ve Roman-
ya’nın katılımları kesinleşmiştir. İkili görüşmelerin sürdüğü 
18 ülke ile beraber toplam katılımcı ülke sayısının 25 – 30 
arası, sergilenecek buluş/inovasyon sayısının da 650-700 
aralığında olması beklenmektedir

ISIF’16’nın hedef kitlesini; Üretici ve ticari firmalar, girişim-
ciler, bireysel buluşçular, özel araştırmacılar, danışmanlar, 
patent ofisleri, özel veya devlet destekli araştırma enstitü-
leri, bilim parkları, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, 
melek yatırımcılar, üniversiteler, laboratuvarlar, IP ile ilgili 
kurum ve kuruluşlar, patent tacirleri, inovasyon teşvikçileri, 
buluş dernekleri, sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, 
ar-ge merkezleri ve KOBİ’ler oluşturmaktadır. 

Giriş Tarihi: 14.1.2016 16:58 Güncelleme Tarihi: 14.1.2016 17:08
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Emirati inventor wins four 
medals in Istanbul fair

Emirati inventor Ahmad Majan (right) has once again 
astounded the international audience with his humanita-
rian inventions, and has managed to take home four me-
dals in a 2016 global competition in Istanbul.Also seen is 
Fikri Eshk, Turkish Minister of Science

Dubai: Emirati inventor Ahmad Majan has once again 
astounded the international audience with his humani-
tarian inventions, and has managed to take home four 
medals in a 2016 global competition in Istanbul.

A smart sports helmet linked to turning on a bike to ensu-
re cyclists safety and a solar-powered crutch to help elders 
in times of emergency were among the four inventions 

that earned Majan two gold medals at the annual Istanbul 
International Inventions Fair (ISIF) 2016, increasing his 
total international medals to 29.

His smart device that helps ambulances locate bike and 
desert bike accidents earned a silver medal and his other 
smart helmet that allows cyclists to receive phone calls 
without using their hands and helps them during acci-
dents earned him a bronze medal.

Majan was competing against participants from 23 diffe-
rent countries who had come from inventor associations, 
universities, colleges, higher educational institutions and 
other places, it was reported. He was also the only partici-
pant to bag that many medals in the event.

Fikri Eshk, Turkey’s Minister of Science, Industry and te-
chnology and sponsor of the event commended Majan’s 
contributions and said everyone was stunned with his 
great victory and was happy to see the importance that 
the people of the UAE place on inventing things that help 
humanity, whether it was for the elderly or for providing 
security and safety to drivers.

Hakan Bayram, President of the Jury said that Majan’s 
inventions should be recorded and preserved globally. 
He said It is time that Majan establishes an international 
centre for his inventions where everyone can benefit from 
his ideas.

Majan dedicated his awards to His Highness Shaikh Mo-
hammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai and Sha-
ikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, 
Crown Prince of Dubai.

The inventor had also received several invitations to par-
ticipate in other international competitions.

Majan has so far earned 29 international 
medals for his inventions
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KOTO ÜYESİ ISIF’16 FUARINDA 
GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Kocaeli Ticaret Odası üyesi Hamidiye Makina’nın 
sahibi Zihni Çelik’in icat ettiği Boyaat-tek kullanım-
lık ayakkabı boyası, İstanbul Uluslararası Buluş Fua-
rı’ndan (ISIF 16) gümüş madalyayla döndü.

İzmit Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Hamidiye 
Makina’nın sahibi Zihni Çelik, buluş ve üretimi ta-
mamen kendisine ait olan Boyaat- tek kullanımlık 
ayakkabı boyası ile İstanbul Uluslararası Buluş Fua-
rı’nda (ISIF 16) ödül aldı. Ayakkabı boyalarının cep-
te, çantada, cüzdanda boya akmasına karşı güven-
li bir şekilde taşınmasını ve “kullan at” mantığıyla 
günlük kişisel kullanımda pratik bir şekilde uygu-
lanmasını sağlayan Boyaat’ı yalnızca buluş yapan 
firmaların Türk Patent Enstitüsü’nün davetleriyle 
ISIF’16 Fuarı’nda tanıtan Zihni Çelik’i, KOTO’nun 
organizasyonuyla fuar alanına giden KTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz ve 20’yi aşkın oda 
üyesi de yalnız bırakmadı.

Islak mendil gibi kullan at mantığında tasarladıkları 
ve fuarda da büyük ilgi gören Boyaat ile ilgili bilgi 
veren Zihni Çelik, “Tek kullanımlık ayakkabı boya-
sının patentini aldık ve uluslararası patent başvuru-
su da (PCT) A Sınıfı Yenilik Raporu’yla onaylandı. 
Türk Patent Enstitüsü’nün destekleriyle İstanbul 
Uluslararası Buluş Fuarı’na (ISIF’16) davet edildik 
ve bu alanda ilimize gümüş madalya kazandırdık. 
Boyaat ismini verdiğimiz tek kullanımlık ayakkabı 
boyası TÜBİTAK AR-GE desteğini bitirmiş bulun-
makta. KOSGEB’in endüstrileşme aşamasını da bi-
tirdikten sonra ürün üretim ve satışa hazır olacak-
tır” dedi. Çelik, yeni icatlarının da yolda olduğunu 
ekledi.

Kocaeli Ticaret Odası üyesi Hamidiye Makina’nın sahibi 
Zihni Çelik’in icat ettiği Boyaat-tek kullanımlık ayakkabı 

boyası,  İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında Sergilenmiştir.
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İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 
Ödül Töreni Büyük İlgiyle Gerçekleştirildi!

Fuarın açılışına Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, TPE Başkanı 
Prof. Dr. Habip Asan, Avrupa Patent Ofisi Avupa İşbirliği 
Direktörü Carlo Pandolfi, IFIA Başkanı Alireza Rastegar 
ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) hima-
yeleri altında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sahipli-
ğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül 
Töreni’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
fuarın lokasyon itibarıyla dünyanın merkez şehirlerinden 
İstanbul’da gerçekleştirilmesinin son derece isabetli bir 
karar olduğunu anlattı.

“Ülkemizde yapılan patent başvurularının yarısının İs-
tanbul’dan yapılıyor olması, bu şehrin hayatın diğer 

alanlarında olduğu gibi, sınai mülkiyet alanındaki di-
namizmini de açıkça ortaya koyuyor” diyen Işık, bu tür 
uluslararası fuarların, sadece buluşları görünür kılma ve 
ticarileştirme imkanı sağlama fonksiyonuyla değil, top-
lumun bu alandaki farkındalığını artırma açısından da 
büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye’nin, her geçen gün bilgi üretimi, bilgiyi ticarileş-
tirme, teknoloji geliştirme, küresel markalar oluşturma 
gibi konular üzerinde daha fazla yoğunlaşan bir ülke 
olduğunu ifade eden Işık, yeni dönemin en kritik konu-
larından birinin de fikri ve sınai mülkiyet hakları oldu-
ğunu, işletmeler için fikri sermayenin, fiziki varlığın çok 
daha ötesinde bir anlam taşıdığı bir dünyada yaşandığını 
söyledi.

Bakan Işık, özellikle 1980’li yıllardan sonra gelişmiş ül-
kelerde, işletmelerin sermaye yapılarında maddi varlık-
lardan gayri maddi varlıklara doğru hızlı bir dönüşüm 
yaşandığına işaret ederek, “Teknoloji yoğun sektörlerde 
marka değeri çok yüksek firmalar zuhur etti, ediyor. App-
le, Google, Samsung, Microsoft gibi şirketlerin marka de-
ğerleri, dünya üzerinde çok sayıda ülkenin gayri safi yurt 
içi hasılasından daha büyük bir değer taşıyor” dedi.

Patent başvuruları açısından son 20 yılda en fazla artış 
gösteren 5 sektörü; bilgisayar teknolojileri, dijital iletişim, 
elektrikli makineler, ölçme aletleri ve tıbbi teknolojiler 
olarak şeklinde sıralayan Işık, “Ülkemizdeki patent, tasa-
rım, marka başvurularını artırmaya büyük önem veriyo-
ruz” dedi. Başvurular açısından 2002’den bu yana çok se-
vindirici gelişmeler yaşandığını aktaran Işık, Türkiye’nin 
son birkaç yıldır Avrupa’da en çok marka başvurusu yapı-
lan ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

Patent başvurularının geçen yıl 5 bini geçtiğini aktaran 
Işık, toplumun, iş dünyasının ve özellikle de KOBİ’lerin 
fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bu bilinci ka-
zanmasını önemsediklerini ifade etti.

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayeleri altında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) 
ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül Töreni büyük ilgi gördü
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Işık, Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre, 
Türkiye’nin dünyada patent başvurularında 15, marka 
başvurularında 6 ve tasarım başvurularında ise 4. sırada 
yer aldığını belirtti.
Başvuruların artmasını, önemli ancak yeterli bulmayan 
Işık, başvuruların raflarda kalmaması ve ticarileşmesinin 
büyük önem taşıdığını, üretilen sınai mülkiyetlerin hızla 
sanayiye aktarılması, böylece daha fazla ekonomik ve sos-
yal fayda üretilmesi gerektiğine işaret etti.

Bakan Işık, şöyle devam etti:
“Bu kapsamda, Hükümetimizin 2016 yılı Eylem Planı 
kapsamında ilk 6 ayda tamamlanacak eylemler arasında 
yer alan Sınai Mülkiyet Kanunu, Bakanlığımızın en önce-
likli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Sanayi-
mizin, iş dünyasının, üniversite camiasının ve tüm pay-
daşların görüşlerini, katkılarını aldık ve kanun tasarısı 
taslağını oluşturduk. Bu tasarı taslağını geçtiğimiz hafta 
Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüştük. Taslağı-
mızı bundan sonraki ilk Bakanlar Kurulunda sunmayı, 
hemen arkasından da TBMM’ye sevk etmeyi planlıyoruz. 
Bu kanun tasarısı taslağını inşallah, önümüzdeki birkaç 
ay içinde yasalaştırmayı hedefliyoruz. Böylece tüm sınai 
mülkiyet bileşenlerine yönelik önemli düzenlemeleri ha-
yata geçireceğiz. Özellikle patentlerle ilgili reform niteli-
ğinde çok önemli değişiklikleri bu tasarı taslağı kanunlaş-
tığında gerçekleştirmiş olacağız.”
Işık, yeni düzenlemelerle üniversitelerin artık patent ko-
nusunda elini çok daha fazla taşın altına koyacağına dik-
kati çekerek, 193 üniversiteye sahip olan Türkiye’nin bu 
potansiyelini buluş ve yenilik üretmeye kanalize etmesi-
nin zorunluluk olduğunu söyledi.
Üniversitelerle akademisyenlerin, buluş ve patent başvu-
rusu yapma konusunda daha aktif hale getirildiğinde bu-
nun çarpan etkisi çok daha büyük olacağını vurgulayan 
Işık, “Öte yandan, patentlerin yanı sıra, marka, tasarım 
ve coğrafi işaretlerle ilgili de tescil süreçlerini kısaltıcı ve 
kolaylaştırıcı birçok düzenlemeyi uygulamaya koyacağız” 
diye konuştu.

Borsa İstanbul bünyesinde Patent Pazarı

Türkiye’de patentlerin yatırıma ve bir nevi sermayeye 
dönüşmesi, ticari bir meta olarak alınıp satılması için de 
çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Işık, buluşçularla 
yatırımcıları bir araya getiren Teknoloji Transfer Platfor-
munu hayata geçirdiklerini anımsattı.

Işık, bu yıl içinde Borsa İstanbul bünyesinde Patent Paza-
rını da kuracaklarını belirterek, böylece, patentlerin stra-
tejik olarak kullanımını çok daha farklı boyutlara taşımış 
olacaklarını söyledi.

Patentlerin ticarileşmesi amacıyla bazı teşvik edici me-
kanizmaları da hayata geçirdiklerini anlatan Fikri Işık, 
sözlerini, “Patentlerin lisanslanması veya satışı sonucun-
da elde edilen kazançların ve yine patentli buluşun üre-
time tabi tutularak pazarlanması sonucunda elde edilen 
kazançların yüzde 50’si için Kurumlar Vergisi almıyoruz. 
Ayrıca lisans ve devir işlemlerini de Katma Değer Vergi-
sinden muaf tutuyoruz. Yenilik yapmak için kafa yoran 
buluşçularımız için, biz de en iyi ortamı ve en iyi koşulları 
meydana getirmek için kafa yoruyoruz” diye tamamladı.

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ın açılışını yaptığı, 30 
altın, 40 gümüş ve 50 bronz madalya verilen törende ay-
rıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a IFIA 
Başkanı Alireza Rastegar tarafından “Memorial Madalya” 
takdim edildi.
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Fuarın açılışına Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Yunus Emre KARAOSMANOĞLU, TPE Baş-
kanı Prof. Dr. Habip ASAN,  Avrupa Patent Ofisi Avupa 
İşbirliği Direktörü Carlo PANDOLFİ, IFIA Başkanı Alire-
za RASTEGAR ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA)’nun 
Himayelerinde gerçekleştirilen fuara 23 ülkeden 324 buluş 
katılım sağladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Onursal Himaye-
sinde, Türk Patent Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenle-
nen, buluş ve inovasyon konusunda ülkemizin ilk ve tek 
uluslararası etkinliği olan  “İstanbul Uluslararası Buluş Fu-
arı” ISIF’16 03 – 06 Mart 2016 tarihleri arasında ziyarete 
açık olacak.

ISIF-16-TPE-Habip-Asan-Buluş-Fuarı2

Buluş ve inovasyon etkinliği konusunda ülkemizin marka-
laşmasına katkı sağlayacağına inanılan ISIF’16 içeriğinde; 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın 
katılımıyla gerçekleştirilecek ödül töreni, TPE, WIPO, LES 
Türkiye tarafından sağlanacak çalıştaylar, B2B görüşmele-
ri, yatırım alanı, yer alıyor.

Fuara, fikri mülkiyet konusunda uluslararası çatı kuruluş 
olan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ile LES Tür-
kiye de çalıştay desteği veriyor.

IFIA-Alireza-Restagar-TPE-Habib-ASAN-EPO

ISIF’16’nın hedef kitlesini; üretici ve ticari firmalar, giri-
şimciler, bireysel buluşçular, özel araştırmacılar, danış-
manlar, patent ofisleri, özel veya devlet destekli araştırma 
enstitüleri, bilim parkları, teknoparklar, teknoloji transfer 
ofisleri, melek yatırımcılar, üniversiteler, laboratuvarlar, IP 
ile ilgili kurum ve kuruluşlar, patent tacirleri, inovasyon 
teşvikçileri, buluş dernekleri, sanayi odaları, organize sa-
nayi bölgeleri, ar-ge merkezleri ve KOBİ’ler oluşturuyor.

Alper-Efe-Buluş-Fuarı-Endonezya-Öğrenciler

Gelişmiş bir ülke olmanın önemli göstergelerinden biri 
toplumun tüm kesimlerinin, ülkenin rekabet gücünü, 
teknolojik ve ekonomik gelişimini etkileyen buluş ve ino-
vasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çaba göster-
meleridir.  İnovasyon ve buluşları arttırmaya yönelik en 
önemli araçlardan biri de kuşkusuz uluslararası buluş fuar 
ve sergileridir.

Buluş-Fuarına-Ziyaretçi-Akını

Her yıl düzenlenmesi planlanan ISIF’16’nın, bu alanda ül-
kemizin tanıtımına hizmet eden, kalıcı ve sürdürülebilir 
bir etkinlik olması hedefleniyor.

Türk Patent Enstitüsü “Sınai mülkiyet bilincini yaygınlaştı-
rarak ve sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasına kat-
kı sağlayarak, ülkemizin rekabet gücünün geliştirilmesine 
ve inovasyona dayalı ekonomik gelişimine katkıda bulun-
mak, uluslararası platformlarda yönlendirici olmak” Mis-
yonu doğrultusunda üstlenmiş olduğu görevler gereği bu 
ve benzeri etkinliklere önem ve destek veriyor.

Buluş Fuarına Büyük İlgi
İstanbul Kongre Merkezi’nde 03 Mart perşembe günü açılan ISIF’16

 ‘İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı büyük ilgi gördü.
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Moroccan engineers win four medals at 
Istanbul international inventions fair

Istanbul : Engineers at Smarti Lab, a Moroccan research 
and development laboratory located in Istanbul, won 
four awards at the Istanbul International Inventions Fair 
(ISIF) on Saturday, Morocco World News reported.

The fair, which held in Turkey’s capital for three 
days last week, was an annual show that features the 
commercialization of patents and inventions under 
the patronage of International Federation of Inventors’ 
Association (IFIA).

The Moroccan team received a total of four medals -one 
gold, two silver, and one bronze for research conducted 
by the laboratory, which serves as an extension of the 
Moroccan School of Engineering sciences.

According to organizers, it is “unprecedented” for a single 
country “to win such a wide array of medals at one session 
of the annual competition,” Hespress reported.

The gold medal was awarded for the invention of an 
indoor positioning system that utilizes nano-satellites to 
maximize accuracy. A silver medal and a bronze medal 
was awarded in the electrical engineering and electronics 
category.

The team earned their final silver medal in the 
diagnostics and biotechnology category for the invention 
of a 3D electromagnetic scanner to assist in the electronic 
diagnosis of patients.

According to the director of SmartiLab, Hafid Griguer, 
the government of Morocco has tasked the laboratory 
with the development and management of Morocco’s 
intellectual property portfolio. The lab’s goal is to improve 
Morocco’s ranking in the Global Innovation Index (GII) 
published every year by the World Intellectual Property 
Association, (WIPA).

The index uses a number of criteria to gage the amount 
of scientific innovation occurring around the world. 
One of main criteria is the ratio of the number of 
patents filed by the country’s inventors to the size of the 
country’s population. The 2015 Global Innovation Index 
puts Morocco in the 45th percentile in terms of overall 
innovation in the social and scientific arenas.—-SM/IINA
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