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Clarivate Sürdürülebilirlik

Ölçülebilir iş ve toplumsal etki yaratmak için
sürdürülebilirliğe kapsamlı ve bütünsel bir
yaklaşım benimsememiz gerektiğini biliyoruz.



Clarivate, inovasyonu hızlandırmak için çözümler sağlamada küresel bir
lideridir. 

Misyonumuz, Akademi & Devlet, Yaşam Bilimleri & Sağlık, Profesyonel
Hizmetler ve Tüketim Malları, Üretim & Teknoloji alanlarında yeni 
fikirlerden yaşamı değiştiren buluşlara kadar geçen süreyi kısaltan
eyleme geçirilebilir bilgi ve anlayışlar sağlayarak müşterilerimizin
dünyanın en karmaşık sorunlarından bazılarını çözmelerine yardımcı
olmaktır. 
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Clarivate, sürdürülebilirliğe ulaşma çabalarınızı destekler. 



Sürdürülebilirlik, iş stratejimizin her yönüyle bağlantılıdır

Clarivate'de sürdürülebilirlik yaptığımız 
bir şey değil. Yaptığımız her şeydir

Clarivate, sürdürülebilirliğe ulaşma
çabalarınızı destekler. 

Bunu dünya çapındaki kurumsal kültürümüzün
dokusuna işledik ve aldığımız her kararın
temelini oluşturarak birbiriyle bağlantılı, ortak
bir amaç yarattık.

2021 Sürdürülebilirlik raporumuzu buradan okuyunSustainability@Clarivate.com

https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2022/07/2021-Clarivate-Sustainability-Report-2.pdf
https://clarivate.com/sustainability-at-clarivate/


Sağlık ve Kaliteli Yaşam
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Hastaların sağlıklarını daha iyi 
yönetebilmeleri için onlarla
etkileşime geçmek ve onları
güçlendirmek amacıyla bakım
noktasında eczacılara ve doktorlara
100 milyon klinik dijital mesaj
dağıtmak

Nitelikli Eğitim
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Öğrencilere, araştırmacılara ve tüm
Mısırlılara ücretsiz eğitim ve bilimsel
yayınlara erişim sağlayan en büyük
dijital kütüphane ve çevrimiçi bilgi
merkezi olan EKB- Mısır Bilgi 
Bankası'na güç vermek

Sanayi Yenilikçilik

ve Altyapı
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Su sektörü inovasyon analizi, 
devlet, yönetmelik düzenleyici

ve işbirlikleri  düzeylerinde 
sektörel değişim önerileri sağlar

Sorumlu Üretim ve 

Tüketim
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Clarivate'in geniş fikri mülkiyet araçları ve 
teknoloji paketine erişim ve kullanım yoluyla

hukuk firmalarını ve kurumsal müşterileri fikri
mülkiyet varlıklarını güvenli bir şekilde

korumaları ve sürdürülebilir şekilde kullanmaları
için destekler

Sürdürülebilirliğin Değerini Ortaya Çıkarmak - Geleceğimizi Etkilemek



Keşfetme 

Koruma
Ticarileştirme
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İnovasyonun yaşam döngüsü

Potansiyel fırsatları ortaya
çıkarın. 

Doğru riskleri alın.
Daha güçlü markaları
pazara daha hızlı sunun. 

Clarivate overview



Bilgi ve araştırmanın yaşam döngüsüne hizmet edecek çözümler

Öğrenciler | Kütüphaneciler | Fon Sağlayıcılar |Devlet görevlileri | Araştırmacılar | IP Uzmanları Kim

Bilgi Edinme ve Öğrenme Fikir Üretme ve Araştırma IP Koruma
İnovasyon ve İyileştirilmiş

Sonuçlar

Öğrenme
Çözümleri

İçerik Erişimi Keşfetme 
Araştırma/

Fon 
Geliştirme Seçme Güvenli Koruma

Yayınla Tanınma

TicarileştirmePazar Erişimi

Ne

Araçlarımız ve çözümlerimiz

Veri Veritabanı Analitik ve İçgörüler
İş Akışı Yazılımları

ve Araçları
Varlık Yönetimi Yazılım

Uzmanlık Hizmetleri
ve Danışmanlık

Nasıl

• Kütüphane etkisini artıran yeni çözümler geliştirmek için sonsuz olanaklar

• Akademik ve Devlet



İnovasyon yaşam döngüsü
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▪ Çığır açan bilimi ve yeni 
trendleri tespit edin

▪ Yeni teknolojilerin belirlenmesi

▪ Karşılanmamış bir ihtiyaca
hizmet etmek

▪ En iyi araştırmacıları ve 
kurumları belirleyin

▪ Araştırma fon sağlayıcılarını ve 
işbirlikçilerini inceleyin

▪ Uluslararası ve gelişmekte olan
pazarlara açılın
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Web of Science
En güvenilir literatür ve atıf
veritabanı

RESEARCH & 
DISCOVERY

PRECLINICAL

CLINICAL
APPROVAL & 

LAUNCH

COMMERCIALIZATION

Ortaya çıkan bilimsel
trendleri daha erken ve 
daha hızlı bir şekilde ortaya
çıkararak keşif
çalışmalarınızı ilerletin. 



▪ En etkili araştırmacıları ve 
kuruluşları görselleştirin

▪ Kurumsal veya rakip verimliliğini
analiz edin

▪ İşbirliklerini izleyin

▪ Araştırma fonlarını araştırın
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InCites

Özelleştirilmiş, atıf tabanlı bir
araştırma analiz aracı

En umut verici
araştırmacılarınızı ve 
bölgenizdeki çığır açan
bilimi hızlı bir şekilde takip
edin ve finanse edin.

RESEARCH & 
DISCOVERY

PRECLINICAL

CLINICAL
APPROVAL & 

LAUNCH

COMMERCIALIZATION



▪ Patentlenebilirliği ve faaliyet
serbestisini değerlendirin

▪ Buluşun yeniliğini doğrulayın

▪ Yeni girişleri veya tehditleri
izleyin

▪ Rakiplerin patent 
portföylerini analiz edin

▪ Bir lisanslama adayı ile ilgili
herhangi bir davayı araştırın
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Derwent Innovation
Dünyanın önde gelen patent 
araştırma ve analiz platformu

İnovasyon ortamını hız ve 
güvenle tarayın. 

RESEARCH & 
DISCOVERY

PRECLINICAL

CLINICAL
APPROVAL & 

LAUNCH

COMMERCIALIZATION



Derwent Innovation
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Derwent çözümleri

Devlet kurumlarının ve üniversitelerin patent ortamını değerlendirmesine, gelecekteki eğilimleri 
belirlemesine ve dünya çapında fikri mülkiyet haklarını yayınlayıp uygulamasına yardımcı oluyoruz. 

Çözümlerimiz, patent başvurularından politika oluşturmaya ve bilimsel ve teknolojik araştırmalara 
yatırım yapmaya kadar yenilikçiliği teşvik etmedeki kritik rollerini desteklemektedir.

✓ Buluşların ticari potansiyelini değerlendirin 

✓ Patentleri ve kovuşturmaları inceleyin 

✓ Erken sinyalleri algılamak için ufuk taraması 

✓ Bilim ve teknoloji politikasını bilgilendirmek 

✓ Erken aşamada bilimsel araştırma yapın 

✓ Araştırma fonu başvurularını değerlendirin ve etkiyi gösterin
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https://clarivate.com/top-100-innovators/

https://clarivate.com/derwent/solutions/derwent-innovation/
https://clarivate.com/top-100-innovators/the-top-100/
https://clarivate.com/derwent/wp-content/uploads/sites/3/dlm_uploads/2019/07/DW816659070-Derwent-Innovation-Fact-Sheet-v8-1.pdf
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Patents

Patent ne tür bir koruma sağlar? Prensip olarak, patent sahibi, başkalarının patentli buluşu ticari olarak kullanmasını önleme veya 
durdurma hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, patent koruması, buluşun patent sahibinin izni olmadan başkaları tarafından ticari
olarak yapılamaması, kullanılamaması, dağıtılamaması, ithal edilememesi veya satılamaması anlamına gelir.

Patent her ülkede geçerli midir? Patentler bölgesel haklardır. Genel olarak, yalnızca o ülke veya bölgenin kanunlarına uygun olarak
bir patentin verildiği ülke veya bölgede geçerlidir.

Bir patent ne kadar sürer? Koruma, genellikle başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl olmak üzere sınırlı bir süre için verilir.

“Patent, genel olarak bir şeyi yapmanın yeni bir yolunu sağlayan veya bir soruna yeni
bir teknik çözüm sunan bir ürün veya süreç olan bir buluş için verilen bir haktır.
Patent alabilmek için buluşla ilgili teknik bilgilerin bir patent başvurusunda
açıklanması gerekir. ”

Source: WIPO

https://www.wipo.int/patents/en/
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Bir patent neye benzer?
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Patent bilgileri neden önemlidir?
Kütüphane

• Kullanıcılara patent bilgileriyle hizmet verme
ihtiyacının artması

• Patent araştırma araçlarının kampüste
kullanıma sunulması bekleniyor

• Kullanıcılarına patent bilgileri konusunda
tavsiyelerde bulunabilmeleri beklenmektedir

• Fikri mülkiyet konusunda genel farkındalığın
artırılmasına yardımcı olun

• Patent bilgilerini yayarak ve atölye çalışmaları
düzenleyerek kütüphanenin itibarını
güçlendirmek
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Patent bilgileri neden önemlidir?
Araştırmacılar ve öğrenciler

• Teknik sorunlara çözüm
• Fikir değerlendirmesi, Takip edilecek en iyi araştırma

fikirlerini seçin
• Çabaların tekrarlanmasını önleyin
• Fon almaya yardımcı olun
• AT Ar-Ge Çerçeve Programlarına yönelik teknoloji

temelli teklifler tercihen patent araştırmalarını
içermelidir

• Buluşların patentlenebilirliği için ilk taramalar
• Belirli araştırma alanlarındaki yeni buluşları izlemek
• Bir araştırmacının aynı zamanda mucit olması profilini

önemli ölçüde geliştirir
• Patentler CV'deki yayınlar kadar önemli
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Yayın veya Patent

Amaç
Bilgi paylaşımı

Amaç
Alanında uzmanlık oluşturmak

Amaç
Bir ürün veya hizmeti pazara sunmak

Yenilikçi Yaklaşım Bilimsel Literatür + Patent Bilgileri
fikir, inovasyon patent fırsatı, araştırma, patent
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Araştırma Ofisi

• Doğru inovasyon stratejisi ile Ar-Ge 
harcamalarını optimize edin

• Araştırma performans değerlendirmesi
– Patentleri içeren metrikler
– Uluslararası sıralamaları ve 

derecelendirmeleri iyileştirin
– Artan sayıda sıralama patent 

faaliyeti, başarısı ve etkisini içeriyor
• Fon bulmak 
• Belirli alanlarda yüksek profilli

araştırmacı ve buluşçuların belirlenmesi
• Ufuk taraması – White Space analizi
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AR&GE Harcamaları

Ar-Ge'ye yapılan küresel 
harcama, neredeyse 1,7 
trilyon ABD doları ile rekor 
seviyeye ulaştı.

Yaklaşık 10 ülke harcamaların 
%80'ini oluşturuyor. 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri'nin (SKH'ler) bir 
parçası olarak ülkeler, 2030 
yılına kadar kamu ve özel Ar-
Ge harcamalarının yanı sıra 
araştırmacı sayısını önemli 
ölçüde artırma sözü verdi.

Source: UNESCO Institute for Statistics 

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
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Araştırma performans değerlendirmesi

Performans değerlendirmesi hem çıktıları hem de sonuçları dikkate almalıdır. 

Araştırma

Çıktılar Sonuçlar

Patentler Yayınlar Marka Know How

Gelir Güç Kalite Performans
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İnovasyon sürecine katkınızı vurgulayın

• Çalışmalarınızın
ticarileştirilmiş
araştırmalar üzerindeki
etkisini gösterin.

Patent Göstergesinden Atıflar
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Teknoloji Transfer Ofisi

• Üniversitenin fikri mülkiyet stratejisini
etkilemek
• Buluş açıklamalarının değerlendirilmesi
• İlerlemeden/yatırım yapmadan önce

teknolojiyi doğrulayın
• "Doğru" teknolojiye odaklanın ve onu

koruyun
• Lisanslama ve ortaklıklar
• Teknoloji için yeni/diğer uygulamalar var mı?
• Patent başarı oranını artırın
• Patent etkisini iyileştirin



Araştırma resminin tamamlanması
Derwent Innovations Index

25Insert footer
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Derwent Innovations Index - Web of Science

DII, Derwent World Patents Index'ten alınan katma değerli patent bilgilerini Derwent 
Patent Citation Index*'ten alınan patent atıf bilgileriyle birleştirir. İlgili tüm buluşları 
keşfetmek ve bir patentin önemini ve diğer patentlerle ilişkisini hızla kavramak için ek 
açıklayıcı bilgiler ve kodlama kullanabilirsiniz. Ar-Ge'nin tekrarını azaltın; rakiplerin 
faaliyetlerini takip etmek; patent ihlalini tespit etmek ve önlemek; pazardaki potansiyel 
boşlukları ve olası lisans fırsatlarını belirlemek

Derwent Innovations Index (DII), 
hızlı ve hassas patent taramasını 
kolaylaştırarak kimya, elektrik, 
elektronik ve makine 
mühendisliğindeki buluşların 
patent ve atıf taramalarını 
yapmanıza olanak tanır.

CN103226949-A

KR2012137435-A

US2012016678-A1

US2012016678-A1

KR2012137435-A

CN103226949-A

Derwent Innovations Index, buluşların ayrıntılı patent belgelerine web erişimi 
sağlayan bir araştırma aracıdır. 
Atıf yapılan ve atıf yapan patentlere, atıf yapılan makalelere ve tam metin 
patent veri kaynaklarına bağlantılar içerir. DII, bir organizasyonun tüm 
seviyelerine patent taramanın gücünü açar ve basit tarama sorguları girerek 
patent kayıtlarına göz atmanıza olanak tanır. 



Araştırma uzmanlığınızı VIVO 
aracılığıyla sergileyin

© Clarivate 2022 27
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Kurumunuzun faaliyetlerini nasıl düzenliyor, görselleştiriyor ve 
sergiliyorsunuz?

Araştırmacılar, hem kendi kurumları içinde hem de diğer kurumlarda diğer disiplinlerden
işbirlikler bulmak için ağ oluşturma araçlarını kullanırlar.

Yöneticilerin, işbirliklerini teşvik ederken ve başarıları kutlarken araştırmanın açık ve şeffaf
olmasını sağlamak için kurumsal misyonlarını yerine getirmeleri gerekir.

Kurumlar, kendi kurumları içinde, diğer akademik/devlet araştırma kurumları ve sanayi ile
işbirliklerini teşvik etmek için araştırma uzmanlıklarını duyurma baskısı altındadır. 
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Uzmanlığı vurgulayın ve işbirliğini teşvik edin

• VIVO, kurumunuzun bilimsel ve araştırma
faaliyetlerini keşfedilebilir hale getirmekle
ilgilidir - insanlara, uzmanlıklarına, 
faaliyetlerine ve başarılarına vurgu yapar.

VIVO Demo Site: https://clarivatevivo.com/

https://clarivatevivo.com/


Web of Science Author Connect
WOSAC
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Web of Science Author Connect

• Kurumunuz için yeni uzmanlar edinmek 
• Önde gelen araştırmacılara mesajınızı 

ulaştırma istiyorsanız
• Kurumunuzub dergilerini tanıtmak için
• Başvuruları teşvik etmek
• Kapsamlı raporlama

• WOSAC Dünyanın en etkili 4 milyondan fazla 
konu uzmanından özelleştirilmiş e-posta 
listeleri oluşturmanıza yardımcı olur. 
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Karmaşık zorlukları
inovasyon ve insan
yaratıcılığı ile çözmek

Dünya çapında güvenilir içeriğe
erişim, gelişmiş veri bilimi yetenekleri
ve tüm inovasyon yaşam döngüsünü
kapsayan derin alan uzmanlığı ile
müşterilerimizin inovasyon yaratma, 
koruma ve geliştirme yöntemlerini
değiştirmelerine yardımcı oluyoruz

https://clarivate.com/

https://clarivate.com/
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Kullandığımız her ürün, aldığımız her tıbbi
tedavi ve tükettiğimiz her hizmet, sürekli ve 
bağlantılı bir inovasyon döngüsü içinde
hayal edilmiş, yaratılmış ve geliştirilmiştir.

Clarivate bu yaşam döngüsünün merkezinde
faaliyet göstermektedir. Müşterilerimize, 
cesur fikirleri hayat değiştiren inovasyonlara
dönüştürmek için ihtiyaç duydukları
içgörüler olan netlik merceğini veriyoruz



© 2020 Clarivate. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior 
written consent of Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.

Teşekkür ederiz. 

Derya Soguksu

Senior Customer Success Consultant

Derya.soguksu@clarivate.com
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Ek kaynaklar

ISI Report ‘Navigating the Structure of Research on Sustainable 
Development Goals’ >

Clarivate Webinar ‘Demonstrating your contribution towards the 
Sustainable Development Goals >

Citation Topics >

Events & Webinars >

Videos >

Web of Science Blog >

Sustainability at Clarivate 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/sustainable-development-goals/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/webinars/demonstrating-your-contribution-towards-the-sustainable-development-goals/
https://clarivate.com/blog/introducing-citation-topics/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/webinars/on-demand-webinars/
https://videos.webofsciencegroup.com/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/blog/
https://clarivate.com/sustainability-at-clarivate/

