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Giriş  

Fikri Mülkiyet Haklarının pazara sunularak işleyen bir ürün haline getirilmesi süreci 

FMH’ın ticarileştirilmesi olarak adlandırılmaktadır. Bir Fikri Mülkiyet Hakkının ticari 
başarısı aşağıdaki başlıklar göz önünde bulundurularak en uygun ticari aracın 

kullanımına bağlı olmaktadır:  

 İşletmenin amaçları 

 Ticarileşecek FMH türü (patent, faydalı model ) 

 Ticarileşmeye ayrılan ekonomik kaynağın büyüklüğü 

 

Fikri mülkiyetin pazardaki korumasının başlatılması ile ilgili izlenebilecek farklı yollar 
bulunmaktadır. Duruma bağlı olarak en sık kullanılan yollar aşağıdaki şemada 

basitçe özetlenmiştir.   

 

*
Bilgi transferi ifadesi teknoloji transferini de kapsayan bir ifadedir. 

Fikri mülkiyet hakkının ticarileşmesi sürecindeki en önemli unsurlardan biri risklerin 

yönetimi konusudur. Doğal olarak, alınan riskler seçilen ticarileştirme sürecine ve 
uygulama şekline bağlı olsa da; gerekli tedbirlerin alınması, ilgili değerlendirmelerin 
yapılması ve yönetim biçimi, oluşacak riski en az düzeye indirebilmektedir.  
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Bir FM’nin ticarileşmesi sırasında oluşabilecek riskler: 

 FM’nin türü  

 Gizlilik anlaşmaları 

 

Risk değerlendirmesi yapılırken, karşılaşılması muhtemel durumlar (sahiplik 

konusundaki anlaşmazlıklar, üçüncü kişilerin ihlali…) ve buna ilişkin sonuçların 

(önemsiz, orta-derecede önemli, çok önemli) özellikle göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından, çıktıların niteliğine bağlı 

olarak, risk yönetimi konusunda uygun kararlar alınmalıdır. (örneğin sigorta yapma 

yoluna gitmek, anlaşma maddelerini yeniden düzenlemek gibi…). 

European IPR Helpdesk tarafından hazırlanan “FM’nin Ticarileştirilmesi” başlıklı 

bu bilgi notu serisi, gayri-maddi hakların pazarda kullanımı alanında yeterli bilgi 

sahibi olmayan işletmelere, araştırmacılara ve girişimcilere, ticarileştirme 

konusunda bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Bu yayın ile zaman ve para tasarrufu 

yapılmasını sağlayacak bazı temel bilgiler verilmesi amaçlanmakta olup, 

organizasyonunuza en uygun ticarileştirme yönteminin seçilmesinde ve karmaşık 

hukuki problemlerin çözümü konularında profesyonel bir danışmanlık hizmeti 

almanız tavsiye edilmektedir.  

Bu bilgi notu, bilgi transferlerini konu edinmektedir. Kurum içerisinde doğan bilgiler 

birçok değişik formda olabilmektedir. Bu bilgiler şirket çalışanları tarafından bilimsel 

anlamda yayın veya kitaplarda yer alabildiği gibi fikri mülkiyet hakları altında 

patent, faydalı model ve tasarım olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bilgi aynı 

zamanda malzeme veya makine gibi nesnelere gömülmüş bir biçimde 

olabilmektedir. Başlangıçta,  bu bilgi çalışanların çalışma ve eğitim yolu ile elde 

ettikleri deneyim sonucunda ortaya çıkmaktadır.1 

Farklı formata sahip bilgi yoğunluğunun diğer organizasyonlar ile paylaşımı, gelişimi 

ve inovasyon yaratımını tetikleyebilmektedir. Günümüzdeki yenilikçi ürünler 

işletmeler ve araştırma merkezleri arasında meydana gelen etkileşimler sonucu 

ortaya çıkmaktadır. İşletmeler ve araştırma merkezleri arasındaki etkileşimler ve 

bilginin transferi yeni ürünlerin ve teknolojilerin ortaya çıkmasını ve böylelikle iş 

yapabilme kapasitesinin artmasını sağlamaktadır. İki taraf arasındaki bilgi transferi 

karmaşık fakat gerekli bir takım anlaşmalar ile yönetilmektedir. Bu bilgi notunun bir 

diğer amacı da ticarileşme sürecinde sıklıkla kullanılan anlaşmalar ile ilgili bir bakış 

açısı kazandırmayı amaçlamaktır. Anlaşmalar ile ilgili en önemli konu, elinizde 

bulunan bu gayri-maddi hakların korunmasına yardımcı olmasıdır. 

                                                           
1
 Metrics for Knowledge Transfer from Public Research Organisations in Europe, Report from the 

European Commission’s Expert Group on Knowledge Transfer Metrics, Directorate-General for 

Research, 2009. 
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1. Bilgi Transferi Nasıl Yapılır? 

Bilgi transferi, genellikle bilimsel araştırma sonuçlarının üçüncü kişilere aktarımı 

olarak kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bilgi transferi için bilimsel yayılar, konferanslar ve patent başvuruları gibi 

birbirinden oldukça farklı mekanizmalar kullanılmaktadır. Gerçekleşen bu faaliyetler 

yolu ile firmalar yeni bilgilere erişim sağlayarak ürün ve hizmetlerinde geliştirme 

ve/veya iyileştirme yapabilmektedirler.  

Bilginin transferinde genellikle değişken sözleşme mekanizmaları kullanılmakla 

birlikte genel olarak lisans sözleşmesi kullanılmaktadır. Genel anlamda bilgi 

aktarımında kullanılan sözleşme mekanizmaları aşağıdaki şemada tanımlanmıştır.  

 

Aşağıda yer alan sözleşmelerin bilinmesi, yapacağınız bilgi transferi faaliyetleri için 

oldukça önem taşımaktadır. Bu sözleşmeler ile hangi durumlarda ne tür bir 

anlaşmanın ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabilmeniz 

mümkün olacaktır. 

 

1.1 Tamamlayıcı Sözleşmeler 

1.1.1 Gizlilik Sözleşmeleri 

Gizlilik sözleşmeleri (non-disclosure agreements - NDA) yasal olarak bağlayıcı bir 

anlaşma olup, gizlilik içeren bilgilerin üçüncü kişilere aktarılmasını önlemektedir. Bu 

sözleşmeler, genel olarak potansiyel iş ortaklıkları veya yeni bir teknoloji ile ilgili 
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lisans sözleşmesi imzalanmadan önce ortaya konan teknoloji ile ilgili teknik ve ticari 

bilginin aktarılması sırasında yapılmaktadır.2 

1.1.2 Materyal Transfer Anlaşması 

Materyal Transfer Anlaşmasının (MTA) amacı bir araştırma sonucu ortaya çıkan 

somut bir materyalin karşı taraf tarafından kullanımını düzenlemektir. Anlaşma ile 

kullanımı düzenlenen bu materyaller biyolojik ve kimyasal yapılar, prototipler ve 

yazılımlar şeklinde farklı biçimlerde olabilmektedir. Yapılan bu anlaşma ile 

materyalin karşı taraf tarafından ticari kullanımına sınırlama getirilmiş olmaktadır. 

Kurum ve kuruluşlar birçok nedenle böyle bir anlaşmaya taraf olabilmektedirler. 

Bunlar; 

 Malzeme ile ilgili yürütülen araştırma ortaklıklarında (FP7, Horizon2020 

projesi gibi); ya da 

 Bir materyalin test ve çalışabilirliğinin değerlendirildiği merkezler ile ya da 

 Lisans anlaşması gibi uzun vadeli bir birlikteliğe başlamadan önce 

değerlendirme yapmak açısından imzalanabilmektedir. 

 

Materyal transfer anlaşmalarında sıklıkla yer alan hükümler: 

 Taraflar ve anlaşma içeriği net bir şekilde açıklanış olmalıdır, 

 Transfer edilecek materyal tanımlanmalıdır, 

 Alıcı tarafın materyali nasıl kullanacağı açıklanmalıdır, 

 Ortaya çıkan sonuçların sahipliğinin ve hakların kime ait olacağı 

tanımlanmalıdır, 

 Fikri mülkiyet ile ilgili adresler belirtilmelidir, 

 Gizlilik hükümlerine uygun bir şekilde hareket edilmelidir, 

 Anlaşma süresi mutlaka olmalıdır, 

 Hukuk ve yargı seçimi yapılmış olmalıdır.  

 

Örnek bir anlaşmayı incelemek için tıklayınız. 3 

 

1.2 Fikri Mülkiyet Haklarının Ticari Hayattaki Yeri  

1.2.1 Lisans Sözleşmesi 

 

Lisans sözleşmesi, sözleşme metninde belirlenen sınırlar dahilinde fikri mülkiyete 

konu olan çalışmanın diğer kişiler tarafından nasıl kullanılacağını belirleyen yasal bir 

kontrattır. Sahip olunan fikri mülkiyet hakkının lisans sözleşmesi olmadan kullanımı 

                                                           
2
 Gizlilik sözleşmeleri ile ilgili daha detaylı bilgi için kütüphanedeki kaynakları incelebilirsiniz. 

3
 http://www.desca-2020.eu/archives-and-useful-documents/desca-archives/  

http://www.desca-2020.eu/archives-and-useful-documents/desca-archives/
http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://www.desca-2020.eu/archives-and-useful-documents/desca-archives/
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ihlal olarak adlandırılmaktadır. Lisans sözleşmesine en basit örnek olarak yazılım 

lisanslarının satın alınması gösterilebilmektedir.4 

Fikri mülkiyet hakları için olan lisans anlaşmaları bağımsız anlaşmalardır aynı 

zamanda büyük ortaklıkların, üretim anlaşmalarının ve franchising işlerinin ayrılmaz 

bir parçası olarak görülmektedir. 

Fikri mülkiyet hakkının sahibi bu teknolojinin dışarıya lisanslanmasının işletme için 

en iyi strateji olup olmadığına karar vermelidir. Lisans sözleşmelerinin bir diğer 

avantajı ise işletmenin kendi ticari kaygısının olduğu bölgelerde anlaşmada belirtilen 

sınırlar ile fikri mülkiyet hakkına konu olacak çalışmanın kullanılmasını önlemek ve 

böylece ticari bir rekabet unsurunu ortadan kaldırmış olmasıdır. Bu nedenle 

lisanslama işletmelere diğer pazarlara doğru genişlemeyi ve lisans bedelleri ile daha 

yüksek ekonomik gelir elde etmeyi de sunmaktadır.  

1.2.2 Devir Sözleşmesi 

Patent, marka ve telif hakları gibi fikri mülkiyet hak sahipliğinin transfer edilmesi 

devir olarak adlandırılmaktadır. Devir işleminden sonra fikri mülkiyet hak sahipliği el 

değiştirmiş olmakta ve devir süreci maddi durumlar için yapılan satış süreci ile 

eşdeğer bir sürece tabi olmaktadır.  

Bilgi aktarımında farklı olasılıklar düşünüldüğünde en iyi seçeneğin devir sözleşmesi 

olduğu görülmektedir. Fikri mülkiyet haklarının devri sırasında yapılan anlaşmaya 

bağlı olarak ödeme şekilleri farklılık gösterebilmektedir. Bu ödemeler tek seferde 

yapılan toplu ödeme “lump sum” şeklinde olabilmekle beraber, sözleşme 

hükümlerine bağlı olarak devralan tarafın yaptığı satışlar üzerinden dönemsel lisans 

bedeli “royalty” şeklinde olabilmektedir. Dönemsel lisans bedelinin alınması 

genellikle tercih edilmektedir. Ek olarak fikri mülkiyet hak sahipliğinin devrinden 

sonra devreden tarafın fikri mülkiyetin yönetiminde ve ihlallerin izlenmesinde her 

hangi bir sorumluluğu kalmamaktadır.5 

1.2.3 Spin-off Firmalar 

Spin-off firmaları, pazarın ihtiyaçlarına göre yeni teknoloji geliştiren küçük ve Ar-Ge 

yoğun firmalar olarak tanımlanabilmektedirler. 

Spin–off firmaları, farklı konseptlere ve hedeflere yönelik olarak kurulabilmektedir. 

Ancak genel amaç olarak spin-off firmalar yeni teknolojiler yaratarak ticari öneme 

sahip fikri mülkiyet hakkına sahip olurlar. Bu nedenle Ar-Ge ekosistemi ve sanayi 

arasında teknoloji transferinin sağlanması açısından önemli bir yere sahiptirler. 

                                                           
4
 Lisans sözleşmeleri ile ilgili detaylı bilgi için Kütüphanedeki “Commercialising Intellectual Property: 

Licence agreements” dokümanını inceleyebilirsiniz. Dokümanın Türkçe versiyonu için tıklayınız. 
5
 Devir sözleşmeleri ile ilgili detaylı bilgiyi Kütüphanede yer alan “Commercialising Intellectual 

Property: Assignment agreements” dokümanında bulabilirsiniz. Dokümanın Türkçe versiyonu için 

tıklayınız. 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/licence_agreements-tr.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/tr-commercialising_ip-assignment_agreements-tr.pdf
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Çoğunlukla spin–off firmalar büyük şirketler tarafından satın alınarak bir teknoloji 

akışı sağlanmaktadır. 

Spin–off firmalar bazen erken aşamadaki bir teknolojinin lisanslaması için 

kurulmaktadır. Firma kurulma kararını etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte 

bunlar genel anlamda; teknolojinin pazardaki yeri ve potansiyel diğer lisanslar 

olarak sayılabilir. Ayrıca spin-off firmada yer alan araştırmacıların konuya bağlılığı 

ve kişisel uygunluğu da firmanın yönetimi ve geleceği açısından önem arz 

etmektedir.6 

1.3 Ar-Ge İşbirlikleri 

1.3.1 Konsorsiyum Sözleşmesi 

Sanayi ve araştırma kurumları arasında yapılan Ar-Ge odaklı işbirlikleri birçok farklı 

biçimde olabilmektedir. Firmaların ve üniversitelerin bir araştırma projesi için bir 

araya gelerek belli süreliğine (3 – 5 yıl süre ile) birlikte çalışmak için oluşturdukları 

ortaklık sonrasında imzalanan anlaşmalara konsorsiyum sözleşmesi adı 

verilmektedir. 

Yapılan konsorsiyum sözleşmesi proje paydaşları arasındaki iş paketlerini, proje 

yönetiminin nasıl olacağını ve paydaşlar üzerindeki yükümlülükleri açıkça ortaya 

koymayı hedeflemektedir. Bu tarzda kurulan iş birlikleri sonucunda firmalar yeni 

teknolojiler ile tanışırlar ve iki taraf arasında yapılan çapraz lisanslamalar 

sonucunda partnerler arasında bir fikri mülkiyet hakkı paylaşımı gerçekleşir ve proje 

sonunda yeni bir ürün oluşumu hedeflenir. Firmalar bu yaklaşım ile yeni iş ilişkileri7 

ve yenilikçi ürünlere sahip olabilmektedirler.  

Konsorsiyum sözleşmeleri şablonları: 

Avrupa Birliği projelerinde kullanılanlar: 
 Desca Model, www.desca-fp7.eu 
 EUCAR Model, www.eucar.be 

 
Diğer konsorsiyum sözleşme modellerinden Lambert Kit, İngiltere Fikri ve 
Mülkiyet Hakları Ofisi sayfasından incelenebilir.8 

 

1.3.2 Ar-Ge Sözleşmeleri 

Ar-Ge sözleşmeleri genel anlamda firmaların Ar-Ge kaynağının yetersizliği veya 

kaynaklarını verimli kullanmak istemesi nedeniyle üniversitelerle ya da araştırma 

merkezleri ile belirli bir konu hakkında yeni bir bilginin üretilmesi amacıyla iki taraf 

arasında imzalan kısa süreli anlaşmalardır. Bu türde yapılan iş birliklerinde firmalar 

Ar-Ge hizmeti için üniversite veya araştırma merkezlerinden hizmet almış oldukları 

için çoğunlukla fikri mülkiyet hakları firmanın sahipliğinde olmaktadır.9 

                                                           
6 Spin-Out Transactions, Unico Practical Guides: Commercialisation Agreements, 2006.  
7
 Knowledge Transfer from Public Research Organisations, European Union, 2012. 

8
 The United Kingdom Intellectual Property web sitesi: www.ipo.gov.uk. 

9
 “Lambert Model Research Collaboration” sözleşme modelleri için tıklayınız. 

http://www.desca-fp7.eu/
http://www.eucar.be/
file:///C:/Users/Araujo/AppData/Local/Temp/www.ipo.gov.uk
https://www.gov.uk/lambert-toolkit
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1.3.3 Danışmanlık Sözleşmeleri 

Danışmanlık sözleşmeleri kısa süreli ve küçük ölçekli anlaşmalar olup bir firmanın 

spesifik bir konuda ücreti karşılığında belirli kurumlardan aldığı danışmanlık 

hizmetidir.10 Firmalar genel olarak somut ve teknik bir problemde ya da teknik 

verilerin analizinde danışmanlık sözleşmesi imzalayarak bu tarz hizmetler 

alabilmektedirler.  

1.3.4 Ortak Girişim (Joint Venture) 

Bir ortak girişim genellikle iki veya daha fazla bağımsız kuruluşun ortak proje 

yürütmesi veya belli bir amaca yönelik ortaklaşa çalışmak için imzaladığı 

anlaşmadır. Bu ortaklaşma süreci entelektüel sermayenin geliştirilmesi için risklerin 

taraflar arasında paylaşımını sağlamaktadır.  

Ortak girişim birliktelikleri daha az finansal yatırım ile fikri mülkiyet varlıklarından 

yararlanma ve risklerin paylaşımı için iyi bir araç olabilmektedir. Bu nedenle sınırlı 

finansal kaynağa sahip kuruluşlar hızlı bir büyüme ve yeni teknoloji geliştirmek için 

bu tür girişimleri kullanabilmektedirler.  

2. Bilgi Transferi Yapılırken Dikkate Alınacak Hususlar 

2.1 Durum Tespiti 

Fikri mülkiyet durum tespiti, bir firmanın temel varlıklarının ve yükümlülüklerinin 

değerlendirilmesi olarak görülebilmektedir. Yapılan bu değerlendirme firmanın sahip 

olduğu fikri mülkiyet hakları ile ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda yorum 

yapılabilmesini sağlamaktadır. Durum tespiti sonrası alınan karara göre firma lisans 

sözleşmesi mi yapacak yoksa spin-off firma mı kuracak gibi sorularına cevap 

bularak, eylem planını oluşturabilmektedir. FM durum tespitinin lisans 

anlaşmalarından önce yapılması taraflar tarafından oldukça büyük öneme sahiptir. 

 

Durum tespitinde sıkça sorulan sorular: 

 Fikri mülkiyet kimin sahipliğindedir? 

 Lisansörün anlaşmayı sonlandırma hakkı bulunuyor mu? 

 Fikri mülkiyet hakkı hala yürürlükte midir?  

 Fikri mülkiyet hakkının kullanımını kısıtlayan bir etken bulunuyor mu? 

 

Daha detaylı bilgi için kütüphanedeki dokümanlara bakabilirsiniz.11  

 

                                                           
10

 Knowledge Transfer from Public Research Organisations, European Union, 2012. 
11

 Detaylı bilgi için “Due Diligence: assessing value and risks of intangibles” dokümanı incelenebilir. 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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2.2 Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi 

Kurumlar tarafından bilgi transferi amaçlı farklı anlaşmalar kullanılmaktadır ve bu 

uygulama fikri mülkiyetin yönetiminin belli kurallar çerçevesinde yapılmasını 

sağlayan iyi bir uygulamadır. Yapılan anlaşmada yer alan hükümler oldukça önem 

taşımaktadır. Çünkü bu maddeler taraflar arasında gelecekte ortaya çıkabilecek 

yanlış anlaşılmaları, çatışmaları önleyebilecek; bununla birlikte ortaklığın 

başlangıcından itibaren hak ve yükümlülükleri kesin olarak ortaya koymaya 

yaracaktır. Çoğu ülke kurallarına göre fikri mülkiyet hakkı kullanımı için karşı tarafa 

bir bedel ödenmiş olsa bile bir anlaşmanın yokluğunda yasalar fikri mülkiyet hakkı 

sahibinin hak sahipliğini kabul etmektedir. Bu nedenle sözleşme içerisinde yer alan 

hükümler ulusal hukuk kurumları tarafından belirlenen kurallara dayandırılarak fikri 

mülkiyet hakları sözleşmelerinin hazırlanması taraflar açısından faydalı 

olabilmektedir.  

Konsorsiyum ortaklıkları ya da lisans sözleşmeleri gibi, tarafların birbirleri arasında 

bilgi transferi veya yeni bir bilginin geliştirilmesinin beklendiği uzun dönemli 

ortaklıklarda, tarafların ortaklıktan önce (background) sahip olduğu bilginin 

aktarılması da söz konusu olduğundan anlaşmalarda buna dair hükümlerin olması 

beklenmektedir. Konu ile ilgili olarak önemli hususlar12: 

a) Geçmiş bilgileri ve sonuçları veya iyileştirmeleri içeren fikri hak sahipliği 

konusu: 

 Tek hak sahipliği: Fikri mülkiyet haklarının hangi tarafa ait olduğunun 

kararı,  

 Ortak sahiplik: Taraflar arası fikri mülkiyet haklarının paylaşımının nasıl 

olacağı ve bu hakların nasıl yönetileceği,  

 

b) Fikri Mülkiyet haklarının ortaklar arasındaki kullanımı: 

 Münhasır ya da münhasır olmayan fikri mülkiyet hakkı kullanımının 

kararı,  

 Hakların ne amaçla kullanılacağının kararı,  

 

c) Kullanıcı haklarının finansal yönünün nasıl olacağı: 

 Kullanıcılardan her hangi bir lisans bedeli talep edilip edilmeyeceği 

konusu, 

2.3 Gizliliğin Korunması  

Yapılan müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varılamaması da söz konusu 

olabilmektedir. Bu durumda karşı tarafa duyulan güven ile gizli bilgilerin ifşası bir 

risk oluşturduğundan başlangıçta bir gizlilik sözleşmesinin yapılması bu riski 

minimize edecektir.  

                                                           
12

 Key Issues in Managing Technology Transfer Agreements, Unico Practical Guides: Commercialisation 

Agreements, 2006. 
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Patent ve faydalı modele konu olan teknik buluşlarda yenilik kriteri mutlaka olması 

gerektiğinden teknolojik anlaşmalarda gizliliğin korunması oldukça önem 

taşımaktadır.  

Bilgi aktarımı sırasında gizliliğin korunması için en iyi uygulama müzakere öncesinde 

gizlilik anlaşmasının imzalanmasıdır. Bununla birlikte gizlilik yükümlülükleri nihai 

sözleşmeyi oluşturmaya yardımcı olmaktadır.  

 

Yararlı Kaynaklar 

Daha detaylı bilgiler için inceleyebilirsiniz: 

 Fact sheet on “Commercialising Intellectual Property: Assignment 
Agreements”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034, Türkçesi 

 

 Fact sheet on “Commercialising Intellectual Property: Spin-offs”: 
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1676 
 

 Fact sheet on “Commercialising Intellectual Property: Licence Agreements”: 
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664, Türkçesi 
 

 Fact sheet on “Commercialising Intellectual Property: Joint Ventures”: 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/1525 
 

 Fact sheet on “Intellectual Property Valuation”:  
https://www.iprhelpdesk.eu/node/1886, Türkçesi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/tr-commercialising_ip-assignment_agreements-tr.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1676
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/licence_agreements-tr.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/node/1525
https://www.iprhelpdesk.eu/node/1886
http://www.aia-istanbul.org/files/ipr_helpdesk/ip%20valuation_tk_translation.pdf
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BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇİN 

Yorum, tavsiye ve ayrıntılı bilgi için;  

European IPR Helpdesk 
c/o infeurope S.A. 
62, rue Charles Martel 
L-2134, Luxembourg 
 

E-posta: service@iprhelpdesk.eu 
Tel: +352 25 22 33 - 333 
Faks: +352 25 22 33 – 334 
 
Mustafa Çakır 
European IPR Helpdesk Elçisi, Türkiye 

Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi 

Ege Üni. Kampüsü, Bornova-İzmir, Türkiye 
 
E-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr  
Tel: +90 232 343 44 00 - 152 

THE EUROPEAN IPR HELPDESK HAKKINDA 

The European IPR Helpdesk, Fikri Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları alanında, Avrupa Komisyonu 
tarafından fonlanan Araştırma ve Teknolojik Gelişim ve CIP programları çerçevesindeki mevcut ve 
muhtemel katılımcılara bilgi, danışmanlık ve eğitim vermeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu girişimidir. 
Bunun yanı sıra European IPR Helpdesk, KOBİ’lerin imzalayacakları ve özellikle Avrupa İşletmeler Ağı 
tarafından aracılık edilen uluslararası işbirliği anlaşmalarının fikri mülkiyet ile ilgili bölümlerinin 
müzakeresi ve sonuçlandırılması hususlarında destek hizmeti de sunmaktadır. European IPR Helpdesk 

tarafından sunulan tüm hizmetler ücretsizdir. 

Yardım Hattı (Helpline): Yardım Hattı hizmeti, fikri haklar konusundaki sorularınızı üç iş günü içinde 
yanıtlamaktadır. Konu ile ilgili web sitemize üye olabilir (www.iprhelpdesk.eu), telefon veya faks ile 
tarafımıza ulaşabilirsiniz. 

Web Sitesi: Fikri Mülkiyet Hakları ve Fikri Mülkiyet Yönetimi’nin farklı alanlarında, özellikle AB 
tarafından fonlanan programlarla ilgili fikri mülkiyet haklarına ilişkin sorular konusunda, ayrıntılı bilgiye 
ve yardımcı dokümanlara web sitemiz aracılığıyla erişebilirsiniz.  

E-Bülten ve Yayınlar: Fikri Haklar ile ilgili son gelişmeleri, uzmanların bu konuda yazdıkları 
makaleleri ve vaka analizlerini (case studies) e-bülten ve yayınlarımıza abone olarak takip 
edebilirsiniz.  

Eğitimler: Dokuz ayrı modülden oluşan eğitim serimizle ilgileniyorsanız, bizlere ulaşın: 

training@iprhelpdesk.eu 

 

 

 

 

©istockphoto.com/Dave White 

 

mailto:mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
mailto:training@iprhelpdesk.eu
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YASAL SORUMLULUK REDDİ 

Bu bilgi notunda yer alan içerik, hiçbir şekilde Avrupa Komisyonu’nun görüşlerini yansıtmamaktadır. 

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Komisyonu adına görev yapmakta olan kişiler, bu bilginin 

kullanılmasından sorumlu değildir. European IPR Helpdesk ve Avrupa İşletmeler Ağı, yüksek kalitede 

bir hizmet sunmayı hedef edinmiş olsa da, bu dokümandaki bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliğini 

garanti etmemektedir. Avrupa Komisyonu, European IPR Helpdesk ve Avrupa İşletmeler Ağı 

konsorsiyumu üyeleri, bu dokumandaki bilgilerin kullanımı veya bu bilgilere güvenilmesinden 

kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. Yasal sorumluluk reddi beyanının tümü için: 

www.iprhelpdesk.eu 

Bu çalışma, Avrupa İşletmeler Ağı ortaklarından EBIC-EGE uzmanı ve European IPR Helpdesk 

Elçisi Mustafa Çakır tarafından tercüme edilmiştir/uyarlanmıştır. Tercümesi/uyarlaması yapılan bu 

çalışmanın orijinali, European IPR Helpdesk’ten ücretsiz olarak temin edilebilir. European IPR 

Helpdesk, söz konusu tercüme/uyarlama nedeniyle meydana gelen içerik değişikliği veya kaybından 

sorumlu tutulamaz. 

© European Union 2013 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/
http://tr.linkedin.com/in/mustackr/

