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Giriş 

Bir fikri mülkiyet (FM) varlığının kullanılmak üzere pazara sunulması sürecine fikri 

mülkiyetin ticarileştirilmesi adı verilir. Ticarileştirilecek FM’nin finansal başarısı ise 

aşağıdaki başlıklar göz önünde bulundurularak seçilmesi gereken ticari araçların 

kullanımına bağlıdır: 

 İşletmenin amaçları  

 Ticarileştirilecek FM varlığının türü  

 Ekonomik kaynaklar  
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 FM’nin türü 

 Gizlilik 

 Ürün/hizmetin doğası 

 Finansal sorunlar 

 Hukuki sorunlar 

 Firmanın itibarı 

Pazarda, korunan bir fikri mülkiyet varlığı elde edebilmek için çeşitli yollar 

bulunmaktadır. Aşağıdaki diyagram en çok kullanılan uygulamaları göstermektedir: 

 
  

 Bilgi transferinin teknoloji transferinden daha kapsamlı olduğu ve teknoloji transferini de içerdiği düşünülmüştür.  

Herhangi bir FM ticarileştirme sürecinde elbette riskler de göz ardı edilmemelidir. 

Her ne kadar riskler seçilen ticarileştirme tipine ve bunun uygulanma şekline bağlı 

olsa da; önleyici tedbirlerin alınması, değerlendirmelerin yapılması ve yönetim 

biçimi, risklerin oluşmasını asgari düzeyde tutmaya yardımcı olabilecektir. 

Ticarileştirme sürecinde karşılaşılan FM alanındaki riskler şu başlıklarda 

incelenebilir:  

FM ticarileştirilmesine 

yönelik  
temel yöntemler 

iç süreçlerde 

ürün geliştirme 
FM devri bilgi transferi* 

joint 

venture ve 

spin-off 

 

lisanslama 

 

franchising 

 

malzeme 

transfer 

anlaşmaları 
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Risk değerlendirmesi yapılırken, karşılaşılması muhtemel durumlar (mülkiyet 

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

(önemsiz, orta-derecede önemli, çok önemli) muhakkak suretle göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. İşletmeler, yapılan risk değerlendirmesinin 

ardından, çıktıların niteliğine bağlı olarak, risk yönetimi konusunda uygun kararları 

vermek durumundadırlar (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 varlıkların pazarda kullanımı alanında yeterli bilgi 

sahibi olmayan işletmelere, ticarileştirme konusunda bilgiler vermeyi 

hedeflemektedir. Bu rehber ile sizlere, zaman ve para tasarrufu yapmanızı 

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 edilir.  

Bu not, FM haklarının devrini konu edinmektedir. Devir, pek çok durumda firmalara 

fayda sağlayabilecek bir ticarileştirme yöntemidir. Örneğin; firmanızın söz konusu 

FM için bir ticarileştirme aracına sahip olmadığı durumda veya finansal olarak 

inovatif bir teknoloji için size defaten ödeme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu 

hallerde, devir, başvurulabilecek bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Devir 

yapıldığında, devreden tarafın FM’nin devamı veya kullanılmasına ilişkin bir 

mesuliyeti de kalmamaktadır. Devir, ortaklı araştırmalarda da oldukça yararlı bir 

araçtır: buna örnek olarak; ortak araştırma yapıldığında araştırma sonucu ortaya 

çıkan FM’nin, bunu ticarileştirebilecek diğer ortağa transfer edilmesi verilebilir. 

Dolayısıyla “fikri mülkiyet devrinin ne olduğu” sorusu, FM’nin kullanılmasında devir 

işleminin etkili bir yol olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Bu bilgi notunda, 

devir anlaşmalarının temel hükümlerine ilişkin ana hatlar çizilmekte ve devre ilişkin 

müzakerelerde göz önüne alınması gereken bazı hususlar belirtilmektedir. 

1. Fikri mülkiyetin devri (IP assignment) nedir? 

FM’nin devredilmesi; patent, marka veya telif/eser hakkı (copyright) gibi bir fikri 

mülkiyet hakkının devreden taraftan (assignor), devir alan tarafa (assignee) 

transfer edilmesidir. Devir sonucunda fikri mülkiyetin hakkının yeni sahibi devir alan 

taraf olur. FM varlıklarının devre konu edildiği FM devri süreçleri, maddi varlıkların 

devre konu edildiği satış-devir süreçleri ile aynı şekilde işlemektedir. 

2. Fikri mülkiyetin devri ne değildir?  

FM devri, lisans anlaşmaları ile veya diğer sözleşmelerden doğan hak ve 

yükümlülüklerin devri ile karıştırılmamalıdır.   
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2.1 Lisans anlaşmaları 

Lisans anlaşması, lisans veren (licensor) FM sahibinin, bu FM’nin kullanım hakkını 

anlaşmada belirtilen sınırlar dahilinde lisans alana (licensee) vermesi olarak 

tanımlanır. Böyle bir anlaşma olmadan, FM’nin kullanılması, FM hakkının ihlal 

edilmesi anlamını taşır. Bir yazılım aldığınızda bu yazılımın kullanımı için kabul 

ettiğiniz yazılım lisansları veya bir firmanın kendi ürettiği ürünlerinde kullanması için 

başka bir firmadan logo kullanım izni alması lisans anlaşmalarına örnek olarak 

gösterilebilir. Dolayısıyla lisans anlaşmalarında FM’nin mülkiyeti değişmemekte ve 

FM’nin mülkiyeti lisans alanda kalmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, devir 

anlaşmalarında mülkiyet hakkı devir alan tarafa geçmektedir.  

2.2 Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin devri  

Konsorsiyum veya lisans anlaşmalarında sözleşmelerden doğan hak ve 

yükümlülüklerin devrine ilişkin olarak çoğunlukla şöyle bir madde bulunur: 

 

 

 

Bu maddede bahsi geçen “devir” tabiri, söz konusu anlaşmada yer alan hak ve 

yükümlülüklerin1 (Desca Modeli örneğinde konsorsiyum anlaşmasından doğan hak 

ve yükümlülükler) transferine ilişkin olup, bu ibare ile FM’nin devri 

kastedilmemektedir.   

2.3 Buluşu açıklama zorunluluğu 

Çoğu araştırmacı ve çalışanların kendi çalışmaları süresince bir buluş yapmaları 

halinde, bu buluş hakkında işverene bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 

zorunluluk, iş akdinde veya araştırmacı-işçi ile işveren arasında yapılan 

anlaşmalarda belirtilebilir. Üniversiteler gibi bazı işverenler, araştırmacıların yapmış 

oldukları buluşların açıklanmasına yönelik formlar da kullanabilmektedir.2 Buluşun 

bu gibi yöntemlerle açıklanması, FM devri olmayıp sadece işverenin bilgi sahibi 

olmasına ve olası bir FM koruması başvurusu hazırlanmasında patent vekillerine 

yardımcı olması amacına yöneliktir. Ancak buluşun açıklanması, çoğu zaman 

sonrasında FM haklarının devri ile de sonuçlanabilir.3 

                                                           
1 Genel hukuki konular için http://www.praxisunico.org.uk/resources/practical-guides.asp adresinde 
yer alan, Unico Practical Guides: Commercialising Agreements başlıklı rehberi inceleyebilirsiniz. 
2  Örnek olarak Oxford Üniversitesi’nin buluş açıklama formlarını inceleyebilirsiniz: http://www.isis-
innovation.com/researchers/patents-9.html. The Max-Planck Innovation’ın buluş açıklama formuna ise 
buradan erişilebilinir: http://www.max-planck-innovation.de.  
3  McGee DR. 2007. Invention Disclosures and the Role of Inventors. In Intellectual Property 
Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT 

Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. www.ipHandbook.org.  

“İş bu Konsorsiyum Anlaşmasının imzalanmasından doğan hak ve 

yükümlülükler, tarafların muvafakatı olmaksızın tamamen veya kısmen, 

hiçbir şekilde üçüncü bir tarafa devredilemez.” 

 Desca Modeli 

http://www.isis-innovation.com/researchers/patents-9.html
http://www.isis-innovation.com/researchers/patents-9.html
http://www.max-planck-innovation.de/
http://www.iphandbook.org/
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3. Devir mi, Lisans mı: Avantaj ve dezavantajlar 

Bir işletmenin, sahip olduğu FM’yi kendi olanakları ile ticarileştirme imkanı yok ise 

veya işletmenin kaynakları bu konuda yetersiz kalıyorsa, bu FM’nin lisans mı yoksa 

devir yoluyla mı ticarileştirileceğine karar verilmesi gerekir. 

Dolayısıyla firmalar bu iki ticarileştirme yöntemi arasında, bu yöntemlerin avantaj 

ve dezavantajlarını karşılaştırarak karar verme durumundadırlar. Aşağıdaki tablo 

devir ve lisans arasında böyle bir tercih durumunda bazı temel avantaj ve 

dezavantajları gözler önüne sermek üzere hazırlanmıştır:4 

 Devir  

(Assignment) 

Lisans 

(Licensing) 

Avantajlar 

 Finansal olarak karşılığı hemen 

alınır: Lisans anlaşmasındaki 

ödemelerin aksine devir 

anlaşmalarında devir bedeli 

genellikle defaten (lump sum) 

yapılır.  

 

 Mülkiyet değiştiğinden, FM 

yönetimi üzerinde devreden 

tarafın, ödenecek yıllık ücretler 

üzerinde veya olası bir tecavüze 

karşı alınacak önlemler, 

yaptırımlar veya atılacak 

adımlar hususunda maddi 

manevi hiçbir tasarrufu kalmaz.  

 Lisans anlaşmalarında mülkiyet 

değişmediğinden buluş sahibi 

buluşu kullanmaya devam 

edebilir (sole license adı verilen 

tek lisans veya non-exclusive 

olarak bilinen inhisari olmayan 

lisans anlaşmalarında)  

 

 Lisans veren, FM yönetimi 

üzerindeki tüm sorumluluğu 

devam eder.   

 

 Lisans veren FM sahibi, lisans 

anlaşması sayesinde kendi 

erişimi ve tecrübesi olmayan 

yeni pazarlara da bu FM ile 

girebilir.  

Dezavantajlar 

 FM üzerindeki tüm yönetim 

kaybedilir. Anlaşmada özel 

olarak belirtilmediği müddetçe 

devir işleminin ardından, 

devreden tarafın FM’yi izinsiz 

kullanımı dahi tecavüz sayılır.  

 

 Devir konusunda bilgili veya 

yetkin çalışanları olmayan veya 

geniş iş network’ü bulunmayan 

işletmeler için cezbedici 

olmayabilir.  

 Lisans anlaşmaları çoğu zaman 

uzun vadeli ortaklıklar üzerinde 

kurgulandığından, örneğin yeni 

pazara girecek teknolojiler için 

nispeten daha düşük lisans 

ücretleri (royalty) ödenir. 

 

 Lisans alan daha sonra bir rakip 

haline gelebilir.  

 

 Lisans anlaşmalarındaki lisans 

bedelleri genellikle royalti olarak 

ödendiğinden buradan elde 

edilecek kazanç kesin olarak 

öngörülemeyebilir. 

                                                           
4 Daha ayrıntılı bilgi için: To License a Patent or, to Assign it: Factors Influencing the Choice, Philip 

Mendes. Buradan erişebilirsiniz: http://www.wipo.int/sme/en/documents/license_assign_patent.htm.  

http://www.wipo.int/sme/en/documents/license_assign_patent.htm
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4. Devir anlaşmasının imzalanmasından önce atılacak adımlar  

4.1 Gizlilik anlaşmaları (non-disclosure agreements) 

Gizlilik anlaşmaları, bir tarafın (bilgiyi paylaşan - disclosing party) diğer taraf ile 

(bilgiyi alan - receiving party) hangi şartlar dahilinde bilgi paylaştığını gösteren 

yasal olarak bağlayıcı sözleşmelerdir.5 

Çoğunlukla, devir anlaşması imzalanmadan önce yapılan müzakereler, müzakere 

sürecinde paylaşılacak bilgilerin gizliliğini temin etmek amacıyla, bir gizlilik 

anlaşması ile başlatılır. Ayrıca gizlilik anlaşmaları, devir süreci hakkında rakiplere 

olası herhangi bir bilgi sızıntısının engellenmesini de garanti altına alır. Gizlilik 

anlaşması, özellikle devir eden tarafın haklarına yönelik bir sözleşmedir nitekim 

devir alacak tarafın devir öncesinde anlaşmaya konu FM hakkında değerlendirme 

(due diligence) yapması için gizli bilgilere erişimi gerekecektir ve bu erişimin ve 

bilgilerin gizliliğinin sağlanması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki müzakerelerin 

bir devir ile sonuçlanmama ihtimali de bulunmaktadır. 

4.2 FM değerlendirmesi (IP due diligence) 

Devredilecek FM hakkında olabildiği kadar çok bilgi ile bir risk değerlendirmesi 

yapılmasını sağlayan çalışmaya FM değerlendirmesi (IP due diligence) adı verilir. Bu 

çalışma, potansiyel devir alacak tarafın, devir alma konusunda karar vermesine de 

yardımcı olur.6 FM değerlendirme çalışması; fikri haklar, hukuk, finans ve teknoloji 

uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir.  

FM değerlendirmesi esnasında göz önünde tutulması gereken bazı hususlar şu 

şekilde sıralanabilir:  

a) FM değerlendirmesinde en önemli basamak, öncelikle devredilecek FM’nin 

mülkiyetinin kime ait olduğunun kesin olarak tespitidir. Ortaklı araştırmaların, 

dış kaynak kullanımının ve ortak iş geliştirme kültürü ile daha da 

karmaşıklaşan günümüz ekonomisinde, buluş sahipliği konusu riskli ve göz 

ardı edilmemesi gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 

daha önce yapılmış muhtemel devir anlaşmaları, iş akitleri, danışmanlık ve 

taşeronluk-dış kaynak kullanım sözleşmeleri incelenerek devre konu buluşun 

mülkiyetinin kime ait olduğu hususu netleştirilmelidir.   

b) Devre konu FM’nin geçerliliği de dikkatle incelenmesi gereken bir diğer 

konudur. Tescilli bir FM için tescilin geçerlilik süresi, sicilin durumu ve tescil 

                                                           
5 Gizlilik anlaşmaları ile ilgili genel bilgiye European IPR Helpdesk on-line library’de yer alan Non-

disclosure agreement: a business tool başlıklı bilgi notundan erişebilirsiniz. 
6 KOBİ perspektifinden yola çıkılarak hazırlanan ve FM değerlendirmesinin ne zaman, neden ve nasıl 

yapılacağına ilişkin bir bilgi notuna European IPR Helpdesk on-line library’den erişebilirsiniz. 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://www.iprhelpdesk.eu/library
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kapsamı irdelenmelidir. Patentler için Espacenet, markalar için TMview gibi 

ücretsiz veri bankaları bu amaçla kullanılabilir. 7  

c) FM değerlendirmesi esnasında, devre konu FM’nin kullanılabilmesine ilişkin bir 

faaliyet serbestliği (freedom to operate) araştırmasının da yapılması önem 

arz etmektedir. Bir FM’nin mülkiyetinin devredilmesi, devir alan kişi 

tarafından o FM’nin kullanılması halinde üçüncü kişilerin haklarının ihlal 

edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Faaliyet serbestliği araştırması, devir 

alan ve FM’yi kullanacak tarafın olası bir ihlal suçlaması sebebiyle sonradan 

karşılaşabileceği sıkıntıların bertaraf edilmesini sağlayacaktır.   

d) Her finansal işlemde olduğu gibi, devir müzakerelerinde de devre konu FM’nin 

değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Her ne kadar soyut bir kavram olan 

FM’nin değerinin belirlenmesi somut varlıklar kadar kolay olmasa da, FM 

değerlemesine ilişkin farklı metotlar kullanılmaktadır.8  

e) Hiçbir adımın atlanmaması için, FM devrine ilişkin her türlü hukuki 

prosedürün takibi ve ilgili kurallara uyulması da FM değerlendirmesi 

noktasında önem taşımaktadır. 

5. Devir anlaşması 

5.1 Devir anlaşmasının yazılı şekilde düzenlenmesi 

Pek çok ülkede (Türkiye dahil) devir anlaşmaları yazılı formda düzenlenmeli ve 

taraflarca (devir eden ve devir alan) imza altına alınmalıdır. Aksi takdirde anlaşma 

geçersiz olur ve bağlayıcı niteliğini kaybeder. Bu yasal gereklilikler her tür FM için 

kontrol edilmelidir. Zira bazı ülkelerde markalar için devrin yazılı bir şekilde 

yapılması zorunlu tutulurken, telif-eser haklarının (copyright) devri için yazılı biçime 

gerek duyulmaz. Ancak yine de devir anlaşmasını yazılı halde yapmak, hukuki 

açıdan bu durumu daha kolay ispatlanabilir kılmaktadır.9 

 

 

 

 

                                                           
7 Patent ve markaya ilişkin araştırma yapma konusunda sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan 
bilgi notlarına European IPR Helpdesk online library’den erişebilirsiniz. 
8 FM değerlendirmesinde kullanılan Temel metotlara ilişkin Intellectual Property Valuation bilgi notunun 
orijinaline European IPR Helpdesk online library’den, Türkçe’sine ise buradan erişebilirsiniz: bit.ly/ipr-

helpdesk-turkish   
9 Örnek bir patent devir anlaşmasına ve bir devir anlaşmasında rastlanan genel maddelere Ingiliz 

Patent Ofisi web sitesinde Lambert Toolkit aracılığıyla erişebilirsiniz. 

İş bu anlaşma ile devir eden taraf, devir alan tarafa, devre konu marka 

ile birlikte, bu markaya olası bir tecavüz durumunda söz konusu 

tecavüze karşı dava açma ve zararın tazmini de dahil olmak üzere 

tecavüze ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirme hakkını da 

devretmektedir. 

Örnek Madde 

 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
http://www.iprhelpdesk.eu/library
file:///C:/Users/derme/AppData/Roaming/Microsoft/Word/bit.ly/ipr-helpdesk-turkish
file:///C:/Users/derme/AppData/Roaming/Microsoft/Word/bit.ly/ipr-helpdesk-turkish
http://www.ipo.gov.uk/lambert
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5.2 Ödemeler 

Genellikle devir anlaşmalarında ödemeler defaten (bir defada–lump sum) yapılır. 

Ancak taraflar anlaştıkları takdirde ödemeler taksitle (royalty) de gerçekleştirilebilir.  

5.3 Devre konu fikri mülkiyetin tanımlanması  

Devir anlaşmasında yer alan ana maddelerden biri, devre konu FM’nin (veya 

FM’lerin) tanımlanmasıdır. Bu nedenle başvuru veya tescil numaraları 10  açık bir 

şekilde devir anlaşması üzerinde belirtilmelidir.  

 

 

 

5.4 Taahhütler (Warranties) 

Tarafların FM değerlendirme çalışmalarından (due diligence) bağımsız olarak devir 

alan taraf, devir eden taraftan sözleşmeye bağlı konulara ilişkin bazı taahhütlerde 

bulunmasını isteyebilir. Taahhüdün doğru olmaması, genellikle devir alanın 

karşılaştığı zararların devir eden tarafından ödenmesini gerektirdiğinden, devir alan, 

bu taahhütler sayesinde kendisini daha güvende hisseder. Ancak bu taahhütler, 

devir öncesi yapılan FM değerlendirme çalışmasının yerini tutmamalıdır.  

Devir anlaşmasında yer alabilecek bazı taahhütler şu şekilde örneklendirilebilir: 

a) Devir eden tarafın, devre konu FM’nin kendisine ait olduğunu belirtir taahhüt 

b) Devir eden tarafın bilgisi dahilinde herhangi bir FM tecavüzünün 

bulunmadığını belirtir taahhüt 

Bu ve benzeri taahhütler, tarafların müzakereleri ile şekillenmektedir. Ancak bir 

devir anlaşması yapmadan önce tarafların, karşılaşabilecekleri risklerin farkında 

olmaları ve bu riskleri alabilmeleri noktasında ciddi bir değerlendirme yapmaları 

gerektiği unutulmamalıdır.  

5.5 Uygulanacak hukuk 

Devir anlaşmasında, taraflar arasındaki olası anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin 

uygulanacak hukukun (örneğin İspanyol hukuku) ve yetkili mahkemelerin (örneğin 

İspanyol Mahkelemeleri) belirtilmesi önem arz etmektedir. Kullanılması durumunda 

aracılık ve tahkim (mediation and arbitration) gibi alternatif yöntemler de anlaşma 

metninde belirtilebilir.11 

                                                           
10  Bazı ülkelerde (Türkiye dahil) tescilli olanların yanı sıra başvuru halindeki FM’lerin de (örneğin 

markalar veya patentler) devri mümkündür.  
11 Aracılık ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözümlerine ilişkin European IPR Helpdesk ve WIPO 

tarafından hazırlanan bilgi notuna online library’den erişebilirsiniz. 

Bu devir anlaşmasına konu markalar:  

[Marka Adı], [Numarası], [Sınıfı], [Eşya Listesi]. 

Örnek Madde 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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5.6 Resmi patent ofisi nezdinde devir işleminin sicile işlenmesi  

Pek çok resmi patent ofisi (Türk Patent Enstitüsü dahil) devrin sicile işlenmesini şart 

koşmaktadır. Bu işlemin gerçekleştirilmemesi, devir alan için bazı olumsuz sonuçlar 

doğurabilir. Zira bazı ülkelerde devir işleminin sicile işlenmemesi ve devir edenin 

üçüncü bir kişi ile başka bir devir anlaşması imzalaması halinde, bu durum ilk devir 

alanın FM üzerindeki haklarını kaybetmesine neden olabilir. Örneğin bir Topluluk 

Markasının devri söz konusu olduğunda, bu devir ancak sicile işlendiği takdirde 

(başvuru halinde bir marka ise yayına ilgili şerh düşülmelidir) üçüncü kişilere karşı 

hak doğurmuş olur. Dolayısıyla tarafların devir anlaşmasını sicile işleme 

yükümlülükleri olup olmadığını teyit etmeleri ve böyle bir yükümlülük varsa vakit 

kaybetmeden sicile devrin işlenmesini temin etmeleri gerekmektedir.  

Böyle bir kaydın ulusal ofislere girilmesi ve idari işlemlerin yapılabilmesine olanak 

vermek üzere; tüm dokümanların hazırlanabilmesi, devir anlaşmasında devir eden 

tarafın gerekli evrakları tedarik edeceğini ifade etmesi ve/veya devir işleminin 

hukuki olarak geçerli hale getirebilmesine yönelik devir eden tarafın her türlü adımı 

atacağını belirtmesi ve bu konuda anlaşmaya varılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faydalı Kaynaklar 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için: 

 To License a Patent – or, to Assign it: Factors Influencing the Choice, Philip 
Mendes, Ortak, Innovation Law, Brisbane, WIPO:  
http://www.wipo.int/sme/en/documents/license_assign_patent.htm 

 KONTROL LİSTESİ 

 Gizlilik Anlaşması yapılması ihtiyacını değerlendirin. 
 

 Devir alan tarafsanız, dikkatli bir FM değerlendirme çalışması (IP due 
diligence) yapın. Devreden tarafın devre konu patent, marka veya tasarım 

üzerindeki mülkiyetinden emin olmak üzere FM veri bankalarını 
kullanabilirsiniz. Ancak bu konuda bir vekil ile çalışmanız en doğrusudur. 
 

 Devreden tarafsanız, sizin de devre konu FM üzerinde bir analiz yapmanız 
uygun olacaktır. Özellikle mülkiyet konusunun teyit edilmesi önemlidir.  
 

 Yasal gereklilikleri önceden bilmeniz açısından, devre konu FM’ye ilişkin ulusal 

kanunlar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.   
 

 Devrin makul finansal karşılığını bilmek üzere, FM değerlemesi yapılmalıdır. 
 

 Devre konu FM, açık olarak tanımlanmalıdır.  
 

 Gereksiz riskler almaktan kaçının: Devir sözleşmenizi yazılı halde yapın ve 
hukuki görüş alın.  
 

 Gerekli ise devrin ulusal patent ofisi siciline kaydını yaptırın. 
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