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Giriş 

Patent, marka veya eser koruması (telif hakkı olarak da bilinen copyright) gibi fikri 

mülkiyet varlıkları, pek çok kurumda ve ticari hayatta artık giderek önemi artan kilit 

bir değere sahip. Günümüzde fikri mülkiyet haklarının konu olduğu lisans ve devir 

işlemleri pazarda daha çok yer almaya başlarken, bu değerler artık yavaş yavaş 

kredi alımında teminat olarak da gösterilir oldu. Bir varlığın ticaretini yapmak, onun 

değerini bilmekten geçtiğinden, bu yeni yapı, “maddi olmayan varlıkların 

değerlemesi” konusunun da önem kazanmasına yol açmakta. 



 
2 

Gayri maddi varlıklar olarak adlandırılan bu varlıkları değerlemek için pek çok farklı 

yöntem bulunuyor. Bu bilgi notunda farklı yöntemleri açıklayarak, bu yöntemlerin 

kullanıldığı örnekleri sizlerle paylaşacak, değerleme sürecinde zaman ve para 

tasarrufu yapılabilmesi amacıyla, bazı kurumlar tarafından geliştirilen ve firmaların 

değerleme yapmaları sürecinde destek olacak bazı ücretsiz araçlara yer vereceğiz. 

1. Fikri Mülkiyet Değerlemesine Neden Önem Vermelisiniz? 

Fikri mülkiyet haklarının değerlemesi, işletmelerdeki doğru fikri mülkiyet yönetiminin 

bir parçasıdır. Aslına bakılırsa, yarattığınız ve geliştirdiğiniz bir fikri mülkiyet 

varlığının ekonomik değerinin ve öneminin bilinmesi, bir taraftan bu varlıklar için 

stratejik kararların alınmasında fayda sağlarken, diğer taraftan da bu varlıkların 

ticarileştirilmesini ve teminat gibi finansal işlemlerde kullanılabilir olmasını mümkün 

kılar. 

Değerlemenin gerekli olduğu birkaç örneği şu şekilde sıralamak mümkündür:1 

a) Birleşme, devralma, ortaklık kurma ve iflas durumlarında şirket değerinin 

belirlenmesi  

Giderek daha fazla sayıda şirket maddi olmayan varlıklar üzerine çalışmalarda 

bulunmakta, bilgiye daha çok yatırım yapılmaktadır. Çalışmalar, şirketlerin 

artık Ar-Ge veya bilişim kanalıyla bilgiye yaptıkları harcamalardaki artış 

oranının, somut varlıklar üzerine yapılan harcamalardan daha fazla olduğunu 

göstermektedir.2 Yatırım yaklaşımındaki bu değişim, firmalar tarafından maddi 

olmayan varlıklara verilen önemin güçlü bir yansıması olarak kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla, bir şirketin değerinin bilinmesi için, o şirketin fikri 

mülkiyet varlıklarının değerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.   

b) Fikri mülkiyet haklarının satılması veya lisansının verilmesine ilişkin 

müzakereler 

Diğer tüm alım-satım işlemlerde olduğu gibi, fikri mülkiyet haklarının 

satılması veya lisansının verilmesi işlemlerinde de tarafların bir fiyat üzerine 

anlaşması gerekmektedir. Bir fikri mülkiyet varlığının değerinin bilinmesi, 

anlaşmaya varılabilmesi noktasında büyük önem taşırken, firmaların nitelikli 

bir anlaşma yapmalarına da zemin hazırlar.  

 

 

                                       
1 IP4inno Çalışması, Valuation of Intellectual Property. 
2 Creating Value from Intellectual Assets, Policy Brief, Organisation for Economic Co-Operation and Development 
(OECD), 2007. 
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c) Mahkeme süreci veya anlaşmazlıkların diğer mekanizmalar ile çözümü 

(hakemlik…) gibi itilaf durumlarında  

İtilaf durumunda yaşanan süreçlerden birisi de oluşan zarar miktarının 

belirlenmesidir. Bu durumda, zararın doğru tespiti ve tazmini için fikri 

mülkiyet haklarının değerinin bilinmesi önem taşır.   

d) Banka kredileri ve girişim sermayeleri 

Bir fikri mülkiyetin banka kredisi alımında teminat olarak gösterilebilmesi 

veya girişim sermayesi temininde kullanılabilmesi için değerlemesinin 

yapılması gerekir. Nitekim yapılan pek çok çalışma, patent sahibi olmanın ve 

doğru bir fikri mülkiyet yönetimi sistematiğinin girişim sermayesi ve 

yatırımcıların kanaatlerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.3 

e) Şirket içi karar alma mekanizmaları 

Değerleme, patent stratejilerinin belirlenmesi ve yurt dışı tescil işlemlerinde 

tescil başvurusunda bulunulacak ülkelerin seçiminde önemli bir rol oynarken, 

işletmelerin fikri mülkiyet haklarının değeri ve bu hakların kullanımı 

noktasında, özellikle hak sahipliğinin belirlenmesi gibi hususlarda yol 

göstericidir.  

f) Muhasebe ve vergi işlemleri 

İşletmeler pek çok ülkede, maddi değerlerinin yanı sıra gayri maddi 

değerlerini de beyan etmek durumundadırlar. Dolayısıyla bir işletmenin fikri 

mülkiyet haklarının değerinin saptanması, yasal vergi işlemlerinde de gerekli 

olan bir adım olabilmektedir.  

Yukarıda yer alan başlıklardan yola çıkılarak, değerlemenin ne amaçla yapılacağının 

belirlenmesi, hem değerleme stratejisinin, hem de hangi değerleme yöntemi veya 

yöntemlerinin kullanılabileceğine karar verilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla değerleme yapmadan önce bu değerlemeyi hangi amaçla yapmak 

istediğinizi belirlemek, atılacak ilk adım olmalıdır.  

2. Değerlemeyi Kim Yapmalı? 

Fikri mülkiyet değerlemesi, işletme tarafından yapılabileceği gibi, bu konuda faaliyet 

gösteren profesyonel danışman firmalara da yaptırılabilmektedir. Değerlemenin 

işletmenin kendisi tarafından yapılacağı durumda, bunun bir takım çalışması olacağı 

unutulmamalı ve bu çalışmanın; hukuk, teknik, finans, pazarlama ve stratejik 

                                       
3 Kamiyama, S., J. Sheehan and C. Martinez (2006), “Valuation and Exploitation of Intellectual Property”, OECD 
Science, Technology and Industry Working Papers, 2006/085, OECD Yayını. 
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yönetim konularında uzman çalışanların katılımıyla yapılması gerektiği göz önünde 

bulundurulmalıdır.   

 

 

 

KOBİ’lerimizin kendi firmalarında temel bir değerleme yapabilmelerine yardımcı 

olabilmek amacıyla Avrupa Birliği’ndeki bazı ulusal patent ofisleri ve diğer bazı kamu 

kurumları tarafında geliştirilen birkaç ücretsiz değerleme aracını tanıyalım:  

 IPscore 

IPscore, Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından geliştirilen, patent ve Ar-Ge 

projelerinizin değerini kapsamlı şekilde ölçen bir araçtır. Basit ve kullanımı kolay 

olan IPscore, patent ve Ar-Ge projeleri olan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.4 

Bu araç kullanıcılarına iki farklı başlıkta değerlendirme imkânı vermektedir:  

• patent veya Ar-Ge projenizin hangi koşullarda değer yaratabileceğine ilişkin 

temel bir değerlendirme: Güçlü bir değerlendirme profili, denenmiş ve test 

edilmiş değerlendirme faktörleri, raporlar, patent veya Ar-Ge projenizin değerine 

yönelik olarak farklı koşullarda kapsamlı değerlendirmeler. 

• patent veya Ar-Ge projenizin değerlendirilmesi ve değerinin belirlenmesine 

ilişkin temel bir değerlendirme: Finansal bir tahmin aracının yer aldığı finans 

modülü, nitel olarak gerçekleştirilen değerlendirmenin finansal değeri konusunda 

da yol gösterici olmaktadır.     

 IP Tradeportal 

Danimarka Patent Ofisi tarafından geliştirilen bu portal, işletmelerin fikri mülkiyetini 

ticarileştirerek bilginin yayılmasına yardım etme amacına hizmet etmektedir.  

Portalda; değerleme de dahil olmak üzere, ticarileştirilme konusunda farklı araçlar 

yer almaktadır.5 

 

 

                                       
4 Bu araç kalitatif (nitel) yaklaşımı temel alarak değerleme yapmaktadır. Bu yaklaşım ile ilgili ayrınıtlı bilgi için bu 
bilgi notunun 3. bölümünü inceleyebilirsiniz. IPscore hakkında daha fazla bilgiyi Ocak-Mart 2013 tarihli IPR Helpdesk 
Bülteni’nde bulabilirsiniz: http://www.iprhelpdesk.eu/node/1499  
5 IP Tradeportal’a Danimarka Patent ve Marka Ofisi aracılığıyla ulaşılabilir: http://www.ip-tradeportal.com 

İpucu: Değerleme çalışmasının uzman danışman bir firma 

tarafından yapılmasının tercih edildiği durumda, şirket 

bilgilerinizin korunması için gerekli gizlilik önlemlerini almayı 

unutmayın.  

 

http://www.iprhelpdesk.eu/node/1499
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 IP Panorama 

IP PANORAMA; Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO), Kore Buluş Tanıtım Birliği (KIPA) ve 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından geliştirilen bir araç olup, fikri 

mülkiyet haklarının değerlemesini de içeren farklı konular hakkında uzaktan eğitim 

hizmeti sunmaktadır.6 

 IP Healthcheck 

İngiliz Patent Ofisi tarafından geliştirilen ve IP Healthcheck başlığı altında yer alan 

bir seri yayın arasında yer alan “Agreeing a price for intellectual property rights” 

isimli kitapçık, firmaların sahip oldukları fikri mülkiyet varlıklarının değerlenmesine 

yardımcı olmaktadır.7 

3. Değerleme Nasıl Yapılır? 

İşletmeler tarafından çok çeşitli değerleme yöntemleri kullanılmaktadır. Genel olarak 

bu yöntemleri iki ana başlık altında toplamak mümkündür: Nicel Değerleme 

Yöntemleri ve Nitel Değerleme Yöntemleri. 

Nicel (kantitatif) yaklaşımlar, fikri mülkiyet varlıklarınızın ekonomik değerini sayısal 

ve ölçülebilir şekilde değerlerken, nitel (kalitatif) yaklaşımlar ise fikri mülkiyet 

varlıklarınızın karakterini (patentinizin hukuki gücü ve yaptırımı gibi) ve haklarınızın 

kullanımını ortaya koymaktadır.8  

Nicel Değerleme için literatürde çok farklı metodolojiler bulunsa da bu yaklaşımları 

dört ana başlık altında toplamak mümkündür:9 

1. Maliyet Yöntemi 

2. Pazar Yöntemi 

3. Gelir Yöntemi ve 

4. Opsiyon Yöntemi 

                                       
6 IP Panorama’nın uzaktan eğitim modüllerine ulaşmak için: http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 
7 “Agreeing a price for intellectual property rights” isimli yayına ulaşmak için İngiliz Patent Ofisi’nin web sayfasına 
erişebilirsiniz: http://www.ipo.gov.uk/iprpricebooklet.pdf. 
8 Lagrost, C., D. Martin, C. Dubois and S. Quazzotti (2010), “Intellectual property valuation: how to approach the 
selection of an appropriate valuation method”, Journal of Intellectual Capital, vol. 11 n. 4, Emerald Group Publishing 
Limited. 
9 Flignor, P., D. Orozco “Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective”, 2006. 
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3.1. Nicel (Kantitatif) Yaklaşımlar 

3.1.1 Maliyet Yöntemi 

Maliyet yönteminin temeli, fikri mülkiyetin maliyeti ve ekonomik değeri arasında 

doğrudan bir ilişki olduğuna dayanmaktadır.  

Burada maliyetin ölçülmesi için iki farklı teknik kullanılmaktadır: 

i. Yeniden Üretim Maliyeti Metodu: Değerlenecek fikri mülkiyetin birebir 

aynısının yeniden geliştirilmesi durumundaki maliyetin öngörülmesi 

durumunda maliyetin hesaplanması 

ii. Yerine Koyma Maliyeti Metodu: Aynı fayda ve fonksiyonu sağlayacak benzer 

bir fikri mülkiyet varlığının yeniden yaratılması durumunda maliyetin 

hesaplanması  

Her iki metot için de cari (bugünün) fiyatları temel alınmaktadır; yani fikri mülkiyetin 

oluştuğu tarihteki değil, değerlemenin yapıldığı tarihteki harcama verileri dikkate 

alınır. 10 İki tür harcama bu hesaplamada kullanılmaktadır: 

a) Doğrudan yapılan harcamalar: Malzeme, işçilik ve yönetim giderleri  

b) Fırsat maliyetleri: Pazara girişin gecikmesi durumundaki yoksun kalınan 

kazanç miktarı veya geliştirme sebebiyle yoksun kalınan yatırım fırsatlarının 

maliyetleri.11 

 

                                       
10 Drews, D.,”The Cost Approach to IP Valuation: Its Uses and Limitations”, IP Metrics Intellectual Property 
Valuation, 2001. 
11 Bknz 10 numaralı dipnot. 

Değerleme 

NİCEL (KANTİTATİF) YAKLAŞIMLAR 

Maliyet 
Yöntemi 

Pazar Yöntemi Gelir Yöntemi 
Opsiyon 
Yöntemi 

NİTEL 
(Kalitatif) 

YAKLAŞIMLAR 

Nitel Yöntem 



 
7 

3.1.2 Pazar Yöntemi 

Pazar yöntemi ise karşılaştırılabilir varlıkların değerlerini, tespit edilen benzer işlem 

fiyatlarını (benzer özellikteki lisans anlaşmalarının değerleri) kullanarak belirlemeye 

çalışır. Değerlemesi yapılacak her fikri mülkiyet varlığının genel olarak tek olduğu 

düşünüldüğünde (örneğin patentlenmiş her buluş tektir), bu karşılaştırma, varlığın 

faydaları, teknolojik özgünlüğü ve özellikleri ve pazarın algısı göz önüne alınarak 

yapılmaktadır. 

Bir fikri mülkiyet varlığına ait karşılaştırılabilir ve benzer nitelikteki işlemlerin 

fiyatları ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir:  

a) Firmaların yıllık raporları 

b) Internet üzerinde bulunan veri bankaları 

 Royalty Source – Intellectual Property Valuation and Licensing: 

www.royaltysource.com; 

 Recap: www.recap.com; 

 PharmaVentures: www.pharmaventures.com; 

 Royaltystat: www.royaltystat.com; 

 Knowledge Express: www.knowledgeexpress.com; 

 Intellectual Property Research Associates: www.ipresearch.com; 

 Royalty Connection: www.royaltyconnection.com; 

 ktMINE: www.ktmine.com; gibi. 

c) Licensing Economics Review gibi lisans ücretleri konusunda yayınlar 

d) Fikri mülkiyete ilişkin tazminat davaları 

3.1.3 Gelir Yöntemi 

Gelir yöntemi, bir fikri mülkiyet varlığının değerinin, bu varlığın yaratacağı gelecek 

(beklenen) nakit akışına bağlı olduğu varsayımına dayanır. Muhtemel gelirin 

hesaplanmasının ardından bulunan rakam, uygun bir iskonto faktörü ile çarpılarak 

bugünkü değerine getirilir.  

Gelecek nakit akışının hesaplanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır:  

i. İskonto Edilmiş Nakit Akışı Yöntemi: Bu yöntemde, yaratılacak muhtemel 

nakit akışı belirli bir iskonto faktörü ile çarpılarak iskonto edilir. Gelecek nakit 

akışının tahmin edilmesinde kullanılan ana kaynak, genellikle firmanın bu 

varlığı mevcutta kullandığını veya kullanacağını gösterdiği iş planıdır.   

ii. Farazi Lisans Ücreti Yöntemi: Bu yöntemde fikri mülkiyet varlığının değeri, 

sahip olunan bu varlığın başkasına ait olduğu varsayılarak, bunun kullanımı 

için varlığın (varsayılan) sahibine ne kadar (farazi) lisans ücreti ödemek 

durumunda kalınacağının hesaplanması ile ölçülür. Dolayısıyla uygun lisans 

ücreti, lisanslardan gelecek gelir akışı tahminine dayanmaktadır. Bu ücretin 

bugünkü değeri ise, yine bir iskonto oranı yardımıyla hesaplanır. 

http://www.royaltysource.com/
http://www.recap.com/
http://www.pharmaventures.com/
http://www.royaltystat.com/
http://www.knowledgeexpress.com/
http://www.ipresearch.com/
http://www.royaltyconnection.com/
http://www.ktmine.com/
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3.1.4 Opsiyon Yöntemi 

Diğer yöntemlerden farklı olarak opsiyon yönteminde, yatırımla ilgili opsiyon ve 

fırsatlar da göz önünde bulundurulmaktadır.12 Bu yöntem, hisse senedi 

opsiyonlarının fiyatlandırılarak varlığın değerinin bulunmasına yönelik opsiyon 

fiyatlama modellerini (Black-Scholes yöntemi gibi) temel almaktadır.   

3.2. Nitel (Kalitatif) Yaklaşımlar 

Değerlendirme olarak kabul edilebilecek bu yöntem, fikri mülkiyet varlığının 

değerinin belirlenmesi için analitik veriler yerine, öneminin belirlenmesi gibi farklı 

nitelikteki nitel göstergelerin analizini kullanmaktadır.   

Bir fikri mülkiyet varlığının değerini etkileyebilecek; hukuktan inovasyonun 

teknolojik seviyesine, pazar bilgisinden firma organizasyonuna kadar her türlü 

gösterge bu yaklaşımda kullanılabilir. Bu yöntem çoğunlukla, farklı ölçütler yardımı 

ile hazırlanan bir anket yanıtlanarak uygulanmaktadır. Böyle bir ankette 

kullanılabilecek sorulara şu örnekler verilebilir: 

 Tekniğin mevcut durumu göz önüne alındığında fikri mülkiyet varlığınızın 

inovasyon derecesini nasıl tanımlarsınız?  

 Fikri mülkiyet hakkınız hangi aşamadadır (örneğin belgelenmiş patent…)? 

 Referans pazarlarınızın coğrafi kapsamı nedir?  

4. Doğru Yöntemi Seçmek 

Doğru değerleme metodunu seçmek her zaman için kolay olmayabilir. Bu noktada, 

fikri mülkiyet varlığının türü, teknolojinin bulunduğu Ar-Ge basamağı ve 

değerlemenin amacı gibi farklı etmenleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Her metodolojinin avantaj ve dezavantajları da yine bu kararı verirken önem 

taşımaktadır. Hangi durumlarda hangi yöntemin seçilmesi gerektiğine ilişkin kesin 

bir kural bulunmamakla birlikte, belirli durumlarda bazı yöntemlerin diğerlerine 

kıyasla daha avantajlı olduğu söylenebilir.  

İzleyen sayfadaki tabloda, uygun yöntemlerin belirlenmesi ile ilgili örnek senaryolar 

yer almaktadır: 

 

 

 

                                       
12 Kamara, A., “Introduction to real options”, CFO Forum, 2002. 
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 Yöntem Ne zaman/Neden Avantajlar Dezavantajlar 

 

N
İ
C

E
L
 

Y
A

K
L
A

Ş
I
M

 

Maliyet 

 Geliştirmenin 

başlangıç 

aşamalarındaki 

varlıkların 

değerlemesinde  

 Pazarda gelir 

bilgisinin olmaması 

halinde  

 Muhasebe ve vergi 

işlemlerinde 

 Yalın 

 Çoğu bilginin 

muhasebe kaydında 

bulunması sebebiyle 

erişim kolay  

 Fikri mülkiyet 

varlıkları için yapılan 

harcamaların diğer Ar-Ge 

harcamalarından 

ayrıştırılması zor olabilir  

 Değerlemesi 

yapılacak varlığın 

ekonomik getirisi dikkate 

alınmamaktadır 

 

Pazar 

 Şirket içi yapılan 

değerlemelerde 

 Fikri mülkiyet alım-

satım işlemlerine ilişkin 

yapılan değerlemelerde 

 Yasal işlemlere ilişkin 

yapılan değerlemelerde 

 Marka 

değerlemelerinde 

 

 Reel pazar bilgileri 

kullanıldığından daha 

hassas 

 Objektif 

 İşlemler, çoğunlukla 

gizli tutulduğundan 

karşılaştırılabilir ve 

benzer alım-satım işlemi 

bilgilerine ulaşmak zor 

olabilir  

Gelir 

 Sermaye temini için 

yapılacak 

değerlemelerde 

 Analitik 

 

 Yüksek riskli 

sektörlerde uygulanması 

zor olabilir  

 Sübjektif tahminler 

yapılabilir 

 

Opsiyon 

 Geliştirmenin 

başlangıç 

aşamalarındaki 

varlıkların 

değerlemesinde  

 Yüksek belirsizlik 

içeren sektörlerde 

 Potansiyel nakit 

akışlarının belirsizliğini 

de göz önünde 

bulundurduğundan 

daha kapsamlı bir 

analiz   

 

 

 Karmaşık 

 

N
İ
T

E
L
 

Y
A

K
L
A

Ş
I
M

 

 Nitel 

 Şirket içi yönetim 

kararlarının alınmasında  

 Yalın  Sübjektif 
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Yararlı Kaynaklar 

 Agreeing a price for intellectual property rights, İngiliz Patent Ofisi basımı 
http://www.ipo.gov.uk/iprpricebooklet.pdf 

 

 IP Valuation at Research Institutes; an essential tool for technology transfer, 

Macar Patent Ofisi basımı 
 http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/IP_Valuation_for_Technology_Transfer_EN_web.pdf 

 

 The use of IP valuation in IP transactions: a global survey of IP brokers, 

European IPR Helpdesk Bülteni no. 4 
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/European_IPR_Helpdesk_Bulletin_N4.pdf 

 

 

 

 

http://www.ipo.gov.uk/iprpricebooklet.pdf
http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/IP_Valuation_for_Technology_Transfer_EN_web.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 
 
Onur Emül 
European IPR Helpdesk Elçisi, Türkiye 
İstanbul Sanayi Odası – Avrupa İşletmeler Ağı 
Meşrutiyet Caddesi. No:62 Tepebaşı 
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye 
 
E-posta: oemul@iso.org.tr 
Tel: +90 212 292 21 57 - 315 

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. 

YardımHattı (Helpline): YardımHattı 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 

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 İstanbul Sanayi Odası ve European IPR Helpdesk Elçisi Onur Emül 

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 IPR Helpdesk 2013 
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