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•   PATENT DEĞERLEME 

•   6769 SAYILI SMK İLE UYGULAMAYA KOYULAN HÜKÜMLER 

•   Üniversite Elemanlarının Buluşları, 

•   Çalışanların Buluşları, 

•   PATENT DEĞERLEMESİ ile İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ SON GELİŞMELER (SGP ve 
TÜRK SMD) 

PATENT DEĞERLEME  
ve  

TÜRKİYE’DEKİ SON GELİŞMELER 



Patentler buluşları/teknik bilgileri ticarileşebilir bir varlık haline 
dünüştürebilen gayri maddi haklardır.  

Patent Değerleme: Bir buluşun ya da patentin oluşturduğu/ 
oluşturabileceği parasal değerin tespit edilmesidir. 

PATENT DEĞERLEME 

Ekonomik 
Değer 

Teknolojik
Değer 

Hukuki 
Değer 

SABİT mi ? 
 
DEĞİŞKEN mi ? 



NİÇİN PATENT DEĞERLEME? 
•   Lisanslama 
•   Devir 
•   İcra/İflas / Rehin 
•   Şirket varlıklarının değeri 
•   Vergi Muafiyeti 
•   Çalışan buluşlarında çalışana ödenecek bedelin tesbiti 
•   Üniversite buluşlarında öğretim elemanına ödenecek 

bedelin tesbiti  
•   ……. 



!  Madde 73 ve 74 (Çalışanların tasarımları ve hak talebinde bedel) 
•   Çalışanların bir işletmede yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da 

büyük ölçüde işletmenin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında 
yaptığı tasarımların hak sahibi, işverenleridir.  
•   Çalışanların tasarımlarına ilişkin hükümler …………… öğretim elemanlarının bilimsel 

çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirdiği tasarımlar hakkında da 
uygulanır.  
•   Çalışanın bedel isteme hakkı vardır. Taraflar bu bedel konusunda anlaşamadıkları 

takdirde söz konusu bedel mahkeme tarafından tespit edilir. 
•   Tasarımcı Üniversite elemanı ise elde edilen gelirin paylaşımı tasarımcıya gelirin en az 

yarısı verilecek şekilde ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca belirlenir. 

6769 SMK HÜKÜMLERİ (Çalışan Tasarımları) 



•   Madde 113- 114 (Çalışanların buluşları ve hak talebinde bedel) 
•   Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği 

gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve 
çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluş, hizmet buluşudur. Hak 
sahipliği işverene aittir. 

•   Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan 
elde edilen gelirin üçte birinden az olamaz. Ancak buluş konusunun kamu kurum 
veya kuruluşunun kendisi tarafından kullanılması hâlinde ödenecek bedel, bir defaya 
mahsus olmak üzere, bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin on 
katından fazla olamaz. 

6769 SMK HÜKÜMLERİ (Çalışan Buluşları) 



•   Madde 115 (Çalışanların buluşları ve hak talebinde bedel) 
•   İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse, çalışan makul bir bedelin 

kendisine ödenmesini işverenden isteyebilir.  

•   Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, 
çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı da 
dikkate alınır. 

•   Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, 
çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı da 
dikkate alınır. 

•   Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık hâlinde izlenecek tahkim usulü 
yönetmelikle belirlenir. 

6769 SMK HÜKÜMLERİ (Çalışan Buluşları) 



•   Madde 121 (Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar) 
•   ….. yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar 

sonucunda gerçekleştirilen buluşlar için, özel kanun hükümleri ve bu madde 
kapsamındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, çalışanların buluşlarına ilişkin 
hükümler uygulanır. 

•   Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki 
paylaşımı, buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde belirlenir. ….. 

6769 SMK HÜKÜMLERİ (Üniversite Buluşları) 



PATENT DEĞERLEMESİ ile İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ 
SON GELİŞMELER (SGP ve TÜRK SMD) 

SGP PATENT DEĞERLEME VE 
DANIŞMANLIK A. Ş. 



•   IP Değerleme: Yatırım yapılan projeler, 
yatırımcılar, ….. için IP değerleme hizmeti. 

•   IP Stratejisi: Yönetim Kurul  ve birimlerinde 
işlerine değer katmak için bir eylem planı 
geliştirmek için sunulan hizmet.  

•   IP Analizi: IP’den değer kazanmak için pazar 
ve rakip araştırmaları yapmak isteyen 
işletmeler, üniversiteler ve kamu sektörü 
araştırma kuruluşlarına sunulan hizmet. 

PATENT DEĞERLEMESİ ile İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ 
SON GELİŞMELER (SGP ve TÜRK SMD) 

•   IP Due Diligence: Hedeflenen şirket 
alımlarında IP değerini öğrenmek isteyen 
yatırımcılara sunulan hizmet. 

•   IP Portföy Yönetimi: Yatırımları ve 
yönetilen maliyetleri üzerinde daha fazla 
kazanç elde etmek isteyen kuruluş ve 
işletmelere sunulan hizmet. 

•   IP Aracı Kurma: IP yatırımlarını nakde 
çevirmek, IP satın almak ve satmak veya 
bir lisanslama veya çapraz lisans anlaşması 
yapmak isteyenlere sunulan hizmet. 

SGP PATENT DEĞERLEME VE 
DANIŞMANLIK A. Ş. 



•   SM Değerleme Hizmetleri 
•   Patent Araştırma Hizmeti 
•   Teknoloji Transferi İşlemlerinde 

Danışmanlık 
•   SM Portföy Yönetimi Danışmanlığı 
•   SM İhlal/Hükümsüzlük Analizi 

PATENT DEĞERLEMESİ ile İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ 
SON GELİŞMELER (SGP ve TÜRK SMD) 

•   SM Varlıklarına Yatırım ve 
Danışmanlık Hizmeti 

•   SM Kurumları için IT Çözümleri 
•   Mühendislik/Eğitim/Danışmanlık 

Hizmetleri 
•   SM İş Planı Hazırlanması 
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TEŞEKKÜRLER 


