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RoyalCert Audit International 
Ülkemizin en tecrübeli marka değerleme şirketidir.

Sahip olduğunuz marka, patent, ilaç patenti, faydalı model, 

endüstriyel tasarım, entelektüel sermaye, coğrafi işaretler ve 

entegre devre topoğrafyası size finansal destek sağlayabilir.

Nasıl mı?

RoyalCert bu konuda tüm bilgi ve deneyimi ile yanınızdadır. 

Markanızın
değerini

biliyor musunuz?

Markanız 
size gerekli 

finansal desteği 
sağlıyor mu?

Markanız 
sizi teknik iflastan, 
borca batıklıktan 
kurtarabilir mi?

Markanız
bilançonuzda mı?

KARAR VER    GERÇEKLEŞSİN•



Sahip olduğunuz; 
marka, patent, ilaç patenti, 

faydalı model, 
endüstriyel tasarım, 

entelektüel sermaye, 
coğrafi işaretler ve 

entegre devre topoğrafyanız 
finansal destek 

sağlamak amacıyla 
bilançonuzda mı?

MARKANIZ 

BİLANÇONUZDA MI?

MARKANIZIN

GÜVENCESİ

Belki iki, üç kuşaktır çalışıyorsunuz, rakiplerinizden daha kaliteli, daha farklı 
onlarca ürün imal ettiniz, yılların tecrübesiyle bedeli para ile ölçülemeyecek 
bir müşteri portföyünüz var,  isminizi duyduklarında ticari hayat “tamamdır” 
diyor, çekleriniz senetleriniz altın kıymetinde…

Peki bankanız bunun farkında mı? Bu; sayılamayan, hesap edilemeyen 
kıymetlerinize dayanarak size kredi veriyor mu? 

Ülkemizin en tecrübeli Marka Değerleme Şirketi olan RoyalCert Audit 
International bu konuda sizin yanınızda.

Çünkü RoyalCert Audit International, dünyanın en değerli şirketleri olan 
Apple (178 Milyar Dolar), Google (133 Milyar Dolar) ve Coca Cola (73 
Milyar Dolar) ve Türkiye’nin en değerli şirketlerinden THY (2.452 Milyon 
Dolar) Türk Telekom (2.353 Milyon Dolar) ve Arçelik (1.983 Milyon 
Dolar)’in marka değerlerinin bu şirketlerin stoklarından, alacaklarından, 
gayrimenkullerinden ve makinalarından daha değerli olduğunu biliyor ve 
sizi de bu lige davet ediyor. 

Siz de bu değerleme imkanından faydalanın.

Ülkemizde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ na göre markalar koruma altındadır. 
Kanunun 4. maddesi şu şekildedir: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer 
teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine 
sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde 
gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve 
malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.”
RoyalCert marka tescili konusunda da tecrübeli uzmanlarıyla hizmetinizdedir.



Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesi‘nin 1. ve 2. fıkrası sermaye 
erezyonuna uğrayan şirketlerin Yönetim Kuruluna ağır sorumluluklar 
yüklemekle beraber, maddenin 3. fıkrası “Şirketin borca batık durumda 
bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin 
hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları 
üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket 
alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde, 
yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 
mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.” demek suretiyle borca batık 
durumun şirketin iflası ile sonuçlanabilecek olaylara sebebiyet 
verebileceğini belirtmektedir. 

İşte bu aşamada markanızın size nasıl destek olacağını, markanızın sizi nasıl 
borca batıklıktan çıkaracağını RoyalCert Audit International’ın iflas, iflas 
erteleme, borca batıklık ve marka değerleme konusunda tecrübeli 
uzmanları izah edecektir.

Ticari hayatın zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, şirketlerin en büyük 
problemlerinden biri de bilançolarının, sahip olunan kıymetlerin gerçek değerini 
göstermemesi nedeniyle finansal kuruluşlar tarafından yetersiz görülmesidir. Diğer 
yandan önümüzdeki dönemlerde kredilendirme işlemlerinde BASEL kriterlerinin 
geçerli olacak olması sonucunda şahsi  mal varlıklarının ve gayrimenkullerin teminat 
olarak kabul edilmeyecek olması durumunda da kredi teminini zorlaştıracaktır.

Oysa sahip olduğunuz; marka, patent, ilaç patenti, faydalı model, endüstriyel 
tasarım,  entelektüel sermaye, coğrafi işaretler ve entegre devre topoğrafyanızı 
konunun uzmanı, genel kabul görmüş ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiş bir Bağımsız Denetim şirketine tespit ettirerek bilançonuza 
yansıtabilirsiniz, TTK’ya göre şirketinize ayni sermaye olarak koyabilirsiniz. Böylece 
finansal kuruluşlar tarafından tespit edilecek öz sermayeniz yükseleceğinden ve 
gerçek değerine kavuşacağından markanız size finansal destek olmaya 
başlayacaktır.

Bununla birlikte,  değeri tespit edilmiş bir marka ve diğer sayılan kıymetler birçok 
finansal kuruluş tarafından bizzat kredinin teminatı olarak kabul edilmektedir.

Finansal kuruluşlar yanında değeri tespit edilmiş bir marka ve diğer kıymetler 
ortaklarınıza, yatırımcılarınıza, çalışanlarınıza, müşterilerinize ve tedarikçilerinize 
ilave bir güven sağlayacak ve piyasadaki rakiplerinize göre de şirketinize avantaj 
sağlayacaktır.

PEKİ MARKANIZ 
SİZE NASIL FİNANSAL DESTEK 

SAĞLAYACAK?

MARKANIZ SİZİ TEKNİK 

İFLASTAN, BORCA BATIKLIKTAN 
KURTARABİLİR Mİ?

Markanın gücü arttıkça onun 
gelecekte getireceği 

kazançlara güven artar ve risk 
azalır. Dolayısıyla marka 

değerinin ölçümünde temel 
kıstas güce dayalı bir kazanç 

ölçümüdür.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur. 
Yüksek Lisansını "Türk Ticaret Kanunu 

Ve Vergi Hukuku Açısından Şirket 
Birleşmeleri" konulu Yüksek Lisans 

teziyle tamamladı. Doktorasını "Vergi 
Hukukunda Yorum" konulu doktora 
teziyle tamamladı. Kariyer hayatına 
1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanları Kurulunda başladı. Halen 

Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe 
Finans Bölümünde Yardımcı Doçent 
kadrosunda görev almaktadır. Vergi 

Hukuku ve Yönetim Muhasebesi 
alanlarında danışmanlık hizmetleri 

yanında Marka Değerlemesi ve 
Transfer Fiyatlandırması konularında 
uzmanlığı bulunmaktadır. Uzmanlık 

alanlarında çok sayıda makalesi ve 12 
adet yayımlanmış kitabı 

bulunmaktadır.  

Gaziantep Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünden mezun 

olmuştur. 2006 yılından sonra Türkiye 
Patent Enstitüsü nezdinde marka ve 

patent vekili olarak çalışmaya hak 
kazanmıştır. Çalıştığı özel firmalarda 

ve kendi firmasında (FerPatent) 
Türkiye ve dünyada yüzden fazla 
marka, tasarım ve patent tescili 

konusunda danışmanlık, uluslararası 
marka devirleri konusunda aracılık 

yapmıştır.

2008 yılından bu yana RoyalCert 
Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri 

A.Ş.’de üst düzey yönetici olarak 
çalışmaktadır. 2015 yılı itibariyle 

Frankfurt merkezli RoyalCert 
International Registrars GmbH 

firmasında sertifikasyon müdürü 
olarak çalışmalarına hem Türkiye hem 
de Almanya merkezli olarak devam 

etmektedir.

• Galatasaray (Futbol Sektörü)

• Beşiktaş (Futbol Sektörü)

• Hürriyet (Medya Sektörü)

• Mey (Alkollü İçecek Sektörü)

• Gümüşsuyu (Halı Sektörü)

• Mobese (Güvenlik Sektörü)

• Adapazarı Taşımacılık (Lojistik Sektörü)

• İttifak İnşaat Markası (İnşaat Sektörü)

• Fax Family (Temizlik-Sabun Sektörü)

• Prestij Marketleri (Büyük Market Markası)

• Lescon (Sportif Giyim)

• Or El Fermuar (Giyim Sektörü)

• Gezer Ayakkabı (Giyim Sektörü)

• Alman Hastanesi (Sağlık Sektörü)

• Dünya Göz (Sağlık Sektörü)

• Medline Markası (Sağlık Sektörü)

• Dişmed (Sağlık Sektörü)

• Sütiş (Gıda Sektörü)

• Trakya Çiftliği (Gıda Sektörü)

• Hosta Döner (Gıda Sektörü)

• Bind Çikolata Markası (Gıda-Çikolata)

• Sultan Sofrası (Gıda Sektörü)

• Uludağ (Gıda Sektörü)

• Özmer Gıda (Endüstriyel Gıda)

• Marjinal Reklam (Tanıtım İletişim Sektörü)

• Anel Group Markası (Elektronik Sektörü)

ROYALCERT AUDIT INTERNATIONAL 
MARKA DEĞERLEME UZMANLARI

MUZAFFER ÖZKAN
Marka Patent Vekili

Yrd. Doç. Dr.

ALİ İHSAN ÖZGÜR ÇİLİNGİR
SMMM, Marka Değerleme Uzmanı, 

Bağımsız Denetçi

: Serpil Köken
: 0216 326 04 20 / 137 
: infoaudit@royalcert.com
  serpil.koken@royalcert.com

Konuyla ilgili bilgi ve teklif almak için;
Yetkili Kişi
Telefon
e-posta

Marka değerleme konusunda 
daha geniş bilgi için RoyalCert’e ait 
www.markadegeri.com 
sitesini ziyaret edebilirsiniz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'nden mezunu olup 10 yıl süre 

ile T.C. Maliye Bakanlığı'nda Hesap 
Uzmanlığı yapmıştır. Kamu 

deneyiminin devamında mali 
koordinatör, genel koordinatör ve 
genel müdür olarak özel sektörün 

birçok bölümünde yer almıştır. Gruba 
bağlı şirketlerin muhasebe ve 

finansman bölümünün yeniden 
yapılandırılması ve yönetimi, iç 

denetim biriminin oluşturulması ve 
yönetimi, yönetim kurulu 

raporlamalarının oluşturulması ile 
grubun yabancı ortaklarına 

raporlamaların oluşturulması ve 
kontrolü işlemlerini fiilen yönetmiştir. 
Yurt dışı markaların temsilciliğinin 

alınması ve bu markalara ilişkin yurt 
dışı ortaklıkların kurulması 

projelerinin içinde bulunmuştur. 
Sanayi ve perakende sektöründe 

faaliyette bulunan birçok firmanın yeni 
hissedarlara satışında bulunmuş ve 
koordine etmiştir. Vergi ve Denetim 

dışında iflas; iflas erteleme ve teknik 
iflas konusunda uzmanlığı ve 

kayyımlığı bulunmaktadır.

BÜLENT YILDIRIM
YMM, Bağımsız Denetçi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'nden mezun olmuştur.  
1976-2002 yılları arasında Maliye 

Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda 
Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı 

olarak görev yapan Dağüstü, 
1982-1984 yıllarında K.K.T.C. Ekonomi 

ve Maliye Bakanı Özel Danışmanı, 
1990 yılında Hesap Uzmanları Kurulu 

Başkan Yardımcısı görevlerini 
yürütmüştür. Mustafa Dağüstü 1985, 

1991 yıllarında İngiltere'de vergi 
konusunda etüt ve incelemelerde 
bulunmuş olup, 1995 yılında İslam 
Konferansı Örgütü Mali Denetçiliği 
görevini üstlenmiştir. 2003-2008 

yıllarında Maliye Bakanlığı Tasfiye işleri 
Döner Sermaye İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü (TASİŞ)'nde Genel Müdür 
olarak görev almıştır.  2003-2011 yılları 
arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevini de sürdürmüştür.

MUSTAFA DAĞÜSTÜ
YMM, Bağımsız Denetçi

REFERANSLARIMIZDAN
BAZI


