
Ek: 19/10/2022 tarihli ve 10/61 sayılı Senato kararı ekidir. 

 
 

TOROS ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönerge; Toros Üniversitesi bünyesinde, bilimsel çalışmalar veya 

araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen, patent, faydalı model ve tasarım ile ilgili yasal 

düzenlemeler çerçevesinde gerekli bildirimlerin yapılması, fikrî ve sınai mülkiyet haklarının 

belirlenmesi, korunması, paylaşılması, lisanslanması ve ticarileştirilmesi konularındaki çalışma 

usul ve esaslarını düzenler.  

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Buluşçu: Buluş yapan kişi veya kişiler; 

b) Çalışan: Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalarda görev alan; 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu 

ile sair mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen, yükseköğretim kurumu ile herhangi bir 

şekilde kamu hukukuna veya özel hukuka tabi istihdam-hizmet ilişkisi içinde bulunan 

personel ile çalışanlara ilişkin hükümlerin uygulandığı öğrenci ve stajyerleri; 

c) Çalışan buluşu: Çalışan tarafından gerçekleştirilen patent veya faydalı modelle korunabilir 

nitelikte olan hizmet buluşlarını veya serbest buluşları; 

ç) Fikri ve Sınai Mülkiyet: Buluşlar, teknolojiler, ölçme-değerlendirme araçları, eğitim 

programları, bilgisayar tabanlı eğitim araçları, geliştirmeler, malzemeler, bileşimler, üretim 

süreçleri gibi sınaî alandaki yeni yaratımlar ile bilimsel, edebi, sanatsal faaliyetler 

kapsamında insan düşüncesinin ve yaratıcılığının ürünü olan özgün eserleri; 

d) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Patentler, faydalı modeller, tasarımlar, ticaret markaları, 

hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, internet alan adları, 

entegre devre topografyaları, telif hakları, veritabanları, ölçme-değerlendirme araçları, 

eğitim programları, bilgisayar tabanlı eğitim araçları, know-how, ticari sırlar, biyoteknolojik 

buluşlar, yeni bitki çeşitlerine yönelik ıslahçı hakları dâhil olmak üzere tescilli veya tescilsiz 

tüm benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları, bu haklara istinaden yapılmış başvuru, yenileme 

ve uzatma hakları ile diğer ülkelerde eşdeğer veya ayni sonucu doğuracak nitelikte korumayı 

haiz hakları;  

e) FSMDK: Toros Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunu; 

f) Hizmet Buluşu: Çalışanlar veya çalışanlara ilişkin hükümlerin uygulandığı öğrenci ve 

stajyerler tarafından, üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda 

gerçekleştirilen, buluşçunun üniversitede edindiği deneyim ve çalışmalara dayanan veya 

üniversitenin kurumunun araç ve gereçleri ile laboratuvar ve diğer altyapı olanakları 

kullanılarak gerçekleştirilen buluşları; 

g) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu; 

ğ) Öğretim elemanı: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca, Yükseköğretim 

kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim 

yardımcılarını; 

h) Rektör: Toros Üniversitesi Rektör’ünü; 

ı) Senato: Toros Üniversitesi Senatosu’nu; 

i) Serbest buluş: Toros Üniversitesi’nde gerçekleştirilen buluşların dışında kalan buluşları; 

j) Ticarileştirme: Fikri ve sınai mülkiyet haklarının, devir, lisans, inkübator, spin-off şirketi 

veyahut herhangi başka bir şekilde kullanılması da dâhil olmak üzere ticari amaçla tasarrufu; 
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k) SİTUM: Toros Üniversitesi SmartLab İleri Teknolojileri Uygulama Merkezi’ni; 

l) Üniversite: Toros Üniversitesi’ni; 

m) ÜYK: Toros Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu 

n) YK: Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına dair İlke ve Esaslar 

Tasarımlar 

MADDE 3- (1) Tasarımlara dair ilke ve esaslar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 

73 üncü maddesi çerçevesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

a) Çalışanların yükseköğretim kurumlarında yükümlü olduğu faaliyeti gereği 

gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde yükseköğretim kurumunun deneyim ve çalışmalarına 

dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı tasarımların hak sahibi, yükseköğretim kurumudur. 

b) Çalışanların bulunduğu yükseköğretim kurumundaki genel faaliyet konusu bilgi ve 

araçlardan faydalanmak suretiyle birinci fıkra kapsamı dışında yaptığı tasarımların hak sahibi, 

talep edilmesi hâlinde yükseköğretim kurumudur. 

c) Çalışanların tasarımlarına ilişkin hükümler öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir 

süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerlerin tasarımları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen ve işbu 

maddede tanımlanan öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda 

gerçekleştirdiği tasarımlar hakkında da uygulanır. 

ç) Hizmet ilişkisi dışında kalan iş görme sözleşmeleri çerçevesinde yapılan tasarımlarda 

hak sahibi, taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir. 

d) 73 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen 

tasarımlardan elde edilen gelirin Üniversite ve tasarımcı arasındaki paylaşımı tasarımcıya 

gelirin en az yarısı verilecek şekilde karşılıklı imzalanacak sözleşme çerçevesinde ÜYK 

tarafından belirlenir (Ek-1). 

Entegre devre topografyaları 

MADDE 4- (1) Entegre devre topografyalarının korunması için 5147 sayılı kanun 

hükümleri uygulanır. Kanunda boşluk olan hallerde Anayasa’nın 90 ıncı maddesi uyarınca 

uluslararası sözleşmeye başvurulabilir. 

Telif Hakları 

MADDE 5- (1) Telif hakları ülkemizde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamında düzenlemiş olup, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserlerinin 

korunmasına yönelik düzenlemeleri kapsar. 

Telif Haklarının Mülkiyeti 

MADDE 6- (1) Çalışan ve öğrencilerin üniversite yaşamındaki kendi bilimsel 

çalışmaları kapsamında hazırladığı makale, kitap gibi çalışmaların telif hakları yine çalışan ve 

öğrencilere aittir. 

(2) Öte yandan Üniversite içindeki bir birim tarafından yönlendirilerek veya koordine 

edilerek meydana getirilmiş olan sınav soruları gibi çalışmaların, proje, kitap, makale ve 

benzeri eserlerin telif hakları Üniversite’ye aittir. 

(3)Destekli bilimsel çalışmalardan doğan telif hakları, destekleyen kurumla yapılan 

sözleşme hükümlerine tabidir. 

(4) 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim 

Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’te, bilimsel araştırma projeleri 

birimi tarafından desteklenen projelerden elde edilen bilimsel sonuçlarının telif hakkı ilgili 
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yükseköğretim kurumuna aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları 

yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine 

devredilebilir.” denilmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) projeleri kapsamında 

ortaya çıkan buluşlarla ilgili hak sahipliği 6769 sayılı kanuna göre düzenlenir. Proje yürütücüsü, 

BAP kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve yayınlanmak üzere kabul edilen 

makaleler, sunulan tebliğler, basılan kitaplar, elektronik yayınlar vb. türündeki her türlü eserin 

BAP’ a gönderilmesini sağlamakla yükümlüdür. Proje yürütücüsü, tüm eser sahiplerinin 

onayını alarak 5846 sayılı Kanunda düzenlenen bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, temsil, 

basım, yayın, dağıtım) kapsayan basit ruhsat verme yetkisine sahiptir. 

Sınai Mülkiyet Haklarının Mülkiyeti – Mevcut hukuki durum 

MADDE 7- (1) 6769 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin birinci fıkrasında “2547 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yükseköğretim 

kurumları ile Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı 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.” denmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş kapsamına giren buluşlar 

MADDE 8- (1) Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen 

Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik’te 

yükseköğretim kurumlarında yapılan buluşlar aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

a) Buluşu yapanın yükseköğretim kurumunda edindiği deneyim ve çalışmalara 

dayanarak veya yükseköğretim kurumunun araç ve gereçleri kullanılarak gerçekleştirilen 

buluşlar bu kapsama girer. Bu buluşların dışında kalan buluşlar serbest buluş olarak kabul edilir. 

b) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan 

öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin dışında kalan yükseköğretim kurumu 

çalışanları tarafından gerçekleştirilen buluşlar için, çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler 

uygulanır. 

c) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan 

öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları veya özel 

kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya 

çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı 

kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Buluş Bildirimine Dair İlke ve Esaslar 

Buluş Bildirimine dair İlke ve Esaslar 

MADDE 9- (1) Buluş bildirimine dair ilke ve esaslar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanununun yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarına ilişkin 121 inci maddesi 

çerçevesinde belirlenmiştir. 

Bildirim yükümlülüğü, hak sahipliği 

MADDE 10- (1) Çalışan ve çalışanlara ilişkin hükümlerin uygulandığı öğrenci ve 

stajyerler tarafından yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş 

gerçekleştiğinde buluşçu, buluşunu/patent başvurusunu her durumda yazılı olarak ve 

geciktirmeksizin Üniversite’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, işbu maddenin 14 

üncü fıkrasındaki hükümleri de kapsar. Bildirimler, Patent ve Buluş Bildirim Formu (Ek-2) 

kullanılarak SİTUM’ne yapılır. Üniversite’ye bildirim yapılmaksızın patent başvurusu 
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yapılmışsa başvuru yapıldığına ilişkin bildirim, patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerle 

birlikte patent başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde buluşçu tarafından SİTUM’ne yapılır. 

(2) Üniversite, hak sahipliği talebine ilişkin kararını, buluş veya patent başvurusu 

bildiriminin SİTUM’ne ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde buluşçuya yazılı olarak 

bildirmek zorundadır. Aksi takdirde buluşun serbest buluş olduğu kabul edilir. 

(3)Buluşun/patent başvurusu bildirimine ilişkin hak sahipliği ile ilgili nihai karar 

FSMDK tarafından verilir.  

(4) FSMDK, Rektör, Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı, SİTUM YK’nu 

temsilen dört üye, ÜYK’yı temsilen bir üye ve ÜYK’nın seçeceği iki üye olmak üzere dokuz 

kişiden oluşur.  

(5) SİTUM, başvuruyu market/pazar büyüklüğü, yenilik, buluş basamağı ve sanayiye 

uygulanabilirlik, teknik önem/maliyet tasarrufu, gibi konularda değerlendirerek bir rapor 

hazırlar ve FSMDK’ye sunar. FSMDK SİTUM’nin raporu ile birlikte, var ise buluşçu görüşü 

ve gerek duyulur ise konunun uzman(lar)ı tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarını da 

göz önüne alarak nihai kararı verir ve karar, buluşçuya yazılı olarak bildirilir.  

(6) Hak sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm haklar 

Üniversite’ye geçmiş olur. Üniversite, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunduğunda, 

nihai kararını takiben, buluşçu ile bir sözleşme imzalar (Ek-3). 

(7) Üniversite, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması durumunda karar 

tarihinden itibaren en geç altı ay içinde patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde 

buluş, serbest buluş niteliği kazanır. 

(8) Üniversite’nin hak sahipliği talebine karşı, buluşçu buluşunun serbest buluş 

olduğunu ileri sürerek, ilgili belgelerle birlikte itiraz edebilir. Yapılan itiraz, ÜYK tarafından 

değerlendirilir; gerekirse uzmanlardan görüş alınabilir. ÜYK itiraz tarihinden itibaren iki ay 

içinde itirazı karara bağlar; karar itirazda bulunana yazılı olarak bildirilir. Yazılı bildirim 

yapılmadığı takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. 

(9) Üniversite başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse veya buluş, patent 

başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, Üniversite öncelikle buluşu yapana 

başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Buluşçunun teklifi kabul etmesi 

durumunda haklar devredilir. Bu durumda Üniversite buluşçuya patent alınması ve korunması 

için gerekli olan belgeleri verir. Üniversite başvuru veya patent hakkını buluşçuya devretmesi 

durumunda inhisari nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir bedel karşılığında saklı 

tutabilir. Buluşçunun teklifi kabul etmemesi durumunda patent başvurusu veya patent 

üzerindeki tasarruf yetkisi Üniversite’ye ait olur. 

(10) Buluş serbest buluş niteliği kazanırsa patent başvurusu için gerekli tüm masraflar 

buluş sahibine aittir; Üniversite herhangi bir mali destek sağlamaz. 

(11) Tez öğrencisi teze kaydolurken, bağlı olduğu Enstitü ile tez danışman(lar)ı 

arasındaki buluş sahipliği konusunu düzenleyen yazılı mutabakat sağlanır (Ek-4). Tez çalışması 

kapsamında gerçekleşen buluşlar da, çalışanlara ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirilir. 

(12) Tez çalışmaları başladıktan sonra süregelen çalışmalar esnasında yapılan buluşlar 

serbest buluş değildir; danışmanın katkısı da gözetilerek ortak buluş olarak gecikmeksizin 

Üniversite’ye bildirilmelidir. 

(13) BAP projeleri çerçevesinde yapılan buluşlar yazılı olarak ve geciktirmeksizin 

Üniversite’ye bildirilmelidir. 

(14) Çalışan ve çalışanlara ilişkin hükümlerin uygulandığı stajyerlerin ve öğrencilerin 

diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla veya şahıslarla belirli bir sözleşme kapsamında 

yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin 
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belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla şirket(ler), danışman(lar), 

Üniversite arasında yapılmış olan sözleşme hükümleri uygulanır. Çalışan ve çalışanlara ilişkin 

hükümlerin uygulandığı stajyerler ve öğrenciler her durumda buluşunu gecikmeksizin 

Üniversite’ye bildirmekle yükümlüdür. Her durumda Üniversite hakkını saklı tutar. 4691 sayılı 

Kanun çerçevesinde Teknopark kuruluşlarında ve/veya 5746 sayılı Kanun çerçevesinde Ar-Ge 

Merkezlerinde yapılacak araştırmalar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında 

ÜYK’dan talep edilen görevlendirmelerde (“Sabbatical” izni ve 3 aydan uzun araştırma izinleri) 

ve Döner Sermaye kapsamındaki görevlendirmelerde görevlendirme yazısı ile birlikte ÜYK’da 

kabul edilmiş olan matbu beyan/taahhüt yazısı imzalanarak iletilmelidir. 

(15) Buluş veya patent başvurusu bildiriminde bulunurken beyan formunun son durumu 

yansıtacak şekilde güncellenmesi ve bildirim ile birlikte sunulması buluş sahibinin 

sorumluluğundadır. 

(16) Erasmus/Değişim programları kapsamında Üniversite’ye gelen öğrenciler ve 

stajyerler ile hak sahipliği ve gizlilik konusunda bir sözleşme imzalanır (Ek-5). 

(17) Üniversite’ye gelen araştırmacılar, çalışanlar ve işbirliği yapılan araştırmacılar ile 

hak sahipliği ve gizlilik konusunda bir sözleşme imzalanır (Ek-6). 

(18) Üniversite çalışanı olmayan araştırmacılar/öğrenciler, gerçekleştirdikleri buluşların 

SİTUM tarafından ticarileştirmesini talep etmeleri durumunda, SİTUM değerlendirme yaparak 

bir rapor hazırlar ve FSMDK’ya sunar. FSMDK’nun SİTUM’nin hazırladığı raporu uygun 

bulması durumunda, buluşçular ile Üniversite arasında sınai mülkiyet haklarının SİTUM 

tarafından ticarileştirilmesine ilişkin gelir paylaşımı sözleşmesi imzalanır. 

(19) “Sabbatical” izni ile Üniversite’ye gelen araştırmacıların Üniversite’de yaptığı 

çalışmalar sırasında gerçekleşen buluşlara ilişkin hak sahipliği ve gizlilik konusunda bir 

sözleşme imzalanır (Ek-7 veya Ek-7-a). 

(20) Döner Sermaye görevlendirmeleri veya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu 

kapsamında 3 aydan uzun araştırma amaçlı görevlendirmeler esnasında veya “Sabbatical” 

görevlendirmesi ile başka yükseköğretim kurumlarına/Teknopark şirketlerine/Ar-Ge 

Merkezlerine giden öğretim üyelerinin görevlendirme sırasında yaptıkları buluşlar için Toros 

Üniversitesi ile ilgili kurumlar arasında yapılmış olan sözleşme hükümleri uygulanır. Ancak 

öğretim üyesi her durumda buluşunu gecikmeksizin Üniversite’ye bildirmekle yükümlüdür. 

(21) Faydalı modeller için de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bildirimin yapılması, değerlendirilmesi ve karar 

MADDE 11- (1) Çalışan ve çalışanlara ilişkin hükümlerin uygulandığı öğrenci ve 

stajyerler, buluşlarını yazılı olarak ve gecikmeksizin Üniversite’ye bildirmekle yükümlüdür. 

Bildirimler, Patent ve Buluş Bildirim Formu (Ek-2) kullanılarak SİTUM’ne yapılır. Buluş 

birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılır. Çalışan, teknik 

problemi, çözümünü ve buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu bildiriminde açıklamak 

zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de SİTUM’ne verir. 

SİTUM ve Üniversite buluşu gizli tutmakla yükümlüdür. 

(2) Buluşun farklı yükseköğretim kurumundaki kişiler tarafından gerçekleştirilmiş 

olması halinde, buluşu yapanlar buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı 

yaparlar. 

(3) SİTUM, bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere 

gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir. 

(4) SİTUM, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde bildirimin 

düzeltilmesi gerekiyorsa hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini buluşçuya bildirir. 



Ek: 19/10/2022 tarihli ve 10/61 sayılı Senato kararı ekidir. 

 
 

(5) Buluşçu, yapılan bildirimde belirtilen eksiklikleri, bildirimin kendi(lerine)sine 

ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde giderir. Aksi takdirde buluş bildirimi usulüne uygun 

olarak yapılmamış sayılır ve buluş bildirimi yeniden yapılır. 

(6) SİTUM, bildirimi 10 uncu maddede belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirerek 

bir rapor hazırlar ve FSMDK’ya sunar. FSMDK, varsa uzman görüşleri ile birlikte SİTUM 

raporunu da değerlendirerek nihai kararı verir ve sonuç, bildirimin SİTUM’ne ulaştığı tarihten 

itibaren dört ay içinde Üniversite tarafından yazılı olarak buluşçuya bildirilir. 

(7) Söz konusu fikri ve sınai mülkiyetin Üniversite tarafından 

değerlendirilemeyeceğinin takdir edilmesi durumunda veya dört ay içinde buluşçuya bildirim 

yapılmaması durumunda buluş, serbest buluş niteliği kazanır; Üniversite’nin buluşla ilgili 

herhangi bir hakkı ve yükümlülüğü kalmaz. 

(8) FSMDK tarafından SİTUM’nin raporu çerçevesinde Üniversite’nin buluşu 

değerlendirmesinin uygun olacağına karar verilmesi durumunda, Üniversite buluş üzerinde hak 

sahipliği talebinde bulunur ve buluşçu(lar) ile bir sözleşme imzalar (Ek-3). Üniversite dışından 

buluşçunun olması durumda Ek-3a’da yer alan sözleşme de tüm buluşçular tarafından 

imzalanır. Bu durumda Üniversite altı ay içinde patent başvurusunda bulunur. Üniversite patent 

başvurusunda bulunmaz ise buluş, serbest buluş niteliği kazanır. 

(9) Üniversite hak talep etmediği takdirde, kendisine bildirimi yapılan buluşa ilişkin 

bilgileri, çalışanın haklı menfaatlerinin devamı süresince gizli tutar. 

Hakkın devri 

MADDE 12- (1) Üniversite başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse, 

Kurum nezdinde vazgeçme talebinde bulunmadan önce, başvuru veya patent hakkını 

devralmasına ilişkin teklifini buluşçuya bildirir. Buluşçu bu konuda kendi(lerine)sine yapılan 

bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde cevap vermez(ler) ise veya teklifi kabul etmez(ler) ise, 

patent başvurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi Üniversite’ye ait olur ve Üniversite 

patent başvurusu veya patent hakkından vazgeçebilir. Buluşçunun teklifi kabul etmesi 

durumunda haklar buluşçuya bedelsiz olarak devredilir. Buluşçu başvurunun veya patentin 

kendi ad(lar)ına kaydedilmesi talebini Kuruma bildirir. Devir işleminin Sicile kaydedilmesine 

ilişkin olarak 6769 sayılı Kanunun 148 inci maddesi hükmü uygulanır. Bu durumda Üniversite, 

hak sahipliği değişikliğine konu buluşla ilgili patent alınması ve korunması için gerekli olan 

bilgi ve belgeleri buluşçuya verir. 

(2) Üniversite, 3 yıl içinde ticarileştirilemeyen veya ticarileşme süreci başlamamış olan 

patentlerin, koruma sürecini sonlandırma hakkına sahiptir. Buluş, patent başvurusu yapıldıktan 

sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, başvuru veya patent üzerindeki haklar buluşçuya bedelsiz 

olarak devredilir. 

Gelir paylaşımı 

MADDE 13- (1) Ticarileşme sürecinde pazar araştırması SİTUM tarafından 

gerçekleştirilir; önemli noktalarda süreci devam ettirmek için tüm buluşçuların onayı alınır. 

Buluştan elde edilen gelirden, yapılan tescil başvurusu ve koruma ücreti ile bu amaçla yapılmış 

sair masraflar mahsup edildikten sonra kalan kısmı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 121 

inci maddenin (8) bendi kapsamında buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve 

buluşu yapan arasındaki paylaşımı, buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde ilgili 

yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca belirlenir. Karşılıklı imzalanacak sözleşme 

çerçevesinde ÜYK tarafından belirlenir. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
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Kişisel Verilerin Korunması 

MADDE 14- (1) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Üniversite 

ve SİTUM kişisel verilerini işlediği buluşçuya ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önleyecek, söz konusu kişisel verilere amacı dışında ve hukuka aykırı olarak erişim 

sağlamayacak, kişisel verilerin muhafazasını sağlayacak, söz konusu yasal gerekliliklere riayet 

edilmesi maksadıyla uygulayacakları güvenlik politikaları ve uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik alacağı her türlü teknik ve idari tedbirler doğrultusunda tüm yükümlülükleri 

eksiksiz bir şekilde yerine getirecek, 6698 Sayılı Kanuna aykırı olarak başkalarına 

açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Kişisel verilerin işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verileri derhal silecektir. 

Uygulanacak Hükümler 

MADDE 15- (1) İşbu ilke ve esaslarda hüküm olmayan hallerde 5846 sayılı ve 6769 

sayılı Kanunlar ile onlara bağlı mevzuat hükümleri tatbik edilir. 

Yürürlük ve Yürütme 

MADDE 16- (1) İşbu Yönerge, Senato’da onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

(2) İşbu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  
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