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Amag ve kapsam
MADDE I - (1) Bu Ydnergenin amacr; Mufla Srtkr Kogman Universitesi fikri ve smai
miilkiyet haklanmn mtilkiyeti, paylaqrmr, korunmasr, lisanslanmasl ve ticarilegtirilmesi ile ilgili
ilke ve esaslan belirlemektir.
(2) Bu Y<inerge; Mulla Srtkr Kogman Universitesi ile baflr birimlerinde gahqanlann ve
dlrencilerin, bilimsel gahgmalanndan dolacak her ttirlii bilgi, "know-hof', girigim fikri,
yazrhm, proje, tasanm, marka, faydah model ve patent gibi fikri ve smai mtilkiyet haklanm,
bunlann ticarilegtirilmesi ve iigtincti taraflara aktanlmasr stireglerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 - (I) Bu Ycinerge;2211212016 tarihli ve 6769 sayrh Srnai Miilkiyet Kanunu,
4lllll98l tarihli ve2547 sayrh Ytiksekdgretim Kanunu, 5ll2ll95I tarihli ve 5846 sayrh Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu, 241412017 tarihli ve 30047 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Srnai
Miilkiyet Kanununun Uygulanmasma Dair Y<inetmelik iIe 291912017 tarihli ve 30195 sayrh
Resmi Gazetede yayrmlanan Qahgan Bulu$lanna Ytiksekti$etim Kurumlannda
Gergeklegtirilen Buluqlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Qrkan Buluglara Dair
Y<inetmelik hiiktimlerine dayanrlarak hazrrlanmrqtrr.
Tanrmlar ve lasaltmalar
MADDE 3 - (1) Bu Ydnergede gegen;
a) Araqtrrmacr: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tammr kapsamrndaki projelerde, yeni bilgi,
iirtin, siireg, ydntem ve sistemlerin tasanm veya olugturulmast ve ilgili projelerin yOnetilmesi
siireglerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlan,
b) Buluq: Tanm alam dahil olmak iizere sanayinin herhangi bir kolunda mevcut
problemlere teknik griztim getiren yeni bir cihaz, tirtin veya y<intemlerin tiimiinii,
c) Buluqgu: Bulug yapan olretim elemanlan, gahganlan, dlrencileri ve diler
aragtrrmacrlarr,

Mu[la Srtkr Kogman Universitesi biinyesinde gahqan kamu gdrevlileri ile dzel
hukuk sozleqmesi veya benzeri bir hukuki iligki gere[ince, baqkasrmn hizmetinde olan ve bu
hizmet iliqkisini iqverenin gdsterdi[i belli bir igle ilgili olarak kigisel bir balrmhhk iginde ona
karqr yerine getirmekle ytiktimlti olan kiqileri,
d) Qahgan Buluqu: Qahgan tarafindan gergeklegtirilen her ttirlti hizmet veya serbest
9) Qahgan:

buluglan,
e) Eser: Sahibinin <izellilini ta;ryan bilim ve edebiyat, musiki, giizel sanatlar ile sinema
eserleri olarak sayrlan her gegit fikir ve sanat iiriinlerini,
0 Fikri Urtin: Qahqan tarafindan gergeklegtirilen her ttirlti hizmet veya serbest buluglan
sonucunda ortaya grkan tiim aragtrrma sonuglanmn

g*frlan,
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g) Fikri ve Srnai Miilkiyet Haklan: Tasanm, patent, marka, co$rafi iqaret, entegre devre,
faydah model, geleneksel iiriin adlan ve benzerlerini,
g) Fikri ve Smai Miilkiyet Haklan itiraz Komisyonu: Qahganlann fikri ve srnai miilkiyet
haklanna yaprlan itirazlanmn de[erlendirilmesi amacryla kurulan komisyonu,
h) Fikd ve Smai Mtilkiyet Haklan Komisyonu (FSMHK) : Qahqanlann fikri ve srnai

miilkiyet haklanmn delerlendirilmesi amacryla kurulan komisyonu,
r) Hizmet Buluqu: Qahqamn, bir iqletme yadakamu idaresinde yiikiimlii oldu[u faaliyeti
gere[i gergekleqtirdigi ya da btiytik <ilgtide igletme ya da kamu idaresinin deneyim ve
gahgmalanna dayanarak iq iliqkisi srasmda yaptrlr buluqu,
i) Know-How: Belirli bir faaliyetin yiirtitiilebilmesi igin gerekli olan bilgi birikimini,
j) Kulugka Merkezi: girketlere belli koqullarda ve belli bir stire igin rehberlik hizmeti
sunan, ofis alam sallayan ve yatrnmcr bulma gibi konularda destek olan merkezi,
k) Mulla Srtkr Kogman Universitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Aragtrmacilann
buluglanmn desteklenmesi, buluq bildirimlerinin ahnmasr, tescil ve ticarilegtirilmesi siirecini
koordine etmek iizere Mu[la Srtkr Kogman Universitesi tarafindan kurulan Teknoloji Transfer

Ofisi'ni,
1) Net Gelir: Fikri miilkiyetin ticarileptirilmesi nihayetinde Mu[la Srtkr Koqman
Universitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafindan iiretim, tiriin geliqtirme,pazarlama, fikri
miilkiyetin korunmasrna dair baqvuru ve yenileme iicretleri ve her tiirlii hukuki ihtilafin
goziimiine dair iicretler dahil olmak tizere tiim masraflar grktrktan soffa geriye kalan ktsmtnto
m) Serbest Buluq: Hizmet bulugu kapsamr drgrnda kalan buluqlan,
n) Ticarileqtirme: Mulla Srtkr Kogman Universitesi Teknoloji Transfer Ofisi veya ilgili
birimi tarafindan, fikri iiriinlerin iigtincii taraflaru krsmen veya tamamen dewi, lisanslanmasr
veya qirket kurularak fikri iiriinlerin iiretimi, satrqr, pazarlar:rnrtasr vb. amaglarla iigtincii taraflarla
yaprlacak her ttirlti ortakhk velveya iqbirlipi velveya yattnm anlaqmalarl veya i9 kullarum
yoluyla veya girketleqme veya kurulu girkete yatrrm alma aracthfryla, fikri tiriinler iizerinden
gelir, lisans bedeli, kar ve/veya fayda elde etmek amactyla her ttirlii kullantmmt,
o) TURK PATENT: Tiirk Patent ve Marka Kurumunu,
6) Ugiinc6 Taraflar: Mupla Srtkr Kogman Universitesinin veya gahqanlann
aragtpmalanmn yiiriittilmesi, desteklenmesi, finanse edilmesi, fikri tiriinlerin ticarile$tirilmesi,
lisanslanmasr gibi tiim si.ireglerde temas halinde olduklan kiqi, kurum ve kuruluqlan,
p) Universite: Mu$la Srtkr Kogman Universitesini,

Do!rudan veya dolayh bir yolla Mulla Srtkr Kogman
Universitesi tarafindan saglanan ekipman, sarf malzemeleri, laboratuvar' iqlik ve insan
kaynaklan dahil olmak izere her tiirlti fon, tesis veya kaynaklannt,
s) Y6netim Kurulu: Mu[la Srtkr Kogman Universitesi Ydnetim Kurulunu

r) Universite Kaynaklarr:

ifade eder.

iriNci n6lUtvt
Fikri ve Srnai Miilkiyet Haklan Esaslarr ve Teknoloji Transfer Siireci
Universitenin yiikiimliiliikleri
MADDE 4 - (1) Universite; ttim fikri ve srnai mtilkiyet haklan konusundaki bildirimlerin
alnmasr, yamtlanmasr ve ytiriittilmesiyle ilgili iglemleri TTO aracrhpryla yapar.
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(2) TTO Universite adma bu ytiktimltiltigti

bu Ydnergede belirtilen qekilde yerine

getirir.

ytikiimliiliikleri
MADDE 5 - (1) 6769 sayh smai Miilkiyet Kanunu'nun 121 inci maddesi uyarmca;
Q

ahqanrn

aragtrrmalan ile ilgili EK-l.nde bulunan Bulug
Bildirim Formu'nu geciktirmeksizin yazth, tiim buluggulara ait rslak imzah ve elektronik
ortamda da TTO'ya bildirmekle ytikiimltidiir'
(2) Universitenin hizmet buluguna iligkin hak talebinde bulunmasmdan once buluggunun
bulug iizerinde yapmrg oldulu tasamrflar Universitenin haklanm ihlal ettili 6l9tde
gafuqanlar

fikri miilkiyete konu olabilecek

Universiteye kargr gegersiz sayrlrr.
Teknoloj i Transfer Ofisinin yiikiimliiliikleri
MADDE 6 - (1) Ar-Ge, yenilik, proje ve fikri miilkiyet haklarr konulannda bilgilendirme
ve egitim hizmeti verilmesini sallar. ig stireglerini igeren bilgilendirme kitapgr[r haztlar.
(2) Universitede yaprlan her ttirlii araghrma ve projelerden grkabilecek olasr fikri i.iriinlerin
tespiti ve hukuksal koruma takibini yapar.
(3) Universitede ortaya grkan buluqlar igin Buluq Bildirim Formu'nun teslim ahnmasmr
iginde bildirim
saSlar. Varsa buluq bildirimindeki diizeltme/defiqiklik dnerilerini, en geg iki ay
sahibine iletir. Bildirim sahibi de bir ay iginde dtizeltme/deligiklik dnerilerine cevap vermekle
ygkiimliidiir. TTO, bildirim igin Teknoloji 0n Deperlendirme Raporu'nu hazrlayarak Fikri ve
Srnai Mtilkiyet Haklan Komisyonu'na sunar.

Fikri ve Smai Miilkiyet Haklan Komisyonunun oluqumu ve gdrevleri
MADDE 7 - (1) (Defiiqik fikra: 17t07t2020 tarihli ve 57514 sayrh Universite Senato
Kararr) Fikri ve srnai Molkiyet Haklan Komisyonu; Rekttir veya Rekt<ir Yardtmctsr, TTO
Koordinatorti, ydnetim Kurulu tarafindan universite dlretim elemanlan arasrndan uzmanhk
az
ve deneyimlerine g6re belirlenen tigti ri[retim iiyesi en az be; iiye olmak tizere toplam et
yedi kigiden olugur. Komisyon, Rektdr veya Rektdr Yardtmctsr baqkanh[rnda toplamr.
(2) Komisyon belirli arahklarla toplanarak, TTO'ya iletilen buluq bildirim formlannt
Teknoloji 6n Deferlendirme Raporlan ile birlikte inceler ve bu buluglann desteklenip
desteklenmeyecepine iliqkin karar verir.
(3) Fikri ve Srnai Mtilkiyet Haklan Komisyonu bu Ydnerge do[rultusunda, Universiteye
ait olan fikri iirtinlere iligkin her ttirlii ticarileqtirme faaliyetlerini inceler, fikd haklar agtsmdan
eser sahiplerine odenecek lisans bedelleri ve varsa Universitenin payr

buluqgu ve/veya

izler.
konusunda her tiirlti karan ytiriirliikteki mevzuata uygun olarak alr ve uygulamalan
(4) Universitenin fikri ve srnai miilkiyet haklanyla ilgili politikalanm belirler ve fikri ve
agrdan TTO
srnai mtilkiyet haklan kapsamrndaki fiim fikir iiriinlerini idari, hukuki ve ekonomik
ile koordine bir qekilde Ydnetir.

korunan fikir iirtinlerinin iigiincii kiqiler tarafindan izinsiz
eder.
kullammryla olugan hak ihlali durumlannda yaprlacak iqlemlerde karar vermeye aractltk
(6) Fikir iiriinlerinin korunmasr igin ulusal ve uluslararasr baqvtrrulann hangi tilkelerde

(5) Universite lehine

yaprlaca[rmn kararrm verir.
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(7) Konunun dzellipine ve belirlenmig igletme politikalanna uygunluluna gcire bazr fikir
tiriinlerinin ticaret srm olarak saklanmasrrun ve agrklanmamaslnln karanru verir.
(8) Patent veya faydah model belgelerine iliqkin yrlhk ticretlerin yatrnlmast ile tasanmlann
ve markalann siiresinde yenilenmesi kararlanru verir ve uygular.
(9) Tescil edilmig bulugun iki yrl sonunda ticarilegmemesi durumunda Universitenin fikri
ve smai mtilkiyet iizerindeki hakkrndan vazgeqme karannt verir.
(10) Teknoloji Geliqtirme B0lgesinde Universite gahqanlan tarafindan tiretilen bilgi
sonucunda ortaya grkan fikri ve srnai miilkiyet hak sahiplili konusunda gerekli kararlarr alrr.
Bulug bitdiriminin yaprlmasr ve de[erlendirilmesi
MADDE S - (1) Olretim elemam ve diler buluggular bir buluq yaptr[rnda bu buluqunu
yazt|olarak ve geciktirmeksizin Universiteye bildirmekle yiikiimliidiir. Buluq birden fazla kigi
tarafindan gergeklegtirilmigse bu bildirim birlikte de yaprlabilir. Universite bildirimin kendisine
ulaqtrlr tarihi, bildirimde bulunan kiqi ya da kigilere geciktirmeksizin ve yazrh olarak bildirir'
(2) Buluqgu, teknik problemi, gdztimiinii ve buluqunu nasrl gergekleqtirmig oldu[unu,
bildiriminde agrklamak zorundadrr. Bulugun daha iyi agrklanmasr bakrmrndan varsa resmini de
Universiteye verir. Universite bildirimin kendisine ulaqtrlr tarihten itibaren iki ay iginde
bildirimin hangi y6nlerden iyilegtirilmesi ve diizeltilmesi gerektilini bulugguya bildirir. Talepte
bulunulmamasr halinde yukarrda belirtilen bildirim gegerli sayrlr.
(3) TTO yaprlan baqvuruyu Teknoloji 0n De[erlendirme Raporu ile birlikte Fikri ve Srnai
Mtilkiyet Haklan Komisyonu'na iletir. Fikri ve Srnai Miilkiyet Haklan Komisyonu,

uzmanlann gdriiqlerini de almak suretiyle buluqun desteklenip
desteklenmeyeceline iligkin karanm Bulug Bildirimi'nin TTO'ya verildi$i tarihten itibaren en
geg d<irt ay iginde verir. Karar yazrsrilgili buluqgulara yazirolarak iletilir. Sdz konusu buluqun
desteklenmeyeceline karar verilmesi durumunda Universite ve TTO'nun buluqla ilgili herhangi
bir hakkr ve ytikiimliiliigii kalmaz. Bulug serbest buluq kapsamrnda de[erlendirilir ve
buluqgulara yazlt olarak bildirilir.

gerekti[inde

ilgili

(4) Buluqun desteklenmesine karar verilmesi durumunda, Universite patent bagvurusunu
en geg ah ay iginde yapmakla ytikiimltidiir. Bu siire iginde bagvuru yaprlmamasr halinde buluq
patent
serbest bulug niteligi kazam. Ancak Universite, Universite menfaatleri gerektiriyorsa
baqvurusu yapmaktan kagrnabilir.

Telif haklart
MADDE 9 - (1) Gelir getirici, patent, buluq veya iiriin ortaya grkmast durumunda ortaya
grkacak gelirin dalrhmr Ytinetim Kurulu tarafindan belirlenen ilkelere uygun olarak
gergekleqtirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ddenmesi dngdriilen oranlar hakkrnda
bir dtizenleme bulunmasr halinde ise ilgili mevztathiikiimleri uygulanrr.

Fikri ve Srnai Miilkiyet Haklan itirazKomisyonu
MADDE l0 - (1) Universite Ydnetim Kurulu, Fikri ve Srnai Mtilkiyet Haklanltiraz

Komisyonu olarak gorev yapar. FSMHK'ya baqkan veya tiye olan kigiler Universite Ydnetim
Kurulu iiyesi ise itiraz ile ilgili grirtiqmelere katrlmazlar. Hak sahiplili karanna kargr itirazlar,
yonetim Kurulunun ola[an toplantrlannda giindem maddesi olarak gtir0qiiltip karara ballanr.
Bu karar buluqu yapan aragtrrmacrya ve TTO'ya ayn ayrr bildirilir.
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itiraz usulii
MADDE 1l

- (1) Buluqu yapan araqtrmacr,

Universitenin hak satripli$ine iliqkin
karanna kargr, karann bildirim tarihinden itibaren iki ay iginde, buluqunun serbest buluq
oldu[unu ileri stirerek ilgili belgelerle ve aynntrh gerekgeleriyle birlikte Fikri ve Srnai Miilkiyet
Haklarr itiraz Komisyonu'na baqvurabilir.Itirazkomisyonu itkaznbildirim tarihinden itibaren
iki ay iginde itiraza iliqkin gerekgeli karanm verir. Aksi takdirde bulug serbest buluq nitelifii

kazant.
(2) Universite baqvurudan veya patent hakkrndan vazgegmek isterse veya bulu;, patent
baqvurusu yaprldrktan sonra serbest buluq niteli[i kazamrsa, Universite dncelikle bulugu yapana
baqvuru veya patent haklanr devir almasrm teklif eder. Bulutu yapan bu konuda kendisine
yaprlan bildirim tarihinden itibaren iki ay iginde cevap verrnezse veya teklifi kabul etmezse
patent bagvurusu veya patent iizerindeki tasamrf yetkisi Universiteye ait olur. Buluqu yapanln
teklifi kabul etmesi durumunda haklar bedelsiz olarak imzalanacak devir sdzleqmesi ile
dewedilir. Aynca Universite, bagvuru yapana patent almmast ve korunmasr igin gerekli olan
tiim belgeleri verir. Universite, bagvuru veya patent hakkrru buluqu yapana dewetmesi
durumunda inhisari nitelikte olmayan kullamm hakkrm uygun bir bedel karqrh[rnda sakh

tutabilir.

(3) Buluo, serbest buluo niteliui kazanqrsa patent baovurusuyla ilgili ttim masraflar
baovuru sahibine aittir. Universite, serbest buluo niteliuindeki buluslara herhangi bir mali
destek saqlamakla yiikiirnlti deoildir.
Haklnn devri
MADDE 12 - (l) Universite, bauvurudan veya patent hakkundan vazgegmek isterse
Universite nezdinde vazgegme talebinde bulunmadan <ince baovuru veya patent hakkuno
devralmasona iliqkin teklifini buluuu yapana bildirir. Buluqu yapan, bu konuda kendisine
yapElan bildirim tarihinden itibaren iki ay iginde cevap vennezse veya teklifi kabul etmezse
patent baqvurusu veya patent iizerindeki tasamrf yetkisi Universiteye ait olur ve Universite
patent baqvurusu veya patent hakkondan vazgegebilir. Buluqu yapanEn teklifi kabul etmesi
veya
durumunda haklar buluqu yapana bedelsiz olarak devredilir. Buluou yapan bauvurunun
patentin kendi adona kaydedilmesi talebini Universiteye bildirir. Devir ioleminin TURK
PATENT siciline kaydedilmesine iliukin olarak 6769 sayols Sonai Mtilkiyet Kanunu 148 inci
maddesi htikm{i uygulanor. Bu durumda Universite hak sahiplioi deuioiklioine konu buluEla
ilgili patent alEnmaso ve korunmasE igin gerekli olan bilgi ve belgeleri bulusu yapana verir.

(2) Buluu, patent baovurusu yapEldtrktan soffa serbest buluo nitelioi kazanursa baovuru
veya patent tizerindeki haklar bulusu yapana bedelsiz olarak devredilir. Bulusu yapan
baovurunun veya patentin kendi aduna kaydedilmesini TURK PATENT'e bildirir.

Gizlilik
MADDE 13 - (1) Buluggu, hizmet bulugunu

serbest buluq

niteli[i kazanmadr[r

siirece

gizli tutmakla ytikiimliidtir.
(2) Universite tam hak talep etmedili takdirde kendisine bildirimi yaprlan buluga iliqkin
bilgileri buluggunun hakh menfaatlerini devamr stiresince gizli tutmakla ytiktimliidiir.
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Gelir paylaqrmr
MADDE 14 - (l) Fikri iiriine konu olan bulug ile ilgili ticarileqtirme faaliyetleri sonucu
gelir elde edilmesi durumunda elde edilen net gelir, buluqgu ve Universite arasrnda aga[rdaki
gekilde paylagrm yaprlrr:

Buluq Sahibinin Net Gelirdeki Pap (%)

Universitenin Net Gelirdeki Payr (%)
30

70

(2) Universitenin fikri tiriintin ticarilegtirilmesinden elde etti$ ttim gelirler; Universitede,
mevcut ve gelecekteki araqtrrma geliqtirme faaliyetlerini teqvik etmek ve desteklemek igin
ayrrlmrg rlzel bir hesapta toplamr ve Universitenin Oncelikle teknoloji transferi siiregleri odakh
faaliyetlerde kullamlmak iizere aragtrma projeleri igin ve Universitenin karanna balh olarak
gelecekteki geri kazamlabilir nitelikteki anlaqmalan finanse edebilmek igin kullanrlrr.
(3) Bu Ydnerge kapsamrnda yaprlacak paylaqrmlar, ytiriirliikteki mevzualta yer alart

"Gelirin asgari l/3'iiniin Buluqguya verilmesi" oranlna aykrn olarak yapiamaz.

UqUNcU n0lUvt
Cetitli ve Son Hiikiimler

Hiikiim bulunmayan haller
MADDE 15 - (1) Bu Ydnergede htikiim bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hiiktimleri
uygularur.

Yiiriirliik
MADDE 16 - (l) Bu Yonerge htiktimleri Mulla Srtkr Kogman Universitesi
tarafindan kabul edildi[i tarihte ytirtirliile girer.

Yiiriitme
MADDE

17

Senatosu

- (l) Bu Ydnerge htikiimleri Mulla Srtkr Kogman Universitesi RektOrti

tarafindan yiirtitiiltir.

EK

1- Bulug

Bildirim Formu.

Yiinersenin Kabul EdildiEi Senato KaI444!4

Tarihi

Saynr

t710612020

57414

Ydnergede Defisiklik Yapan Senatp ]l(qlryr4ln

Tarihi

Sayrsr

17t07t2020

57514
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