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Amaç 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen 

çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluşlar ve/veya diğer fikri ürünlere ait sınai mülkiyet haklarının 

korunması, üniversiteye bildirimlerinin yapılması, buluşlara ilişkin hakların belirlenmesi, 

hukuki işlemlere konu edilmesi ve ticarileştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 

Madde 2- (1) Bu yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki çalışmalardan doğacak, 

sınai haklara konu olacak her türlü bilgi, yazılım, eser, proje, tasarım, marka, faydalı model ve 

patent gibi fikri ve sınai mülkiyet hakları ve bunların ticarileştirilmesi, elde edilen gelirin 

paylaşılması ve üçüncü kişiler ile ilgili süreçlerin düzenlenmesini kapsamaktadır. 

 
Dayanak 

Madde 3- (1) Bu yönerge, 6/11/1981 tarihli Resmî   Gazete ’de yayımlanan “2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanun’una”, ve 10/1/2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan “6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet   Kanun’una”,  ve 24/4/2017 tarihli ve “30047 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe”, ve 29/09/2017 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30195 sayılı “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim 

Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara 

Dair Yönetmelik’e” dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Buluş: Teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan 

herhangi bir özgün fikir ürünü ve /veya bilimsel, mühendislik, teknolojik ve tıbbi vs. Ar-

Ge sonucu ortaya çıkan yeni bir cihaz, ürün, yöntem ve mevcut tekniğin bilinen 

durumuna katkıda bulunabilecek teknolojik geliştirmelerin tümü, 

 

 



b) Buluş Bildirim Formu (BBF): Yozgat Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Fikri 

ve Sınai Haklar Birimi tarafından düzenlenmiş, buluş ve buluş sahibine dair bilgilerin 

bulunduğu Fikri Sınai Mülkiyet Hakları başvuru sürecini başlatan belge, 

c) Buluş Sahibi: Üniversite bünyesinde ve dışında Ar-Ge dâhil olmak üzere tüm buluş 

sahipleri, 

d) Çalışan: Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince başkasının 

hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak 

kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu 

görevlileri veya Üniversite öğrencileri ya da stajyerler, 

e) Çalışan Buluşu: Çalışan tarafından gerçekleştirilen patent veya faydalı modelle korunabilir 

nitelikte olan hizmet buluşlarını veya serbest buluşlar, 

f) EPO: Avrupa Patent Ofisi, 

g) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH): Patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, 

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

internet alan adları, entegre devre topografyaları, telif hakları, veri tabanları, ölçme 

değerlendirme araçları, eğitim programları, bilgisayar tabanlı eğitim araçları, know-how, 

ticari sırlar, buluşlar, teknolojiler, geliştirmeler, malzemeler, bileşimler, üretim süreçleri 

yöntemler gibi sınai alandaki yeni yatırımlar ile bilimsel, edebi, sanatsal faaliyetler 

kapsamında insan düşüncesinin ve üretkenliğinin eseri olan özgün fikirler ve eserler dâhil 

olmak üzere telif hakları, tescilli veya tescilsiz tüm benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları, 

bu haklara istinaden yapılmış başvuru, yenileme ve uzatma hakları ile diğer ülkelerde 

eşdeğer veya aynı sonucu doğuracak nitelikte korumayı haiz haklar, 

h) FSMH Birimi: FSMH’ın her türlü işlemini ve sekretaryasını yürütecek uzmanlardan 

oluşan Yozgat Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FSMH birimi, 

i) FSMHK: YOBU Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu, 

j) Hizmet Buluşları: Buluş sahibi araştırmacıların Üniversite kaynaklarıyla yaptıkları 

projelerden veya Üniversitede yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleşen ya da büyük 

ölçüde Üniversitenin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında ortaya 

çıkan, Üniversite ile ortak yapılan projelerde görev alanların bildirmekle yükümlü olduğu 

ve bildirimlerin FSMHK tarafından hizmet buluşu olarak kabul edildiği buluşları, 

k) Patent Vekili: Ulusal ve Uluslararası patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka 

başvurusu yapmaya yetkili Türk Patent (TP) ve Avrupa Patent (EPO) belgesine sahip, 

Üniversite veya YOBU-TTO ile vekillik sözleşmesi yapmış gerçek ve/veya tüzel kişiler, 

l) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü, 

m) YOBU-TTO: Yozgat Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 

n) Serbest Buluş: Hizmet buluşları dışında kalan buluşlar, 



o) Sicil: Patent veya faydalı model hakları ile ilgili bilgilerin yer aldığı kayıt ortamı, 

p) Sözleşmeler: Üniversite’de ve/veya dışında buluş yapan kişilerle YOBU-TTO'nun 

belirlediği tüm hükümlerin yer aldığı belgeler, 

q) Ticarileştirme: FSMH, devir, lisans, kuluçka merkezi, start-up ve spin-off şirketi ya da 

herhangi başka bir şekilde kullanılması da dâhil olmak üzere ticari amaçla tasarrufu, 

r) TP: Türk Patent ve Marka Kurumu, 

s) Üçüncü Kişiler: Üniversite’nin, YOBU-TTO’nun veya buluş sahibi Ar-Ge faaliyetlerinin 

yürütülmesi, desteklenmesi, fikri ürünlerin ticarileştirilmesi, lisanslanması gibi tüm 

süreçlerde temas halinde oldukları kişi, kurum ve kuruluşlar, 

t) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesi, (YOBU) olarak tanımlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yükümlülükler 

 

Üniversitenin Yükümlülükleri 

 

MADDE 5 - (1) Üniversite, sınai haklar konusundaki tüm bildirimlerin alınması, 

yanıtlanması ve yürütülmesiyle ilgili işlemleri ve sınai varlıkları ticarileştirme çalışmalarını 

YOBU-TTO aracılığıyla yapar. 

(2) Üniversite, Hak Sahibi Üniversite olacak şekilde yapılması planlanan TR (ulusal), yurtdışı, 

PCT (uluslararası), PCT-Ülke girişleri ve EP (Avrupa Patent) başvuruları ile ilgili tüm 

sürece ait (ön araştırma, tarifname yazılımı, başvuru, araştırma, inceleme, görüş hazırlama, 

yıllık ücretler, tescil ücreti, çeviri ve patent vekil ücretleri) masrafları Üniversite’nin 

belirlediği FSMH Destek Fonu ile karşılar. Ortak hak sahipliği durumunda masraflar 

ortaklık oranında ödenir. 

(3) Üniversite, FSMH ile ilgili çalışma usul ve esasları ile araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının 

duyurulması, fikri hakların korunması, fikri ürünlerin kamu yararının aksine kullanımının 

engellenmesi için gerekli yönetsel düzenlemelerin yapılması, önlemlerin alınması ve 

buluşçunun izni olmadan buluşa ait bilgilerin ifşa edilmemesini taahhüt etmekle 

yükümlüdür.  

(4) Üniversite, FSMH’ın koruma altına alınması, araştırma faaliyetlerine dayanan buluşların 

uygulamaya dönüştürülmesi ve bunlardan elde edilen gelirlerin Üniversitedeki araştırmaları 

teşvik edici rolünün bilinci ile FSMH’ın korunması hususunda tedbirler alır. 

Buluş Sahibinin Yükümlülükleri 

 

MADDE 6 - (1) Buluş sahibi, patent ve faydalı modele konu olabilecek buluşunu, Buluş 

Bildirim Formunu ve Gizlilik Sözleşmesini doldurarak yazılı ve ıslak imzalı olarak en kısa 



sürede YOBU-TTO’ya bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Buluş sahibi, buluş bildirimi ile ilgili eksik bilgi veya bilgilerin, YOBU-TTO tarafından 

talebi edilmesi durumunda; buluş sahibi eksik bilgileri bildirimin kendisine ulaştığı tarihten 

itibaren en geç 1 (bir) ay içinde YOBU-TTO’ya bildirmekle yükümlüdür. 

(3) Buluş sahibi, YOBU TTO’ya bildirim yapmadan patent başvurusu yapılmışsa, buluş sahibi 

patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgeleri patent başvuru tarihinden itibaren en geç 1 (bir) 

ay içinde YOBU-TTO’ya bildirmekle yükümlüdür. 

YOBU - TTO’nun Yükümlülükleri 

MADDE 7- (1) Her türlü sözleşmede Üniversite’nin ve buluş sahiplerinin adlarını, itibarlarını ve 

çıkarlarını korumayı öncelik olarak benimsemekle yükümlüdür. 

(2) Üniversite’de uygulanacak olan FSMH politikaları için öneriler sunmakla yükümlüdür. 

(3) FSMH kapsamındaki tüm hakların idari, hukuki ve ekonomik açıdan yönetimini ve 

korunmasını sağlamakla yükümlüdür. 

(4) FSMHK’da görüşülen konuların gizliliği hakkında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(5) Üniversite’nin sınai haklar ile ilgili tüm konularında, sınai varlıkların değerlendirmelerini 

yapmakla yükümlüdür. 

(6) Buluş bildiriminde tespit ettiği eksikliklerin giderilmesini bildirimin ulaştığı tarihten 

itibaren en geç 2 (iki) ay içinde buluş sahibine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

(7) YOBU-TTO patent, faydalı model ve tasarım başvuru sürecinde gerekli gördüğü durumlarda 

Patent/Marka Ofisleri/Vekilleri ile birlikte çalışabilir. 

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonunun (FSMHK) Oluşumu ve Yükümlülükleri 

MADDE 8- (1) Üniversite, buluş sahiplerinin FSMH’ının korunması, belgelendirilmesi, 

ticarileştirilmesi ve bunlarla ilgili maliyetlerinin nereden ve nasıl karşılanacağının planlanması, 

FSMH ile ilgili diğer kararların alınması, uygulama ve düzenlemelerin takibi amacıyla 

bünyesinde FSMHK oluşturur. 

(2) FSMHK, Rektör veya görevlendireceği araştırma ve geliştirmeden sorumlu Rektör 

Yardımcısının başkanlığında, en az 5 (beş) öğretim elemanından oluşur. YOBU-TTO 

müdürü ve YOBU-TTO müdürü tarafından belirlenen 1 (bir) YOBU-TTO FSMH birimi 

sorumlusu FSMHK’nın doğal üyeleridir. FSMHK üyeleri, Üniversite senatosu tarafından 3 

(üç) yıl süreyle görevlendirilir ve süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. FSMHK 

Üyeleri, komisyon başkanının çağrısıyla  (üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla) toplanır. 

FSMHK’da kararlar toplantıya katılan üyelerin oy birliği veya oy çokluğuyla alınır. 



(3) FSMHK, Yozgat Bozok Üniversitesi senatosunca kabul edilmiş ve öğretim elemanlarına 

duyurulmuş, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi” doğrultusunda, üniversiteye ait 

olan veya olabilecek FSMH unsurlarına ilişkin her türlü süreçleri değerlendirir, 

yürürlükteki mevzuata uygun olarak karar alır ve uygulamaları izler. 

(4) FSMHK üyeleri, komisyon toplantılarında yapılan görüşmeleri gizlilik ilkeleri uyarınca 

korur. 

(5) FSMHK’nun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir: 

a) BBF ile FSMH Birimi’ne başvuruda bulunulan tüm buluşların değerlendirilerek FSMH 

Destek Fonu’ndan yararlanıp/yararlanamayacağına karar verilmesi ve gerekli koordinasyonun 

sağlanması, 

b) Buluşçuların hak sahipliğine ilişkin kararlarının toplantı tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş 

günü içerisinde resmi yazı ile buluş sahiplerine tebliğ edilmesi, 

c) Üniversite lehine korunan fikir ürünlerin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımıyla 

oluşan haklara tecavüz durumlarında yapılacak yasal işlemlere karar verilmesi, 

ç) FSMH korunması için başvuru türünün ve ulusal/uluslararası/bölgesel/ülkesel başvuru 

kararının verilip verilmeyeceğini belirlenmesi, 

d) Ulusal başvuru yapılması halinde başvuru sonrasındaki 12 (on iki) aylık rüçhan süresi içinde 

uluslararası başvurunun yapılıp yapılmayacağına veya hangi ülkelerde başvurunun 

yapılmasının gerekliliğine karar verilmesi, 

e) Buluş konusunun özelliğine ve belirlenmiş kurum ve/veya işletme politikalarının 

uygunluğuna göre bazı ürünlerin ticari sır olarak saklanmasına ve açıklanmamasına karar 

verilmesi, 

f) Üniversite’de veya dışında buluş sahipleriyle yapılacak sözleşmelere karar verilmesi. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bildirim, İnceleme ve Karar İşlemleri 
 

Bildirim Yükümlülüğü ve Yöntemi 

MADDE 9 - (1) Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar sonucunda bir 

buluş gerçekleştiğinde buluş sahibi, buluşunu yazılı olarak en geç 30 gün içinde FSMH 

Birimi’ne bildirir. 

(2) Buluş sahiplerinin farklı yükseköğretim kurumlarında görevli kimseler olması durumunda 

buluş bildirimleri ayrı ayrı kendi yükseköğretim kurumlarına yapılır. Buluş sahibi, buluşu 

kendi yükseköğretim kurumları dışında farklı yükseköğretim kurumlarının imkânlarını da 

kullanarak gerçekleştirmiş olmaları halinde, buluş sahibi buluş bildirimini kendi 



yükseköğretim kurumuna ve imkânlarından yararlanılan yükseköğretim kurum veya 

kurumlarına ayrı ayrı yaparlar. 

(3) Bildirim, buluş sahibi tarafından BBF formatına uygun olarak teslim edilir. FSMH Birimi 

buluş bildirimini kayıt altına alır ve bildirimin kendisine ulaştığı tarihi bildirimde bulunan 

kişi/kişilere geciktirmeksizin yazılı olarak bildirir. Buluş bildiriminin eksik yapılması 

halinde FSMH Birimi bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde 

eksikliklerin neler olduğunu ve eksikliklerin giderilmesi hususunu buluşu sahibine 

bildirir. 

(4) Buluş sahibi kendisine yapılan bildirimde belirtilen eksiklikleri bildirimin kendisine ulaştığı 

tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde giderir. Aksi takdirde buluş bildirim usulüne uygun 

olarak yapılmamış sayılır ve buluş bildiriminin yeniden yapılması gerekir. 

(5) FSMH Birimi buluşun patentlenebilirlik kriterleri kapsamına girip/girmediğine veya patent 

koruması dışındaki başka koruma yollarının belirlenmesi için ilgili buluşun ön araştırma 

sürecini yürütür. 

(6) Buluş sahibi bu madde uyarınca bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden doğan 

zararlardan ilgili mevzuat uyarınca sorumlu olacaktır. 

Kamu destekli projelere ilişkin buluşlar 

MADDE 10 - (1) Kamu destekli projelere ilişkin buluşçular buluş bildirimini üniversiteye ve 

destek sağlayıcı kuruma ayrı ayrı yaparlar. 

(2) Hak sahipliği paylaşımı, üniversite ve destek kuruluşu arasında yapılmış olan proje 

sözleşmesinin esaslarına göre belirlenir. 

Kontratlı Ar-Ge ve Ticarileştirme projeleri 

MADDE 11 - (1) Kamu, sanayi veya toplum ortaklı Ar-Ge ve ticarileştirme projeleri, 

danışmanlık hizmetleri gibi kontratlı projeler kapsamında yapılan buluşlarda buluş sahipleri, 

buluş bildirimini üniversiteye ve proje kapsamında çalışılan kurum-kuruluş(lar)a ayrı ayrı 

yaparlar. 

(2) Hak sahipliği paylaşımı, üniversite ile kuruluşlar arasında yapılmış olan proje 

sözleşmelerinde yer alan esaslara göre belirlenir. 

Birden fazla üniversiteden buluşçunun yer aldığı buluşlar 

MADDE 12 - (1) Farklı üniversitelerden buluşçuların olduğu durumlarda buluş sahipleri 

buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yaparlar. Hak sahipliği 

paylaşımı, ilgili yükseköğretim kurumlarının TTO’ları arasında yapılacak sözleşme ile 

belirlenir. 



Diğer kurum/kuruluşların imkânları kullanılan buluşlar 

MADDE 13 - (1) Üniversite dışında kurum/kuruluşların imkânlarının tam veya kısmi 

kullanımı ile gerçekleştirilen buluşlar; buluş sahibi kişilerin, buluşu Üniversite dışında farklı 

kurumların imkânlarını da kullanarak gerçekleştirmiş olmaları halinde, buluş sahibi veya 

sahipleri buluş bildirimini Üniversiteye ve imkânlarından yararlanılan kurum(lar)a ayrı ayrı 

yaparlar. 

(2) Hak sahipliği paylaşımı, ilgili kurumların arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. 

 

Hak Sahipliği Talebi 

MADDE 14 - (1) Üniversite, 19 uncu ve 20 inci maddeler uyarınca yapılan bildirimler üzerine 

buluşla ilgili olarak hak sahipliği talep edebilir. Üniversite, hak sahipliği talebine ilişkin 

kararını, buluş bildirimindeki eksikliklerin zamanında tamamlanması durumunda buluş veya 

başvuru bildiriminin Üniversite’ye ulaştığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde karar vermelidir. 

Hak sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm haklar Üniversite’ye 

geçmiş olur. Bu tarihe kadar hak sahipliği kararı verilmemesi durumunda, buluş serbest buluş 

niteliği kazanır. 

 

Üniversite çalışanları tarafından gerçekleştirilen buluşların hak sahipliği 

MADDE 15 - (1) Üniversite bünyesinde istihdam edilen kişilerin aşağıdaki durumlarda yaptığı 

buluşlar 6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp, FSMH Üniversite’ye aittir.  

a) Kişilerin üniversitede edinilen deneyim ve çalışmalarından faydalandığı,  

b) Kişilerin üniversite altyapı ve kaynaklarını kullandığı, 

c) Buluşun üniversitenin spesifik talimatıyla yapılan işlerin ve çalışmalarının kendisi veya 

parçası olduğu, 

d) Buluşun üniversite tarafından fonlanan proje ve programların parçası olduğu, 

e) FSMHK tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen, 

f) Üniversite veya YOBU-TTO’nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmediği, 

(2) Üniversite’nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarından elde edeceği gelirler 

ise buluşçulara işbu yönergenin (22) nolu maddesinde belirtilen esaslara göre yansıtılır. 

 

Üniversite öğrencileri veya stajyerleri tarafından gerçekleştirilen buluşlar 

MADDE 16 - (1) Üniversitenin öğrencilerinin ve stajyerlerinin aşağıdaki durumlarda yaptığı 

buluşlar 6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp, FSMH Üniversite’ye aittir. 

 

a) Buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen ve 



görevlendirilen veya çalışmanın herhangi bir yerinde önemli katkı yapan bir üniversite 

çalışanının bulunduğu durumlarda, 

b) Üniversitenin öğrencilerinin, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite altyapı ve 

kaynaklarını kullandıkları durumlarda, 

c) İmza altına alınmak suretiyle, Üniversitenin öğrencilerinin yapılan çalışma, ders, tez, proje, 

ödev kapsamında Üniversite çalışanlarıyla aynı statüde değerlendirilmeyi ibraz ettiği 

durumlarda, 

d) FSMHK tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda, 

e) Üniversitenin veya YOBU-TTO’nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmediği 

durumlarda 

(2) Üniversite’nin hak sahibi olduğu FSMH’dan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu 

yönergenin (22) nolu maddesinde belirtilen esaslara göre yansıtılır. 

 

Üniversite’ye gelen misafir araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen buluşlar 

MADDE 17- (1) Üniversitede bulunan misafir araştırmacıların aşağıdaki durumlarda yaptığı 

buluşlar 6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp, FSMH Üniversite’ye aittir. 

a) Misafir araştırmacıların, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite altyapı ve 

kaynaklarını kullandıkları durumlarda, 

b) İmza altına alınmak suretiyle Üniversitede bulunan misafir araştırmacıların, yapılan 

çalışma, ders, tez, proje, ödev kapsamında Üniversite çalışanlarıyla aynı statüde 

değerlendirilmeyi ibraz ettikleri durumlarda, 

c) FSMHK tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda, 

d) Üniversite veya YOBU-TTO’nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmediği 

durumlarda 

(2) Üniversite’nin hak sahibi olduğu FSMH’dan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu 

yönergenin (22) nolu maddesinde belirtilen esaslara göre yansıtılır. 

 
Bağımsız buluşçular, sanayiciler ve girişimciler tarafından gerçekleştirilen buluşlar  

MADDE 18 - (1) Bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin aşağıdaki durumlarda 

yaptığı buluşlar 6769 numaralı kanun gereğince hizmet buluşu sayılıp, FSMH Üniversite’ye 

aittir. 

 

a) Buluşun yapıldığı çalışma kapsamında üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen ve 

görevlendirilen veya çalışmanın herhangi bir yerinde önemli katkı yapan bir üniversite 



çalışanının bulunduğu durumlarda, 

b) Bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin, buluşun yapıldığı çalışma kapsamında 

üniversite altyapı ve kaynaklarının kullanıldıkları durumlarda, 

c) İmza altına alınmak suretiyle, bağımsız buluşçular, sanayiciler veya girişimcilerin, yapılan 

çalışma, ders, tez, proje, ödev kapsamında Üniversite çalışanlarıyla aynı statüde 

değerlendirilmeyi ibraz ettikleri durumlarda, 

d) FSMHK tarafından serbest buluş olarak değerlendirilmeyen durumlarda, 

e) Üniversite veya YOBU-TTO’nun taraf olduğu herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmediği 

durumlarda 

(2) Üniversite’nin hak sahibi olduğu FSMH’dan elde edeceği gelirler ise buluşçulara işbu 

yönergenin (22) nolu maddesinde belirtilen esaslara göre yansıtılır. 

 
Başvuru Yükümlülüğü, İnceleme ve Karar 

MADDE 19 - (1) Üniversitenin buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması durumunda 

ve buluş sahibi ile anlaşması halinde karar tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde patent 

başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. 

(2) YOBU-TTO veya patent vekili tarafından buluşun yenilik kriterinin varlığının tespitine 

ilişkin yapılan araştırma sonucu oluşturulan Ön Araştırma Raporu’nun olumlu/kısmen 

olumlu olması ve FSMHK’nın verdiği karar doğrultusunda, Patent/Faydalı Model dosyası 

hazırlamaya ilişkin işlemlerin (tarifname yazımı, resmi başvurunun yapılması vs.) devam 

ettirilmesine ve başvurunun ulusal/uluslararası/bölgesel/ülkesel olarak yapılmasına karar 

verilir. 

(3) Ön araştırma raporunun olumsuz olması sonucu FSMHK buluşla ilgili işlemlerin devam 

ettirilmemesine karar vererek buluşu serbest bırakabilir. 

(4) Ön araştırma raporu ve FSMHK’nın kararına göre eğer buluş patentle korunamayacak 

konular kapsamına giriyor ise başka bir hukuki koruma imkânı olup olmadığı 

değerlendirilir, bulunmadığı takdirde buluş serbest bırakılabilir. 

(5) FSMH birimi, FSMHK’nın karar ve değerlendirmelerini buluş sahibine yazılı olarak kararın 

alındığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. 

(6) TP nezdinde yapılan ulusal başvuru sonrasındaki 12 (on iki) aylık rüçhan hakkı süresi içinde 

uluslararası başvurunun yapılıp yapılmayacağına veya  hangi ülkelerde başvurunun 

yapılmasının gerekliliğine FSMHK tarafından karar verilir. Bu kararı vermek için buluş 

sahibinin buluşu hakkında bilgi vermesi ve buluşun hangi ülkelerde değeri olduğuna ilişkin 

sunum yapması için FSMHK’ya davet edilir. Toplantı sonrasında FSMHK kararını verir. En geç 2 (iki) 

haftalık süre içinde buluşun yurtdışında korunması için gerekli olan başvurunun yapılıp/yapılmayacağına 



ilişkin FSMHK tarafından buluş sahibine bildirimde bulunulur. 

(7) Buluş sahibi Üniversitenin hak sahipliği kararına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren 

2 (iki) ay içinde buluşun serbest buluş olduğunu ileri sürerek FSMHK’ya itiraz edebilir. 

Üniversite bildirim tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde itiraza ilişkin gerekçeli kararını 

verir. Aksi takdirde buluş serbest buluş niteliği kazanır. 

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

başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, Üniversite öncelikle buluş 

sahibine başvuru veya patent hakkını devir almasını teklif eder. Buluş sahibi bu konuda 

kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde cevap vermezse veya teklifi 

kabul etmezse patent başvurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi Üniversiteye ait olur. 

Buluş sahibinin teklifi kabul etmesi durumunda haklar bedelsiz olarak imzalanacak devir 

sözleşmesi ile devredilir. Ayrıca Üniversite, başvuru yapana patent alınması ve korunması 

için gerekli olan tüm belgeleri verir. Üniversite, başvuru veya patent hakkını buluş sahibine 

devretmesi durumunda inhisari nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir bedel 

karşılığında saklı tutabilir. 

(9) Buluş, serbest buluş niteliği kazanırsa patent başvurusuyla ilgili tüm masraflar başvuru 

sahibine aittir. Üniversite, serbest buluş niteliğindeki buluşlara herhangi bir mali destek 

sağlamakla yükümlü değildir. 

 
Hakkın devri 

MADDE 20- (1) Üniversite, başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse TP nezdinde 

vazgeçme talebinde bulunmadan önce başvuru veya patent hakkını devralmasına ilişkin teklifini 

buluş sahibine bildirir. Buluş sahibi, bu konuda kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren 1 

(bir) ay içinde cevap vermezse veya teklifi kabul etmezse patent başvurusu veya patent 

üzerindeki tasarruf yetkisi Üniversiteye ait olur ve Üniversite patent başvurusu veya patent 

hakkından vazgeçebilir. Buluş sahibi teklifi kabul etmesi durumunda haklar buluş sahibi 

bedelsiz olarak devredilir. Buluş sahibi başvurunun veya patentin kendi adına kaydedilmesi 

talebini Üniversiteye bildirir. Devir işleminin Sicile kaydedilmesine ilişkin olarak 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu 148 inci maddesi hükmü uygulanır. Bu durumda Üniversite hak 

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

belgeleri buluş sahibine verir. 

(2) Buluş, patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa başvuru veya 

patent üzerindeki haklar buluş sahibine bedelsiz olarak devredilir. Buluş sahibi başvurunun veya 

patentin kendi adına kaydedilmesini TP’ye bildirir. TP, bildirim tarihi itibariyle başvuru veya 

hak sahibi değişikliğini Sicile kaydeder. Üniversite, serbest buluş niteliği kazanan buluşla ilgili 

patent alınması ve korunması için gerekli olan bilgi ve belgeleri buluş sahibine verir. 



Gizlilik 

MADDE 21- (1) Üniversitenin hak sahibi olduğu buluşların sorumluları, patent başvurusu 

yapılana kadar veya FSMHK serbest buluş olarak değerlendirmediği sürece her türlü fikir, proje, 

buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya 

konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü 

veya elektronik ortamda açıklanan her türlü hukuki, ticari, mali, teknik bilgiler gizli tutmak ve 

ifşa etmemekle yükümlüdür. 

(2) Buluş sahibi, gizli bilginin paylaşımına ihtiyaç duyulan durumlarda YOBU-TTO ile birlikte 

hareket etmekle yükümlüdür. 

 
Gelir Dağılımı 

MADDE 22- (1) Patentlerin ticarileşmesi durumunda elde edilecek gelirin paylaşımı her bir 

buluşa ilişkin lisans gelirlerinden hukuki ve dolaylı maliyetler düşüldükten sonra %25 

Üniversite, %75 Buluş Sahibi olacak şekilde yapılır. 

 
Yaptırımlar 

Madde 23- (1) Buluş sahibi, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Üniversite 

aleyhine doğan zararlardan sorumludur. Üniversitede gerçekleştirilen buluşa ilişkin, bildirimde 

bulunulmaksızın patent başvurusu yapılması veya başvuru yapıldığına ilişkin bildirim 

yapılmaması veya bu kapsamdaki başvurulara patent alınması halinde Üniversite ve/veya 

YOBU-TTO’nun patent başvurusu sahibine veya patent sahibine karşı dava açma hakkı saklıdır. 

(2) Buluş bildirimi yapılmadığı veya geç yapıldığı tespit edildiği durumlarda, üniversitede 

yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin olarak 

bildirim yapılmadığı durumlarda; buluş sahibi, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

nedeniyle Üniversite aleyhine doğan zararlardan sorumludur. Bu durumda Üniversite ve/veya 

YOBU-TTO’nun buluş sahibine karşı dava açma hakkı saklıdır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Uygulama Hükümleri

MADDE 24- (1) YOBU-TTO’ya yapılmış buluş bildirimlerine ilişkin işlemler bu yönergenin 

hükümlerine göre yürütülür. 

MADDE 25- (1) YOBU-TTO, FSMHK’nın alacağı kararlar doğrultusunda ilgili buluşun 

herhangi bir FSMH’ları ile korunmasının menfaatine olmayacağı durumlarda buluşu serbest 

bırakılabilir. Rüçhan hakkı ya da resmi başvuru öncesi olası yayın sürelerinin geçirilmemesi 



için, buluşun serbest bırakılması 6769 sayılı Kanunda belirtilen sürelerde yapılır. 

MADDE 26- (1) Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 

ve ilgili yönetmelik, bunun yerine kabul edilecek kanun veya kanun hükmünde kararname 

hükümleri uygulanır. 

 

İntibak 

MADDE 27- (1) Bu yönerge yürürlüğe girmeden önce yapılmış buluş bildirimine ilişkin 

işlemler, aksini gerektiren bir özel sözleşme yoksa bu yönerge hükümlerine göre yapılır. 

 

Üniversite Markaları 

MADDE 28- (1) Üniversite’ye ait olan markalarının ticarileştirilmesi ile ilgili çalışmalar 

YOBU-TTO tarafından yürütülür. 

 

Ödüller, teşvikler, teşvik ikramiyeleri ve hibeler 

MADDE 29- (1) Üniversite’nin hak sahibi olduğu FSMH’lara ilişkin ödüller, kurum ve 

kuruluşlar tarafından verilen teşvikler, teşvik ikramiyeleri buluşçulara aittir. 

MADDE 30- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

MADDE 31- (1) Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 

 
 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının; 
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