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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı,
(a) Kapadokya Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı buluşların mülkiyeti ve tasarrufu ile ilgili
uygulama esaslarını düzenlemek,
(b) Fikir ürünleri oluşturan veya geliştiren araştırmacıları, bu fikir ürününü kendi ve
Üniversitenin çıkarlarına olacak şekilde kamuya yaymaya teşvik etmek,
(c) Fikri hakların sürekli başarılı bir şekilde ticarileştirilmesine imkân tanımak için Üniversite
bünyesinde bir kurul oluşturmak,
(ç) Yeni bir fikri ürün ile ilgili olarak, Üniversite ve araştırmacılar arasındaki hak sahipliğinin
belirlenmesine,

hakların

oluşturulmasına,

korunmasına,

yönetilmesine,

maliyetlerin

karşılanmasına, teknoloji transferi yoluyla elde edilecek gelirin paylaşılmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemek,
(d) Araştırmacıların yeni oluşturulan veya geliştirilen fikir ürünlerinin korunması ve kullanımı
ile ilgili hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Kapadokya Üniversitesi ile buluş yapan veya fikir ürünü ortaya
koyan

Kapadokya

Üniversitesi

araştırmacılarının

karşılıklı

yükümlülük,

hak

ve

sorumluluklarını kapsar.
(2) Üniversitenin üçüncü şahıs veya kurumlarla yaptığı sözleşmeler dâhilinde yürütülen
çalışmalar bu yönerge kapsamında değerlendirilmez.
(3) “Kapadokya Üniversitesi Yayın Yönergesi” kapsamına giren hususlar bu yönerge
kapsamında değerlendirilmez.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 22.12.2016 tarih ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile
5.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
ç) Rektör Yardımcısı: Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
d) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) PYO: Kapadokya Üniversitesi Proje Yönetim Ofisini,
g) Hukuk Müşaviri: Kapadokya Üniversitesi Hukuk Müşavirini,
ğ) KÜN: Kapadokya Üniversitesi
h) Fikri Mülkiyet Hakkı: Bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların
tamamını;
ı) Fikri Ürün: Kapadokya Üniversitesi Yayın Yönergesi kapsamı dışında kalan ve Üniversite
fikir ve sanat eserleri ile buluş̧, patent, tasarım, entegre devre topografyası, teknik bilgi, sınai
bilgi (know-how), eğitim programı, yazılım, kaynak kodları, dijital ortamlar gibi düşüncenin
ve yaratıcı çabanın ortaya çıkardığı sonucu,
i) Sınai Mülkiyet Hakkı: Sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve
özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların
üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına
kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre
sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hak,
j) Endüstriyel Tasarım: Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi,
şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur
veya özelliklerin oluşturduğu bütünü,
k) Serbest Fikri Ürün: Araştırmacının üniversitede yürüttüğü bilimsel çalışma ve araştırma
faaliyetinin sonucu olmayan ve üniversitenin araştırma, geliştirme ve satım faaliyetlerinden
elde edilen bilgi ve birikimle gerçekleştirilmeyen Fikri ürünü,
l) Araştırmacı: Nakdi veya ayni bir karşılık almalarına bakılmaksızın;
a) Fikri ürün yaratmak üzere KÜN kaynaklarını kullananlar,
b) Üniversitenin kadrolu ve ders saat ücreti sözleşmeli tüm öğretim elemanları,
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c) Üniversitenin tüm idari personeli,
ç) Önlisans, lisans, lisansüstü̈ öğrencileri; değişim programı öğrencileri ve Üniversitede beceri
eğitimi alan veya staj yapan öğrenciler,
d) Dış kaynaklarla finanse edilenler de dahil olmak üzere Üniversite tarafından yürütülen veya
katkı verilen çalışmalara katılanlar,
m) Buluş̧: Fikir veya araştırmanın ortaya koyduğu veya meydana getirdiği, teknik alana ait
çözümü,
n) Eser: Fikri mülkiyet haklarına konu olan buluşlar, akademik yayınlar, bilimsel - edebi kitap,
makale, ders/konferans notları, müzik besteleri, film, sunum, resim, heykel ve benzeri
materyallerdir.
o) Araştırma Anlaşması: Araştırmacılar tarafından Kapadokya Üniversitesi ve/veya başka
üniversitelerin araştırmacıları veya üçüncü kişiler ile yapılan, araştırmalar ve/veya KÜN’de
oluşturulan, araştırmanın başlamasından önce KÜN'de zaten var olan ve/veya araştırma
faaliyetlerinden doğan fikri ürünler ile ilgili olan Araştırma Hizmet Anlaşmaları, kamuya
açıklama koşullarını da içeren Gizlilik Anlaşmaları, İşbirliği Araştırma ve Geliştirme
Anlaşmaları, Materyal Transferi Anlaşmaları, Danışmanlık Anlaşmaları ve diğer anlaşma
türleridir.
ö) Ticarileştirme: Fikri ürünlerin üçüncü taraflara devri, lisanslanması, şirket kurularak Fikri
ürünlerin üretimi veya proje kapsamında geliştirilmesi, satışı vb. amaçlarla üçüncü taraflarla
yapılacak her türlü̈ ortaklık ve/veya işbirliği ve/veya yatırım anlaşmaları yoluyla fikri ürünler
üzerinden gelir elde etmeye yönelik her türlü̈ kullanımı,
p) Üçüncü Taraflar: Ticarileştirme sürecinde temas edilen kişi, kurum ve kuruluşları,
r) Net Gelir: Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirmesi ile ilgili hukuki ve
diğer masraflar ile vergiler çıktıktan sonra ticarileştirme süreci sonunda elde edilen geliri,
s) Bildirim Formu: Fikri ürüne ilişkin bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde
kullanılması gereken formu,
ş) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme (FSMHK) Formu: FSMHK’nin Bildirim
Formu verilerine, ön değerlendirme sonuçlarına ve araştırma alanından uzmanların görüşlerine
başvurarak Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını değerlendirdiği formu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tarafların Yükümlülükleri
Kapadokya Üniversitesinin Yükümlülükleri
MADDE 5 - (1) Kapadokya Üniversitesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına azami
özeni gösterir.
(2) Üniversite, araştırma faaliyetlerinin; kapsamının saptanması, yayım zamanlaması, fikri ve
sınai mülkiyet haklarının korunması, fikri ürünlerin kamu yararının aksine kullanımının
engellenmesi vb. hususlara ilişkin olarak gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeleri yapar;
önlemleri alır ve araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının, araştırmacının izni olmadan
dağıtılmasını gerektiren anlaşmalara taraf olmayacağını taahhüt eder.
(3) Üniversite, araştırmacılara ait ulusal ve/veya uluslararası fikri ve sınai mülkiyet haklarının
korunması için resmi makamlara yapılan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım
başvurularına ilişkin tüm harç ve vekillik hizmeti ücretlerini karşılar.
Araştırmacının Bildirim Yükümlülüğü
MADDE 6 - (1) Tanımlar başlıklı 4. maddede tanımlanan tüm araştırmacılar işbu yönergede
hükme bağlanan tüm usul ve esaslara uymak zorundadır.
(2) Üçüncü kişilerle yapılacak “Araştırma Anlaşması” Mütevelli Heyeti onayına tabidir.
(3) Araştırmacılar, bildirimi yapılmış, korumak üzere değerlendirmeye alınmış veya başvuru
sürecindeki bir fikri ürünle ilgili hiçbir ayrıntıyı PYO’nun yazılı izni olmadan yazılı ya da sözlü
olarak yayınlayamaz veya ifşa edemezler.
(4) Başka bir kurumda ya da üniversitede misafir veya yardımcı araştırmacılık, proje ortaklığı
gibi görevler yapan KÜN Araştırmacısı, bu görevler sırasında ortaya çıkan fikri ürünlere ilişkin
haklar için KÜN’den bağımsız hareket edemez; bu haklar KÜN ile diğer kurum/üniversite
arasında yapılacak anlaşmaya tabidir.
(5) Birden fazla üniversitenin olanaklarından yararlanan araştırmacılar, hem kendi
üniversitelerine hem de olanaklarından yararlandıkları diğer üniversitelere bildirimde
bulunmakla yükümlüdür; bunula birlikte ortaya çıkan fikri ürünlere ilişkin haklar için KÜN’den
bağımsız hareket edemezler; bu haklar KÜN ile diğer kurum arasında yapılacak anlaşmaya
tabidir.
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(6) Araştırmacılar, yürüttükleri araştırmaların sonuçlarından elde ettikleri fikri ve sınai
mülkiyet haklarına konu oluşturabilecek nitelikteki her türlü fikri ürünlerini en geç bir (1) ay
içerisinde, bu yönergede tanımlanan esas ve usullere uygun şekilde, yazılı olarak ve gizliliğe
riayet ederek bildirmek zorundadır. Bildirim, “Bildirim Formu” (Ek 1) ile PYO’ya yapılır.
(7) Araştırmacı, bildirim formunda, üzerinde çalıştığı teknik problemi; bu probleme ilişkin
geliştirdiği çözümü, fikri ürünü nasıl oluşturduğunu, yararlandığı deneyim ve çalışmaları, araç
ve gereçlerini, fikri ürünün gerçekleştirilmesine katkısı olan diğer araştırmacıları, bu
araştırmacıların katkılarının türünü, kapsamını ve katkı paylarını, bunun serbest fikri ürün olup
olmadığını açıklar. Bu bilgilerin daha iyi açıklanması için gerekli diğer bilgi ve belgeler de
bildirim formuna eklenir.
(8) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Üniversiteyi zarara uğratan araştırmacılar bu
zararı tazminle yükümlüdürler.
(9) Fikri ürün sahibi, fikri ürünün tescil başvurusu işlemlerinin veya tescilden sonra hakkın
sürdürülebilmesi için üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgileri zamanında ve eksiksiz sağlamakla
yükümlüdür.
(10) Araştırmacıların işbu yönergeden doğan hak ve yükümlülükleri, Üniversitedeki
kayıtlarının veya istihdamlarının sona ermesine kadar devam eder. Ancak kayıtlarının veya
istihdamlarının sona ermesinden önce başlamış araştırma faaliyetlerinden elde edilen verilere
ait fikri ve sınai mülkiyet hakları Üniversiteye aittir. Araştırmacının kayıtlarının veya
istihdamlarının sona ermesinden önce başlatılmış fikri ve sınai mülkiyet haklarının
korunmasına yönelik başvuruları ve/veya tescillere ilişkin hak ve yükümlülüklerde kayıt veya
istihdam şartı aranmaz.
(11) Araştırmacılar, yürüttükleri araştırmalar için Üniversiteden aldıkları desteğe karşılık, bu
araştırmaların sonuçlarından elde ettikleri, tescile konu fikri ve sınai mülkiyet haklarını
devretmekle ve tescile konu bu fikirlerin ticarileştirilmesinden Üniversiteye belirli bir pay
vermekle yükümlüdürler.
(12) Araştırmacılar, Üniversiteden fikri ve sınai mülkiyet hakları desteği almaları durumunda;
fikri ürünün tescil başvurusu, takibi, korunması, ticarileştirilmesi; üçüncü kişilere lisanslanması
veya devredilmesine yönelik tüm faaliyetleri için, Kapadokya Üniversitesine veya Kapadokya
Üniversitesinin göstereceği bir kuruluşa yetki vermekle yükümlüdürler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Usulleri ve Paylaşım Esasları
Bildirimin PYO tarafından kaydı ve değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) PYO araştırmacıların fikri ürün bildirimini gizliliğe riayet ederek kaydeder ve
bildirimin kayıtlarına girdiği tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve
yazılı olarak bildirir.
(2) PYO fikri ürün bildirimi hakkında ön değerlendirme yapar. Bildirim formu verilerine, ön
değerlendirme sonuçlarına ve araştırmacıların görüşlerine başvurarak “Fikri ve Sınai Mülki
Haklar Değerlendirme Formu” (Ek 2) düzenler.
(3) Ön değerlendirme sırasında bildirimde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğunu tespit etmesi
durumunda, PYO bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki (2) ay içerisinde eksiklik
ve/veya yanlışlıkları giderilmesi amacıyla araştırmacıya iletir. Araştırmacı, eksiklik ve/veya
yanlışlıkları bir (1) ay içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Aksi takdirde araştırmacı usulüne
uygun bildirim yapmamış sayılır ve bildirimi tekrarlar.
(4) PYO bildirim formunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde
hazırladığı Fikri ve Sınai Mülki Haklar Değerlendirme Formunu, Fikri ve Sınai Mülki Haklar
Değerlendirme Kuruluna sunar. Bildirimin eksik olması durumunda bu süre, araştırmacı
tarafından eksikliğin giderildiği bildirim formunun PYO’ya tesliminden sonra başlar.
Fikri ve Sınai Mülki Haklar Değerlendirme Kurulu (FSMHK) Kuruluş ve Çalışma
Esasları
MADDE 8- (1) FSMHK, Rektör başkanlığında, BAP Komisyonu Başkanı, PYO Koordinatörü,
Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter olmak üzere beş üyeden oluşur. FSMHK gerek gördüğünde
üniversite içerisinden veya dışından uzman görüşüne başvurabilir.
(2) FSMHK toplantılarının sekretaryası PYO tarafından yürütülür.
(3) FSMHK en az üç üye ile toplanır.
(4) FSMHK kararları en az üç üyenin olumlu oyuyla alınır.
(5) FSMHK’nın hak sahipliği kararlarına dair araştırmacılar tarafından yapılan itirazlar,
Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
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HAKLARI YÖNERGESİ
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Fikri ve Sınai Mülki Haklar Değerlendirme Kurulu (FSMHK) Bildirim Değerlendirme
MADDE 9 - (1) FSMHK, bildirim formu ile fikri ve sınai mülki haklar değerlendirme
formunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren on beş (15) gün içerisinde bildirimi inceleyerek
fikri ürünle ilgili hak sahipliği talebinde bulunup bulunmayacağına karar verir.
(2) FSMHK, gerekli görmesi durumunda araştırmacıların ve uzmanların görüşüne başvurabilir.
(3) FSMHK’nın, Üniversitenin fikri ürünle ilgili hak sahipliği talebinde bulunmasını uygun
görmesi halinde; Kurul’un kararı, bildirim formu ve fikri ve sınai mülkiyet hakları
değerlendirme formu ile birlikte gecikmeksizin, onay için, Mütevelli Heyeti Koordinatörüne
sunulur. Onay veya ret kararı kurul kararını takip eden bir ay içerisinde verilir.
(4) FSMHK’nin, araştırmacı tarafından bildirilen fikri ürünün serbest fikri ürün olduğuna karar
vermesi veya fikri ürün için hak talep edilmemesi görüşüne varması halinde Kurulun kararı,
bildirim formu ve fikri ve sınai mülkiyet hakları değerlendirme formu ile birlikte gecikmeksizin
mütevelli heyeti koordinatörüne sunulur. Onay veya ret kararı kurul kararını takip eden bir ay
içerisinde verilir. Kararlar, mütevelli heyet onay tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün
içerisinde bildirim sahibine yazılı olarak iletilir.
(5) Bildirim sahibi bu karara karşı bildirim tarihinden itibaren iki (2) ay içerisinde Üniversite
Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Yönetim Kurulu itirazı iki (2) ay içerisinde değerlendirir ve
karara bağlar. Karar, değişiklik yönünde olması durumunda, Mütevelli Heyeti Koordinatörüne
sunulur. İtiraz üzerine verilen yeni karar yedi (7) gün içerisinde, gerekçeleriyle birlikte
araştırmacıya bildirilir.
(6) Fikri ürünlerinin teknik gizli bilgi (ticari sır) olarak ticarileştirilmesinin daha uygun olduğu
durumlarda Üniversite, hakların koruması için başvurmamaya karar verebilir veya
yayınlanmamış bir başvuruyu geri çekebilir. Böyle durumlarda, hak sahibinden/sahiplerinden
fikri ürünlerini herhangi bir şekilde kamuya açıklamaktan sakınacaklarına dair yazılı bir beyan
talep edilir. Ancak bu seçenek tercih edildiğinde Üniversite, araştırmacıların yayın yapma
özgürlüğüne ve olası ticari kazancına zarar vermemekle ve ayrıca kamu menfaatlerini dikkate
almakla yükümlüdür.
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Fikri Ürün İçin Tescil Başvurusunda Bulunma Yükümlülüğü ve Ticarileştirme
MADDE 10- (1) Fikri ürün bildiriminde bulunan araştırmacı, bildirim formunda, hak sahipliği
talebinde bulunan Üniversitenin karar tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içerisinde tescil
başvurusunda bulunabileceğini kabul eder.
(2) Üniversite, hak sahipliği talebine ilişkin kararını tescil başvurusuyla birlikte ilgili fikri hakkı
korumakla yetkili kuruma sunar.
(3) Hak sahipliği talebinde bulunan Üniversite, ticarileştirme faaliyetlerini PYO
koordinatörlüğünde, anlaşacağı bir kuruluş aracılığı ile gerçekleştirir.
(4) Fikri ürünle ilgili olarak birlikte ilgili fikri hakkı korumakla yetkili kuruma yapılacak
başvurunun Üniversite tarafından yapılması ve ilgili fikri ürünün ticarileştirilmesi durumunda
elde edilen gelirin Üniversite ve araştırmacı kişi veya kurumlar arasında paylaşımı sözleşme
(Ek 3) ile düzenlenir.
(5) Buluştan elde edilen gelirin Üniversite ve buluşu yapan araştırmacı arasındaki paylaşımı,
buluşu yapana net gelirin en az üçte biri verilecek şekilde belirlenir. Endüstriyel tasarımdan
elde edilen net gelirin Üniversite ve tasarımı yapan araştırmacı arasındaki paylaşımı, tasarımı
yapana net gelirin en az yarısı verilecek şekilde belirlenir. Buluşu veya tasarımı yapanın birden
fazla olması halinde, verilen miktarın paylaşımı Bildirim Formunda belirtilen fikri ürün
üzerindeki katkı payları oranında gerçekleştirilir.
(6) Üniversite, bir fikri ürünün ticarileştirilme sürecini yürütmeye karar vermesi durumunda,
buluş sahibinden Üniversiteye bildirimde bulunmasını izleyen altı (6) ayı aşmamak koşuluyla,
makul bir süre için, fikri ürüne ilişkin yayımı durdurması veya söz konusu yayımla ilgili sunum
yapmamasını talep edebilir. Bu süre, Üniversite tarafından, fikri ürünlerin değerlendirilmesi ve
uygulanabilir bir yasal korumanın başlatılması için kullanılır.
(7) Fikri ürün sahibinin üniversite öğretim elemanı, idari görevlisi, öğrencisi, stajyeri dışında
kalan araştırmacılardan olması halinde, fikri ürün sahibine ödenecek bedel Üniversitenin hak
talebinde bulunmasını takiben araştırmacı ve üniversite arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.
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Gizlilik ve koruma
MADDE 11- (1) Üniversite ve araştırmacı, fikri ürünü serbest fikri ürün niteliği kazanmadıkça
fikri ürüne ilişkin tescil başvurusunun yayınlanmasına kadar gizli tutmakla yükümlüdür.
(2) PYO çalışanları ile araştırmacı arasında bir gizlilik sözleşmesi yapılır.
(3) Araştırmacı, fikri ürüne ilişkin araştırma sonuçlarını konferans, basın, yayın vb. yollarla
açıklamadan önce PYO’nun yazılı onayını almalıdır.
(4) Üniversite veya araştırmacı, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerini tamamlayamaz veya Fikri
ürün üzerindeki hakkın sona ermesine sebep olursa, diğerinin uğradığı zararı tazmin etmekle
yükümlüdür.
(5) Araştırmacı, başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sürdürülebilmesi için yükseköğretim
kurumunun ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu yönerge, Kapadokya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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Bu form, Kapadokya Üniversitesine ait olan, Üniversitede üretilen veya Üniversiteye devredilen fikri
ürünlerin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Kapadokya Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hakları Yönergesi çerçevesinde bildirimini düzenlemektedir.
BBF Bildirim No:
(PYO tarafından verilecektir)
Başvuru Tarihi:
Başvuru Sahibinin:
Adı ve Soyadı:
Pozisyonu/Unvanı:
TC Kimlik No:
Bölümü:
Adresi:
Telefon No:
E-mail:

Fikri ürün türü
(Buluş,
tasarım,
entegre
devre
topografyası, teknik bilgi, sınai bilgi
(know-how), eğitim programı, yazılım,
kaynak kodları, dijital ortamlar)
Fikri ürün başlığı:
Fikri ürünün ortaya çıktığı proje:
Fikri ürün geliştirme sürecinde
üniversite altyapısının kullanılma
durumu:
(Laboratuvar altyapısı, insan kaynağı,
finansman, diğer, açıklayınız.)
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Fikri
ürüne
katkıda
bulunan
araştırmacı bilgileri:
(İkiden fazla olması durumunda tabloya
ekleme yapabilirsiniz. Belirgin şekilde
katkıda bulunan tüm kişilerin adlarını ve
bilgilerini, bölümlerini veya ilgili
oldukları diğer kurumları belirtiniz.)
Fikri ürüne hangi hukuki ilişki nedeni
ile katkıda bulunulduğu

Fikri ürünün tamamlanma tarihi:
(Varsa kanıt belge (sözleşme, laboratuvar
defteri vb.) eklenmelidir)
Fikri ürün sahiplerinin
katkı payı oranları:
(Bildirilmediği durumunda tüm katkı
sahipleri arasında eşit oranlar ile
paylaşıldığı kabul edilmektedir.)
Fikri ürün ile ilgili alanda kullanılan
teknik terimleri ve anahtar kelimeler:
Fikri ürünün ilgili olduğu
teknik alan/sektör:
Aynı alanda bildiğiniz rakip firmalar
varsa belirtiniz:
Fikri
ürününün
buluş
olması
durumunda çözdüğü teknik problem ve
Fikri ürünün amaçları:
Fikri ürünün buluş olması durumunda
tekniğin bilinen durumu
(Geliştirilen Fikri ürün veya yöntemin ait
olduğu teknik alana ait tekniğin bilinen
durumuna ilişkin bilgi, referanslar, yayın,
doküman, broşür, patent, faydalı model,
tasarım vb).

Hizmet İlişkisi
Sözleşme Gereği
Devir/intikal yolu ile
Diğer (açıklayınız)…………………………
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Fikri ürünün buluş olması durumunda,
mevcut bilgiler kullanılarak bu
problemler nasıl çözülüyordu?
(Kullanılan
sistem/ürünler
nasıl
çalışıyordu? Bu sistemlerde/ürünlerde
yaşanan teknik problemlerin eksik
tarafları
nelerdi?
Kısıtlamaları,
dezavantajları
veya
sakıncalarını
belirtiniz.)
Fikri ürünün buluş olması durumunda
Fikri ürün ile ilgili teknik sorunun
çözüm yolu/yöntemi/tarifi
(Fikri ürününüzün teknik ve varsa görsel
özelliklerini anlatınız. Varsa teknik
resimlere
ve
resimlerdeki
numaralandırılmış unsurlara da atıf
yaparak Fikri ürününüzü ayrıntılı
anlatınız.
Aynı alandaki bilinen sistemlerden ya da
uygulamalardan farklı olduğu noktalar
(hususlar-unsurlar) nelerdir? Her birini,
teknik özellikleri ve işlevleri ile birlikte
ayrıntılı olarak anlatınız.)
Fikri ürün teknik bir soruna çözüm
getirmiyorsa, sadece dış görünüş olarak
yeni ise belirtiniz. (Fikri ürün üç boyutlu
ise ürünün yedi cepheden (perspektif-üstalt- iki-yan-cephe ve arkadan görsel
anlatılarını veriniz.)
Fikri ürün tasarım olması durumunda
ilgili resimler, şekiller veya fotoğraflar:
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Şekillerde
belirtilen
parça/unsur
numarasını
yazınız.

Unsur Adı

Yeni mi?
(Evet, ise
işaretleyini
z)

Önceki tekniğe
ait mi? Bilinen
bir unsur mu?
(Evet,
ise
işaretleyiniz.)
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Fikri
ürün Unsurun İşlevi (Listelediğiniz unsurların
için
çok özellikle Fikri ürününüzün işleyişine olan
önemli mi?
katkılarını belirtiniz
(Evet
ise
işaretleyiniz.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Parça sayısının fazla olması durumunda, satır ekleyerek diğer parçaları da belirtiniz.
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Fikri ürün ile ilgili herhangi bir ifşa
yapılıp yapılmadığı (makale, İnternet
sitesi, sözlü veya yazılı sunum, fuar, sergi
vs.):
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Hayır

Evet

Açıklama (ifşa) bilgileri
(Tarih, Etkinlik veya yayın bilgileri, Kanıt
Belgeler (Kongre, konferans vb. kayıt bilgisi,
poster, katılım vb. kopya/resimleri vb.))
HAK SAHİPLİĞİ TALEBİ
Olup Olmadığı :
(Birden fazla hak sahibi olması durumu varsa
açıklayınız)

Sahip olmak istiyorum
Sahip olmak istemiyorum

Fikri ürünün serbest Fikri ürün olup
olmadığı konusundaki görüşünüz
(Gerekçeleri ile görüşlerinizi açıklayınız. )

• Fikri ürünün anlaşılması için gerekli diğer bilgi ve belgeleri ekleyiniz.
Beyanname:
Bildirimini yaptığım bu Fikri Ürünün, formda belirtilen Fikri ürüne katkı sağlayanlar tarafından
geliştirildiğini, Fikri ürünün yeni olduğunu, kopya ve tahrifat bulunmadığını beyan ederim.
Adı ve Soyadı

Tarih

İmza

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET
HAKLARI DEĞERLENDİRME
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Teknoloji Başlığı
Problem –Çözüm
Geliştirme Aşaması/Durumu
(Kavram, Kavram İspatı, Prototip, Pazara
Sunum Öncesi Kullanım/Testleri, Seri
Üretime Hazır, Pazara Sürüldü,
Ticarileşmeye Hazır)

Potansiyel Pazar Bilgisi

Sınai Mülkiyet Hakları
Durumu
(Tescillenebilirlik/Korunabilirlik, SM Tescil
Durumu/Aşaması, Hangi Ülke/Bölgelere
Yönelik Olduğu)

Ticarileştirme İş Modeli
Alternatifleri

Lisanslama Alternatifleri
(kime, nasıl)

İş modeli gereksinimleri (Profesyonel
Hizmet –laboratuvar, Ar-Ge İş Paketi,
Danışmanlık–, İş Birliği, İnsan
Kaynağı/Geliştirme Ekibi, Finansman,
Altyapı)

1/1

Doküman No

FSH.FR.003

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

Yayın Tarihi

Ağustos 2018

HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Revizyon No

Orj.

Revizyon Tarihi
Sayfa No

1/2

Fikri Ürün Başlığı:
BBF Bildirim No:
Başvuru Tarihi:

1. TARAFLAR
Bu Sözleşme Kapadokya Üniversitesi (KÜN olarak anılacaktır) ile aşağıda bilgileri bulunan Fikri
Ürün sahibi /sahipleri arasında akdedilmiştir.
Taraflar;
a) Kapadokya Üniversitesi Adresi: Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Yerleşkesi
50420 - Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir T: (384) 353 5009 Pbx F: (384) 353 5125
info@kapadokya.edu.tr
b) Araştırmacı 1- Adı-Soyadı:
Adresi :
E-posta:
Telefon no:
c) Araştırmacı 2 - Adı-Soyadı:
Adresi :
E-posta :
Telefon no:
Tebligat tarafların yukarıda yer alan adreslerine yazılı olarak ve/veya e-posta adreslerine e-posta
gönderilmek sureti ile yapılabilir. Yukarıdaki bilgilerde yapılacak her türlü değişikliğin değişiklik
tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak diğer taraflara bildirilmesi zorunlu olup,
aksi halde yukarıda yazılı adreslere yapılan her türlü tebligat usulüne uygun tebliğ edilmiş kabul
edilecektir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Bu Sözleşme; KÜN’e bildirimde bulunulan ve bilgileri verilen Fikri Ürün’ün ticarileşmesi
sonucunda elde edilecek gelirin ve giderlerin paylaşılması ile ilgili hükümleri içerir.
3. TANIMLAR
Bu Sözleşme’de geçen;
a) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini
b) Çalışma: KÜN bünyesinde veya KÜN’ün taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde gerçekleşen
araştırma, geliştirme, uygulama, uyarlama, eğitim ve danışmanlık çalışmalarını
c) Araştırmacı: Çalışmada yer alan Üniversite mensuplarını ve lisans/lisansüstü eğitimlerini yapan
öğrencileri veya işbirliği yapılan kişi veya kurum/kuruluşları
ç) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH): KÜN bünyesinde yapılan Çalışma sonucunda ortaya
çıkan edebiyat, sanat, müzik, mimari ve benzeri konulardaki çalışmalar, sanayi ile ilgili buluşlar,
yenilikler, yeni tasarımlar dâhil olmak üzere her türlü fikir, buluş, tasarım, marka ve benzeri fikir
ürünlerinden doğan hakları
d) Buluş Bildirim Formu (BBF): Fikri Ürüne ilişkin ayrıntılı açıklamayı, hak sahipliğinin istenip
istenmediğinin ve isteniyorsa Fikri Ürün üzerindeki hak sahipliği oranlarının, Üniversite’ye
bildirildiği formu
e) Buluş (Fikri Ürün) : Çalışmalar esnasında veya sonucunda ortaya çıkan; patent, faydalı model,
endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah
yöntemleri, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları ile Fikri Mülkiyet Haklarının
konusunu oluşturabilecek nitelikteki her türlü Fikri yaratımı ifade eder.
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4. ANLAŞMA
Fikri Ürün’e ait FMSH’nin ticarileşmesi ile elde edilecek gelirler ve ortaya çıkan maliyetlerin
Üniversite ile Araştırmacı arasındaki paylaşımı aşağıda verilen tabloda belirtilen oranlar dahilinde
yapılacaktır.
GELİR/MALİYET PAYLAŞIM ORANLARI
Üniversite Payı

Elde Edilen
Gelir (TL)

ORAN (%)

Araştırmacı Payı

TUTAR (TL)

ORAN (%)

TUTAR (TL)

Fikri Ürün’e ait FSMH’nin ticarileşmesi ile elde edilecek gelirler ve ortaya çıkan maliyetlerin
Çalışan’ın birden fazla olması durumunda aralarındaki paylaşımı aşağıda verilen tabloda belirtilen
oranlar dâhilinde yapılacaktır.
GELİR/MALİYET PAYLAŞIM ORANLARI
Araştırmacı 1 Payı (%)

Araştırmacı 2 Payı (%)

5. GEÇERLİLİK SÜRESİ VE FESİH
Bu sözleşmenin geçerliliği taraflar arasında yeni bir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Sözleşmesi
imzalanana kadar devam eder. Taraflardan en az birinin değişiklik/fesih istemesi durumunda, istek
gerekçesi ile birlikte diğer taraflara yazılı olarak bildirilecek ve taraflarca mutabakat sağlanması
durumunda değişiklik/fesih gerçekleşecektir.
6. KAYITLAR VE İHTİLAFLAR
Tarafların kayıtları arasında farklılık olması halinde Üniversite kayıtları geçerli bağlayıcı delil
olarak kabul edilecek olup, işbu hüküm delil sözleşmesi hükmündedir. İhtilafların hallinde Nevşehir
Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
7. GİZLİLİK
PYO, bildirimde bulunan Buluş Sahibi FSMH Yönetimi Süreci boyunca buluş sahibinin haklarını
ve gizliliğini korumak ile yükümlüdür. Buluş Sahibinin izni olmadan buluşa ait bilgileri ifşa
etmeyeceğini taahhüt eder.
8. YÜRÜRLÜK
Bu Sözleşme 3 (üç) sayfa ve 8 (sekiz) maddeden ibaret olup ......../....../..... tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih:........../........../201..
ARAŞTIRMACI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

