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Giriş
Boğaziçi Üniversitesi geleneğinde var olan yaratıcılık ve üretkenliğini günümüzün çağdaş eğitim ve
araştırma imkanlarıyla birleştirip, edebiyat ve sanattan, teknoloji ve bilime uzanan her alanda,
insanlığa hizmeti ilke edinmiştir. Bu çerçevede, Boğaziçi Üniversitesi, akademik çalışma ve araştırma
ortamının, salt bilim adına özgürce geliştirilmesini bir öncelik olarak görmekle beraber, aynı zamanda
içselleştirdiği toplumsal sorumluluk bilinci doğrultusunda, sanayi ve akademi çevrelerinin işbirliği ile
yenilikçi, doğayla barışık, daha müreffeh ve mutlu bir dünyaya katkıda bulunmayı amaç olarak
benimsemiştir.
Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanısıra, fikrî ve sınai mülkiyet
varlıklarının ve haklarının korunması, ancak bu konuda duyarlı bir bilinç oluşturulması ve farkındalık
yaratılmasıyla mümkün olabilir. Bu noktada, bilim yuvaları olarak faaliyet gösteren üniversite ve diğer
eğitim kurumlarına büyük görev düşmektedir.
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1. Amaçlar
Bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla birey ve kamu yararına kullanmayı ilke edinmiş olan
Boğaziçi Üniversitesi bu çerçevede fikri ve sınai haklarının mülkiyeti, paylaşımı, korunması ve
değerlendirilmesiyle ilgili ilke ve esasları belirlerken


Bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesini



Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve üçüncü taraflarla yürütülecek teknoloji odaklı
işbirlikteliklerinde izlenecek esasların belirlenmesini



Üniversite’nin ilgili birimleri tarafindan fikri mülkiyet haklarının tespit edilmesi, korunması ve
ticarileştirilmesine dair usul ve esasların belirlenmesini



Üniversite’nin fikri ve sınai mülkiyet envanterinin tespit edilmesini



Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesiyle elde edilecek ekonomik faydaların adil ve
hakkaniyetli şekilde taraflar arasında paylaşımının sağlanmasını



Bilimsel araştırma ve işbirliktelikleri sonucunda ortaya çıkan fikri ve sınai mülkiyet haklarının
bilimin, insanlığın ve toplumun yararına kullanılmasına imkan yaratılmasını

amaçlamaktadır.

2. Tanımlar
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;
d) 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;
e) Serbest buluş: Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen buluşların dışında kalan buluşları;
f) 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;
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g) 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;
h) Fikri Mülkiyet Kurulu (FMK): Boğaziçi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Kurulunu;
i) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu;
j)

Öğretim

elemanı:

2547

sayılı

Yüksek

Öğretim

Kanunu

uyarınca,

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri,
okutmanlar ile öğretim yardımcılarını;
k) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü;
l) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosun;
m) TTO: Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.yi;
n) 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;
o) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi’ni;
p) ÜYK: Boğaziçi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu
q) YK: Yönetim Kurulunu
r) FSMDK: Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunu
ifade eder.

3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına dair İlke ve Esaslar

3.2 Tasarımlar
Tasarımlara dair ilke ve esaslar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 73 üncü maddesi çerçevesinde
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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 bu belgenin 3.1 bölümünde
tanımlanan öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirdiği
tasarımlar hakkında da uygulanır.
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(4) Hizmet ilişkisi dışında kalan iş görme sözleşmeleri çerçevesinde yapılan tasarımlarda hak sahibi,
taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir.
(5) 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).
3.3 Entegre devre topografyaları
Entegre devre topografyalarının korunması için 5147 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

Kanunda

boşluk olan hallerde Anayasa’nın 90ncı maddesi uyarınca uluslararası sözleşmeye başvurulabilir.

3.4 Telif Hakları
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.
3.4.1. Telif Haklarının Mülkiyeti
Çalışan ve öğrencilerin üniversite yaşamındaki kendi bilimsel çalışmaları kapsamında hazırladığı
makale, kitap gibi çalışmaların telif hakları yine çalışan ve öğrencilere aittir.
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.
Destekli bilimsel çalışmalardan doğan telif hakları, destekleyen kurumla yapılan sözleşme hükümlerine
tabidir.
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 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. Bu konuya 4.1 numaralı bölümde değinilmektedir. 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.

3.5. Sınai Mülkiyet Haklarının Mülkiyeti – Mevcut hukuki durum
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
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sonucunda gerçekleştirilen buluşlar için, özel kanun hükümleri ve bu madde kapsamındaki
düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler uygulanır.” denmektedir.

3.5.1 Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş kapsamına giren
buluşlar
Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik’te yükseköğretim kurumlarında yapılan buluşlar
aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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.

4. Buluş Bildirimine dair İlke ve Esaslar
Buluş bildirimine dair ilke ve esaslar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yükseköğretim
kurumlarında gerçekleştirilen buluşlarına ilişkin 121 inci maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.
4.1. Bildirim yükümlülüğü, hak sahipliği
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, 4.1 Maddesinin 14. bendindeki hükümleri de kapsar.
Bildirimler, ÜYK tarafından onaylanmış Patent ve Buluş Bildirim Formu (Ek-2) kullanılarak
TTO’ya yapılır. Üniversite’ye bildirim yapılmaksızın patent başvurusu yapılmışsa başvuru
yapıldığına ilişkin bildirim, patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerle birlikte patent başvuru
tarihinden itibaren bir ay içinde buluşçu tarafından TTO’ya yapılır.

2. Üniversite, hak sahipliği talebine ilişkin kararını, buluş veya patent başvurusu bildiriminin
TTO’ya ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde buluşçuya yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Aksi takdirde buluşun serbest buluş olduğu kabul edilir.
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3. Buluşun/patent başvurusu bildirimine ilişkin hak sahipliği ile ilgili nihai karar FSMDK tarafından
verilir.
4. FSMDK, Rektör, Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı, TTO YK’nu temsilen dört üye,
ÜYK’yı temsilen bir üye ve ÜYK’nın seçeceği iki üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur.
5. TTO, 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 TTO’nun raporu ile birlikte, var ise buluşçu görüşü ve gerek duyulur ise
konunun uzman(lar)ı tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarını da gözönüne 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 “buluş”lar 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
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oldukları

çalışmalar

sonucunda

ortaya

çıkan

buluşlar

üzerindeki

hak

sahipliğinin

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

için

ÜYK’dan

talep

edilen

görevlendirmelerde

görevlendirme yazısı ile birlikte beyan/taahhüt yazısı iletilmelidir.
15. Adı geçen beyan/taahhüt yazısında yapılacak işin kapsamı, bu kapsamda gereken altyapının
ne olduğu, Üniversitesinin altyapısının kullanıp kullanılmayacağına araç/gereçlerin hizmet

karşılığı olarak ücretli mi ücretsiz mi kullanılacağına, çalışmaların öğrenci tez ve ders
projeleri kapsamında yürütülüp yürütülmeyeceğine dair bir açıklama yer almalıdır.
16. Buluş veya patent başvursu bildiriminde bulunurken beyan formunun son durumu

yansıtacak şekilde güncellenmesi ve bildirim ile birlikte sunulması buluş sahibinin
sorumluluğundadır.
17. Erasmus/Değişim programları kapsamında Üniversite’ye gelen öğrenciler ve stajyerler ile hak
sahipliği ve gizlilik konusunda bir sözleşme imzalanır (Ek-5).
18. Üniversite’ye gelen araştırmacılar, çalışanlar ve işbirliği yapılan araştırmacılar ile hak sahipliği
ve gizlilik konusunda bir sözleşme imzalanır (Ek-6).
19. Üniversite çalışanı olmayan araştırmacılar/öğrenciler, gerçekleştirdikleri buluşların TTO
tarafından ticarileştirmesini talep etmeleri durumunda, TTO değerlendirme yaparak bir rapor
hazırlar ve FSMDK’ya sunar. FSMDK’nun TTO’nun hazırladığı raporu uygun bulması
durumunda, buluşçular ile Üniversite arasında sınai mülkiyet haklarının TTO tarafından
ticarileştirilmesine ilişkin gelir paylaşımı sözleşmesi imzalanır.
20. “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). ).
21. 2547 sayılı Kanun’un Ek 33. Maddesi çerçevesinde “Sabbatical” görevlendirmesi ile başka
yükseköğretim kurumlarına/Teknopark şirketlerine/Ar-Ge Merkezlerinegiden öğretim üyelerinin
görevlendirme sırasında yaptıkları buluşlar için ilgili kurumlar ile yapılmış olan sözleşme
hükümleri uygulanır. Ancak öğretim üyesi her durumda buluşunu gecikmeksizin Üniversite’ye
bildirmekle yükümlüdür.
22. Faydalı modeller için de yukarıdaki hükümler uygulanır.
4.2 Bildirimin yapılması, değerlendirilmesi ve karar
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 TTO’ya yapılır. Buluş birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte
yapılır. Çalışan, teknik problemi, çözümünü ve buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu bildiriminde
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açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de TTO’ya verir. TTO
ve Üniversite buluşu gizli tutmakla yükümlüdür.
Buluşun farklı yükseköğretim kurumundaki kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde, buluşu
yapanlar buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yaparlar.
TTO, bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı
olarak bildirir.
TTO, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde bildirimin düzeltilmesi gerekiyorsa
hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini buluşçuya bildirir.
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.
TTO, bildirimi 4.41. Maddede belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirerek bir rapor hazırlar ve
FSMDK’ya sunar. FSMDK, varsa uzman görüşleri ile birlikte TTO raporunu da değerlendirerek nihai
kararı verir ve sonuç , bildirimin TTO’ya ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde Üniversite tarafından
yazılı olarak buluşçuya bildirilir.
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.
FSMDK tarafından TTO’nun 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 Ek3a’da yeralan 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.
Üniversite hak talep etmediği takdirde, kendisine bildirimi yapılan buluşa ilişkin bilgileri, çalışanın haklı
menfaatlerinin devamı süresince gizli tutar.

4.3. Hakkın devri
Üniversite başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse, Kurum nezdinde vazgeçme
talebinde

bulunmadan

önce,

başvuru

veya

patent

hakkını

devralmasına

ilişkin

teklifini

buluşçuyabildirir. 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.
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Bu durumda Üniversite, hak sahipliği değişikliğine konu buluşla ilgili patent alınması ve korunması için
gerekli olan bilgi ve belgeleri buluşçuya verir.
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.
4.4 Gelir paylaşımı
Ticarileşme sürecinde pazar araştırması TTO 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
% 50’si Üniversiteye, % 50’si buluşçuya olmak üzere taraflar arasında paylaştırılır. Birden fazla
buluşçu

olması durumunda buluşçulara verilen miktarın paylaşımı buluş üzerindeki katkı payları

oranında gerçekleştirilir.
5. Kişisel Verilerin Korunması
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Üniversite ve TTO kişisel verilerini işlediği
buluşçuya ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleyecek, sözkonusu kişisel verilere
amacı dışında ve hukuka aykırı olarak erişim sağlamayacak, kişisel verilerin muhafazasını sağlayacak,
sözkonusu 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.
6. Uygulanacak Hükümler
İşbu ilke ve esaslarda hüküm olmayan hallerde 5846 sayılı ve 6769 sayılı Kanunlar ile onlara bağlı
mevzuat hükümleri tatbik edilir.
7. Yürürlük ve Yürütme
Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar, Senato’da onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar’ına ilişkin hükümleri
Rektör yürütür.
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Ek-1
SINAİ MÜLKİYET HAKKI PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ_TASARIM
1)

TARAFLAR
İşbu sözleşme, bir tarafta 34342 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Boğaziçi
Üniversitesi ile (bundan böyle Üniversite olarak anılacaktır) diğer tarafta
adresinde mukim; ………………
……………….. arasında (bundan böyle tasarım
sahibi/sahipleri tasarımcı olarak anılacaktır) aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde
imzalanmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi’nin işbu sözleşme kapsamında belirlenen yükümlülükleri Boğaziçi
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (bundan böyle TTO olarak anılacaktır) tarafından
yürütülecektir.
Sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ile tasarımcı ayrı ayrı veya birlikte taraf veya
taraflar olarak anılacaktır.

2) KONU
İşbu sözleşme, Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapan tasarımcı bilimsel araştırma ve
çalışmalar yürüttüğü sırada ortaya çıkan ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 73 üncü
maddesi 3 üncü fıkrasında çalışan tasarımı olarak düzenlenen tasarıma ilişkin olarak
Üniversite tarafından Hak Sahibi sıfatıyla Türk Patent ve Marka Kurumu ve/veya
bölgesel, uluslararası patent ofisleri nezdinde tescil başvurularının yapılması süreci, söz
konusu sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisans verilmesi veya diğer yollarla ticarileştirilmesi,
bu yolla elde edilen gelirin paylaştırılması ile 6769 sayılı Kanun kapsamında yer alan diğer
hukuki işlemlere konu edilmesine ilişkin hususlarda tarafların karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini belirler.
3) TESCİL İŞLEMLERİ
3.1 Üniversite, yükseköğretim kurumunda yürütülen bilimsel araştırma ve çalışmalar
kapsamında ortaya çıkan tasarımlara ilişkin tescil işlemlerini hak sahibi sıfatıyla bizzat takip
edecektir.
3.2 Tasarımcı tarafından daha evvel tasarım tescil başvurusu yapıldığı takdirde söz konusu
tasarıma ilişkin olarak Üniversite tarafından çalışan tasarımı kapsamında değerlendirilerek
bizzat hak sahibi sıfatıyla başvuru yapılacaktır.
3.3 Tescil başvurusuna ilişkin her türlü masraf Üniversite tarafından karşılanır. Tasarımcı
tarafından tescil işlemlerinin başlatıldığı hallerde o ana kadar yapılan bilcümle masraf
tasarımcıya aittir.
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4) TASARIM SAHİBİ/SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 Tasarımcı, işbu sözleşme konusu tasarımla ilgili tescil başvurusuna esas dokümanların
hazırlanmasında gerekli teknik ve görsel bilgileri vermeyi ve bu dokümanların
hazırlanmasına yardımcı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 Tasarımcı, tasarım tescil işlemleri sırasında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
bildirilen eksikliklerin süresi içinde giderilmesine yardımcı olacağını, kendisine bildirilen
süre zarfında gerekli bilgileri vereceğini ve hazırlanan bu dokümanların son hallerini
kendisine bildirilen süre zarfında görüş verip onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3 Tasarımcı, tasarıma ilişkin olarak yeni ve ayırt edici olması hakkında doğru bilgi verdiğini,
tasarım sahipliği hakkında sözleşme tarihinde kendisine intikal etmiş, üçüncü kişiler
tarafından ileri sürülen bildiği veya bilmesi gereken herhangi bir hak talebinin vaki
olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 Tasarımcı, tasarımdan doğan haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlal edildiği veya edilme
tehlikesini öğrendiği andan itibaren derhal durumu Üniversiteye bildirmeyi kabul, beyan
ve taahhüt eder.
5) ÜNİVERSİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Üniversite, işbu Sözleşme konusunda tasarım tescil başvurusunun hazırlanması ve
başvuru öncesi gerekli aşamalarda hizmet alınması ve gerek Türkiye’de yapılacak tasarım
başvuruları gerekse yurtdışında ulusal, bölgesel veya uluslararası tasarım başvuruları ile
ilgili olarak yapılacak harcamaları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Üniversite, çalışan tasarımına ilişkin tescil başvurusundan vazgeçtiği takdirde, öncelikle
tasarımcı yapana başvuru veya tasarıma ilişkin hakkını devralmasını teklif eder. tasarımcı
teklifi kabul etmesi halinde haklar devredilir.
5.3 Üniversite tasarım hak sahipliğini tasarım sahibine devrettiği takdirde başvuru sürecine
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4 Tasarımın tescili halinde koruma için gerekli olan yıllık ücretler koruma süresi boyunca
Üniversite tarafından ödenir.
6) GELİR PAYLAŞIMI
6.1 İşbu sözleşme kapsamında çalışan tasarımı olarak değerlendirilen ve tescil başvurusu
yapılan tasarımın lisans verilmesi veya diğer yollarla ticarileştirilmesi neticesinde elde
edilen gelirden, yapılan tescil başvurusu ve koruma ücreti ile bu amaçla yapılmış sair
masraflar mahsup edildikten sonra kalan kısmı % 50’si Üniversiteye, % 50’si tasarımcıya
olmak üzere taraflar arasında paylaştırılır.
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6.2 Sözleşmeye konu tasarıma vaki tecavüzler dolayısıyla tahsil edilecek tazminat tutarları gelir
paylaşımına ilişkin usul ve esaslar dairesinde taraflar arasında paylaştırılır.
6.3 Tasarımla ilgili gerçekleşen tüm mali işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin kaydı TTO
tarafından tutulur ve saklanır. Talep halinde tasarımcıya tasarımla ilgili işlemlere ilişkin
belgelerin birer nüshası verilir.
6.4 Tasarımın lisans verilmesi yahut diğer yollarla ticaret mevkiine konulması hususunda
tarafların her birinin onayı aranır. Herhangi bir taraf haklı bir neden olmaksızın onay
vermekten kaçınamaz.
7) GİZLİLİK
7.1 Taraflar, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemler sırasında öğrendikleri yek
diğerine ait her türlü hukuki, idari, ticari, endüstriyel ve/veya teknik bilgi, know-how, ticari
veya meslek sırrı dahil her türlü bilgi ve belgeyi saklı tutacaklarını ve diğer tarafın yazılı izni
ve onayı olmadan bunları üçüncü kişilere hiçbir suretle açıklamayacaklarını gizlilik
esaslarına mutlak olarak riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7.2 Tasarımcı, tasarımla ilgili tescil başvurusu sürecine halel getirmemek kaydıyla, tasarımla
ilgili araştırma sonuçlarını ve bilgiyi, bilimsel yayınlarda ve diğer bilimsel faaliyetlerde
kullanabilir.
8) SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK
Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması tarafların karşılıklı yazılı onay vermesi şartına
bağlıdır.
9) BİLDİRİMLER
Taraflar arasında sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak tarafların
sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacaktır. Adresi değiştiren taraf, adres değişikliğini
karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği müddetçe sözleşmede kabul edilen adrese yapılan
bildirimler geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
10) MÜCBİR SEBEP
10.1.İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, taraflardan
herhangi birinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen,
geçici veya daimi olarak durduran ya da önemli ölçüde güçleştiren doğal afetler, harp,
seferberlik, terör, yangın, grev, lokavt ve hükümet tarafından alınmış ülke genelini ve
yönetimini etkileyen kararlar gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen haller tüm
taraflar için mücbir sebep sayılır.
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10.2.Mücbir sebep durumunun meydana geldiğini iddia eden taraf, söz konusu durumun
meydana gelmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, söz konusu mücbir sebep
olayının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin üzerinde yarattığı
etkiyi yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde diğer tarafa
bildirimde bulunmayan taraf mücbir sebep iddiasında ileri sürme hakkını kaybeder.
10.3.Mücbir sebebin devamı süresince, işbu sözleşmede yer alan yükümlülükler askıda kalacak
ve süreler işlemeyecektir.
11) SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Taraflar, diğer tarafın yazılı onayını almadan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini
kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.
12) TASARIM HAK SAHİPLİĞİNİN DEVRİ
12.1 Üniversite tecil başvurusundan veya tasarım hak sahipliğinden vazgeçmek isterse öncelikle
tasarımcı başvuru veya tasarım hakkını devralmasını teklif eder. Tasarım sahibi teklifi
kabul etmesi durumunda haklar devredilir. Üniversite, devir halinde tasarım sahibine tescil
ve koruma için gerekli olan belgeleri verir.
12.2 Tasarımcıdevir teklifini kabul etmemesi durumunda tasarım başvurusu veya tasarım
üzerindeki tasarruf yetkisi Üniversiteye ait olur.
13) SÖZLEŞME SÜRESİ
13.1 İşbu sözleşme tasarımla ilgili tescil başvurusu süresince ve tescil yapıldıktan sonra koruma
süresi devam ettiği müddetçe hüküm ifade edecektir.
13.2 Sözleşme konusu tasarıma ilgili hakların üçüncü kişilere devredilmesi halinde sözleşme
kendiliğinden münfesih olur.
14)

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE
YETKİLİ MAHKEME
Taraflar, bu sözleşme ile ilgili ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlıkların kendi aralarında iyi
niyet çerçevesinde çözülmesini öncelikli bir yol olarak benimsemektedir. Uyuşmazlığın
sulh yolu ile çözülememesi durumunda İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, ifası ve
yorumlanması da dahil olmak üzere işbu sözleşme her bakımdan Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına tâbi olacak ve sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
(Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
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15) SON HÜKÜMLER
İşbu sözleşme on beş maddeden mürekkep olup, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest
iradelerine uygun olarak / / tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenip imzalanmıştır.

Rektör

Tasarımcı 1

Tasarımcı 2

Tasarımcı 3
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EK-2

BULUŞ BİLDİRİM FORMU
“BULUŞ BAŞLIĞININ”

10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 6769
sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” hükümleri gereğince yükseköğretim kurumlarında
yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde
buluşçu, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna
bildirmekle yükümlüdür.
Aynı kanun hükümleri çerçevesinde, velev ki, halihazırda bir patent başvurusu
yapılmışsa, buluşcu veya buluş ekibi yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına
dair bildirim yapmakla mükelleftir. Söz konusu bildirim başvurudan sonra 1 ay
içinde yapılmalıdır.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ)
“Patent Başvuru ve Buluş Bildirim Formu”nu
doldurduktan sonra hem e-posta yoluyla (tto@boun.edu.tr) hem de “ıslak imzalı”
ve sayfalarıı paraflanmış olarak ekleriyle birlikte Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi A. Ş’ye (BU-TTO) (Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, 34342 Bebek,
İstanbul) iletiniz.
Bu bildiriminize, Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke
ve Esasları uyarında gerekli incelemeler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra en
kısa sürede yazılı olarak cevap verilecektir.
Taraflar birbirleri ile herhangi bir sebeple paylaşabileceği/transfer edebileceği
çalışanları/danışmanları/yöneticileri/iş ortaklarına ait kişisel verinin, kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte
bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel
verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak
değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
BÜ TTO, 22.01.2020 /2020/02 tarih ve sayılı ÜYK toplantısında kabul edilmiş olan
Boğaziçi Üniversitesi - Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Sınai Ve
Fikri Mülkiyet Hakları İle Ar-Ge Ve Yenilikçi Faaliyetler İş Birliği Protokolü ile tescil
edilmiş ve tescil edilecek sınai mülkiyet hakları ile fikri mülkiyet haklarının yönetimi
ve ticarileştirmesine yönelik işlemleri BÜ adına yapmakla görevlendirilmiştir.
Buluşçu olarak, paylaştığım kişisel verilerin, buluşla ilgili tescil, ticarileştirme ve
bağlantılı diğer iş ve işlemler ile sınırlı olarak üçüncü kişi ve kurumlara aktarılması
kapsamında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, bu konuda bilgi sahibi
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olduğumu, kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak işlenmesine ve üçüncü
kişilere aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi beyan ederim.

1. Buluşçu/Buluşçulara İlişkin Bilgiler
A.

Ad Soyad
Unvan
Uyruğu, Kimlik No’su
İkamet Adresi
Çalıştığı Kurum
Telefon / E-posta
Buluştaki Katkı Payı
İmza

B.

Ad Soyad
Unvan
Uyruğu, Kimlik No’su
İkamet Adresi
Çalıştığı Kurum
Telefon / E-posta
Buluştaki Katkı Payı
İmza

C.

Ad Soyad
Unvan
Uyruğu, Kimlik No’su
İkamet Adresi
Çalıştığı Kurum
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Telefon / E-posta
Buluştaki Katkı Payı
İmza

2. Boğaziçi Üniversitesi Çalışanı Olmayan Buluşçu Var ise Onlara İlişkin Bilgiler
A.

Ad Soyad
Unvan
Uyruğu, Kimlik No’su
İkamet Adresi
Çalıştığı Kurum
Telefon / E-posta
Buluştaki Katkı Payı
İmza

B.

Ad Soyad
Unvan
Uyruğu, Kimlik No’su
İkamet Adresi
Çalıştığı Kurum
Telefon / E-posta
Buluştaki Katkı Payı
İmza

BULUŞA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Buluş Başlığı:
(Buluşu teknik açıdan kısaca tanımlayan başlık kısmıdır. Marka niteliğindeki terimleri içerecek şekilde
olmamalıdır.)

Anahtar Kelimeler:
(Buluşu en iyi şekilde ifade ettiğini düşündüğünüz kelime ve kelime öbeklerini Türkçe ve İngilizce olarak yazınız.)

Buluşun ilgili olduğu teknik alan:
(Buluşun ne ile ilgili olduğunu yani hangi ürünle, hangi yöntemle ya da hangi sanayi kolu ile ilgili olduğunu
belirtiniz.)
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Önceki Teknik :
(Buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda var olan uygulamalar, benzer niteliğe sahip ürünler, biliniyor ise
patentler ve diğer yayınları belirtiniz.)

Önceki Teknikte Saptanan Teknik Sorunlar:
(İlgili buluştan önceki uygulamalarda karşılaşılan sorunları açıklayınız.)

Buluş ile elde edilen avantajlar:
(Önceki teknikte yer alan uygulamalarda karşılaşılan sorunlara karşı buluşun sağladığı avantajları belirtiniz.)

Buluşa ilişkin ayrıntılı teknik açıklama:
(Buluşa ilişkin tüm teknik özelliklere ayrıntılı bir biçimde yer verilmelidir. Buluş bir ürün ise bu ürünün tüm
parçalarından, bir yöntem ise yöntemin tüm basamaklarından bahsediniz. Buluşu oluşturan unsurların her
birinin işlevini açıklayınız)

Teknik resim ve açıklamaya yönelik şemalar:
(Buluşa ilişkin ayrıntılı teknik açıklama kısmında yapılan açıklamalarda sözü edilen unsurları içeren teknik resim
ve/veya şemalar bu kısma eklenmelidir. Şekil/ler ve şema/larda yer alan tüm parça ve alanlar şekiller üzerinde
gösterilerek adlandırılmalıdır. Bu kısma eklenemeyen şekil ve şemaların ayrıca eklenmesini rica ederiz.)

Buluşun sözlü-yazılı açıklanması, tanıtımı ya da lisanslanması gerçekleşti ise nerede ve ne
zaman gerçekleşti?
(Buluşun sözlü-yazılı açıklanması (yayın, poster, bildiri vb.) henüz gerçekleşmediyse sözlü ve yazılı açıklanması
planlanan etkinlikler ve yayımlar varsa ise bunları tarih bilgileri ile belirtiniz.)
Buluş ile ilgili daha önce yapılmış bir patent başvurusu mevcut ise başvuruya ait tarih, başvuru numarası vb.
bilgileri yazınız. Ek doküman olarak patent dosyasını ekleyiniz.
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Buluşun geliştirilmesi hibe destekli projeler ve/veya kontratlı araştırma projeleri
kapsamında mı yapıldı?
(Eğer buluşun keşfi ve geliştirilmesi hibe destekli proje kapsamında yapıldı ise fon sağlayan kuruluş ve proje
tarihi detayları hakkında kısa açıklamaları belirtiniz.) (BAP, TÜBİTAK, AB vb fon kuruluşları, Döner Sermaye ve
diğer kontratlı projeler, araştırma amaçlı yurtdışı/yurtiçi uzun süreli görevlendirme, Teknopark
görevlendirmeleri)

Katkı Payları
AÇIKLAMALAR
Buluşa/patent başvurusuna ilişkin
teknik çözüm önerisi ilk defa kim
tarafından bulundu?
Buluşun/patent
başvurusunun
gerçekleştirilmesinde Üniversite’nin
temin ettiği iş gücü de dahil
laboratuar, teknik araç ve gereçleri,
enerjisi, ham maddesi, alet ve cihazları
kullanıldı mı veya dışarıdan bu yönde
alınan hizmetlerin bedeli Üniversite
tarafından karşılandı mı?
Buluşun/patent
başvurusunun
gerçekleştirilmesi
tez
çalışması
ve/veya ders projesi ile ilişkili midir?

Buluşla ilgili
Buluşun korunması istenilen ülkeler anlamında başvuru yapılması planlanan ülke :
(Başvuru sadece Türkiye’de yapılabileceği gibi PCT (uluslararası başvuru), EP (Avrupa Patent Başvurusu)
ve/veya diğer ülkelerde ulusal başvurular şeklinde yapılabilir..)
☐ Türkiye ☐ Avrupa ☐ Amerika ☐ Japonya

PCT

Diğer

AÇIKLAMA:
1. Diğer kısmını işaretlediyseniz, başvuru yapılmasını istediğiniz ülkeleri belirtiniz.
2. Patent koruması için tercih ettiğiniz ülkelerin seçilme sebepleri hakkında kısa bilgi veriniz.

2. Buluş Başvuru Talebi
☐ Bu patent başvurusu bildiriminin ve/veya buluş bildiriminin
“hizmet buluşu” olarak
nitelendirilmesini ve Boğaziçi Üniversitesi adına mevcut Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilşkin İlke ve
Esaslar çerçevesinde başvurusunun yapılmasını talep ediyorum.
☐ Bu buluş bildiriminin ve/veya patent başvurusu bildiriminin “serbest buluş” olarak
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nitelendirilmesini talep ediyorum ve talebimin kabul edilmesi durumda tüm patent başvuru
masraflarının tarafıma ve/veya 3.üncü taraflara ait olacağını beyan ediyorum.

Bu Buluş Bildirim Formu ile buluşumu, haklarımın koruması ve değerlendirilmesi amacıyla Boğaziçi
Üniversitesi’ne bildiriyorum. Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu ve bildirimde bulunduğum buluş ile
ilgili olabilecek tüm açıklama, yayın ve belgeleri eklediğimi beyan ve taahhüt ederim.

_________________________________
Buluşcu 1: Ad Soyad

__________
Tarih

__________________________
İmza

_________________________________
Buluşcu 2: Ad Soyad

__________
Tarih

__________________________
İmza

Sayfa 6 / 5

Ek-3

SINAİ MÜLKİYET HAKKI PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ_PATENT

1) TARAFLAR
İşbu sözleşme bir tarafta 34342 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Boğaziçi
Üniversitesi ile (bundan böyle Üniversite olarak anılacaktır) diğer tarafta
adresinde mukim; ………………
……………….. arasında (bundan böyle buluşçu
/buluşçular olarak anılacaktır) aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi’nin işbu sözleşme kapsamında belirlenen yükümlülükleri Boğaziçi
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (bundan böyle TTO olarak anılacaktır) tarafından
yürütülecektir.
Sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ile buluşçu ayrı ayrı veya birlikte taraf veya
taraflar olarak anılacaktır.
2) KONU
İşbu sözleşme, Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapan buluşçunun bilimsel araştırma ve
çalışmalar yürütüldüğü sırada ortaya çıkan ve çalışan buluşu olarak kabul edilen
“……………….” Konulu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen
patent/faydalı model gibi sınai mülkiyete konu çıktılarının Üniversite tarafından Hak
Sahibi
sıfatıyla Türk Patent ve Marka Kurumu ve/veya bölgesel, uluslararası patent
ofisleri nezdinde tescil başvurularının yapılması süreci, söz konusu sınai mülkiyet
haklarının lisans verilmesi veya diğer yollarla ticarileştirilmesi, bu yolla elde edilen gelirin
paylaştırılması ile 6769 sayılı Kanun kapsamında yer alan diğer hukuki işlemlere konu
edilmesine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirler.
3) TESCİL İŞLEMLERİ
3.1 Üniversite, yükseköğretim kurumunda yürütülen bilimsel araştırma ve çalışmalar
kapsamında ortaya çıkan ve çalışan buluşu niteliğinde sayılan patent/faydalı modele konu
olabilecek buluşlara ilişkin tescil işlemlerini hak sahibi sıfatıyla bizzat takip edecektir.
3.2 Buluşçu/buluşçular tarafından daha evvel patent/faydalı model başvurusu yapıldığı takdirde
söz konusu buluşa ilişkin olarak Üniversite tarafından çalışan buluşu kapsamında
değerlendirilerek bizzat hak sahibi sıfatıyla başvuru yapılacaktır.
3.3 Tescil başvurusuna ilişkin her türlü masraf Üniversite tarafından karşılanır. Buluşçu
tarafından tescil işlemlerinin başlatıldığı hallerde o ana kadar yapılan bilcümle masraf buluş
sahibine aittir.
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4) BULUŞÇU/BULUŞÇULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 Buluşçu/Buluşçularınişbu sözleşme konusu buluşla ilgili tescil başvurusuna esas tarifname,
istemler, şekiller ve özetin gibi dokümanların hazırlanmasında gerekli teknik bilgileri
vermek, ve bu dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 Buluşçu/Buluşçuların patent başvuru işlemleri sırasında oluşacak araştırma ve inceleme
raporları ile üçüncü kişi itirazlarına karşı görüşlerin/cevapların hazırlanmasında, kendisine
bildirilen süre zarfında gerekli bilgileri vereceğini ve hazırlanan bu dokümanların son
hallerini kendisine bildirilen süre zarfında görüş verip onaylayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
4.3 Buluşçu/Buluşçuların sına mülkiyet hakkında konu buluşla ilgili buluş sahipliği hakkında
doğru bilgi verdiğini, buluş sahipliği hakkında sözleşme tarihinde kendisine intikal etmiş,
bildiği veya bilmesi gereken herhangi bir hak talebinin vaki olmadığını, bu konuda ileri
sürülen hak taleplerinin kabulü halinde Üniversite tarafından yapılan masrafları herhangi bir
karar istihsaline gerek kalmadan kendisine bildirim yapılmasını takiben on gün içinde
defaten iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 Buluşçu/Buluşçuların patentten doğan haklarının üçüncü kişi tarafından ihlal edildiği veya
edilme tehlikesini öğrendiği andan itibaren derhal durumu Üniversiteye bildirecektir.
5) ÜNİVERSİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1

Üniversite, işbu Sözleşme konusunda patent/faydalı model başvurusunun hazırlanması
ve başvuru öncesi gerekli aşamalarda hizmet alınması ve gerek Türkiye’de yapılacak patent
başvuruları gerekse yurtdışında ulusal, bölgesel veya uluslararası patent başvuruları ile ilgili
olarak yapılacak harcamaları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üniversite, çalışan buluşu kapsamında yaptığı patent/faydalı model başvurusundan
vazgeçtiği takdirde öncelikle buluşçu/buluşçuların
başvuru veya patent hakkını
devralmasını teklif eder. bulu çu/Buluşçuların teklifi kabul etmesi halinde haklar devredilir.
5.3 Üniversite patent/faydalı model hakkını buluşçuya patent/faydalı model hakkını devrettiği
takdirde başvuru sürecine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunmayı kabul, beyan
ve taahhüt eder.
5.4 Buluşla ilgili sınai mülkiyet haklarının tescili halinde koruma için gerekli olan yıllık ücretler
patentin koruma süresi boyunca Üniversite tarafından ödenir.
6) GELİR PAYLAŞIMI
6.1 İşbu sözleşmeye kapsamında çalışan buluşu olarak değerlendirilen ve patent/faydalı model
başvurusu yapılan buluşun lisans verilmesi veya diğer yollarla ticarileştirilmesi neticesinde
elde edilen gelirden yapılan tescil başvurusu ve koruma ücreti ile bu amaçla yapılmış sair
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masraflar mahsup edildikten sonra kalan kısmı
buluşçu/buluşçuların olmak taraflar arasında paylaştırılır.

%50’si Üniversiteye, %50’si

6.2 Sözleşmeye konu buluş/buluşlara vaki tecavüzler dolayısıyla tahsil edilecek tazminat
tutarları gelir paylaşımına ilişkin usul ve esaslar dairesinde taraflar arasında paylaştırılır.
6.3 Buluşla ilgili gerçekleşen tüm mali işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin kaydı TTO tarafından
tutulur ve saklanır. Talep halinde buluşçuya buluşla ilgili işlemlere ilişkin belgelerin birer
nüshası verilir.
6.4 Patente konu olan sınai mülkiyet haklarının lisans verilmesi yahut diğer yollarla ticaret
mevkiine konulması hususunda tarafların her birinin onayı aranır. Herhangi bir taraf haklı
bir neden olmaksızın onay vermekten kaçınamaz.
7)

GİZLİLİK

7.1 Taraflar, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemler sırasında muttali oldukları yek
diğerine ait her türlü hukuki, idari, ticari, endüstriyel ve/veya teknik bilgi, know-how, ticari
veya meslek sırrı dahil her türlü bilgi ve belgeyi saklı tutacaklarını ve diğer tarafın yazılı izni
ve onayı olmadan bunları üçüncü kişilere hiçbir suretle açıklamayacaklarını gizlilik esaslarına
mutlak olarak riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7.2

Buluşçu, buluşla ilgili tescil başvurusu sürecine halel getirmemek kaydıyla, buluşla ilgili
araştırma sonuçlarını ve bilgiyi, bilimsel yayınlarda ve diğer bilimsel faaliyetlerde
kullanabilir.

8)

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK
Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması tarafların karşılıklı yazılı onay vermesi şartına
bağlıdır.

9)

BİLDİRİMLER
Taraflar arasında sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak tarafların
sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacaktır. Adresi değiştiren taraf, adres değişikliğini karşı
tarafa yazılı olarak bildirmediği müddetçe sözleşmede kabul edilen adrese yapılan bildirimler
geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
10)MÜCBİR SEBEP

10.1. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, taraflardan
herhangi birinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen,
geçici veya daimi olarak durduran ya da önemli ölçüde güçleştiren doğal afetler, harp,

Sayfa 3 / 5

seferberlik, terör, yangın, grev, lokavt ve hükümet tarafından alınmış ülke genelini ve
yönetimini etkileyen kararlar gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen haller tüm
taraflar için mücbir sebep sayılır.
10.2. Mücbir sebep durumunun meydana geldiğini iddia eden taraf, söz konusu durumun
meydana gelmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, söz konusu mücbir sebep
olayının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin üzerinde yarattığı
etkiyi yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde diğer tarafa
bildirimde bulunmayan taraf mücbir sebep iddiasında ileri sürme hakkını kaybeder.
10.3. Mücbir sebebin devamı süresince, işbu sözleşmede yer alan yükümlülükler askıda kalacak ve
süreler işlemeyecektir.
11)

SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Taraflar, diğer tarafın yazılı onayını almadan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini
kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.

12)

BULUŞ HAK SAHİPLİĞİNİN DEVRİ

12.1) Üniversite tecil başvurusu başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse veya buluş
patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, öncelikle buluş sahibine
başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Buluşçu teklifi kabul etmesi
durumunda haklar devredilir. Üniversite, devir halinde buluşçuya tescil ve koruma için
gerekli olan belgeleri verir.
12.2) Üniversite veya patent hakkını buluşu 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
Üniversiteye ait olur.

13) SÖZLEŞME SÜRESİ
13.1) İşbu sözleşme buluşla ilgili tescil başvurusu süresince ve tescil yapıldıktan sonra koruma
süresi devam ettiği müddetçe hüküm ifade edecektir.
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13.2) Sözleşme konusu buluşla ilgili hakların üçüncü kişilere devredilmesi halinde sözleşme
kendiliğinden münfesih olur.
14)

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ
MAHKEME
Taraflar, bu sözleşme ile ilgili ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlıkların kendi aralarında iyi niyet
çerçevesinde çözülmesini öncelikli bir yol olarak benimsemektedir. Uyuşmazlığın sulh yolu
ile çözülememesi durumunda İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, ifası ve yorumlanması da dahil
olmak üzere işbu sözleşme her bakımdan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacak ve
sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve
İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

15)SON HÜKÜMLER
İşbu sözleşme on beş maddeden mürekkep olup, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest
İradelerine uygun olarak
/ / tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenip imzalanmıştır.

Rektör

Buluşçu 1
Buluşçu 2
Buluşçu 3
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Ek 3-a

SINAİ MÜLKİYET HAKKI TESCİL, TİCARİLEŞTİRME VE GELİR PAYLAŞIM
SÖZLEŞMESİ

1)

TARAFLAR
İşbu sözleşme, bir tarafta 34342 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Boğaziçi
Üniversitesi ile (bundan böyle Üniversite olarak anılacaktır) diğer tarafta
adresinde mukim; ………………
……………….. arasında (bundan böyle
buluşçu/buluşçular olarak anılacaktır) aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ile buluşçu ayrı ayrı veya birlikte
taraf veya taraflar olarak anılacaktır.

2)

KONU
İşbu sözleşme, buluşçu/buluşçular Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapan diğer
buluşçu/buluşçular ile birlikte bilimsel araştırma ve çalışmalar yürüttüğü sırada ortaya
çıkan ve “……………….” konulu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen
patent/ faydalı model gibi sınai mülkiyete konu çıktılarının, Üniversite tarafından Hak
Sahibi sıfatıyla Türk Patent Enstitüsü ve/veya bölgesel, uluslararası patent ofisleri
nezdinde tescil başvurularının yapılması süreci, söz konusu sınai mülkiyet haklarının lisans
verilmesi veya diğer yollarla ticarileştirilmesi, bu yolla elde edilen gelirin paylaştırılması ile
6769 sayılı Kanun kapsamında yer alan diğer hukuki işlemlere konu edilmesine ilişkin
hususlarda sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası kabul edilen buluş bildirim formunda yer
alan beyanlar çerçevesinde tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirler.

3) TESCİL İŞLEMLERİ
3.1

Üniversite, yükseköğretim kurumunda yürütülen bilimsel araştırma ve çalışmalar
kapsamında ortaya çıkan ve çalışan buluşu niteliğinde sayılan patente/faydalı modele konu
olabilecek buluşlara ilişkin tescil işlemlerini hak sahibi sıfatıyla bizzat takip edecektir.

3.2

Buluşçu/buluşçular tarafından daha evvel patent/faydalı model başvurusu yapıldığı
takdirde, Üniversite, buluşçular arasında yer alan öğretim elemanları/idari personel
nedeniyle buluşla ilgili hak sahibi sayılır.

3.3

Buluşçu/buluşçular 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 109/2. maddesi kapsamında
tescil başvurusunda bulunma hak ve yetkisini Üniversiteye devrettiğini/devrettiklerini
kabul ve beyan eder.

3.4

Tescil başvurusuna ilişkin her türlü masraf Üniversite tarafından karşılanır.
Buluşçu/buluşçular tarafından tescil işlemlerinin başlatıldığı hallerde o ana kadar yapılan
bilcümle masraf buluşçuya/buluşçulara aittir.
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4)

BULUŞÇUNUN/BULUŞÇULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1

Buluşçu/buluşçular, işbu sözleşme konusu buluşla ilgili tescil başvurusuna esas tarifname,
istemler, şekiller ve özet gibi dokümanların hazırlanmasında gerekli teknik bilgileri
vermeyi, ve bu dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı kabul, beyan ve taahhüt
eder.

4.2

Buluşçu/buluşçular, patent başvuru işlemleri sırasında oluşacak araştırma ve inceleme
raporları ile üçüncü kişi itirazlarına karşı görüşlerin/cevapların hazırlanmasında,
kendisine/kendilerine bildirilen süre zarfında gerekli bilgileri vereceğini ve hazırlanan bu
dokümanların son hallerini kendisine bildirilen süre zarfında görüş verip onaylayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3

Buluşçu/buluşçular, sınai mülkiyet hakkına konu olabilecek patente/faydalı modele ilişkin
olarak buluş sahipliği hakkında doğru bilgi verdiğini, buluş sahipliği hakkında sözleşme
tarihinde kendisine intikal etmiş, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen bildiği veya bilmesi
gereken herhangi bir hak talebinin vaki olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4

Buluşçu/buluşçular, patentten/faydalı modelden doğan haklarının üçüncü kişiler
tarafından ihlal edildiği veya edilme tehlikesini öğrendiği andan itibaren derhal durumu
Üniversiteye bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5

Buluşçu/buluşçular, buluşun ticarileştirme faaliyetlerinde gerekli görülen durumlarda
görüşmelere katılacağını ve istendiği durumda gerekli teknik sunumları ve
bilgilendirmeleri yapacağını, var olan belge ve dokümanları sunacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.

4.6.

Buluşçu/buluşçular, Üniversitenin yazılı onayı olmaksızın buluşa ilişkin tek başına ya da
üçüncü kişilerle birlikte üretim, satış, pazarlama ve diğer her türlü ticarileştirme
faaliyetlerinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7

Buluşçu/buluşçular, Üniversitenin yazılı onay veya muvafakati olmadan sözleşmeden
doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmeyeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.

5)

YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1

Üniversite, işbu Sözleşme konusunda patent/faydalı model başvurusunun hazırlanması
ve başvuru öncesi gerekli aşamalarda hizmet alınması ve gerek Türkiye’de yapılacak patent
başvuruları gerekse yurtdışında ulusal, bölgesel veya uluslararası patent başvuruları ile ilgili
olarak yapılacak harcamaları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2

Üniversite, çalışan buluşu kapsamında yaptığı patent/faydalı model başvurusundan
vazgeçtiği takdirde, öncelikle buluşçuya/buluşçulara başvuru veya patent hakkını
devralmasını teklif eder. Buluşçu/buluşçular teklifi kabul etmesi halinde haklar devredilir.
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5.3

Üniversite, buluşçuya patent/faydalı model hakkını devrettiği takdirde başvuru sürecine
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4

Buluşla ilgili sınai mülkiyet haklarının tescili halinde koruma için gerekli olan yıllık ücretler
patentin koruma süresi boyunca Üniversite tarafından ödenir.

6)

ORTAK HÜKÜMLER

6.1

Taraflardan her biri, buluşa ilişkin hakkının üçüncü bir kimse tarafından ihlal edildiğini
veya ihlal edilme tehlikesi olduğunu öğrendiği andan itibaren diğer Tarafı derhal yazılı
olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, Üniversite, tüm masraflar kendisi
tarafından karşılanmak suretiyle hakkın korunmasına yönelik yasal girişimde bulunur.

6.2

İşbu Sözleşme konusundayapılacak harcamalara ilişkin karar alma ve uygulama yetkisi
münhasıran Üniversiteye aittir. Buluşçu/buluşçular, Üniversite tarafından yapılan
harcamalarla ilgili alınan kararların sonuçları nedeniyle Üniversiteye karşı herhangi bir
maddi veya manevi tazminat, gelir kaybı ve benzeri talepler ileri süremez.

6.3

Buluşun ticarileştirilmesi konusunda karar verme yetkisi Üniversiteye aittir. Üniversite
ticarileştirme sürecinde Buluşçuyu/buluşçuları bilgilendirmeyi ve onların görüşünü almayı
kabul, beyan ve taahhüt eder.

7)

YETKİ DEVRİ
Üniversite, sözleşme kapsamında tescil, ticarileştirme konularında üstlendiği
yükümlülükleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 32. Maddesi ile kurulan
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi’ne(BÜ-TTO A.Ş.)
devredebilir.

8)

GELİR PAYLAŞIMI

8.1

İşbu sözleşme kapsamında, çalışan buluşu olarak değerlendirilen ve patent/faydalı model
başvurusu yapılan buluşun lisans verilmesi veya diğer yollarla ticarileştirilmesi neticesinde
elde edilen gelirden yapılan tescil başvurusu ve koruma ücreti ile bu amaçla yapılmış sair
masraflar mahsup edildikten sonra kalan kısmı buluş üzerinde taraflar arasında kabul
edilen paylaşım oranına göre taraflar arasında paylaştırılır.

8.2

Sözleşmeye konu buluş/buluşlara vaki tecavüzler dolayısıyla tahsil edilecek tazminat
tutarları gelir paylaşımına ilişkin bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olarak kabul edilen
Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin İlke ve Esaslar çerçevesind
taraflar arasında paylaştırılır.

8.3

Buluşla ilgili gerçekleşen tüm mali işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin kaydı TTO
tarafından
tutulur ve saklanır. Talep halinde buluşçuya buluşla ilgili işlemlere ilişkin belgelerin birer
nüshası verilir.

8.4

Patente konu olan sınai mülkiyet haklarının lisans verilmesi yahut diğer yollarla ticaret
mevkiine konulması hususunda tarafların her birinin onayı aranır. Herhangi bir taraf haklı
bir neden olmaksızın onay vermekten kaçınamaz.
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8.5

Buluşla ilgili sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinden doğacak gelirlerden yapılan tescil
başvurusu ve koruma ücreti ile bu amaçla yapılmış sair masraflar mahsup edildikten sonra kalan
kısmı % 50‘si Üniversiteye % 50 ‘si buluşçuya/buluşçulara olmak üzere
paylaştırılacaktır.

9)

GİZLİLİK

9.1

Taraflar, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemler sırasında öğrendikleri
yek diğerine ait her türlü hukuki, idari, ticari, endüstriyel ve/veya teknik bilgi, know-how,
ticari veya meslek sırrı dahil her türlü bilgi ve belgeyi saklı tutacaklarını ve diğer tarafın
yazılı izni ve onayı olmadan bunları üçüncü kişilere hiçbir suretle açıklamayacaklarını
gizlilik esaslarına mutlak olarak riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.2

Buluşçu/buluşçular, buluşla ilgili tescil başvurusu sürecine halel getirmemek kaydıyla,
buluşla ilgili araştırma sonuçlarını ve bilgiyi, bilimsel yayınlarda ve diğer bilimsel
faaliyetlerde kullanabilir.

10)

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK
Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması tarafların karşılıklı yazılı onay vermesi şartına
bağlıdır.

11)

BİLDİRİMLER
Taraflar arasında sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak tarafların
sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacaktır. Adresi değiştiren taraf, adres değişikliğini
karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği müddetçe sözleşmede kabul edilen adrese yapılan
bildirimler geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

12)

MÜCBİR SEBEP

12.1. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, taraflardan
herhangi birinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen,
geçici veya daimi olarak durduran ya da önemli ölçüde güçleştiren doğal afetler, harp,
seferberlik, terör, yangın, grev, lokavt ve hükümet tarafından alınmış ülke genelini ve
yönetimini etkileyen kararlar gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen haller tüm
taraflar için mücbir sebep sayılır.
12.2.

Mücbir sebep durumunun meydana geldiğini iddia eden taraf, söz konusu durumun
meydana gelmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, söz konusu mücbir sebep
olayının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin üzerinde yarattığı
etkiyi yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde diğer tarafa
bildirimde bulunmayan taraf mücbir sebep iddiasında ileri sürme hakkını kaybeder.

12.3 Mücbir sebebin devamı süresince, işbu sözleşmede yer alan yükümlülükler askıda kalacak
ve süreler işlemeyecektir.
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13)

BULUŞ HAK SAHİPLİĞİNİN DEVRİ

13.1

Üniversite tescil başvurusundan veya patent hakkından vazgeçmek isterse veya
buluş patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, öncelikle buluş
sahiplerine başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Buluşçular teklifi
kabul etmesi durumunda haklar devredilir. Üniversite, devir halinde buluşçuya tescil
ve koruma için gerekli olan belgeleri verir.

13.2

Üniversite patent hakkını buluşçuya/buluşçulara devretmesi durumunda inhisari
nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir bedel karşılığında saklı tutabilir.
Buluşçunun/buluşçuların teklifi kabul etmemesi durumunda patent başvurusu veya
patent üzerindeki tasarruf yetkisi Üniversiteye ait olur.

14)

SÖZLEŞME SÜRESİ

14.1

İşbu sözleşme buluşla ilgili tescil başvurusu süresince ve tescil yapıldıktan sonra koruma
süresi devam ettiği müddetçe hüküm ifade edecektir.

14.2

Sözleşme konusu buluşla ilgili hakların üçüncü kişilere devredilmesi halinde sözleşme
kendiliğinden münfesih olur.

15)

SON HÜKÜMLER
İşbu sözleşme on beş maddeden mürekkep olup, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve
serbest iradelerine uygun olarak
/ / tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenip
imzalanmıştır.

Rektör

Buluşçu 1
Buluşçu 2
Buluşçu 3
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Ek-4
Boğaziçi Üniversitesi .................................... Enstitüsü ........................................ Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans/Doktora Programı çerçevesinde gerçekleştirdiğim akademik araştırmaların oluşma
sürecinde tez danışmanımın araştırma laboratuvarının olanaklarından, tezimin konusuyla ilgili
bilgisinden ve fikirlerinden faydalanmam dolayısıyla, tezimin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’ndan kaynaklı haklar (telif hakkı) bana ait olmakla birlikte tez çalışmalarım sonucunda
ortaya çıkacak tüm makale, bildiri, yazılım, kitap, kitap kısmı dâhil yayınlarla ilgili telif hakları
ile ilgili olarak ortak hak sahibi olduğunu, bu çerçevede ortaya çıkacak eserlerle ilgili telif haklarına
ilişkin konulardaki her nevi bilgi paylaşımı, sunum, başvuru, ticari anlaşmalar ve benzeri girişimi
tez danışmanımın bilgisi ve yazılı onayı dâhilinde gerçekleştireceğimi, ayrıca ürün geliştirme, ürün
teknik inceleme hakkının danışmanımda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Tez
çalışmasında ortaya çıkan ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Hakkı Kanunu uyarınca Üniversitenin hak
sahibi olduğu tasarım, patent, faydalı model gibi sınai haklar üzerinde tez danışmanımın Boğaziçi
Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslarına uygun şekilde tasarım sahibi
ve/veya buluşçu olduğunu, sınai mülkiyet hakkına konu olan tasarım, patent ve faydalı modelle
ilgili tescil, ticarileştirme, lisans verilmesi ve diğer hukuki işlemlerle ilgili olarak tasarruf hakkının
münhasıran Boğaziçi Üniversitesi’ne ait olduğunu, bu kapsamda Tez Danışmanımın bilgisi, yazılı
onayı ve mutabakatı çerçevesinde Üniversite ile işbirliği yapacağımı kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
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Ek-5
A.
COMMITMENT LETTER
BOĞAZİÇİ UNIVERSITY ERASMUS STUDENT MOBILITY TRAINING

UNDERSTANDING the Boğaziçi University Intellectual Property Policy, adopted pursuant to the
respective laws of Turkey,
CONSIDERING that I ________________________________________ [name, surname of the
Trainee/Researcher] may be involved in the Boğaziçi University research/related activities/ during a
period of my stay there under the ___________________________________ [Erasmus
program/year/dates] (“Trainee/Researcher”),
HAVE AGREED to execute this Commitment Letter with Boğaziçi University and hereby
ACKNOWLEDGE my acceptance of the Boğaziçi University Intellectual Property Policy according
to the provisions outlined below.

C1. According to relevant Turkish laws,
 discovery or invention that is the product of the Boğaziçi University Research, including
without limitation patent and other intellectual property rights arising under Turkish laws,
such as utility models, trademarks, industrial designs, geographical indicators
 as well as copyright where the work is (i) supported by direct allocation of funds through
Boğaziçi University for the pursuit of specific project or commissioned by Boğaziçi
University, or (ii) makes significant use of Boğaziçi University resources/personnel,
 generated by the Trainee/Researcher and/or the Supervisor as a result of undertaking the
research activity/training (“Product of Research”) administered by the Boğaziçi University,
shall belong to Boğaziçi University (solely or together with other party(s) involved as per existing
contractual arrangement between Boğaziçi University and third party(s)).
By signing this Commitment Letter , the Trainee/Researcher agrees to vest the Product of the Research
and all the respective rights therein to Boğaziçi University (solely or together with other party(s)
involved as per as per existing contractual arrangement between Boğaziçi University and third
party(s)).
C2. The Product of the Research may, upon the consent of the Supervisor/Boğaziçi University, be
published/disclosed in collaboration with the Supervisor and in accordance with normal academic
practice. The Trainee/Researcher shall not publish or publicly disclose the Product of the Research
without a prior written approval of the Supervisor/Department/Boğaziçi University. Any proposed
publication shall be submitted for review to the Supervisor and/or BU Boğaziçi University at least 60
days prior to publication, and changes may be required before such approval is given. Any publication
shall acknowledge the support of the Supervisor, the Host Department and Boğaziçi University.
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C3. The Trainee/Researcher shall keep secret and not disclose, in whatever form, information of a
confidential nature, including but not limited to technical or commercially sensitive information,
whether relating to Boğaziçi University or a third party, either disclosed to or witnessed by the
Trainee/Researcher while at BU, Boğaziçi University, before, during or after the Term of the
Commitment Letter . Such restrictions shall apply both during the Term of the research/training and
for three years thereafter notwithstanding the termination of the Commitment Letter .
C4. The Confidentiality and Intellectual Property conditions stated above under the heading “C3” may
be modified by an agreement between the Trainee/Researcher, the Supervisor and Boğaziçi
University. Such an agreement shall be considered as an Annex to this Commitment Letter .
C.5 The Trainee/Researcher shall be entitled to claim for at least one third of the income deriving from
any patent commercialization of the Product of the Research. Specific arrangement on this shall be
agreed upon in a separate agreement prior to patenting/commercialization of the Product of University
Research.
C6. The Trainee/Researcher shall disclose to Boğaziçi University all potentially patentable inventions
conceived and related to participation in the University Research. The Trainee/Reasercher shall further
agree to disclose and cooperate in the patenting and commercial development of any such discovery or
invention that is the Product of University Research.

Student
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Ek-6
B.
This (more general) Commitment Letter may be used not only for Erasmus students, but for all other
cases of employment, research, cooperation with those Researchers who do not have any conflicting
contractual obligations with other institutions.
IP COMMITMENT LETTER
BOĞAZİÇİ UNIVERSITY
UNDERSTANDING the Boğaziçi University Intellectual Property Policy, adopted pursuant to the
respective laws of Turkey,
CONSIDERING that I ________________________________________ [name, surname of the
Researcher] may be involved in the Boğaziçi University research/related activities/ during a period of
my stay there under the ___________________________________ [employment, enrollment or
appointment into a training program/year/dates] (“Researcher”),
HAVE AGREED to execute this IP Commitment Letter with Boğaziçi University and hereby
ACKNOWLEDGE my acceptance of the Boğaziçi University Intellectual Property Policy according
to the provisions outlined below.

Definitions
University Research: research and related activities (i) which are related in any way to duties or
responsibilities for which a Researcher has been compensated by Boğaziçi
University and/or (ii) for which facilities/recourses owned, operated, or
controlled by Boğaziçi University are used by the Researcher and/or (iii) for
which any other valuable consideration is provided by Boğaziçi University.
Product of University Research: discovery or invention that is the product of University Research,
including without limitation patent and other intellectual property rights
arising under Turkish Law, such as utility models, trademarks, industrial
designs, geographical indicators, as well as copyright as defined in this
Commitment Letter .
Copyright:

Computer software, other work that is (i) supported by direct allocation of funds
through Boğaziçi University for the pursuit of specific project or
commissioned by Boğaziçi University, or (ii) makes significant use of
Boğaziçi University resources/personnel

Article 1 – Assigning ownership rights
As a condition of my involvement in the University Research using the Boğaziçi University facilities
and resources, I acknowledge my acceptance of the Boğaziçi University Intellectual Property Policy,
and do hereby assign to Boğaziçi University all of my ownership, right, title and interest in any
Product of University Research, including copyright within the meaning of this Commitment Letter .
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Article 2 - Compensation
I understand that I am entitled to claim for at least one third of the income deriving from any Product
of University Research patent/copyright commercialization. Specific arrangement on this shall be
agreed upon in a separate agreement prior to patenting/commercialization of the Product of University
Research.
Article 3 – Disclosure and Cooperation
I undertake to disclose to Boğaziçi University all potentially patentable inventions obtained and
related to my participation in the University Research.
I further agree to fulfill my obligations of disclosure and cooperation in the patenting and commercial
development of any such discovery or invention that is the Product of University Research.
Article 4 – Confidentiality
I understand that I shall keep secret and not disclose, in whatever form, information of a confidential
nature, including but not limited to technical or commercially sensitive information, whether relating
to Boğaziçi University or a third party, either disclosed to or witnessed by me while at Boğaziçi
University, before, during or after the term of the Commitment Letter . Such restrictions shall apply
both during the term of the research/training and for three years thereafter notwithstanding the
termination of the Commitment Letter .
Article 5 – Publication
The Product of the Research may, upon the consent of the Supervisor/Boğaziçi University, be
published/disclosed in collaboration with the Supervisor and in accordance with normal academic
practice. The Researcher shall not publish or publicly disclose the Product of the Research without a
prior written approval of the Supervisor/Department/Boğaziçi University. Any proposed publication
shall be submitted for review to the Supervisor and/or Boğaziçi University at least 60 days prior to
publication, and changes may be required before such approval is given. Any publication shall
acknowledge the support of the Supervisor, the Host Department and Boğaziçi University.
Article 6 – Contractual obligations to third parties
I certify that I have no contractual obligations to any third party, organization, or corporation
containing provisions regarding rights in inventions that are, or could be reasonably construed to be, in
conflict with this Commitment Letter . I will not enter into any agreement in the future creating patent
or other intellectual property obligations that conflict with this Commitment Letter or the Boğaziçi
University policy.
Article 7 – Final provisions
I agree to abide by the terms and conditions of Boğaziçi University Intellectual Property policies, as
they may be amended from time to time, in the course of my University research.
This Committement Letter is effective as of_________________________________
Done in Istanbul on________________
Signature:
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C.
IP COMMITMENT LETTER
RESEARCHERS ON SABBATICAL LEAVE AT BOĞAZİÇİ UNIVERSITY
UNDERSTANDING the Boğaziçi University Intellectual Property Policy, adopted pursuant to the
respective laws of Turkey,
CONSIDERING that I ________________________________________ [name, surname of the
Trainee/Researcher], currently employed at ______________________________________________
[full name of institution] plan to be involved in the Boğaziçi University research/related activities/
during
my
sabbatical
leave___________________________________
[year/dates]
(“Trainee/Researcher”),
HAVE AGREED to execute this Commitment Letter with Boğaziçi University and hereby
ACKNOWLEDGE my acceptance of the Boğaziçi University Intellectual Property Policy according
to the provisions outlined below.

Assigning ownership rights
As a condition of my involvement in the University Research using the Boğaziçi University facilities
and resources, I acknowledge my acceptance of the Boğaziçi University Intellectual Property Policy,
and do hereby assign to Boğaziçi University and to my employer outside Boğaziçi University all of
my ownership, right, title and interest in any Product of University Research, including copyright
where the work is (i) supported by direct allocation of funds through Boğaziçi University for the
pursuit of specific project or commissioned by Boğaziçi University, or (ii) makes significant use of
Boğaziçi University resources/personnel.
Disclosure and Cooperation
I will undertake to disclose to Boğaziçi University all potentially patentable inventions obtained (in
whole or part) in the course of my participation in the University Research with the use of the
Boğaziçi University resources. I further agree to fulfill my obligations of disclosure and cooperation in
the patenting and commercial development of any such discovery, invention and/or copyright that is
the Product of University Research.
Confidentiality
I understand that I shall keep secret and not disclose, in whatever form, information of a confidential
nature, including but not limited to technical or commercially sensitive information, whether relating
to Boğaziçi University or a third party, either disclosed to or witnessed by me while at Boğaziçi
University, before, during or after the term of the Commitment Letter . Such restrictions shall apply
both during the term of the sabbatical leave and for three years thereafter notwithstanding the
termination of the Commitment Letter .
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I shall not disclose any confidential information of my current employer in the course of my
University Research at Boğaziçi University. I also undertake not to conduct any work for my current
employer while participating in the University Research at Boğaziçi University.
Consistency with other obligations
I certify that such assignment is consistent with the terms of my current employment outside Boğaziçi
University and does not conflict with any other obligations of mine. I will not enter into any agreement
in the future creating patent or other intellectual property obligations that may conflict with this
Commitment Letter or the Boğaziçi University policy.
Final provisions
I agree to abide by the terms and conditions of Boğaziçi University Intellectual Property policies, as
they may be amended from time to time, in the course of my University Research.

This Commitment Letter is effective as of_________________________________
Done in Istanbul on________________
Signature________________
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C.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE DEVRİNE İLİŞKİNTAAHÜTNAME
Boğaziçi Üniversitesi’de Paralı İzin (sabbatical) Kapsamında Bulunan Araştırmacılar

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından
onaylanmış bulunan Boğaziçi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Politikası’nı dikkate alarak,
Hâl-i hâzırda _______________________ [Kurumun tam adı]’de istihdam edilmekte olan ben,
_________________________________ [Stajyer veya Araştırmacının adı ve soyadı], paralı iznim
esnasında ve _____________ tarihleri arasında [yıl/tarih] Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma/ilgili
faaliyetlerde bulunmayı hedeflemekteyim ("Stajyer /Araştırmacı"),
Boğaziçi Üniversitesi ile tarafım arasında olan işbu Sözleşmeyi kabul ettiğimi ve bu suretle
Boğaziçi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Politikası'nı, aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda kabul
ettiğimi ikrar ederim.

Mülkiyet Haklarının Devri
Boğaziçi Üniversitesi'nin imkan ve kaynaklarını kullanarak Üniversite Araştırmalarına katılmamın bir
şartı olarak, Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin İlke ve Esaslar
belgesini kabul ettiğimi ikrar ediyorum ve işbu Sözleşme marifetiyle araştırmanın (i) Boğaziçi
Üniversitesi tarafından yürütülen veya belirli bir projenin yürütülmesi, veya (ii) Boğaziçi
Üniversitesi’nin kaynakları ve/veya personelinden kayda değer şekilde yararlanılması hallerinde, telif
hakları dahil olmak üzere Üniversite Araştırması Çıktısına müteallik tüm mülkiyet haklarımı Boğaziçi
Üniversitesi'ne ve Boğaziçi Üniversitesi dışındaki işverenime devrederim.

Bildirim Yükümlülüğü ve İşbirliği
Boğaziçi Üniversitesi kaynaklarını kullanarak Üniversite araştırmalarına katılım sürecinde elde edilen
ve potansiyel olarak (kısmen veya tamamen) patente konu olabilecek buluşları Üniversiteye ve/veya
TTO’ya usulüne uygun şekilde bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca, Üniversite
araştırmalarının çıktısı olan herhangi buluşun patentinin/faydalı Sadece araştırmacı tarafından
imzalandığındna düzeltildi. alınması ve/veya telif hakkı da dahil olmak üzere ticari olarak
geliştirilmesinde bildirim ve işbirliği yükümlülüklerimi yerine getirmeyi kabul ederim.

Gizlilik
Boğaziçi Üniversitesi veya üçüncü bir tarafla ilgili olup teknik veya ticari hassasiyeti haiz bilgiler de
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunduğum süre zarfında,
tarafıma ifşa edilen veya müşahede ettiğim gizli nitelikteki bilgileri, işbu Sözleşmenin süresinden
önce, esnasında ve sonrasında gizli tutacağımı ve hiçbir suretle, açıklamayacağımı kabul ediyorum.
Mezkur kısıtlamalar, Sözleşmenin feshi dikkate alınmaksızın paralı iznim süresince ve bu sürenin
bitiminden üç yıl sonrası için geçerli olacaktır.
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Üniversite Araştırmaları sırasında mevcut işverenimin gizli bilgilerini ifşa
etmeyeceğim. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Üniversite Araştırmalarına katıldığım sırada mevcut
işverenim için herhangi bir çalışma yapmamayı taahhüt ederim.

Diğer Yükümlülüklerle Tutarlılık ve Uyum
Bu görevimin Boğaziçi Üniversitesi dışındaki mevcut iş alanımın şartları ile tutarlı olduğunu ve diğer
yükümlülüklerim ile çelişmediğini teyit ederim. Gelecekte bu Sözleşme veya Boğaziçi Üniversitesi
politikasıyla çelişebilecek patent veya diğer fikri mülkiyet yükümlülükleri oluşturma konusunda
herhangi bir sözleşme yapmayacağımı beyan ederim.

Son hükümler
Boğaziçi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Politikalarının şart ve koşullarına, Üniversite Araştırmalarım
sürecinde zaman zaman yapılabilecek değişiklikleriyle birlikte, uyacağımı kabul ediyorum.

Bu Taahhütname, _________________________________ tarihinden itibaren geçerlidir
İstanbul'da ________________'da imzalandı
İmza________________
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