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ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMESİ 

 
1. TARAFLAR 

 

Bu Sözleşme Atılım Üniversitesi (Üniversite olarak anılacaktır) ile aşağıda bilgileri bulunan Fikri Ürün sahibi 
/sahipleri (Çalışan olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.  
 

Taraflar; 
 
a) Atılım Üniversitesi  
Adresi  : Atılım Üniversitesi Kampüsü, Kızılcaşar Mahallesi İncek, Gölbaşı- Ankara 
E-posta  :   
Telefon               : 
 

 

b) Çalışan 1 
Adı   :  
Adresi   :  
E-posta  :   
Telefon  :  
 
c) Çalışan 2 
Adı   :  
Adresi   :  
E-posta  :   
Telefon  :  
 
 

Tebligat Taraflar’ın yukarıda yer alan adreslerine yazılı olarak ve/veya e-posta adreslerine e-posta 
gönderilmek sureti ile yapılabilir. Yukarıda bilgilerde yapılacak her türlü değişikliğin değişiklik tarihinden 
itibaren en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak diğer taraf/lara bildirilmesi zorunlu olup, aksi halde yukarıda 
yazılı adreslere yapılan her türlü tebligat usulüne uygun tebliğ edilmiş kabul edilecektir. 

 
2. FİKRİ ÜRÜN BİLGİLERİ  
 

Fikri Ürün Başlığı  :  
BBF Bildirim No :  
BBF Tarihi : 
 
3. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU  

 

Bu Sözleşme; Atılım Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları Usul ve Esasları kapsamında Çalışan tarafından 
Üniversite’ye bildirimde bulunulan Fikri Ürün’ün (Madde 2), Çalışan’ın talebiyle Üniversite’ye 
devredilmesine ve Üniversite tarafından devralınmasına yönelik hükümleri içerir. 
 
4. MEVZUAT 

 

a) Atılım Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları Usul ve Esasları 
b) T.C. Kanunları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
c) 24.06.1995 tarihli ve 25504 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanan 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 
d) 05.11.1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik” 
 
5. TANIMLAR 

, 

Bu Sözleşme’de geçen; 
a) Üniversite : Atılım Üniversitesini 
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b) Çalışma: Üniversite bünyesinde veya Üniversite’nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde gerçekleşen 
araştırma, geliştirme, uygulama, uyarlama, eğitim ve danışmanlık çalışmalarını 

c) Çalışan: Çalışmada yer alan Üniversite mensuplarını ve lisans/lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencileri 
d) Fikri Mülkiyet Hakları (FMH): Üniversite 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 

e) 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 

f) Fikri Ürün(Buluş): 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 

g) Mutabakat Sözleşmesi: Fikri ürünün ticarileştirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin hak sahipleri 
arasındaki paylaşımını düzenleyen sözleşmeyi 
  ifade eder. 
 

6. ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

Çalışan; 
 

a) FMH başvurusu ve FMH ile ilgili destek ve teşvik başvuruları sırasında, Üniversite tarafından talep edilen 
bilgi ve belgeleri kısa süre içerisinde sağlar, gerekli belgeleri imzalar ve çalışmalara katılır. 

b) Üniversite’nin Sözleşme’ye konu fikri ürün ile ilgili detaylı bilgi veya düzeltme istemesi durumunda talep 
edilen süre içerisinde gerekeni yapar. 

c) Fikri Ürün ile ilgili olarak ticarileştirme aşamalarında gerekli belgeleri imzalar, gerekli görüldüğü taktirde 
Fikri Ürün’ün ticarileştirilmesi için ilgili faaliyetlere destek verir ve Fikri Ürün’ün ticarileştirilmesi 
aşamasındaki müzakerelere katılır. 

d) FMH’nin ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerin paylaşımında FMH Mutabakat Sözleşmesi’ne ve 
diğer tüm idari esaslarda Atılım Üniversitesi mevzuatına uygun davranır. 

e) Fikri ürüne konu çalışma ile ilgili tüm fikri hakların kendisine ait olduğunu, fikri ürünün patent ihlaline 
sebebiyet vermediğini kabul ve beyan eder, bu sebeple doğacak/oluşacak her türlü zarardan sorumlu 
olduğunu kabul eder. 

 
7. ÜNİVERSİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Üniversite; 
 

a) Devir aldığı Fikri Ürün’e ait fikri hakkın korunması için gerekli başvuru dokümanlarının ivedilikle 
hazırlanmasını sağlar, FMH başvurusu ile ilgili olarak yapılacak harcamaları karşılar, korumanın 
devamlılığının sağlanması hususunda süreci takip eder. 

b) Başvuru ve koruma ile ilgili teşvik ve destek programlarına başvurulmasını sağlar. 
c) FMH’nin ticarileştirme yollarının araştırılmasını ve gerekli lisans anlaşmalarının yapılmasını sağlar.  
d) Fikri ürün ile ilgili FMH başvurusunun gecikmemesi amacıyla gerekli önlemleri alır, başvuru sonrası süreci 

takip eder ve ticarileşme sürecinde gerekli lansman çalışmalarını yapar. 
e) Ticarileşme sürecinde kurum/kuruluşlarla ile ilgili yazışma ve icraatları gerçekleştirir, ticarileştirilmesini 

hızlandırıcı ve gelir arttırıcı önlemleri alır. 
f) FMH Üniversite’ye ait olan fikri ürüne ait hak ihlali olması durumunda gerekli işlemleri başlatır. 
g) Bu Sözleşme’ye konu fikri ürün ile ilgili FMH başvurusunu hakların kaybına sebep olmayacak, makul süre 

zarfında gerçekleştirir. 
 

8. TARAFLARIN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

Taraflar; 
 

a) Fikri Ürün ile ilgili olarak elde edilen bilgilerin gizliliğini sağlamak ve korumakla yükümlüdürler. 
b) Bu sözleşme ile devrettikleri haklarını, sözleşme yürürlükte olduğu sürece Üçüncü Kişilere 

devredemezler. 
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c) Sözleşmede belirtilen adres ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu ve bu adreslere gönderilecek bütün ihbar 
ve tebligatların, kendisine yapılmış olduğunu kabul eder ve herhangi bir adres değişikliği olması 
durumunda yeni adresi diğer taraflara bildirmekle yükümlüdür. 
 

9. GELİR/MASRAF PAYLAŞIMI 
 

FMH’ye konu olan fikri ürünün ticari değer kazanması neticesinde elde edilecek gelirin ve ortaya çıkacak 
masrafların paylaşımı Mutabakat Sözleşmesi’nde belirtildiği şekildedir. 

 
10. ANLAŞMALAR 

 

a) Çalışan, bu Sözleşme’ye konu olan FMH’yi, Mevzuat (Madde 4) ile doğan haklarını Üniversite’ye 
devretmeyi, 

b) Üniversite, bu Sözleşme’ye konu fikri ürün ile ilgili yapılacak resmi FMH başvurusunda Üniversite’nin 
“Başvuru Sahibi”, Çalışan’ın “Buluş Sahibi” olarak belirteceğini, 

c) Üniversite, FMH tescil başvurusu sırasında ve korumanın devamlılığı sırasında oluşacak giderleri 
ödemeyi, 
kabul ve beyan eder. 
 

11. GEÇERLİLİK SÜRESİ VE FESİH 
 

a) Bu Sözleşme Taraflar arasında yeni bir FMH Devir Sözleşmesi imzalanana kadar devam eder. 
b) Taraflardan en az birinin değişiklik/fesih istemesi durumunda istek, gerekçesi ile birlikte diğer Taraflara 

yazılı olarak bildirilecek ve Taraflarca mutabakat sağlanması durumunda fesih/değişiklik 
gerçekleşecektir. 

 
12. EKLER 

 

I. Fikri Mülkiyet Hakları Mutabakat Sözleşmesi 
II. Buluş Bildirim Formu (BBF) 

III. Mütevelli Heyeti FMH Karar Yazısı 
 

13. YÜRÜRLÜK 
 

Bu Sözleşme 3 (üç) sayfa ve 13  (on üç) maddeden ibaret olup ...../...../...... tarihinde yürürlüğe girer. 


