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ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI MUTABAKAT 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  
Telefon               : 

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

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

 
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 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 KONUSU VE KAPSAMI 

 

Bu Sözleşme; Üniversite’ye bildirimde bulunulan ve bilgileri Madde 2’de verilen Fikri Ürün’ün ticarileşmesi 
sonucunda elde edilecek gelirin ve giderlerin paylaşılması ile ilgili hükümleri içerir.  

 
4. TANIMLAR 

 

Bu Sözleşme’de geçen; 
 

a) Üniversite: Atılım Üniversitesini 
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 
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ifade eder. 
 

5. ANLAŞMA 
 

a) Fikri Ürün’e ait FMH’nin ticarileşmesi ile elde edilecek gelirler ve  ortaya çıkan maliyetlerin Üniversite ile 
Çalışan arasındaki paylaşımı aşağıda verilen tabloda belirtilen oranlar dahilinde yapılacaktır. 
 
 

GELİR/MALİYET PAYLAŞIM ORANLARI 

Elde Edilen Gelir (TL) Üniversite Payı (%) ARGEDA-TTO Payı (%) Çalışan Payı (%) 

0,00– 20.000,00 0 0 100 

20.000 - 40 20 40 

 
b) Fikri Ürün’e ait FMH’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 

Çalışan 1 Payı (%) Çalışan 2 Payı (%) 

  

 
6. GEÇERLİLİK SÜRESİ VE FESİH 

 

a) Bu sözleşmenin geçerliliği taraflar arasında yeni bir Mutabakat 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 değişiklik/fesih gerçekleşecektir. 
 

7. KAYITLAR VE İHTİLAFLARIN HALLİ  
 

a) Tarafların kayıtları arasında farklılık olması halinde Üniversite kayıtları geçerli bağlayıcı delil  olarak kabul 
edilecek olup, işbu hüküm delil sözleşmesi hükmündedir.  

b) İhtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.  
 
8. EKLER 

 

I. Buluş Bildirim Formu (BBF) 
II. Mütevelli Heyeti FMH Karar Yazısı 

 
9. YÜRÜRLÜK 

 

Bu Sözleşme 2 (iki) sayfa ve 9 (dokuz) maddeden ibaret olup ...../..../..... tarihinde yürürlüğe girer. 
 


