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ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
 
 
Amaç  
MADDE 1 –Bu Yönerge’nin amacı, Atılım Üniversitesi mensupları ile mensubu olmasa bile Atılım 
Üniversitesi ile doğrudan yahut dolaylı olarak faaliyet yürütmüş kişilerin Üniversite’de ürettikleri veya 
üretilmesine katkı sağladıkları her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının belirlenmesi, korunması, 
taraflar arasında paylaşılması ve ticarileştirilmesi hususlarında yürütülecek çalışmaya dair usul ve 
esasları düzenler.  
  
Kapsam  
MADDE 2- Bu Yönerge Üniversite’den maaşlarının tamamını veya bir kısmını alan ya da her hangi bir 
ödeme alıp almadıklarına bakılmaksızın; tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanlarının, misafir 
öğretim elemanları ve araştırmacıların, tam zamanlı ve yarı zamanlı görevliler ve çalışanların (tüm 
personelin), lisans ve lisansüstü (değişim programı öğrencileri dâhil olmak üzere) tüm öğrencilerin, 
doktora sonrası araştırmacıların ve stajyerlerin, Atılım Üniversitesi ile doğrudan yahut dolaylı olarak 
faaliyet yürütmüş kişilerin, Üniversite tarafından ya da Üniversite’nin ortak olarak yürütmüş olduğu 
çalışmalarda projelerde bulunan veya görev alan kişilerin Üniversite ve Üniversite’ye bağlı birimlerde 
yürütülen çalışmalar ve projeler ile Üniversite’nin ortak olduğu çalışmalar ve projelerden doğacak  her 
türlü patent, faydalı model, tasarım, yazılım, girişim fikri, bilgi vb. fikri ve sınai mülkiyet hakları ile 
bunların ticarileştirilebilmesine  ilişkin esasları, kuralları, yöntemleri ve şartları kapsar.   
 
Dayanak  
MADDE 3- İşbu Yönerge  
 
a) T.C. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na,  

b) T.C. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, 

c) T.C. 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun‘a 

d) T.C. 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’a 

e) 24.04.2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Sınai Mülkiyet Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmelik’’ e,  

f) 29.09.2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’Çalışan Buluşlarına, 
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan 
Buluşlara Dair Yönetmelik’’ e, 

g) Üniversite tarafından çıkarılan diğer yönetmelik ve yönergelerde yer alan esaslara dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar  
MADDE 4- Bu Yönergede geçen; 
  

 
a) ARGEDA-TTO Direktörlüğü: Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Tasarım, 

Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğünü, 
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b) Buluş Bildirim Formu (BBF): Buluşa ilişkin ayrıntılı teknik açıklamayı ve varsa buluşa ait 
teknik resimleri içeren, hak sahipliğinin istenip istenmediğinin ve isteniyorsa gerekçelerinin 
belirtildiği, buluş sahiplerinin buluşa katkı oranlarının Üniversite’ye bildirildiği formu, 

c) Buluş Sahibi:  Buluşa konu olan çalışmayı gerçekleştiren ve Üniversite’den maaşlarının 
tamamını veya bir kısmını alan ya da her hangi bir ödeme alıp almadıklarına bakılmaksızın; 
tam zamanlı ve yarı zamanlı görev yapan tüm öğretim elemanlarını, misafir öğretim 
elemanlarını ve araştırmacıları, tam zamanlı/yarı zamanlı görevlileri ve çalışanları (tüm 
personeli), lisans ve lisansüstü (değişim programı öğrencileri dahil olmak üzere) tüm 
öğrencileri, doktora sonrası araştırmacıları ve stajyerleri,  

d) Çalışma: Üniversite bünyesinde veya Üniversite’nin taraf olduğu sözleşmeler/protokoller 
çerçevesinde gerçekleşen; araştırma, geliştirme, tasarım, uygulama, uyarlama, eğitim ve 
danışmanlık faaliyetlerinin tümünü,  

e) Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu (FSMDK): Rektör yardımcısı 
başkanlığında; ARGEDA-TTO Direktöründen, Hukuk Müşavirliği avukatından ve 
uzmanlıkları/deneyimleri açısından belirlenmiş iki tam zamanlı öğretim elemanından 
oluşan komisyonu,   

f) Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Üst Komisyonu (FSMDÜK): Rektör başkanlığında, 
Rektör tarafından belirlenmiş ve FSMDK’da görevlendirilmemiş tam zamanlı iki öğretim 
elemanından oluşan 3 kişilik üst komisyonu, 

g) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH): Çalışmalar öncesinde, sırasında veya sonucunda 
ortaya çıkan; patent, faydalı model, marka, tasarım gibi vb. her türlü sınai mülkiyet hakları 
ile Fikir ve Sanat eserleri Kanunu kapsamında eser olarak değerlendirilebilecek her türlü 
fikri mülkiyet haklarının tamamını, entegre devre topografyaları ve bitki ıslahçı haklarını, 

h) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Tarama ve Değerlendirme Formu (FSMH-TDF): BBF aracılığı 
ile bildirilen Fikri ve Sınai Ürün hakkında ulusal ve uluslararası tarama yapılarak elde edilen 
sonuçların sunulduğu, FSMH koruma kapsamının ve pazar değerlendirmesinin yapılarak ön 
inceleme niteliğinde hazırlandığı formu,  

i) Fikri ve Sınai Ürün: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının konusunu oluşturabilecek nitelikteki 
her türlü fikri yaratımı, 

j) FSMH Değerlendirme ve Onay Formu: FSMDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunu 
Mütevelli Heyetin görüş ve onayına sunmak amacıyla kullanılan formu,  

k) FSMH Mutabakat Sözleşmesi: Fikri ve Sınai ürünün ticarileştirilmesi sonucunda elde 
edilecek gelirin Üniversite ile buluş sahipleri/tasarımcılar arasındaki paylaşımını 
düzenleyen sözleşmeyi,  

l) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu ve yurt dışındaki resmi kurumları, 
m) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet’ini,  

n) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü ve Rektörlük Makamını, 

o) Rektör Yardımcısı: ARGEDA-TTO Direktörlüğünün bağlı olduğu Atılım Üniversitesi Rektör 

Yardımcısını, 

p) Serbest Fikri ve Sınai Ürün: Üniversite’nin Fikri ve Sınai ürün üzerindeki haklarından 

vazgeçmesi sonucunda FSMH başvurusu yapma hakkını Çalışan Buluş Sahibi/Tasarımcı’ya 

bıraktığı Fikri ve Sınai ürünleri, 

q) Tasarım Bildirim Formu (TBF): Tasarımın görsel özelliklerini yansıtan görsel anlatımı, varsa 

tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özelliklerinin yazılı olarak ifade edildiği 

tarifnameyi içeren, tasarımcı tarafından hak sahipliğinin istenip istenmediğinin ve 

isteniyorsa gerekçelerinin belirtildiği, çalışan Tasarımcı’nın ve diğer tasarımcıların tasarıma 

katkı oranlarının Üniversite’ye bildirildiği formu, 

r) Tasarım: Ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, 

renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümünü, 
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s) Tasarımcı: Korumaya konu olan tasarımı tasarlayan ve Üniversite’den maaşlarının 

tamamını veya bir kısmını alan ya da her hangi bir ödeme alıp almadıklarına bakılmaksızın; 

tam zamanlı ve yarı zamanlı görev yapan tüm öğretim elemanlarını, misafir öğretim 

elemanlarını ve araştırmacıları, tam zamanlı/yarı zamanlı görevlileri ve çalışanları (tüm 

personeli), lisans ve lisansüstü (değişim programı öğrencileri dahil olmak üzere) tüm 

öğrencileri, doktora sonrası araştırmacıları ve stajyerleri, 

t) Ticarileşme: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkının Üçüncü Kişilere belirli bir bedel karşılığında 

lisanslanarak, devir edilerek veya diğer yollarla ticarileştirilerek ticari faydaya dönüşmesini, 

u) Üçüncü Kişiler: Üniversite’nin ve/veya Çalışan Buluş Sahibi/Tasarımcı’nın, çalışmanın 

yürütülmesi, desteklenmesi, fikri ve Sınai ürünlerin ticarileştirilmesi gibi tüm süreçlerde 

temas halinde oldukları gerçek/tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları, 

v) Üniversite: Atılım Üniversitesini, 

 ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hakların Tanınması 

 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu (FSMDK) 
MADDE 5-(1) Komisyon Rektör Yardımcısı başkanlığında; ARGEDA-TTO Direktörü,  Hukuk Müşavirliği 
avukatı ve Rektör tarafından uzmanlıkları/deneyimleri açısından belirlenmiş iki tam zamanlı öğretim 
elemanından oluşur.   ARGEDA-TTO Direktörlüğü FSMH uzmanı komisyona raportör olarak katılır.  
 
(2) Üyeler, Rektör tarafından 2 yıl süreyle görevlendirilir. Rektör Yardımcısı ve ARGEDA-TTO Direktörü 
haricindeki üyeler yedekleri ile beraber görevlendirilir. Makam boşalması nedeniyle boşalan üyelik için 
Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Süresi dolan üye, yeniden görevlendirilebilir. 
 
(3) FSMDK, Rektör Yardımcısının çağrısı ile toplanır. Rektör yardımcısı, ARGEDA-TTO Direktörü, Hukuk 
Müşavirliği Avukatı ve iki öğretim üyesinin katılımı ile toplantı gerçekleştirilir. Alınan kararlarda 
toplantıya katılanların oy çokluğu aranır.  
 
(4) FSMDK, Üniversitenin Fikri ve Sınai Haklarla ilgili tüm politikalarını belirler ve güncel tutar, mevcut 
FSMH portföyünü ARGEDA-TTO Direktörlüğü aracılığı ile idari, hukuki ve ekonomik açıdan yönetir.  
 
(5) BBF ve TBF düzenlenmesi aşamasında Çalışmaya katkı yüzdeleri hususunda Buluş 
Sahipleri/Tasarımcılar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, FSMDK uzlaştırıcı rol alır. Tarafların 
uzlaşamaması durumunda FSMDK katkı yüzdelerini çalışmayı inceleyerek resen belirler.  
 
 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Üst Komisyonu  (FSMDÜK) 
MADDE 6-(1) Üst kurul Rektör başkanlığında, Rektör tarafından belirlenmiş ve FSMDK’da 
görevlendirilmemiş tam zamanlı iki öğretim elemanından oluşur. 
(2) FSMDÜK, FSMDK’nın kararlarına karşı Buluş Sahibi/Tasarımcı’nın itirazı halinde toplanır. 
(3) Alınan kararlarda toplantıya katılanların oy çokluğu aranır. 
 
Buluş ve Tasarım Bildirimi  
MADDE 7-(1) Buluş Sahibi/Tasarımcı; ürettikleri veya üretilmesine katkı sağladıkları Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları kapsamında değerlendirilme potansiyeli olan tüm çalışmaları ile ilgili bilgileri içerecek 
Buluş Bildirim Formu’nu (BBF) veya Tasarım Bildirim Formu’nu (TBF) eksiksiz biçimde doldurarak ve 
gizliliğe riayet ederek gecikmeksizin buluş ve tasarımın korunması ve ticarileştirmesinden sorumlu 
birim olan ARGEDA-TTO Direktörlüğüne teslim ederler. Islak imzalı bildirimin yapıldığı tarih itibari ile 
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gecikmeksizin ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından kendilerine bildirimin işleme alındığına dair yazılı 
bildirim yapılır. Buluş Sahibi/Tasarımcı ve ARGEDA-TTO Direktörlüğü buluşun veya tasarımın gizliliğine 
ilişkin her türlü önlemi almakla yükümlüdür. 
 
(2) Buluş Sahibi/Tasarımcı Üniversiteye bildirim yapmadan patent/faydalı model başvurusu yapmışsa, 
başvuruya ait tüm bilgi ve belgelerle birlikte başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Üniversiteye 
başvuru yapıldığına dair bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Buluş Sahibi/Tasarımcı bu yükümlülüğünü 
yerine getirmez ise 6769  Sayılı Yasa kapsamında üniversitenin uğradığı zararı gidermek zorundadır.  
 
(3) BBF’de aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır;  
 

 Buluşa ilişkin bilgiler  

 Buluş sahibine/sahiplerine ilişkin bilgiler  

 Buluşun ticarileşme potansiyeli hakkında görüşler  
 
(4) TBF’de aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır;  
 

 Tasarıma ilişkin bilgiler  

 Tasarımcı/Tasarımcılara ilişkin bilgiler  

 Tasarımın ticarileşme potansiyeli hakkında görüşler  
 
(5) Buluş Sahibi/Tasarımcı kendi üniversitesinin dışında başka üniversitelerin olanaklarından da 
yararlanmışsa, hem kendi üniversitelerine hem de olanaklarından yararlandıkları üniversiteye 
bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Fikri ve Sınai Ürün farklı üniversitelerin mensupları tarafından 
gerçekleştirilmişse, her biri ayrı ayrı kendi üniversitelerine bildirim yapmakla yükümlüdür.  
 
(6) Buluş Sahibi/Tasarımcı tescil başvuru işlemlerinin veya tescilden sonra hakkın sürdürülebilmesi için 
Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgileri zamanında ve eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. 
 
(7) Buluş ve Tasarım Bildiriminin kapsamı dışında kalan diğer tüm Fikri ve Sınai Ürün bildirimleri için 
doğrudan ARGEDA-TTO Direktörlüğü FSMH uzmanı ile irtibat kurulmalıdır.  
 
ARGEDA-TTO Taraması ve Ön Değerlendirmesi  
MADDE 8- ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından;  
 

1. BBF üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda ön araştırma ve ulusal/uluslararası veri 
tabanlarında taramalar yapılır. TBF üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda tasarıma ilişkin 
yenilik taraması yapılır, 

2. Buluş veya Tasarımın koruma kriterlerine uygunluğu ve potansiyel pazar değerlendirmeleri 
yapılır, tespit edilen eksikliklerin ve uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla buluş 
sahibine/tasarımcıya geri bildirimde bulunulur,  

3. Buluş Sahibi/Tasarımcı ile istişare amacıyla bir toplantı düzenlenerek ön değerlendirme ve 
tarama sonuçları hakkındaki bilgiler sunulur. Toplantıda BBF/TBF verilerine, tarama ve ön 
değerlendirme sonuçlarına ve Buluş Sahibi/Tasarımcı’nın görüşlerine başvurularak Fikri ve 
Sınai Mülkiyet Hakları Tarama ve Değerlendirme Formu (FSMH-TDF) düzenlenir,  

4. Hazırlanan FSMH-TDF, en yakın tarihli ilk komisyon toplantısında karar için FSMDK’ya sunulur.  

 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu’nun Bildirimi Değerlendirmesi 
MADDE 9 - (1) Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu (FSMDK), BBF/TBF ve FSMH-TDF’yi 
inceleyerek Fikri ve Sınai ürünü; korumaya uygunluk ve ticarileşme potansiyeli hususlarında 



31.08.2021 tarih ve 14 sayılı Senato Kararı 
 

5 
 

değerlendirir. Bu süreçte Üniversitenin önceliklerini de göz önünde tutar. FSMDK bu süreçte gerek 
duyması durumunda Buluş Sahibi/Tasarımcı’nın görüşlerine başvurabilir. Gerekli görülmesi 
durumunda komisyon dışından uzmanların görüşüne de başvurulabilir. Ek bilgi ya da belge isteyebilir. 
 
(2)Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Fikri ve Sınai ürün ile ilgili FSMH 
başvurusunun Türkiye ve varsa belirlenen yurt dışı ülkeler için Üniversite tarafından yapılmasının ve 
hak sahipliği talep edilmesinin uygun bulunması durumunda; BBF/TBF ile FSMH Değerlendirme ve 
Onay Formu Mütevelli Heyet’e sunulur. Üniversite’nin hak sahipliği talep etmesi ve FSMH başvurusu 
yapılması konusundaki onayı, FSMDK’nın kararını değerlendirerek Mütevelli Heyet verir. Mütevelli 
Heyet’in verdiği onaya istinaden Üniversite’nin hak sahipliği talebi yasal süreyi aşmayacak şekilde  
ivedilikle  Buluş Sahibi/Tasarımcı’ya yazılı olarak bildirilir.  
 
(3) Yapılan değerlendirme sonucunda FSMDK’nın Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkını Buluş 
Sahibi/Tasarımcı’ya bırakma kararı alması durumunda, FSMDK’nın bu husustaki kararı gerekçeleri de 
belirtilerek FSMH Değerlendirme ve Onay Formu ile Mütevelli Heyet’e sunulur. Üniversite’nin hak 
sahipliği talep etmemesi konusundaki onayı FSMDK’nın kararını değerlendirerek Mütevelli Heyet verir. 
Mütevelli Heyet’in bu kararı onaylaması durumunda, ilgili karar yasal süreyi aşmayacak şekilde  
ivedilikle Buluş Sahibi/Tasarımcı’ya yazılı olarak bildirilir. Buluş Sahibi/Tasarımcı dilerse Fikri ve Sınai 
Ürün ile ilgili hakların tamamı kendisine ait olacak şekilde başvuruyu kendisi gerçekleştirebilir. 
 
(4)  Buluş Sahibi/Tasarımcı, Üniversite’nin hak sahipliği talebine ilişkin resmi yazının kendisine tebliğ 
edildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde varsa itirazlarını gerekçeleri ile birlikte Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Değerlendirme Üst Komisyonu’na (FSDMÜK’e) yazılı olarak bildirebilir. FSMDÜK, itirazın bildirim 
tarihinden itibaren iki ay içinde itiraza ilişkin nihai kararını verir. Aksi takdirde fikri ve sınai ürün serbest 
kalır. Verilen karar gerekçeleriyle birlikte geciktirmeksizin Buluş Sahibi/Tasarımcı’ya yazılı olarak 
bildirilir. 
 
(5) Mütevelli Heyet, Üniversite’nin çıkarları doğrultusunda Üniversite’nin hak sahibi olduğu tüm Fikri 
ve Sınai Mülkiyet Hakları üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir.  
 
Başvuru Yükümlülüğü 
MADDE 10 - (1) ARGEDA-TTO Direktörlüğü, buluş/tasarım üzerinde “Üniversitenin hak sahipliği 
talebine ilişkin vermiş olduğu kararı takibenulusal ve/veya uluslararası kurumlar nezdinde Üniversite 
adına FSMH başvuru işlemlerini ivedilikle başlatır.  
 
(2) Patent, Faydalı Model ve Tasarım başvurularında, Üniversite’nin hak sahipliği talebinde 
bulunduğuna dair kararın verildiği tarih itibari ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 
yönetmeliklerinde belirtilen yasal süreler içerisinde kalmak koşulu ile Üniversiteistediği şekilde başvuru 
yapma hakkını saklı tutar. 
 
(3) Üniversite başvuru sonrasında bildirimi yapılmış patent/faydalı model başvurusu üzerinde hak 
sahipliği talebinde bulunmuşsa, başvurunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem 
görmesini, hak sahipliği talebine ilişkin kararı da ekleyerek Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirir ve 
talep eder. 
 
(4)Patent/faydalı model/tasarım tescil başvuru süreçlerinin takibi ARGEDA-TTO Direktörlüğü FSMH 
Uzmanı tarafından yapılır. Ayrıca başvuru ve tescil sürecine ilişkin tüm dokümantasyonda ARGEDA-TTO 
Direktörlüğü FSMH Uzmanı tarafından yapılır. 
 
Fikri ve Sınai Ürünün Ticarileşmesi ve Yönetimi  
MADDE 11-(1) Hak sahipliğinde bulunan Üniversite, ticarileştirme faaliyetlerini ARGEDA-TTO 
Direktörlüğü vasıtasıyla gerçekleştirir.  
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(2)  Fikri ve Sınai Ürün ile ilgili FSMH başvurusunun Üniversite tarafından yapılması ve ilgili Fikri ve Sınai 
Ürün’ün ticarileşmesi durumunda elde edilecek gelirin taraflar arasındaki paylaşımı FSHM Mutabakat 
Sözleşmesi ile düzenlenir.  
 
(3)  Fikri ve Sınai Ürün’ün mahiyetine bakılmaksızın ticarileştirme sonucu elde edilecek vergiler dahil 
tüm giderler düşüldükten sonra elde edilecek net gelirlerin paylaşım oranları belirli koruma türleri için 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
 

 Patent ve Faydalı Model korumasına sahip mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi sonucu elde 
edilecek net gelirlerin; 3/6’sı Üniversiteye, 1/6’sı ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ve 2/6’sı buluş 
sahipleri arasında BBF’de belirtilen oranlarda dağıtılmak üzere tüm buluş sahiplerine 
paylaştırılır.  
 

 Tasarım korumasına sahip mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi sonucu elde edilecek net 
gelirlerin; 4/10’u Üniversiteye, 1/10’u ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ve 5/10’u tasarımcılar 
arasında TBF’de belirtilen oranlarda dağıtılmak üzere tüm tasarımcılara paylaştırılır. 
 

 Patent/Faydalı Model/Tasarım korumasına sahip mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi sonucu 
elde edilecek gelirlerden ARGEDA-TTO Direktörlüğüne düşen pay, fikri ve sınai mülkiyet 
portföyünün yönetimi sırasında ortaya çıkan/çıkabilecek giderlerinin karşılanması amacıyla 
kullanılır. 

 
(4)  Fikri ve Sınai ürün ile ilgili hak sahipliğinin Üniversite tarafından talep edilmemesi ve ilgili Fikri ve 
Sınai ürün için başvuru yapma hakkının Buluş Sahibi/Tasarımcı’ya bırakılması durumunda, ulusal ve 
uluslararası başvurular için gerekli tüm masraflar ve ticarileşmesinden elde edilecek tüm gelirler Buluş 
Sahibi/Tasarımcı’ya aittir. 
  
(5)  Üniversite tam veya ortak hak sahibi olduğu Fikri ve Sınai Ürün için ticarileşme faaliyetlerini 
gerçekleştirir ve Üçüncü Kişiler ile lisans/devir anlaşmaları yapabilir. 
 
(6) Üniversitenin FSMH portföyünün kayıt, izleme, raporlama ve devamlılığının sağlanması 
konusundaki faaliyetler ARGEDA-TTO tarafından gerçekleştirilir.  
 
(7)   Üniversite’nin hak sahipliği talep ettiği FSMH başvurularında birden fazla başvuru sahibi bulunması 
halinde Fikri ve Sınai Mülkiyet hakkının üzerindeki tüm tasarruflar, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde 
diğer başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşmeler ile belirlenir. 
 
Vazgeçme 
MADDE 12- Üniversite hak sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerindeki haklarından 
vazgeçebilir. Buluş sahibi/tasarımcı ile Üniversite arasında yapılan sözleşmede aksine bir hüküm yoksa 
Mütevelli Heyet ve FSMDK her yıl gerekirse ARGEDA-TTO Direktörlüğünden buluşun/patentin 
ticarileşmesine ve elde edilen gelire ilişkin bilgileri de isteyerek hak sahipliği kararını gözden geçirebilir. 
 
Gizlilik ve Koruma  
MADDE 13-(1) Üniversite ve Buluş Sahibi/Tasarımcı, fikri ürünü serbest fikri ürün niteliği kazanmadıkça 
fikri ürüne ilişkin bilgi ve belgeleri FSMH başvurusunun bültende yayınlanmasına kadar gizli tutmakla 
yükümlü olup, FSMDK’nın yazılı onayı olmadan fikri ürüne ilişkin araştırma sonuçlarını hangi bir şekilde 
açıklayamaz.    
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Yönergede Hüküm Bulunmayan Durumlar  
MADDE 14- (1)  Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Üniversite mevzuatı, fikri ve sınai 
haklara ilişkin mevzuat hükümleri ve ilgili diğer yasal mevzuat uygulanır. 
 
(2) Bu yönergede belirtilen süreçler, ilgili mevzuata uygun düştüğü ölçüde Üniversitede yapılan bilimsel 
çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen veya tescil başvurusu yapılmış, patent/faydalı 
modeller tasarım tescilleri dışında kalan diğer sınai ürünler için de uygulanır. 
 
Yürürlük ve Yürütme  
MADDE 15- (1) Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
(2) Bu Yönergeye ilişkin hükümleri Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 
EK 1 
BULUŞ BİLDİRİM FORMU 
EK 2 
TASARIM BİLDİRİM FORMU 
  


