ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI USUL VE ESASLARI

Amaç
MADDE 1- Bu Usul ve Esaslar Atılım Üniversitesi çalışanının; Üniversite’deki görev süresi boyunca
Üniversite’de ürettikleri veya üretilmesine katkı sağladıkları her türlü fikrin, buluşun, tasarımın, markanın ve
benzeri fikir ürünlerinin korunması hususunda taraflar arasındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarının adil bir
şekilde belirlenmesi, ilk andan itibaren etkin korunması ve hakların yönetiminin sağlanması, tescil başvuru
sürecinin ve sonrasının planlanması, fikri ürünlerin ticarileşmesi ve Üniversite’nin fikri haklar portföyünün
kayıt, izleme ve devamlılığının sağlanması konularındaki faaliyetler ile ilgili çalışma usul ve esaslarını
düzenler.
Kapsam
MADDE 2- Bu Usul ve Esaslar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Üniversite’de ortaya çıkan her türlü fikrin,
buluşun, tasarımın, markanın ve benzeri fikir ürünlerinin; korunması ve yönetilmesine ait kuralları ve
yöntemleri; Üniversite’den herhangi bir ücret alıp almamasına bakılmaksızın Çalışan olarak değerlendirilen
herkesi kapsar.
Dayanak
MADDE 3- İşbu Usul ve Esaslar,
a) T.C. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ’na,
b) 24.06.1995 tarihli ve 25504 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanan 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye,
c) 05.11.1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik”e,
d) Konuya ilişkin olarak Üniversite tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde yer alan esaslara
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Usul ve Esaslar’da geçen;
a) Üniversite : Atılım Üniversitesini
b) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni
c) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörlük Makamını
d) Çalışma: Üniversite bünyesinde veya Üniversite’nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde gerçekleşen
araştırma, geliştirme, uygulama, uyarlama, eğitim ve danışmanlık çalışmalarını
e) Çalışan: Çalışmada yer alan Üniversite mensuplarını ve lisans/lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencileri
f) ARGEDA-TTO: Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisini
g) 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
dahil olmak üzere her türlü fikir, buluş, tasarım, marka ve benzeri fikir ürünlerinden doğan hakları
h) Üniversite Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Kurulu: Rektör, ARGEDA Yönetim Kurulu’nun en az üç üyesinden
ve ARGEDA-TTO Yöneticisinden oluşan kurulu
i) 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
j) 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
k) Fikri Mülkiyet Hakları Taraması ve Değerlendirme Formu (FMH-TDF): BBF aracılığı ile bildirilen Fikri Ürün
hakkında ulusal ve uluslar arası tarama yapılarak elde edilen sonuçların sunulduğu, FMH hususlarının ve
pazar değerlendirmesinin yapılarak ön inceleme niteliğinde hazırlandığı formu,
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l) FMH Devir Sözleşmesi: Fikri üründen doğan hakların taraflar arasında devredilmesine ve devralınmasına
yönelik hükümleri içeren sözleşmeyi
m) FMH Mutabakat Sözleşmesi: Fikri ürünün ticarileştirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin hak sahipleri
arasındaki paylaşımını düzenleyen sözleşmeyi
n) FMH Değerlendirme ve Onay Formu: FMHK tarafından yapılan değerlendirme sonucunu Mütevelli
Heyeti görüş ve onayına sunmak amacıyla kullanılan formu
o) Üçüncü Kişiler: Üniversite’nin ve/veya Çalışan’ın, çalışmanın yürütülmesi, desteklenmesi, fikri ürünlerin
ticarileştirilmesi, lisanslanması gibi tüm süreçlerde temas halinde oldukları kişi, kurum ve kuruluşları
p) Serbest buluş: Üniversite’nin fikri ürün üzerindeki haklarından vazgeçmesi ve FMH başvurusu yapma
hakkını Çalışan’a bıraktığı fikri ürünleri
q) Ticarileşme: Fikri ürünün Üçüncü Kişilere lisanslanarak ticari faydaya dönüşmesini
ifade eder.
Üniversite Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Kurulu
MADDE 5 – (1) Fikri Mülkiyet Hakları Kurulu, Rektör, ARGEDA-TTO yönetim kurulunun en az üç üyesinden
ve ARGEDA-TTO Yöneticisinden oluşur.
(2) Rektör kurula başkanlık eder.
(3) Kurul en az üç üye ile ARGEDA-TTO’nun çağrısı üzerine, BBF başvuru tarihinden itibaren en geç 2 hafta
içerisinde toplanır.
Buluş Bildirimi
MADDE 6- (1) Çalışanların Üniversite’deki görevleri süresince, Üniversite’de ürettikleri veya üretilmesine
katkı sağladıkları fikri mülkiyet hakları kapsamında değerlendirilme potansiyeli olan çalışmaları ile ilgili
bilgileri Buluş Bildirim Formu’nu (BBF) kullanarak, ilgili süreci başlatmak üzere ARGEDA-TTO’ya teslim
ederler.
(2) BBF’de aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır;
 Buluşa ilişkin bilgiler
 Buluş sahibine/sahiplerine ilişkin bilgiler
 Buluşun ticarileşme potansiyeli hakkında görüşler
(3) BBF formatı, ARGEDA-TTO WEB sitesinde bulunmaktadır (http://argeda.atilim.edu.tr/formlar).
ARGEDA-TTO Taraması ve Ön Değerlendirmesi
MADDE 7- ARGEDA-TTO tarafından;
1. BBF üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda ön araştırma ve ulusal/uluslararası veri tabanlarında
taramalar yapılır,
2. Koruma kriterlerine uygunluğu ve pazar değerlendirmesi yapılır, tespit edilen eksikliklerin ve
uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla geri bildirimde bulunulur,
3. Çalışan ile istişare amacıyla bir toplantı düzenlenerek ön değerlendirme ve tarama sonuçları hakkındaki
bilgiler sunulur,Toplantıda BBF verilerine, tarama, ön değerlendirme sonuçlarına ve Çalışan’ın
görüşlerine başvurularak Fikri Mülkiyet Hakları Tarama ve Değerlendirme Formu (FMH-TDF) düzenlenir,
4. Hazırlanan FMH-TDF, Fikri Mülkiyet Hakları Kurulu’na sunulur.
Üniversite Fikri Mülkiyet Hakları Kurulu Değerlendirmesi
MADDE 8- (1) Fikri Mülkiyet Hakları Kurulu, BBF ve FMH-TDF’yi inceleyerek fikri ürünün Üniversitenin
önceliklerine, araştırma konularına uygunluğu ve ticari geleceği hususlarında değerlendirir. FMHK gerek
duyması durumunda Çalışanın görüşlerine başvurur.
(2) Gerekli görülmesi durumunda kurul dışından uzmanların görüşüne başvurulabilir.
(3) Yapılan değerlendirme sonucunda fikri ürün ile ilgili FMH başvurusunun, Türkiye ve varsa belirlenen
ülkeler için Üniversite tarafından yapılmasının uygun bulunması durumunda, BBF, FMH-TDF ve FMH
Değerlendirme ve Onay Formu Mütevelli Heyeti’ne sunulur.
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(4) Üniversitenin fikri ürünü Serbest Buluş olarak değerlendirmesi durumunda, FMHK’nin görüşü Çalışan’a
yazılı olarak bildirilir..
(5) Çalışanlar arasında BBF aşamasında Çalışmaya katkı yüzdeleri hususunda anlaşmazlık çıkması
durumunda, FMHK uzlaştırıcı rol alır.
Mütevelli Heyeti Kararı
MADDE 9- (1) Mütevelli Heyeti, Rektör tarafından iletilen FMH Değerlendirme ve Onay Formu’nu ve
beraberinde sunulan BBF ile FMH-TDF‘yi inceler.
(2) FMH başvurusunun Üniversite tarafından yapılması ve maliyetlerin desteklenmesi yönünde karar
verilmesi durumunda Çalışan ile “FMH Devir Sözleşmesi” imzalanarak karşılıklı yükümlülükler, haklar
belirlenir.
(3) Bahse konu fikri ürünün Serbest Buluş olarak değerlendirilmesi durumunda ilgili karar Çalışana yazılı
olarak bildirilir. Çalışan dilerse fikri ürün ile ilgili hakların tamamı kendisine ait olmak üzere, dilerse
başvuruyu kendisi gerçekleştirebilir.
MADDE 10- (1) ARGEDA-TTO “FMH Devir Sözleşmesi” ve “FMH Mutabakat Sözleşmesi”nin imzalanmasını
takiben Üniversite adına FMH başvuru işlemlerini başlatır.
(2) Çalışan, Fikri Ürün’ün Serbest Buluş olarak değerlendirilmesi durumda ARGEDA-TTO destek
hizmetlerinden faydalanarak başvuruyu kendi adına başlatabilir.
FMH’nin Ticarileşmesi ve Yönetimi
MADDE 11 – (1) Fikri Ürün ile ilgili FMH başvurusunun Üniversite tarafından yapılması ve bahse konu Fikri
Ürün’ün ticarileşmesi durumunda elde edilen gelirin/masrafların Üniversite ve Çalışan arasındaki paylaşımı
Mutabakat Sözleşmesi ile düzenlenir.
(2) Fikri ürünün Serbest Buluş olarak değerlendirilerek, ilgili FMH başvuru hakkının Çalışan’a bırakılması
durumunda, Çalışma’nın ticarileşmesinden elde edilecek tüm gelirler Çalışan’a aittir.
(4) Üniversite, ticarileşme faaliyetlerini gerçekleştirir ve Üçüncü Kişiler ile lisans anlaşmaları yapar.
(5) Üniversitenin fikri haklar portföyünün kayıt, izleme, raporlama ve devamlılığının sağlanması konusundaki
faaliyetler ARGEDA-TTO tarafından gerçekleştirilir.
Haklar ve Yükümlülükler
MADDE 12- Üniversite ve Çalışanın, fikri ürün ile ilgili hakları ve yükümlülükleri “FMH Devir Sözleşmesi”nde
yer almaktadır.
Gizlilik ve Koruma
MADDE 13– Üniversite bildirim ve tescil aşamasında gizliliğin ve tescilin alınmasını takiben fikri ürün ile ilgili
bilgi ve belgelerin korunmasını sağlar.
Usul ve Esaslarda Hüküm Bulunmayan Durumlar
MADDE 14- Bu Usul ve Esaslar’da hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Üniversite hükümleri ve T.C.
Kanunları uygulanır.
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 15- (1) Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu Usul ve Esaslar Rektör tarafından yürütülür.
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