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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
MADDE 1
Bu yönergenin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ile buluş yapan öğretim
üyelerinin, idari personelinin, öğrencilerinin ve ortak olarak yer alan kişiler arasında ilgili yasal
düzenlemeler çerçevesinde gerekli bildirimlerin yapılması, buluşların değerlendirilmesi, fikri
koruma kararlarının alınması, hakların elde edilmesi, lisanslanması ve ticarileştirilmesi
konusundaki kurumsal sorumluluk ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2
Bu yönerge, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu korumaya ilişkin çalışma usulleri
ile ilgili kurallar ile İZÜ bünyesinde ve dışında öğretim elemanlarının, idari personelinin,
öğrencilerinin ve ortak olarak yer alan kişilerin izlemesi gereken usulleri ve yükümlülükleri
kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3
13.12.1951 tarihli ve 7981 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri
Kanunu’na ve 10.01.2017 tarihli ve 29944 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanan Sinai Mülkiyet
Kanununa dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4
Bu talimatta geçen tanımlar ve kısaltmalar;
İZÜ: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni,
Mütevelli Heyeti : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
İZÜ TTO: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni,
TTO Koordinatörü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Koordinatörünü ifade eder.
FSMH: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını tanımlar.
FSMHDK: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fikri Sınai Mülkiet Hakları Değerlendirme
Kurulunu,
Buluş: Teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan herhangi bir
özgün fikir ürünü ve/veya bilimsel, mühendislik, teknolojik ve tıbbi vs. AR-GE sonucu ortaya
çıkan yeni bir cihaz, ürün, yöntem veya yöntemin üretilmesi, mevcut tekniğin bilinen durumunda
katkıda bulunabilecek teknolojik gelişmelerin tümü,
ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi
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Serbest Buluşlar: Çalışan buluşlarının dışında kalan diğer buluşları,
Eser: Fikrî haklara konu olan akademik yayınlar, bilimsel edebi kitap, makale, ders/konferans
notları, müzik besteleri, film, sunum, resim, heykel ve diğer benzeri materyallerdir.
Buluş Bildirim Formu (BBF): Patent konusu hakkında kısa bir bilgiyi, olası kaynak imkânlarını
ve de gelir öngörüsünü içerecek bir “patent teklifi”dir.
Araştırmacı: İZÜ kaynaklarını kullanan ve İZÜ’de araştırma görevi icra eden ya da harici
destekleyici ve sponsorlar tarafından finanse edilenler de dâhil olmak üzere başka bir şekilde
İZÜ tarafından yürütülen araştırma projelerine katılan,
Üniversite’nin kayıtlı Öğretim Elemanları (Öğretim Elemanı sıfatı Yüksek Öğretim Kanunu
hükümlerine göre belirlenir),
Lisans, lisansüstü öğrencileri ve değişim programları öğrencileri ve stajyerler de dâhil tüm
Üniversite öğrencileri,
Sözleşmeli ve daimi kadrolu çalışanlar ve uzman personel dâhil Üniversite tarafından istihdam
edilen kişiler,
Geçici görevli, onursal görevliler, emekli personel de dahil her türlü konuk öğretim
elemanlarıdır.
Fikrî ve Sınai Haklar: Buluşçu veya eser sahibi tarafından üretilen veya geliştirilen, fikrî faaliyet
sonucu ortaya çıkan, patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir buluşlar, endüstriyel
tasarım, marka, entegre devre topografyası ve yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah
yöntemleri, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları ile ticari gizlilik anlaşması ile
korunabilen teknik bilgi, ticari sır ve her türlü diğer fikrî ürünleri, tüm eserler, bunlar için yapılan
başvurular ya da başvuru yapma hakları dâhil olmak üzere, bunların her türlü uzatma ve
yenileme hakları, her durum ve halde dünyanın her yerinde dengi ya da benzeri etkiye sahip her
türlü hak veya korumaya uygun formlardır.
Üçüncü Kişiler: Üniversite’nin, Teknoloji Transfer Ofisi’nin veya Araştırmacıların
araştırmaların yürütülmesi, desteklenmesi, fikrî ürünlerin ticarileştirilmesi, lisanslanması gibi
tüm süreçlerde temas halinde oldukları kişi, kurum ve kuruluşlardır.
Ticarileştirme: İZÜ tarafından, fikrî ve sınai ürünlerinin devir, lisans veya iç kullanım yoluyla
veya şirketleşme aracılığıyla, kâr ve/veya fayda elde etmek amacıyla kullanımıdır.
Spin-off Şirketi(İktisadi İşletme): İZÜ’ye ait kurum kaynaklı fikrî ve sinai ürünlerini kullanma
amacıyla kurulmuş, fikrîn, ürünün, hizmetin ya da sürecin uygulanabilirliğini ispat aşamasına
getirmek, ticarileştirmek ve bundan kâr elde etmek amacıyla piyasaya yeni adım atmış olan
şirkettir.
Yatırımcı: Kâr amacı güden, tüzel veya gerçek kişi, şirket veya bir sanayi kuruluşu, risk
sermayesi fonu, yatırım şirketi, araştırma ve geliştirme alanında faaliyet gösteren bir
kurum/kuruluş ve/veya yukarıda belirtilen yapıların birkaçının birleşmesinden oluşan özel
girişimcilerdir.
Bilinçli Onay: Makul bir karara varılabilmesi için gerekli bilgi kendisine iletilen, bilgiyi
bütünüyle kavrama kapasitesine sahip bireyin, herhangi bir tehdide, etkiye, tahrik veya yıldırma
girişimine maruz kalmadan verdiği onay kararıdır.
Net Gelir: Fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden doğan, İZÜ tarafından alınan her türlü lisans
bedeli ve diğer parasal tutarlardan fikrî hakların korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesi ile
ilgili olarak İZÜ tarafından yapılan masrafların çıkarılması ile elde edilen yıllık miktardır.
ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
FİKRİ HAKLAR BİRİM
TALİMATI

Doküman No

TTO-TL-060

İlk Yayın Tarihi

17.07.2017

Revizyon Tarihi
Revizyon No

00

Sayfa

3 / 10

Kümülatif Gelir: Hesaplamanın yapıldığı yıl da dâhil olmak üzere elde edilen yıllık net gelirlerin
toplamıdır.
Patent ve Marka Vekili: Ulusal ve uluslararası patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka
başvurusu yapmaya yetkili, ulusal/uluslararası vekil belgesine sahip ve İZÜ ile vekillik
sözleşmesi yapmış gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.
Buluşa Katkı Payı: Buluş sahiplerinin ortaklı olması durumunda BBF’da yer alan katkı payları
kısmında hak oranlarının yüzdelik olarak ortaya konduğu kısım,
Buluş Sahipleri: Bildirim zorunluluğu bulunan İZÜ öğretim üyeleri ve idari personeli, İZÜ
mezun ve öğrencileri, proje ortağı kurum elemanları,
Formlar
MADDE 5
HUM-FR-251-Sözleşme Kontrol Formu: Proje kapsamında yapılacak olan tüm sözleşmelerin
İZÜ Sözleşme süreçlerine uygun şekilde yürütülebilmesi için kullanılacak formdur.
TTO-FR-287-TTO Buluş Bildirim Formu: Patent konusu hakkında kısa bir bilgiyi, olası
kaynak imkânlarını ve de gelir öngörüsünü içerecek bir “patent teklifi”dir.
İKİNCİ BÖLÜM
Bildirim ve Karar İşlemleri ve Tarafların Yükümlülükleri
Öğretim Elemanları ve İdari Personel için Buluş Bildirim Zorunluluğu
MADDE 6
İZÜ’de yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde Buluş
Sahibi, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin İZÜ TTO’ya bildirmekle yükümlüdür. Patent
başvurusu yapılmışsa, ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen süre ve koşullara uygun olarak
başvuru yapıldığına dair İZÜ TTO’ya; bildirim yapılır.
İşbu talimat kapsamında tanımlanan Buluş Sahiplerinden, İZÜ öğrenci ve mezunlarının buluş
bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. İZÜ öğrenci ve mezunları FSMH teşviklerinden
faydalanmak amacıyla İZÜ TTO’ya buluş bildiriminde bulunabilirler.
Bildirim, İZÜ TTO’nun belirlediği Buluş Bildirim Formu (BBF) formatına uygun olarak
hazırlanıp teslim edilir.
İZÜ TTO bildirim işlemleri sırasında Buluş Sahibinin haklarını korumak için buluşun gizliliğini
koruma yükümlülüğü altındadır. Buna ilişkin olarak Buluş Sahibi ile “Gizlilik Sözleşmesi”
imzalar. Başvuru veya başka bir nedenle buluş başkalarına verilecekse bu bilgileri başkasına
vermeyeceğine ve başvuru gayesi dışında kullanmayacağına dair yazılı belge alınır.
Buluş Sahipleri, buluşa konu daha önce imzalanan (Proje ve/veya Danışmanlık Sözleşmesi) fikri
haklar ve proje yönetimi konusundaki sözleşmelere uymakla ve bu konuda İZÜ TTO’yu
bilgilendirmekle sorumludurlar. Aynı şekilde bu yönergede anlatılan şekilde mali hükümleri
şartsız kabul ederler.

ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi
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İZÜ TTO Yükümlülükleri
MADDE 7
İZÜ tüm FSMH konusundaki bildirimlerin alınması, yanıtlanması ve süreçlerin yürütülmesi
konusunda İZÜ TTO’yu yetkilendirmiş ve bu talimatın uygulanmasından İZÜ TTO’yu sorumlu
tutmuştur.
İZÜ TTO bu talimatın ilgili kurumsal sürecinde (FSMH Yönetimi Süreci) belirtilen kurallara
göre İZÜ Mütevelli Heyeti, Rektörü ve FSMHDK ile ilgili kararlarını ve onaylarını alarak
yönergeyi yürütür ve uygulatır. TTO Koordinatörü, FSMHDK’nın üyesidir ve süreç içinde
gerekli zamanlarda kurulu toplantıya davet ederek gündemi oluşturur ve kararları takip eder.
Kurula Rektör veya vekili olarak araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlık yapar.
Buluş Sahipleri İZÜ TTO’ya “TTO-FR-287-TTO Buluş Bildirim Formu” (BBF) ile bildirim
yaparlar. BBF’da belirtilen “buluşa katkı payı” yüzdelerinde buluşçuların anlaşmaları
beklenmektedir, aksi takdirde, katkı payları FSMHDK tarafından belirlenir.
İZÜ TTO, bildirimde bulunan Buluş Sahibi ile “Gizlilik Sözleşmesi” imzalar ve FSMH
Yönetimi Süreci boyunca buluş sahibinin haklarını ve gizliliğini korumak ile yükümlüdür. Buluş
Sahibinin izni olmadan buluşa ait bilgileri ifşa etmeyeceğini taahhüt eder.
Buluş Sahiplerinin izni ile FSMH’nın korunmasını sağlamak için gerekli başvuruları yapar,
buluşu kamu yararına uygulamaya dönüştürmek ve/veya ticarileştirmek, lisans, devir vs.
verilerek ticari ve endüstriyel kullanımları süreçlerinde üçüncü kişiler ile temasa geçer.
İZÜ TTO, her türlü sözleşmede İZÜ’nün ve buluş sahiplerinin, itibarlarını ve çıkarlarını
korumayı öncelik olarak benimser.
FSMH konusundaki yıllık destek fon bütçesini belirler ve Genel Sekreterliğe sunar,
İZÜ’ye ait FSMH’nı etkileyecek, İZÜ adına üçüncü kişiler ile sözleşme yapmak üzere
müzakereleri başlatır ve sonuçlandırır.
FSMH’nın koruma altına alınması, araştırma faaliyetlerine dayanan buluşların uygulamaya
dönüşmesi ve bunlardan elde edilen gelirlerin İZÜ’deki araştırmaları teşvik edici rolünün bilinci
ile fikri hakların korunması hususunda tedbirler alır,
FSMH ile ilgili mevzuatları, kanunları, yönetmelikleri takip eder ve FSMH politikalarının
yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, farkındalık yaratılması ve eğitim verilmesini sağlar.
FSMHDK’nın Görevleri
MADDE 7
FSMHDK, FSMH ile ilgili aşağıdaki görevleri yürütür:
İZÜ’de uygulanacak olan FSMH politikalarını belirler,
FSMH kapsamındaki tüm fikir ürünlerini idari ve hukuki açıdan yönetir,
İZÜ lehine korunan fikir ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımı ile oluşan hak
ihlalleri durumlarında yapılacak işlemlere karar verir,
Konunun özelliğine ve belirlenmiş işletme politikalarına uygunluğuna göre bazı buluşların
ticaret sırrı olarak saklanmasına ve açıklanmamasına karar verir,
ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi
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Buluşlardan doğan haklarla ilgili bedellerin, işbu talimata uygun olarak belirlenmesine ve
ödenmesi için Rektör’e sunulmasına karar verir, süreci İZÜ TTO yürütür.
Diğer FSMH’n korunması amacıyla gerekli kararları alır,
Teknoloji transferi (lisanslama) konularında gerekli kararları alır. Gerçek ve tüzel kişilerle olan
ilişkilere karar verir,
Buluş sahipleri veya diğer kişi ve kuruluşlarla yapılacak FSMH konu sözleşmelere karar verir,
Fikri Haklar konusunda destek alınacak olan Patent ve Marka Vekili’nin seçimine karar verir ve
Rektörlüğün onayına sunar.
FSMHDK’na gerek duyulması halinde FSMH konusunda uzman bir öğretim üyesi ve/veya
hizmet alımı yapılan patent firmasından bir Patent ve Marka Vekili davet edilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Anlaşmazlık ve Gizlilik
MADDE 8
İZÜ’de yürütülen araştırma ile ilgili her türlü olgu, bilgi, çözüm ya da veriler potansiyel ticari sır
niteliği taşımaktadır. Bu nedenle Araştırmacılar Üçüncü Kişiler ile iletişimlerinde gizlilik
hükümleri konusunda gereken özeni gösterecektir.
Anlaşmazlık veya gizlilik konularında herhangi bir şüphe doğması halinde, ilgili her bir taraf için
tatmin edici bir çözüme varmak amacıyla Araştırmacılar doğrudan İZÜ TTO ile temasa
geçerek her türlü potansiyel ve mevcut çıkar çatışmasını rapor edecektir.
Bildirime konu olan bir fikrî ürün, İZÜ TTO tarafından korunulabilir olmadığı kanıtlanana veya
fikrî ve sinai hak başvurusu yapılana kadar bir ticari sır olarak değerlendirilmeli ve gerekli
görüldüğü durumlarda taraflar arasında ”Gizlilik Sözleşmesi” imzalanmalıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fikrî ve Sinai Hakların Tespiti, Açıklanması ve Ticarileştirilmesi Süreçleri
MADDE 9
İZÜ, potansiyel ticarileştirme değeri olan ve kamunun kullanımına ve yararına sunma
yoluyla İZÜ’nün itibarını arttırabilecek Araştırma sonuçlarını vakit kaybetmeden belirlenmesi
için kurgulamıştır.
İZÜ’nün fikrî ve sinai hakların korunması ve ticarileştirilmesinden İZÜ TTO sorumludur. Ancak
ilgili süreçlerin her bir aşaması hak sahibi/sahipleri ile birlikte değerlendirilecektir.
Hak sahipleri, Fikrî ve Sinai Haklar ile ilgili olan her türlü araştırma faaliyetleri ve
sonuçlarını tamamıyla bildirmek ve kendileri hakkında, özellikle de fikrî ve sinai hakkın
meydana getirilmesindeki katkı oranını ve fikrî ve sinai hakkın hangi şartlar altında
geliştirildiğine dair bilgiler vermekle yükümlüdürler.
Bir fikrî ve sinai hakkın potansiyel olarak ticarileştirilip ticarileştirilemeyeceği konusunda
şüphe olması durumunda, hak sahibi fikrî ve sinai hakkın kamuya açıklamasından önce, fikrî ve
sinai ürünün değerlendirilmesi için İZÜ TTO’ya “TTO-FR-287-TTO Buluş Bildirim Formu” ile
bildirimi yapmalıdır.
ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi
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Zamanından önce yapılan açıklamalar, fikrî ve sinai hakların korunması ve fikrî ve sinai
ürünlerin ticarileştirilmesini tehlikeye atabileceğinden, potansiyel faydaların kaybolmasını
önlemek amacıyla, Araştırmacılar geliştirme sürecinin erken aşamalarında fikrî ve sinai hakkı
belirlemek için makul çaba sarf etmeli ve kamuya herhangi bir açıklamanın sonuçlarını dikkate
almalıdır.
Araştırmacılar, Üçüncü Kişiler ile yaptıkları çalışmalar kapsamında buluş konusu ile ilgili
Üçüncü Kişiler’e verdikleri beyan formlarının bir nüshasını İZÜ TTO’ya teslim etmekle
yükümlüdür.
Fikrî ve Sinai ürün birden çok araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ise bu bildirim birlikte
yapılır ve dahil olan tüm taraflarca imzalanan “TTO-FR-287-TTO Buluş Bildirim Formu” ile
hak sahiplerinin adları,
katkı payları ve aralarındaki hak paylaşımları belirtilir.
Fikrî ve sinai hakların ayrıntılı açıklaması, ilgili araştırma faaliyetinin ve fikrî ve sinai ürünün
yeniliğinin ve uygulanabilirliğinin ilgili alanda uzman bir kişi tarafından açıkça anlaşılabilecek
şekilde yazılır. Fikrî ve sinai ürünün daha iyi açıklanması ve incelemesi aşamasında gerekli olan
önceki belgeler de dahil olmak üzere tüm bilgileri, dökümanları, planları, tasarımları ve diğer
bilgi ve belgeler buluş bildirim formuna eklenir.
Formda eksik bildirimde bulunulması durumunda, bildirim tarihinden itibaren 1 ay içinde ilave
bilgi verilmesi için buluşçuya bildirimde bulunulur. Bildirim tarihi, İZÜ TTO tarafından
buluşçuların tamamı tarafından imzalanmış tam bildirimin alındığı gün olarak kabul edilir.
Eksiklik ile ilgili herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Araştırmacının bildiriminin usulüne
uygun olarak yapıldığı kabul edilir. Fikrî ve Sinai Haklar’ın korunması için yapılan başvurunun
herhangi bir aşamasında (tarifname/istem yazımı, araştırma/inceleme rapor sonuçlarına
cevap/itiraz vb.) gerekli olması durumunda Buluşçu(lar)dan ilave bilgi ve/veya belge
istenebilir.
İlgili bütün bilgilerin tam bildiriminden sonra, İZÜ TTO, Buluş Bildirimini kayıt eder ve fikrî ve
sınai hakların paylaşımını öngören anlaşmalar veya işbu talimatta belirtilen hususları geçersiz
kılan başka yükümlülükler olup olmadığını belirler. İlgili anlaşmaların hükümleri, belirli fikrî ve
sinai hakların kısmen ya da tamamen devrini gerektirdiği durumlarda, koruma ve ticarileştirme
süreçleri İZÜ ve diğer ilgili taraflar arasında yapılacak ayrı bir anlaşmalara tabi olur. Diğer bütün
durumlarda, işbu talimatta belirtilen süreç geçerlidir.
Buluş Bildirim tarihinden sonra, İZÜ TTO, Buluş Bildirimi’ni inceleyerek, öncelikle hak
sahipliğinin belirtildiği şekilde olup olmadığını tespit eder ve gerekli görüldüğü durumlarda
akademik ve/veya teknik uzman desteği de alarak fikrî ve sinai hakkın değerlendirilmesine
başlar. İlk adım olarak, fikrî ve sinai hakların korunması ve fikrî ve sinai ürünlerin
ticarileştirilmesini engelleyebilecek başlıca engelleri belirlemek üzere bir ön değerlendirme
yapılır. Buluşçunun/ların “TTO-FR-287-TTO Buluş Bildirim Formu”nda verdikleri eksik ya da
yanlış bildirim sebebiyle, yapılan Fikrî ve Sinai Hak koruma başvuruları ve anlaşmalarda
bilgilerin yanlış ya da eksik belirtilmesinden doğacak sonuçlar Buluşçunun sorumluluğundadır.
Ön değerlendirmenin sonuçlarına göre, İZÜ TTO fikrî ve sinai hakların korunup korunmaması
ve kullanılıp kullanılmamasına dair bir tavsiye kararını, FSMHDK’ya iletilir. Fikrî ve sinai
hakkın İZÜ tarafından korunmasına ilişkin tavsiye kararı, buluş bildirim tarihinden itibaren 2 ay
içerisinde alınır.
Buluşçu(lar) bu kararın veriliş tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde karardan haberdar edilir.
ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
FİKRİ HAKLAR BİRİM
TALİMATI

Doküman No

TTO-TL-060

İlk Yayın Tarihi

17.07.2017

Revizyon Tarihi
Revizyon No

00

Sayfa

7 / 10

Fikrî ve sinai hakların İZÜ tarafından korunması kararı alındığında, İZÜ TTO muhtemel
korunma yöntemleri ve ticari fırsatları konularına özel bir dikkat göstererek, hak sahibi/sahipleri,
fikrî ve sinai haklar danışmanı veya İZÜ tarafından görevlendirilmiş diğer uzmanlar ile yakından
iş birliği yaparak fikrî ve sinai ürünlerin kapsamlı bir değerlendirmesini yapar. Hak
sahibi/sahipleri, gerekli bilgileri vererek, toplantılara katılarak ve sonraki geliştirmeler hakkında
tavsiyede bulunarak fikrî ve sinai hakların korunması ve korunan fikrî ve sinai ürünlerin
ticari olarak kullanılması konularında yardım sağlamakla yükümlüdür.
Bir fikrî ve sinai hakka ilişkin başvuru yapılmadan önce araştırma sonuçlarının kamuya
açıklanması, ilgili fikrî ve sinai hakların uygun şekilde korunmasını ciddi derecede tehlikeye
atacağından hak sahibinden/sahiplerinden gerekli başvuru yapılmadan önce, araştırma
sonuçlarına ilişkin kamuya herhangi bir bildirim yapmaktan kaçınmaları istenir. Ancak İZÜ ve
süreçten sorumlu İZÜ TTO, yayınlardaki gereksiz gecikmeleri önlemek üzere makul bir süre
içinde, yasal korumayı sağlamak için ilgili süreçleri gecikmeden başlatmak ve korumanın elde
edilmesi için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdür.
İZÜ TTO, ticarileştirme stratejisinin uygulanmasından sorumludur ve taslak anlaşma veya iş
planları gibi belirli teklifleri, FSMHDK’ya karar için sunulur. Devir/lisans anlaşması veya bir
spin-off şirket kurulmasının şartları gibi ticari kararlar, buluşçu ile işbirliği içinde İZÜ TTO
tarafından onay için Genel Sekreterliğe sunulur.
Fikrî ve sinai ürünlerin teknik gizli bilgi (ticari sır) olarak ticarileştirilmesinin daha uygun
olduğu durumlarda, İZÜ, hakların koruması için başvurmamaya karar verebilir veya
yayınlanmamış bir başvuruyu geri çekebilir. Böyle durumlarda, hak sahibinden/sahiplerinden
fikrî ve sinai ürünlerini herhangi bir şekilde kamuya açıklamaktan sakınacaklarına dair yazılı
bir beyan talep edebilir. Ancak bu seçenek tercih edildiğinde, İZÜ Araştırmacıların yayın yapma
özgürlüğünü, olası ticari kazancına zarar vermemeyi ve ayrıca kamu menfaatlerini de dikkate
almakla yükümlüdür.
İZÜ, başvuru ile ilgili işlemlere devam etmemeye, başvuruyu geri çekmeye ya da verilmiş veya
korunan bir hakkı devam ettirmemeye karar verirse, buluşçunun buluşunu değerlendirme hakkı
mahfuzdur.
Değerlendirme ve ticarileştirme süreci esnasında, fikrî ve sinai ürünlere ait bilgiler gizlilik
anlaşması altında üçüncü kişilere açıklanabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Usul ve Esaslar’ın Yürütülmesi ve Fikrî Haklar Portföyünün Yönetimi
MADDE 10
İZÜ TTO, İZÜ’nün Fikrî ve Sinai Hak kayıtlarını uygun bir formda ve yeterli ayrıntıda
korumakla yükümlüdür.
İZÜ TTO, korunan Fikrî ve Sinai Hakların devamına ilişkin ödeme yükümlülüklerini ve
tarihlerini takip eder, tahakkuk eden her türlü masrafın zamanında ödenmesi konusunda hak
sahibini/sahiplerini bilgilendirir.
İZÜ TTO, ticarileşen ve/veya lisans verilen her bir fikrî ve sinai ürün için muhasebe kayıtlarını
tutulması ve kullanımdan gelen gelirlerin hak sahibi/sahipleri arasında yapılan anlaşmalar
çerçevesinde dağıtılması süreçlerinin İdari ve Mali İşler tarafından yürütülmesini sağlar.
ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi
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ALTINCI BÖLÜM
Gelirlerin dağıtımı, araştırmacıların motivasyonu
MADDE 11
Hak sahibi/sahiplerini teşvik etmek,
bir araştırma ve eğitim kurumu olarak,
İZÜ’nün
sorumlulukları arasındadır. İZÜ, işbu talimatı uygulayarak fikrî ve sınai ürünlerin
ticarileştirilmesini üstlenirken, fikrî ve sınai ürünlerin ticarileştirilmesinden elde edilen gelirleri
de dağıtarak İZÜ’nün ve Araştırmacıların çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda Fikrî ve Sınai Haktan elde edilen gelirin İZÜ ve hak sahiplerinin katkıları göz
önüne alınarak, hak sahibi/sahipleri ve İZÜ arasında adil ve orantılı biçimde paylaşılması
gerektiği ilkesini desteklemektedir.
İşbu talimatın 4 üncü maddesinde tanımlanan ‘Net Gelir’den elde edilen hasılatın paylaşım
oranları aşağıdaki şekilde belirlenir. Paylaşım oranları özet olarak İşbu talimatın 11’inci
maddesinin dördüncü fıkrasında Tablo 1’de verilmiştir:
Kümülatif gelirin 250.000 TL ve altında olması durumunda
Araştırmacı(lar) %70’ini, İZÜ %30’sini alır.
Kümülatif gelir miktarının 250.001-1.000.000TL arasında olması durumunda
Araştırmacı(lar) %60’ını, İZÜ %40’ını alır,
Kümülatif gelir 1.000.001 TL ve üzerinde olması durumunda
Araştırmacı(lar) %50’ını, İZÜ %50’ını alır,
Toplu ve tek sefer ödemelerde kümülatif gelire ait sınır miktarları dikkate alınarak hak paylaşımı
yapılır.
Gelir paylaşım oranları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
Tablo 1: Gelir Paylaşım Oranları
Kümülatif
Gelir Miktarı (TL)
0 – 250.000

250.001-1.000.000

1.000.001 ve üzeri

Araştırmacı (lar) nın Net Gelir’den
Aldığı Pay (%)
70
60
50

Üniversite’nin Net
Gelir’den Aldığı Pay (%)
30
40
50

Birden fazla hak sahibi olması durumunda, hak sahipleri için ayrılan pay, imzalı Buluş
Bildirim Formunda belirtilen “katkı” oranında hak sahipleri arasında paylaştırılacaktır.
Spin-off şirket kurulması durumunda,
sermaye payı ile ilgili olarak İZÜ ile hak
sahibi/sahipleri arasında yapılan bireysel bir anlaşma uygulanabilir olacaktır. Anlaşmanın
şartları, buluş bazlı olarak; fikrî ve sinai hakkın oluşturulmasının ötesinde, sonraki geliştirme ve
kullanım gibi hak sahibi tarafından yapılan katkılar, yeni işletmede pay sahibi olan hak
sahibi/sahipleri, İZÜ veya Üçüncü Kişiler tarafından sağlanan herhangi bir finansman
ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi
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özellikle dikkate alınarak görüşülmelidir. Spin-off yapısının şartlarına ilişkin karar, İZÜ
TTO’nun önerisi ve İZÜ üst yönetimi onayı ile belirlenecektir.
İZÜ, bazı durumlarda, özellikle de hisselerin fikrî ve sinai hakkın lisansının verildiği veya spinoff şirket olmayan, İZÜ bünyesindeki bir işletmeye devredildiği durumlarda, hisselerin satışı
veya hisse temettülerinin ödenmesi yoluyla gelir elde edildiğinde, gelir dağıtımına ilişkin özel
şartları müzakere edilmesi hakkını saklı tutmaktadır.
Araştırmacı İşbu Usul ve Esaslar kapsamında fikrî ve sinai ürününü İZÜ’den bağımsız bir
şekilde ticarileştirmeyi seçtiğinde, İZÜ, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç
ay içinde elde edilen kazançtan İZÜ tarafından yapılan harcamaları aşmayacak bir miktarı
Araştırmacı’dan talep etme hakkını saklı tutmaktadır.
İZÜ’nün fikrî ve sinai ürünün ticarileştirilmesinden elde ettiği tüm gelirler; İZÜ’de,
mevcut ve gelecekteki araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek için
ayrılmış özel bir fonda toplanacaktır. Bu fonun İZÜ Araştırma projeleri için tahsisi, çıktıları
Araştırma fonu sağlayabilecek projelere öncelik verilmesi suretiyle hibe şeklinde
gerçekleştirilecektir. Bu fon ayrıca İZÜ Rektörlüğü’nün kararına bağlı olarak gelecekteki geri
kazanılabilir nitelikteki anlaşmaları finanse edebilmek için kullanılabilir.
Uygulama ve Son Hükümleri
MADDE 1
Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra İZÜ’ye yapılmış buluş bildirimleri bu yönergenin
hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 13
Bu yönerge İZÜ Rektörlüğü tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14
Bu yönerge hükümlerini İZÜ Rektörü yürütür.
EKLER:
EK-1 FİKRİ HAKLAR SÜRECİ

ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi
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FİKRİ HAKLAR SÜRECİ

İŞ TANIMI

SÜREÇ

Fikri ve Sınai Haklara yönelik olarak Akademisyenler,
İdari Personel ve Öğrencileri bilgilendirir.
BİLGİLENDİRME
Buluş Sahibi Buluş fikri olan buluş sahipleri İZÜ TTO ile iletişime SÜRECİ
ve İZÜ TTO geçer ve başvuru formları hakkında bilgilendirilir.
İZÜ TTO

Buluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı “TTO-FR-287-TTO
Buluş Bildirim Formu” ile İZÜ TTO’ya teslim edilir.
İZÜ TTO Yetkilisi “TTO-FR-287-TTO Buluş Bildirim
Buluş Sahibi Formu”nu FSMHDK’na iletmeden önce Gizlilik BULUŞ BİLDİRİM
ve İZÜ TTO Sözleşmesi oluşturarak Buluş Sahibi ile karşılıklı FORMU SÜRECİ
imzalanmasını sağlar.
İZÜ TTO ile İZÜ
TTO
Gizlilik
Sözleşmesinin
karşılıklı
Patent
ve imzalanmasının ardından “TTO-FR-287-TTO Buluş
Marka Vekili Bildirim Formu”nu Patent ve Marka Vekili ile paylaşır.
Buluş Sahibi

Buluş Sahibi Buluş Sahibi, Patent ve Marka Vekili ile İZÜ TTO
PATENTLEME
ile Patent ve Bilgisi dahilinde bir araya gelerek PATENTLEME
SÜRECİ
Marka Vekili süreçlerini başlatır.
Patent
ve Tarifname yazımı ve diğer süreçleri tamamlayarak BAŞVURU
Marka Vekili başvuru öncesi Buluş Sahibi onayına sunar.
SÜRECİ

ONAY

Buluş Sahibi Buluş Sahibi ile Patent ve Marka Vekili bir araya
ile Patent ve gelerek başvuruyu gerçekleştirir ve dokümanları İZÜ ARŞİV
VE
Marka Vekili TTO ile paylaşır.
DOKÜMANTASYON
Başvuru Dokumanlarının aslını muhafaza eder, bir SÜRECİ
İZÜ TTO
kopyasını Buluş Sahibine iletir.

ONAY
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Yönetim Temsilcisi

