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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

FİKRÎ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

bünyesinde öğretim elemanları, stajyerleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bilimsel 

çalışmalar ve araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlara ait fikrî mülkiyet haklarının 

belirlenmesi, başvuru süreçlerinin nasıl yürütüleceği, buluşun korunması, buluştan elde gelirin 

paylaşılması, fikrî mülkiyet hakkının lisanslanması ve ticarileşmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde buluş 

yapan araştırmacıların üniversiteye ve buluş ortaklarına karşı yükümlülük, hak ve 

sorumlulukları ile gerçekleştirilen patent, faydalı model, tasarım ve marka vb. fikrî ve sınai 

mülkiyet haklarının hak sahipliğine, korunmasına, ticarileşmesine ve bunlardan elde edilen 

gelirin paylaşılmasına ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu,  2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu,  Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,  Çalışan 

Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli 

Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurumları Teknoloji 

Transfer Ofisi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Araştırma: Herhangi bir ürün, hizmet, süreç ya da ekonomik değer içeren bir fikrin 

geliştirilmesini mümkün kılacak ya da ilerletecek bilginin üretilmesi için yapılan deneysel 

ve/veya uygulamalı çalışmaları,                                                                                                     

b) Araştırmacı: Üniversite kaynaklarını kullanan ve Üniversitede araştırma görevi icra 

eden ya da harici destekleyiciler (sponsorlar) tarafından finanse edilenler de dâhil olmak üzere 

başka bir şekilde Üniversite tarafından yürütülen araştırma projelerine katılan, Üniversitenin 

öğretim elemanları, stajyerleri ve üniversite öğrencileri, üniversitenin diğer personeli ile tüm 

konuk araştırmacıları, 

c) Buluş: Sanayinin herhangi bir kolunda mevcut problemlere teknik çözüm getiren yeni 

bir cihaz, ürün veya yöntemlerin tümünü, 

ç) Buluş Sahibi/Buluşçu:  Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının oluşturulmasına katkıda 

bulunan kişi/kişileri, 

d) Buluş Bildirimi:  Buluşa ait teknik/detay bilgilerin yer aldığı ve buluş sahibinin yazılı 

olarak yaptığı bildirimi, 

e) Buluş Bildirim Formu: Buluş bildiriminin yapıldığı, TTO tarafından hazırlanan ve 

Üniversite web sitesinde bulunan formu, 

f) Çalışan: Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri hukuki ilişki gereğince başkasının 

hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir 

bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu görevlilerini, 

g) Fikrî Ürün: Yazılım ve diğer tüm eser türleri dâhil olmak üzere buluşlar, yeni 

teknolojiler, geliştirmeler, iyileştirmeler, yeni materyaller, bileşenler, süreçler ve diğer bütün 

araştırma sonuçları ve maddi araştırma çıktılarını, 

ğ) Gelir Payı: Üniversitenin elde ettiği gelirden buluşçulara dağıtılan tutarı, 



h) Know-How: Bir üründen ya da yöntemden en kolay ve en verimli biçimde 

yararlanmayı sağlayan bilgi birikimini, 

ı) FSMDK: Fikrî ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunu, 

i) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Teknoloji 

Transfer Ofisini, 

j) Üniversite Kaynağı: Doğrudan veya dolaylı olarak Üniversite tarafından sağlanan, 

nakdi destek, ekipman, sarf malzemeleri, laboratuvar, atölye ve insan kaynakları dâhil olmak 

üzere her türlü kaynağı, 

k) Üçüncü Taraf: Araştırmacıların proje geliştirmesi, buluşun değerlendirilmesi ve 

desteklenmesi, buluşa ait fikrî ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi ve bunlarla sınırlı 

olmayan amaçların gerçekleştirilmesi için temas halinde oldukları ve/veya işbirliği yaptıkları 

kişi, kurum ve kuruluşları, 

l) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, 

m) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü’nü, 

n) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu, 

o) Yönetim Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yönetim Kurulunu  

ifade eder. 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 5- (1) Hizmet Buluşu;  Üniversitede edilen deneyim ve çalışmalara dayanarak 

veya Üniversitenin araç ve gereçleri kullanılarak bilimsel çalışmalar veya araştırmalar 

sonucunda gerçekleştirilen buluşlardır. 

(2) Araştırmacıların, Üniversite kaynağını kullanarak yaptıkları bilimsel araştırma ve 

çalışmalar sonucu ortaya çıkan her türlü buluş üzerindeki hak Üniversiteye aittir. 

(3) Üniversitenin hak sahipliği talebinde bulunduğu fikrî ve sınai hakların korunmasına 

dair yapılan başvurularda; araştırmacı buluş sahibi, Üniversite ise başvuru sahibi olarak yer alır. 

(4) Üniversitenin hak sahipliği talebinde bulunmadığı buluşlarla ilgili araştırmacının 

hakkı saklı olup “Serbest Buluş” niteliği kazanır. Serbest Buluşla ilgili her türlü masraflar 

başvuran kişi/kişiler tarafından ödenir. 

(5) Araştırmacıların, başka kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerle 

yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki fikrî ve sınai hak 

sahipliğinin belirlenmesinde, (ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla) çalışmaya dair 

önceden taraflarca imzalanmış sözleşme/protokol hükümleri esas alınır.  

(6) Üniversite, Ar-Ge projeleri kapsamında ortaya çıkan buluşlara ortak olma ve lisans 

bedeli talep etme hakkına sahiptir. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projeler kapsamında yapılan 

çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluşlar, proje sorumlusu tarafından destek sağlayan kamu 

kurum ve kuruluşu ile Üniversiteye bildirmek zorundadır. 

(8) Üniversite dışına görevlendiren araştırmacı, görevlendirildiği kurumda yaptığı 

çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluşa ait bildirimleri görevlendirildiği kuruma yapar. Buluşla 

ilgili herhangi bir patent başvurusu yapılırsa, patent başvurusuna ait bilgiler, araştırmacının 

görevlendirdiği kurum veya araştırmacı tarafından gizlilik ihlali oluşturmayacak şekilde 

Üniversiteye bildirilir. 

(9) Üniversite dışına görevlendiren araştırmacı, Üniversiteye ait bir fikrî hakkı 

kullanarak görevlendirildiği kurumda buluşun iyileştirilmesi/geliştirilmesi için bir projeye dâhil 

olması durumunda, Üniversiteye bilgi vermekle yükümlüdür. Gerektiği durumlarda 

Üniversitenin, “know-how” için lisans bedeli talep etme hakkı saklıdır. 

10) Üniversite tarafından başka bir kurumda misafir araştırmacı, proje ortağı veya 

yardımcı araştırmacı vb. olarak görevlendirilen araştırmacıların faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 



fikrî ve sınai ürünler üzerindeki haklar, Üniversite ile diğer kurum arasında yapılacak olan bir 

sözleşme/protokol ile belirlenir. 

(11) Bu Yönerge kapsamında yapılan araştırma, geliştirilme faaliyetleri ile ilgili bütün 

işlemlerde araştırmacı ve süreçle ilgili diğer tarafların gizliliğe riayet etmesi esastır. 

(12) Milli güvenlik açısından önem taşıyan buluşlar (gizli patent) hakkında Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bildirim Yükümlülüğü, Hak Sahipliği, Ticarileştirme 

 

Bildirim yükümlülüğü  

MADDE 6- (1) Üniversitede yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalar sonucu 

gerçekleştirilen buluşlar, buluşçu tarafından yazılı olarak ve geciktirmeksizin TTO’ya bildirilir. 

(2) Buluş bildiriminde, Buluş Bildirim Formu doldurularak buluşun konusu, teknik 

problem, bu problemin çözümü ve buluşun nasıl gerçekleşmiş olduğunu açıklar. Buluşun daha 

iyi açıklanması bakımından varsa gerekli diğer bilgi, belge ve görseller de buluş bildirimine 

eklenir. Ayrıca buluşun serbest buluş niteliğinin olup olmadığı ve gerekçeleri de bildirilir. 

(3) Buluş, birden çok kişi tarafından gerçekleşmiş ise, buluş bildirimi birlikte yapılabilir. 

Yapılacak bildirimde buluş sahiplerinin adları ve buluş üzerindeki katkı payları belirtilir. Katkı 

payları belirtilmemişse, katkı paylarının eşit olduğu kabul edilir. 

(4) Buluş bildirimi TTO tarafından kayıt altına alınır ve buluş bildiriminde eksiklik 

tespit etmesi durumunda, buluş bildirimi sahibine eksikliklerin giderilmesi için iki ay içerisinde 

yazılı olarak bildirimde bulunur. 

(5) Buluş bildirim sahibi, tespit edilen eksiklikleri, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten 

itibaren bir ay içinde giderir. Aksi takdirde, buluş bildiriminin usulüne uygun yapılmadığı kabul 

edilir. Bu durumda buluş bildiriminin yeniden yapılması gerekir. 

(6) Buluş bildirimleri kabul edildikten sonra, TTO’nun hazırlayacağı buluş hakkındaki 

ön araştırma raporunu değerlendirmek üzere FSMDK toplanır ve buluş ile ilgili tavsiye 

niteliğindeki kararı Senato’ya sunulur. 

Hak sahipliği 

MADDE 7- (1) Buluş üzerinde Senato tarafından verilen hak sahipliği kararının buluş 

bildiriminin usulüne uygun olarak TTO’ya ulaştığı tarihten itibaren 4 (dört) ay içerisinde 

sonuçlandırılması ve buluş sahibine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 

(2) Üniversite, hak sahipliği kararının, buluş sahibine/sahiplerine bildirim tarihinden 

itibaren dört ay içerisinde (buluş sahibi/sahipleri ile Üniversitenin anlaşmaları halinde en geç 

altı ay içerisinde) patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde buluş serbest buluş 

niteliği kazanır. 

(3) Üniversite, kendisine bildirim yapılan buluş ve başvurulara ilişkin değerlendirmede 

hak sahipliği kararıyla birlikte buluşun gizli tutulması yönünde karar alabilir. Bu karar 

gerekçesi ile birlikte buluş sahibine/sahiplerine bildirir. 

(4) Buluş sahibi/sahipleri hak sahipliğine ilişkin kararın kendine/kendilerine bildirim 

tarihinden itibaren iki ay içerisinde buluşunun serbest buluş olduğunu ileri sürerek hak sahipliği 

kararına karşı itiraz edebilir. Yapılan itiraz hakkında, Üniversite tarafından 2 (iki) ay içerisinde 

karar verilmemesi hâlinde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.  

(5) Üniversite, patent başvurusu veya patent hakkından feragat eder ise öncelikle buluş 

sahibi/ sahiplerine başvuru veya patent hakkını bir ay içerisinde devralmasını teklif eder. Buluş 

sahibinin/sahiplerinin teklifi kabul etmesi durumunda buluş üzerindeki haklar bedelsiz 

devredilerek buluşla ilgili gerekli olan belgeler teslim edilir. Üniversite, başvuru veya patent 

hakkını buluş sahibi/sahiplerine devretmesi durumunda inhisari nitelikte olmayan kullanma 

hakkına uygun bir bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluş sahibinin/sahiplerinin teklifi kabul 



etmemesi durumunda patent başvurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi Üniversiteye ait 

olur.  

(6) Bildirim yapılmaksızın patent başvurusu yapılmışsa, buluş sahibi/sahipleri 

tarafından bir ay içerisinde Üniversiteye bildirim yapılır. Bu durumda Üniversite hak sahipliği 

talep etmesi durumunda dört ay içerisinde başvurunun kendi başvuru olarak kabul edilmesi ve 

işlem görmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunur. Aksi takdirde buluşun serbest 

buluş olduğu kabul edilir. 

Ticarileştirme  

MADDE 8- (1) Buluşla ilgili ticarileştirme stratejisi Üniversite tarafından belirlenir. 

Belirlenen Stratejinin uygulanmasından başlıca TTO sorumludur. 

(2) Senato tarafından buluşun lisanslanması kararı çıkması durumunda üniversite ile 

lisansör arasında lisans anlaşması imzalanır. 

(3) Üniversite, mülkiyetinde bulunan patent ve buluş ile ilgili olarak üretim ve satışlarını 

TTO üzerinden gerçekleştirebilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tarafların Yükümlülükleri 

 

Üniversitenin yükümlülükleri 
MADDE 9- (1) Üniversite; tüm fikrî ve sınai haklar konusunda bildirimlerin alınması, 

yanıtlanması ve ticarileştirme dahil tüm fikrî ve sınai mülkiyet sürecinin sekretarya işlerini 

yürütmesi ile ilgili süreçleri TTO aracılığıyla yürütür. 

(2) Üniversite, araştırmacıların araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını 

yayınlama, dağıtma ve yayma hakkını destekler ve teşvik eder. Ancak bu faaliyetlerin buluşun 

korunması sürecini bozmaması esastır. 

(3) Üniversite, hak sahipliği talebinde bulunduğu buluşlarla ilgili TTO aracılığıyla 

patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapar. 

(4) Üniversite, fikrî ve sınai hakların korunması, bu hakların kamu yararına aykırı 

kullanımının engellenmesi ve gizli nitelikteki bilgi ve belgelerin saklı tutulması için gerekli 

tedbirleri alır. 

(5) Hak sahipliği talebinde bulunduğu buluşlarla ilgili patent, faydalı model ve 

endüstriyel tasarım başvurularının tescil süreçleri, hakların korunması ve ticarileştirilme 

giderleri ve benzeri gibi her türlü maliyet Üniversite ilgili birim bütçesinden karşılanır. 

(6) Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen projelerde, fikrî ve sınai hakların 

korunma ve ticarileştirilme giderlerinin nasıl karşılanacağı sözleşme ile belirlenir. 

(7) Üniversitenin hak sahibi olduğu fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunabilmesi 

amacıyla buluş ön araştırma, teknoloji değerleme, hukuki danışmanlık, patent/faydalı model 

yazımı, patent/faydalı model başvuru aracılığı ve benzeri hizmetler için Üniversitenin ilgili 

birimi ya da TTO tarafından alınacak hizmet alımları ve diğer masraflar üniversitenin ilgili 

birim bütçesinden karşılanır. 

Araştırmacıların yükümlülükleri 

MADDE 10- (1) Buluş sahibi, buluşun tescil başvurusu işlemlerinin veya tescilden 

sonra hakkın sürdürülebilmesi için Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgileri zamanında ve 

eksiksiz sağlamakla yükümlüdür. 

(2) Araştırmacılar, yürüttükleri araştırmalar için Üniversiteden aldıkları desteğe 

karşılık, bu araştırmaların sonuçlarından elde ettikleri, tescile konu fikrî ve sınai mülkiyet 

haklarını devretmekle ve ticarileştirilmesinden sonucu elde ettikleri gelirden Üniversiteye 

belirli bir pay vermekle yükümlüdürler. 

(3) Araştırmacılar, araştırma sonuçlarından elde ettikleri buluşları geciktirmeksizin 

“Buluş Bildirim Formu” ile TTO’ya bildirirler. 



(4) Buluş Bildirimine konu buluşun birden fazla buluşçusu olması durumunda tüm buluş 

sahipleri “”Buluş Bildirim Formu”nda bildirilir. Bu buluş sahiplerinden bir tanesi iletişim için 

Baş Buluşçu sıfatı ile yetkilendirilir. Bu kişi tüm yasal tebligat süreçlerinde yetkilendirilmiş 

kabul edilir. Birden fazla buluşçu olması durumunda, buluşçuların buluşa hangi oranda ortak 

oldukları Buluş Bildirim Formunda toplamı %100 olacak şekilde belirtilir. Eğer oran 

belirtilmemiş ise tüm buluşçular eşit oranda buluşa ortak kabul edilir. 

(5) Araştırmacılar, buluş üzerinde hak sahipliği kararı verilmeden ve/veya fikrî ve sınai 

mülkiyet hakkı için koruma başvurusu yapılmadan önce, buluşla ilgili fikrî sınai mülkiyet 

haklarını tehlikeye sokacak her türlü açıklama, yayın, sunum vb. faaliyetlerden kaçınacaklarını 

kabul ederler. 

(6) Araştırmacılar, buluş bildirim formunda verdikleri bilgilerin doğru ve eksiksiz 

olduğunu ve ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belgeyi geciktirmeksizin vermeyi kabul 

ederler. 

(7) Araştırmacıların yükümlülükleri, Üniversitede görev yaptıkları sürece devam eder. 

Ancak, Üniversitede görev yaptıkları süre içinde gerçekleştirilen fikrî ve sınai hakların 

korunmasına yönelik başvuru ve tescillere ilişkin yükümlülükler görevin sona ermesinden 

sonra da devam eder. 

(8) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Üniversiteyi zarara uğratan 

araştırmacılar bu zararı tazminle yükümlüdür. 

Teknoloji Transfer Ofisinin yükümlülükleri 

MADDE 11- (1) Araştırmacıların buluş bildirimini gizliliğe riayet ederek kaydetmek 

ve bildirimin kayıtlarına girdiği tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve 

yazılı olarak bildirmek, 

(2) Araştırmacı tarafından bildirilen “Buluş Bildirim Formu”nun ön araştırmasını 

yaparak düzenleme/değişiklik gerektirmeyen bildirimler için “Patent Ön Araştırma Raporu”nu 

hazırlayarak FSMDK’ye sunmak, 

(3) Varsa buluş bildirimindeki düzeltme/değişiklik/eksik bilgi talebini bildirim 

tarihinden itibaren yasal süreler içinde bildirim sahibine iletmek, bildirim sahibinin 

düzeltme/değişiklik talebine cevap vermek, 

(4) Üniversitenin hak sahipliği talebinde bulunduğu buluşlar ile ilgili; fikrî ve sınai 

hakların korumasına ilişkin başvuruları, bu hakların ticarileştirilmesi ve lisans/devir 

sözleşmelerine konu edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

(5) Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirme süreçleri ile ilgili 

FSMDK tarafından alınan kararları uygulamak ve talep edilmesi halinde “Teknoloji 

Değerlendirme Raporu” hazırlamak ve görüş bildirmek, 

(6) Üniversitenin hak sahibi olduğu fikrî ve sınai mülkiyet haklarının hukuka aykırı 

kullanımının tespiti durumunda gerekli hukuki işlemleri başlatmak, 

(7) Fikrî ve sınai hakların koruması ve ticarileştirilmesi sürecinde düzenlenecek tüm 

sözleşme tasarılarını hazırlanması, onaya sunulması, imzalanmış sözleşmelerin uygulaması 

süreçlerini takip etmek, 

(8) Lisans anlaşmaları ile ilgili sözleşme tasarılarını hazırlamak, onaya sunmak, 

imzalanmış sözleşmelerin uygulaması süreçlerini takip etmek, 

(9) Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi sürecinde 

gerektiğinde üçüncü taraflardan yardım ve hizmet satın almak, 

(10) TTO’nun temin ettiği hizmetlere dair ödemenin yapılabilmesi için ilgili bütçenin 

mevzuatı gereği hazırlanması gereken tüm bilgi ve belgeler hazırlamak, 

(11) TTO, yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden Üniversiteye karşı sorumludur. 

 

 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Fikrî ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri 

 

Oluşum 

MADDE 12- (1) Komisyon; Rektör’ün kendisi veya görevlendireceği bir Rektör 

Yardımcısı’nın başkanlığında, TTO Birim Yöneticisi ve Rektörlük tarafından görevlendirilecek 

fikrî ve sınai mülkiyet hakları hususlarında deneyimli 3 (üç) öğretim üyesi ile birlikte (başkan 

dâhil) 5 (beş) üyeden oluşur. Üyeler 3 (üç) yıl süreliğine seçilir. Görev süresi dolan üye tekrar 

seçilebilir. 

(2) Komisyon toplantılarının sekretaryası TTO tarafından yapılır. 

(3) Komisyon, ilgili dönemde başvuru olması durumunda en geç 2 (iki) ayda bir 

toplanır. Ayrıca gerekli görüldüğünde Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. İlgili 2 (iki)  

aylık dönemde başvuru yoksa toplanmayabilir. 

(4) TTO, FSMDK toplantılarında buluş konusuna dair yenilik ve patentlenebilirlik ön 

araştırması raporu sunar. 

(5) FSMDK üyeleri başkan hariç mazeretsiz olarak 3 (üç) defa komisyon toplantısına 

katılmaması durumunda komisyon üyeliği sona erer. Üyeliği sona erdirilen komisyon üyesinin 

yerine Rektörlük tarafından yeni bir komisyon üyesi ataması gerçekleştirilir. 

(6) Komisyon, en az 3 (üç)  üye ile toplanır ve en az 3 (üç)  üyenin olumlu oyu ile karar 

alır. 

(7) Komisyonun hak sahipliği kararlarına dair araştırmacılar tarafından yapılan itirazlar, 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 13- (1) Üniversitenin fikrî ve sınai haklarla ilgili politikalarını belirlemek ve 

Senatoya sunmak, 

(2) Araştırmacı tarafından bildirilen buluş bildiriminin serbest buluş olduğu veya hak 

talep edilmesi görüşüne varılması gibi alacağı tavsiye niteliğindeki tüm kararları, bildirim 

formu, fikrî ve sınai mülkiyet hakları değerlendirme formu ile birlikte Senatoya sunmak, 

(3) Komisyona gönderilen ilgili evrakları değerlendirerek resmi başvuru 

yapma/yapmama kararını almak ve bu kararı Senatoya sunmak, 

(4) Üniversite lehine korunan fikir ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz 

kullanımıyla oluşan hak ihlali durumlarında yapılacak işlemlerde tavsiye kararı almak, 

(5) Fikrî ürünlerinin korunması için ulusal ve uluslararası başvuruların hangi ülkelerde 

yapılacağının kararını almak ve Senatonun onayına sunmak, 

(6) Konunun özelliğine ve belirlenmiş iletme politikalarına uygunluğuna göre bazı fikir 

ürünlerinin ticari sır olarak saklanmasının ve açıklanmamasının kararını almak ve Senatonun 

onayına sunmak, 

(7) Fikir ürünlerine ilişkin hak sahipliğinden doğan haklarla ilgili bedellerin (lisans 

bedelleri vb.), bu politika ve esaslara uygun olarak belirlenmesine destek sağlamak, 

(8) Üniversitenin hak sahipliğine karar verilen fikrî ve sınai mülkiyetlerle ilgili hakların 

patentlenebilirlik ve ticari potansiyel değerlendirmeleri yapmak/yaptırmak, koruma stratejileri 

belirlemek. 

ALTINCI BÖLÜM 

Mali Hükümler 

Fikrî mülkiyet hak sahipliği 

MADDE 14- (1) Üniversitenin; öğretim elemanları, stajyerleri ve öğrencilerinin fikrî 

ve sınai mülkiyet haklarına konu buluş, eser, fikrî ürün, tasarım ve yazılım üzerinden elde 

edilecek fikrî mülkiyet gelirlerinden aldığı pay oranı %30’dur. 

 

 



Gelirin Kaydı ve Dağılımı 

MADDE 15- (1) Buluşların lisanslanmasından, devrinden vb faaliyetlerden elde 

edilecek gelir, ilgili buluş sahibi ve Üniversite arasında aşağıdaki tabloya göre yapılır: 

 

Gelir 

(Tüm Vergi ve Masraflar 

Düştükten Sonra) 
Buluşçu Payı Üniversite Payı 

Net Gelir %70 %30 

 

(2) Buluşların lisanslanmasından ya da devrinden elde edilecek gelir, ilgili buluş sahibi 

ve üniversite arasında bu politika esaslarına göre uygun olarak paylaşılır. 

(3) TTO ilgili idari ve finansal süreci koordine eder. Her yıl elde edilen gelirden 

öncelikle başvuru, tescil, araştırma, inceleme, ülke girişi, yıllık koruma ücreti, patent vekil 

ücreti, tercüme ve buluşa özgü giderler (her türlü vergiler, harçlar, vb.) gelirlerden karşılanır ve 

kalan net gelir buluş sahibi ve Üniversite arasında yukarıda belirlenen oranda paylaştırılır. 

Ödemelerde vergi muafiyetleri dikkate alınır. Gelir paylaşımı hesaplamaları KDV ve diğer 

vergiler hariç olarak yapılır. 

(4) Buluş sahibine ödenmek üzere hesaplanan gelir paylaşım miktarı birden fazla buluş 

sahibine buluşa katkı payları doğrultusunda paylaştırılır.  

(5) Fikrî mülkiyet haklarından elde edilen gelirden buluş sahibi/sahipleri payı 

ayrıldıktan sonra kalan kısmı Üniversite hesabına aktarılır. Aktarılan tutar Üniversite bütçesine 

öz gelir olarak kaydedilir. Bu tutar Üniversitenin öncelikle araştırma-geliştirme ve buluşların 

başvuru, tescil ve ticarileştirilmesine ilişkin faaliyetlerdeki harcamalar için kullanılır. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Bildirim, İnceleme ve Değerlendirme 

 

Buluş bildirim ve değerlendirme 

MADDE 16- (1) Buluşların korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin 

yürütülmesinden Üniversite tarafından yetkilendirilmiş TTO sorumludur. 

Buluş ön araştırma ve değerlendirme 

MADDE 17- (1) TTO, BBF ve ek belgelerde yer alan bilgiler ya da başvuru bildirimi 

doğrultusunda buluş ön araştırması ve patentlenebilirlik araştırması yapar, bu raporları 

FSMDK’ya sunar. Bu konu için gerekli durumlarda hizmet alabilir. 

(2) TTO gerekli gördüğü durumlarda patent/marka vekilleri ile birlikte çalışabilir. 

(3) TTO, “Ön Araştırma Raporu” hazırlarken buluş sahibi ile teknik konularda 

görüşmeler gerçekleştirebilir, ek bilgi talep edebilir. 

(4) FSMDK, buluş sahibi tarafından iletilen belgeleri ve sunulmuş olan “Ön Araştırma 

Raporu”nu ve gerekmesi durumunda buluş sahibinin sözlü sunumunu inceler ve Senatoya 

sunulmak üzere tavsiye kararı alır. Buluş üzerindeki üniversite hak sahipliği talebi hususunda 

Senato yetkili ve tek karar makamıdır. 

Buluş sahiplerinin başka üniversitelerden olması durumunda ortaklı buluş 

MADDE 18- (1) Buluş sahiplerinden bir ya da daha çoğu buluş bildirimi yapılan tarihte 

başka bir üniversitenin akademik personeli ise bağlı bulundukları üniversiteye yazılı olarak 

bildirim yaptığı tarihi ve varsa bildirim sonucunda alınan kararı, BBF ile birlikte TTO’ya 

bildirir.  

(2) Üniversite başvurusunu yaptığı buluş üzerinde birden fazla hak sahipliği talebi 

olması durumunda, başvuru sahipleri arasında olması ve sözleşme yapılması kaydı ile payına 

düşen hak paylaşım oranına göre masrafları ödemekle yükümlüdür. 



İşletme sahibi/ortağı ya da çalışanı olan araştırmacı ve üniversite çalışanlarının 

bildirimi 

MADDE 19- (1) Herhangi bir işletmeye sahip ya da ortak olan veya bir işletmede 

çalışan, araştırmacı ve üniversite çalışanları bir buluş gerçekleştirdikleri zaman BBF ile birlikte 

TTO’ya bildirirler. 

(2) Şayet serbest buluş talebi var ise TTO’ya yapılan bildirime buluşun, işletmenin 

kaynaklarını kullanarak işletmenin faaliyet alanında yapıldığını, üniversite kaynaklarının 

kullanılmadığını gösteren belgeler ve işletme ile araştırmacı arasındaki sözleşme eklenir. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri (BAP) destekli 

projelerde bildirim 

MADDE 20- (1) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

(BAP) Birimi tarafından desteklenen projelerden buluş ortaya çıkması durumunda projede yer 

alan araştırmacılar ve proje detayları da BBF’ye eklenerek TTO’ya bildirimde bulunulur.  

Kamu destekli projelerde bildirim  

MADDE 21- (1) Kamu destekli projeler kapsamında gerçekleştirilen deneysel 

çalışmalar, araştırma geliştirme ve benzeri faaliyetler sırasında ortaya çıkan buluşlar, kamu 

destekli ortaya çıkan buluşlar olarak kabul edilir.  

(2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlar, 

destek sağlayan kuruma ve TTO’ya ayrı ayrı bildirilir. Başvuruda destek sözleşmesi de ek 

olarak yer alır. 

Üçüncü taraflar ile yürütülen çalışmalarda bildirim 

MADDE 22- (1) Araştırmacıların ve üniversite çalışanlarının belirli bir sözleşme 

ve/veya proje kapsamında üçüncü taraflarla yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya 

çıkan buluşlar üçüncü taraflara ve TTO’ya ayrı ayrı bildirilir.  

(2) Söz konusu bildirime üçüncü taraflar ile imzalanan sözleşmelerin/protokollerin 

ve/veya projelerin bir nüshası da eklenir. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 23- (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri 

ile Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu kararı uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 24- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

(2) Bu Yönerge’nin kabulü ile daha önce 25.05.2018 tarih ve 13208 no’lu Üniversite 

Senatosunda kabul edilmiş olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fikrî ve Sınai Mülkiyet 

Hakları Teknoloji Transferi Politika ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

MADDE 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

 

 

 Yönerge’nin Kabul Edildiği Senato Kararı’nın 

TARİHİ SAYISI 

20.01.2022 2022.02.12 

 

 


