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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, bilimsel
çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen, patent, faydalı model ve
tasarımlar ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli bildirimlerin yapılmasına,
bu çalışmaların koruma altına alınmasına, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin
uygulama esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Hacettepe Üniversitesi bünyesinde öğretim elemanları, stajyerler,
öğrenciler (ön lisans , lisans ve lisansüstü) ve araştırmacılar (doktora öncesi ve sonrası)
tarafından geliştirilen sınai haklara konu olacak patent, faydalı model ve tasarımlar ile
ilgili işleyişin; Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen
Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğe
uygun olarak yürütülmesini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Bu yönerge, 10/1/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanun’una”, 6/11/1981 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “2547
sayılı Yükseköğretim Kanun’una” ve 24/4/2017 tarihli ve “30047 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe”
ve 29/09/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30195 sayılı “Çalışan Buluşlarına,
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde
Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik’e” dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede adı geçen,
Buluş: Teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan fikir
ürünüdür.
HT-TTM: Hacettepe Üniversitesi tarafından 12.09.2012 tarih ve 2012-1508 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversitemiz akademisyenleri tarafından geliştirilen yeni
ürün/ teknolojilere yönelik fikri mülkiyet hakları yönetimi konusunda gerekli işlemleri
yerine getirmek, fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerekli ticarileşme çalışmalarını
yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi AR-GE
Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘ni;
HT-TTM Patent Ofisi: Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi’nin Fikri
Sınai Mülkiyet Hakları konusunda işlemleri koordine eden birimini;
imzalıKurumunu;
suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden 41bdc322-1f8e-4547-a703-96542f25f210
Kurum: Türk Evrakın
Patentelektronik
ve Marka
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Öğretim Elemanı: Hacettepe Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarını;
Öğrenci:Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerini(öğrenci oldukları dönem);
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Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü;
Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü;
Senato:Hacettepe Üniversitesi Senatosunu;
Sınai Mülkiyet Hakları: Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım ve Coğrafi İşaretleri,
SMHDK: Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme
Komisyonunu;
SMHİDK: Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları İtiraz Değerlendirme
Komisyonunu;
Üniversite: Hacettepe Üniversitesini;
Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu;
ifade eder.
Buluşlar ve Kategorileri
MADDE 5
5.1. Hacettepe Üniversitesi’nde Gerçekleştirilen Buluşlar: Hacettepe
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda
ortaya çıkan, buluşu yapan kişinin Hacettepe Üniversitesi’nde edindiği deneyim ve
çalışmalara dayanan veya Hacettepe Üniversitesi’nin alt yapısını, araç ve gereçleri
kullanılarak gerçekleştirilen buluşlardır.
5.2. Serbest Buluşlar: Hacettepe Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmeyen,
Hacettepe Üniversitesindeki araç ve gereçlerin kullanılmadığı, buluşu yapan kişinin
Hacettepe Üniversitesinde edindiği deneyim ve çalışmalarına dayanmayan buluşlar,
‘serbest buluş’ olarak kabul edilir. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ancak, Hacettepe
Üniversitesi’ nin Hak Sahipliği talebinde bulunmadığı buluşlar da serbest buluş olarak
kabul edilir.
Yükümlülükler
MADDE 6
6.1. Üniversite’nin Yükümlülükleri
6.1.1. Üniversite; sınai haklar konusundaki tüm bildirimlerin alınması, yanıtlanması ve
yürütülmesiyle ilgili işlemleri ve sınai varlıkları ticarileştirme çalışmalarını HT-TTM
aracılığıyla yapar.
6.1.2. Üniversite; Hak Sahibi Üniversite olacak şekilde yapılması planlanan TR
(ulusal), yurdışı, PCT (uluslararası), PCT-Ülke girişleri ve EP (Avrupa Patent)
başvuruları ile ilgili tüm sürece ait (ön araştırma, tarifname yazılımı, başvuru,
araştırma, inceleme, görüş hazırlama, yıllık ücretler, tescil ücreti, çeviri ve patent vekil
ücretleri) masrafları öder. Ortak haksahipliği durumunda masraflar ortaklık oranında
ödenir.
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6.2. Öğretim Elemanlarının Yükümlülükleri
Üniversitenin öğretim elemanları;
6.2.1. Patent ve faydalı modele konu olabilecek buluşunu, EK-1’deki Buluş Bildirim
Formu’nu , EK-2'deki Gizlilik Sözleşmesi’ni ve EK-3’deki Ticarileşebilir Buluş
Değerlendirme Formu’nu doldurarak yazılı ve ıslak imzalı olarak en kısa sürede HTTTM Patent Ofisi’ne bildirmekle yükümlüdür.
6.2.2. Tasarım tesciline konu olabilecek tasarımlarını yazılı olarak en kısa sürede HTTTM Patent Ofisi’ne bildirmekle yükümlüdür.
6.2.3. Buluş bildirimi ile ilgili eksik bilginin, HT-TTM Patent Ofisi tarafından talebi
durumunda buluş sahibi talep edilen eksik bilgileri bildirimin kendisine ulaştığı tarihten
itibaren en geç 1 ay içinde HT-TTM Patent Ofisi’ne bildirmekle yükümlüdür.
6.2.4. HT-TTM Patent Ofisi’ne bildirim yapmadan patent başvurusu yapılmışsa,
başvuru yapıldığına ilişkin bildirimini patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerle
birlikte patent başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde HT-TTM Patent Ofisi’ne
bildirmekle yükümlüdür.
6.3. HT-TTM’nin Yükümlülükleri
HT-TTM;
6.3.1. Hacettepe Üniversitesi’nin sınai haklar ile ilgili tüm konularında, sınai varlıkların
değerlendirmelerini yapmakla yükümlüdür.
6.3.2. Buluş bildirimlerini aldığını bildirimin yazılı ve imzalı olarak eline
ulaşmasından itibaren, en geç 15 günde içinde, Üniversite’ye yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür.
6.3.3. Buluş bildiriminde tespit ettiği eksikliklerin giderilmesini bildirimin ulaştığı
tarihten itibaren en geç iki ay içinde buluş sahibine yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür.
6.3.4. Buluşların yasal mevzuata uygun olarak patentlenebilirlik değerlendirmesini
yapmakla yükümlüdür.
6.3.5. Buluşların ticarileşebilirlik değerlendirmesini HT-TTM içinde koordine etmekle
yükümlüdür.
6.3.6. Patent ön araştırma sürecini koordine etmekle yükümlüdür.
6.3.7. Patent ön araştırma ve ticarileşme değerlendirmelerini SMHDK’a sunmakla
yükümlüdür.
6.3.8. SMHDK’nda alınan kararların komisyon başkanı imzasıyla Üniversite
Rektörlüğüne iletilmesini sağlar,
6.3.9. Üniversite adına Hak Sahipliği kararı alınan buluşlar ile igili; başvurudan-tescile
tüm sürecin takibini sağlar,
6.3.10. HT-TTM patent, faydalı model ve tasarım başvuru sürecinde gerekli gördüğü
Evrakın elektronik
imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr
durumlarda Patent/Marka
Ofisleri/Vekilleri
ile birlikte çalışabilir, adresinden 41bdc322-1f8e-4547-a703-96542f25f210
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Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonunun (SMHDK) Oluşumu ve
Yükümlülükleri
MADDE 7
7.1. SMHDK Oluşumu: SMHDK; buluş, faydalı model veya tasarım olabilecek
konularda, Hak Sahipliği kararı için, farklı uzmanlık alanlarında patent tecrübesine
sahip Öğretim Üyelerinden ve HT-TTM uzmanlarından oluşan en az 5 (beş) kişilik bir
komisyondur. Komisyon üyeleri; Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve HT-TTM
personelleri arasından; Rektör tarafından önerilerek, 2 yıl süre için Hacettepe
Üniversitesi Yönetim Kurulunca görevlendirilirler. Komisyon Başkanı, komisyon
üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Komisyon
kararlarını; toplantıya katılanların 2/3 oy çokluğu ile alır. Komisyon Başkanı seçiminde
gerekli oy çokluğuna ulaşılamaz ise Başkanı görevlendirilen üyeler arasından, Rektör
belirler. Komisyonun tüm üyeleri Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan gizlilik
sözleşmesini imzalarlar.
7.2. SMHDK Yükümlülükleri:
7.2.1 Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen patent, faydalı model ve tasarıma
konu olabilecek sınai varlıklara ait işbu yönergenin hazırlanmasında ve revizyonunda
görev alır,
7.2.2 Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonu mevzuatta belirlenen süreler
içerisinde; buluş, faydalı model ve tasarım bildirimlerinin, hak sahipliği konusunu
görüşmek amacıyla Başkanın yazılı çağrısı ile bir araya gelir ve gündem ile ilgili görüş
bildirir,
7.2.3. Buluşlar ile igili; “Ön Araştırma “ ve “Pazar Analiz ” raporlarını değerlendirerek,
Üniversite adına Hak Sahipliği kararı alır, bu kararı Üniversite Yönetim Kuruluna
sunulmak üzere Rektörlüğe iletir,
7.2.4.Patent, Faydalı Model ve tasarıma konu olabilecek sınai varlıkların korunması
için ulusal veya uluslararası başvuruların hangi ülkelerde yapılacağına ilişkin tavsiye
kararını alır ve bu kararı Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğe
iletir,
7.2.5. Üniversite’de veya dışında buluş yapan kişilerle yapılacak sözleşmelere karar
verir,
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kullanımıyla oluşan hak ihlali durumlarında yapılacak işlemlerde karar vermeye
aracılık eder,
7.2.7. Süreci başlatılmış olan patent, faydalı model ve tasarım başvuruların
geçerliliklerinin devam ettirilmesi konularını değerlendirir, bu konuda karar oluşturur
ve bu kararı Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğe iletir,
7.2.8.Komisyonda alınan tüm kararların Komisyon Başkanı imzasıyla ,HT-TTM patent
ofisi aracılığıyla, Rektörlüğe bildirimini yapar,
7.2.9. Bu komisyon, Yönetim Kurulu tarafından, Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin,
verilmiş kararları uygular.

Sınai Mülkiyet Hakları İtiraz Değerlendirme Komisyonunun (SMHİDK)
Oluşumu ve Yükümlülükleri
MADDE 8
8.1. SMHİDK Oluşumu: Komisyon, Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör
Yardımcısı ile en az üç kişiden oluşur. Komisyon Başkanlığını ;görevlendirilen Rektör
Yardımcısı yürütür. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında
Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair
Yönetmelik Madde 33’e göre itirazları inceleyen üst komisyondur. Bu komisyonun
üyeleri buluşa ilişkin Hak Sahipliği karar aşamalarında görev almazlar. Rektör
tarafından 2 yıl süre ile görevlendirilirler. Komisyonun tüm üyeleri Hacettepe
Üniversitesi tarafından hazırlanan gizlilik sözleşmesini imzalar.
8.2. SMHİDK Yükümlülükleri: Bu komisyon buluş sahiplerinin itiraz bildirimlerini
alır, gerekçeleriyle birlikte değerlendirir, itiraza ilişkin kararını verir ve Üniversite
Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Rektörlüğe iletir.

Uygulama Esasları
MADDE 9 - Üniversitenin Buluşu Değerlendirmesi, İncelemesi ve Karar
9.1. Buluş Bildirimi:
Buluş bildirimi, Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen
Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik İkinci
Kısım, Madde 29’a uygun olarak buluşu yapan kişi/kişiler tarafından Buluş Bildirim
Formu doldurulup (EK-1) imzalanarak, imzalanan Gizlilik Sözleşmesi (EK-2) ile
Evrakın
elektronik
imzalı suretine
https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden 41bdc322-1f8e-4547-a703-96542f25f210
birlikte HT-TTM
Patent
Ofisine
yapılır.
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Rektörlük’e en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirir. Buluş bildiriminin eksik
yapılması halinde, HT-TTM Patent Ofisi bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren
iki ay içinde, eksikliklerin giderilmesini buluşu yapana bildirir. Aksi halde, buluş
bildirimi usulüne uygun yapılmış sayılır. Bu süreç içinde buluş sahibi buluşun ticari
yönü hakkında bilgi vermek üzere Ticarileşebilir Buluş Değerlendirme Formunu (EK3) da doldurarak Patent Ofisine bildirmek zorundadır.

9.2. Teknik İnceleme
Buluşun Patentlenebilirlik ve Ticarileşebilirlik Değerlendirmesinin Yapılması:
HT-TTM Patent Ofisi, buluşa ilişkin bildirimi, patentlenebilirlik kriterleri açısından,
Sınai Mülkiyet Hakları Kanununun 82 ve 83. maddeleri çerçevesinde; tüm dünya patent
veri tabanlarını kullanarak patent ön araştırmasını gerçekleştirir. Patent ön araştırması
olumlu gelen buluşlar için ticarileşebilirlik değerlendirmesi gerçekleştirilir.
Araştırma raporu ve ticarileşebilirlik değerlendirmesi HT-TTM Yönetim Kurulu onayı
ile Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonu’na Üniversite’nin Hak Sahipliği
konusundaki tavsiye kararını almak üzere en geç 2 ay içinde sunulur.
9.3. Hak Sahipliği Kararı:
Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonu Hak Sahipliği’ne ilişkin kararını en
geç 15 gün içinde Komisyon Başkanı imzasıyla, HT-TTM patent ofisi aracılığıyla,
Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğe bildirir.
Üniversite Yönetim Kurulu’ndan Hacettepe Üniversitesi’nin buluşa Hak Sahipliği
kararı çıkmaması durumunda buluş serbest buluş niteliği kazanır. Karar, Üniversite
Yönetimi tarafından buluş sahibi ve HT-TTM’ye en geç 1 ay içinde yazılı olarak
bildirilir. Serbest buluşlar, Hacettepe Üniversitesi tarafından desteklenmezler. Serbest
buluş için sürecin mali olarak yürültülmesi buluş sahibinin sorumluluğundadır.
Üniversite Yönetim Kurulu’ndan Hacettepe Üniversitesi’nin buluşa Hak Sahipliği
kararı çıkması durumunda, karar buluş sahibine ve HT-TTM’ye Üniversite Yönetimi
tarafından en geç 1 ay içinde yazılı olarak bildirilir.
Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve
Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak
başvuru süreci HT-TTM Patent Ofisi tarafından yürütülür. Başvuruda buluş sahibi
bölümüne buluşu yapan kişilerin adı, başvuru sahibi bölümüne Hacettepe Üniversitesi
yazılır. Hak Sahipliği Hacettepe Üniversitesi’nde olan buluşlar için yürütülen
Evrakın elektronik
suretine faydalı
https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr
adresinden 41bdc322-1f8e-4547-a703-96542f25f210
başvuruların süreçle
ilgili imzalı
(Patent,
model, tasarım) giderleri
Hacettepe
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oranlarında ilgili taraflarca karşılanır.
Buluş sahibi, Üniversitenin Hak Sahipliği talebine 2 ay içinde itiraz edebilir. İtirazını
yazılı olarak HT-TTM Patent Ofisi’ne bildirir. Patent Ofisi bu itirazı 1 hafta içinde Sınai
Mülkiyet Hakları İtiraz Değerlendirme Komisyonu’na iletilmek üzere Rektörlüğe
sunar. Sınai Mülkiyet Hakları İtiraz Değerlendirme Komisyonunu itirazı komisyona
ulaştıktan sonra 15 gün içinde değerlendirir. Kararın değişimi durumunda yeni karar,
komisyonca Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Rektörlüğe iletilir. Buluş
sahibinin itiraz bildirim tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde karar çıkmaması
durumunda Hak Sahipliği Serbest Buluş olarak kabul edilir. Değişiklik durumunda
karar buluş sahibine ve HT-TTM’ye Rektörlük tarafından en geç 15 gün içinde yazılı
olarak bildirilir.

Gelir Paylaşımı
MADDE 10
10.1. Patentlerin ticarileşmesi durumunda elde edilecek gelirin paylaşımı %40
Hacettepe Üniversitesi, %60 Buluş Sahipleri (birden çok buluş sahibi varsa, buluş
sahiplerinin buluşa katkı payları oranında buluş bildirimi öncesi pay belirlemesi
yapılmış olmaları ve bunu yazılı olarak beyan etmeleri gerekir) olacak şekilde yapılır.
10.2. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve
Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin 28. Maddenin 3.
fıkrasına göre, öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet
gören stajyerlerin tasarımları ile öğretim elemanlarının diğer kamu kurum ve
kuruluşları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yaptığı çalışmalar
sonucu ortaya çıkan buluşlar için diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla
sözleşme hükümleri esas alınır.
Tasarımlar
MADDE 11
11.1. Hak Sahipliği; Sınai Mülkiyet Kanunun 73. Maddesinde yer alan çalışanlar,
öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören
stajyerlerin tasarımları ile öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalar veya araştırmalar
sonucunda gerçekleştirdiği tasarımlar için Hak Sahibi Üniversite’dir.
11.2. Üniversite adına Hak Sahipliği kararı verilmiş ve Üniversite tarafından başvuru
işlemleri gerçekleştirilmiş ise, öğrenciler, ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı
olmaksızın hizmet gören stajyerlerin tasarımları ile öğretim elemanlarınca
gerçekleştirilen tasarımlardan elde edilen gelirin paylaşımı konusunda, kanunun 74.
maddesine uygun olarak tasarımdan elde edilen gelirin % 60’ı tasarımcıya verilecektir.
Evrakın elektronik imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden 41bdc322-1f8e-4547-a703-96542f25f210
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Diğer Üniversiteler ile Ortak Çalışmalar Sonucu Patent/Faydalı Modele Hak
Sahipliği ve Süreç
MADDE 12
Buluşun, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı
olmaksızın hizmet gören stajyerler ile öğretim elemanlarının farklı üniversitelerden
kişiler ile ortak çalışması sonucu geliştirilmiş olması durumunda, Çalışan Buluşlarına,
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde
Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin 29. Madde 4. fıkrası kapsamında buluşu
yapanlar kendi Yükseköğretim Kurumlarına bildirim yaparlar. Üniversiteler kendi hak
sahipliklerine karar vermişse, hak sahibi üniversiteler arasında bir protokol imzalanır.
Protokole göre patent / faydalı modelden elde edilecek gelir paylaşımı, her kurumun
kendi buluş sahiplerinin buluşa % katkı payları toplamı ölçüsünde bağlı oldukları
üniversiteye verilecek şekilde belirlenir.
Farklı üniversitelerin ortak patentlerinin ticarileşme sürecinde, hak sahibi olan
üniversitelerden birisinin patenti ticarileştirmesi sonucunda elde edilen gelirden
ticarileşme ile ilgili masraflar düşülerek kalan bedelin hak sahibi üniversiteler arasında
eşit paylaşımı sağlanır.

Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 13- Bu yönerge yürürlüğe girmeden önce yapılmış buluş bildirimine ilişkin
işlemler, aksini gerektiren bir özel sözleşme yoksa bu yönerge hükümlerine göre
yapılır.
MADDE 14-İşbu yönerge Senato tarafından Kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 15- İşbu yönerge Rektör tarafından yürütülür.
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