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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar  
 

 

Amaç 

MADDE 1–(1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Okan Üniversitesi üyelerinin bilimsel ve ticari 

projeler, akademik etkinlikler sonucu ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarının korunması, mülkiyeti 
ve tasarrufu ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2–(1) Bu Yönerge, patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar ve telif hakları 
ile ilgili fikri mülkiyet haklarının korunmasına ve bu konuyla ilgili standart yasal ilkelere ilişkin 
kuralları kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3–(1)  Bu yönerge 10/01/2017 tarihli29944 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na, 06/11/1981 tarihli 17506 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve 24/04/2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 29/09/2017 
tarihli 30195 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim 
Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair 
Yönetmelik'e dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

Tanımlar  
MADDE 4–(1)  Bu Yönerge’ de geçen; 
a) ARPROGED: İstanbul Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü’nü, 

b) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesi’ni, 
c) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü, 

d) Fikri Hakları Yürütme Kurulu(FHYK) :İlgili akademik birimler ve destek fonksiyonları 
vasıtası ile iletilen fikirlerin korunması için gerekli başvuruların yapılmasını onaylayan ve bunun 
için bütçe oluşturan kurul. 

e) Araştırmacı: İstanbul Okan Üniversitesi’nde tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak çalışan 
tüm öğretim elemanlarını kapsar. 

f) Personel: Araştırmacılar dışındaki tüm personeli kapsar. 
g) Serbest Buluş: Çalışanın, hizmet buluşu tanımı dışında kalan buluşunu, 
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h) Telif hakkı: Belirli edebi ya da sanatsal ürünlerin yazarına ya da oluşturucusuna yasalar 

tarafından verilen, tek ve özel bir ayrıcalık ile belirli bir süre için ürünlerinin kopyalarını alarak 

çoğaltma, ürünlerini yayınlama ve satmaya ilişkin fikri ve manevi hak. 

i) Tasarım: Başkalarının, bir kişinin ortaya çıkardığı benzersiz bir tasarımı çoğaltmalarını 
engellemek üzere verilen bir hak. 

j) Fikri mülkiyet hakları: Patent, telif hakkı, ticari marka vb. gibi fiziksel varlığı olmayan 

manevi mülkiyet anlamına gelen, herhangi bir fikri mülkiyetle bağlantılı olarak verilen haklar. 

k) Fikri mülkiyet geliri: İstanbul Okan Üniversitesi’nin imtiyaz ve telif hakkı ödemeleri de 

dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Fikri Mülkiyet Haklarının herhangi birinin yada 

tümünün ticarileştirilmesinin sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak elde ettiği gelir. 

l) Patent: Belirli bir süre için başkalarının bir kişinin buluşunu yapmalarını, kullanmalarını 
ya da satmalarını engellemek ve başkalarına bu buluşu yapmak, kullanmak ya da satmak için 

gerekli izni vermek üzere sağlanan hak. 

m) İmtiyaz ücreti: Bir yetki, lisans ya da telif hakkı sahibi tarafından, bir kuruma, yazara ya 

da besteciye, eserinin satılan her kopyası için yapılan ödeme ya da bir buluş sahibine (sahiplerine) 

patent kapsamındaki her ürünün satışı, kullanımı ya da çalıştırma hakkı için yapılan ödeme. 
n) İstanbul Okan Üniversitesi Üyeleri: Tam zamanlı çalışan İstanbul Okan Üniversitesi 

akademik ve idari personeli ile öğrencileri kapsar. 

o) Buluş Bildirim Formu (BBF):Ticari potansiyeli olduğuna buluşçu tarafından karar 

verilmiş bir buluşun üniversiteye bildirildiği formdur. 

 

İfade eder. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Fikri Haklar, Fikri Haklar Politikası, Fikri Haklar Yürütme Kurulu ve Görevleri 
 

Fikri Haklar  

MADDE 5–(1) Bu yönerge; bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla birey ve kamu 
yararına kullanmayı ilke edinmiş olan İstanbul Okan Üniversitesi, bu çerçevede fikri haklar 
kapsamındaki fikir ürünlerinin hak sahipliği, korunması, değerlendirilmesi, ticarileştirilmesi, gelirin 
paylaşımı ile ilgili ilke ve esasları belirlerken, aşağıdaki yararları amaçlar:  

 Bilimsel araştırmaların özendirilmesi ve desteklenmesi,  
 Bilimsel araştırmalar sonucu olan fikri hakların tespiti ve değerlendirmesi ve katma değere 

çevrilmesi 
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 Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve üçüncü taraflarla yürütülecek teknoloji odaklı iş 
birliklerinde izlenecek esasların belirlenmesi,  

 Üniversitenin ilgili birimleri tarafından fikri haklar kapsamındaki fikir ürünlerinin tespit 
edilmesi, korunması ve ticarileştirilmesine dair usul ve esasların belirlenmesi,  

 Üniversitenin fikri haklar kapsamındaki fikir ürünlerinin envanterinin çıkarılması,  
 Fikri haklar kapsamındaki fikir ürünlerinin ticarileştirilmesiyle elde edilecek ekonomik 

faydaların adil ve hakkaniyetli şekilde taraflar arasında paylaşımının sağlanması,   
 

Fikri Haklar Politikası  
MADDE 6–(1) Üniversite’de çalışan, kadrolu veya sözleşmeli tüm öğretim elemanları, 

öğrenciler ve diğer çalışanlar tarafından, Üniversite’de çalıştığı ya da öğrenim gördüğü sürede 
yapılan araştırmalar esnasında ortaya çıkan fikir ürünlerinin hak sahipliği, her fikir ürününün 
kendine özgü yapısına uygun olarak yazılı kurallarla belirlenir. Ortaya çıkarılan fikir ürünlerine 
ilişkin hak sahipliğinin, varsa fon kaynağı dikkate alınmaksızın, Üniversite’ye verilmesi öngörülür. 

 

Fikri Haklar Yürütme Kurulu Oluşumu, Toplanması ve Karar Alması 
MADDE 7–(1) Öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer çalışanların yaptığı ve fikri hakka 

konu olabilecek hak oluşturabilecek fikir ürünlerinin korunması, belgelendirilmesi, zaman damgası 
alınması, ticarileştirme potansiyeline sahip olanların ticari değerlerinin tespit edilmesi ve 
ticarileştirilmesi ve bunlarla ilgili maliyetlerin nereden ve nasıl karşılanacağının planlanması, 
teknoloji transferi konularında izlenecek yol, fikri haklar ile ilgili diğer kararların alınması, 
uygulama ve düzenlemelerin takibi amacıyla Üniversite bünyesinde bir ‘’Fikri Haklar Yürütme 
Kurulu (FHYK)’’ oluşturulmuştur. Kurul Üyelerini ARPROGED Direktörü’ nün önerisi ile Rektör 
atar. 

Kurul üyeleri; 
 Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı, 
 ARPROGED Direktörü, 

 Akademisyenler, 

 ARPROGED Fikri Mülkiyet Hakları Sorumlularından oluşur. 
ARPROGED, FHYK' nın sekretaryasını ve kurul işlerini yapar. FHYK gerekli hallerde Üniversite 
bünyesindeki ve/veya Üniversite dışındaki konunun uzmanlarından görüş ister.  

• FHYK Başkanı, Araştırma’ dan Sorumlu Rektör Yardımcısı’ dır. 
• FHYK Başkan Vekili ARPROGED Direktörü’ dür. 
• FHYK gerek görüldükçe toplanır. 

FHYK, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt 
çoğunluğuyla alınır.  
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Fikri Haklar Yürütme Kurulu Görevleri 
MADDE 8–(1) Fikri Haklar Yürütme Kurulu görevleri şunlardır: 
a) Üniversite Fikri Haklar Yönetmeliğini gözden geçirmek ve gözlenmesini sağlamak. 
b) Fikri Haklara yönelik ARPROGED tarafından ön incelemesi yapılmış araştırmacı ve 

öğrenci önerilerini değerlendirerek, koruma alınıp alınmama konusunda karar vermek. 

c) Fikri Haklar koruması, bütçesi ve gidişatını onaya sunmak ve takip etmek. 

d) Fikri Haklar kapsamındaki tüm fikir ürünlerini idari, hukuki ve ekonomik açıdan yönetir. 
e) Fikir ürünlerinin korunması için ulusal ve uluslararası başvuruların hangi ülkelerde 

yapılacağına karar verir. 

f) Konunun özelliğine ve belirlenmiş işletme politikalarına uygunluğuna göre bazı fikir 

ürünlerinin ticaret sırrı olarak saklanmasına ve açıklanmamasına karar verir.  

g) Fikir ürünlerine ilişkin hak sahipliğinden doğan haklarla ilgili bedellerin, bu Yönergeye 

uygun olarak belirlenmesi ve ödenmesi için FHYK Başkanı aracılığıyla Mütevelli Heyeti’nin 

onayına sunar.  

h) Fikir ürünlerinin korunması amacıyla gerekli diğer kararları alır.  
i) Teknoloji transferi konularında gerekli kararları alır ve gerçek ve tüzel kişilerle olan 

ilişkilere karar verir.  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bildirim, Buluşla İlgili İnceleme ve Karar İşlemleri Bildirim Yükümlülüğü ve Yöntemi 
 

Bildirim 

MADDE 9–(1) Buluş yapan çalışan, bu buluşunu geciktirmeden Üniversiteye bildirmek 
zorundadır. Bu bildirimde; problem, çözüm ve buluşun nasıl gerçekleştirilmiş olduğu açıklanmak 
zorundadır.  

(2) Bildirim, ” FR. PRJ.003-Buluş Bildirim Formu. Rev.02” kodlu Buluş Bildirim Formu 

şeklinde hazırlandıktan sonra ARPROGED’ e yapılır. 
(3) ARPROGED bildirim işlemleri sırasında buluşun gizliliğini koruma yükümlülüğü 

altındadır. Buluşla İlgili İnceleme ve Karar  

 

MADDE 10–(1) ARPROGED kabul edilmiş bildirime dayanarak ve Üniversitenin ilgili 
biriminden görüş alarak buluşu inceler veya inceletir. Bu inceleme, buluşun gizliliğini bozmayacak 
biçimde yapılır.  
(2) ARPROGED inceleme sonucunda, buluşun serbest buluş veya hizmet buluşu olup olmadığı 
konusunda karar oluşturur ve Ön Araştırma Raporu ve gerekçeleriyle birlikte FHYK’ya bildirir. 
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  (3) Buluş üzerinde Üniversite tarafından verilen hak sahipliği kararının, buluş bildiriminin usulüne 
uygun olarak ARPROGED’ e ulaştığı tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde sonuçlandırılması 
ve buluşu yapan/yapanlara yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Temel Prensipler ve Uygulamalar, Hizmet ve Serbest Buluşlar, Üniversitenin Buluşa İlişkin 
Hakları, Serbest Fikir Ürünleri, Ticarileştirme, Maliyetler, Gelirlerin Paylaşımı 

 

Temel Prensipler ve Uygulamalar 

MADDE 11–(1) Bu maddede İstanbul Okan Üniversitesi ile buluş yapan üyeleri arasında, 
buluşa ilişkin bildirimlerin yapılması, koruma kararları alınması ve hakların elde edilmesi sürecinde 

Üniversite ile buluşçu üyelerin izlemesi gereken temel prensipler ve uygulamalar açıklanmaktadır. 
Bu temel prensiplerin uygulanmasından ARPROGED sorumludur. Fikri haklar kapsamındaki diğer 
fikir ürünleri konusunda da benzeri işlemler yapılır. 

 

Hizmet ve Serbest Buluşlar 

MADDE 12–(1) Üyelerin buluşları, hizmet buluşları ve serbest buluşlar olarak ikiye ayrılır. 
Hizmet buluşları, üyelerinin Üniversite’de yükümlü olduğu işi gereği gerçekleştirdiği veya 
Üniversitenin deneyim ve çalışmalarına dayanan, Üniversite kaynaklarının kullanıldığı, üyelerin iş 
ilişkisi kapsamında yaptığı buluşlardır. Hizmet buluşlarının dışında kalan buluşlar serbest buluş 
olarak kabul edilir. 

 

Üniversitenin Buluşa İlişkin Hakları 
MADDE 13–(1) Üyeler tarafından yapılan buluşlar üzerindeki mali haklar, Üniversiteye 

aittir. Patent veya Faydalı Model başvurularının Üniversite adına yapılması, belgelerinin Üniversite 
adına alınması veya Üniversite lehine ticari sır olarak saklanması, Üniversitenin yasal hakları olarak 
kabul edilir.  

FHYK, bildirilen buluşun korunmasına gerek olup olmadığına karar verebilir. FHYK, buluş 
bildirim formunda önceki teknik hakkında yeterli bilgi bulunmaması durumunda, Üniversite ile 
anlaşmalı Patent Vekili tarafından yapılacak ön araştırmadan sonra kararını verebilir.  

FHYK, değerlendirme sırasında buluşun açıklanmamasına ve ticari sır olarak saklanmasına, 
buluşun kısmen açıklanmamasına ve ticari sır olarak saklanacak kısmın dışında kalan kısım için 
patent veya faydalı model başvurusu yapılmasına karar verebilir. 
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Serbest Fikir Ürünleri 
MADDE 14–(1) Buluşçular kendilerine ait olan fikri haklar kapsamındaki fikir ürünlerini 

ticarileştirmek isterlerse ARPROGED’ e fikir ürünlerini bildirmek suretiyle Üniversite’ye teklifte 
bulunabilirler. Üniversite, açıklanan fikir ürününün ticari potansiyelini, ARPROGED aracılığıyla 
değerlendirerek lisanslama çalışmalarını yapıp yapmayacağına karar verir. Lisanslamanın 
ARPROGED tarafından yapılmasının kabulü, fikri haklar kapsamındaki fikir ürünlerinin ekonomik 
(mali) haklarının Üniversite’ye devrini gerektirir.  
 

Ticarileştirme 

MADDE 15–(1) Üniversite, kamu yararına ve kullanımına yönelik fikir ürünlerinin ticari 
gelişimini teşvik eder. Bu, genel olarak Üniversitenin bir veya birden fazla işletmeye söz konusu 
fikir ürünlerinin daha fazla geliştirilmesi, kullanılması veya satılması için lisans vermesini 
gerektirir. 

 

Maliyetler 

MADDE 16–(1) Fikir ürünlerinin korunmasını güvence altına almak için yapılan 
ticarileştirme ile ilgili maliyetler, ticarileştirmeyi takip eden tarafa bağlı olarak tamamen 

Üniversitenin sorumluluğundadır. 
 

Gelirlerin Paylaşımı  
MADDE 17–(1) Fikri Mülkiyet Haklarına tabi herhangi bir ürünle ilişkili lisans, telif hakkı 

ve/veya imtiyaz ücreti ödemelerinden elde edilen yıllık gelir, Üniversite, sponsor ve buluş 
sahibi/eser sahibi/yazar arasında uygun şekilde aşağıdaki gibi dağıtılacaktır:  

Üniversite tarafından, dış kaynak tarafından ya da ortak olarak desteklenen projelerden ya da 
herhangi bir akademik etkinliğin sonucunda ortaya çıkan Fikri Mülkiyet Hakkı'nın 
ticarileştirilmesinden Üniversite’nin 'nün elde ettiği toplam net gelir, Üniversite ile buluş sahibi/eser 
sahibi/yazar arasında aşağıdaki gibi dağıtılacaktır: 

 250.000 ABD dolarına kadar: Üniversite % 50– buluş/yayın sahibi (sahipleri)%50 

 250.000 ABD dolarından fazla olan kısım için: Üniversite  %70 – buluş/yayın sahibi 
(sahipleri) %30 

 Dış kaynaklı projeler için: Net gelirin üniversite ile dış kaynak arasında dağıtılma koşulları 
bir sözleşmeye dayalı olarak belirlenecektir. 

 Ortak finansmanlı projeler için: Yıllık net gelirin üniversite ile dış kaynak arasında dağılımı, 
kurumsal maliyet paylaşımı dengesine ve tarafların fikri katkılarına uygun olarak 
düzenlenecektir. Koşullar ve yüzdeler bir sözleşmeye dayalı olarak tanımlanacaktır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  
 

Yürürlük 

MADDE 18–(1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 

MADDE 19–(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü adına 
ARPROGED Direktörü yürütür. 

 

REVİZYONLAR 

Kayıt Revizyon No Sebep Revizyon Tarihi 

YG. OKN.033 01 Senato Karar No:162 06.01.2017 

YG. OKN.033 02 Senato Karar No:206 04.09.2019 

YG. OKN.033 03 Senato Karar No:2 11.01.2023 

 

 


