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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ HAKLAR, TEKNOLOJİ TRANSFERİ
VE BİLGİNİN TİCARİLEŞMESİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1‒Bu yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde, sanayinin ve
toplumun hizmetine sunmak üzere gerçekleştirilen araştırma, geliştirme çalışmaları sonucu ortaya
çıkan ve yasal olarak korunabilecek tüm fikri, sınai hakların belirlenmesi, geliştirilmesi, korunması,
değerlendirilmesi, bildiriminin yapılması, lisanslanması, tasarrufu, ticarileşmesi, paylaşılması ile
ilgili ilke ve esasları belirlemektir. Ayrıca bunlar gerçekleştirilirken de ilgili araştırmacı ile
üniversite’nin haklarının adil bir şekilde korunmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Üniversite bünyesinde; çalışan öğretim elemanlarını, öğrencileri ve
stajyerleri, diğer tüm üniversite çalışanları/idari personeli, kapsar. Bu yönerge, öğretim elemanları
ile öğrencilerin ve stajyerlerin; Üniversite ile ilişkilerinin devam ettiği dönem içerisinde,
üniversitede yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, üniversitede edindiği deneyim
ve çalışmalara dayanarak, üniversitenin araç ve gereçleri kullanılarak üniversitenin ve/veya herhangi
bir fon kaynağı ile geliştirdikleri buluşlara/hizmet buluşlarına ilişkin, tüm fikri ve sınai mülkiyet
haklarını (patent, faydalı model, tasarım gibi) ve bunlarla ilgili tescil süreçlerini kapsar.
Üniversite öğretim elemanları, öğrencileri, stajyerleri dışında kalan tüm üniversite çalışanları ve
idari personelinin, üniversite ile iş ilişkisinin devam ettiği dönem içinde üniversitedeki faaliyeti
gereği, üniversitenin faaliyet gösterdiği alanlar içinde, üniversitenin deneyim veya çalışmalarına
dayanarak, üniversitenin araç ve gereçleri kullanılarak, üniversitenin ve/veya herhangi bir fon
kaynağı ile ortaya çıkarılan hizmet buluşlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarını (patent,
faydalı model, tasarım gibi) ve bunlarla ilgili tescil süreçlerini kapsar.
Öğretim elemanlarının, öğrencilerin, stajyerlerin ve üniversite çalışanları/idari personelin serbest
buluş̧ niteliğindeki buluşlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyetlerini kapsamaz.
Öğretim elemanlarının, öğrencilerin, stajyerlerin ve idari personelin eser, kitap, makale, yayın gibi
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki telif mülkiyetlerini kapsamaz. Ayrıca,
üniversite tarafından lisans alınması veya devir yapılarak bir fikri, sınai hak elde edilmesi işlemini
de kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3‒Bu yönerge 6769 sayılı "Sınai Mülkiyet Kanunu", 2547 sayılı "Yükseköğretim
Kanunu", 30047 sayılı "Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik", 30195 Sayılı
"Çalışan Buluşlarına Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik", 30263 sayılı ‘Yükseköğretim Kurumları
Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği ve diğer ulusal yasal düzenlemeler, bölgesel ve uluslararası
antlaşmalara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4‒Bu yönergede geçen;
4.1- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini
4.2- Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
4.3- Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
Karar Tarihi :27.06.2018
Karar No
: 13320152-050.02.04-12
4.4- Rektör Yardımcısı: Üniversite’de Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyondan sorumlu Rektör
Yardımcısı’nı,
4.5- Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
4.6-ETTOM:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
4.7-ETTOM Yönetim Kurulu: ETTOM’un Müdür ve Müdür Yardımcısı mahiyetinde toplanıp
merkezin yönetimsel kararlarını belirleyen, merkez yöneticileri dışında Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan 5 kişilik kurulu,
4.8-Uzman: ETTOM’da Fikri, Sınai Mülkiyet Haklarının yönetilmesi ve ticarileşmesinden sorumlu
uzmanı/uzmanları,
4.9-FSMHK: Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu, üniversitenin araştırmacı ve çalışanlarının
ortaya çıkardığı buluşların/tasarımların, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde Üniversite
tarafından tescili ile ilgili değerlendirmeleri yapan ve buluşa/tasarıma ait gelirin Üniversite ve
buluş̧/tasarım sahipleri arasında nasıl paylaşılacağına karar veren kurulu,
4.10-Buluş: Tarım alanı dâhil olmak üzere sanayinin herhangi bir alanında yeni bir düşünce, yöntem
ya da cihaz üretmeyi,
4.11-BBF: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “Buluş Bildirim Formu”nu,
4.12-TBF: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “Tasarım Bildirim Formu”nu,
4.13- Gizlilik Sözleşmesi (GS): Üniversite bünyesinde yer alan öğretim elemanları, öğrenciler ve
stajyerler ile idari personel tarafından ortaya çıkacak buluş̧, tasarım veya elde edilecek bilgilerin
gizliliğinin korunması konusunda koşul ve sorumlulukları barındıran, hizmet sunulan taraflar
arasında imzalanan sözleşmeyi,
4.14-Danışmanlık Sözleşmesi (DS):Başvurusu yapılacak buluşun tüm işlemlerinin ETTOM
tarafından yürütüleceği ve buluş sahibinin istenen bilgileri paylaşacağını düzenleyen sözleşmeyi,
4.15- Anlaşmalı Patent Ofisi Havuzu (APOH):Üniversite ile hizmet sözleşmesi olan uzmanlık
alanlarına göre seçilmiş̧ patent ofislerinden oluşan havuzu,
4.16- Çalışan: Öğretim elemanı, stajyer ve öğrencilerin dışında kalan, özel hukuk sözleşmesi veya
benzeri bir 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,
4.17- Hizmet Buluşu: Araştırmacıların ve üniversite çalışanlarının üniversitede yükümlü olduğu
faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde üniversitedeki deneyim ve çalışmalarına
dayanarak, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşları,
4.18- Serbest Buluş: Araştırmacıların ve üniversite çalışanlarının üniversitede yapılan bilimsel
çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen veya üniversitede edinilen deneyim ve
çalışmalara dayanan buluşların dışında kalan ve üniversitenin hak sahipliği iddia etmediği buluşları,
4.19- Eser: Sahibinin özelliğini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri
olarak sayılan fikir ve sanat ürünlerini,
4.20- Fikir Ürünü: Bir biçim verilerek ifade edilmiş fikirleri,
4.21-Fikrî ve Sınai Haklar: Tasarım, patent, marka, coğrafi işaret, entegre devre, faydalı model,
geleneksel ürün adları ve benzerlerini,
4.22-Kurum:Türk Patent ve Marka Kurumunu,
4.23- Marka: Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya
hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve
kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde ve sicilde gösterilebilir olması koşuluyla; kişi
adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi
olmak üzere her tür işareti,
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4.24- Araştırmacı: Yükseköğretim kanununa tabi olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde
görevli/geçici görevli öğretim elemanlarını, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve değişim programları
ile stajyerler de dahil tüm öğrencileri,
4.25- Patent: Teknolojinin her alanındaki buluşlara; yeni olması, buluş basamağı içermesi ve
sanayiye uygulanabilir olması koşuluyla ulusal/uluslararası patent ofisleri tarafından verilen yasal
mülkiyet hakkını,
4.26- Tasarım: Ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim,
renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümünü,
4.27-BAP:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerini,
4.28-BAP G Tipi Proje: Tamamlanmış veya devam eden proje sonuçlarının ulusal/uluslararası fikri
ve sınai haklara konu olması halinde bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek giderlerin desteklendiği
BAP projesini,
4.29-BAP C Kodlu Projeler: Üniversite dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların
katılımlarıyla yapılabilecek projeleri
4.30- Dış Kaynaklı Projeler:Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından fonlanan, amacı,
kapsamı, bütçe ve süresi belli olan deneysel çalışmaları, araştırma, geliştirme ve benzeri faaliyetleri
kapsayan hibe, burs veya herhangi bir destek için imzalanan işbirliği anlaşması, protokol veya her
türlü sözleşme yoluyla desteklenen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yürütülen projeleri,
4.31-TTAF: Teknolojinin Ticarileşme Durumunu Araştırma Formu; fikri ve sınai hakkın
ticarileşme potansiyel ve değerini gösteren formu,
4.32-Ticarileştirme:Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının;üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devri,
lisanslanması; ortaklık, iş birliği, yatırım anlaşmaları, iç kullanım, şirketleşme, kurulu şirkete yatırım
alma vb. şekilde kullanılması dahil her türlü ticari amaçlı tasarrufunu,
4.33-Yatırım: Belirli bir kaynağın veya değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde
kullanılmasını,
4.34-Yazılım:Elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların/arayüzlerin
tümünü,
4.35- Brüt gelir: Bir taşınmazın kullanım hakları ile kazanılan kira ve benzeri gelirlerin kesintiler,
vergiler ve diğer giderler düşülmeden belirlenmiş toplam tutarını,
4.36- Net Gelir: Elde edilen brüt gelirden giderler düşüldüğünde kalan geliri,
4.37-Gelir Paylaşım Modeli (GPM):Üniversite ile buluş̧/tasarım sahipleri arasında akdedilen ve
buluşun/tasarımın ticarileştirilmesinden elde edilecek olan gelir dağılımını belirten modeli,
4.38-Gelir Paylaşım Sözleşmesi (GPS):Üniversite ile buluşun ortaya çıkmasında katkı sağlayan
buluş̧ sahipleri veya tasarımcılar arasında imzalanan ve buluşun veya tasarımın ticarileştirilmesinden
elde edilecek olan gelirin paylaşımına dair hususları düzenleyen sözleşmeyi,
4.39- Üçüncü Kişiler: Üniversitenin, ETTOM’un veya buluş sahiplerinin, araştırmalarının
yürütülmesi, desteklenmesi, fikri ürünlerinin ticarileştirilmesi, lisanslanması gibi tüm süreçlerde
temas halinde oldukları kişi, kurum ve kuruluşları,
4.40- Üniversite Kaynakları: Doğrudan veya dolaylı bir yolla üniversite tarafından sağlanan
donanım, sarf malzemeleri, laboratuvar, işlik ve insan kaynakları dâhil olmak üzere her türlü fon,
tesis veya kaynaklarını,
4.41- Ön Araştırma Raporu: Buluşun yenilik unsuru taşıyıp taşımadığı konusunda dünya
genelinde yapılmış olan araştırma sonuçlarını içeren raporunu,
4.42- Melek Yatırımcı:Yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının
çok erken bir döneminde yatırım yapan özel yatırımcıları,
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4.43- Start-up:Hızlı büyüme için tasarımlanmış ve buna müsait teknolojiyi sunan, kullanan, geniş
kitlelere hitap eden, sunduğu hizmeti kullanıcıya ulaştıran, ihtiyaç gideren (yeri geldiğinde ihtiyaç
haline dönüştüren), sürekliliğe sahip ve gelişmeye -geliştirmeye- müsait girişim fikirlerini,
4.44- JointVenture (Ortak Girişim):2 (iki) ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek,
kararlaştırdıkları belirli bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek amacı ile oluşturdukları ortak
işletme yapısını,
4.45- Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TOS):(Technology Readiness Level –TRL), geliştirilmekte
olan bir teknolojinin olgunluk ve kullanılabilirlik seviyesini ölçmek amacıyla kullanılan endeksi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler (Bildirim ve İnceleme, Ön Araştırma ve Değerlendirme)
Üniversitenin Yükümlülükleri
MADDE 5‒Üniversite; tüm fikrî ve sınai haklar konusundaki bildirimlerin alınması,
yanıtlanması ve yürütülmesiyle ilgili işlemleri ETTOM aracılığıyla yürütür.
Araştırmacı ve Çalışanların Yükümlülükleri
MADDE 6‒Üniversitede yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş̧
gerçekleştiğindeBuluş̧ Sahibi, buluşunugecikmeksizin yazılı veya elektronik posta yoluylaETTOM’a
bildirmekle yükümlüdür. Buluş̧ bildirimi, Buluş̧ Bildirim Formu(BBF) doldurularak yapılır.
Bildirimde bulunan buluş̧ sahibi, BBF'nin eki niteliğinde olan “Danışmanlık ve Gizlilik Sözleşmesi”
nin hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş̧ olur.
6.2-Buluş sahibi, teknik problemi, çözümünü ve buluşunu nasıl gerçekleştirmiş̧ olduğunuBBF’de
açıklamak zorundadır.
6.3-ETTOM'a bildirim yapılmaksızın patent başvurusu yapılmışsa, başvuru yapıldığına ilişkin
bildirim patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerle birlikte patent başvuru tarihinden itibaren 1
ay içerisinde ETTOM’a bildirmelidir.
6.4-Buluş sahibi, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle üniversite aleyhine doğan
zararlardan sorumludur.
6.5-Buluş sahip/sahipleri gerekçelerini yazılı olarak açıklayarak buluşun Serbest Buluş niteliğinde
olduğunu BBF ile ETTOM’a sunabilirler.
6.6-Buluş üzerinde birden çok kişinin katkısı olması durumunda buluşçuların pay oranlarını BBF’de
belirttikleri oranlar oluşturur. Eğer bir oran belirtmezler ise eşit oranda katkı yaptıkları varsayılarak
işlemler gerçekleştirilir.
6.7-Araştırmacılar, Üniversitede buluş bildirimi yapılan tarihte buluş içerisinde başka üniversiteden
araştırmacı ya da çalışanların bulunması ve/veya buluşun başka bir üniversitenin imkânları da
kullanılarak gerçekleştirilmesi durumlarında, bulunduğu üniversiteye ve/veya imkânlarını kullandığı
üniversiteye bu durumu 1 hafta içerisinde yazılı olarak bildirir. Bildirim yapılan tarihi ve varsa
bildirim sonucunda alınan kararı da ETTOM’a3 gün içerisinde yazılı olarak bildirir.
6.8-Bir işletmeye sahip/ortak veya görevlendirme ile çalışanı/danışmanı olan araştırmacı bir buluş
ortaya çıktığında bu buluşu ve gerekli bilgileri BBF ile ETTOM’a bildirmelidir. Eğer buluş sadece
işletme kaynakları kullanılarak (üniversite kaynağı kullanılmadan) ve araştırmacının bu konudaki
akademik çalışmaları dışında gerçekleşmiş ise, bu durumu ispatlayan belgeleri ETTOM’a sunarak
Serbest Buluş olduğunu bildirmelidir.
6.9- Üniversite’nin BAP birimi tarafından desteklenen projelerde fikri, sınai mülkiyet hakkına konu
bir durumun ortaya çıkması durumunda, projede yer alan araştırmacılar BBF ile ETTOM’a bildirim
yaparlar. BAP birimine ait C kodlu (C1, C2, C3) projelerde ise buluş sahip/sahipleri üniversiteye ve
ilgili proje ortağı kuruma buluş bildirimini yazılı olarak ayrı ayrı bildirir.
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6.10- Dış Kaynaklı ve BAP C kodlu projelerde fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bir durumun
ortaya çıkması halinde buluş sahip/sahipleri bu durumu destek sağlayan kuruluşa ve ETTOM’a
bildirir. Dış kaynaklı ve BAP C kodlu projelerin başvuru ve yürütme süreçlerinde fikrive sınai
mülkiyet hakkını düzenleyici sözleşmelerin hazırlanması sürecinde araştırmacılar ETTOM’a haber
verir ve ilgili uzman/uzmanların sözleşme hakkında görüşünü alır.
6.11-Bir işletmeye sahip/ortak üniversite çalışanları bir buluş gerçekleştirdiklerinde bu buluşu BBF
ile gecikmeksizin ETTOM’a bildirir. Eğer buluş sadece işletme kaynakları kullanılarak (üniversite
kaynağı kullanılmadan) ve araştırmacının bu konudaki akademik çalışmaları dışında gerçekleşmiş
ise, bu durumu ispatlayan belgeleri ETTOM’a sunarak Serbest Buluş olduğunu bildirmelidir.
ETTOM’un Yükümlülükleri
MADDE 7-ETTOM’a yapılan buluş ve başvuru bildirimlerine ait süreç aşağıdaki gibidir:
7.1- Uzman, buluş sahibine ait BBF kendisine ulaştıktan sonra 3 gün içinde ilgilisine bildirimin
alındığını yazılı/elektronik posta yoluyla bildirir. Uzman BBF’nin ön değerlendirmesini
yapar.Uzman tarafından ön değerlendirme yapıldıktan sonra eksik belge, düzeltme/değişiklik var ise
keyfiyeti
bildirim sahibine 15 gün içinde iletir. Buluş sahip/sahiplerine bu eksiklikleri
tamamlamaları için en fazla 1 ay süre verilir. ETTOM Uzmanı tarafından böyle bir bildirimde
bulunulmaz ise, buluş bildirimi usulüne uygun yapılmış sayılır.
7.2-ETTOM, BBF ile usulüne uygun yapılmış buluş bildiriminin ön araştırmasını yapar. Ön
araştırmanın yapılamadığı durumlarda ETTOM’un APOH içerisinde yer alan anlaşmalı ve gizlilik
sözleşmesi yapılmış vekil ofislerden hizmet alma hakkı saklıdır.
7.3- ETTOM buluşa ait ön araştırmayı 1 ay içerisinde yapar ve sonucu buluş sahip/sahiplerine
iletilir. Buluş sahip/sahipleri ön araştırma hakkındaki görüşlerini ETTOM’a 1 hafta içerisinde iletir.
Bu görüşler doğrultusunda ön araştırma bir kez daha tekrarlanabilir.
7.4- ETTOM, usulüne uygun yapılmış, ön araştırma sonuçları açısından buluş sahip/sahipleri ile
mutabakata ulaşılmış ve üniversiteye ait hak sahipliği(tamamen/kısmen) bulunan bildirimler için
BAP G tipi proje başvurusunu hazırlayarak BAP Komisyonuna üst yazı ile gönderir. Ön
araştırmanın vekil ofis aracılığı yapıldığı başvurularda, BAP G tipi proje başvurusu ön araştırma
aşaması başlamadan önce gerçekleştirilir.
7.5-ETTOM, BAP G tipi proje başvurusu yapılmış, üniversiteye ait hak sahipliği (tamamen/kısmen)
bulunan bildirimlere ait FSMH başvuru sürecini APOH içinde yer alan vekil ofisler aracılığı ile
ivedilikle başlatır.
7.6- ETTOM, hak sahipliğinin tamamı ya da bir kısmı üniversitede bulunan bildirimlere ait
ticarileşme sürecini başlatmak için TTAF’yi hazırlayarak FSMHK üyelerine sunar.
7.7-ETTOM, üniversite araştırmacı ve çalışanları tarafından usulüne uygun yapılmış, serbest buluş
olduğu bildirilen durumlarda ön araştırmayı yapar. Bu bildirimlerin ön araştırması için APOH
içerisinde yer alan anlaşmalı vekil ofislerden hizmet alımı yapmaz.
7.8-ETTOM, serbest buluş olduğu ileri sürülen bildirimleri hak sahipliği konusunda değerlendirmesi
için görüşüyle birlikte FSMHK kuruluna iletir.
7.9-ETTOM Üniversitenin fikrî ve sınai haklarla ilgili politikalarını belirleyerek rektör yardımcısına
sunar. Politikalar ETTOM tarafından gerekli olan durumlara revize edilip, onay için Rektör
yardımcısına tekrar sunulur.
7.10-Fikrî ve sınai haklar kapsamındaki tüm fikir ürünlerini idari, hukuki ve ekonomik açıdan
yönetir.
7.11-Üniversite lehine korunan fikir ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımıyla oluşan
hak ihlali durumlarında yapılacak işlemlerde takiplerin yapılmasına karar verir.
7.12-Gerektiği durumlarda APOH içerisinden bir Patent uzmanının FSMHK toplantılarına
katılımının sağlanması için FSMHK üyelerinin görüşlerinin toplar.
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7.13-Fikir ürünlerine ilişkin hak sahipliğinden doğan haklarla ilgili bedellerin, bu politika ve
esaslara uygun olarak belirlenerek FSMHK’ya iletilmesini sağlar.
7.14-Teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği sonucunda ortaya çıkan/çıkabilecek fikrî ve sınai
haklar üzerindeki hak sahipliği konusunda FSMHK’ya görüş bildirir.
7.15-Patent veya faydalı model belgelerine ilişkin yıllık ücretlerin yatırılması ile tasarımların ve
markaların süresinde yenilenmesi kararlarını verir ve süreci üniversitenin ilgili birimleri aracılığı ile
takip eder.
7.16-FSMHK’nın toplanması için gereken gündem oluştuğunda keyfiyeti yazılı olarak rektör
yardımcısına bildirir ve rektör yardımcısının onayı ile FSMHK’yı toplantıya çağırır.
7.17- FSMHK sekretaryasını yürütür.
7.18-Yönetim kurulu ve FSMHK tarafından verilmiş kararları uygular.
7.19.ETTOM ile sanayi firmalarının işbirliği sözleşmesi yaparak yürüttükleri faaliyetlerde
ETTOM, buluş, tasarım ve sınai haklara konu olabilecek bir çalışma ortaya çıkması durumunda bu
hakların tam ya da kısmen üniversite adına hizmet buluşu olarak nitelenmesi için firmalar ile
Üniversite arasındaki hak dağılımına ait süreci yönetir.
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu (FSMHK)
MADDE 88.1-FSMHK, en az 5 (beş̧) asil üye ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Komisyon en az yılda 2 (iki) kez
toplanır.
8.2- Rektör ve Rektör Yardımcısı komisyonun daimî üyesidir. Rektör dışındaki daimî üye, 3 (üç)
asil üye ve 3 (üç) yedek üye, ilgili rektör yardımcısının önerisi ile Rektör tarafından 2 (iki) yıllık
süre için atanır.
8.3-FSMHK, rektör yardımcısının önerisi, rektörün onayı ve tüm üyelerin katılımı ile toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır ve kararlarda çekimser kalınamaz.
8.4- FSMHK üyeleri kendi buluş bildirimlerinin bulunduğu gündemli toplantılarda görev alamazlar.
8.5-FSMHK, gerekli gördüğü durumda, görüşme konularının gerektirdiği uzmanlık alanlarından
uzmanları görüşleri alınmak üzere oturuma özel olarak ETTOM aracılığı ile davet edebilir.
FSMHK’nın Yükümlülükleri
MADDE 99.1-TTAF’yi değerlendirerek, buluşun veya tasarımın bilimsel ve ticari boyutlarını tahmin etmek,
gerekir ise buluşçudan buluşunu anlatması için bir sunum talep etmek ve fikrin ticarileşme süreci ve
değeri hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
9.2-Fikir ürünlerinin korunması için uluslararası başvuruların hangi ülkelerde yapılacağına buluş
sahibi ile karar vermek
9.3- ETTOM tarafından Serbest buluş niteliği olduğu ileri sürülen bildirimlerin hak sahipliği
konusunu değerlendirmek, gerekirse buluşçu/buluşçulardan konu hakkında sözlü sunum yapmalarını
talep etmek ve bu bildirimlerin hak sahipliği konusunda sonuçları yönetim kuruluna bildirmek,
9.4-Konunun özelliğine ve belirlenmiş işletme politikalarına uygunluğuna göre, bazı fikir
ürünlerinin ticaret sırrı olarak saklanmasının ve açıklanmamasının kararını vermek ve bu kararı
yönetim kuruluna sunmak,
9.5-BBF veya TBF ile FSMHK’ya başvuru yapan buluşçunun veya tasarımcının Üniversite
mensubu olmaması ya da buluşun/tasarımın serbest buluş̧ kabul edilmesi durumunda, Üniversitenin
ve buluşçunun/tasarımcının tercihine göre şu iki yöntemden birini seçmek;
9.5.1-Tescil süreçleri için buluşçu ile ETTOM arasında DS imzalanarak bedeli mukabili hizmet
verilmesine karar vermek,
9.5.2-Üniversitenin buluşa ait olan lisans üzerinde FSMHK tarafından belirlenecek bir oranda hak
sahibi olmasını sağlayacak şekilde ETTOM’a sözleşme teşkil ettirerek ücretsiz olarak tescil
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hizmetleri sunulmasına karar vermektir.
9.6- Çalışan buluşları ile ilgili tam ya da kısmi hak talebinde bulunmaya karar vermek ve kararını
yönetim kuruluna bildirmektir.
Yönetim Kurulunun Yükümlülükleri
MADDE 10‒
Yönetim Kurulunun yükümlülükleri şunlardır:
10.1- Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının ticari değeriyle ilgili FSMHK kararını değerlendirerek
karar vermek,
10.2- Üniversitenin sınai mülkiyet üzerindeki hak sahipliğinden feragat etme ve buluş ve
tasarımın, serbest buluş ve tasarım niteliği kazanması kararlarını vermek,
10.3- Gerekli durumlarda TTAF’nin güncellenmesini/yeniden hazırlanmasını talep etmek,
10.4- Üniversitenin uluslararası başvurularda, başvuru yapmayı onaylamadığı ülkelerdeki fikrî ve
sınai mülkiyete ilişkin haklarını, hak sahibinin talebine istinaden ilgiliye devretme kararını
vermek,
10.5- Bu politika ve esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları ilgili
kişiye/kişilere 2 ay içinde yazılı olarak bildirmek,
10.6- Üniversite adına çalışan buluşlarının üzerinde tam ya da kısmi hak talebi kararını vermektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAK SAHİPLİĞİ TALEBİ
MADDE 1111.1-ETTOM, buluş bildiriminde bulunan araştırmacı ve çalışanların üniversitenin hak sahibi
olduğunu/hizmet buluşu yaptıklarını kabul ettikleri çalışmalarda buluş sahip/sahiplerine hak
sahipliği bildirimini ayrıca yapmaz.
11.2- Serbest buluş olduğu bildirilen ve FSMHK’nın hak sahipliği hakkında karar verdiği
bildirimlerde ETTOM, kararı 4 ay içinde araştırmacı ya da çalışana yazılı olarak bildirir.
Bildirmezse, buluş serbest buluş haline dönüşür. Hak sahipliği araştırmacı/araştırmacılar ya da
çalışan/çalışanlara geçer.
11.3- ETTOM, bu yönergede yer alan hükümler ve oranlar doğrultusunda, üniversite ile buluş
sahip/sahipleri arasında hak ve gelir paylaşımını düzenleyen sözleşmeyi düzenler.
11.4-Çalışan buluşlarına ait tam hak ya da kısmi hak talebi durumunda;
11.4.1-Üniversitenin çalışan buluşu üzerinde tam hak talebi olması durumunda, bu talebi çalışana
bildirdiği tarihte fikri ve sınai haklar üniversiteye geçer.
11.4.2- Üniversitenin kısmi hak talebi durumunda hizmet buluşu serbest buluş haline dönüşür.
Üniversitenin buluşu kullanma hakkı olur. Üniversite bu hakkı kullanırken çalışanın buluşu
değerlendirmesi engelliyor ise çalışan üniversitenin tam hak talebinde bulunmasını ya da kısmi hak
talebinden vazgeçmesini yazılı olarak ETTOM’a bildirir. Üniversite adına ETTOM, çalışana 2 ay
içerisinde cevap vermezse buluş serbest buluş niteliği kazanır.
11.5-Araştırmacı ve çalışanların başka bir üniversitedeki, geçici görevliliği, proje araştırmacılığı,
danışmanlığı gibi görevleri sırasında ortaya çıkan fikri, sınai mülkiyet haklarına konu tüm
çalışmalara ilişkin haklar üniversiteler arasında yapılacak anlaşmaya tabidir. ETTOM, ilgili
üniversitenin varsa yetkili birimi yoksa rektörlüğü ile iletişime geçerek hak sahipliğine yönelik
anlaşma sürecini takip eder.
11.6-Üniversite BAP birimi tarafından desteklenen projelerden buluş, tasarım ve sınai haklara konu
olabilecek bir çalışma ortaya çıkması durumunda bu haklar tam ya da kısmen üniversite adına
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hizmet buluşu olarak nitelendirilir. Hizmet buluşu olarak nitelendirilmesi oranında fikri ve sınai
mülkiyet haklarının sahibi üniversitedir.
11.7- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde buluş bildiriminin kamu
kurumuna yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde araştırmacı ya da çalışan hak sahipliği talebini
kamu kurum ve kuruluşuna bildirir. Kamu kurum ve kuruluşunun hak sahipliğini araştırmacı ya da
çalışana bırakması durumunda üniversite bu çalışmaya olan katkısı oranında hak sahibi olur ve
araştırmacı/çalışan ile üniversite arasında hak sahipliğini oransal olarak belirleyen sözleşme
ETTOM tarafından hazırlanarak yürütülür.
11.8-Kamu kurum ve kuruluşunun hak sahipliğini araştırmacı ya da çalışana bırakması durumunda
çalışmanın serbest buluş olarak sayılmasını FSMHK değerlendirir ve yönetim kuruluna sunar.
Yönetim kurulunun serbest buluş olarak kabul ettiği çalışmalar için araştırmacı ya da üniversite
çalışanı kamu kurum ve kuruluşuna bildirim tarihinden itibaren 4 ay içinde, proje desteğinden
faydalanan kişi ile destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşunun anlaşmaları halinde karar tarihinden
itibaren en geç 6 ay içinde, buluş için patent/faydalı model başvurusu yapmakla yükümlüdür.
11.9-Yabancı ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla yapılan ortak projeler sonucunda ortaya çıkan
buluşlara ilişkin hak sahipliğinin belirlenmesinde, ilgili projeyi yürüten ortakların kendi aralarında
yaptıkları sözleşme veya özel düzenlemeler esas alınır.
11.10-Yabancı ülkelerin kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan ortak projeler sonucunda ortaya
çıkan buluşlara ilişkin hak sahipliğinin belirlenmesinde, ilgili projeyi yürüten ortakların kendi
aralarında yaptıkları sözleşme veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu sözleşme ve düzenlemeler
yapılmadan önce üniversiteye ait hakların zarara uğratılmaması için ETTOM’un görüşünün alınması
gerekmektedir.
11.11- Araştırmacıların ve üniversite çalışanlarının üçüncü kişilerle belirli bir sözleşme kapsamında
yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar, tasarımlar ve sınai haklara konu
olabilecek buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı
kalmak koşulu iletaraflar arasında gerçekleştirilen sözleşme hükümleri esas alınır. Ancak, bu
çalışmalar amacıyla imzalanacak sözleşmelerde, bu yönerge doğrultusunda üniversitenin haklarının
korunması esastır. Bu nedenle bahsi geçen sözleşmelerin imzalanmasından önce
sözleşmelerinETTOM’a sunularak görüşünün alınması gerekmektedir.
11.12-Araştırmacı ve üniversite çalışanı tarafından FSMH başvurusu yapılmış ve başvuruya dair
ETTOM’a bildirim yapılması durumunda hak sahipliği konusunda değerlendirmeyi FSMHK
yaparak yönetim kurulu kararına sunar. Üniversite yönetim kurulu hak sahipliği talebinde bulunursa,
ETTOM, FSMH başvurusunun üniversite başvurusu olarak kabul edilmesini hak sahipliği talebine
ilişkin kararını da ekleyerek bu karar tarihinden itibaren dört ay içinde Türk Patent ve Marka
Kurumu’na bildirir. Aksi takdirde buluşun serbest buluş olduğu kabul edilir.
11.13. ETTOM ile işbirliği sözleşmesi yapılarak firmalar ile yürütülen faaliyetlerde buluş, tasarım
ve sınai haklara konu olabilecek bir çalışma ortaya çıkması durumunda bu haklar tam ya da kısmen
üniversite adına hizmet buluşu olarak nitelendirilir. Hizmet buluşu olarak nitelendirilmesi oranında
fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi üniversitedir.
HAK SAHİPLİĞİNE İTİRAZ
Madde 12Araştırmacı ya da üniversite çalışanları serbest buluşlar hakkında FSMHK’nın değerlendirmesi ile
yönetim kurulunun aldığı kararlara, kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde ETTOM’a yazılı
olarak gerçekleştirirler. ETTOM, itirazı tekrar FSMHK ve yönetim kuruluna gerekçe ve belgeleri ile
sunar. Yönetim kurulu itirazın bildiriminden itibaren 2 (iki) ay içinde itiraza ilişkin kararını bildirir.
Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. Verilen karar, ETTOM tarafındangerekçeleriyle
birlikte buluşu sahibine bildirilir.
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HAK SAHİPLİĞİ DURUMUNDA BU HAKKIN DEVRİ
Madde 1313.1-Üniversite, başvurusu yapılan ve/ veya tescillenen fikri ve sınai mülkiyet hakkından
vazgeçebilir. Bu durumda söz konusu hakların devrine ilişkin teklifini buluş sahibine bildirir. Buluş
sahibi, bildirim tarihinden itibaren 1 ay içinde cevap vermezse veya teklifi kabul etmezse fikri ve
sınai mülkiyet hakkı üzerindeki tasarruf yetkisi üniversiteye ait olur. Buluş sahibinin teklifi kabul
etmesi durumunda haklar buluş sahibine bedelsiz olarak devredilir. ETTOM, buluşla ilgili gerekli
olan bilgi ve belgeleri buluşu yapana verir.
13.2-Üniversite, fikri ve sınai mülkiyet hakkını buluş sahibine devretmesi durumunda lisans hakkını
saklı tutabilir. Buluş sahibinin teklifi kabul etmemesi durumunda fikri ve sınai mülkiyet hakkı
üzerindeki tasarruf yetkisi üniversitede kalır.
HAK SAHİPLİĞİ DURUMUNDA BAŞVURU ve TAKİP HİZMETLERİ
MADDE 1414.1- ETTOM, hizmet buluşu niteliği olan başvurularda BBF’nin kendisine ulaşmasından itibaren
en fazla 15 hafta sonra FSMH başvurusunu gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde buluş, serbest
buluş niteliği kazanır.
14.2-Üniversite yalnızca bağlı birimlerinin ve hizmet buluşu olarak kabul edilen buluşların
ticarileştirilmesi sürecindeki marka başvurularını destekler.
14.3-Üniversite fikri ve sınai mülkiyet hakkı başvurularında başvuru sahibi olarak yer alır.
14.4-Buluş üzerinde başka üniversitelerin de hak sahipliği olması durumunda, ilgili üniversite ile
yapılan sözleşme hükümlerine göre çoklu başvuru gerçekleştirilir.
14.5- Ulusal başvurulardan uluslararası başvuruya geçilmesi durumunda üniversite, başvuru
talebinde bulunulacak ülkelere karar veriri. Buluş sahibinin üniversiteden farklı olarak giriş yapmak
istediği ülkeler için üniversite buluşu serbest buluş haline rüçhan hakkı süresi içerisinde getirmelidir.
14.6-Buluş sahibi/sahipleri, gerekli bilgi ve belgeleri vererek, geliştirmeler hakkında tavsiyede
bulunarak buluşun korunması ve ticari olarak kullanılması konularında ETTOM ile işbirliği içinde
çalışmakla yükümlüdür.
HAK SAHİPLİĞİ BULUNAN BULUŞLARA AİT TOS’u YÜKSELTEN ÇALIŞMALARIN
DURUMU
MADDE 1515.1-Hizmet buluşu olarak kabul edilen buluş ve tasarımlar için geliştirme yapılması halinde
üniversitenin üçüncü kişilere karşı öncelik hakkı bulunmaktadır.
15.2-Buluş Sahibinin Üçüncü Kişiler ile Üniversite tarafından Sınai Mülkiyet Hakkı başvurusu
yapılan Buluş ve tasarımları geliştirme konusunda bir çalışma yürütmesi doğrultusunda yapılacak
sözleşmelerin Üniversitenin haklarını temel alması ve ETTOM işbirliği ile yapılması esastır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TİCARİLEŞTİRME
Madde 1616.1- ETTOM, Buluşun/ Tasarımın/Teknolojinin ticarileştirilmesine dair tanıtım, pazarlama, fuar
gibi etkinliklere katılım benzeri her türlü satış-pazarlama faaliyetlerini yürütür. Ayrıca pazar
potansiyeli, pazar satış miktarı ve fiyatları, geliştirme maliyeti, üretim maliyeti, yatırım tutarı ve
sermaye maliyeti gibi faktörleri dikkate alarak uygulanacak teknoloji transfer yöntemini belirler.
16.2- Üniversitenin hak sahipliği içinde olmayan buluşların ticarileşme hizmetinin verilmesi
durumunda ETTOM, uygun hizmet bedelini sağlayan anlaşma hükümlerine göre bu hizmeti üçüncü
kişilere sunar.
16.3-Üçüncü kişiler ile ortak yürütülen projelerde ortaya çıkan buluşların ticarileşmesinde üçüncü
kişiler ile projeye başlanılmasından önce imza altına alınan sözleşme hükümleri dikkate alınır.
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16.4-ETTOM bu faaliyetler için kendi bünyesindeki uzmanlar dışında, sektöre özel danışmanlık,
saha analizi, tanıtım, pazarlama gibi hizmetleri gerektikçe dışarıdan alabilir.
16.5-Buluşların, tasarımların ticarileştirilmesinde buluş sahibi ve/veya tasarımcının ön alım hakkı
bulunmaktadır. Bu hak buluş sahibi ve/veya tasarımcının şirketleşme yolu ile (startup, jointventure,
ortak girişim vb.) kullanımı durumunda geçerli olur.
16.6- Üniversitenin melek yatırımcı şeklinde davranarak risk sermayesi sağladığı ve hak sahibi
olduğu başvuruların ticarileşmesinde üniversite bu buluşları ortak olduğu şirkete serbest buluş
olarak bırakabilir.
BULUŞ, TASARIM BEDELİ ÖDEMEGİDERLERİNİN YAPILMASI VE GELİRLERİN
DAĞILIMI
Madde 1717.1- Hizmet buluşu olarak kabul edilen buluşların ve tasarımların korunması ve ticarileştirmesi için
yapılan maliyetlerin tamamı veya üçüncü kişilerle başvuru durumunda üniversiteye düşen giderlerin
yapılmasında üniversitenin BAP G tipi proje bütçesi kapsamında hareket edilir.
17.2-Proje süresi en fazla 3 yıldır. Bu süre kurumun patent başvurularını tescil için normal şartlarda
ön gördüğü 28 haftalık süre ve BAP projelerine ait azami süre ön görülerek tasarlanmıştır. BAP
Komisyonu G tipi proje bütçesini harç ve hizmet bedellerine göre her yıl uygulama esasları ile
belirler.
17.3- Proje süresi içerisinde tescil edilmesi/edilmemesi ile ilgili sonuçları ortaya çıkmayan
başvurular için hizmet buluşu olarak devam etme şekli üniversite BAP Komisyonunun önerisi ve
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
17.4-Araştırmacılar için buluştan elde edilen gelir, hakların kullanımından, lisans verilmesinden,
devredilmesinden veya diğer yollarla ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerin tamamıdır.
17.5-Hizmet Buluşuna ait giderlerin ödenmesinde buluş sahibi tarafından imzalanıp, ETTOM
tarafından BAP Komisyonuna sunulan G tipi proje tanımı, uygulama esasları hükümleri uygulanır.
17.5-Hizmet Buluşlarında araştırmacılara ödenecek bedel, buluştan elde edilen gelirin üçte birinden
az olamaz. Üniversitenin alacağı pay da %30’undan az olamaz. Ticarileşme faaliyeti öncesinde
bedel ve ödeme şekli bu yönergede yer alan hükümlere göre üniversite ile buluş sahibi arasında
imzalanan GPS ve GPS’de yer alan GPM’ye göre belirlenir.
17.6- Oranlar,17.5nolu maddede yer alan sınırlar içerisinde üniversiteyi zarara uğratmayacak olan
gelir-gider dengesi içerisinde belirlenir. Bu doğrultuda gelirin en az üçte biri buluşçuya verilecek
şekilde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından oranlarda değişiklik yapılabilir.
17.6-Üniversite çalışanının buluştan elde edilen gelirlerden alacağı payın belirlenmesinde;
17.6.1-Hizmet buluşunun ekonomik değeri, çalışanın üniversitedeki görevi ve üniversitenin hizmet
buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı ve buluştan elde edilen net gelir dikkate alınarak
hesaplanır.
17.6.2-Kısmi hak talebinde ödenecek bedel, bir defaya mahsus olmak üzere bedelin ödendiği ay için
üniversite çalışanına ödenen net ücretin on katından fazla olamaz.
17.7-Aksi sözleşmede belirtilmemişse buluştan elde edilen gelir, her mali yılın sonunda
hesaplanarak buluş sahibinin payına düşen miktar hesabına yatırılır.
17.8-Araştırmacıların ve üniversite çalışanlarının diğer üniversiteler ve/veya üçüncü kişiler ile
yürütülen bilimsel çalışmalarının çıktısı olan buluşlara ilişkin gelir ve giderlerin paylaşımı üniversite
ile diğer üniversite ve/veya üçüncü kişiler arasında yapılacak anlaşmaya bağlıdır. Gelir ve giderlerin
paylaşımında üniversitenin ve buluş sahiplerinin katkı oranları dikkate alınır. Katkı oranları
belirtilmemişse eşit pay verilir.
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17.9-Üniversitenin buluştan yararlanmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içinde tarafların bedelin
miktarı veya ödeme şekli üzerinde anlaşamamaları halinde uyuşmazlık mahkeme yoluyla
çözümlenir.
17.10. ETTOM ile firmaların işbirliği sözleşmesi kapsamında gerçekleşen faaliyetlerden doğan her
türlü sınai mülkiyet(marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent) tescil başvurularının bedeli
üniversite tarafından ödenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER VE SON HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK TARİHİ
Madde 1818.1-Araştırmacılar ve üniversite çalışanları, üniversite fikri ve sınai mülkiyet haklarını etkilemesi
muhtemel anlaşmalarda imza öncesi teklif edilen anlaşma ve eklerini ETTOM’a tavsiye ve onay
amacıyla sunarlar.
18.2-Araştırmacılar ve üniversite çalışanları, 3. (üçüncü) kişiler ile olan anlaşmalarının üniversite
veya işbu yönergeye karşı yükümlülükleri ile çatışmamasını sağlamakla sorumludur. Bu hüküm,
özellikle üçüncü kişiler ile yapılmış özel danışmanlık ve diğer araştırma hizmeti anlaşmaları için de
geçerlidir.
18.3-İşbu yönerge, 27/06/2018 tarih ve 12/02 sayılı karar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Senatosu’nda kabul edilmiş ve kabul tarihinde yürürlüğe girmiştir.
18.4- Yönerge, Üniversite, araştırmacılar, üniversite çalışanları ve üçüncü kişiler arasında daha
önceki tarihlerde yapılmış olan her türlü anlaşma için geriye doğru yürümez.

