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MÜLGA

551 KHK

6769 SMK

Çalışan Buluşları

Madde 16-38 
«teknik iyileştirme teklifleri»
Madde 24 Bedelin Yönetmelikle
Düzenlenmesi ve Tahkim Usulü

Madde 113-120

Madde 115(9) Bedel ve Tahkim
Usulü

Yükseköğretim
Kurumlarında

Gerçekleştirilen
Buluşlar

Madde 41
• Serbest buluş
• Üniversitenin kazançtan talep 

etme hakkı (Üniversite
tarafından yapılan harcamaları
aşamaz)

Madde 121
• Buluşun bildirim zorunluluğu
• Patent başvurusu 

zorunluluğu
• Buluştan elde edilen gelirin 

paylaşımı

Kamu Destekli
Projelerde Ortaya

Çıkan Buluşlar
---

Madde 122
• bildirim zorunluluğu
• Patent başvurusu 

zorunluluğu
• Kamunun kullanım hakkı
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17.01.2017 görüşe açılmıştır

Çalıştay ve toplantılar:

04.02.2017 Kurumumuzda çalıştay

04.03.2017 İstanbul’da çalıştay

TÜRKBESD ve İEİS temsilcileri Kurumumuzda çalıştaylar,

18.04.2017 Sektör temsilcileri ile son değerlendirme toplantısı

21.06.2017 Bakanlığa gönderilmiştir

04.08.2017 Başbakanlığa gönderilmiştir

29.09.2017 Yönetmelik yürürlüğe girmiştir

Çalışan Buluşlarına, 

Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen 

Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan 

Buluşlara Dair Yönetmelik 
(SÜREÇ)

11.01.2018 TÜRKPATENT’te çalıştay

8
 a

y
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• Uygulamaların görüşülmesi ve değerlendirilmesi

• Üniversite ve özel sektörden geniş katılım

• Uygulamaların netleştirilmesini ve kolaylaştırılması için

2 ayrı kılavuz hazırlanması
i. Çalışan Buluşları Çalışma Grubu:

Hülya ÇAYLI, TÜSİAD Fikri Haklar ve Arge Çalışma Grubu

ii. Üniversite Buluşları Çalışma Grubu:

İdil Buse KÖK HAZER, ODTÜ TTO

• Çalışma grupları için e-posta grupları oluşturulmuştur

• Tüm süreçte gelen görüş ve sorular derlenmiştir

• 31 Mayıs 2018: Çalışma Grubu Koordinatörleri ile toplantı

TÜRKPATENT’te Çalıştay
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İşçi Buluşu (Mülga 551 KHK)  → Çalışan Buluşu (6769 SMK)

Çalışanların Buluşu (6769 SMK)İşçi Buluşu (Mülga 551 KHK) 

ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI:
• Özel hukuk ilişkisi içinde olan işçilerin 

işçi buluşları

• Kamu hizmeti gören kurumlarda 

çalışanların buluşları

• Memurların Buluşları

• Silahlı Kuvvetler Mensuplarının 

Buluşları 

• Üniversite Mensuplarının Buluşları

ÇALIŞAN:

«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 görevlileri»
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Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin 

emredici niteliği
(Mülga 551 KHK Md. 34 / SMK Md. 117)

İş Hukukunda İşçinin Korunması İlkesi:

Ekonomik açıdan zayıf olan ve ücret gelirinden 

başka geliri bulunmadığı kabul edilen işçinin, 

hukuki ve iktisadi açıdan bağımlı olduğu işveren 

karşısında korunması

işverenin sözleşme özgürlüğü sınırlanır.

(1) ... çalışan buluşlarına ilişkin hükümlere aykırı olacak şekilde 

çalışanların aleyhine düzenleme ve uygulama yapılamaz.

(2) ... işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmeler, çalışan 

buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere aykırı olmasa dahi, önemli 

ölçüde hakkaniyetle bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır. Aynı kural 

belirlenen bedel için de geçerlidir.
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Çalışan - İşveren

ücret

İş görme

SERMAYE

ÜRETİM



Hizmet buluşu / serbest buluş (Md. 113)

Çalışan Buluşları
SMK Md. 113-120

yükümlü 
olduğu 
faaliyeti 
gereği

büyük 
ölçüde

işletmenin 
deneyim ve 

çalışmalarına 
dayanarak

iş ilişkisi 
sırasında 

Hizmet 
buluşu 

Serbest 
Buluş

Bunların dışındakiler



Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü (Md. 114)

Çalışan Buluşları
SMK Md. 113-120

Buluş 
Bildirimi

Geciktirmeksizin

 Yazılı olarak,
 teknik problemi, 

çözümünü ve 
hizmet buluşunu 

nasıl gerçekleştirmiş 
olduğunu, açıklar,

 Buluşçuların ve 
kendisinin katkı 

payını belirtir



Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü (Md. 114)

Çalışan Buluşları
SMK Md. 113-120

Buluş 
Bildirimi

Geciktirmeksizin

 Yazılı olarak,
 teknik problemi, 

çözümünü ve 
hizmet buluşunu 

nasıl gerçekleştirmiş 
olduğunu, açıklar,

 Buluşçuların ve 
kendisinin katkı 

payını belirtir

Bildirim Eksik

eksiklik bildirimi

2 ay 



Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü (Md. 114)

Çalışan Buluşları
SMK Md. 113-120

Buluş 
Bildirimi

Geciktirmeksizin

Bildirim Eksik

Bildirim Tam

eksiklik bildirimi

2 ay 

Hak Sahipliği

Talebi (4 ay)

eksiklik giderme

1 ay 

Serbest 

Buluş

Talep varTalep yok

Hizmet

Buluşu



• İşveren, 

– patent için ilk başvuruyu Kuruma yapmakla yükümlüdür. 
• işletme menfaatleri gerektiriyorsa, başvuru yapmaktan kaçınabilir. 

• başvuru yapmaktan kaçınılması durumunda, bedelin hesaplanmasında, patent 
alınmamasından kaynaklanan çalışan aleyhine muhtemel ekonomik kayıplar göz 
önünde tutulur (aşağıdaki durumlara istisna).

• İşverenin başvuru yükümlülüğü;

a) Hizmet buluşunun serbest buluş niteliği kazanması,

b) Çalışanın, başvuru yapılmamasına rıza göstermesi,

c) İşletme sırlarının korunması,

hâllerinden en az birinde ortadan kalkar.

İşveren, patent başvurusunda bulunmaz ve çalışanın belirleyeceği süre 
içinde de başvuruyu yapmazsa, buluş serbest buluş niteliği kazanır.

Patent başvurusu yükümlülüğü 



 İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel (Md. 115)
 (6) İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse, çalışan

makul bir bedelin kendisine ödenmesini işverenden isteyebilir.
İşveren hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep ederse, işverenin
buluşu kullanması hâlinde, çalışanın makul bir bedelin kendisine
ödenmesini isteme hakkı doğar. (551 KHK Md. 22-23)

Çalışan Buluşları
SMK Md. 113-120

(11) Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık hâlinde
izlenecek tahkim usulü yönetmelikle belirlenir.

(551 KHK Md. 24- « … Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından

… 3 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.)



İşverenin tam hak talep etmesi halinde,

– çalışan, buluştan faydalanma karşılığı olarak bedel isteyebilir

– çalışana buluştan faydalanma karşılığı bedelden ayrı olarak 
«teşvik ödülü» verilir

Teşvik Ödülü 

Teşvik ödülü
• Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara verilmez
• patent başvuruna ilişkin şekli uygunluk bildiriminin işverene 

ulaştığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde ödenir
• net asgari ücret miktarından az olamaz
• buluşu yapanlar arasında katkı payları oranında bölüştürülür. 



• Bedelin belirlenmesinde;
– özellikle hizmet buluşunun ekonomik değeri, 

– çalışanın işletmedeki görevi ve 

– işletmenin hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı

Bedelin Belirlenmesi
(Genel Esaslar)  

buluşun işletme 

tarafından kullanılması ile 

elde edilen kazanç

Buluştan elde 

edilen kazanç 

buluşun işletme tarafından 

kullanılmayarak lisans, 

devir veya takas ile elde 

edilen kazanç

= +

Bedel ve ödeme şekli, işveren ile çalışan arasında imzalanan sözleşme veya
benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince belirlenir.

Buluştan elde edilen 

kazanç Bedel
buluş grubuna karşılık 

gelen katsayı= x



buluşun işletme 

tarafından kullanılması 

ile elde edilen kazanç

Buluştan elde 

edilen kazanç 

buluşun işletme tarafından 

kullanılmayarak lisans, 

devir veya takas ile elde 

edilen kazanç

= +

• 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar 
Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin uygulanmasında kullanılmak üzere 
belirlenen kazançtır. 

Tebliğ kapsamda belirlenmemişse, özellikle 3 yöntemden biriyle 
hesaplanır:
a) Kıyas:

Benzer nitelikteki ürün ve usullerle ilgili lisans ve satış sözleşmesindeki bedel dikkate alınarak 
belirlenen buluşun birim değeri ile ürün sayısı, ürün ağırlığı ya da parça sayısı çarpılarak , 
veya

ürünün satış fiyatına buluşun katkısı 

b) İşletmenin buluştan sağladığı belirlenebilen yarar:
• Yarar: Buluşun kullanılması sonucu işletmenin masrafları ile gelirleri arasında doğan pozitif 

fark,
• Buluştan elde edilen kazanç: İşletme muhasebesi esaslarına göre masraf ve gelirler 

karşılaştırılarak bulunan meblaya eşittir

c) Tahmin:
• benzer nitelikte bir serbest buluşun satın alınması için ödenecek makul bedel esas alınır



Lisans sözleşmesi
• Kazanç, lisans verilmesinden sağlanan net gelire eşittir.

– Net lisans gelirinin tespitinde, brüt gelirden işverenin lisans veren olarak patent hakkının korunması için üstlenilen her türlü
masraflar düşülür. Patent haklarına yönelik tecavüzlerin önlenmesi ve teminat verilmesi ile ilgili masraflar da brüt gelirden
düşülür.

Satış sözleşmesi
• Kazanç, buluşun satılmasından sağlanan net gelire eşittir.

Takas sözleşmesi
• öncelikle buluşun işverenin takas sözleşmesinden sağladığı toplam kâr miktarının tespitine çalışılır. 

Bunun mümkün olmaması halinde tahmin yöntemiyle belirlenir.

buluşun işletme 

tarafından kullanılması ile 

elde edilen kazanç

Buluştan elde 

edilen kazanç 

buluşun işletme 

tarafından 

kullanılmayarak lisans, 

devir veya takas ile elde 

edilen kazanç

= +

buluşun 
satılmasından 
sağlanan brüt 

gelir

buluşun gerçekleştirilmesinden sonra 
geliştirilmesi için yapılan masraflar, 

buluşu kullanılabilir duruma getirebilmek için 
yapılan masraflar ve

buluşun satışı ile ilgili olarak yapılan 
harcamalar

Net gelir



İşletmenin katkısı, buluşu yapana sağladığı teknik araç ve gereç desteği; enerji, ham 

maddeler ve işletmenin, buluşun gerçekleştirilmesinde önemli ölçüde katkı sağlamış olan 
alet ve cihazlarıdır.

• Buluşun gerçekleştirilmesi için tahsis edilen işgücü, teknik araç ve gereçler gibi değerlendirilir.

Buluşu yapanın kendi işgücü ile araştırmalar, laboratuvar tesis ve cihazları için buluştan 
bağımsız olarak yaptığı genel masraflar, teknik araç ve gereç sayılmaz.

Buluşunun Grubunun Belirlenmesi

Buluştan elde edilen 

kazanç Bedel
buluş grubuna karşılık 

gelen katsayı= x

Çalışanın işletmedeki görevi, işletmenin buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı ve 

çalışanın buluşu gerçekleştirdiği duruma göre 3 grup:

• görev alanına doğrudan girmeyen konularda çalışanın kendi 
kendine üstlendiği bir görev vesilesiyle ve işletmenin katkısının 
olmadığı buluşlar

1. Grup

• görevlendirmenin doğrudan neden olmadığı ancak işletme 
tarafından tespit edilen ihtiyaç/sorunlar için gerçekleştirilen veya 
işletmenin katkısının olduğu buluşlar

2. Grup

• görevlendirmenin doğrudan neden olduğu ve işletmenin tam 
katkısının olduğu buluşlar.3. Grup



– Buluştan elde edilen kazancın, asgari ücretin net miktarının 150.000 katını 
aşan miktarı için işverenin bedel ödeme zorunluluğu yoktur.

Bedelin hesaplanması
Buluştan elde edilen 

kazanç Bedel
buluş grubuna karşılık 

gelen katsayı= x

Buluştan elde edilen kazancın net asgari ücret miktarının

Buluşun 
ait olduğu grup

1.000 katına 
kadarki bölümü 

için katsayı

1.000 ile 5.000 
katı arasındaki 

miktar için katsayı

5.000 ile 10.000 
katı arasındaki 

miktar için katsayı

10.000 ile 25.000 
katı arasındaki 

miktar için katsayı

25.000 ile 50.000 
katı arasındaki 

miktar için katsayı

50.000 ile 
100.000 katı 

arasındaki miktar 
için katsayı

100.000 ile 
150.000 katı 

arasındaki miktar 
için katsayı

1. grup 0,0060 0,0050 0,0040 0,0030 0,0020 0,0010 0,0006

2. grup 0,0040 0,0030 0,0020 0,0016 0,0012 0,0008 0,0005

3. grup 0,0020 0,0015 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006 0,0004



• Buluş:

– AR-GE bölümünde çalışan bir mühendis tarafından

– işveren tarafından verilen talimatlar doğrultusunda

Net asgari ücret: 1.400 TL, Buluştan elde edilen kazanç: 10 milyon TL 

Çalışana ödenecek bedel:

Bedelin hesaplanması (örnek)
Buluştan elde edilen 

kazanç Bedel
buluş grubuna karşılık 

gelen katsayı= x

1. Buluşunun ait olduğu grup= 3. grup olarak belirlenir.

2. Katsayılar belirlenir: Buluştan elde edilen kazancın net asgari ücretin 

miktarının
• 1.000 katına kadar olan 1.400.000 TL’ye kadarki bölümü için; 0,0020

• 1.000 katı ile 5.000 katı arasındaki 5.600.000 TL’lik bölüm için; 0,0015

• 5.000 katı ile 10.000 katı arasındaki 3.000.000 TL’lik bölüm için; 0,0012

3. Katsayılar kullanılarak hesaplanan ödenecek bedel:
• 1.400.000TL’lik kazancın 0,0020 katı: 2.800 TL

• 5.600.000TL’lik kazancın 0,0015 katı: 8.400 TL

• 3.000.000TL’lik kazancın 0,0012 katı: 3.600 TL

TOPLAM : 14.800 TL’dir. 



• Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ödenecek bedel, 
– buluştan elde edilen net gelirin üçte birinden az olamaz.

• Buluş konusu kamu kurum ve kuruluşunun kendisi tarafından 
kullanılması hâlinde ödenecek bedel, 

– bir defaya mahsus olmak üzere bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net 
ücretin on katından fazla olamaz. 

• Buluştan elde edilen net gelir, buluşun gerçekleştirildiği çalışma için 
yapılan her türlü gider, buluştan elde edilen gelirden düşülerek 
hesaplanır.

Kamu çalışanlarına ödenecek bedel



İçerik
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– Çalışan Buluşları

– Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen 
Buluşlar 

– Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar



 Hak sahipliğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 Akademisyenin buluşu üniversiteye gecikmeksizin

bildirme yükümlülüğü
 Üniversitenin patent başvurusu yapma

yükümlülüğü ve patenti ticarileştirmesi,
 Gelirin en az üçte birinin akademisyene verilmesi

Üniversitelerimizdeki patent 

potansiyeli harekete 

geçirilecektir.



Akademisyen

Üniversite

Üniversite

Patent

Evet 

Gelirin en az 

1/3’ü 

akademisyenin
Hak 

Sahipliği

Hayır

Akademisyen

Serbest buluş

Buluş Bildirimi

Buluş

Patent_Üniversite Buluşları.docx


– 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinde tanımlanan yükseköğretim kurumları ile Millî 
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim 
kurumlarında

• bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen 
buluşlar 

– Buluşu yapanın yükseköğretim kurumunda edindiği deneyim 
ve çalışmalara dayanarak veya yükseköğretim kurumunun 
araç ve gereçleri kullanılarak gerçekleştirilen buluşlar 

Bu buluşların dışında kalanlar: serbest buluş

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen 
buluş kapsamına giren buluşlar



«buluş bildirimi» 

– Buluşu yapan tarafından yazılı olarak ve geciktirmeksizin

• Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ilgili birime

• İlgili birim belirlenmediyse, belirlenene kadar rektörlüğe

• İlgili birimin buluşun gizliliğine ilişkin yükümlülüğü

«başvuru bildirimi»

– Yükseköğretim kurumuna bildirim yapılmaksızın patent başvurusu 
yapılmışsa,

• patent başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yükseköğretim kurumuna bildirilir 

• bildirimle birlikte patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgeler verilir

• Buluş bildirimindeki gerekli bilgiler verilir

Bildirim yükümlülüğü



bildirim yükümlülüğü

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar
SMK Md. 121

Buluş 
Bildirimi

Geciktirmeksizin

 Yazılı olarak,
 Buluşun konusu, teknik 

problem ve çözümü, buluşun 
nasıl gerçekleştirildiği

 Buluşun daha iyi açıklanması 
bakımından gerekli diğer bilgi 

ve belgeler
 Buluşun serbest buluş 

niteliğinin olup olmadığı ve 
gerekçeleri 

 buluşu yapanların adları ve 
katkı payları (aksi takdirde 

katkı payları eşittir) 

İlgili Birim: Rektörlük

•Yükseköğretim kurumları mensuplarının sanayi ile ortak yaptıkları 

projelerden ortaya çıkan buluşlarda bildirim:

•sözleşme hükümleri esas alınır



bildirim yükümlülüğü

Buluş 
Bildirimi

Geciktirmeksizin

 Yazılı olarak,
 teknik problemi, 

çözümünü ve 
hizmet buluşunu 

nasıl gerçekleştirmiş 
olduğunu, açıklar,

 Buluşçuların ve 
kendisinin katkı 

payını belirtir

Bildirim Eksik

eksiklik bildirimi

2 ay 

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar
SMK Md.



bildirim yükümlülüğü

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar
SMK Md.

Buluş 
Bildirimi

Geciktirmeksizin

Bildirim Eksik

Bildirim Tam

eksiklik bildirimi

2 ay 

Hak Sahipliği

Talebi (4 ay)

eksiklik giderme

1 ay 

Serbest 

Buluş

Talep varTalep yok

Yükseköğretim 

Kurumu

Buluşu



Bildirim yükümlülüğü
(Yönetmelik md. 29/4 ve 5)

• Buluş, farklı yükseköğretim kurumundaki kişiler tarafından yapılmışsa,

İlgili Birim: Rektörlük (1)Buluşçu (1)

Buluşçu (2)

Buluşçu (n)

İlgili Birim: Rektörlük (2)

İlgili Birim: Rektörlük (n)

• buluşu yapanlar buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yapar.



Bildirim yükümlülüğü
(Yönetmelik md. 29/4 ve 5)

• Buluşu yapan, buluşu kendi yükseköğretim kurumu dışında farklı
yükseköğretim kurumlarının imkânlarını da kullanarak gerçekleştirmişse,

İlgili Birim: Rektörlük (1)

Buluşçu (1)

• buluş bildirimi kendi yükseköğretim kurumuna ve imkânlarından yararlanılan yükseköğretim
kurumuna ayrı ayrı yapılır.

İlgili Birim: Rektörlük (2)

İlgili Birim: Rektörlük (n)

Üniversite (1)

Üniversite (2)

Üniversite (n)

• Buluşu yapan, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 
yükseköğretim kurumu aleyhine doğan zararlardan sorumludur. 



Birden çok kurumu ilgilendiren durumlar

• Üniversite-sanayi işbirliği projeleri sonucunda ortaya çıkan 
buluşlarda bildirim yükümlülüğü:

• sözleşme hükümleri geçerlidir:
• Sözleşmelerde hak sahipliğinin bir tarafa bırakılması ya da müşterek 

hak sahipliği düzenlenebilir. 

• Hakların bir tarafa bırakıldığı ya da müşterek hak sahipliği öngörülen 
durumlarda bildirimin zorunluluğu ve hak sahipliği? 

• Hak sahibi buluş sahibidir, bildirim zorunluluğu yoktur

• Kamu destekli Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde ortaya 
çıkan buluşlar için bildirim ve hak sahipliği

– Hem kamu destekli (TÜBİTAK) hem üniversite ile sanayi işbirliği olan 
durumda bildirim ve hak sahipliği prosedürü



Başvuru yükümlülüğü

«buluş bildirimi» 
• Yükseköğretim kurumu, 

• hak sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden itibaren dört ay içinde, 
• buluşu yapan ile yükseköğretim kurumunun anlaşmaları halinde karar tarihinden 

itibaren en geç altı ay içinde 

patent başvurusunda bulunmak zorundadır. 
• Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.

• Yükseköğretim kurumu hak sahipliği talebine ilişkin kararını patent 

başvurusuyla birlikte TURKPATENT’e sunar. 

«başvuru bildirimi» 

• Yükseköğretim kurumu, 
• patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini, 
• hak sahipliği talebine ilişkin kararı da ekleyerek yukarıda belirtilen süre içinde 

TURKPATENT’e

bildirir. 
• Aksi takdirde buluşun serbest buluş olduğu kabul edilir. 

• Farklı yükseköğretim kurumları birlikte başvuruda bulunur

• Buluşun yabancı bir ülkede de korunması için başvuruda bulunulabilir



Hak sahipliğinin TURKPATENT’e Kaydedilmesi

• Buluş sahibinin yükseköğretim kurumuna bildirim 
yapmadan yapmış olduğu patent başvurularının 
TÜRKPATENT’e kaydedilmesi:

– hak sahibi olduğuna ilişkin resmi yazı, doğrudan yükseköğretim 
kurumu tarafından TURKPATENT’e gönderilirse ya da

– Yükseköğretim kurumunun hak sahibi olduğuna ilişkin yazı
yükseköğretim kurumunun vekili tarafından gönderilirse ve 
ekinde hak sahipliğine ilişkin kabul edilebilir belgeler sunulursa

– yükseköğretim kurumu hak sahibi olarak sicile kaydedilir.



Hak sahipliği kararına itiraz
• Buluşu yapan, Yükseköğretim kurumunun hak sahipliği kararına karşı, 

• kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, 

• yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ilgili birime 

itiraz edebilir. 

• İlgili birim belirlenmediyse itiraz rektörlüğe sunulur.

• İtirazları inceleyecek birimin;

• buluşa ilişkin hak sahipliği kararı veren birimden farklı ve 

• hiyerarşik olarak daha üst konumda olan 

karar verici bir birim olması gerekir.

• İtirazın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itiraza ilişkin kararı verir

• Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. 

• karar gerekçeleriyle birlikte geciktirmeksizin buluşu yapana bildirilir. 

• İtiraz üzerine buluş, serbest buluş niteliği kazanırsa 

• karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm haklar buluşu yapana geçer, 

• buluşu yapan başvurunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini TURKPATENT’e

bildirir,

• TURKPATENT başvuru sahibi değişikliğini Sicile kaydeder. 

• Yükseköğretim kurumu, patent başvurusuna ilişkin bilgi / belgeleri buluşu yapana verir. 



Hakkın devri

Yükseköğretim kurumu, başvurudan / patent hakkından TURKPATENT’e vazgeçme 

talebinde bulunmadan önce başvuru / patent hakkını devralmasına ilişkin teklifini buluşu 

yapana bildirir. 

Buluşu yapan, bu konuda kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde cevap vermezse 

veya teklifi kabul etmezse başvuru / patent üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur ve 

yükseköğretim kurumu başvuru / patent hakkından vazgeçebilir. 

Buluşu yapanın teklifi kabul etmesi durumunda haklar buluşu yapana bedelsiz olarak devredilir.

Buluşu yapan başvurunun veya patentin kendi adına kaydedilmesi talebini Kuruma bildirir. 

Yükseköğretim kurumu, hak sahipliği değişikliğine konu buluşla ilgili patent alınması ve korunması için 

gerekli olan bilgi ve belgeleri buluşu yapana verir.

Buluş, patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa başvuru / patent üzerindeki 

haklar buluşu yapana bedelsiz olarak devredilir. Buluşu yapan başvurunun / patentin kendi adına 

kaydedilmesini Kuruma bildirir. Kurum, bildirim tarihi itibariyle başvuru veya hak sahibi değişikliğini Sicile 

kaydeder. Yükseköğretim kurumu, serbest buluş niteliği kazanan buluşla ilgili patent alınması ve 

korunması için gerekli olan bilgi ve belgeleri buluşu yapana verir

Yükseköğretim kurumu, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sona 

ermesine sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.



Buluştan elde edilen gelirin paylaşımı

• Buluştan elde edilen gelir: 
• buluşun kullanımından, 

• lisans verilmesinden, 

• devredilmesinden veya 

• diğer yollarla ticarileştirilmesinden 

elde edilen gelirlerin tamamıdır. 

Gelirin  paylaşımı: buluşu yapana gelirin en az üçte biri

Bedel ve ödeme şekli: sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi hükümleri

Buluşu yapanın birden fazla olması durumunda, paylaşım buluş üzerindeki 

katkı payları oranında gerçekleştirilir.

Yükseköğretim kurumunun buluştan yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 

iki ay içinde tarafların bedel üzerinde anlaşamamaları halinde uyuşmazlık 

mahkeme yoluyla çözümlenir



Buluştan elde edilen gelirin kullanılması

Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu hissesi,
• yükseköğretim kurumu bütçesine özgelir olarak kaydedilir,

• başta bilimsel araştırmalar olmak üzere yükseköğretim kurumunun ihtiyaçları için kullanılır 

• öncelikle, AR-GE ve buluşların başvuru, tescil ve ticarileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin yapılan 

harcamaların finansmanı için kullanılması esastır 

Aksi sözleşmede belirtilmemişse, her mali yılın sonunda hesaplanarak buluşu 

yapanın payına düşen miktar verilir. 

Yükseköğretim kurumu, 
• buluştan elde edilen geliri mali yılın bitiminden itibaren bir ay içinde TÜRKPATENT’e bildirir. 

• kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin / patent hakkının sona ermesine sebep olursa buluşu 

yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür

Buluşu yapan, başvuru işlemlerinin / patent hakkının sürdürülebilmesi için 

yükseköğretim kurumunun ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamakla yükümlüdür.



İçerik

• 6769 Sayılı SMK’ya İlişkin Genel Bilgiler

• Çalışan Buluşları ... Yönetmeliği

– Çalışan Buluşları

– Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen 
Buluşlar 

– Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar



Kamu kaynaklı projelerde 

ortaya çıkan buluşların ekonomiye 

kazandırılması sağlanacaktır. 



• Kamu destekli proje:
– kamu kurum ve kuruluşları tarafından finanse edilen, 

– amacı ve kapsamı projede tanımlanan deneysel çalışmaları, araştırma ve 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 faaliyetler

Kamu destekli projelerde ortaya 

çıkan buluşlar



Kamu destekli projelerde ortaya 

çıkan buluşlar

Buluş 
Bildirimi

Geciktirmeksizin

Bildirim Eksik

eksiklik bildirimi

2 ay 

eksiklik giderme

1 ay 

Bildirim yükümlülüğü:

Bildirim Tam

Hak Sahipliği

Talebi (1 yıl)

Kamu Kurumu 

hak sahipliğini 

alabilir

Talep varTalep yok

Patent 

başvurusu



• Patent başvurusu yapma yükümlülüğü:
– hak sahipliği talebinin bildirim tarihinden itibaren dört ay içinde, 

– proje desteğinden faydalanan kişi ile destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşunun anlaşmaları 

halinde karar tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, patent başvurusu yapmakla yükümlüdür 
• Aksi durumda; destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu buluş için hak sahipliğini alabilir ve patent başvurusunun kendi 

başvurusu olarak işlem görmesini isteyebilir

– Patent başvurusunda destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşu belirtilir

• kurum veya kuruluşunun buluşu kullanma hakkı:

– kendi ihtiyaçları için kullanımına ilişkin bedelsiz bir lisans hakkı

– makul şartlarda üçüncü kişilere lisans verilmesini isteme hakkı:
• patent konusu buluşun kullanmaması veya kullanım için girişimde bulunmaması

• kamu sağlığı veya milli güvenlik nedenleri

• kamu kurum veya kuruluşunun ihtiyacının karşılanamaması

Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar
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