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GiriS

Bo$azigi Universitesi gelene$inde var olan yaratrcrhk ve riretkenli$ini gUnUmUzUn ga$dag e$itim ve

aragtrrma imkanlanyla birlegtirip, edebiyat ve sanattan, teknoloji ve bilime uzanan her alanda,

insanh$a hizmeti ilke edinmigtir. Bu gergevede, Bo$azigi Universitesi, akademik gahgma ve aragtrrma

ortamrnrn, salt bilim adrna 0zgUrce geligtirilmesini bir dncelik olarak gdrmekle beraber, aynr zamanda

igsellegtirdi$i toplumsal sorumluluk bilinci do$rultusunda, sanayi ve akademi gevrelerinin igbirligi ile

yenilikgi, do$ayla barrgrk, daha miireffeh ve mutlu bir dUnyaya katkrda bulunmayr amag olarak

benimsemigtir.

Yaratroh$rn ve yenilikgili$in geligtirilmesive tegvik edilmesinin yanrsrra, fikri-mtllkiyet varhklannrn ve

haklarrnrn korunmasr, ancak bu konuda duyarh bir biling olugturulmasr ve farkrndahk yaratrlmasryla

mumkUn olabilir. Bu noktada, bilim yuvalan olarak faaliyet gosteren Universite ve diQer e!itim

kurumlanna bUyUk gorev dUgmektedir.
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l .Amaglar

Bilgi Oreten ve uretti$i bilgiyi paydaglanyla birey ve kamu yaranna kullanmayr ilke edinmig otanBo$azigi universitesi bu gergevede fikrimulkiyet haklarrnrn mulkiyeti, paylagrmr, korunmasr vede$erlendirirmesiyre irgiri irke ve esasran berirrerken
. Bilimsel aragtrrmalann tegvik edirmesi ve destekrenmesini
o Aragttrma ve geligtirme faaliyetleri ve uguncu taraflarla yurritulecek teknoloji odakrr

igbirlikteliklerinde izlenecek esaslan n belirlenmesini
' universitenin ilgili birimleritarafindan fikri mu,lkiyet haklannrn tespit edilmesi, korunmasr veticarilegtirilmesine dair usul ve esaslann belirlenmesini
' universitenin fikri mrirkiyet envanterinin tespit edirmesini
o Fikri mulkiyet haklarlntn ticarilegtirilmesiyle elde edirecek ekonomik faydalann adil vehakkaniyeti gekirde tarafrar arasrnda payragrmrnrn sagranmasrnr
o Bilimselaragtlrma ve igbirlikteliklerisonucunda ortaya grkan fikri mulkiyet haklannrn bilimin,insanlt$tn ve toplumun yaranna kullanrlmasrna imkan yaratrlmasrnr

amaglamaktadrr.

2. Tanlmlar

a) Universite: Bogazigi Universitesi
b) TTO: Bogazigi Universitesi Teknoloji Transfer Ofisi
c) Qalrgan / Mucit: 1547 saytlt Kanunun 3 uncu Maddesinin (l) bendinde tanrmlandr$r uzere, ogretimelemanlanntn yanl slra tam zamanll veya yarr zamanltpersoneli, krsmistatude gorevli personel, ekders veya di$er universitelerden gcirevlendirme suretiyle gahganlar, aragtrrmacrlar, misafir 6$retimelemanlan' belirli bir ucret mukabili gaftgan ogrenciler, rigrincu taraflarla ortak gahgma veya projeyurutmekte olan galtganlar, nakdi veya ayni bir kargrlrk ahp almadrklarrna bakrlmakslzrn bu ibarekapsam rnda degerlendiril ir.

d) Fikrimulkiyet haklan: Patentler, faydah modeiler, endustriyeltasanmlar, ticaret markalan, hizmetmarkalan' ticaret unvanlarl, menge adlan ve mahreg igarefleri, internet aran adlan, entegre devretopografyalarr' telif haklarl, veritabanlan, 6lgme-degerlendirme araglan, egitim programlar, birgisayartabanlt e!itim araglan, know-how, ticarisrrlar, biyoteknolojik buluglar, yeni bitkigegiflerine yoneliktslahgr haklarl ddhil olmak uzere tescilli veya tescilsiz tum benzeri srnai ve fikri mulkiyet haklan, buhaklara jstinaden yaprlmrg bagvuru, yenileme ve uzatma haklarr ile diger ulkelerde egde$er veya aynisonucu do$uracak nitelikte korumay haiz haklarr,
e) Fikri Mulkiyet Kururu (FMK): Bogazigi Universitesi Fikri Murkiyet Kururu,
f) Fikrimtilkiyet: Buluglar, teknolojiler, dlgme-degerrendirme araglarr,egitim programran, birgisayartabanll e$itim araglarr, geligtirmeler, malzemerer, bilegimler, tiretim suregleri gibi srnai alandaki yeniyaratlmlar ile bilimsel' edebi, sanatsal faaliyetler kapsamrnda insan duguncesinin ve yaratrcrrrgrnrnUrUnU olan 6zgUn fikirler ve eserler,
g) Ticarilegtirme: Fikri mulkiyet haklannrn, devir, lisans, inkubator, spin-off girketi veyahut herhangibagka bir gekirde kuilanrrmasr da d6hir ormak uzere ticari amagra tasarrufu
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3. Fikri Miilkiyet Haklanna dair ilke ve esaslar

3.1 Fikri Miilkiyet Haklannln Miilkiyeti - Mevcut hukuki durum

3.1.1 Buluglar, Endtistriyel Tasanmlar ve Entegre Devre Topografyalarr

Universitelerde bilimselgahgma yapan o$retim elemanlarrnrn yaptr$r buluglar, tasarladrgr endUstriyel

tasanmlar ve entegre devre topografyalan serbest bulug olarak kabul edilir ve bu bulug ve

tasanmlardan do$an fikri mUlkiyet haklan Ulkemizdeki merifikri mUlkiyet hukuku mevzuatr uyannca

aga$rda gorUldU$U gekilde o$retim elemanrna aittir.

3 .1 .1 .1Bu lug la r

551 sayrh KHK'nin 41 inci maddesinin birinci frkrasrnda "Universitelere bagh fakiilte ve yiiksek

okullarda bilimselgaltgma yapmakta olan 6$retim elemanlannrn yaptr$r buluglar, serbest bulug

sayrhr" denmektedir.

3.1.1.2 Endtistriyel tasanmlar

554 sayrh KHK'nin 15 inci maddesinin birincifrkrasrnda "Universitelere bagh faktilte ve

ytiksekokullarda bilimselgalgma yapmakta olan 6Sretim elemanlannrn tasanmlan Uzerindeki hak,

14 UncU madde hUkmUnden farkh olarak dgretim elemanlanna aittir" denmektedir.

3.1.1.3 Entegre devre topografyalan

5147 sayfi Kanunun 9 uncu maddesinin birinci frkrasrnda "Universitelere bagh fakiilte ve ytiksek

okullarda bilimselgaltgma yapmakta olan <i$retim elemanlannca tasarlanan entegre devre

topografyalan uzerindeki hak, ogretim elemanlanna aittir" denmektedir.

3.1.2 Ogretim elemanl

"O$retim elemant" stfaf2547 sayrL YUksek O$retim Kanunu uyannca, "YUksekogretim kurumlannda
gorevlio$retim Uyeleri, 6$retim g6revlileri, okutmanlar ile o$retim yardrmcrlandr/'[m.3(l)] geklinde

tanrmlanmlgtrr .

Bu do$rultuda, Universite mensubu 6$retim elemanlannrn yaptr$r buluglar serbest bulug niteligi

tagrmaktadrr.

3.1.2.169retim elemanrnrn bilgi verme yiikiimliil i i$iiniin do$duSu cl-r,rumlar

Universite bulug veya tasartmla sonuglanan aragtrrmalar igin 6zel olarak belliarag ve geregleri

sa$lamak suretiyle harcamalarda bulunmugsa, ogretim elemanlan Universiteye bulug, tasanm veya

entegre devre topografyastntn delerlendirme geklive elde edilen kazang miktarr hakkrnda bilgi

vermekle yUkUmlUdUr.
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Universite, kendisine yaprlan yazrh bildirim tarihinden itibaren Ug ay iginde elde edilen kazangtan

uygun bir miktarrn verilmesini talep edebilir. Ancak, talep edilecek miktar Universite tarafrndan yaprlan

harcamalarr agmayacaktr r.

3.1.3 Tel i f  Haklan

Telif haklarr tilkemizde 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamrnda dUzenlemig olup, il im

ve edebiyat, musiki, gUzel sanat ve sinema eserlerinin korunmasrna y6nelik duzenlemeleri kapsar.

3.1.3.1 Telif Haklannrn Mtilkiyeti

Qaltgan/Mucitlerin ve o$rencilerin Universite yagamrndaki kendi bilimsel gahgmalan kapsamrnda

haztrladr$r makale, kitap gibi gahgmalann telif haklan yine gahgan/mucit ve o$rencilere aittir.

Bununla birlikte, orneQin bir Universite igindeki bir birim tarafrndan ydnlendirilerek veya koordine

edilerek yaprlmrg olan bir proje, kitap, srnav sorularr gibi gahgmalarrn telif haklan Universiteye aittir.

Destekli bilimsel gahgmalardan do$an telif haklarr, destekleyen kurumla yaprlan sozlegme hUkUmlerine

tabidir.

4. Teknoloji Transferine dair ilke ve esaslar

Universite, galtganlann fikri mulkiyetlerinin etkin ve kapsamh bir gekilde tespit edilmesi, korunmasr ve

ticarilegtirilebilmesi amacryla Teknoloji Transferi Ofisi kurmugtur. "

Yukartda de$inildi$i Uzere, Universite mensubu o$retim elemanlannrn yaptrgr buluglar serbest bulug

niteli$i tagtmaktadrr ve bu ba$lamda sdz konusu olan fikri mUlkiyet haklannln de$erlendirilmesi

hususunda o$retim elemanlan arzu ettikleritakdirde bu mUlkiyet haklannr ba$rmsrz olarak

de$erlendirebilirler.

Bununla birlikte, o$retim elemanr Universitenin kurumsal birikim, donanrm, bilgive kaynaklanndan

yararlanmak ve fikri mUlkiyet hakkrnrn tespit edilmesi, korunmasr ve ticarilegtirilmesini arzu etti$i

takdirde, bu hususlarla ilgili olarak TTO'ya bagvuruda bulunabilir.

Kanunen tanrmlanmrg "o$retim elemanr" kapsamr drgrnda kalan di$er tUm Qahganlar/Mucitler, bulug,

tasanm veya fikirlerinin de{erlendirilmesi igin TTO'ya bagvurmak durumundad r rlar.

4.1 Teknoloji Transferi Ofisine bagvuruda bulunulmasr ve bildirim

Urettigi fikir, bulug veya eser gibi bir fikri mUlkiyetin tespit edilmesi, korunmasr ve TTO marifetiyle

ticarilegtirilmesini arzu eden Qahgan/Mucit, bulug veya fikri UrUnUnU herhangi bir ortamda ifga etmeden

ivedi olarak TTO'ya bildirmek suretiyle bagvuruda bulunabilir. Bagvuru, usulUne uygun olarak,

TTO'nun dUzenlemig oldu$u standart bildiriformunun doldurulmasr suretiyle TTO'ya iletil ir.
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Universitenin ilgili birimlerinin onay makamlan ve TTo bildirim iglemlerisrrasrnda fikri haklarrn gizlil igini
koruma yUkUmlUlugU altrndadrr.

4.2 Bagvurunun deSerlendirilmesi ve karar
TTo yaprlan bagvuruyu kendisine tebli$ edildi$i tarihten itibaren ug ay iginde degerlendirir.
De$erlendirme stlrecinde TTo kendi ig Dantgma Kurulu ile birlikte, Universitenin ilgili uzmanlarrnrn
gdrUglerini de almak suretiyle kararrnr verir
sdz konusu fikri mtilkiyetin TTo taraftndan degerlendirilemeyecegi takdir edilmesi durumunda
Universite ve TTo'nun bulugla ilgili herhangi bir hakkr ve yukumltilugti kalmaz.
TTo tarafrndan fikri mulkiyetin de$erlendirilecegine karar verilmesi durumunda, Qa;gan/Mucit ile TTo
arasrnda fikri mrjlkiyet haklannrn devri sozlegmesi yaprhr.

4.3 Fikri mfilkiyet haklannln TTO'ya devri
TTO',nun bulugu serbest Bulug olarak tanrmasr ve tasarrufu ile ilgilitum haklarrn kendisine devriniteklif
veya kabul etmesi ve bu karann bulugu yapan Qahgan/Mucit tarafrndan kabul edilmesi durumunda.
bulugla ilgiti haklarrn tUmU TTO'ya devreditir.
TTO'nun bulugu yapan Qahgana/Mucite kargt, kendiadrna patent bagvurusu yapma, alnan patenleri
ticarilegtirmek igin gereken adtmlan 551 sayrh Kararnamenin 96 ncr maddesinin ikinciftkrasr uyannca
"patentin verildi$ine iligkin ilanrn ilgili bultende yayrnlandrgr tarihten itibaren ug yrl iginde,, kullanma
zorunlulugu bulunur.

Haklart TTo'ya devredilen bulugla ilgiliolarak, TTo tarafrndan soz konusu bulug igin patent bagvurusu
yaptlmastntn ve/veya patent olarak tesciledilmesinin uygun veya mumkun olmadr$r veya patenle
korunan bir bulug olarak ticarilegtirilmesinde menfaat g6rtilmedigitakdirde, TTo uygun g6rdugu
ticarilegtirme adtmlannt fikri haklann devredildi$itarihten sonraki ug yrt iginde atmakla yukumludur.

TTo nun yukumlulukler inisuresi  ig inde yerine get irmemesidurumunda bulug i le i lg i l i tum haklar
bulugguya devredilmig sayrhr.

4.4 Gelir paylagrml

Fikri mulkiyet haklartntn TTo'ya devredilmesi halinde, bulugu yapan eahgana/Mucite ve itgitiakademik
birimlere TTo tarafrndan yaptlacak odeme Universite Yonetim Kurulu tarafrndan belirlenir
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