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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi Fikri ve Sınai Hakları Yönergesinin amacı;
Rektörlüğü bünyesinde tüm çalışanlar ile her seviyedeki öğrencilerin “Yüksek Öğretim
Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar” ya da “Yüksek Öğretim Kurumlarında
Gerçekleştirilen Buluş Kapsamına Giren Buluşlar” ya da “Çalışan Buluşları” ya da “Kamu
Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar” dan doğan fikri ve sınai mülkiyet haklarını, buluş
sahipleri ve Üniversitenin menfaatine uygun olacak şekilde korumak ve buluşun/teknolojinin
transferi/ticarileşmesi konusunda hak ve sorumlulukları belirlemek. Üniversite ile bunlara bağlı
birimlerde, araştırmacıların bilimsel çalışmalarından doğacak ve toplumsal katma değer
yaratabilecek, ticarileştirmeye konu olabilecek ve Üniversite'ye ait her türlü bilgi, know-how,
girişim fikrî, yazılım dahil her türlü eser, tasarım, marka, proje ile faydalı model ve patent gibi
her türlü fikrî ve sınai mülkiyet hakkı, bunların ticarileştirilmesi ve üçüncü taraflara aktarılması
süreçleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge,
a) Rektörlük bünyesinde çalışan öğretim elemanlarının, idari personelin, öğrencilerin ve
stajyerlerinin, üniversite ile ilişkilerinin devam ettiği dönem içerisinde amaca yönelik
geliştirdikleri buluşlara/hizmet buluşlarına ilişkin, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını
(patent, faydalı model, tasarım gibi) ve bunlarla ilgili tescil süreçlerini kapsar,
b) Bu kişilerin eser, kitap, makale, yayın gibi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
(FSEK) kapsamındaki telif mülkiyetlerini kapsamaz.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet
Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği, Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Çalışan
Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana
Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuata dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:
Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projelerini,
BAPDES: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine Rektörlük
tarafından verilen destek süreçlerinin belirlendiği usul ve esasları,
Buluş: Daha önce yazılı veya sözlü olarak ya da uygulanarak kamuoyuna açıklanmamış
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olan, bir soruna teknik çözüm getirerek tekniğin bilinen durumunu aşan veya katkıda bulunan
dünyada yeni ve sanayiye uygulanabilir herhangi bir özgün fikir ve/veya bilimsel araştırma
sonucu ortaya çıkan eseri,
Buluşçu ve/veya Eser Sahibi: Bu yönerge kapsamında fikrî ve sınai mülkiyet hakkının
oluşturulmasına katkıda bulunan, araştırmaya katılan ve/veya araştırma yapan, üniversite
kaynaklarını kullanarak bir buluş/eser ortaya koyacak fikri olan kişileri,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH): Patentler, faydalı modeller, endüstriyel
tasarımlar, ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç
işaretleri, internet alan adları, entegre devre topografyaları, telif hakları, veri tabanları, ölçme
değerlendirme araçları, eğitim programları, bilgisayar tabanlı eğitim araçları, know-how, ticari
sırlar, buluşlar, teknolojiler, geliştirmeler, malzemeler, bileşimler, üretim süreçleri, yöntemleri
gibi sınai alandaki yeni yatırımlar ile bilimsel, edebi, sanatsal faaliyetler kapsamında insan
düşüncesinin ve üretkenliğinin eseri olan özgün fikirler ve eserler dâhil olmak üzere tescilli
veya tescilsiz tüm benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları, bu haklara istinaden yapılmış başvuru,
yenileme ve uzatma hakları ile diğer ülkelerde eşdeğer veya aynı sonucu doğuracak nitelikte
korumayı haiz haklarını,
Buluş Bildirim Formu (Buluş Bildirim Formu): KGTÜ-TTO A.Ş.A.Ş. tarafından
düzenlenmiş, buluş ve buluş sahibine dair bilgilerin bulunduğu FSMH başvuru sürecini
başlatan belgeyi,
Genel Sekreterlik: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Genel Sekreterliğini,
İlgili Birim: Üniversite bünyesindeki akademik, idari ve uygulama araştırma birimleri ile
merkez laboratuvarı birimlerini,
KGTÜ-TTO A.Ş.A.Ş.: Bilimsel ve teknolojik bilgiyle kalkınmaya aracılık etmek, üretilen
bilginin ticarileşmesini sağlamak ve bu konudaki riskleri azaltan stratejiler yürütmek üzere
üniversite tarafından YÖK onayı ile kurulmuş olan sermaye şirketini,
Komisyon (FMHK): Bu Yönerge kapsamında Üniversiteye ait olan veya olabilecek olan
fikrî ürünlere ilişkin her türlü süreçleri değerlendiren Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonunu,
Müdür: KGTÜ-TTO A.Ş.A.Ş.’nin koordinasyonundan sorumlu Rektörlük tarafından
atanan yöneticiyi (Şirket Genel Müdürü),
Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
Rektörlük: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü,
Ticarileştirme: Üniversite bünyesinde üretilen fikrî ürünlerin, üçüncü taraflara kısmen veya
tamamen devri, basit veya tam ruhsat olmak üzere lisanslanması veya şirket kurularak üretim,
satış ve pazarlanması vb. yapılacak her türlü ortaklık ve/veya iş birliği ve/veya yatırım
anlaşmaları veya iç kullanım yoluyla veya şirketleşme veya kurulu şirkete yatırım alma
aracılığıyla fikrî ürünler üzerinden gelir, lisans bedeli, kâr ve/veya fayda elde etmek amacıyla
her türlü kullanım süreçlerini,
Üçüncü Taraflar: Üniversite'nin veya Araştırmacıların, araştırmalarının yürütülmesi,
desteklenmesi, finanse edilmesi, fikrî ürünlerin ticarileştirilmesi, lisanslanması gibi tüm
süreçlerde destek alınan, iş birliği yapılan kişi, kurum ve kuruluşları,
Üniversite Kaynakları: Doğrudan veya dolaylı bir yolla Üniversite tarafından sağlanan,
nakdi destek, ekipman, sarf malzemeleri, laboratuvar, işçilik ve insan kaynakları dâhil olmak
üzere her türlü fon, tesis vb. destek kaynaklarını,
Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Fikri Mülkiyet Haklar Komisyonu, Buluş, Patent,Ticarileşme
Fikrî Mülkiyet Haklar Komisyonu (FMHK) ve Görevleri
Madde 5- (1) Rektörün veya Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının
başkanlığında, Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü ile, uzmanlıkları ve deneyimleri
açısından belirlenmiş üç öğretim üyesi olmak üzere en az beş kişiden oluşan Fikrî Mülkiyet
Haklar Komisyonu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafınca oluşturulur ve Mütevelli Heyeti
Kurulu Başkanı onayı ile görevlendirilir.
(2) Fikrî Mülkiyet Haklar Komisyonu iş bu yönerge kapsamında Üniversiteye ait olan veya
olabilecek olan fikrî ürünlere ilişkin her türlü süreçlerini değerlendirir. Fikrî haklar açısından
buluşçu ve/veya eser sahiplerine ödenecek lisans bedelleri ve varsa üniversitenin payı
konusunda her türlü kararı yürürlükteki mevzuata uygun olarak alır ve uygulamaları izler.
(3) Fikrî Mülkiyet Haklar Komisyonu gerektiğinde üniversite idari personelinin ve KGTU
Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. personelinin hizmetlerinden yararlanır.
(4) Komisyonun sekretaryası KGTÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından yürütülür.
(5) Komisyon sekreterliği, ticarileştirilen her bir Fikrî Ürün için muhasebe kayıtlarını tutar
ve kullanımdan gelen gelirlerin Buluşçu ve/veya Eser Sahibi arasında yapılan anlaşmalar
çerçevesinde dağıtılmasının koordinasyonunu sağlar.
Buluşlar ve Patent
Madde 6- (1) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 121. Maddesi gereğince; 2547 sayılı
Kanun'un 3.Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yükseköğretim
kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlar
hizmet buluşlarıdır ve buluşu yapanın yükseköğretim kurumunda edindiği deneyim ve
çalışmalara dayanarak veya yükseköğretim kurumunun araç ve gereçlerini kullanarak
gerçekleştirdiği buluşlar bu kapsama girer. Bu buluşların dışında kalan buluşlar serbest buluş
olarak kabul edilir.
(2) Üniversite, hak sahipliği talebine ilişkin kararını, buluş veya başvuru bildiriminin ulaştığı
tarihten itibaren dört ay içinde Buluş Sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Buluş Sahibi
ile Üniversitenin anlaşmaları halinde Üniversite, karar tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
patent başvurusunda bulunmak zorundadır. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.
(3) Öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin dışında kalan Üniversite çalışanları
tarafından gerçekleştirilen buluşlar için çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler uygulanır.
2547 sayılı Kanun'un 3.Maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan öğretim
elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları veya özel
kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya
çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, ilgili kanunlardaki hükümler saklı
kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır.
(4) 6769 Sayılı SMK gereğince Üniversitede yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar
sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin
Üniversiteye bildirmekle yükümlüdür.
(5) Patent başvurusu yapılmışsa yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına dair bildirim
yapılır. Bu bildirim, Buluş Bildirim Formu ve Gizlilik Sözleşmesi'nin doldurulması ve bu
formların gerekli tüm eklerinin bir dosya olarak hazırlanması ve ayrıca tüm bunların KGTÜTTO A.Ş.’ye teslim edilmesi ile yapılır. Buluşun birden çok kişi tarafından gerçekleştirilmesi
halinde, kişiler, bildirimi Buluş Bildirim Formuna uygun olarak ve tek bir dosya halinde
yaparlar. KGTÜ-TTO A.Ş. kendisine ulaşan bildirimin bildirim tarihini, bildirimde bulunan
kişi veya kişilere yazılı olarak bildirir.
(6) FMHK, toplantı gündemindeki FSMH ile ilgili konuları görüşerek patent başvurusu
yapılacak olan buluşlara karar verir. Bu kararlara göre KGTÜ-TTO A.Ş., patent başvurusu
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yapılacak olan buluşlar için Patent Vekili Firma ile patent başvurusu yapılması için gerekli
çalışmaları başlatır.
(7) Sınai haklar kapsamındaki diğer ürünler (marka, faydalı model, ticari sır, endüstriyel
tasarım) için de her ürününün kendine özgü yapısına uygun olarak, aynı kurallar uygulanır.
Telif Hakları ve Ticarileştirme
Madde 7- (1) Üniversite tarafından desteklenen ve/veya üniversite imkanları kullanılarak
gerçekleştirilen projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Üniversiteye aittir.
Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Üniversitenin yönetim kurulu, Rektör ve
Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.
(2) Üçüncü taraflarca destekli bilimsel çalışmalardan doğan telif hakları, destekleyen
kurumla yapılan sözleşme hükümlerine tabidir.
(3) Lisans ve Devir; Üniversite, fikir ürünlerinin ticari gelişimini teşvik eder. Üniversite bir
veya birden fazla işletmeye söz konusu fikir ürünlerinin daha fazla geliştirilmesi, kullanılması
için lisans verebilir veya satışı için devir sözleşmesi yapabilir.
(4) Gelirlerin Paylaşımı: Üniversite'nin hak sahibi olduğu fikri ve sınai haklara ilişkin olarak
yapılan ticarileştirme, projelendirme, know-how transferi gibi faaliyetler sonucunda elde edilen
gelirin buluş sahibine aktarılacak tutarı, Sınai Mülkiyet Kanunu, Çalışan Buluşlarına,
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya
Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuattaki sınırlardan daha düşük veya
yüksek olmamak kaydıyla FMHK'nın önerisi, Rektörlük makamının teklifi, Üniversite
Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü üzerine Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.
Üçüncü Taraflar
Madde 8- (1) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 122'nci Maddesinin 1'inci fıkrası
gereğince; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan
buluşların, destek sağlayan kamu kurumuna ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
bildirilmesi zorunludur.
(2) Bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde proje desteğinden faydalanan kişi,
buluş konusu üzerinde hak sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini kamu kurumuna
yazılı olarak bildirir. Proje desteğinden faydalanan kişi bu süre içinde hak sahipliği talep
etmezse veya hak sahipliğine ilişkin tercihini yazılı olarak yapmazsa destek sağlayan kamu
kurumu veya kuruluşu buluş için hak sahipliğini alabilir.
(3) Proje desteğinden faydalanan kişi, hak sahipliğine ilişkin süreç tamamlanana kadar,
buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte açıklamalarda bulunamaz.
(4) Üniversiteye mensup bir Araştırmacısının, başka bir kurumdaki misafir araştırmacılığı,
proje ortaklığı veya başka bir üniversitede yürütülen projede yardımcı araştırmacılığı gibi
görevleri sırasında ortaya çıkan veya üçüncü taraflarca desteklenen çalışmalar sonucu üretilen
fikrî ürünlere ilişkin hakları, Üniversite ile diğer kurum arasında yapılacak anlaşmaya tabidir.
Bu gibi durumlarda Araştırmacı, ilgili mevzuat gereği üniversiteye bildirim yapmak ile
yükümlüdür.
Mutabakat Sözleşmesi
Madde 9- (1) Fikrî ürün birden çok Araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ise, projeye
dâhil olan tüm taraflar arasında bir mutabakat sözleşmesi imzalanır. Sözleşmede Buluşçu
ve/veya Eser Sahiplerinin adları, katkı payları ve aralarındaki hak paylaşımları belirtilir.
Üniversitenin Hakkı
Madde 10- (1) Üniversite'nin ortaya konan bir Fikrî Ürünün Ticarileştirilmesinden elde
ettiği tüm gelirler; Üniversite'de, mevcut ve gelecekteki araştırma geliştirme faaliyetlerini
teşvik etmek ve desteklemek için ayrılmış özel bir hesapta toplanır ve Üniversitenin öncelikle
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teknoloji transferi süreçleri odaklı faaliyetlerde kullanılmak üzere araştırma projeleri, araştırma
alt yapısı ve ekipmanı, ayrıca Rektörlüğün kararına bağlı olarak gelecekteki geri kazanılabilir
nitelikteki anlaşmaları finanse edebilmek için kullanılabilir.
Üniversite Kaynakları
Madde 11- (1) Fikrî hakların üniversiteye ait olmaması durumunda, Araştırmacılar, Fikrî
Hakkın geliştirilmesinde üniversite kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise
hangi kaynakların ne şekilde kullanıldığı, Fikrî Hakkın ne şekilde Ticarileştirildiği ve elde
edilen kazanç miktarı hakkında KGTÜ-TTO A.Ş.’ye yazılı bilgi vermekle yükümlüdürler.
Üniversite, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen
kazançtan üniversite kaynakları ile yapılan harcamaları aşmayacak bir miktarı Araştırmacıdan
talep edebilir.
Buluş Bildirimleri
Madde 12- Araştırmacı tarafından üretilen fikirle ilgili olarak:
(1) Araştırmacılar buluşa ilişkin olarak oluşturdukları Buluş Bildirim Formunu KGTÜTTO A.Ş.’ye iletir.
(2) KGTÜ-TTO A.Ş., Buluş Bildirim Formunda düzeltilmesi gereken yerler olduğunu
saptarsa, hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini en geç 2 (iki) ay içinde buluş yapana
bildirir. Aksi takdirde bildirim üniversite tarafından kabul edilmiş sayılır. Düzeltmelerin kısa
sürede karşılanarak KGTÜ-TTO A.Ş.'ye ulaştırılması gerekmektedir.
(3) KGTÜ-TTO A.Ş., Buluş Bildirim Formu ulaştıktan sonra düzeltme gerekmeyen veya
düzeltmelerden sonra yenilik ön araştırmadan başarıyla geçen buluş bildirimleri en çok 4
(dört) ay içerisinde KGTÜ içinde işlemlerin başladığını kişi(lere)ye yazılı olarak haber verir.
Bu tarih bildirim ulaşım tarihidir.
(4) Buluşun birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, Buluş Bildirim
Formuna uygun olarak tüm ilgili kişiler yazılır ve tek bir dosya halinde KGTÜ-TTO'A.Ş.’ye
bildirim yapılır.
(5) Buluş Bildirim Formunda belirtilen “Buluşa Katkı Payı” yüzdelerinde Buluşçuların
anlaşmaları beklenmektedir, aksi takdirde, katkı payları komisyon (FMHK) tarafından
belirlenir.
(6) Buluşçuların tamamının KGTÜ’den olması durumunda,
a) Üniversitede yürütülen bilimsel araştırmalar veya çalışmalar sonucunda
gerçekleştirilen Buluşlar, Buluşçular tarafından, Buluşu ile ilgili ilgili teknik problemi,
çözümünü ve buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğu gibi tüm ayrıntıları yazı ve resim
olarak da dahil her türlü bilgiyi içerecek şekilde “Buluş Bildirim Formunu” doldurulup
ve imzalanarak geciktirmeksizin KGTÜ-TTO A.Ş.'ye bildirir.
b) Buluşçular Buluşun Serbest Buluş niteliğinde olduğunu gerekçeleri ile birlikte
“Buluş Bildirim Formu” ekinde sunabilir.
c) Çalışan bildiriminde, üniversite tarafından Buluş konusu ile ilgili olarak verilen
yazılı ve sözlü talimatları, yararlanmış olduğu KGTÜ deneyim ve çalışmalarını da Buluş
Bildirim Formuna ek olarak belirtir.
d) Birden fazla Buluşçu olması halinde Buluşçuların, Buluş üzerindeki hak
paylaşımları için tüm buluşçuların imzalamış olduğu Buluş Bildirim Formunda belirtilen
oranlar esas alınır.
e) Buluşçu bildirimde bulunmaksızın patent/faydalı model veya tasarım başvurusu
yapmışsa, gecikmeksizin başvuru evrakları ile birlikte başvuru yapıldığına dair bildirimi
KGTÜ-TTO A.Ş’ye yapar. Buluşçunun bildirimde bulunmaması sebebiyle üniversitenin
uğrayacağı her türlü hak kaybı ve zarardan Buluşçu sorumludur.
(7) Başka üniversite akademisyeni ortaklı buluş bildiriminde,
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a) Buluşçulardan bir veya daha fazlası Buluş bildirimi yapılan tarihte başka bir
üniversitenin akademik personeli ise, bağlı bulunduğu üniversiteye yazılı olarak bildirim
yaptığı tarihi ve varsa bildirim sonucunda alınan kararı Buluş Bildirim Formu ile KGTÜTTO A.Ş.'ye bildirir.
b) KGTÜ-TTO A.Ş. buluşa ortak olan diğer üniversitenin ilgili birimi ile iletişime
geçerek ortak patent sözleşmesi ve ortaklı başvuru sürecini yürütür.
(8) İşletme sahibi veya ortağı olan araştırmacı ve üniversite çalışanlarının bildiriminde,
a) Herhangi bir işletmeye sahip veya ortak olan Araştırmacı ve KGTÜ çalışanları bir
Buluş gerçekleştirdikleri zaman “Buluş Bildirim Formu” ile KGTÜ-TTO A.Ş.’ye bildirir.
b) KGTÜ-TTO A.Ş.’ye yapılan bildirime; Buluşun, işletmenin kaynaklarını
kullanarak işletmenin faaliyet alanında yapıldığını ve KGTÜ kaynaklarının
kullanılmadığını gösteren Serbest Buluş olduğunu ispatlayıcı belgeler de eklenir.
(9) Üniversite dahilinde yürütülen projelerden Buluş ortaya çıkması durumunda projede
yer alan Araştırmacılar, ilgili projenin detaylarını da Buluş Bildirim Formuna eklenerek
KGTÜ-TTO A.Ş.’ye bildirimde bulunulur.
(10) Kamu destekli projeler kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, araştırma
geliştirme ve benzeri faaliyetler sırasında onaya çıkan Buluşlar, kamu destekli projelerde
ortaya çıkan Buluşlar olarak kabul edilir.
a) Kamu destekli projelerin başvuru/kabul aşamasında imzalanacak sözleşme
hükümlerinde geçen FSMH ile ilgili KGTÜ-TTO A.Ş.’nin görüş ve önerileri alınabilir.
b) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan
Buluşlar, destek sağlayan kamu kurumuna ve KGTÜ-TTO A.Ş.'ye ayrı ayrı bildirilir.
(11) Üçüncü taraflar ile yürütülen çalışmalarda bildirimlerde,
a) Araştırmacıların ve KGTÜ çalışanlarının üçüncü taraflarla belirli bir sözleşme
ve/veya proje kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Buluşları,
Buluş Bildirim Formu ile KGTÜ-TTO A.Ş.’ye ve üçüncü taraflara ayrı ayrı bildirilir. Söz
konusu bildirime üçüncü taraflar ile imzalanan sözleşmelerin ve/veya projelerin bir
nüshası da eklenir.
b) KGTÜ-TTO A.Ş., buluşa ortak olan diğer üçünü taraf ile iletişime geçerek ortak
patent sözleşmesi ve ortaklı başvuru sürecini yürütür.
(12) FMHK, Buluşçu tarafından iletilen belgeleri ve sunulmuş olan yenilik ön araştırma
raporunu ve gerekirse Buluşçuların sözlü sunumunu inceler ve hak sahipliği konusunda
Rektörlüğe sunulmak üzere tavsiye kararı alır.
Yenilik Ön Araştırması
Madde 13(1) KGTÜ-TTO A.Ş, Buluş Bildirim Formu ve ek belgelerde yer alan bilgiler veya başvuru
bildirimi doğrultusunda yenilik ön araştırmasını yapar veya yaptırır.
(2) KGTÜ-TTO A.Ş, yenilik ön araştırması sırasında, gerekli gördüğü durumlarda PatentMarka Ofisleri/Vekilleri ile birlikte çalışabilir.
(3) KGTÜ-TTO A.Ş, kendisine iletilen Buluş Bildirim Formu üzerindeki bilgiler ışığında
yenilik ön araştırma raporunu hazırlar veya Patent-Marka Ofisleri/Vekilleri tarafından
hazırlanan yenilik ön araştırma raporunu Buluşçulara gönderir.
(4) KGTÜ-TTO A.Ş, yenilik ön araştırma raporunu hazırlarken Buluşçu ile teknik
konularda görüşmeler gerçekleştirir. Ön incelemeden başarıyla geçen buluş bildirimleri için
ulusal patent başvurusunu işlemlerini gerçekleştirir.
FSMH Başvuruları
Madde 14(1) Ulusal ve Uluslararası bütün FSMH başvuruları FMHK tarafından değerlendirilir ve
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karara bağlanır.
(2) KGTÜ-TTO A.Ş, FSMH başvurusu ile ilgili olarak Patent-Marka Ofisleri/Vekillerine
hazırlattığı tarifname için Buluşçulardan FSMH koruma kapsamı ve buluş ile ilgili tüm ifade
ve çizimlere onay alır.
(3) KGTÜ-TTO A.Ş., onaylanan tarifname için Patent-Marka Ofisleri/Vekilleri ile
çalışarak FSMH başvurusunun yapılmasını sağlar ve Buluşçulara başvurunun yapıldığına
ilişkin yazılı bildirim gönderir.
Ticarileştirme
Madde 15(1) Patent başvurularının ve/veya tescillerinin ticarileştirilmesinden Üniversite tarafından
yetkilendirilen KGTÜ-TTO A.Ş. sorumludur.
(2) Buluşçuların, KGTÜ-TTO A.Ş. tarafından ticarileştirmeye yönelik olarak
hazırladıkları, pazarlama ve iş geliştirme amacı ile kullanacakları her türlü bilgi ve belgeye
destek vermesi beklenir.
(3) KGTÜ-TTO A.Ş, iş geliştirme ve pazarlama faaliyetleri sonucu buluşa ilişkin gelen
taleplere ilişkin buluşçulara bilgi verir.
(4) Buluşçular, kendilerine gelen ticarileştirme tekliflerini KGTÜ-TTO A.Ş.’ye iletir.
Üçüncü şahıslar ile Buluş konusunda yaptığı tüm görüşmeleri KGTÜ-TTO A.Ş.’ye aktarır.
KGTÜ-TTO A.Ş. buluşçular ile iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini ortaklaşa yürütür.
Gelir Paylaşımı
Madde 16(1) İş bu Yönergede yer alan gelir kalemlerine ilişkin bütün gelir paylaşımı oranları ve ilgili
sözleşmeler, KGTÜ Mütevelli Heyeti onayına tabidir.
(2) Buluşçular FMHK’nın vereceği karara göre işbu Yönergenin gelir paylaşım
hükümlerine ilişkin paylardan öte başka bir talepte bulunamazlar.
(3) Buluşların ticarileştirme faaliyetleri sonucunda, buluşun lisanslanmasından ya da
devrinden elde edilecek gelir, ilgili Buluşçu ve KGTÜ arasında aşağıdaki tabloya göre dağıtılır.
Gelir miktarı
50.000 TL’ye kadar
50.001-250.001 TL arası
250.001-500.001 arası
500.001 ve üzeri

Buluş Sahibi oranı Üniversite Oranı
% 90
% 10
% 80
% 20
% 70
% 30
% 60
% 40

(4) Buluşların lisanslanmasından ya da devrinden elde edilecek gelir, ilgili Buluşçu ve
KGTÜ arasında, işbu Yönerge esaslarına göre uygun olarak paylaşılır. Buluşçuların bir kişiden
fazla olması halinde, paylaştırılacak gelir Buluşçular tarafından imzalanmış Buluş Bildirim
Formunda belirtilen “Buluşa Katkı Payı” yüzdelerine göre paylaştırılır. Eğer oran belirtilmedi
ise tüm buluş sahipleri arasında eşit paylaştırılacaktır.
(5) KGTÜ-TTO A.Ş., ilgili idari ve finansal süreci koordine eder. Her yıl elde edilen
gelirden öncelikle başvuru, tescil, araştırma, inceleme, ülke girişi, yıllık koruma ücreti, patent
vekil ücreti, tercüme ve buluşa özgü giderler (her türlü vergiler, harçlar, vb.) karşılanır. Kalan
meblağ Buluşçu ve KGTÜ’nün katkısı oranında paylaşılır. Ödemelerde vergi muafiyetleri
dikkate alınır. Gelir paylaşımı hesaplamaları KDV ve diğer tüm vergiler hariç olarak yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme ve Diğer Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 17- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, konuyla ilgili genel hükümler ve
Üniversitenin ilgili diğer yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 18- Bu yönerge, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip
Mütevelli Heyetince onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19- Bu yönerge hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici Madde 1- İş bu yönergenin Mütevelli Heyetince onaylanıp yürürlüğe girdiği tarihte,
Mütevelli Heyeti tarafından 29.02.2016 tarihinde onaylanarak yayımlanan “Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları, Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Organizasyon,
Danışmanlık Etkinliklerin Desteklenmesi ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge” yürürlükten
kaldırılmıştır.
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