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YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ

PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR
YÖNETMELİK

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, çalışanların buluşları �le �lg�l� bedel tar�fes�ne ve uyuşmazlık hal�nde

�zlenecek tahk�m usulüne, yükseköğret�m kurumlarında gerçekleşt�r�len buluşlara ve kamu kurum ve kuruluşları
tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k;
a) Özel ve kamu kes�m�nde çalışanlar, özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla kamu kuruluşlarında çalışanlar

ve kamu �kt�sad� teşebbüsler� �le bağlı ortaklıklarında ve �şt�rakler�nde çalışanların buluşlarına �l�şk�n hususları ve
h�zmet buluşu sah�b� olan çalışanlara, �şverenlerce ödenecek bedel�n tesp�t� ve uyuşmazlık hal�nde uygulanacak
tahk�m usulünü,

b) Yükseköğret�m kurumlarında gerçekleşt�r�len buluşlara �l�şk�n b�ld�r�m yükümlülüğü, hak sah�pl�ğ�, başvuru
yapılması, �t�raz �şlemler� ve buluştan elde ed�len gel�r�n paylaşımına �l�şk�n hususları,

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara �l�şk�n hususları,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 22/12/2016 tar�hl� ve 6769 sayılı Sına� Mülk�yet Kanununun 113 �lâ 122 nc�

maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bedel: İşveren�n kısm� ya da tam hak sah�pl�ğ� talep etmes� durumunda çalışana ödeyeceğ� bedel�,
b) Çalışan: Özel hukuk sözleşmes� veya benzer� b�r hukuk� �l�şk� gereğ�nce başkasının h�zmet�nde olan ve bu

h�zmet �l�şk�s�n� �şveren�n gösterd�ğ� bell� b�r �şle �lg�l� olarak k�ş�sel b�r bağımlılık �ç�nde ona karşı yer�ne get�rmekle
yükümlü olan k�ş�ler �le kamu görevl�ler�n�,

c) Çalışan buluşu: Çalışan tarafından gerçekleşt�r�len patent veya faydalı modelle korunab�l�r n�tel�kte olan
h�zmet buluşlarını veya serbest buluşları,

ç) H�zmet buluşu: Çalışanın, b�r �şletme veya kamu �dares�nde yükümlü olduğu faal�yet� gereğ�
gerçekleşt�rd�ğ� veya �şyer�n�n faal�yet gösterd�ğ� alanlar �ç�nde, büyük ölçüde �şletme veya kamu �dares�n�n deney�m
ve çalışmalarına dayanarak �ş �l�şk�s� sırasında yaptığı buluşları,

d) Kanun: 22/12/2016 tar�hl� ve 6769 sayılı Sına� Mülk�yet Kanununu,
e) Katkı payı: H�zmet buluşu b�rden çok çalışan tarafından gerçekleşt�r�lm�şse her b�r çalışanın buluşun

gerçekleşt�r�lmes�ndek� katkısını yüzde olarak �fade eden payı,
f) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
g) Müşter� kurum: B�r başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından f�nanse ed�len b�r projen�n amacını ve

kapsamını, kend� �ht�yacının karşılanması amacıyla bel�rleyen kamu kurum ve kuruluşunu,
ğ) Serbest buluş: B�r�nc� Kısım kapsamında h�zmet buluşlarının dışında kalan buluşları, İk�nc� Kısım

kapsamında �se yükseköğret�m kurumlarında gerçekleşt�r�len buluşların dışında kalan buluşları,
h) S�c�l: Patent veya faydalı model hakları �le �lg�l� b�lg�ler�n yer aldığı kayıt ortamını,
ı) Teşv�k ödülü: İşveren�n tam hak sah�pl�ğ� talep etmes� durumunda, çalışana buluşu hakkında yapılacak

başvuru karşılığında ver�len meblağı,
�) Yükseköğret�m kurumu: 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 3 üncü maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde tanımlanan yükseköğret�m kurumları �le M�llî Savunma Bakanlığı ve İç�şler�
Bakanlığına bağlı yükseköğret�m kurumlarını,

�fade eder.
BİRİNCİ KISIM

Çalışan Buluşları �le İlg�l� Bedel Tar�fes�
ve Uyuşmazlık Hal�nde İzlenecek Tahk�m Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM
B�ld�r�m ve Hak Taleb�

Çalışan buluşları ve b�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Çalışan b�r h�zmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve gec�kt�rmeks�z�n �şverene

b�ld�rmekle yükümlüdür. Bu b�ld�r�m, �şveren tarafından bel�rlenen b�r�m yetk�l�s�ne ya da böyle b�r yetk�lend�rme
yapılmamışsa buluşu yapan çalışanın b�r�m yetk�l�s�ne varsa �şveren tarafından b�ld�r�m�n yapılmasına �l�şk�n
bel�rlenm�ş usul ve esaslara göre yapılır. Buluş, b�rden çok çalışan tarafından gerçekleşt�r�lm�şse bu b�ld�r�m b�rl�kte
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yapılab�l�r. İşveren, bu b�ld�r�m� kaydeder ve b�ld�r�m�n kend�s�ne ulaştığı tar�h�, b�ld�r�mde bulunan k�ş� veya k�ş�lere
gec�kmeks�z�n ve yazılı olarak b�ld�r�r.

 (2) Çalışan, tekn�k problem�, çözümünü ve h�zmet buluşunu nasıl gerçekleşt�rd�ğ�n� b�ld�r�m�nde açıklamak
zorundadır. Buluşun daha �y� açıklanması bakımından gerekl� d�ğer b�lg� ve belgeler de ver�l�r.

(3) Çalışan, b�ld�r�m�nde, kend�s�ne �ş�yle �lg�l� olarak ver�len yazılı ve sözlü tal�matları, yararlanmış olduğu
�şletme deney�m ve çalışmalarını, varsa buluşun gerçekleşmes�nde katkısı olan d�ğer çalışanları, bu çalışanların
katkılarının türünü ve kapsamını ve ayrıca kend�s�n�n ve d�ğer çalışanların buluştak� katkı paylarını bel�rt�r.

(4) B�ld�r�m�n eks�k yapılması hal�nde �şveren, b�ld�r�m�n kend�s�ne ulaştığı tar�hten �t�baren �k� ay �ç�nde
eks�kl�kler�n g�der�lmes�n� çalışana b�ld�r�r. Aks� halde b�ld�r�m usulüne uygun yapılmış sayılır.

(5) İşveren, b�ld�r�m�n eks�kl�kler�n�n g�der�lmes�nde gerek�rse çalışana yardımcı olur. Çalışanın b�ld�r�len
eks�kl�kler� b�r ay �ç�nde g�dermemes� hal�nde usulüne uygun b�r buluş b�ld�r�m� yapılmamış sayılır ve buluş b�ld�r�m�
usulüne uygun olarak yen�den yapılır.

(6) Serbest buluşlara �l�şk�n b�ld�r�m yükümlülüğü ve tekl�fte bulunma yükümlülüğü hakkında Kanunun 119
uncu maddes� hükümler� uygulanır.

(7) Çalışan, b�r�nc� fıkra uyarınca b�ld�r�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmemes� neden�yle �şveren aleyh�ne
doğan zararlardan sorumludur. B�r�nc� fıkra uyarınca �şverene b�ld�r�mde bulunulmaksızın h�zmet buluşuna �l�şk�n
patent başvurusu yapılması veya patent alınması hal�nde patent başvurusu sah�b�ne veya patent sah�b�ne karşı
Kanunun 110 ve 111 �nc� maddeler�ne göre dava açılab�l�r.

İşveren�n h�zmet buluşu üzer�ndek� hak taleb�
MADDE 6 – (1) İşveren, h�zmet buluşu �le �lg�l� olarak tam veya kısm� hak taleb�nde bulunab�l�r. İşveren, bu

taleb�n� çalışana yazılı olarak ve 5 �nc� madde uyarınca usulüne uygun yapılan b�ld�r�m�n kend�s�ne ulaştığı tar�hten
�t�baren dört ay �ç�nde b�ld�r�r.

Tam hak taleb�
MADDE 7 – (1) İşveren�n h�zmet buluşuna �l�şk�n tam hak talep etmes� hal�nde, 6 ncı maddeye göre

b�ld�r�m�n çalışana ulaştığı tar�h �t�barıyla buluş üzer�ndek� tüm haklar �şverene geçm�ş olur. Bu durumda çalışan,
�şverenden buluştan faydalanma karşılığı olarak bedel �steyeb�l�r.

(2) İşveren�n h�zmet buluşuna �l�şk�n tam hak talep etmes� hal�nde, 6 ncı maddeye göre tam hak taleb�ne �l�şk�n
olarak �şveren, buluşu yapanın d�ğer hakları saklı kalmak kaydıyla b�r�nc� fıkrada bel�rt�len bedelden ayrı olarak teşv�k
ödülü ver�r. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara teşv�k ödülü ver�lmez. Teşv�k ödülü, 9 uncu madde
kapsamında Kuruma yapılan başvuruya �l�şk�n olarak şekl� uygunluk b�ld�r�m�n�n �şverene ulaştığı tar�hten �t�baren en
geç �k� ay �ç�nde çalışana öden�r. Teşv�k ödülü, net asgar� ücret m�ktarından az olamaz. Buluş, b�rden çok çalışan
tarafından gerçekleşt�r�lm�şse teşv�k ödülü buluşu yapanlar arasında katkı payları oranında bölüştürülür.

Kısm� hak taleb�
MADDE 8 – (1) H�zmet buluşuna �l�şk�n olarak �şveren, buluşu kullanmak üzere kısm� hak taleb�nde

bulunab�l�r. Bu durumda h�zmet buluşu serbest buluş n�tel�ğ� kazanır. İşveren, kısm� hakka dayanarak buluşu
kullanab�l�r.

(2) Kısm� hak taleb�ne dayanarak �şveren�n buluşu kullanması hal�nde çalışan, buluştan faydalanma karşılığı
olarak �şverenden kend�s�ne bedel ödemes�n� �steme hakkı doğar.

(3) Kısm� hak taleb�ne dayanarak �şveren�n buluşu kullanması, çalışanın buluşunu değerlend�rmes�n� öneml�
ölçüde güçleşt�r�yorsa çalışan, tam hak taleb�nde bulunmasını veya kısm� hakka dayanan kullanım hakkından
vazgeçmes�n� �şverenden talep edeb�l�r. İşveren, çalışanın bu �steğ�ne �l�şk�n b�ld�r�m�ne tebellüğ tar�h�nden �t�baren �k�
ay �ç�nde cevap vermezse �şveren�n kısm� hakka dayanarak buluşu kullanma hakkı sona erer.

İşveren�n yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Tam hak taleb�nde bulunduğu h�zmet buluşu �ç�n �şveren�n patent başvurusu yapma

yükümlülüğü hakkında Kanunun 116 ncı maddes� hükümler� uygulanır.
(2) İşveren, buluşa �l�şk�n tam hak taleb�nde bulunduktan sonra buluşun korunmaya değer olmadığını �ler�

sürerek bedel�n ödenmes�nden kaçınamaz. Ancak buluşun korunab�l�r n�tel�kte olmadığına Kurum tarafından veya
buluş konusu patent hakkında açılmış b�r dava sonucu mahkeme tarafından karar ver�lm�ş olması hal�nde, karar
tar�h�ne kadar buluştan elde ed�len kazanç har�ç olmak üzere çalışan bedel taleb�nde bulunamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Bedel�n Bel�rlenmes�

Bedel�n bel�rlenmes� �le �lg�l� genel esaslar
MADDE 10 – (1) Bedel�n bel�rlenmes�nde özell�kle h�zmet buluşunun ekonom�k değer�, çalışanın �şletmedek�

görev� ve �şletmen�n h�zmet buluşunun gerçekleşt�r�lmes�ndek� katkısı d�kkate alınır.
(2) Bedel�n m�ktarı, buluştan elde ed�len kazanç �le 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasına göre buluşun a�t olduğu

gruplar esas alınarak 21 �nc� madden�n üçüncü fıkrasındak� tabloda ver�len katsayılar çarpılarak bulunur.
(3) Buluştan elde ed�len kazanç, buluşun �şletme tarafından kullanılması durumunda elde ed�len kazanç �le

buluşun �şletme tarafından kullanılmayarak l�sans, dev�r veya takas yoluyla elde ed�len kazancın toplamına eş�tt�r.
Bedel�n taraflarca bel�rlenmes�
MADDE 11 – (1) Bedel ve ödeme şekl� �şveren�n, h�zmet buluşuna �l�şk�n tam veya kısm� hak taleb�nde

bulunmasını tak�ben �şveren �le çalışan arasında �mzalanan sözleşme veya benzer� b�r hukuk �l�şk�s� hükümler�nce
bel�rlen�r.

(2) H�zmet buluşunun b�rden çok çalışan tarafından gerçekleşt�r�lm�ş olması hal�nde bedel ve bedel�n ödeme
şekl�, b�r�nc� fıkraya uygun olarak her b�r çalışan �ç�n ayrı ayrı bel�rlen�r. Tarafların anlaşamamaları hal�nde
uyuşmazlık tahk�m yoluyla çözümlen�r.
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(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları �ç�n ödenecek bedel, buluştan elde ed�len net gel�r�n
üçte b�r�nden az olamaz. Ancak buluş konusunun kamu kurum ve kuruluşunun kend�s� tarafından kullanılması hâl�nde
ödenecek bedel, b�r defaya mahsus olmak üzere bedel�n ödend�ğ� ay �ç�n çalışana ödenen net ücret�n on katından fazla
olamaz. Bedel�n bel�rlenmes�nde 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası hükmü uygulanır. Buluştan elde ed�len net gel�r,
buluşun gerçekleşt�r�ld�ğ� çalışma �ç�n yapılan her türlü g�der, buluştan elde ed�len gel�rden düşülerek hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşletme Tarafından Kullanılan Buluşlardan Elde Ed�len Kazanç

Buluştan elde ed�len kazancı bel�rleme yöntemler�
MADDE 12 – (1) 3/4/2007 tar�hl� ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Verg�s� Genel

Tebl�ğ� (Ser� No:1)’n�n uygulanmasında kullanılmak üzere bel�rlenen kazanç, bu Yönetmel�k kapsamında da buluştan
elde ed�len kazanç olarak kabul ed�l�r.

(2) İşletme tarafından kullanılan buluşlar �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len kapsamda buluştan elde ed�len kazancın
bel�rlenm�ş olmaması hal�nde buluştan elde ed�len kazanç, özell�kle aşağıdak� üç farklı yöntemden b�r�yle hesaplanır:

a) Kıyas.
b) İşletmen�n buluştan sağladığı bel�rleneb�len yarar.
c) Tahm�n.
Buluştan elde ed�len kazancın kıyas yöntem� kullanılarak bel�rlenmes�
MADDE 13 – (1) Benzer n�tel�ktek� ürün ve usullerle �lg�l� l�sans ve satış sözleşmes� uygulamalarının yaygın

olduğu endüstr� dallarında gerçekleşt�r�len h�zmet buluşlarından elde ed�len kazanç, kıyaslanab�l�r n�tel�kte b�r serbest
buluşun varlığı hal�nde kıyas yöntem� kullanılarak bel�rleneb�l�r.

(2) Bu yöntemde, kıyaslanab�l�r n�tel�ktek� buluşlar �ç�n buluştan elde ed�len kazanç, kıyas alınan
sözleşmedek� l�sans veya satış bedel� d�kkate alınarak bel�rlenen buluşun b�r�m değer� �le ürün sayısı, ürün ağırlığı ya
da parça sayısı çarpılarak hesaplanır.

(3) Kıyaslanab�l�r n�tel�kte b�r serbest buluşun bulunmaması hal�nde buluştan elde ed�len kazanç ürünün satış
f�yatına buluşun katkısı d�kkate alınarak hesaplanır.

(4) Bu maddede düzenlenen buluştan elde ed�len kazancın kıyas yöntem�ne göre hesaplanması Ek-1’de
örneklend�r�lm�şt�r.

Buluştan elde ed�len kazancın �şletmen�n buluştan sağladığı yarara göre bel�rlenmes�
MADDE 14 – (1) Buluştan elde ed�len kazanç, �şletmen�n buluştan sağladığı bel�rleneb�len yarara göre

hesaplanab�l�r. Bu yönteme, öncel�kle, �şletmeye tasarruf sağlayan h�zmet buluşlarından elde ed�len kazancın
bel�rlenmes�nde başvurulur. Bu yöntem, buluş konusu ürünün satışından elde ed�len kazancın esas alınamayacağı,
sadece �şletmede kullanılan ürün, mak�ne ve c�hazlar veya �şletmede uygulanan üret�m usuller� �le �lg�l� buluştan elde
ed�len kazancın bel�rlenmes�nde de kullanılır.

(2) Buluşun kullanılması sonucu �şletmen�n masrafları �le gel�rler� arasında doğan poz�t�f fark, �şletmen�n
buluştan sağladığı bel�rleneb�len yarardır. İşletme muhasebes� esaslarına göre masraf ve gel�rler karşılaştırılarak
bulunan bu meblağ, buluştan elde ed�len kazançtır.

(3) Buluşun gerçekleşt�r�lmes�nden önce buluş �ç�n yapılmış olan masraflar buluştan elde ed�len kazançtan
düşülmez.

Buluştan elde ed�len kazancın tahm�n yöntem�yle bel�rlenmes�
MADDE 15 – (1) Buluştan elde ed�len kazancın kıyas yöntem�yle ve �şletmen�n buluştan sağladığı

bel�rleneb�len yarara göre hesaplanamadığı durumda, buluştan elde ed�len kazanç tahm�n yöntem�yle bel�rlen�r. Bu
yöntemde, buluştan elde ed�len kazancın bel�rlenmes�nde �şveren�n, buluşu benzer n�tel�kte b�r serbest buluş yapandan
satın almak �steseyd� ödemek zorunda kalacağı makul bedel esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletme Tarafından Kullanılmayan Buluşlarda Buluştan Elde Ed�len Kazanç

L�sans sözleşmes�
MADDE 16 – (1) H�zmet buluşunun, �şletme tarafından kullanılmayarak l�sans ver�lmek suret�yle

değerlend�r�lmes� hal�nde buluştan elde ed�len kazanç, l�sans ver�lmes�nden sağlanan net gel�re eş�tt�r.
(2) Net gel�r, l�sans ver�lmes�nden sağlanan brüt gel�rden buluşun gerçekleşt�r�lmes�nden sonra gel�şt�r�lmes�

�ç�n yapılan masraflar, buluşu kullanılab�l�r duruma get�reb�lmek �ç�n yapılan masraflar ve l�sans ver�lmes� �le �lg�l�
olarak yapılan harcamalar düşülerek bulunur.

(3) Net l�sans gel�r�n�n tesp�t�nde, brüt gel�rden �şveren�n l�sans veren olarak patent hakkının korunması �ç�n
üstlen�len her türlü masraflar düşülür. Patent haklarına yönel�k tecavüzler�n önlenmes� ve tem�nat ver�lmes� �le �lg�l�
masraflar da brüt gel�rden düşülür.

Satış sözleşmes�
MADDE 17 – (1) H�zmet buluşunun, �şletme tarafından kullanılmayarak satılmak suret�yle değerlend�r�lmes�

hal�nde buluştan elde ed�len kazanç, buluşun satılmasından sağlanan net gel�re eş�tt�r.
(2) Net gel�r, buluşun satılmasından sağlanan brüt gel�rden, buluşun gerçekleşt�r�lmes�nden sonra gel�şt�r�lmes�

�ç�n yapılan masraflar, buluşu kullanılab�l�r duruma get�reb�lmek �ç�n yapılan masraflar ve buluşun satışı �le �lg�l�
olarak yapılan harcamalar düşülerek bulunur.

Takas sözleşmes�
MADDE 18 – (1) H�zmet buluşunun �şletme tarafından kullanılmayarak takas ed�lmek suret�yle

değerlend�r�lmes� hal�nde buluşun �şveren�n takas sözleşmes�nden sağladığı toplam kardak� payını bel�rleyeb�lmek �ç�n
öncel�kle bu kâr m�ktarının tesp�t�ne çalışılır. Bunun mümkün olmaması hal�nde buluş değer� 15 �nc� madde
hükümler�ne göre tahm�n yöntem�yle bel�rlen�r.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
B�r Ürün veya Yöntemde B�rden Fazla Buluşun Kullanılması

B�rden fazla buluşta buluştan elde ed�len kazanç
MADDE 19 – (1) B�rden fazla h�zmet buluşunun b�rl�kte kullanılması suret�yle uygulanan b�r yöntem veya

üret�len b�r üründe, bu yöntem veya ürünün b�rl�kte değerlend�r�lmes� gereken b�r bütünlük teşk�l etmes� hal�nde, her
b�r buluştan elde ed�len kazancın bel�rleneb�lmes� �ç�n bu buluşlar kullanılarak elde ed�len toplam kazanç bel�rlen�r.
Bel�rlenen bu kazanç, kullanılan buluşlara, her b�r buluşun, b�rden fazla h�zmet buluşunun b�rl�kte kullanılması
suret�yle uygulanan b�r yöntem veya üret�len b�r ürüne olan katkısı d�kkate alınarak paylaştırılır.

ALTINCI BÖLÜM
H�zmet Buluşunun A�t Olduğu Grubun Bel�rlenmes�

Buluşun a�t olduğu grup
MADDE 20 – (1) H�zmet buluşu, buluş sah�b� çalışanın �şletmedek� görev�, �şletmen�n h�zmet buluşunun

gerçekleşt�r�lmes�ndek� katkısı ve çalışanın h�zmet buluşunu gerçekleşt�rd�ğ� duruma göre aşağıdak� şek�lde üç gruba
ayrılır:

a) 1. Grup: İşletmedek� görev alanına doğrudan g�rmeyen konularda çalışanın kend� kend�ne üstlend�ğ� b�r
görev ves�les�yle ve buluşun gerçekleşt�r�lmes�ne �şletmen�n katkısının olmadığı durumda gerçekleşt�r�len buluşlar.

b) 2. Grup: İşletmedek� görevlend�rmen�n doğrudan neden olmadığı ancak �şletme tarafından tesp�t ed�len
�ht�yacın g�der�lmes� veya sorunların çözümü �ç�n gerçekleşt�r�len veya buluşun gerçekleşt�r�lmes�ne �şletmen�n
katkısının olduğu buluşlar.

c) 3. Grup: İşletmede ver�len görevlend�rmen�n doğrudan neden olduğu ve buluşun gerçekleşt�r�lmes�ne
�şletmen�n tam katkısının olduğu durumda gerçekleşt�r�len buluşlar.

(2) İşletmen�n katkısı, buluşu yapana sağladığı tekn�k araç ve gereç desteğ�; enerj�, ham maddeler ve
�şletmen�n, buluşun gerçekleşt�r�lmes�nde öneml� ölçüde katkı sağlamış olan alet ve c�hazlarıdır.

(3) Buluşun gerçekleşt�r�lmes� �ç�n tahs�s ed�len �şgücü, tekn�k araç ve gereçler g�b� değerlend�r�l�r.
(4) Buluşu yapanın kend� �şgücü �le araştırmalar, laboratuvar tes�s ve c�hazları �ç�n buluştan bağımsız olarak

yaptığı genel masraflar, bu madde anlamında tekn�k araç ve gereç sayılmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM

Bedel�n Hesaplanması, Ödeme Şekl� ve Süres�
Bedel�n hesaplanması
MADDE 21 – (1) H�zmet buluşu �ç�n çalışana ödenecek bedel, buluştan elde ed�len kazanç �le 20 nc�

madden�n b�r�nc� fıkrasına göre buluşun a�t olduğu gruplar esas alınarak üçüncü fıkrada yer alan tabloda ver�len
katsayılar çarpılarak hesaplanır.

(2) Buluştan elde ed�len kazancın, asgar� ücret�n net m�ktarının 150.000 katını aşan m�ktarı �ç�n �şveren�n
bedel ödeme zorunluluğu yoktur.

(3) Buluşun a�t olduğu gruplara ve buluştan elde ed�len kazanca göre çalışana ödenecek bedel�n
hesaplanmasında kullanılacak katsayılar tabloda ver�lm�şt�r:

 

 Buluştan elde ed�len kazancın net asgar� ücret m�ktarının

 
Buluşun
a�t olduğu
grup

1.000 katına
kadark�

bölümü �ç�n
katsayı

1.000 �le
5.000 katı
arasındak�
m�ktar �ç�n

katsayı

5.000 �le
10.000 katı
arasındak�
m�ktar �ç�n

katsayı

10.000 �le
25.000 katı
arasındak�
m�ktar �ç�n

katsayı

25.000 �le
50.000 katı
arasındak�
m�ktar �ç�n

katsayı

50.000 �le
100.000

katı
arasındak�
m�ktar �ç�n

katsayı

100.000 �le
150.000 katı
arasındak�
m�ktar �ç�n

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
 

(4) Bu maddede düzenlenen çalışana ödenecek bedel�n hesaplanması Ek-1’de örneklend�r�lm�şt�r.
Bedel�n ödenme şekl�
MADDE 22 – (1) Aks� sözleşmede kararlaştırılmamışsa bedel �şletmen�n buluştan elde ett�ğ� kazancın

muhasebeleşt�r�ld�ğ� dönemdek� net asgar� ücret m�ktarının tablodak� katlarına denk gelen katsayılar d�kkate alınarak
hesaplanır ve yıllık dönemler hal�nde öden�r. B�r yılı aşan dönemler hal�nde ödeme yapılmasının kararlaştırılması
durumunda, ödemen�n gerçekleşt�r�leceğ� döneme a�t net asgar� ücret m�ktarı alınır.

 (2) Buluşun b�rden çok çalışan tarafından gerçekleşt�r�lm�ş olması hal�nde her b�r çalışan �ç�n ödenecek bedel,
çalışanın kend� buluş grubuna göre ver�len katsayılara göre hesaplanan bedel m�ktarı �le çalışanın kend� katkı payı
çarpılarak bulunur.

(3) H�zmet buluşunun l�sans ver�lerek değerlend�r�lmes� hal�nde, bedel ödeme tar�hler�, l�sans gel�rler�n�n
tar�hler�ne denk get�r�l�r.

Bedel�n hesaplanmasında esas alınacak süre
MADDE 23 – (1) Bedel�n hesaplanmasında esas alınan süre, kural olarak patent hakkının sona ermes�yle son

bulur.
(2) Kanunun 138 �nc� maddes�ne göre patent�n hükümsüzlüğünün �ler� sürülmes� hal�nde, �şveren�n bedel

ödeme yükümlülüğü, yargı merc��n�n patent�n hükümsüzlüğüne �l�şk�n kes�nleşm�ş kararına kadar devam eder. Ancak
patent hakkının ekonom�k etk�s� �şveren�n bedel ödeme yükümlülüğünü kaldıracak ölçüde kaybolmuşsa çalışan bedel
taleb�nde bulunamaz.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Uyuşmazlık ve Tahk�m

Uyuşmazlığın çözümlenmes�
MADDE 24 – (1) Çalışan ve �şveren�n, bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ödenecek bedel�n m�ktarı ve ödenme

şekl� üzer�nde, �şveren h�zmet buluşu üzer�nde tam hak taleb�nde bulunmuşsa patent veya faydalı model ver�ld�ğ�
tar�hten, kısm� hak taleb�nde bulunmuşsa �şveren�n buluştan yararlanmaya başladığı tar�hten �t�baren �k� ay �ç�nde
anlaşamamaları hal�nde uyuşmazlık bu Yönetmel�ktek� hesaplamalar kapsamında tahk�m yoluyla çözümlen�r.

(2) Tahk�me �l�şk�n olarak yazılı şek�lde tahk�m sözleşmes� bulunma şartı aranmaksızın 12/1/2011 tar�hl� ve
6100 sayılı Hukuk Muhakemeler� Kanununun tahk�me �l�şk�n hükümler� uygulanır. Yabancılık unsuru taşıyan
�ht�laflarda 21/6/2001 tar�hl� ve 4686 sayılı M�lletlerarası Tahk�m Kanunu uygulanır.

(3) Çalışan ve �şveren�n �ş �l�şk�s�n�n, patent veya faydalı model ver�lmeden önce sona erm�ş olması hal�nde bu
Yönetmel�k hükümler�ne göre ödenecek bedel�n m�ktarı ve ödenme şekl� üzer�ndek� uyuşmazlıkların çözümünde
b�r�nc� ve �k�nc� fıkra hükümler� uygulanır.

(4) Çalışan �le �şveren arasında ve çalışanların kend� arasında bu Yönetmel�k hükümler�ne göre doğan
uyuşmazlıklar tahk�m yoluyla çözümlen�r.

(5) Taraflar bu madde kapsamında tahk�m yoluna başvurmadan önce uyuşmazlığı 7/6/2012 tar�hl� ve 6325
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında da çözeb�l�rler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

Çalışanlarla �lg�l� hükümler�n emred�c� n�tel�ğ�
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n çalışanlarla �lg�l� hükümler� emred�c� hüküm n�tel�ğ�nde olup çalışanların

aleyh�ne değ�şt�r�lemez. Bu konuda, �şyer�nde uygulanmakta olan toplu �ş sözleşmes�nde veya h�zmet sözleşmes�nde
hüküm bulunması ya da �şyer�nde yerleşm�ş b�r uygulama olması hal�nde, çalışan leh�ne olan hüküm veya uygulama
esas alınır.

(2) Tarafların çalışan buluşlarına �l�şk�n sözleşme yapma serbestl�ğ�, h�zmet buluşlarında patent
başvurusundan, serbest buluşlar �se çalışanın �şverene karşı b�ld�r�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmes�nden sonra
başlar.

Hakkan�yete uygunluk koşulu
MADDE 26 – (1) H�zmet buluşları ve serbest buluşlar konusunda �şveren �le çalışan arasında yapılan

sözleşmeler, Kanun ve bu Yönetmel�ğ�n emred�c� hükümler�ne aykırı olmasa dah�, hakkan�yetle öneml� ölçüde
bağdaşmıyorsa geçers�z sayılır. Bu hüküm, �şveren �le çalışan arasında bel�rlenen bedel �ç�n de uygulanır.

(2) Sözleşmen�n veya bel�rlenm�ş olan bedel�n hakkan�yete aykırı olduğu hakkındak� �t�razlar, �ş sözleşmes�n�n
sona erd�ğ� tar�hten �t�baren en geç altı ay �ç�nde ve yazılı olarak �ler� sürüleb�l�r.

Çalışanın önalım hakkı ve bedel alacağının öncel�ğ�
MADDE 27 – (1) İşveren �flas eder ve �flas �dares� de buluşu �şletmeden ayrı olarak devretmek �sterse

çalışanın, �şveren�n tam hak taleb�nde bulunduğu buluşunu ön alım hakkı vardır.
(2) Çalışanın buluştan doğan bedel alacağı �mt�yazlı alacaklardandır. İflas �dares�, bu n�tel�ktek� b�rden çok

bedel alacağını, alacaklılar arasında alacakları oranında dağıtır.
İKİNCİ KISIM

Yükseköğret�m Kurumlarında Gerçekleşt�r�len Buluşlar
Yükseköğret�m kurumlarında gerçekleşt�r�len buluş kapsamına g�ren buluşlar
MADDE 28 – (1) Yükseköğret�m kurumlarında gerçekleşt�r�len buluşlar, 2547 sayılı Kanunun 3 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde tanımlanan yükseköğret�m kurumları �le M�llî Savunma Bakanlığı ve
İç�şler� Bakanlığına bağlı yükseköğret�m kurumlarında yapılan b�l�msel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda
gerçekleşt�r�len buluşlardır. Buluşu yapanın yükseköğret�m kurumunda ed�nd�ğ� deney�m ve çalışmalara dayanarak
veya yükseköğret�m kurumunun araç ve gereçler� kullanılarak gerçekleşt�r�len buluşlar bu kapsama g�rer. Bu
buluşların dışında kalan buluşlar bu Kısım kapsamında serbest buluş olarak kabul ed�l�r.

(2) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend�nde tanımlanan öğret�m elemanları �le
stajyerler�n ve öğrenc�ler�n dışında kalan yükseköğret�m kurumu çalışanları tarafından gerçekleşt�r�len buluşlar �ç�n
çalışanların buluşlarına �l�şk�n hükümler uygulanır.

(3) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend�nde tanımlanan öğret�m elemanları �le
stajyerler�n ve öğrenc�ler�n d�ğer kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarla bel�rl� b�r sözleşme kapsamında
yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzer�ndek� hak sah�pl�ğ�n�n bel�rlenmes�nde, d�ğer
kanunlardak� hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümler� esas alınır.

B�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 29 – (1) Yükseköğret�m kurumlarında yapılan b�l�msel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda

gerçekleşt�r�len buluşlar, buluşu yapan tarafından yazılı olarak ve gec�kt�rmeks�z�n yükseköğret�m kurumu tarafından
bel�rlenen �lg�l� b�r�me b�ld�r�l�r. Yükseköğret�m kurumu böyle b�r b�r�m bel�rlemed�yse yükseköğret�m kurumu
tarafından bel�rlenene kadar buluş b�ld�r�m� rektörlüğe yapılır. İlg�l� b�r�m buluşun g�zl�l�ğ�ne �l�şk�n her türlü önlem�
almakla yükümlüdür.

(2) Buluş b�ld�r�m�nde buluşun konusu, tekn�k problem, bu problem�n çözümü ve buluşun nasıl
gerçekleşt�r�lm�ş olduğu açıklanır. Buluşun daha �y� açıklanması bakımından gerekl� d�ğer b�lg� ve belgeler de ver�l�r.
Ayrıca buluşun serbest buluş n�tel�ğ�n�n olup olmadığı ve gerekçeler� de sunulur.

(3) Buluş b�rden çok k�ş� tarafından gerçekleşt�r�lm�şse bu b�ld�r�m b�rl�kte yapılab�l�r. B�ld�r�mde buluşu
yapanların adları ve buluş üzer�ndek� katkı payları bel�rt�l�r. Aks� takd�rde katkı paylarının eş�t olduğu kabul ed�l�r.
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(4) Buluşun farklı yükseköğret�m kurumundak� k�ş�ler tarafından gerçekleşt�r�lm�ş olması hal�nde, buluşu
yapanlar buluş b�ld�r�m�n� kend� yükseköğret�m kurumlarına ayrı ayrı yaparlar.

(5) Buluşu yapan k�ş�ler�n, buluşu kend� yükseköğret�m kurumları dışında farklı yükseköğret�m kurumlarının
�mkânlarını da kullanarak gerçekleşt�rm�ş olmaları hal�nde, buluşu yapan k�ş�ler buluş b�ld�r�m�n� kend�
yükseköğret�m kurumlarına ve �mkânlarından yararlanılan yükseköğret�m kurumlarına ayrı ayrı yaparlar.

(6) Yükseköğret�m kurumunun �lg�l� b�r�m�, buluş b�ld�r�m�n� kaydeder ve b�ld�r�m�n kend�s�ne ulaştığı tar�h�,
b�ld�r�mde bulunan k�ş� veya k�ş�lere gec�kmeks�z�n ve yazılı olarak b�ld�r�r.

(7) Buluş b�ld�r�m�n�n eks�k yapılması hal�nde yükseköğret�m kurumu, b�ld�r�m�n kend�s�ne ulaştığı tar�hten
�t�baren �k� ay �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmes�n� buluşu yapana b�ld�r�r. Aks� halde, buluş b�ld�r�m� usulüne uygun
yapılmış sayılır.

(8) Buluşu yapan, yed�nc� fıkra uyarınca yapılan b�ld�r�mde bel�rt�len eks�kl�kler�, b�ld�r�m�n kend�s�ne ulaştığı
tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde g�der�r. Aks� takd�rde buluş b�ld�r�m� usulüne uygun olarak yapılmamış sayılır ve buluş
b�ld�r�m� yen�den yapılır.

(9) Buluşu yapan, b�r�nc� fıkra uyarınca veya 30 uncu madde uyarınca b�ld�r�m yükümlülüğünü yer�ne
get�rmemes� neden�yle yükseköğret�m kurumu aleyh�ne doğan zararlardan sorumludur. Yükseköğret�m kurumlarında
gerçekleşt�r�len buluşa �l�şk�n, b�r�nc� fıkra uyarınca yükseköğret�m kurumuna b�ld�r�mde bulunulmaksızın patent
başvurusu yapılması veya 30 uncu maddeye göre başvuru yapıldığına �l�şk�n b�ld�r�m yapılmaması veya bu
kapsamdak� başvurulara patent alınması hal�nde patent başvurusu sah�b�ne veya patent sah�b�ne karşı Kanunun 110 ve
111 �nc� maddeler�ne göre dava açılab�l�r.

Başvuru b�ld�r�m�
MADDE 30 – (1) Yükseköğret�m kurumlarında yapılan b�l�msel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda

gerçekleşt�r�len buluşa �l�şk�n olarak Kanunun 121 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası ve 29 uncu madde uyarınca
yükseköğret�m kurumuna b�ld�r�m yapılmaksızın patent başvurusu yapılmışsa başvuru yapıldığına �l�şk�n b�ld�r�m,
patent başvurusuna a�t tüm b�lg� ve belgelerle b�rl�kte patent başvuru tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde buluşu yapan
tarafından yükseköğret�m kurumuna yapılır. Bu b�ld�r�mle b�rl�kte 29 uncu madde kapsamında gerekl� b�lg�ler de
ver�l�r.

Hak sah�pl�ğ� taleb�
MADDE 31 – (1) Yükseköğret�m kurumu, 29 uncu veya 30 uncu maddeler uyarınca yapılan b�ld�r�m üzer�ne

buluşla �lg�l� olarak hak sah�pl�ğ� talep edeb�l�r. Yükseköğret�m kurumu, hak sah�pl�ğ� taleb�ne �l�şk�n kararını, buluş
veya başvuru b�ld�r�m�n�n yükseköğret�m kurumuna ulaştığı tar�hten �t�baren dört ay �ç�nde buluşu yapana yazılı
olarak b�ld�rmek zorundadır. Aks� takd�rde buluşun serbest buluş olduğu kabul ed�l�r.

 (2) Hak sah�pl�ğ� taleb�ne �l�şk�n karar tar�h�nden �t�baren buluş üzer�ndek� tüm haklar yükseköğret�m
kurumuna geçm�ş olur.

Başvuru yükümlülüğü
MADDE 32 – (1) 29 uncu madde kapsamında yapılan buluş b�ld�r�m� üzer�ne yükseköğret�m kurumu; 31 �nc�

maddeye göre hak sah�pl�ğ� taleb�nde bulunmuşsa hak sah�pl�ğ� taleb�ne �l�şk�n karar tar�h�nden �t�baren dört ay �ç�nde,
buluşu yapan �le yükseköğret�m kurumunun anlaşmaları hal�nde karar tar�h�nden �t�baren en geç altı ay �ç�nde patent
başvurusunda bulunmak zorundadır. Aks� takd�rde buluş, serbest buluş n�tel�ğ� kazanır. Yükseköğret�m kurumu hak
sah�pl�ğ� taleb�ne �l�şk�n kararını patent başvurusuyla b�rl�kte Kuruma sunar.

(2) 30 uncu madde kapsamında patent başvurusu yapılmışsa ve yükseköğret�m kurumu 31 �nc� maddeye göre
hak sah�pl�ğ� taleb�nde bulunmuşsa yükseköğret�m kurumu patent başvurusunun kend� başvurusu olarak kabul
ed�lmes�n� ve �şlem görmes�n�, hak sah�pl�ğ� taleb�ne �l�şk�n kararı da ekleyerek b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süre �ç�nde
Kuruma b�ld�r�r. Aks� takd�rde buluşun serbest buluş olduğu kabul ed�l�r.

(3) Kurum, yükseköğret�m kurumunun hak sah�pl�ğ�ne �l�şk�n kararının Kuruma b�ld�r�m tar�h� �t�barıyla
başvuru sah�b� değ�ş�kl�ğ�n� S�c�le kaydeder. Buluşu yapan, hak sah�pl�ğ� yükseköğret�m kurumuna geçen buluşla �lg�l�
yapılan patent başvurusuna �l�şk�n tüm b�lg� ve belgeler� ve buluşa �l�şk�n patent alınması ve devamındak� süreçlerde
�ht�yaç duyulan b�lg� ve belgeler� yükseköğret�m kurumuna ver�r.

(4) 29 uncu madden�n dördüncü ve beş�nc� fıkralarında bel�rt�len şek�lde b�ld�r�m� yapılan buluşlar �ç�n farklı
yükseköğret�m kurumları tarafından b�rl�kte başvuruda bulunulur. Hak sah�pl�ğ� paylaşımı, �lg�l� yükseköğret�m
kurumları arasında yapılacak sözleşme �le bel�rlen�r.

(5) Yükseköğret�m kurumu hak sah�pl�ğ� taleb�nde bulunmuşsa söz konusu buluşun yabancı b�r ülkede de
korunması �ç�n başvuruda bulunab�l�r. Yükseköğret�m kurumu, buluşu yapanın taleb� üzer�ne patent almak �stemed�ğ�
yabancı ülkeler �ç�n buluşu serbest bırakmak ve bu ülkelerde buluşu yapana patent almak �ç�n talepte bulunma
�mkânını sağlamakla yükümlüdür. Buluşun serbest bırakılması, rüçhan hakkı süres�n�n geç�r�lmemes� açısından makul
b�r süre �ç�nde yapılır.

Hak sah�pl�ğ� kararına �t�raz
MADDE 33 – (1) Buluşu yapan, yükseköğret�m kurumunun hak sah�pl�ğ�ne �l�şk�n kararına karşı, kararın

b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde, buluşunun serbest buluş olduğunu �ler� sürerek �lg�l� belgelerle b�rl�kte
yükseköğret�m kurumu tarafından bel�rlenen �lg�l� b�r�me �t�raz edeb�l�r. Yükseköğret�m kurumu böyle b�r b�r�m
bel�rlemed�yse yükseköğret�m kurumu tarafından bel�rlenene kadar �t�raz rektörlüğe sunulur. İt�razları �nceleyecek
b�r�m�n, buluşa �l�şk�n hak sah�pl�ğ� kararı veren b�r�mden farklı ve h�yerarş�k olarak daha üst konumda olan karar
ver�c� b�r b�r�m olması gerek�r.

(2) Yükseköğret�m kurumu tarafından bel�rlenen �lg�l� b�r�m, �t�razın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde
�t�raza �l�şk�n kararını ver�r. Aks� takd�rde buluş, serbest buluş n�tel�ğ� kazanır. Ver�len karar gerekçeler�yle b�rl�kte
gec�kt�rmeks�z�n buluşu yapana b�ld�r�l�r.
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(3) Patent başvurusu yapıldıktan sonra, �t�raz üzer�ne ver�len karar sonucunda buluş, serbest buluş n�tel�ğ�
kazanırsa bu karar tar�h�nden �t�baren buluş üzer�ndek� tüm haklar buluşu yapana geçm�ş olur. Bu durumda buluşu
yapan başvurunun kend� başvurusu olarak kabul ed�lmes�n� ve �şlem görmes�n�, �t�raz sonucu alınan kararı da
ekleyerek gec�kt�rmeks�z�n Kuruma b�ld�r�r. Kurum, b�ld�r�m tar�h� �t�barıyla başvuru sah�b� değ�ş�kl�ğ�n� S�c�le
kaydeder. Yükseköğret�m kurumu, �t�raz sonucunda serbest buluş n�tel�ğ� kazanan buluşla �lg�l� yapılan patent
başvurusuna �l�şk�n tüm b�lg� ve belgeler� buluşu yapana ver�r.

Hakkın devr�
MADDE 34 – (1) Yükseköğret�m kurumu, başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek �sterse Kurum

nezd�nde vazgeçme taleb�nde bulunmadan önce başvuru veya patent hakkını devralmasına �l�şk�n tekl�f�n� buluşu
yapana b�ld�r�r. Buluşu yapan, bu konuda kend�s�ne yapılan b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde cevap vermezse
veya tekl�f� kabul etmezse patent başvurusu veya patent üzer�ndek� tasarruf yetk�s� yükseköğret�m kurumuna a�t olur
ve yükseköğret�m kurumu patent başvurusu veya patent hakkından vazgeçeb�l�r. Buluşu yapanın tekl�f� kabul etmes�
durumunda haklar buluşu yapana bedels�z olarak devred�l�r. Buluşu yapan başvurunun veya patent�n kend� adına
kayded�lmes� taleb�n� Kuruma b�ld�r�r. Dev�r �şlem�n�n S�c�le kayded�lmes�ne �l�şk�n olarak Kanunun 148 �nc� maddes�
hükmü uygulanır. Bu durumda yükseköğret�m kurumu, hak sah�pl�ğ� değ�ş�kl�ğ�ne konu buluşla �lg�l� patent alınması
ve korunması �ç�n gerekl� olan b�lg� ve belgeler� buluşu yapana ver�r.

(2) Buluş, patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş n�tel�ğ� kazanırsa başvuru veya patent üzer�ndek�
haklar buluşu yapana bedels�z olarak devred�l�r. Buluşu yapan başvurunun veya patent�n kend� adına kayded�lmes�n�
Kuruma b�ld�r�r. Kurum, b�ld�r�m tar�h� �t�bar�yle başvuru veya hak sah�b� değ�ş�kl�ğ�n� S�c�le kaydeder.
Yükseköğret�m kurumu, serbest buluş n�tel�ğ� kazanan buluşla �lg�l� patent alınması ve korunması �ç�n gerekl� olan
b�lg� ve belgeler� buluşu yapana ver�r.

Buluştan elde ed�len gel�r�n paylaşımı
MADDE 35 – (1) Buluştan elde ed�len gel�r, buluşun kullanımından, l�sans ver�lmes�nden, devred�lmes�nden

veya d�ğer yollarla t�car�leşt�r�lmes�nden elde ed�len gel�rler�n tamamıdır.
(2) Buluştan elde ed�len gel�r�n yüksek öğret�m kurumu ve buluşu yapan arasındak� paylaşımı, buluşu yapana

gel�r�n en az üçte b�r� ver�lecek şek�lde bel�rlen�r. Bedel ve ödeme şekl�, yükseköğret�m kurumunda gerçekleşt�r�len
buluşa �l�şk�n yükseköğret�m kurumunun hak sah�pl�ğ� taleb�nde bulunmasını tak�ben, yükseköğret�m kurumu �le
buluşu yapan arasında �mzalanan sözleşme veya benzer� b�r hukuk �l�şk�s� hükümler�nce bel�rlen�r. Buluşu yapanın
b�rden fazla olması durumunda, buluşu yapana ver�len m�ktarın paylaşımı buluş üzer�ndek� katkı payları oranında
gerçekleşt�r�l�r.

(3) Yükseköğret�m kurumunda gerçekleşt�r�len buluşa �l�şk�n olarak Yükseköğret�m kurumunun buluştan
yararlanmaya başladığı tar�hten �t�baren �k� ay �ç�nde tarafların bedel�n m�ktarı veya ödeme şekl� üzer�nde
anlaşamamaları hal�nde uyuşmazlık mahkeme yoluyla çözümlen�r.

(4) Buluştan elde ed�len gel�r�n yükseköğret�m kurumu h�sses� �lg�l� yükseköğret�m kurumu bütçes�ne özgel�r
olarak kayded�l�r ve başta b�l�msel araştırmalar olmak üzere yükseköğret�m kurumunun �ht�yaçlarının karşılanması
�ç�n kullanılır. Buluştan elde ed�len gel�rden yükseköğret�m kurumuna kalan m�ktarın öncel�kle, araştırma gel�şt�rme
ve buluşların başvuru, tesc�l ve t�car�leşt�r�lmes� faal�yetler�ne �l�şk�n yapılan harcamaların f�nansmanı �ç�n
kullanılması esastır.

(5) Aks� sözleşmede bel�rt�lmem�şse buluştan elde ed�len gel�r, her mal� yılın sonunda hesaplanarak buluşu
yapanın payına düşen m�ktar, buluşu yapana ver�l�r. Yükseköğret�m kurumu, buluştan elde ed�len gel�r� mal� yılın
b�t�m�nden �t�baren b�r ay �ç�nde Kuruma b�ld�r�r.

(6) Yükseköğret�m kurumu, kusuru neden�yle başvuru �şlemler�n�n veya patent hakkının sona ermes�ne sebep
olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazm�n etmekle yükümlüdür. Buluşu yapan, başvuru �şlemler�n�n veya patent
hakkının sürdürüleb�lmes� �ç�n yükseköğret�m kurumunun �ht�yaç duyduğu b�lg�ler� sağlamakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu Destekl� Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar

Kamu destekl� proje
MADDE 36 – (1) Kamu destekl� proje; kamu kurum ve kuruluşları tarafından f�nanse ed�len, amacı ve

kapsamı projede tanımlanan deneysel çalışmaları, araştırma ve gel�şt�rme ve benzer� faal�yetler� kapsayan h�be, burs
veya herhang� b�r destek �ç�n �mzalanan �şb�rl�ğ� anlaşması, protokol veya her türlü sözleşme yoluyla desteklenen
gerçek ya da tüzel k�ş�ler tarafından yürütülen faal�yetlerd�r.

(2) Kamu destekl� projelerde müşter� kurum olan kamu kurum ve kuruluşları, buluşun doğrudan kend�
�ht�yaçları �ç�n kullanıma �l�şk�n bedels�z b�r l�sans hakkına sah�p olur. Bu l�sans hakkı, kamu kurum ve kuruluşunun
�ht�yaçları �le sınırlı olmak üzere buluş konusu ürünün üret�lmes�n�, ürett�r�lmes�n�, kullanılmasını veya �thal
ed�lmes�n�, patent konusu olan b�r usulse bu usulün kullanılmasını veya usul �le doğrudan doğruya elde ed�len
ürünler�n kullanılmasını da kapsar.

B�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) Kamu destekl� proje kapsamında gerçekleşt�r�len deneysel çalışmalar, araştırma gel�şt�rme

ve benzer� faal�yetler sırasında ortaya çıkan buluşlar, kamu destekl� projelerde ortaya çıkan buluşlar olarak kabul
ed�l�r. Proje desteğ�nden faydalanan gerçek ya da tüzel k�ş�n�n bu buluşları destek sağlayan kamu kurum ve
kuruluşuna yazılı olarak ve gec�kt�rmeks�z�n b�ld�rmes� zorunludur.

(2) Buluş b�ld�r�m�nde buluşun konusu, tekn�k problem, bu problem�n çözümü ve buluşun nasıl
gerçekleşt�r�lm�ş olduğu açıklanır. Buluşun daha �y� açıklanması bakımından gerekl� d�ğer b�lg� ve belgeler de ver�l�r.

(3) Destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu, buluş b�ld�r�m�nde eks�kl�k tesp�t etmes� durumunda b�ld�r�m�n
kend�s�ne ulaştığı tar�hten �t�baren �k� ay �ç�nde buluşu yapana eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n b�ld�r�mde bulunur. Aks�
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takd�rde buluş b�ld�r�m�n�n usulüne uygun olarak yapıldığı kabul ed�l�r.
(4) Proje desteğ�nden faydalanan k�ş�, üçüncü fıkra uyarınca tesp�t ed�len eks�kl�kler�, b�ld�r�m�n kend�s�ne

ulaştığı tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde g�der�r. Aks� takd�rde buluş b�ld�r�m� usulüne uygun olarak yapılmamış sayılır ve
buluş b�ld�r�m� yen�den yapılır.

(5) Varsa müşter� kurum, b�ld�r�m�n usulüne uygun yapılıp yapılmadığı konusunda destek sağlayan kamu
kurum ve kuruluşları �le b�rl�kte hareket eder.

(6) Proje desteğ�nden faydalanan k�ş�, b�r�nc� fıkra uyarınca b�ld�r�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmemes�
neden�yle destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu ve varsa müşter� kurum aleyh�ne doğan zararlardan sorumludur.

Hak sah�pl�ğ� taleb�
MADDE 38 – (1) 37 nc� madde uyarınca buluş b�ld�r�m�n�n destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşuna

yapıldığı tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde proje desteğ�nden faydalanan k�ş�, buluş konusu üzer�nde hak sah�pl�ğ� talep
ed�p etmed�ğ� konusundak� terc�h�n� kamu kurum ve kuruluşuna yazılı olarak b�ld�r�r. Proje desteğ�nden faydalanan
k�ş� bu süre �ç�nde hak sah�pl�ğ� talep etmed�ğ�n� yazılı olarak b�ld�r�rse veya hak sah�pl�ğ�ne �l�şk�n terc�h�n� yazılı
olarak b�ld�rmezse destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşu buluş �ç�n hak sah�pl�ğ�n� bedels�z alab�l�r. Proje
desteğ�nden faydalanan k�ş�n�n hak sah�pl�ğ� talep etmes� durumunda herhang� b�r bedel talep ed�lmez.

(2) Proje desteğ�nden faydalanan k�ş�, buluş konusu üzer�nde hak sah�pl�ğ� talep ed�p etmed�ğ� konusundak�
terc�h�n� kamu kurum ve kuruluşuna b�ld�rene kadar veya böyle b�r b�ld�r�mde bulunmadıysa 37 nc� madde uyarınca
usulüne uygun buluş b�ld�r�m�n� yaptığı tar�hten �t�baren b�r yılın b�t�m�ne kadar buluşa patent veya faydalı model
ver�lmes�n� etk�leyecek n�tel�kte açıklamalarda bulunamaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşu �le varsa müşter� kurum, b�ld�r�m� yapılan buluşa �l�şk�n b�lg�ler�, proje
desteğ�nden faydalanan k�ş�n�n haklı menfaatler�n�n devamı süres�nce g�zl� tutmakla yükümlüdür.

(4) Yabancı ülkeler�n kurum ve kuruluşlarıyla yapılan �şb�rl�ğ� çerçeves�nde yürütülen ortak projeler
sonucunda ortaya çıkan buluşlara �l�şk�n hak sah�pl�ğ�n�n bel�rlenmes�nde, �lg�l� projey� yürüten ortakların kend�
aralarında yaptıkları sözleşme veya özel düzenlemeler esas alınır.

Başvuru yükümlülüğü
MADDE 39 – (1) Proje desteğ�nden faydalanan k�ş�, buluşa �l�şk�n olarak hak sah�pl�ğ� taleb�nde bulunması

durumunda 38 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca hak sah�pl�ğ� taleb�n�n kamu kurum ve kuruluşuna b�ld�r�m
tar�h�nden �t�baren dört ay �ç�nde, proje desteğ�nden faydalanan k�ş� �le destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşunun
anlaşmaları hal�nde karar tar�h�nden �t�baren en geç altı ay �ç�nde, buluş �ç�n patent başvurusu yapmakla yükümlüdür.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len sürede patent başvurusu yapılmamışsa destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu
buluş �ç�n hak sah�pl�ğ�n� alab�l�r ve patent başvurusunda bulunab�l�r.

(3) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len süreden sonra patent başvurusu yapılmışsa destek sağlayan kamu kurum ve
kuruluşu buluş �ç�n hak sah�pl�ğ�n� alab�l�r ve patent başvurusunun kend� başvurusu olarak �şlem görmes�n� �steyeb�l�r.
Bu durumda destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu, başvurunun kend� başvurusu olarak kabul ed�lmes� ve �şlem
görmes� taleb�n� gec�kt�rmeks�z�n Kuruma b�ld�r�r. Kurum, b�ld�r�m tar�h� �t�barıyla başvuru sah�b� değ�ş�kl�ğ�n� S�c�le
kaydeder. Proje desteğ�nden faydalanan k�ş� yapılan patent başvurusuna �l�şk�n tüm b�lg� ve belgeler� destek sağlayan
kamu kurum ve kuruluşuna ver�r.

(4) Başvuruda destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşunun adı Kanunun 122 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası
gereğ�nce bel�rt�l�r.

Kamu kurum veya kuruluşlarının kullanma hakkı
MADDE 40 – (1) Proje desteğ�nden faydalanan k�ş�n�n buluş üzer�nde hak sah�pl�ğ� talep etmes� hâl�nde

destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu buluşun doğrudan kend� �ht�yaçları �ç�n kullanımına �l�şk�n bedels�z b�r
l�sans hakkına sah�p olur. Bu l�sans hakkı, kamu kurum ve kuruluşunun �ht�yaçları �le sınırlı olmak üzere buluş konusu
ürünün üret�lmes�n�, ürett�r�lmes�n�, kullanılmasını veya �thal ed�lmes�n�, patent konusu olan b�r usulse bu usulün
kullanılmasını veya usul �le doğrudan doğruya elde ed�len ürünler�n kullanılmasını da kapsar. Burada sayılan hakların
müşter� kurum dışında d�ğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanımı ancak destek sağlayan kamu kurum ve
kuruluşunun mevzuatı uyarınca veya �zn�yle olab�l�r.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan kend� �ht�yaçları dışında kalan �ht�yaçları karşılamak �ç�n
Kanunun 122 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının son cümle hükmü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Faydalı model �ç�n uygulama
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n hükümler� Kanunun 145 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca faydalı

model �ç�n de uygulanır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.
 

Ek-1
ÖRNEKLER

ÖRNEK 1 – Bu Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�ne göre buluştan elde ed�len kazancın kıyas yöntem�yle
hesaplanması aşağıda örneklend�r�lm�şt�r:

İş mak�neler� üreten b�r �şletmede satış f�yatı 1000 TL olan b�r ürün �ç�n buluşun, ürünün satış f�yatına
katkısının 10 TL olduğunu ve buluşu �çeren ürünlerden 1 m�lyon adet satışın gerçekleşt�ğ�n� varsayalım. Buluştan elde
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ed�len kazancın hesaplanmasında; ürünün satış f�yatı olan 1000 TL yer�ne buluşun, ürünün satış f�yatına katkısı olan
10 TL �le satılan ürün aded� çarpılarak (10 TL X 1 m�lyon adet) bulunan m�ktar esas alınır. Buluş konusu ürünün
satışından elde ed�len kazanç, 10 m�lyon TL olarak hesaplanır.

ÖRNEK 2 – Bu Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�ne göre çalışana ödenecek bedel�n hesaplanması aşağıda
örneklend�r�lm�şt�r:

İş mak�neler� üreten b�r �şletmede araştırma ve gel�şt�rme bölümünde çalışan b�r mühend�s�n �şveren tarafından
ver�len tal�matlar doğrultusunda b�r buluş gerçekleşt�rd�ğ� durumda, net asgar� ücret�n 1.400 TL olduğu yıl �ç�n,
buluştan elde ed�len kazancın 10 m�lyon TL olması hal�nde, çalışana ödenecek bedel aşağıdak� şek�lde hesaplanır:

a) Öncel�kl� olarak h�zmet buluşunun a�t olduğu grup ver�len örnek �ç�n üçüncü grup olarak bel�rlen�r.
b) Daha sonra buluştan elde ed�len kazancın net asgar� ücret�n m�ktarının
- 1.000 katına kadar olan 1.400.000 TL’ye kadark� bölümü �ç�n; 0,0020
- 1.000 katı �le 5.000 katı arasındak� 5.600.000 TL’l�k bölüm �ç�n; 0,0015
- 5.000 katı �le 10.000 katı arasındak� 3.000.000 TL’l�k bölüm �ç�n; 0,0012
katsayıları bel�rlenecekt�r. Bu katsayılar kullanılarak hesaplanan ödenecek bedel aşağıdak� g�b�d�r.
- 1.400.000TL’l�k kazancın 0,0020 katı: 2.800 TL
- 5.600.000TL’l�k kazancın 0,0015 katı: 8.400 TL
- 3.000.000TL’l�k kazancın 0,0012 katı: 3.600 TL
TOPLAM : 14.800 TL’d�r.

 
 


