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ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ 
 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yükümlülükler 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde üniversitenin 

imkânları kullanılarak veya üniversitede kazanılan deneyimler sonucunda yapılan bilimsel 

çalışmalardan doğan, öğretim elemanlarının, öğrencilerinin, stajyerlerinin ve çalışanlarının fikrî 

ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde gerekli bildirimlerin yapılması, değerlendirilmesi, 

korunması, ticarileştirilmesi, gelirlerin taraflar arasında paylaşılması konularındaki çalışma, 

usul ve esasları düzenlemektedir.  

(2) Bu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde; tam zamanlı veya 

yarı zamanlı çalışan öğretim elemanlarını, misafir öğretim elemanlarını, tam veya yarı zamanlı 

öğrencileri (lisans ve lisansüstü), stajyerler ve araştırmacılar (doktora öncesi ve sonrası) dâhil 

olmak üzere, tam veya yarı zamanlı diğer tüm üniversite çalışanları/idari personeli kapsar. 

(3) Bu Yönerge, öğretim elemanlarının, öğrencilerin, stajyerlerin ve üniversite 

çalışanları/idari personelin serbest buluş niteliğindeki buluşlarına ilişkin fikri ve sınai 

mülkiyetlerini kapsamaz. 

(4) Bu Yönerge, öğretim elemanlarının, öğrencilerin, stajyerlerin ve idari personelin 

eser, kitap, makale, yayın gibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki telif 

mülkiyetlerini kapsamaz. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”, 

10/01/2017 tarihli 6769 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan “Sınai Mülkiyet Kanunu”, 

24.04.2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sınai Mülkiyet Kanununun 

Uygulamasına Dair Yönetmelik”, 29/09/2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve 

Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik”, 13/03/2020 tarihli 31067 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer 

Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”, diğer ulusal yasal düzenlemeler, bölgesel 

ve uluslararası sözleşmeler ile ilgili tüm mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) ALKÜ TTO: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 

Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Başvuru sahibi: Buluşların ve tasarımların korunması için başvuruda bulunan, 

süreçleri yönetmek için gerekli olması halinde başkalarını vekil tayin eden fikrî ve sınai 

mülkiyet haklarının sahibi olan kişi veya kurumları, 

c) BDK: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Buluş Değerlendirme 

Komisyonunu, 
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ç) Bildirim formu: Buluş sahibi tarafından düzenlenen ve tüm teknik bilgi ve varsa 

şekilleri/görselleri içeren buluş ve tasarım bildirim formlarını, 

d) Buluş: Özgün fikir ve/veya bilimsel araştırma sonucunda ortaya çıkan yazılım da 

dâhil olmak üzere, yeni teknolojiler, geliştirmeler, iyileştirmeler, materyaller, 

bileşenler, süreçler, yapma bilgisi (know-how), teknik bilgi ve diğer bütün bilimsel 

araştırma sonuçlarını, 

e) Buluş sahibi: Buluşların, tasarımların oluşturulmasına katkıda bulunan öğretim 

elemanları, öğrenciler, stajyerler ve çalışanlarını, 

f) Fikrî ve sınai mülkiyet hakları (FSMH): Buluşlar üzerinde bunlar için yapılan 

başvurular (tasarım, patent, faydalı model ve benzerlerini) ya da başvuru yapma hakları 

dâhil olmak üzere, mevzuattan doğan fikrî ve sınai mülkiyet haklarını, 

g) Hizmet buluşu: Buluş sahiplerinin, üniversitede yükümlü olduğu faaliyeti gereği 

gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde üniversitedeki deneyim ve çalışmalarına dayanarak, 

iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşları, 

ğ) Lisanslama: Fikrî veya sınai mülkiyet hakları kullanımının bedel karşılığında 

devredilmesini, 

h) Patent/Faydalı model: Teknolojinin her alanındaki buluşlara; Sınai Mülkiyet 

Kanunu kapsamında belirlenen yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik 

kriterlerine göre verilen yasal mülkiyet hakkını, 

ı) Serbest buluş: Araştırmacının üniversitede yürüttüğü bilimsel çalışma ve araştırma 

faaliyetinin sonucu olmayan, hizmet buluşlarının dışında kalan, üniversitenin hak 

sahipliği iddia etmediği buluşları, 

i) Tasarım: Bir ürünün veya bu ürünü oluşturan parçaların, ambalaj gibi nesnelerin, 

birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarının, grafik sembollerinin ve tipografik 

karakterlerinin tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, 

renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümünü, 

j) Teknoloji değerlendirme raporu: Buluşların sanayiye uygulanabilirliği ve ticari 

değeri konusunda yapılan araştırmaları içeren ön raporu, 

k) Ticarileştirme: Buluşların veya bunun üzerindeki fikri ve sınai haklarının; üçüncü 

kişilere kısmen veya tamamen devri, lisanslanması; ortaklık, iş birliği, yatırım 

anlaşmaları, iç kullanım, şirketleşme, kurulu şirkete yatırım alma vb. şekilde gelir, 

lisans bedeli, kâr ve/veya fayda elde etmek amacıyla her türlü kullanımını, 

l) Üçüncü kişiler: Üniversitenin, ALKÜ TTO’nun veya buluş sahiplerinin 

araştırmalarının yürütülmesi, desteklenmesi, buluşların ticarileştirilmesi, lisanslanması 

gibi tüm süreçlerde temas halinde oldukları kişi, kurum ve kuruluşları, 

m) Yenilik Ön Araştırma Raporu: Buluşların yenilik unsuru taşıyıp taşımadığı 

konusunda dünya genelinde yapılmış olan araştırma sonuçlarını içeren raporu, 

n) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü, 

o) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini, 

ö) Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

ifade eder. 

 

Üniversitenin yükümlülükleri  
MADDE 4- (1) Üniversite; tüm FSMH’nın korunması ve bu hakların kamu yararına 

aykırı kullanımının engellenmesi, FSMH konusundaki bildirimlerin alınması, yanıtlanması, 

yürütülmesiyle ilgili işlemleri ALKÜ TTO aracılığıyla yapar. 

(2) Üniversite, araştırmacıların araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını 

yayınlama, dağıtma ve yayma hakkını destekler ve teşvik eder. 
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Buluş sahibinin yükümlülükleri  
MADDE 5- (1) Buluş sahibi buluşunu veya tasarımını aşağıdaki esaslar dâhilinde Ek-

1'de yer alan “ALKÜ TTO Buluş Formu”nu doldurarak en kısa sürede ALKÜ TTO’ya 

bildirmekle yükümlüdür. 
 

a) Üniversite tarafından buluş konusu ile ilgili olarak verilen yazılı ve sözlü talimatları, 

yararlanmış olduğu üniversite deneyim ve çalışmaları bildirim formuna ek olarak 

belirtir. 

b) Birden fazla buluş sahibi olması halinde buluş üzerindeki hak paylaşımı için bildirim 

formunda toplamı %100 olacak şekilde belirtilen katkı oranları esas alınır. Oranların 

buluş sahipleri tarafından belirlenememesi halinde, her bir buluş sahibinin buluşa 

katkısı eşit olarak kabul edilir ve işlem görür.  
(c) Buluşun serbest buluş niteliğinde olduğunu iddia edenlerin kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri 

bildirim formu ile sunması gerekir.  
ç) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlar, 

destek sağlayan kamu kurumuna ve ALKÜ TTO’ya ayrı ayrı bildirilir. 

(2) Bildirim yapılmaksızın patent/faydalı model başvurusu yapılmışsa, başvuru tarihinden 

itibaren 1 ay içerisinde başvuru bilgi ve belgeleri ile birlikte ALKÜ TTO’ya başvuru 

bildiriminde bulunur. 

(3) Buluş sahibi, buluş bildiriminde eksiklik olması halinde eksiklik bildiriminin kendisine 

ulaştığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde bu eksiklikleri giderir. Buluş sahibi, bildirilen 

eksiklikleri süresi içinde gidermemesi halinde usulüne uygun bir bildirim yapılmamış sayılır 

ve buluş bildirimi yeniden yapılır. 

(4) BDK’nın hak sahipliğine ilişkin kararın buluş sahibine tebliğinden itibaren en geç 1 ay 

içerisinde FSMH’na ilişkin işlemler için ALKÜ TTO’ya başvuru yapmakla yükümlüdür.  
(5) Buluş sahibi, gerekli bilgileri vererek, toplantılara katılarak ve sonraki geliştirmeler 

hakkında tavsiyede bulunarak buluşun korunması ve ticari olarak kullanılması konularında 

yardım sağlamakla yükümlüdür. 

(6) Buluş sahipleri geliştirme sürecinin erken aşamalarında FSMH’nı belirlemek için makul 

çaba sarf etmeli ve kamuya herhangi bir açıklamanın sonuçlarını dikkate almalı, üçüncü kişiler 

ile iletişimlerinde gizlilik hükümleri konusunda gereken özeni göstermelidir. 

(7) BDK tarafından hizmet buluşu olarak kabul edilen buluşlar için, buluş sahiplerinin 

herhangi bir bilimsel yayın yapmadan önce ALKÜ TTO’dan onay alması gerekmektedir. 

(8) Buluş sahibi, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Üniversite aleyhine 

doğan zararlardan sorumludur. 

(9) Buluş sahibi, üçüncü kişiler ile olan anlaşmalarının üniversite veya yönergeye karşı 

yükümlülükleri ile çatışmamasını sağlamakla sorumludur. Bu hüküm, özellikle üçüncü kişiler 

ile yapılmış özel danışmanlık ve diğer araştırma hizmeti anlaşmaları için de geçerlidir. 

Anlaşmaları imzalamadan önce, Üniversitenin FSMH’na ilişkin teklif edilen anlaşmalar ve 

diğer yasal beyanların tamamının kopyası, tavsiye ve onay amacıyla ALKÜ TTO'ya sunar. 

(10) Üniversite dışında görevlendirilen araştırmacı, görevlendirildiği kurumda yaptığı 

çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluşa ait bildirimleri görevlendirildiği kuruma yapar. Buluşla 

ilgili herhangi bir patent başvurusu yapılırsa, patent başvurusuna ait bilgiler, araştırmacının 

görevlendirildiği kurum veya araştırmacı tarafından gizlilik ihlali oluşturmayacak şekilde 

Üniversiteye bildirilir. 



-4- 
 

(11) Araştırmacıların yükümlülükleri, Üniversitede görev yaptıkları sürece devam eder. Ancak, 

Üniversitede görev yaptıkları süre içinde gerçekleştirilen sınai hakların korunmasına yönelik 

başvuru ve tescillere ilişkin yükümlülükler görevin sona ermesinden sonra da devam eder. 

 

ALKÜ TTO’nun yükümlülükleri  
  MADDE 6- (1) Buluşun gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri alır ve bildirimin ulaştığı 

tarihi, buluş sahibine 1 hafta içerisinde yazılı olarak bildirilir. 

 (2) Bildirim formunu kontrol ederek varsa düzeltme talebini buluş sahibine bildirimin 

kendisine ulaştığı tarihten itibaren 2 ay içinde bildirir. ALKÜ TTO tarafından böyle bir 

bildirimde bulunulmamışsa, bildirim usulüne uygun yapılmış sayılır. 

 (3) Bildirim Formu ile usulüne uygun yapılan bildirim ve ek belgelerde yer alan bilgiler 

doğrultusunda Yenilik Ön Araştırmasını yapar. 

 (4) BDK’nın sekretaryasını yürütür, toplantı gündemini oluşturur ve toplantı notlarını ve 

kayıtlarını tutar. 

 (5) Buluşlar için Teknoloji Değerlendirme Raporu hazırlar ve BDK toplantısında sunar. 

 (6) BDK’nın hak sahipliğine ilişkin kararını, usulüne uygun yapılan buluş veya başvuru 

bildiriminin ALKÜ TTO’ya ulaştığı tarihten itibaren 4 ay içinde buluş sahibine yazılı olarak 

bildirir. Aksi takdirde buluşun serbest buluş olduğu kabul edilir. 

 (7) Buluş sahibi ile anlaşıldığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde FSMH’na ilişkin 

başvuruyu yapar. 

 (8) ALKÜ TTO, buluşların pazar potansiyeli, pazar satış miktarı ve fiyatları, geliştirme 

maliyeti, üretim maliyeti, rekabet, yatırım tutarı ve sermaye maliyeti gibi faktörleri dikkate 

alarak uygulanacak transfer yöntemini belirler ve buluşun, tasarımın ticarileştirilmesine dair 

faaliyetleri yürütür. Bu süreçte gerektiğinde üçüncü kişilerden yardım ve/veya hizmet satın alır. 

 (9) Her bir buluş ve tasarım için muhasebe kayıtlarını tutar. Tahakkuk eden her türlü 

masrafın zamanında ödenmesini ve buluştan, tasarımdan elde edilen gelirlerin dağıtılmasını 

sağlar. 

 (10) Bu Yönergede geçen süreçlerle ilgili tüm belgeler, imzalı ve/veya mühürlü formlar ve 

dokümanları arşivler. 

 (11) Tescili gereken ve tescil ettirilmesi kararlaştırılan FSMH’a yönelik tüm başvuru ve 

takip işlemlerini yönetir ve Üniversite adına takip eder. 

 (12) Buluş sahipleri tarafından yapılan Üniversite FSMH’nı etkilemesi muhtemel 

anlaşmaları yönerge hükümlerine göre değerlendirir. 

 

Buluş Değerlendirme Komisyonu’nun (BDK) oluşumu  
MADDE 7- (1) Üniversite, buluş yapan kişilerin FSMH’nin korunması, 

belgelendirilmesi ve ticarileştirilmesi ve bunlarla ilgili maliyetlerinin nereden ve nasıl 

karşılanacağının planlanması, teknoloji transferi konularında izlenecek yol, FSMH ile ilgili 

diğer kararların alınması, uygulama ve düzenlemelerin takibi amacıyla Üniversite bünyesinde 

BDK oluşturur. 

(2) BDK, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olup, ALKÜ 

TTO Müdürü ve Müdür Yardımcıları komisyonun doğal üyeleridir. Üniversitede tam gün 

çalışan farklı bilim alanlarından (Sağlık Bilimleri, Temel Fen Bilimleri, Mühendislik, Ziraat) 

konu ile ilgili birer öğretim üyesi Rektör tarafından 2 yıl süreyle görevlendirilir. Buluş 

Değerlendirme Komisyonu Başkanı, ALKÜ TTO Müdürüdür. 
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(3) Süresi dolan üye, yeniden görevlendirilebilir. BDK, Başkanın çağrısı üzerine salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Kararlarda çekimser 

kalınamaz. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy kabul edilir. 

(4) BDK üyeleri kendi buluş bildirimleri ile ilgili komisyonda görev alamazlar.  

(5) Başkan tarafından Üniversite bünyesindeki konunun uzmanlarından gerekli hâllerde 

görüş istenebilir.  

(6) Buluş Değerlendirme Komisyonu kararlarına itirazlar Yönetim Kuruluna yapılır. 

 

Buluş Değerlendirme Komisyonu (BDK) yükümlülükleri 

MADDE 8- (1) ALKÜ TTO tarafından hazırlanan teknoloji ön değerlendirme raporları 

doğrultusunda Üniversitenin bildirimi yapılan buluş üzerindeki hak sahipliği ile ilgili kararı 

vermek, 

(2) Üniversitenin FSMH ile ilgili politikalarını belirlemek,  

(3) Teknoloji transferi, üniversite-sanayi iş birliği sonucunda ortaya çıkan/çıkabilecek 

FSMH üzerindeki hak sahipliği konusunda gerekli kararları almak, 

(4) Buluşların korunması için ulusal ve uluslararası başvuruların hangi ülkelerde 

yapılacağının kararını vermek, 

(5) Üniversite tarafından başvurusu yapılmış veya tescillenmiş patent/faydalı model, 

tasarım haklarından araştırma ve inceleme raporlarının olumsuz olması, ticarileşmesi zor veya 

mümkün olmaması durumunda hak sahipliğinden vazgeçerek buluş sahiplerine devri ve serbest 

buluş niteliği kazandırılmasına karar vermek, 

(6) Konunun özelliğine ve Üniversitece belirlenen  politikalara uygunluğuna göre bazı 

fikir ürünlerinin ticaret sırrı olarak saklanmasının ve açıklanmamasının kararını vermek, 

(7) Üniversiteye ait FSMH’nın üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımıyla oluşan hak 

ihlali durumlarında yapılacak işlemlerde karar vermek, 

(8) Üniversitenin başvuru yapmayacağı ülkelerdeki FSMH’na ilişkin haklarını, hak 

sahibinin talebine istinaden, ilgiliye devretme kararını vermek, 

(9) FSMH’nın ticari değeriyle ilgili kararı vermektir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Giderlerin Yapılması ve Gelirlerin Dağılımı 

 

MADDE 9- (1) BDK tarafından hizmet buluşu olarak kabul edilen buluşların, 

korunması ve ticarileştirmesi için yapılan maliyetlerin tamamı veya üçüncü kişilerle başvuru 

durumunda Üniversiteye düşen hisse, üniversitenin ilgili bütçesinden karşılanır. 

(2) Gelir dağıtımı ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen oranlar doğrultusunda yapılır. Vergiler dahil tüm giderler düşüldükten sonra geriye 

kalan tutar üzerinden gelir paylaşımı yapılır. 

(3) Söz konusu gelir ve giderlerin buluş sahipleri arasında paylaşımında buluş 

sahiplerinin katkı oranları dikkate alınır. Katkı oranları belirtilmemişse eşit dağılım yapılır. 

(4) Üniversitenin hak sahipliği talebinde bulunmasını takiben buluşu yapan ile 

Üniversite arasında bedel ve ödeme şekline ilişkin sözleşme veya benzeri hukuki belge 

düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Temel Prensipler ve Uygulamaları 

 

Genel esaslar 

MADDE 10- (1) BDK tarafından hizmet buluşu olarak karar verilen buluşlar, 

üzerindeki FSMH, karar tarihinden itibaren Üniversiteye geçmiş olur. 

(2) Buluşun, gizli teknik bilgi olarak ticarileştirilmesinin daha uygun olduğu 

durumlarda, buluş sahiplerinin görüşleri alınarak ALKÜ TTO ve BDK, FSMH başvurusunda 

bulunmamaya karar verebilir veya yayınlanmamış bir başvuruyu geri çekebilir. 

(3) Üniversite, FSMH başvurularında başvuru sahibi olarak yer alır. 

(4) ALKÜ TTO, buluşun ön araştırmasında, yazım ve başvuru gibi tüm tescil 

süreçlerinde anlaşmalı patent vekil ve ofislerinden destek alabilir. 

(5) Serbest buluş olarak nitelendirilen buluşlar için, buluş sahibi, ALKÜ TTO’dan 

ticarileştirme talebinde bulunabilir. ALKÜ TTO tarafından, uygun görülen talepler için buluş 

sahibi ile hak ve gelir paylaşımına yönelik sözleşme imzalanır. 

(6) Buluş sahiplerinin başka bir üniversitede, geçici görevliliği, proje ortaklığı, 

projelerde yardımcı araştırmacılığı, danışmanlık gibi görevleri sırasında ve/veya yabancı 

ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği çerçevesinde yürütülen ortak projeler 

sonucunda ve/veya Buluş sahibinin üçüncü kişilerle belirli bir sözleşme kapsamında yapmış 

oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluş, tasarım ve sınai haklara konu olabilecek 

tüm çalışmalara ilişkin FSMH taraflar arasında yapılacak sözleşme veya özel düzenlemelere 

tabidir. 

(7) Söz konusu ortak çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak buluşlar üzerinde hak 

sahipliğinin belirlenmesi amacıyla imzalanacak sözleşmelerde, yönerge doğrultusunda 

üniversitenin hakları temel alınır. Bahsi geçen sözleşmelerin imzalanmasından önce ALKÜ 

TTO'nun görüşünün alınması gerekmektedir. 

(8) Hizmet buluşu olarak kabul edilen ve üniversite tarafından sınai mülkiyet hakkı 

başvurusu yapılan buluşlar için buluş sahipleri tarafından veya üçüncü kişiler ile ortak yürütülen 

çalışmalar ile geliştirme yapılması durumunda hak sahipliğinde üniversitenin üçüncü kişilere 

göre öncelik hakkı bulunmaktadır. 

(9) Üniversite, başvurudan veya patent/faydalı model hakkından vazgeçmek isterse 

veya buluş, patent/faydalı model başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, 

öncelikle buluşu yapana başvuru veya patent/faydalı model hakkını devralmasını teklif eder. 

 

Hak sahipliğine itiraz 

MADDE 11- (1) BDK'nın hak sahipliğine ilişkin kararına karşı; buluş sahibi, BDK 

kararının bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde, buluşunun serbest buluş olduğunu ileri sürerek 

ilgili belgelerle birlikte ALKÜ TTO’ya yazılı olarak itiraz edebilir. 

(2) ALKÜ TTO buluş sahibinin itirazını Yönetim Kuruluna sunar. 

(3) Yönetim Kurulu, itirazın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde itiraza ilişkin 

kararını verir. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. Verilen karar, gerekçeleriyle 

birlikte ALKÜ TTO ve buluşu sahibine bildirilir. 

 

Tasarım 

MADDE 12- (1) Tasarımlar ile ilgili hak ve yükümlülükler ile gelirlerin dağılımı 

konusunda 10.01.2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uygulanır. 
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İtilaflar, kuralların ihlali ve yaptırım 

MADDE 13- (1) İhtilaflar, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karar verilir. 

Bunun dışında, işbu Yönergeye ilişkin ortaya çıkan her türlü yasal ihtilafta ilgili kanun 

hükümleri uygulanır. 

(2) Hizmet buluşu olarak kabul edilen buluşlara ilişkin Üniversiteye bilgi verilmeden 

herhangi bir yayın ve/veya paylaşım yapılması durumunda, Üniversite tarafından gerekli 

hukuki süreçler yürütülür ve mevzuat hükümleri uygulanır. 

(3) Buluş sahibi, Madde 5’te belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

nedeniyle üniversite aleyhine doğan zararlardan sorumludur. Üniversite bu durumda hak 

sahipliğinin kendisine devri ve hakkın gaspı için dava açabilir. 

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Üniversite, buluş sahibi ve üçüncü kişiler arasında daha 

önceki tarihlerde yapılmış olan her türlü anlaşma, bu anlaşmaların imzalandığı tarihte 

yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olur. 

 

Yürürlük  

MADDE 14- (1) İşbu Yönerge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu’nda 

kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu Yönergeye ilişkin hükümleri Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2021 tarih ve 07/49 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi. 


