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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin çağdaş eğitim ve araştırma imkanları 
sonucunda ortaya çıkan buluş ve eserlerinin mülkiyet haklarının edinilmesi, korunması, değerlendirilmesi, 
paylaşılması, tescillenmesi, lisanslanması, bildirimlerin yapılması ve ticarileştirilmesi konusundaki faaliyetler ile 
ilgili çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı, 
korunması, tescillenmesi, ticarileşmesi ve çalışma usulleri ile ilgili kurallar ile üniversite bünyesinde ve dışında 
yapılacak araştırma-geliştirme çalışmaları dahil olmak üzere buluş yapanlar ile karşılıklı yükümlülükleri ve hakları 
kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu (R. Gazete: 30/3/1983 Sayı: 18003), Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 
Yönetmelik (R.Gazete: 26/11/2016 Sayı: 29900), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (R.Gazete: 10/01/2017 Sayı: 
29944), fikri ve sınai haklar konusunda ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile ilgili tüm mevzuata dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Başkan: Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısını, 
b) Başvuru Sahibi: Buluş üzerinde fikri ve sınai hakların tesisi için gerekli tescillerde hak sahibi olarak 

gösterilen kişi ve/veya kurumu, 
c) Buluş Bildirim Formu (BBF): FSH Değerlendirme Kurulu tarafından düzenlenmiş, buluş ve buluş sahibine 

dair bilgilerin bulunduğu, inceleme, değerlendirme ve tescil sürecini başlatan belgeyi, 
d) Buluş Yapan: Üniversitenin olanakları ve/veya şahsi olanakları ile, üzerinde fikri ve/veya sınai hak kurmaya 

elverişli yeni bir düşünce, tasarım, eser, süreç, entegre devre, yöntem, kimyasal veya biyolojik madde, 
fiziksel karışım ya da aygıt üreten kişiyi, 

e) Buluş: Üzerinde fikri ve/veya sınai hak kurmaya elverişli yeni bir düşünce, tasarım, eser, yazılım, 
süreçentegre devre, yöntem, kimyasal veya biyolojik maddeleri, fiziksel karışımları ve aygıtları, 

f) Çalışan: Sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, üniversite hizmetinde olan kişiyi, 
g) İKÜ-TPDB: İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi’ni, 
h) Komisyon: Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) komisyonunu, 
i) Eser: Fikri haklara konu olan, fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince eser olarak kabul edilen ve sahibinin 

hususiyetini taşıyan, akademik yayınlar, bilimsel edebi kitaplar, makale, ders/konferans notları gibi ilim ve 
edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerini, 

j) FSH Değerlendirme Kurulu (FSHDK): TPDB’ne sunulan ve kendisine havale edilen buluşları inceleyen, 
serbestçe değerlendiren, tescil ve ticarileştirme süreci ile sürecin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe 
konularında Rektörlüğe iletilmek üzere TPDB’ne görüş bildiren kurulunu, 



 
 
 
 

k) Fikri ve Sınai Haklar (FSH): Buluşlar üzerinde yaratma anında ve/veya tescilden sonra doğan, tescil edilen 
ve/veya tescil edilmeyen tüm şahsi, mali, maddi, manevi vb hakları, 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, ölçmedeğerlendirme araçları, eğitim 
programları, bilgisayar tabanlı eğitim araçları, know-how, ticarisırlar, 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 telif hakları, 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 hakları, 

l) Hizmet Buluşu: Öğretim elemanı, öğrenci, çalışan veya Buluş Yapan’ın üniversite bünyesinde yükümlü 
olduğu faaliyetler gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde üniversitenin deneyim ve çalışmalarına 
dayanarak, eğitim ve iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşları, 

m) Öğrenci: Üniversitenin önlisans, lisans veya lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciyi, 
n) Patent Vekili: Buluş üzerinde fikri ve sınai hakların tesisi için kendisinden istenen tescil işlemlerini 

gerçekleştiren kişi ve/veya firmayı, 
o) Serbest Buluş: Öğretim elemanı, öğrenci, çalışan veya Buluş Yapanın sadece kendi imkanlarını kullanarak, 

serbest zamanlarında yaptığı ve hizmet buluşları dışındaki buluşları, 
p) Tescil: Buluş üzerinde fikri ve sınai hakların tesisi ve/veya ispatı için hukuki ve idari prosedürler kapsamında 

ilgili birimlerde gerçekleştirilen işlemleri, 
q) Ticarileştirme: Buluşların lisanslanması, üretim ve pazara sunulması aşamasındaki kararının verilmesi ve 

uygulanmasını, 
r) Şirket: İstanbul Kültür Üniversitesinin “Fikri Sınai Mülkiyet Hakları” işlerini yürüten şirketi, 
s) Rektör: Üniversite Rektörünü, 
t) Rektörlük: Üniversitenin Rektörlüğünü, 
u) Üniversite (İKÜ): İstanbul Kültür Üniversitesini 

ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Değerlendirme Kurulu, amaç, çalışma ve karar alma 

 

Amaç 
Madde 5 – (1) FSHDK kendisine sunulan buluşları inceleyip, serbestçe değerlendirerek, buluşun tescil ve 
ticarileşme süreci ile işbu süreçlerin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe konularında destek verilmesi hakkında 
Rektörlük makamına görüş ve rapor sunar. 

 
FSHDK yönetim yapısı ve görevleri  
Madde 6 – (1) FSHDK Yönetim birimleri: 
a) Başkan, TPDB Komisyon üyeleri, Mali İşler Daire Başkanı, Patent Vekili ve Hukuk Müşaviri’nden oluşur. 
b) Raportör: Rektör tarafından görevlendirilen çalışanı. 
c) Sekreter: Rektör tarafından görevlendirilen çalışanı. 
 
FSHDK toplanma süreci 
MADDE 7 – (1) FSHDK olağan toplantılarını her akademik yarıyılda iki kez yapar. Gerek görülmesi halinde 
kurul, başkanın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. 
(2) FSHDK üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların yarısından bir fazlası ile karar 
alır. Açık oylama yapılır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli olur. 
(3) Gerek görüldüğü alanlarda işbirliği için başka üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezi 
temsilcileri ve/veya ticaret ve sanayi odası temsilcileri de yürütme kurulu çalışmalarına davet edilebilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Buluşların, bildirim, inceleme, karar, tescil yöntemi 

 
Bildirim 
MADDE 8 - (1) Hizmet buluşu yapan öğretim elemanı, öğrenci, çalışan veya Buluş Yapan bu buluşunu başvuru 
tarihinden en geç üç (3) ay önce üniversiteye bildirmek zorundadır. Üniversitenin desteğinin istendiği serbest 
buluşlar için de öğretim elemanı, öğrenci, çalışan veya Buluş Yapan üniversiteye bildirimde bulunmalıdır. 
(2) Bildirimler, buluş bildirim formu (BBF) kullanılarak tüm teknik bilgiler ve dökümanlar verilerek TPDB 
Yürütücü Sekreterine yapılmalıdır. 
 



 
 
 
 

İnceleme 
MADDE 9 - Üniversiteye yapılan tüm buluş başvuruları, FSHDK tarafından incelenir ve serbestçe değerlendirilir. 
Bu inceleme, buluşun gizliliğini bozmayacak biçimde yapılır. FSHDK görüşleri sonrası üniversite uygun gördüğü 
buluşa, tescil ve/veya ticarileştirme hususunda destekte bulunabilinir, uygun gördüğü masrafları karşılayabilir.  
Üniversite ve FSHDK, buluşun, tescil ve/veya ticarileştirmesi hususunu uygun bulmazsa kararını 3 (üç) ay içinde 
buluş yapana yazılı olarak bildirir, bu bildirim sonrası buluş yapan serbesttir. 
 
Karar 
MADDE 10 - (1) FSHDK inceleme sonucunda, üniversitenin buluş üzerindeki haklarıyla ilgili olarak, aşağıda 
ifade edilen altı karardan hangisinin en uygun olacağını belirleyerek rektörlük makamına iletilmek üzere TPDB’ne 
bildirir. 

a) Buluşu hizmet buluşu olarak tanıyarak tam hak talep etmek. 
b) Buluşu hizmet buluşu olarak tanıyarak kısmi hak talep etmek. 
c) Buluşu serbest buluş olarak tanıyarak, buluşa ilişkin hakların tamamının kendisine devrini teklif veya kabul 
etmek. 
d) Buluşu serbest buluş olarak tanıyarak, kısmi hak devrini teklif veya kabul etmek. 
e) Buluşu serbest buluş olarak tanıyarak her hangi bir hak talep etmemek fakat destek fonu’ndan yararlanacağını 
kabul etmek. 
f) Buluşu serbest buluş olarak tanıyarak her hangi bir hak talep etmemek. 
(2) FSHDK’nın raporu üzerine Üniversite, buluş için alınacak tescillerin nevi, kapsam, nitelik, süresi vbg. 
konularda karar verir. Buluş hakkında yapılan tüm tescil işlemlerinde karar mercii üniversitedir. Üniversite tescil 
işlemlerini vekâlet tanıdığı kişi veya ticari şirket aracılığıyla yürütebilir. 
(3) FSHDK’nın raporu Üniversiteye sunulur ve karar verildikten sonra sonuç buluşu yapana TPDB aracılığı ile 
yazılı olarak bildirir. Bu bildirim, buluş bildiriminin Üniversite tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 3 (üç) 
ay içinde yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Buluşa ilişkin yükümlülükler ve buluşlarda hak talep edilmemesi 

  

Taahhütler 
MADDE 11 - (1) Buluş yapan, buluşun orijinal yaratımı olduğunu, buluşla ilgili tüm teknik bilgiyi verdiğini, 
üçüncü şahısların haklarını ihlale yol açmadığını, üzerinde herhangi bir üçüncü kişi ya da kuruluşun hiçbir 
hakkının mevcut olmadığını beyan, garanti, taahhüt eder ve yazılı olarak verir. Üniversite ile patent ofisi arasında 
Patentleme ve Patenti Ticarileştirme Sözleşmesi ve buluş sahibi tarafından taahhütname imzalanır. 
(2) Buluş yapan, tescil ve takip işlemlerinde üniversitenin karar merci olduğunu ve bu işlemler nedeniyle hak 
talebinde bulunmayacağını beyan, garanti, taahhüt eder ve yazılı olarak verir. 
 (3)Üniversite, buluş yapana tescil ve/veya ticarileştirme konusunda hiçbir faaliyet, girişim, kar, kazanç, vaat, 
garanti ve taahhütte bulunamaz. 
 
Hizmet buluşunda tam hak talebi ve ödeme 
MADDE 12 - (1) Üniversitenin, buluşu hizmet buluşu olarak tanıyarak tam hak talep etmesi durumunda, buluş 
hizmet buluşu niteliği kazanır. Tüm tescil ve lisanslama işlemleri üniversite veya Üniversitenin vekâlet verdiği 
ticari şirket adına yapılır. 
(2) Hizmet buluşlarında, buluş yapana üniversite tarafından yapılacak ödeme için aşağıdaki iki yöntemden birisi 
taraflarca anlaşılarak uygulanır: 
a) Buluşun ticarileşmesi ve gelir elde edilmesi halinde, her mali yılsonunda, o yıla ait buluştan elde edilen net 
gelir üniversite ile buluş yapan arasında yasal mevzuatların öngördüğü şekilde pay edilir, buluş yapana net gelirin 
%80’i oranında ödeme yapılır. 
Buluşun birden çok kişi tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme buluş yapanlar arasında buluştaki payları 
oranında bölüştürülür. Buluş net geliri, buluştan elde edilen cirodan üniversite veya Üniversitenin vekâlet verdiği 
ticari şirket tarafından yapılan masraflar ve diğer giderler düşüldükten sonra geriye kalan kısımdır. 
b) Buluşu yapana, tescil ve ticarileştirme sırasında, bir defaya mahsus olmak üzere, buluşun en olası ticari değeri 
ile orantılı toplu ödeme yapılır. Buluşun birden çok kişi tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme buluş 
yapanlar arasında buluştaki payları oranında bölüştürülür. 
Bu yöntemin seçilmesi durumunda üniversitenin buluş yapana karşı başka bir yükümlülüğü kalmaz. 
(3) Yapılan anlaşma rektörün onayına sunulur. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Hizmet buluşunda kısmi hak talebi ve ödeme 
MADDE 13 - (1) Üniversitenin, buluşu hizmet buluşu olarak tanıyarak kısmi hak talep etmesi durumunda tüm 
tescil ve lisanslama işlemleri Üniversite veya Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirket ve buluş yapanlar adına 
ortak yapılır. 
(2) Hizmet buluşlarında, buluş yapana üniversite tarafından yapılacak ödeme için aşağıdaki iki yöntemden birisi 
taraflarca anlaşılarak uygulanır: 
a) Buluşun ticarileşmesi ve gelir elde edilmesi halinde, her mali yılsonunda, o yıla ait buluştan elde edilen net 
gelir üniversite ile buluş yapan arasında yasal mevzuatların öngördüğü şekilde pay edilir, buluş yapana net gelirden 
hisse oranında ödeme yapılır. 
Buluşun birden çok kişi tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme buluş yapanlar arasında hisseleri oranında 
bölüştürülür. Buluş net geliri, buluştan elde edilen cirodan üniversite tarafından yapılan masraflar ve diğer giderler 
düşüldükten sonra geriye kalan kısımdır. 
b) Buluşu yapana, tescil ve ticarileştirme sırasında, bir defaya mahsus olmak üzere, buluşun en olası ticari değeri 
ile orantılı toplu ödeme yapılır. Buluşun birden çok kişi tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme buluş 
yapanlar arasında buluştaki hisseleri oranında bölüştürülür. 
Bu yöntemin seçilmesi durumunda üniversitenin, buluş yapana karşı başka bir yükümlülüğü kalmaz. 
(3) Yapılan anlaşma rektörün onayına sunulur. 
 

Serbest buluşta tam hak talebi ve ödeme 
MADDE 14 - (1) Üniversitenin, buluşu serbest buluş olarak tanıması ve tasarrufu ile ilgili tüm hakların kendisine 
ya da vekâlet vereceği ticari şirkete devrini teklif veya kabul etmesi ve bu kararın buluş yapan tarafından kabul 
edilmesi durumunda, buluşla ilgili hakların tümü Üniversiteye ya da vekâlet vereceği ticari şirkete devredilir. Tüm 
tescil ve lisanslama işlemleri Üniversite ya da vekâlet vereceği ticari şirket adına yapılır. 
(2) Serbest buluş haklarının Üniversiteye ya da üniversitenin vekâlet vereceği ticari şirkete devri karşılığında, 
buluş yapana Üniversite ya da Üniversitenin vekâlet vereceği ticari şirket tarafından yapılacak ödeme için 
aşağıdaki iki yöntemden birisi taraflarca anlaşılarak uygulanır: 
a) Buluşun ticarileşmesi ve gelir elde edilmesi halinde, her mali yılsonunda, o yıla ait buluştan elde edilen net 
gelir üniversite ya da Üniversitenin vekâlet vereceği şirket ile buluş yapan arasında yasal mevzuatların öngördüğü 
şekilde pay edilir, buluş yapana net gelirin %80’i oranında ödeme yapılır. 
Buluşun birden çok kişi tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme buluş yapanlar arasında buluştaki payları 
oranında bölüştürülür. Buluş net geliri, buluştan elde edilen cirodan Üniversite ya da Üniversitenin vekâlet verdiği 
ticari şirket tarafından yapılan masraflar ve diğer giderler düşüldükten sonra geriye kalan kısımdır. 
b) Buluşu yapana, tescil ve ticarileştirme sırasında, bir defaya mahsus olmak üzere, buluşun en olası ticari değeri 
ile orantılı toplu ödeme yapılır. Buluşun birden çok kişi tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme buluş 
yapanlar arasında buluştaki payları oranında bölüştürülür. 
Bu yöntemin seçilmesi durumunda Üniversitenin ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirketin, buluş yapana 
karşı başka bir yükümlülüğü kalmaz. 
(3)Yapılan anlaşma Rektörün onayına sunulur. 
(2) Serbest buluş haklarının Üniversiteye ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirkete devri karşılığında, buluş 
yapana üniversite ya da üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirket tarafından yapılacak ödeme için aşağıdaki iki 
yöntemden birisi taraflarca anlaşılarak uygulanır: 
a) Buluşun ticarileşmesi ve gelir elde edilmesi halinde, her mali yılsonunda, o yıla ait buluştan elde edilen net 
gelir Üniversite ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirket ile buluş yapan arasında yasal mevzuatların 
öngördüğü şekilde pay edilir, Buluş yapana net gelirden hisse oranında ödeme yapılır. 
Buluşun birden çok kişi tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme buluş yapanlar arasında hisseleri oranında 
bölüştürülür. Buluş net geliri, buluştan elde edilen cirodan Üniversite ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari 
şirket tarafından yapılan masraflar ve diğer giderler düşüldükten sonra geriye kalan kısımdır. 
b) Buluşu yapana, tescil ve ticarileştirme sırasında, bir defaya mahsus olmak üzere, buluşun en olası ticari değeri 
ile orantılı toplu ödeme yapılır. Buluşun birden çok kişi tarafından yapılmış olması durumunda, ödeme buluş 
yapanlar arasında buluştaki hisseleri oranında bölüştürülür. 
 Bu yöntemin seçilmesi durumunda Üniversitenin ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirketin, buluş yapana   
karşı başka bir yükümlülüğü kalmaz. 
(3) Yapılan anlaşma Rektörün onayına sunulur. 
 
Üniversite adına hak talep edilmeyen serbest buluşlarda destek ve ödeme 
MADDE 15 - (1) Üniversitenin, buluşu serbest buluş olarak tanıması ve tasarrufu ile ilgili hak talep etmemesi 
durumunda, buluş yapan buluşla ilgili hakların tümü üzerinde serbesçe tasarruf yapabilir. 
(2) Üniversitenin, hak talep etmediği serbest buluşlarla ilgili buluş yapanlara herhangi bir ödeme yapılmaz. 



 
 
 
 

(3) Üniversite ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirket, FSHDK’nun önerisiyle, hak talep etmediği serbest 
buluşların uygun gördüklerine tescil ve ticarileştirme sürecinde kullanılmak üzere destek fonundan kaynak 
ayırabilir. Bu yöntemlerin seçilmesi durumunda Üniversitenin ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirketin, 
buluş yapana karşı taahhüdü ve başka bir yükümlülüğü yoktur. 
(4) Yapılan anlaşma Rektörün onayına sunulur. 
 
Tescil ve belgeleme 
MADDE 16 - (1) Üniversite ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirket, destekleme kararı aldığı buluşların 
fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının koruma altına alınmasında tek karar merciidir. 
(2) Üniversite, FSHDK’nun raporunu dikkate alarak uygun gördüğü buluşa tescil ve/veya ticarileştirme hususunda 
destek sağlayabilir, uygun gördüğü masrafları (tescil, geliştirme, tanıtım .vbg masraflar) destek fonundan 
karşılayabilir. 
(3) Üniversite, fikri ve sınai hakların korunması ve tescili için yapılacak işlemlerde üçüncü kişilerden destek 
sağlamak için gerekli tüm girişimlerde bulunur, gerektiğinde sözleşme yaparak hizmet satın alır. 
(4) Üniversite ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirket, buluşun tescil başvurusundan itibaren üç (3) yıl 
içinde ticarileşmemesi ve kullanılmaması üzerine FSHDK’nun görüşünü alarak tescil işlemini sonlandırabilir, 
tescili geri çekebilir, tescilden vazgeçebilir, tescilden feragat edebilir ve gerekli ödemeleri yapmaktan imtina 
edebilir. 
(5) Üniversite ya da Üniversitenin vekâlet verdiği ticari şirket, buluş hakkında üçüncü kişilerin herhangi bir iddia, 
değerlendirme, hak iddiası vb durumun ortaya çıkması ve/veya tescil araştırma raporlarının olumsuz gelmesi, itiraz 
yapılması halinde FSHDK’nun görüşünü alarak tescil işlemini sonlandırabilir, tescili geri çekebilir, tescilden 
vazgeçebilir, tescilden feragat edebilir ve gerekli ödemeleri yapmaktan imtina edebilir. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Uygulama Hükümleri 
MADDE 17 – Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra Üniversiteye yapılmış buluş bildirimlerine ilişkin 
işlemler bu Yönergenin hükümlerine göre yürütülür. 
 
İntibak 
MADDE 18 - Bu Yönerge yürürlüğe girmeden önce yapılmış buluş bildirimine ilişkin işlemler, aksini gerektiren 
bir özel sözleşme yoksa bu yönerge hükümlerine göre yapılır. 
 
MADDE 19 -  Bu Yönergede bulunmayan hususlarda fikri ve sınai haklar konusunda ulusal ve uluslararası 
sözleşmeler ile ilgili tüm mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönergede bulunmayan hususlarda 551 sayılı Patent 
Haklarının korunması hakkında Kanun Hükmünde kararname, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde kararname, 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, 555 
Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5147 Sayılı Entegre Devre 
Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun, 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu veya bunun yerine 
kabul edilecek kanun veya kanun hükmünde kararname hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 20– Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kabulünden sonra Mütevelli Heyetin onay tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 21 – Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 

 


