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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 
FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI GELİR PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ 

Sözleşme No : FSMH-GPS-2019/…….. 
 

 
1. TARAFLAR 

İş bu sözleşme, ………… tarihinde ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere; tek tek “Taraf” veya birlikte “Taraflar” 
olarak anılacak olan, merkezi Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL TÜRKİYE adresinde bulunan Kadir Has Üniversitesi 
(bundan böyle "KHAS " olarak anılacaktır), Buluş Sahibi / Buluş Sahipleri ………………………….……. (isim, TC Kimlik No) 
arasında ………………………………tarihinde imzalanmıştır. 

 
2. KAPSAM 

“………………………………………………………………………………………………………………...” buluş konusuna ilişkin; 
karar verilen koruma türü (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Entegre Topografyası) kapsamında Ulusal 
ve/veya Uluslararası başvuru işlemlerinin yapılması, ilgili koruma kapsamında işlemlerin yürütülmesinde resmi kurum 
ve kuruluşlara ödenmesi gereken resmi ücret ve masrafları, sanayiye uygulanabilmesi yönünde tüm ticarileştirme 
çalışmalarının yürütülmesi ve ticarileştirme sürecine ilişkin masrafların ödenmesi, ilgili koruma kapsamında elde edilen 
hakların lisans veya devir yolu ile üçüncü şahıslara kullandırılması durumunda gelir paylaşım koşullarını, TARAFLAR 
arasındaki gizlilik esaslarını kapsamaktadır. 
 

 
3. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

3.1. BULUŞ SAHİBİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
BULUŞ SAHİBİ, yurtiçi veya yurtdışında yapılacak tescil başvurularında BAŞVURU SAHİBİ’nin Kadir Has Üniversitesi 
olacağını kabul ve taahhüt eder. 
 
KHK 551, KHK 554, EDT Kanun 5147 kapsamında söz konusu buluşa ilişkin yapılacak olan tüm işlemlerde “BULUŞ 
SAHİBİ” sıfatı ile tanımlanabilecek ve işbu sözleşmeye konu BULUŞ üzerinde somut katkısı bulunmuş ve “BULUŞ 
SAHİBİ” sıfatı ile hak talep edebilecek tüm kişileri katkı paylarını belirterek Üniversite’ye ifşa ettiğini kabul ve taahhüt 
eder. 
 
BULUŞ SAHİBİ, BULUŞ ile ilgili KHK 551, KHK 554 ve EDT Kanun 5147 kapsamında “BULUŞ SAHİBİ” sıfatı ile 
tanımlanabilecek ve söz konusu BULUŞ üzerinde somut katkısı bulunmuş ve “BULUŞ SAHİBİ” sıfatı ile hak talep 
edebilecek birden fazla kişi olduğu durumda, aksi TARAFLAR arasında ayrı bir sözleşme ile öngörülmediği takdirde, 
“buluş sahibi” sıfatı ile tanımlanabilecek tüm kişiler arasında ittifak sağlamaktan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt 
eder. 
 
BULUŞ SAHİBİ söz konusu buluş ile ilgili herhangi bir koruma kapsamına dahil olsun olmasın buluşa ilişkin tüm bilgi ve 
belgeyi doğru ve eksiksiz bir biçimde Üniversite’ye vermiş olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 
BULUŞ SAHİBİ söz konusu BULUŞ’a ilişkin karar verilen koruma kapsamı içerisinde başvuru işlemleri sırasında tarifname 
yazımı, başvuru dosyasının hazırlanması, oluşacak araştırma ve inceleme raporlarına karşı görüş bildirmelerin 
hazırlanmasında, Üniversite’nin atadığı kişi ve kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacağını, bildirilen süre zarfında gerekli 
yanıt ve bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder. 
 
BULUŞ SAHİBİ, BULUŞ’un pazarlama ve ticarileştirme faaliyetlerinde gerekli görüldüğü durumda görüşmelere 
katılacağını ve istendiği durumda gerekli teknik sunumları yapacağını kabul ve taahhüt eder. 
 
Söz konusu BULUŞ içeriğine ilişkin “işleme”, “çoğaltma”, “temsil” ve buna benzer her türlü yayım hakkı; 
TARAFLAR’ın karşılıklı anlaşması çerçevesinde belirlenir ve BULUŞ SAHİBİ yayım hakkının kullanım şekline uygun olarak 
BAŞVURU SAHİBİ’nin ve diğer buluş sahiplerinin onayını almakla yükümlüdür. 
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BULUŞ SAHİBİ, BAŞVURU SAHİBİ’nin onayı olmaksızın buluşa ilişkin tek başına ya da üçüncü kişilerle birlikte üretim, 
satış, pazarlama ve diğer her türlü ticari faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 
 
3.2. BAŞVURU SAHİBİ’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

BAŞVURU SAHİBİ, iş bu Sözleşmeye konu BULUŞ ile ilgili tescil süreci ve yurtiçi ve yurtdışındaki her türlü ticarileştirme 
süreçlerine ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi ve koordinasyonu konusunda Üniversite olarak yetkili ve sorumlu 
olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 
BAŞVURU SAHİBİ TARAFLAR’ın yazılı onayı olmaksızın söz konusu BULUŞ’la ilgili hiçbir konuda üçüncü şahıslarla bilgi 
paylaşımında bulunmayacağını ve TARAFLAR’ın söz konusu BULUŞ üzerindeki haklarına zarar verecek davranışlarda 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
 
BAŞVURU SAHİBİ, tescil başvurusunun hazırlanması ve başvuru öncesi gerekli aşamalarda hizmet alınması ve gerek 
Türkiye’de yapılacak tescil başvuruları gerekse yurtdışında ulusal veya uluslararası tescil başvuruları ile ilgili olarak 
hissesi ile ilişkili şekilde, gereken tüm masrafları ödeyeceğini ve/veya ödenmesin sağlayacağını, başvuru işlemlerinin 
yürütülmesi için gerekli ödemeleri tescil sürecinin aksamadan yürümesi için ilgili yerlere zamanında yatıracağını veya 
yatırılmasını sağlayacağını, kabul ve taahhüt eder. 
 
BAŞVURU SAHİBİ, TARAFLAR’ı temsilen BULUŞ’un pazarlama ve ticarileştirme faaliyetlerine ilişkin tüm çalışmaları 
gerçekleştireceğini, gerekli ikili görüşmeleri düzenleyerek görüşmelere katılacağını ve gerekli sunumları yapacağını 
kabul ve taahhüt eder. 
 
BAŞVURU SAHİBİ, söz konusu BULUŞ’un devri veya bu konuda lisans(lar) verilmesi, her türlü ticarileştirme 
aşamalarında gerekli belgeleri imzalamak, işbu sözleşme kapsamında TARAFLAR’ın haklarının korunması ve garanti 
altına alınması konusunda gerekli şartları sağlayacağını ve ilgili her türlü yasal işlemleri yapacağını, yapılmasını 
sağlayacağını ve sürece ilişkin TARAFLAR’ı bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder. 
 

 
3.3. GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

TARAFLAR’dan her biri, Patent/tasarım hakkının üçüncü bir kimse tarafından ihlal edildiği veya edileceği şüphesini 
taşırsa, diğer TARAF’ı en kısa sürede bilgilendirmekle yükümlüdür. Böyle bir ihlal veya ihlal tehdidi karşısında alınacak 
hukuki tedbirleri taraflar derhal ortak bir kararla tespit etmeyi ve tüm masraflar BAŞVRU SAHİBİ tarafından 
karşılanmak suretiyle BAŞVURU SAHİBİ gereken her türlü girişimde bulunmayı kabul ve taahhüt eder. 
 
TARAFLAR, adı geçen harcamaların yapılıp yapılmaması ve ne miktarda yapılacağının Üniversite’nin insiyatifinde 
olduğunu ve Üniversite’nin alacağı kararlara koşulsuz olarak uyacaklarını, alınacak kararların sonuçlarına yönelik 
Üniversite aleyhine zarar, ziyan maddi ve manevi tazminat vb. herhangi bir nam ve ad altında ödeme talebinde 
bulunmayacaklarını taahhüt ederler. 
 
Taraflar, söz konusu BULUŞ’a ilişkin üçüncü bir kişi/kuruma lisans yoluyla kullandırılması konusunda karar verme 
yetkisi BAŞVURU SAHİBİ’ne ait olmakla birlikte sürece ilişkin BAŞVURU SAHİBİ, BULUŞ SAHİBİ’ni bilgilendirmeyi kabul 
ve taahhüt eder. Taraflardan biri, kendisine bir lisans teklifi geldiğinde bunu derhal BAŞVURU SAHİBİ’ne bildirmeyi ve 
lisanslama ile ilgili gerekli işlemlerin BAŞVURU SAHİBİ tarafından yürütüleceğini kabul ve taahhüt eder. 
 
TARAFLAR’dan herhangi biri, Patent/Telif haklarını devretmek istemesi halinde öncelikli olarak diğer tarafın ön alım 
hakkı bulunacak, diğer taraf alımı gerçekleştirmek istemez ise bu devri üçüncü kişi/kişilere gerçekleştirebilecektir.  
 
TARAFLAR’dan biri, karşı tarafa öncelikli olarak bildirimde bulunmaksızın başka bir üçüncü kişiye bu hakları 
devretmeyeceğini, işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. 
 
TARAFLAR, potansiyel yerli ve yabancı sanayicilerle temasa geçmek, izlenecek stratejiyi belirlemek, planlama yapmak 
ve müzakereleri yürütmek üzere ve burada belirtilmeyen diğer tüm hususlarda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde ve 
işbirliği içerisinde hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. 
 
Bu hakların ticarileştirilmesinden doğacak gelirlerin Üniversite ile bünyesindeki buluşçular arasında ne şekilde 
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paylaşılacağı konusunda Üniversite BAŞVURU SAHİBİ olarak yetkili olup, bu paylaşım Üniversitenin Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi doğrultusunda yapılacaktır. 
 
TARAFLAR’dan herhangi biri, işbu Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 5 (beş) sene içinde, karşı TARAF veya 
TARAFLAR’ın işbu sözleşme hükümlerinden birini veya bazılarını ihlal etmesine ses çıkarmaz ve sözleşmeden doğan 
haklarını karşı taraftan talep etmezse, bu sürenin sonunda söz konusu bu haklarından ve haklarla ilgili hükümlerin 
tatbikinden vazgeçtiği anlamına gelir ve işletilmeyen hükümlerin ileride uygulanmasını istemeye engel teşkil eder. 
 
TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler esnasında, Buluşa, tescil sürecine ilişkin ve/veya 
TARAFLAR’a ilişkin her türlü hukuki, idari, ticari, endüstriyel ve/veya teknik bilgi, know-how, ticari veya meslek sırrı 
dahil her türlü bilgi ve belgeyi saklı tutacaklarını ve diğer TARAF’ın izni olmadan bunları üçüncü kişilere hiçbir suretle 
açıklamayacaklarını ve/veya kullandırmayacaklarını taahhüt ederler. 
 
Buluşun kullanımı, lisanslanması veya ticarete konu olması gibi durumlarda, üçüncü kişilerin haklarına bir tecavüz 
meydana gelirse, bu tecavüzden doğacak sorumluluk müştereken TARAFLAR’a aittir. Sözleşme konusu BULUŞ’un 
kullanımı, lisanslanması veya ticarete konu olması durumunda vukuu bulan tecavüz eylemi, TARAFLAR’dan birinin, 
diğer tarafın haberi, onayı ya da herhangi bir şekilde bilgisi olmaksızın kendi tasarrufu dolayısıyla meydana gelmişse, 
bu eylemden doğan sorumluluk tek başına eylemi gerçekleştiren TARAF’a aittir. 
 

 
4. GELİRLERİN PAYLAŞIM MODELLERİ 

BAŞVURU SAHİBİ söz konusu Buluşa ilişkin Buluş Sahibine Gelir Paylaşım Modeline alternatif olarak Buluş Primi 
Modelini sunma veya sunmama yetkisine sahiptir. Buluş sahibi kendisine sunulan Buluş Primi veya Gelir Paylaşım 
Modelinden birini seçmeyi ve seçtiği Modelin yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 
 
4.1. GELİR PAYLAŞIM MODELİ 

Söz konusu BULUŞ’a ilişkin BULUŞ SAHİBİ’nin Gelir Paylaşım Modelini kabul etmesi durumunda; 
 
Sözleşmeye konu BULUŞ ile ilgili elde edilecek lisans satışı ve/veya satış hasılatından elde edilecek pay ve/veya diğer 
her türlü gelir ile söz konusu BULUŞ’a ilişkin ilgili şirket veya şirketlerin kurulması durumunda bu şirket(ler)in elde 
edeceği her türlü gelir, işbu Sözleşmeye konu BULUŞ’un ticarileşmesine yönelik her türlü masraf ve elde edilecek 
gelirlerle ilgili olarak ortaya çıkacak vergi, resim ve harçlar düşüldükten sonra 
%40 BAŞVURU SAHİBİ, %60 BULUŞ SAHİBİ olarak paylaşılacaktır. 
 
Söz konusu BULUŞ’a ilişkin devir veya lisans konusu yapılması durumunda idari süreçler BAŞVURU SAHİBİ tarafından 
yürütülecektir. Elde edilen net lisans/devir bedelinin %60’ı tutarındaki meblağ, Kadir Has Üniversitesi’ne ödenmesini 
takiben 15 gün içerisinde BULUŞ SAHİBİ’ne aktarılacaktır. BULUŞ konusuna ilişkin sair haklara vuku bulan tecavüzler 
dolayısıyla elde edilecek tazminat tutarında da aynı oran nispetinde bir paylaşım söz konusu olacaktır. 
 

4.2. BULUŞ PRİMİ MODELİ 

Söz konusu BULUŞ’a ilişkin BULUŞ SAHİBİ’nin BULUŞ PRİMİ Modelini kabul etmesi durumunda; 
 
Söz konusu BULUŞ ile ilgili tüm hak sahipliği BAŞVURU SAHİBi’nin olmakla birlikte BULUŞ SAHİBİ’nin söz konusu BULUŞ 
ile ilgili bir hak talebi olmayacaktır. 
 
BULUŞ SAHİBİ BULUŞ’a ilişkin bütün haklarını Üniversite’ye devrettiğini ve bu aşamadan sonra söz konusu BULUŞ’un 
tescil alma ve ticarileşme sürecini devam ettirip ettirmeme yetkisinin Üniversite’de olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 
BAŞVURU SAHİBİ tarafından kararı takiben 2 ay içerisinde BULUŞ SAHİBİ’ne BULUŞ PRİMİ ödenir. 
Sözleşmeye konu BULUŞ ile ilgili elde edilecek lisans satışı ve/veya satış hasılatından elde edilecek pay ve/veya diğer 
her türlü gelir ile söz konusu BULUŞ ile ilgili şirket veya şirketlerin kurulması durumunda bu şirket(ler)in elde edeceği 
her türlü gelir, BAŞVURU SAHİBİ’ne ait olacaktır. BULUŞ SAHİBİ elde edilen gelir üzerinde herhangi bir hak talebi 
olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
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4.3. SEÇİLEN GELİR PAYLAŞIM MODELİ 

İşbu Sözleşmeye konu BULUŞ’la ilgili seçilen gelir paylaşım modeli şudur:  
 
 
Gelir Paylaşım Modeli :  
Buluş Pirimi Modeli.    : 
 
 
Tercih edilen gelir paylaşım modeline göre buluşçulara aktarılacak gelir/prim, kendi aralarında aşağıdaki oranlarda 
dağıtılacaktır: 

Buluşçu1 Oran2,3 

  

  

  

  

 
 

4.4. HESAP BİLGİLERİ : 

Buluşçulara aktarılacak gelirler, buluşçulara ait olan aşağıdaki hesap numaraların aktarılacaktır: 
 
Hesap bilgisi1 : ……………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
Hesap bilgisi2 : ……………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
 
Hesap bilgisi3 : ……………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….  
 

5. İTLAFLARIN HALLİ ve YETKİLİ MAHKEME 

İhtilaflar halinde öncelikle iyi niyet kuralları çerçevesinde sorunlarını çözmeye çalışırlar. Sorunların çözülmemesi halinde 
İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 
BAŞVURU SAHİBİ 
Kadir Has Üniversitesi adına, 
Prof. Sondan Durukanoğlu Feyiz 
Rektör 
İmza : 
 
 
 
 
 

BULUŞ SAHİBİ 1 : 
İsim : 
TC Kimlik No:  
İmza : 
 
 
BULUŞ SAHİBİ 2 : 
İsim : 
TC Kimlik No:  
İmza : 
 
BULUŞ SAHİBİ 3 : 
 
İsim : 
TC Kimlik No:  
İmza : 
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