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Bitki Çeşidi

Değerli buluş sahibi;
●
●
●

●

●

Patent hakkı, sahibine patentini ekonomik olarak değerlendirme ve patentine yönelik tecavüzleri önleme hakkı
vermektedir.
10 Ocak 2017 itibari ile yürürlüğe giren 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” gereğince Yükseköğretim Kurumlarında
çalışanlara ve öğrenim görenlere ait buluşların başvuru hakkı, bağlı oldukları kurumlara aittir.
Hizmet buluşu ve serbest buluş: MADDE 113- (1) Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti
gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi
sırasında yaptığı buluş, hizmet buluşudur.
(2) Hizmet buluşunun dışında kalan buluş, serbest buluş olarak kabul edilir.
Buluş sahipleri ile ilgili verilmiş bilgiler patent başvurusunda yer alacak ve belirtilen oranlarda patent üzerinde hak
sahipliği elde edilecektir. Söz konusu fikre katkı sağlayan ve patent üzerinde hak elde edecek araştırmacıları burada
belirtmek önem arz etmektedir. Özellikle fikir bir proje sonucu ise projeye katkı sağlayan kişilerin patent üzerinde daha
sonradan hak iddia edebilme ihtimallerine yönelik tarafların önceden anlaşması ve oranlar konusunda mutabakata
varması tavsiye edilir.
Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar: MADDE 122- (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen
projelerde ortaya çıkan buluşların, destek sağlayan kamu kurumuna yönetmeliğe uygun olarak bildirilmesi zorunludur.
Bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde proje desteğinden faydalanan kişi, buluş konusu üzerinde hak
sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini kamu kurumuna yazılı olarak bildirir. Proje desteğinden faydalanan
kişi bu süre içinde hak sahipliği talep etmezse veya hak sahipliğine ilişkin tercihini yazılı olarak yapmazsa destek
sağlayan kamu kurumu veya kuruluşu buluş için hak sahipliğini alabilir. Proje desteğinden faydalanan kişi, hak
sahipliğine ilişkin süreç tamamlanana kadar, buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte
açıklamalarda bulunamaz.
Detaylı bilgi ve BB Formu ile ilgili sorularınız için DPÜ-TTO AŞ Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi ile iletişime
geçebilirsiniz.
BULUŞ SAHİBİNE/SAHİPLERİNE AİT BİLGİLER
Buluş Sahibi – 1

Buluş Sahibi Adı soyadı
Kişinin Niteliği
(Akademisyen, Girişimci,
Öğrenci)

Kurum/Firma/Üniversite
Üniversite ise
Fakülte/ Bölüm
Adres
Unvan
E-mail

Buluş Sahibi – 2

Buluş Sahibi – 3

GSM
İş Tel./Dahili
Vergi dairesi/No
TC No
İrtibat Kişisi
(Süreci 1.derecede takip edecek
kişi kutucuğa işaretlenmelidir)

Katkı Türü /Katkı Oranı
İmza

BULUŞ BİLGİLERİ

Buluş Başlığı:
Buluşu kısaca tanımlayan başlıktır. Marka
niteliğindeki terimleri içermemelidir.

Anahtar Kelimeler:
Buluşu en iyi şekilde ifade eden kelimeler
( İngilizce ve Türkçe olabilir)

Buluşun İlgili Olduğu Teknik Alan:
Buluşun hangi ürünle, hangi yöntemle ya da
hangi sanayi kolu ile ilgili olduğunu belirtiniz.

Önceki Teknik:
Buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda
var olan uygulamalar, benzer niteliğe sahip
ürünler, patentler ve diğer yayınları belirtiniz.

Önceki Teknikte Saptanan Teknik Sorunlar:
İlgili buluştan önceki uygulamalarda
karşılaşılan sorunları açıklayınız

Maddeler halinde yazınız.

Buluş İle Elde Edilen Avantajlar:
Maddeler halinde yazınız.

Önceki teknikte yer alan uygulamalarda
karşılaşılan sorunlara karşı buluşun sağladığı
avantajları belirtiniz.
Buluşa İlişkin Ayrıntılı Teknik Açıklama:
Buluşa ilişkin tüm teknik özelliklere ayrıntılı
bir biçimde yer verilmelidir. Buluş bir ürün
ise bu ürünün tüm parçalarından, bir yöntem
ise yöntemin tüm basamaklarından
bahsediniz. Buluşu oluşturan unsurların her
birinin işlevini açıklayınız.

Maddeler halinde yazınız.

Teknik Resim ve Açıklamaya Yönelik
Şemalar:
Buluşa ilişkin ayrıntılı teknik açıklama
kısmında yapılan açıklamalarda sözü edilen
unsurları içeren teknik resim ve/veya şemalar
bu kısma eklenmelidir. Şekil ve şemalar da
yer alan tüm parça ve alanlar şekiller üzerinde
gösterilerek adlandırılmalıdır.
☐

Fikir aşamasında

☐

Temel Araştırma Düzeyinde

☐

Teknoloji Konsepti Formüle Edildi

☐

Konseptin Deneysel Kanıtlaması Tamamlandı

☐

Laboratuvar Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı

☐

Sanayi Düzeyinde Prototip Geliştirme Yapıldı

☐

Prototip Sistemi Geliştirmesi Yapıldı

☐

Gerçek Çalışma Ortamında Sistem Prototipinin

Çalıştırılması Yapıldı

☐ Ticarileşme Öncesi İlk Sistemin Geliştirilmesi Tamamlandı
☐ Çalışma Ortamında Gerçek Sistemin Kanıtlanması-Ticari Uygulamaya
Hazır

BULUŞUN İFŞASI
Buluşunuz sözlü anlatım, yazılı anlatım,
tanıtım, satış ya da kullanım yoluyla başvuru
öncesinde dışarıya ifşa edildi mi?

☐ Hayır ☐ Evet (Cevabınız evet ise ifşa yeri, şekli ve tarihini belirtiniz.)

Buluşunuzla ilgili olarak daha önce herhangi
bir yayın veya tanıtım yaptınız mı?( Buluş
başvurusu gerçekleşmeden önce katılım
gösterilmiş sergi, fuar, proje pazarı ve/ veya
imal edip satılımı gerçekleştiği yer ve kişiler
hakkında bilgi veriniz)

☐ Hayır ☐ Evet (Cevabınız evet ise yayının veya tanıtımın tarihi belirtiniz.)

Buluşunuzla ilgili herhangi ulusal veya
uluslararası projeye başvurdunuz mu?

☐ Hayır ☐ Evet

(Cevabınız evet ise hangi proje belirtiniz.)

Buluşunuza talip olacak/ Yatırım yapabilecek
firmalar var mıdır?

☐ Hayır ☐ Evet

(Cevabınız evet ise isimlerini belirtiniz.)

Buluşa dair belirlenmiş piyasa değeri?
Buluşun mevcut ve muhtemel rakipleri,
ürünler nelerdir? Buluşun rakipler tarafından
üretilebilecek alternatif yapılanmalarını
belirtiniz.
Buluşun Korunması istenilen Ülkeler ve
Başvuru yapılması planlanan Ülke/Sistem
Lütfen Seçiminizi Yapınız!

Türkiye
PCT
EP
Diğer

Buluşunuza ilişkin yapılmasını öngördüğünüz
diğer bir hizmet talebiniz varsa
detaylandırarak yazınız.
Buluşunuzun Hizmet Buluşu, Serbest Buluş
durumunu belirtiniz. Serbest Buluş olduğunu
iddia ediyorsanız lütfen ekte kanıtlayıcı
belgeleri iletiniz.

Hizmet Buluşu

Serbest Buluş

Çalışanın bir işletme veya kamu idaresinde
yükümlü olduğu faaliyeti gereği
gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme
veya kamu idaresinin deneyim ve
çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi sırasında
yaptığı buluş, hizmet buluşudur.

☐ Tüm buluş ortakları ve hak paylaşımlarının ilk sayfadaki “buluş sahibine/sahiplerine ait bilgiler” bölümünde belirtildiği şekilde
olduğunu ve belirtilen isimler haricinde başkaca buluş ortağı olmadığını beyan ederim/ederiz.
☐ Buluş Bildirim Formunda verilen bilgilerde tüm buluşçuların mutabık olduğunu ve doğruluğunu beyan eder, olası yanlış
verdiğimiz bilgilerden kaynaklanabilecek problemlerde tüm sorumluluğu üstlendiğimizi beyan ederiz.
Buluş Bildirim Formunuzu imzalayarak tarafımıza iletiniz.
BAŞVURU SAHİBİ İRTİBAT KİŞİSİNİN

BAŞVURUYU ALAN KİŞİNİN

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

İmza:

İmza:

