
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ 

TİSMHPGS 

TASARIM İÇİN  

SINAİ MÜLKİYET HAKKI PAYLAŞIM VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

 
1) TARAFLAR 
 
İşbu sözleşme, bir tarafta Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10, Km. adresinde mukim Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi ile (bundan böyle Üniversite olarak anılacaktır) diğer tarafta 
……………………………………………………………………………………….….. 
adresinde mukim; ……………… ………………………….… arasında (bundan böyle tasarım 
sahibi/sahipleri olarak anılacaktır) aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi’nin işbu sözleşme kapsamında belirlenen yükümlülükleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi AŞ (bundan böyle DPÜ-TTO AŞ olarak anılacaktır) tarafından yürütülecektir. 
Sözleşme kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile tasarım sahibi ayrı ayrı veya birlikte taraf veya 
taraflar olarak anılacaktır. 
 
2) KONU 
 
İşbu sözleşme, Kütahya Dumlupınar i Üniversitesi’nde görev yapan tasarım sahibinin bilimsel araştırma ve 
çalışmalar yürüttüğü sırada ve/veya ortaya çıkan ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 73 üncü maddesi 
3 üncü fıkrasında çalışan tasarımı olarak düzenlenen tasarıma ilişkin olarak Üniversite tarafından Hak Sahibi 
sıfatıyla Türk Patent Enstitüsü ve/veya bölgesel, uluslararası patent ofisleri nezdinde tescil başvurularının 
yapılması süreci, söz konusu sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisans verilmesi veya diğer yollarla 
ticarileştirilmesi, bu yolla elde edilen gelirin paylaştırılması ile 6769 sayılı Kanun kapsamında yer alan diğer 
hukuki işlemlere konu edilmesine ilişkin hususlarda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirler. 
 
3) TESCİL İŞLEMLERİ 
 
3.1 Üniversite, yükseköğretim kurumunda yürütülen bilimsel araştırma ve çalışmalar 
kapsamında ortaya çıkan tasarımlara ilişkin tescil işlemlerini hak sahibi sıfatıyla bizzat takip edecektir. 
3.2 Tasarım sahibi/sahipleri tarafından daha evvel tasarım tescil başvurusu yapıldığı takdirde söz konusu 
tasarıma ilişkin olarak Üniversite tarafından çalışan tasarımı kapsamında değerlendirilerek bizzat hak sahibi 
sıfatıyla başvuru yapılacaktır. 
3.3 Tescil başvurusuna ilişkin her türlü masraf Üniversite tarafından karşılanır. Tasarım sahibi tarafından 
tescil işlemlerinin başlatıldığı hallerde o ana kadar yapılan bilcümle masraf tasarım sahibine aittir. 
 
4) TASARIM SAHBİ/SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
4.1 Tasarım sahibi/sahipleri işbu sözleşme konusu tasarımla ilgili tescil başvurusuna esas dokümanların 
hazırlanmasında gerekli teknik ve görsel bilgileri vermeyi ve bu dokümanların hazırlanmasına yardımcı 
olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.2 Tasarım sahibi/sahipleri, tasarım tescil işlemleri sırasında Türk Patent Enstitüsü tarafından bildirilen 
eksikliklerin süresi içinde giderilmesine yardımcı olacağını, kendisine bildirilen süre zarfında gerekli bilgileri 
vereceğini ve hazırlanan bu dokümanların son hallerini kendisine bildirilen süre zarfında görüş verip 
onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.3 Tasarım sahibi/sahipleri, tasarıma ilişkin olarak yeni ve ayırt edici olması hakkında doğru bilgi verdiğini, 
tasarım sahipliği hakkında sözleşme tarihinde kendisine intikal etmiş, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen 
bildiği veya bilmesi gereken herhangi bir hak talebinin vaki olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.4 Tasarım sahibi/sahipleri, tasarımdan doğan haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlal edildiği veya edilme 
tehlikesini öğrendiği andan itibaren derhal durumu Üniversiteye bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 



5) ÜNVERSİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
5.1 Üniversite, işbu Sözleşme konusunda tasarım tescil başvurusunun hazırlanması ve başvuru öncesi gerekli 
aşamalarda hizmet alınması ve gerek Türkiye’de yapılacak tasarım başvuruları gerekse yurtdışında ulusal, 
bölgesel veya uluslararası tasarım başvuruları ile ilgili olarak yapılacak harcamaları karşılayacağını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 
5.2 Üniversite, çalışan tasarımına ilişkin tescil başvurusundan vazgeçtiği takdirde, öncelikle tasarım 
sahibine/sahiplerine başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Tasarım sahibi/sahipleri teklifi 
kabul etmesi halinde haklar devredilir. 
5.3 Üniversite tasarım hak sahipliğini tasarım sahibine devrettiği takdirde başvuru sürecine ilişkin tüm bilgi 
ve belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.4 Tasarımın tescili halinde koruma için gerekli olan yıllık ücretler koruma süresi boyunca Üniversite 
tarafından ödenir. 
 
6) GELİR PAYLAŞIMI 
 
6.1 İşbu sözleşme kapsamında çalışan tasarımı olarak değerlendirilen ve tescil başvurusu yapılan tasarımın 
lisans verilmesi veya diğer yollarla ticarileştirilmesi neticesinde elde edilen gelirden, yapılan tescil başvurusu 
ve koruma ücreti ile bu amaçla yapılmış sair masraflar mahsup edildikten sonra kalan kısmı % 50’si 
Üniversiteye, % 50’si tasarım sahibine/sahiplerine olmak üzere taraflar arasında paylaştırılır. 
6.2 Sözleşmeye konu tasarıma vaki tecavüzler dolayısıyla tahsil edilecek tazminat tutarları gelir paylaşımına 
ilişkin usul ve esaslar dairesinde taraflar arasında paylaştırılır. 
6.3 Tasarımla ilgili gerçekleşen tüm mali işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin kaydı DPÜ-TTO AŞ tarafından 
tutulur ve saklanır. Talep halinde tasarım sahibine tasarımla ilgili işlemlere ilişkin belgelerin birer nüshası 
verilir. 
6.4 Tasarıma lisans verilmesi yahut diğer yollarla ticaret mevkiine konulması hususunda tarafların her birinin 
onayı aranır. Herhangi bir taraf haklı bir neden olmaksızın onay vermekten kaçınamaz. 
 
7) GİZLİLİK 
 
7.1 Taraflar, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemler sırasında öğrendikleri yek diğerine ait 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 tarafın yazılı izni ve onayı olmadan bunları üçüncü kişilere hiçbir 
suretle açıklamayacaklarını gizlilik esaslarına mutlak olarak riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt 
ederler. 
7.2 Tasarım sahibi, tasarımla ilgili tescil başvurusu sürecine halel getirmemek kaydıyla, tasarımla ilgili 
araştırma sonuçlarını ve bilgiyi, bilimsel yayınlarda ve diğer bilimsel faaliyetlerde kullanabilir. 
 
 
8) SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK 
 
Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması tarafların karşılıklı yazılı onay vermesi şartına bağlıdır. 
 
9) BİLDİRİMLER 
 
Taraflar arasında sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak tarafların sözleşmede belirtilen 
adreslerine yapılacaktır. Adresi değiştiren taraf, adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği 
müddetçe sözleşmede kabul edilen adrese yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı olacaktır. 
 
10) MÜCBİR SEBEP 
 
10.1.İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, taraflardan herhangi birinin 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduran ya da 
önemli ölçüde güçleştiren doğal afetler, harp, seferberlik, terör, yangın, grev, lokavt ve hükümet tarafından 



alınmış ülke genelini ve yönetimini etkileyen kararlar gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen haller 
tüm taraflar için mücbir sebep sayılır. 
10.2.Mücbir sebep durumunun meydana geldiğini iddia eden taraf, söz konusu durumun meydana 
gelmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, söz konusu mücbir sebep olayının sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmesinin üzerinde yarattığı etkiyi yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. Yukarıda 
belirtilen süre içinde diğer tarafa bildirimde bulunmayan taraf mücbir sebep iddiasını ileri sürme hakkını 
kaybeder. 
10.3.Mücbir sebebin devamı süresince, işbu sözleşmede yer alan yükümlülükler askıda kalacak ve süreler 
işlemeyecektir. 
 
11) SÖZLEŞMENİN DEVRİ 
 
Taraflar, diğer tarafın yazılı onayını almadan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya 
tamamen üçüncü kişilere devredemez. 
 
12) TASARIM HAK SAHİPLİĞİNİN DEVRİ 
 
12.1 Üniversite tecil başvurusundan veya tasarım hak sahipliğinden vazgeçmek isterse öncelikle tasarım 
sahibine başvuru veya tasarım hakkını devralmasını teklif eder. Tasarım sahibi teklifi kabul etmesi durumunda 
haklar devredilir. Üniversite, devir halinde tasarım sahibine tescil ve koruma için gerekli olan belgeleri verir. 
12.2 Tasarım sahibinin devir teklifini kabul etmemesi durumunda tasarım başvurusu veya patent üzerindeki 
tasarruf yetkisi Üniversiteye ait olur. 
 
13) SÖZLEŞME SÜRESİ 
 
13.1 İşbu sözleşme tasarımla ilgili tescil başvurusu süresince ve tescil yapıldıktan sonra koruma süresi devam 
ettiği müddetçe hüküm ifade edecektir. 
13.2 Sözleşme konusu tasarımla ilgili hakların üçüncü kişilere devredilmesi halinde sözleşme kendiliğinden 
münfesih olur. 
 
 
14) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ 
MAHKEME 
 
Taraflar, bu sözleşme ile ilgili ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların kendi aralarında iyi niyet çerçevesinde 
çözülmesini öncelikli bir yol olarak benimsemektedir. Uyuşmazlığın sulh yolu ile çözülememesi durumunda 
işbu Sözleşme’nin geçerliliği, ifası ve yorumlanması da dahil olmak üzere işbu sözleşme her bakımdan 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacak ve sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde 
Kütahya (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
 
15) SON HÜKÜMLER 
 
İşbu sözleşme on beş maddeden mürekkep olup, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest iradelerine uygun 
olarak    /    /         tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenip imzalanmıştır. 
 
 
 
Tasarım sahibi/sahipleri                            DPÜ-TTO AŞ 
	


