
ORTAK PATENT SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

ADIyAMAN trxivnnsirpsi
(İşbu sözleşmede bundan böyle "ADYÜ" olarak arulacaktır-)
Adres : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 02040, Merkez/Adıyaman

çukuRovA İıxivnnsırnsi
(İşbu sözleşmede bundan böyle "ÇÜ" olarak anılacaktır.)
Adres : Çukurova Üniversitesi Rektörliıgü 01330, Sançam/Adana

ADIYAMAN ÜNİvERsİTEsi ve ÇUKURoVA ÜNİvERsiTESİ bundan böyle birlikte
kullanıldıklarında "Taraflar", ayn kullanıldıklannda "Taraf' olarak anılacaktır.

Buluscular:
- Adıyaman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet TURGUT, Doç. Dr. Ali Osman AYAŞ
- Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet EKİCİBİL

Buluş'un bildirim başlığı aşağıdaki şekildedir:

"Çekirdek Kabuk Destek|i Manyetokılorik Etki Tıbınlı llipertermi Yöntemi"

MADDE ı. sÖzlEşMEuirv roxusu
İşbu sözleşmenin konusu, Adıyaman Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Buluşçuları
tarafından ifşa edilen ortak buluşun "Ortak Patent Başvurusu (Bundan böyle "Başwru" olaıak
anılacak)" olarak değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin şartlar ile taraflann hak ve
yükiımlülüklerinin diizenlenmesinden ibarettir.

Sözleşmeye konu Ortak Buluş'un hak sahipleri ve buluşçulan ftatkı yiDdeleri) aşağıdaki

şekildedir:

patent süioleri:
Adıyaman Ünive§itesi (Hak sahipliği oranı: % 70)

Çukurova Üniversitesi (Hak sahipliği oranı: % 30)

Ll6

Adıyaman Üniversitcsi/ Çukuova Üniversiıcsi Odak Patot Sözleşmesi

A /uL



MADDE 2. TANIMLAR

"Ticarileştirme' ifadesi Buluş'un; Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelerde kullanılması,
üretimi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, tasaılanması, pazarlanması, lisanslanması ve her türlü
satışı,

«TÜRK PATENT" ifadesi Tiırk Patent ve Marka Kurumq

"Pıtent Vekili" ifadesi Buluş'a ilişkin patent başvuru süreçlerini ADIYAMAN
ÜNiVERSİTESİ ve ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ adına vekaleten yürütecek kişi anlamına
gelecektir.

MADDE 3. TARAFLARIN HAK sAHİPı,iĞi, nışvunu ve TİCARİLEşME

3.1. Buluş iizerinde hak süipliği müşter€ken ADYÜ ve ÇÜ' ye aittir. ADYÜ'nün buluş

iizerinde %70, ÇÜ'nün %30 hak sahipliği mevcuttur. Her bir taraf Buluş'a ilişkin beyan

etmiş olduklan hususlann sorumluluğunun münferiden kendilerine ait olduğunu kabul,

beyan ve taahhüt ederler. Taraflar Buluş'a ilişkin patent başvurusu yapılması amacıyla

gerekli tiim bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde, birlikte yetkilendirmiş olduklan Patent

Vekili'ne temin edeccklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2. Tiirkive Patenl Basvaf usu ve Tirkive Poıenı Sah iDıİği:

3.2.|. Buluş için yapılan Tiirkiye patent başvurusu ve tescil süreçleri taraflann ortak

karan ile belirlenen bir patent vekili tarafindan rÜRr Parell-r nezdinde

yüriıtüıecektir.

ADYÜ ve ÇÜ buluş için yapılan Türkiye Patent Başvurusu, tescil ve d,evam

işlemleri (başvuru/tescil işlemlerinin tamamlanması ve tescil edilen haklann

idamesine ilişkin işlemler de d6hil olmak üzere) ile ilgili olarak orıaya çıkan tiim

ücret ve masraflann %70'i ADYÜ, o/o 30'u ÇÜ tarafından kaşılanması

hususunda mutabık olup; başvuru ücretleri, vekil ücrctleri, ilgili diğer iş ve

işlemlere ilişkin tüm ödemeler Patent konusunda ilgili Patent Vekili tarafından

işlem tutannın %70'si ADYÜ'niin ilgili birimine, %30'si ÇÜ'ye olacak şekilde

fatura edilecektir. Her bir ödemeyi müteakip ilgili işleme ilişkin toplam bedelin

%70'i ADYÜ'niin ilgili birimi, %3O'u ÇÜ tarafından ödenecektir.

3.2.2.
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3J. Diğcr Başvurular ve Poıcııı Sahioliği:

3.3.1. Buluş için Türkiye dışında yapılacak diğer tüm patent başwrulan ile tescil

işlemleri taıaflann ortak takdirinde olup, Türkiye dışında ortak yapılan
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başvurularda ADYÜ ve ÇÜ Başvuru Sahibi olarak yer alacaktır.

3.3.2. ADYÜ ve ÇÜ, Buluş için yapılacak Türkiye dışındaki patent başvurusu, tescil ve

devam işlemleri (başvuru/tescil işlemlerinin tamamlanması ve tescil edilen

haklann idamesine ilişkin işlemler de d6hil olmak üzere) ile ilgili olarak ortaya

çıkan tiim ücret ve masraflann kaşılanması hususunda mutabık olup; başvuru

ücretleri, vekil ücretleri, ilgili diğer iş ve işlemlere ilişkin tüm ödemeler Patent

konusunda ilgili Patent Vekili tarafından işlem tutanrun %70'i ADYÜ'ye,Vo30'u

ÇÜ'ye olacak şekilde fatura edilecektir. Her bir ödemeyi müteakip ilgili işleme

ilişkin toplam bedelin %70'i ADYÜ'niin ilgili birimi, %30'u ÇÜ tarafından

ödenecektir.

3-4 Herhangi bir Tarafın, Tilrkiye'de veya Türkiye dışında başvuru yapılmasına karar

verilmiş ve yapılmış olan heüangi bir patent başvurusu veya tescil edilmiş bir patentle

ile ilgili olarak Madde 3.2.2 ve Madde 3.3.2'de bclirtilen ücret ve masraflan bölüşmekten

vazgeçmesi veya herhangi sair bir nedenle ilgili ülkeden çekilmek istemesi durumunda,

söz konusu durumu diğcr Tarafa 30 (otuz) giln öncesinden yazılı olarak bildirecek ve söz

konusu başvurq patent vc tiim tescilleri lDerindeki haklannı herhangi bir ad altında

herhangi bir bedel talep etıneksizin diğer TaraPa devrcdecektir. Böyle bir durumda

devrederek haklanndan vazgeçen Taraf Mıdde 3.2.2 ve Madde 3.3.2'de belirtilen ücret

ve masraflan ödemeyeceıq yapmış olduğu masraflan geri ödenerek ücret ve masraflann

bölüşümü devam etmeyccektir.

ADYÜ ve ÇÜ işbu Madde 3.4 kapsamında yapılacak devir işlemleri için diğer Tarafça

ihtiyaç duyulacak velveya diğer Tarafın söz konusu patentlerdeki tek başına sahipliğini

kesinlştirmek için gerekli ttlm belge, bilgi ve dokümanlan tam ve eksiksiz olarak talep

edilen esasta teslim etmekle yükiimlüdür. Devrc ilişkin Sözleşme değişikliği ve ilgili

merciler nezdindeki işlemler en kısa sürede lamamlanacaktır.

3.5. ADYÜ ve ÇÜ'nün Buluş veya Buluş için tescil edilmiş olan patentler iizerindeki haklannı

tamamen veya kısmen devrctmek istemesi halinde, diğer TaraPın önalım hakkı vaıdır.

Önatım hakkına ilişkin süreçler 6769 sayıh Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 148/3 mıddesi

uyannca belirlenecektir.

3.6. Madde 3 hükilıınleri Sözleşme'nin sona ermesi veya feshinden sonra dahi geçerli

kalacaktır.

3.7. Taraflardan her biri patentten doğan haklannın üçiincü kişi tarafindan ihlal edildiği veya

edileceği şüphesini taşırsa vakit geçiımeden diğer arafı haberdar edecektir. Böyle bir
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durumda Taraflar her türlü hukuki tedbiri alacaktır. Patent haklanna tecavüz dolayısıyla

elde edilecek tazminat tutan %70 ADYÜ ve % 30 ÇU olmak iizere taraflar arasında

paylaştınlacaktır. Patent hakkının kullanımı, lisanslanması ve ticarete konu olması gibi

durumlarda üçilncü kişilerin haklarına tecaviiz meydana gelirse bu tecavüzden doğacak

sorumluluk müştereken Taraflara ait olacaktır. Ancak sözleşme konusu patentin

kullarumı, lisanslanması ve ticarete konu olmasr gibi durumlarda ortaya çıkan tecaviiz

eylemi taraflardan birinin haberi ve bilgısi olmaksızın kendi kusurlu tasamıfu dolayısıyla

meydana gelmişse bu eylemden doğan sorumluluk tek başına eylemi gerçekleştiren tarafa

ait olacaktır.

MADDE 4. TiCARİLEŞTİRİVIE

4.1. Bulş iDerinde her tlirlü Ticarileştirme hakkı ADYÜ ve ÇÜ taıafından birlikte
kullanılacaktır. Buluş'un kullanılması amacıyla üçiincü kişilere lisans verilmesi için
taraflann oybirliği şarttır. Ancak her bir taraf Buluş'un ticarileştirilmesine ilişkir1
diğerinin yazıh onayıyla, münferiden tasarrufta bulunabilir, lisans ve benzeri sözleşme
yapabilir.

Bu durumda, Buluş'un ticarileşmesi halinde, buluşu ticarileştiren taraf ticarileşmeden

elde edilecek gelirden ticarileşme ile ilgili yapmış olduğu masraflan düştükten sonra

kalan bedelden % hak sahipliği oranında (%70 ADYÜ ve %30 ÇÜ'de olacak şekilde) pay

vermeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.2 ADYÜ ve ÇÜ, Buluş'a ilişkin bir teşvilc/destek başvıınısunu yapma konusunda karşılıklı
mutabakat sağlayacak, başvurular Taraflar arasındaki bu yazılı mutabakat uyannca

birlikte ya da ayn ayn yapılabilecektir.

43. Taraflar Buluş'u herhangi bir ticari amacı olmayan akademik Ar-Ge ve eğitim

çalışmalanru gerçekleştirme amacıyla, Taraflar'ın sahip olduğu fikri ve sınai mülkiyet

haklanna halel getirmemek şartıyl4 kullanma haklan saklıdır.

4.4. Buluşun ticarileşmesi durumunda buluş sahiplerine bağlı olduklan ADYÜ ve ÇÜ Fikri
Sınai Mülkiyet Haklan Yönergelerinde belirlenen oranlar kapsamınü kesintiler
yapıldıktan sonra ödemeler yapılır.

MADDE 5. GİZLİLİK

Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde diğer Taraflarca kendisine verilen her tiirlü bilginin gizli
bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Sözleşme amaçlan ve S6zleşme'de tanımlanan işlem
ve faaliyetler için kullanmayı, işbu Sözleşme'nin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde
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ettiği/edeceği her tiirlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler ile işbu Sözleşme'de tanırnlanan

faaliyetler için gerekli olduğu durumlar dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını veya

bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, bu bilgilerin gizli

kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bilgilerin güvenlik standartlanna uygun

olarak alınması ve saklanmasını temin etmeyi, aksine davranılmasının sonuçlanndan sorumlu

olacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu Madde 5 hükümleri Sözleşme'nin herhangi bir şekilde
sona ermesinden veya feshinden sonra dahi 5 yıl süreyle geçerli kalacaktır.

MADDE 6. siJRE VE soNA ER]I,IE

İşbu Sözleşme tüm Taraflarca imzalandığı tarih itibariyle yiirllrlüğe girecek olup, Buluş için
tascil edilmiş son patentin koruma süıesi bitene kadar geçrli kalacaktır. ADYÜ ve ÇÜ Buluş
iizerindeki tiitn haklannı diğer Tarafa devrcttiği veya Buluş için yapılan $im patent

başvurulannrn reddedildiği durumda işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

MADDE 7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sözleşme ve eklerinde değişiklik ancak Taraflar arasında yazılı olarak akdedilecek bir ek

sözleşme ile yapılabilir. İşbu Sözteşme' de düzenlenmeyen hususlarda 6769 saylı Sınai
Mülkiyet Kanunu hükiimleri geçrli ve bağlayıcı olacaktır.

MADDE8. ANLAŞMAZLIKLARİNÇÖzÜrvıÜ

İşbu maddelerin çöziime ulaştıramadığı noktatarda 6769 sayılı sınai mülkiyet haklan mevzuatı
geçerli olacaktır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Haklan Mevzuatınca açıkta kalan konularda Sözleşme'nin ve

imzalaıunası veya yorumlanması ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde,

Taraflar, ihtilafı, kaşıhklı anlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklardır. Kaşılıklı anlaşma yoluyla

bir çözüme ulaşılamaması durumunda, işbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğacak

anlaşmazlık hallerinde "Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile Adıyaman Mahkemeleri ve

İcra Daircleri" yetkilidir. Bu Sözleşme'nin yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye

Cumhuriyeti kanunlan esas alınacaktır.

MADDE 9. DEVİRYASAĞI

Taraflar, diğer Tarafın yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme'den doğan alacak, hak ve

yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü kişi veya kişilere devredemez.
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MADDE l0. TEBLİGAT

Taraflar yukanda yer alan adreslerinin, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her tiirlü bildirim
için yasal adresleri olduğunu kabul ve beyan ederler. Taraflar, mevcut adreslerindeki

değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa en geç 7 (yedi) giin önceden yazılı olarak bildirmedikçe,

eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını
kabul ederler.

MADDE ıl. FERAGAT

Taraflann herhangi bir vesileyle bu Sözlcşme hükümlerinden herhangi birine harfiyen
uyulmasında ısrarlı olmayışı veya bu Sözleşme kapsammdaki haklanndan herhangi birini
kullanmaması, hiç bir şekilde haklanndan feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

MADDE 12. iMzA

Yukandaki hususlan teyiden, işbu Sözlşme Taraflann yetkililerince 12 (on iki) madde ve 2
(iki) asıl olarak tanziın ve imza edilmiştir.
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