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“HİZMET BULUŞLARI” 

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) m.113-m.122 hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara 

ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 

29.09.2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe 

girdi. 

Önceki patent mevzuatı “551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” (“551 sayılı KHK”) uyarınca konu genel hatları ile düzenlenmekte idi. Bununla 

beraber, 2017 yılı başında yürürlüğe giren Kanun, önceki yasal düzenlemeleri özü itibariyle 

korumuş ise de uygun bedelin miktarının belirlenmesi, işverenin Türk Patent ve Marka Kurumu 

(“TPMK”)’ya patent başvurusunda bulunma yükümlülüğü ve bunun sonuçları ile maddi 

haklara ilişkin miktar ve ödeme şekli, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak tahkim usulü 

gibi pek çok yenilik getirmiştir. 

Yönetmelik ise, Kanun’da yer alan düzenlenmeleri detaylandırarak kamu kurumları, 

üniversiteler, özel sektör ve çalışanlar başta olmak üzere oldukça geniş bir uygulama alanı 

içinde şekillenecek olan uygulama esaslarını ve genel prensipleri düzenlemektedir. Ayrıca, 

Yönetmelik (ve dayanak Kanun maddeleri) ülkemizde bu konuda uygulamaya giren ilk yasal 

düzenleme olması sebebiyle ayrıca da büyük önem arz ediyor. 

Nitekim, konunun önemine istinaden, Yönetmelikle ilgili uygulamaların görüşülmesi ve 

değerlendirilmesi amacıyla 11.01.2018 tarihinde (09:30 – 16:30 arasında) TPMK nezdinde 

bir çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmıştır (detaylı bilgiye ve katılım koşullarına linkten 

ulaşabilirsiniz).  

Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin özel hukuk kişisi işverenler ve çalışanlar açısından 

getirdiği prensipler çerçevesinde hazırladığımız işbu bültenimizde, özellikle ana kavramlar, 

mevzuatın uygulama alanı ve uygulanması amaçlanan temel prensipler ele alınmıştır.  

 

Uygulama Alanı ve Tanımlar 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, mevzuatta “Çalışan Buluşu” bir üst kavram olarak kullanılmış, 

bu buluşun bağlı olduğu işletme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine 

göre de “Hizmet Buluşu” ve “Serbest Buluş” olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Bu bağlamda, 

Kanun ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler, hizmet buluşlarına ilişkindir. Ayrıca, 

öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler de 

“çalışan” statüsünde kabul edilecektir. 

Mevzuatın uygulama alanına ilişkin diğer önemli bir ayrım ise, söz konusu Yönetmelik’in, fikri 

mülkiyet konusu teşkil eden haklardan “patent” ve “faydalı model” tescili ile koruma altına 

alınabilecek nitelikteki “buluşlar” için uygulanacağı açıkça düzenlenmiştir. 

Mevzuatın rahatça anlaşılabilmesi bakımından, Kanun m.113 ve Yönetmelik m.4’te yer verilen 

tanımlardan yola çıkarak, temel kavramları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 “Hizmet buluşu”, bir işletmede ifa etmekle yükümlü olduğu faaliyeti gereği 

gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletmenin deneyimlerine ve çalışmalarına 

dayanarak, iş ilişkisi sırasında yaptığı ve patent veya faydalı modelle korunabilir 

nitelikte olan buluşlardır. 

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=854
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 “Serbest buluş”, işverene çalışan tarafından bildirilen hizmet buluşuna ilişkin olarak, 

işverenin tam veya kısmi hak talep ettiğine dair süresi içinde bildirim yapılmaması veya 

hak talebinde bulunulmadığına dair bildirim yapılması hâlinde, ilgili hizmet buluşu 

“serbest buluş” niteliği kazanmaktadır. 

 “Bedel”, işverenin kısmi ya da tam hak sahipliği talep etmesi durumunda çalışana 

ödeyeceği faydalanma bedelidir. 

 “Katkı payı”, hizmet buluşunun birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmiş olması 

halinde her bir çalışanın buluşun gerçekleştirilmesine olan katkısının yüzde olarak 

ifadesidir. 

 “Teşvik ödülü”, işverenin tam hak sahipliği talep etmesi durumunda, çalışana buluşu 

hakkında yapılacak başvuru karşılığında verilen meblağdır. 

 

Çalışanın Buluşu Bildirmesi 

a) Hizmet Buluşunun Bildirilmesi 

Çalışan bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene 

bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Şayet buluş, birden çok çalışan tarafından 

gerçekleştirilmişse, bildirimin hepsi tarafından birlikte yapılaması mümkündür. Bildirimin, 

varsa çalışanın bağlı olduğu birim yetkilisine ya da böyle bir yetkilendirme yapılmamışsa 

çalışanın birim yetkilisine yapılması gerekmektedir. Yönetmelik’te “varsa işveren tarafından 

bildirimin yapılmasına ilişkin belirlenmiş usul ve esaslara göre” bildirim yapılır denilmiş 

olmakla, ilgili işverenliklerin hem bildirim usullerine hem de tüm müteakip sürece ilişkin 

olarak bir “Hizmet Buluşları Hakkında İşyeri Yönergesi” hazırlaması tarafımızca tavsiye 

edilmektedir.  

Bununla birlikte Yönetmelik’te, teknik problem, çözümünü ve hizmet buluşunun nasıl 

gerçekleştirildiğine ilişkin açıklama zorunlu içerik olarak, çalışana işiyle ilgili olarak verilen 

yazılı ve sözlü talimatlar, yararlanılan işletme deneyim ve çalışmaları, varsa buluşun 

gerçekleşmesinde katkısı olan diğer çalışanlar, bu çalışanların katkılarının kapsamı ve katkı 

payları ise asgari içerik olarak belirlenmiştir. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından gerekli 

diğer bilgi ve belgeler de ayrıca verilebilir veya işverence talep edilebilir. Bildirimin eksik 

yapılması halinde işverenin, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde 

eksikliklerin giderilmesini çalışandan talep etme hakkı vardır; bu süre içinde eksiklik tespit 

ve talep edilmediği takdirde, bildirim usulüne uygun yapılmış sayılacaktır. İşverenin 

giderilmesini talep ettiği eksikliklerin çalışan tarafından bir ay içinde giderilmemesi halinde 

ise, buluş bildirimi usulüne uygun kabul edilmeyecektir ve buluş bildiriminin yenilenerek 

sürecin başına dönülmesi gerekecektir. 

İşveren, çalışan(lar) tarafından yapılan bildirimi kayıt altına almak ve bildirimin kendisine 

ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan çalışan(lar)a gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirmekle 

yükümlü tutulmuştur. Zira, yukarıda yer verdiğimiz iki aylık süre gibi, bu bildirim tarihinden 

itibaren hesaplanacak bir kısım süreler belirlenmiş ve süre sonlarına hukuki sonuçlar 

bağlanmıştır.  

Hizmet buluşunun mevzuatta ön görülen şekilde bildirimi yükümlülüğünün ihlali nedeniyle 

işverenin bir zarara uğraması halinde, buluş sahibi çalışan bunların tazmininden sorumlu 

tutulmuştur. Ayrıca, işverene bildirimde bulunulmaksızın hizmet buluşuna ilişkin patent 

başvurusu yapılmış olması veya patent alınması halinde, patent başvurusu sahibine veya patent 
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sahibine karşı Kanun’un m.110 ve m.111 hükümlerine göre dava (paten başvurularında hak 

sahipliğinin korunması ve patentin gaspı davaları) açılabileceği düzenlenmiştir. Çalışan, hizmet 

buluşunu, serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür. 

 

b) Serbest Buluşun Bildirilmesi 

Hizmet buluşlarının bildirilmesi hakkında detaylı düzenlemelere yer veren Yönetmelik, serbest 

buluşların bildirimine ilişkin olarak Kanun’un m.119 hükmüne atıfla yetinmiştir. Atıf yapılan 

Kanun hükmüne göre:  

 Çalışan, iş sözleşmesi ilişkisi içindeyken serbest bir buluş yaptığı takdirde, durumu 

geciktirmeden işverene bildirmekle yükümlüdür.  

 Bildirimde, buluş ve gerekiyorsa buluşun gerçekleştirilme şekli hakkında bilgi vermek 

suretiyle, buluşun gerçek bir serbest buluş sayılıp sayılmayacağı konusunda işverenin 

bir kanaate varabilmesi sağlanır. 

 İşveren, buluşun serbest bir buluş olmadığına ilişkin itirazını, kendisine yapılan bildirim 

tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı bir bildirimle ileri sürebilir. 

 Serbest buluşun işverenin faaliyet alanı içinde değerlendirilebilir olmadığı açıksa, 

çalışanın bildirim yükümlülüğü yoktur. 

 Serbest buluş, işletmenin faaliyet alanına girmekteyse veya işletme söz konusu buluşun 

ilgili olduğu alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse; çalışan, serbest 

buluşunu iş ilişkisini sürdürmekte olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye 

başlamadan önce, tam hak tanımaksızın uygun şartlar altında buluşundan yararlanma 

imkânı vermek için işverene teklifte bulunmakla yükümlüdür.  

 İşveren, bu teklifin kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu 

konudaki öncelik hakkını kaybeder.  

 İşveren, kendisine yapılan teklifi kabul eder, ancak öngörülmüş şartları uygun 

bulmazsa, şartlar tarafların talebi üzerine mahkeme tarafından tespit edilir. 

 

İşverenin Hak Talebi 

Çalışan tarafından usulünce bildirilen çalışan buluşuna ilişkin olarak, işverenin, tam veya 

kısmi hak talebinde bulunma imkanı vardır. Bu yöndeki bir talebin, işverence, yazılı olarak ve 

bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde çalışana bildirilmesi 

gerekmektedir. 

İşverenin hizmet buluşuna ilişkin hak talebinde bulunmasından önce çalışanın buluş üzerinde 

yapmış olduğu tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde, işverene karşı geçersiz sayılır.  

a) Tam Hak Talebi 

İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talep etmesi halinde, yukarıda belirtilen dört aylık 

süre içinde bu bildirimin çalışana yapılması şartıyla, bildirimin çalışana ulaştığı tarih itibarıyla 

buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş sayılmaktadır. Bu durumda çalışan, işverenden 

buluştan faydalanma karşılığı olarak “bedel” isteyebilecektir. 

Ayrıca, belirtilen faydalanma bedeline ilaveten, işverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talep 

etmesi halinde, (buluşu yapan çalışanın diğer hakları saklı kalmak kaydıyla) bir de “teşvik 
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ödülü” verilmesi gereklidir. Teşvik ödülü, net asgari ücret miktarından az olamaz. Buluş, 

birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse teşvik ödülü buluşu yapanlar arasında katkı 

payları oranında bölüştürülür. Teşvik ödülü, TPMK’na yapılan patent başvurusuna ilişkin 

olarak şekli uygunluk bildiriminin işverene ulaştığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde 

çalışana ödenir. 

İşverenin tam hak talebinde bulunduktan sonra buluşun korunmaya değer olmadığını ileri 

sürerek bedelin ödenmesinden kaçınma hakkı bulunmamaktadır. Ne var ki, buluşun korunabilir 

nitelikte olmadığı TPMK kararı veya buluş konusu patent hakkında açılmış bir dava sonucu 

mahkeme kararı ile ortaya konulursa, (karar tarihine kadar buluştan elde edilen kazanç hariç 

olmak üzere) çalışan başkaca bir ödeme talebinde bulunamaz. 

 

b) Kısmi Hak Talebi 

İşverenin hizmet buluşuna ilişkin buluşu kullanmak üzere kısmi hak talebinde bulunması 

durumunda hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır. İşveren, talep ettiği çerçevede kısmi 

hakka dayanarak buluşu kullanabilir. İşverenin kısmi hak talebine dayanarak buluşu kullanması 

halinde, çalışanın, buluştan faydalanma karşılığı olarak işverenden kendisine bedel ödemesini 

isteme hakkı doğar. 

Bununla birlikte, işverenin kısmi hak talebine dayanarak buluşu kullanması çalışanın buluşunu 

değerlendirmesini zorlaştırabilir. Yönetmelik böyle bir halin “önemli ölçüde” gerçekleşmesi 

halinde, çalışanın, işverenden tam hak talebinde bulunmasını veya kısmi hakka dayanan 

kullanım hakkından vazgeçmesini talep etmesi mümkündür. İşveren, çalışanın bu isteğine 

ilişkin bildirimine, tebellüğ tarihinden itibaren iki ay içinde cevap vermezse işverenin kısmi 

hakka dayanarak buluşu kullanma hakkı sona ermiş kabul edilecektir. 

İşveren, tam hak talep etmediği takdirde, kendisine bildirimi yapılan buluşa ilişkin bilgileri, 

çalışanın haklı menfaatlerinin devamı süresince gizli tutmakla yükümlüdür. 

 

Hizmet Buluşu İçin Patent Başvurusu Yapılması 

İşveren, kendisine bildirimi yapılan hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuşsa patent 

verilmesi amacıyla ilk başvuruyu TPMK’ya yapmakla yükümlüdür. Fakat, işletme menfaatleri 

gerektiriyorsa, işverenin patent başvurusu yapmaktan kaçınması mümkündür. İşverenin 

başvuru yapmaktan kaçınması durumunda, buluş için işverenin ödemesi gereken bedelin 

hesaplanmasında, patent alınmamasından kaynaklanan çalışan aleyhine muhtemel 

ekonomik kayıplar göz önünde tutulur.  

Fakat: 

 Hizmet buluşunun serbest buluş niteliği kazanması, 

 Çalışanın, buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermesi, 

 İşletme sırlarının korunmasının başvuru yapmamayı gerektirmesi, 

hâllerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, işverenin hizmet buluşu için ilk başvuru 

yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda bu hallerde, “çalışan aleyhine muhtemel 

ekonomik kayıp” hesaplaması da yapılmayacaktır. 

Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa, çalışan bizzat başvuru yapma hakkına 

sahiptir. 
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Burada getirilen başvuru yapma zorunluluğun en önemli sonucu, işverenin tam hak talebinde 

bulunmuş olduğu hizmet buluşu için başvuruda bulunmaması ve çalışanın talebini müteakip 

çalışanın belirleyeceği süre içinde de başvuruyu yapmaması halinde, çalışan buluşu artık 

serbest buluş niteliği kazanacaktır. 

İşverenim, çalışanın hizmet buluşu sebebiyle talep ettiği bedeli ödemeden önce patent 

başvurusundan veya patent hakkından vazgeçmek istemesi halinde, çalışana bildirimde 

bulunma yükümlülüğü söz konusudur. Çalışanın talebi üzerine işveren, masrafları çalışana ait 

olmak üzere patent hakkını veya patent alınması için gerekli olan belgeleri çalışana devretmek 

zorundadır. Çalışan, bu konuda kendisine yapılan bildirime, bildirim tarihinden itibaren üç ay 

içinde cevap vermezse, işveren patent başvurusu veya patentin sağladığı haklardan 

vazgeçebilir. 

 

Faydalanma “Bedeli” Hakkındaki Esaslar 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, işverenin, hizmet buluşu üzerinde tam hak sahipliği talep 

etmesi üzerine TPMK’ya yapılacak başvurunun şekli uygunluk yazısının tebliğini müteakip iki 

ay içinde “teşvik ödülü” ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bununla beraber, mevzuat ayrıca, 

işverenin buluştan faydalanmak suretiyle elde edeceği gelirlerden de çalışana belirli bir bedelin 

ödenmesini ön görmüştür. Mevzuatta çalışana ödenecek “bedel” ile kastedilen işbu 

faydalanma bedelidir. 

Bedelin hesaplanmasında, hizmet buluşunun ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, çalışanın 

işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı dikkate alınacaktır. 

Elbette irade serbestisi çerçevesinde, işverenin ve çalışanın bedele ve ödeme şeklîne ilişkin bir 

anlaşmaya varması mümkündür. Kanun, bu mealdeki bir anlaşmanın işveren ile çalışan 

arasında imzalanan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince düzenlenmesini ön 

görmüştür. Ancak, aşağıda da belirteceğimiz üzere, çalışan buluşlarına ilişkin mevzuatın 

emredici nitelikte olduğu ve taraflar arasında konuya ilişkin yapılacak düzenlemelerin 

hakkaniyete uygunluğunun aranacağı Kanun ile açıkça düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, Yönetmelik’te düzenlenen bedelin belirlenmesi ile ilgili genel esasları şu 

şekildedir: 

 Bedelin belirlenmesinde özellikle hizmet buluşunun ekonomik değeri, çalışanın 

işletmedeki görevi ve işletmenin hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı 

dikkate alınır. 

 Bedelin miktarı, buluştan elde edilen kazanç ile Yönetmelik m.20/f.1 hükmüne göre 

buluşun ait olduğu gruplar esas alınarak Yönetmelik m.21/f.3 hükmündeki tabloda 

verilen katsayılar çarpılarak bulunur. 

 Buluştan elde edilen kazanç, buluşun işletme tarafından kullanılması durumunda elde 

edilen kazanç ile buluşun işletme tarafından kullanılmayarak lisans, devir veya takas 

yoluyla elde edilen kazancın toplamına eşittir. 

 Hizmet buluşunun birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde bedel 

ve bedelin ödeme şekli, mevzuata uygun olarak her bir çalışan için ayrı ayrı belirlenir.  
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 İşverenin elde ettiği kazançlara ilişkin olarak ise, “İşletme Tarafından Kullanılan 

Buluşlardan Elde Edilen Kazanç” ve “İşletme Tarafından Kullanılmayan 

Buluşlardan Elde Edilen Kazanç” ayrımına gidilmiştir
1
. 

 “İşletme Tarafından Kullanılan Buluşlardan Elde Edilen Kazanç”, 03.04.2007 

tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

(Seri No:1)’nin uygulanmasında kullanılmak üzere belirlenen kazanç olarak kabul 

edilmiştir. Fakat anılan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca bir kazanç tespit 

edilememesi halinde kıyas
2
, işletmenin buluştan sağladığı belirlenebilen yarar

3
 veya 

tahmin
4
 yöntemlerinden birisi kullanılmak üzere bu kazanç tutarı belirlenebilecektir. 

 “İşletme Tarafından Kullanılmayan Buluşlardan Elde Edilen Kazanç” ise, hizmet 

buluşunun lisans sözleşmesi
5
, satış sözleşmesi

6
 veya takas sözleşmesi

7
 ile üçüncü 

kişilere temlik edilmesinden sağlanan gelirleri ifade etmektedir.  

 Birden fazla hizmet buluşunun birlikte kullanılması suretiyle uygulanan bir yöntem 

veya üretilen bir üründe, bu yöntem veya ürünün birlikte değerlendirilmesi gereken bir 

bütünlük teşkil etmesi halinde, her bir buluştan elde edilen kazancın belirlenebilmesi 

için bu buluşlar kullanılarak elde edilen toplam kazanç belirlenecek ve her birinin 

katkısı dikkate alınarak paylaştırılacaktır. 

 Buluştan elde edilen kazancın, asgari ücretin net miktarının 150.000 katını aşan miktarı 

için işverenin bedel ödeme zorunluluğu yoktur. 

 Bedelin hesaplanmasında esas alınan süre, kural olarak patent hakkının sona ermesiyle 

(patent hakkının koruma süresi yirmi senedir) son bulur. 

 İşveren iflas eder ve iflas idaresi de buluşu işletmeden ayrı olarak devretmek isterse 

çalışanın, işverenin tam hak talebinde bulunduğu buluşunu ön alım hakkı vardır. 

 Çalışanın buluştan doğan bedel alacağı imtiyazlı alacaklardandır. İflas idaresi, bu 

nitelikteki birden çok bedel alacağını, alacaklılar arasında alacakları oranında 

dağıtacaktır. 

 

Emredici Hükümler, Hakkaniyet Esası ve Tahkim Usulü 

Yukarıda da kısaca değindiğimiz üzere, mevzuatta açıkça, çalışan buluşlarına ilişkin 

hükümlerin emredici nitelikte olduğu ve taraflar arasında konuya ilişkin yapılacak 

düzenlemelerin hakkaniyete uygunluğunun aranacağı düzenlenmiştir. Konunun önemi 

sebebiyle, ilgili hükümlere aynen yer veriyoruz: 

Yönetmelik m.25 “Çalışanlarla ilgili hükümlerin emredici niteliği”: 

“(1) Bu Yönetmeliğin çalışanlarla ilgili hükümleri emredici hüküm niteliğinde olup 

çalışanların aleyhine değiştirilemez. Bu konuda, işyerinde uygulanmakta olan toplu iş 

                                                           
1
 Konunun vergisel ve finansal olarak değerlendirilmesi ve gerekli bilgilendirme için şirketinizin mali 

müşavirlerinden görüş ve değerlendirme talep etmenizi tavsiye ederiz. 
2
 Yönetmelik m.13. 

3
 Yönetmelik m.14. 

4
 Yönetmelik m.15. 

5
 Yönetmelik m.16. 

6
 Yönetmelik m.17. 

7
 Yönetmelik m.18. 
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sözleşmesinde veya hizmet sözleşmesinde hüküm bulunması ya da işyerinde yerleşmiş 

bir uygulama olması halinde, çalışan lehine olan hüküm veya uygulama esas alınır. 

(2) Tarafların çalışan buluşlarına ilişkin sözleşme yapma serbestliği, hizmet 

buluşlarında patent başvurusundan, serbest buluşlar ise çalışanın işverene karşı 

bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesinden sonra başlar.” 

Yönetmelik m. 26 “Hakkaniyete uygunluk koşulu”: 

“(1) Hizmet buluşları ve serbest buluşlar konusunda işveren ile çalışan arasında 

yapılan sözleşmeler, Kanun ve bu Yönetmeliğin emredici hükümlerine aykırı olmasa 

dahi, hakkaniyetle önemli ölçüde bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır. Bu hüküm, işveren 

ile çalışan arasında belirlenen bedel için de uygulanır. 

(2) Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı olduğu hakkındaki 

itirazlar, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde ve yazılı 

olarak ileri sürülebilir.” 

Kanun m.118/f.4: 

“Çalışan buluşundan doğan hak ve yükümlülükler, iş sözleşmesinin sona ermiş 

olmasından etkilenmez.” 

Çalışan ve işveren arasında, “Çalışan Buluşları” hakkında mevzuat hükümlerine göre doğan 

uyuşmazlıkların hallinde “tahkim” usulü ön görülmüştür. Tahkime ilişkin olarak yazılı şekilde 

tahkim sözleşmesi bulunma şartı aranmaksızın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

tahkime ilişkin hükümleri, ilişkide yabancılık unsurunun bulunması halinde ise 4686 sayılı 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulanacaktır. 

Şayet uyuşmazlık, ödenecek bedelin miktarı ve ödenme şekline ilişkin ise, işveren hizmet 

buluşu üzerinde tam hak talebinde bulunmuşsa patent veya faydalı model verildiği tarihten, 

kısmi hak talebinde bulunmuşsa işverenin buluştan yararlanmaya başladığı tarihten itibaren iki 

aylık müzakere süreci ön görülmüş, iki ay içinde anlaşamamaları halinde tahkim yoluyla 

çözümleneceği hükme bağlanmıştır. 

Son olarak belirtmek isteriz ki, mevzuat konuya ilişkin olarak yargılama yolunu kapatarak 

“tahkim” usulünü zorunlu kılmış ise de, tahkim yoluna başvurulmadan önce 6325 sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında “arabuluculuk” başvurusu yapılmasına 

da imkan tanınmıştır.  

 

Saygılarımızla, 

Av. Arb. İrem ÖZKAŞIKÇI 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili 

resmi mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda 

nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi 

takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili 

olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 

 


