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HARCAMA BİRİMİ: Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ALT BİRİM               : Fikri Mülkiyet Hakları 
 
 

Sıra 

No 
Hizmetin/Görevin Adı 

Riskler (Görevin Yerine 

Getirilmemesinin Sonuçları) 

Risk 

Düzeyi* 

Prosedürü** 

(Alınması Gereken Önlemler 

veya Kontroller) 

Görevi Yürütecek Personelde 

Aranacak Kriterler 

1 

Kurum içinde fikri mülkiyet 

hakları eğitimleri düzenlemek 

ve düzenlenen eğitimlere 

katılmak. 

- Fikri mülkiyet hakları ile ilgili kurumsal 

bilgi birikiminin oluşamaması, 

- Üniversitesinin fikri mülkiyet hakları 

üzerinden elde edebileceği gelirden 

olması 

Yüksek 

- Görevlinin(lerin) fikri mülkiyet hakları 

hakkında gerekli bilgilendirme 

eğitimlerinin hazırlanması  

- Belirli dönemlerde kurum içi eğitimlerin 

düzenlemesi. 

- En az lisans mezunu olmalı 

- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip 

olmalı 

- Dikkatli ve özenli olmalı 

- Akademik ve teknik literatüre hâkim 

olmalı 

- Düzgün bir diksiyona sahip olmalıdır. 

2 

Patent veri tabanlarının 

taranarak yenilik 

araştırmasının yapılması 

- Kurum içinde yapılacak bilimsel 

araştırmalarla oluşturacak ürünlerin 

yenilik açısından doğru 

değerlendirilmemesi olası maddi kayıplar 

- Çalışmaların bilimsel ve teknik açıdan 

gerekli yenilik seviyesine ulaşamaması 

- Olası rakip analizlerinin 

yapılmamasından dolayı ürünlerin yanlış 

değerlendirilmesi 

Yüksek 

- Patent araştırma araçlarının (tool) güncel 

olarak yenilenmesi 

- Patent taraması hakkında kurum içinde 

eğitimlerin düzenlenmesi  

- Patent taramalarından çıkacak olası 

rakiplerin analiz edilmesi 

- En az lisans mezunu olmalı 

- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip 

olmalı 

- Dikkatli ve özenli olmalı 

- Akademik ve teknik literatüre hâkim 

olmalı 

- Patent tarama araçlarına hakim olmalı 

- Düzgün bir diksiyona sahip olmalıdır. 

3 

Araştırmacılarca doldurulan 

formların ayrım yapılmadan 

incelenmesi 

- Kişisel verilerin korunmasının ihlali 

- Buluşlar ile ilgili gizli bilgilerin ifşası 

- Kurum için teknik ve maddi değeri olan 

bilgilerin özensiz korunması 

- Başvuruların objektif 

değerlendirilmeyerek kurumun ilerleyen 

dönemlerde maddi kayıp yaşaması 

Yüksek 

- Kişisel verilerin korunması ile ilgili 

mevzuatları bilmesi 

- Görevi ile ilgili gerekli yasal 

düzenlemelere hâkim olması 

- Yasal düzenlemeleri güncel olarak takip 

etmeli  

- Kendisine teslim edilen belgelerin 

güvenliğinden sorumlu olmalıdır 

- En az lisans mezunu olmalı 

- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip 

olmalı 

- Dikkatli ve özenli olmalı 

- Akademik ve teknik literatüre hâkim 

olmalı 

- Düzgün bir diksiyona sahip olmalıdır. 

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSCM4RCKVZ&eS=474510 adresinden yapılabilir.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 24.12.2021-E.474510
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- Başvuruda bulunulan belgeleri Ege 

Üniversitesi Ticarileştirme Komisyonu’na 

objektif olarak sunmalıdır 

4 

Fikri mülkiyet hakları resmi 

kurum başvuru süreçlerinde 

gecikmelerin en az olmasını 

sağlama 

- Fikri mülkiyet haklarının kaybına 

- Başvuru süreçlerinin zamanında 

tamamlanmamasına 

- Süreçlerin yasal sürelerde 

tamamlanmamasından dolayı maddi 

kayıpların yaşanması 

- Ticari potansiyelin doğru saptanamaması 

ve değerlendirilememesi. 

Yüksek 

- Fikri ve sınai mülkiyet kanuna hâkim 

olmalı 

- Fikri mülkiyet başvuru süreçlerine aşına 

olmalı 

- Ticarileştirilmesi gerçekleştirilmemiş fikri 

mülkiyet haklarının (patent, faydalı 

model) devri veya korumalarının 

sonlandırılmasında kurum ve toplum 

yararı gözetilmelidir 

- Dikkatli ve özenli olmalı 

- Süreçlerle ilgili kritik noktaları bilmeli 

- Başvuru süreçlerinde ilgili kişilerle 

diyaloğu iyi olmalı  

- Mevzuata hakim olmalı 

5 

Gelen buluş bildirimlerinde ve 

resmi kurum başvuru 

evraklarında gizlilik ilkelerine 

riayet 

- Kişisel verilerin korunmasının ihlaline 

- Kurum itibarının zedelenmesine 

- Birim çalışanlarını olumsuz 

etkilenmesine 

Yüksek 

- Kendisine teslim edilen belgelerin 

gizliliğini korumalı 

- Başvuru süreçleri boyunca tüm kişisel ve 

teknik verilerin gizliliği korunmalı 

- Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra 

kişisel verilerin korumasına devam 

etmelidir. 

- Dikkatli ve özenli olmalı 

- Kendisine teslim edilen tüm 

dokümanların gizliliğinden sorumlu 

olmalıdır. 

 
 

HAZIRLAYAN 

Özgür GÜVENENLER 

Birim Sorumlusu 

ONAYLAYAN 

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER 

Müdür  

*   Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. 

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler 
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HARCAMA BİRİMİ: Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ALT BİRİM               : Fikri Mülkiyet Hakları 
 
 

Sıra 

No 
Hassas Görevler 

Hassas Görevin  

Yürütüldüğü Birim 

Sorumlu Birim 

Amiri 
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) 

1 

Kurum içinde fikri mülkiyet hakları 

eğitimleri düzenlemek ve düzenlenen 

eğitimlere katılmak. 

Fikri Mülkiyet 

Hakları 

Özgür 

GÜVENENLER 

- Fikri mülkiyet hakları ile ilgili kurumsal bilgi birikiminin oluşamaması, 

- Üniversitesinin fikri mülkiyet hakları üzerinden elde edebileceği gelirden olması 

2 
Patent veri tabanlarının taranarak yenilik 

araştırmasının yapılması 

Fikri Mülkiyet 

Hakları 

Özgür 

GÜVENENLER 

- Kurum içinde yapılacak bilimsel araştırmalarla oluşturacak ürünlerin yenilik 

açısından doğru değerlendirilmemesi olası maddi kayıplar 

- Çalışmaların bilimsel ve teknik açıdan gerekli yenilik seviyesine ulaşamaması 

- Olası rakip analizlerinin yapılmamasından dolayı ürünlerin yanlış değerlendirilmesi 

3 
Araştırmacılarca doldurulan formların 

ayrım yapılmadan incelenmesi 

Fikri Mülkiyet 

Hakları 

Özgür 

GÜVENENLER 

- Kişisel verilerin korunmasının ihlali 

- Buluşlar ile ilgili gizli bilgilerin ifşası 

- Kurum için teknik ve maddi değeri olan bilgilerin özensiz korunması 

- Başvuruların objektif değerlendirilmeyerek kurumun ilerleyen dönemlerde maddi 

kayıp yaşaması 

4 

Fikri mülkiyet hakları resmi kurum başvuru 

süreçlerinde gecikmelerin en az olmasını 

sağlama 

Fikri Mülkiyet 

Hakları 

Özgür 

GÜVENENLER 

- Fikri mülkiyet haklarının kaybına 

- Başvuru süreçlerinin zamanında tamamlanmamasına 

- Süreçlerin yasal sürelerde tamamlanmamasından dolayı maddi kayıpların 

yaşanması 

- Ticari potansiyelin doğru saptanamaması ve değerlendirilememesi. 

5 

Gelen buluş bildirimlerinde ve resmi kurum 

başvuru evraklarında gizlilik ilkelerine 

riayet 

Fikri Mülkiyet 

Hakları 

Özgür 

GÜVENENLER 

- Kişisel verilerin korunmasının ihlaline 

- Kurum itibarının zedelenmesine 

- Birim çalışanlarını olumsuz etkilenmesine 
 

HAZIRLAYAN 

Özgür GÜVENENLER 

Birim Sorumlusu 

ONAYLAYAN 

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER 

Müdür 
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HARCAMA BİRİMİ: Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ALT BİRİM               : Fikri Mülkiyet Hakları 
 
 

Sıra 

No 
Hassas Görev 

Hassas Görevi Olan 

Personelin  

Unvanı/Adı Soyadı 

Risk 

Düzeyi* 

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin 

Sonuçları) 

Prosedürü** 

(Alınması Gereken Önlemler 

 veya Kontroller) 

1 

Kurum içinde fikri mülkiyet 

hakları eğitimleri 

düzenlemek ve düzenlenen 

eğitimlere katılmak. 

Özgür 

GÜVENENLER 

Ferhat Can 

ÖZKAYA 

Yüksek 

- Fikri mülkiyet hakları ile ilgili kurumsal bilgi 

birikiminin oluşamaması, 

- Üniversitesinin fikri mülkiyet hakları üzerinden 

elde edebileceği gelirden olması 

- Görevlinin(lerin) fikri mülkiyet hakları hakkında gerekli 

bilgilendirme eğitimlerinin hazırlanması  

- Belirli dönemlerde kurum içi eğitimlerin düzenlemesi. 

2 

Patent veri tabanlarının 

taranarak yenilik 

araştırmasının yapılması 

Özgür 

GÜVENENLER 

Ferhat Can 

ÖZKAYA 

Yüksek 

- Kurum içinde yapılacak bilimsel araştırmalarla 

oluşturacak ürünlerin yenilik açısından doğru 

değerlendirilmemesi olası maddi kayıplar 

- Çalışmaların bilimsel ve teknik açıdan gerekli 

yenilik seviyesine ulaşamaması 

- Olası rakip analizlerinin yapılmamasından 

dolayı ürünlerin yanlış değerlendirilmesi 

- Patent araştırma araçlarının (tool) güncel olarak 

yenilenmesi 

- Patent taraması hakkında kurum içinde eğitimlerin 

düzenlenmesi  

- Patent taramalarından çıkacak olası rakiplerin analiz 

edilmesi 

3 

Araştırmacılarca doldurulan 

formların ayrım yapılmadan 

incelenmesi 

Özgür 

GÜVENENLER 

Ferhat Can 

ÖZKAYA 

Yüksek 

- Kişisel verilerin korunmasının ihlali 

- Buluşlar ile ilgili gizli bilgilerin ifşası 

- Kurum için teknik ve maddi değeri olan 

bilgilerin özensiz korunması 

- Başvuruların objektif değerlendirilmeyerek 

kurumun ilerleyen dönemlerde maddi kayıp 

yaşaması 

- Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatları bilmesi 

- Görevi ile ilgili gerekli yasal düzenlemelere hâkim olması 

- Yasal düzenlemeleri güncel olarak takip etmeli  

- Kendisine teslim edilen belgelerin güvenliğinden sorumlu 

olmalıdır 

- Başvuruda bulunulan belgeleri Ege Üniversitesi 

Ticarileştirme Komisyonu’na objektif olarak sunmalıdır 

4 

Fikri mülkiyet hakları resmi 

kurum başvuru süreçlerinde 

gecikmelerin en az olmasını 

sağlama 

Özgür 

GÜVENENLER 

Ferhat Can 

ÖZKAYA 

Yüksek 

- Fikri mülkiyet haklarının kaybına 

- Başvuru süreçlerinin zamanında 

tamamlanmamasına 

- Süreçlerin yasal sürelerde 

tamamlanmamasından dolayı maddi kayıpların 

yaşanması 

- Ticari potansiyelin doğru saptanamaması ve 

değerlendirilememesi. 

- Fikri ve sınai mülkiyet kanuna hâkim olmalı 

- Fikri mülkiyet başvuru süreçlerine aşına olmalı 

- Ticarileştirilmesi gerçekleştirilmemiş fikri mülkiyet 

haklarının (patent, faydalı model) devri veya korumalarının 

sonlandırılmasında kurum ve toplum yararı gözetilmelidir 

5 

Gelen buluş bildirimlerinde 

ve resmi kurum başvuru 

evraklarında gizlilik 

ilkelerine riayet 

Özgür 

GÜVENENLER 

Ferhat Can 

ÖZKAYA 

Yüksek 

- Kişisel verilerin korunmasının ihlaline 

- Kurum itibarının zedelenmesine 

- Birim çalışanlarını olumsuz etkilenmesine 

- Kendisine teslim edilen belgelerin gizliliğini korumalı 

- Başvuru süreçleri boyunca tüm kişisel ve teknik verilerin 

gizliliği korunmalı 
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- Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra kişisel verilerin 

korumasına devam etmelidir. 
 
 

HAZIRLAYAN 

Özgür GÜVENENLER 

Birim Sorumlusu 

ONAYLAYAN 

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER 

Müdür 

*   Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. 

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler 


