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MADDE1- Fikri Mülkiyet Usul ve Esasları, Düzce Üniversitesi bünyesinde araştırma 

özgürlük ve özgünlüğüne ve kültürüne, araştırmacı ve eser sahiplerinin haklarına saygılı 

nitelikte, destekleyici bir kapsamda sınai ve fikrî hakların geliştirilmesi, korunması, 

yaygınlaştırılması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesine olanak tanımak amacıyla 

düzenlenmiştir. Bu usul ve esaslar temel hedef olarak aşağıda maddeler halinde açıklanan 

nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. 

 

a) Üniversitenin personel dahil tüm kaynaklarını,   teknoloji tabanlı bilgi transferini  

teşvik yükümlülüğünü,  topluma  sosyal  ve ekonomik açıdan yarar sağlayacak 

biçimde açıklamak ve yerine getirmek; 

 

b) Üçüncü kişilerle olan araştırma faaliyetleri ve teknoloji temelli ilişkilere yasal 

kesinlik kazandırmak; 

 

c) Fikrî ürünlerin ticarileştirilmesi aşamasında, bilimsel bütünlük ve akademik 

özgürlük ilkeleri çerçevesinde Üniversitenin,   araştırmacı ve üretici grubun ve 

üçüncü kişilerin haklarını korumak; 

 

ç) Fikrî ürünlerin belirlenmesi,    sahipliği,    korunması ve ticarileştirilmesi 

kapsamında, hakların ve yükümlülüklerin paylaşımını düzenlemeyi, anlaşmazlık 

durumunda, etkin çözüm sistem ve unsurları ile oluşturulmasına yönelik Üniversite 

prosedürlerini belirlemek; 

 

d) Fikrî ürünlerin ilk tespit edildiği andan itibaren, etkin korunmasını ve yönetimini 

sağlamak; 

 

e) Üniversite’nin Fikrî Haklar portföyünün müracaat aşamasından başlayarak (her 

nevi yerli yada uluslar arası proje başlangıçları dahil) kayıt,    izleme ve devamını 

kolaylaştırmak; 

 

f) Fikrî ürünlerin ticarileştirilmesi ile elde edilen ekonomik faydaların adil bir şekilde, 

buluşçu, Üniversite ve üçüncü kişilerin katkıları göz önünde bulundurularak 

dağıtılmasını temin etmek; 

 

g) Üniversite içinde girişimcilik ekosisteminin oluşturulması,  geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla ve inovasyonu destekleyici ortam 

hazırlayarak ve teşvik mekanizmaları oluşturarak, araştırma ve yaratıcı geliştirme 

faaliyetlerinde girişimcilik ve gelir elde etmeye yönelik bakış açısı kazandırmak. 

 

MADDE2- Dayanak; 

Düzce Üniversitesi Fikri Mülkiyet Usul ve Esasları,24.06.1995 tarihlive 25504 No’lu Resmi 

Gazete’de yayınlanan 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” ile 05.11.1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 551 sayılı 
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“Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini 

Gösterir Yönetmelik dayanak alınarak hazırlanmıştır. 

 

MADDE3-Düzce Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Usul ve Esasları’nın 

uygulamasında; 

 

a)   Üniversite: Düzce Üniversitesi’dir. 

 

b) Buluş: Yazılı, sözlü olarak ya da uygulanarak açıklanmamış,  bir soruna teknik çözüm 

getirerek tekniğin bilinen durumuna katkıda bulunabilecek, herhangi bir özgün fikir ve 

/ veya bilimsel, mühendislik, teknolojik ve tıbbi araştırma sonucudur. 

 

c) Eser: Fikrî haklara konu olan akademik yayınlar, bilimsel/edebi kitap, makale, 

ders/konferans notları, müzik besteleri, film, sunum, resim, heykel ve diğer benzeri 

içerik, malzeme ve unsurlardır. 

 

ç) Üniversite Kaynakları:  Doğrudan veya dolaylı bir yolla Üniversite tarafından 

sağlanan ekipman, sarf malzemeleri, laboratuvar, işlik ve insan kaynakları dâhil olmak 

üzere her türlü fon, uygulama, tesis veya kaynaklardır. 

 

d) Araştırma: Doğrudan yada anında ticari kâr sağlamayan sonuçlara götüren temel 

ilkelerin kavranmasını artırmak için yürütülen temel araştırmalar ile ürünün, hizmetin, 

sürecin ya da ekonomik değer içeren bir fikrîn geliştirilmesini mümkün kılacak yada 

ilerletecek bilginin üretilmesi için tasarlanan deneysel ve uygulamalı çalışmaların 

tamamını kapsayan faaliyetlerdir. 

 

e) Araştırmacı: Üniversite kaynaklarını kullanan ve Üniversite’de araştırma görevi icra 

eden yada harici destekleyici ve sponsorlar tarafından finanse edilenler de dâhil olmak 

üzere başka bir şekilde Üniversite tarafından yürütülen araştırma projelerine katılan, 

 

1)  Üniversite’nin kayıtlı Öğretim Elemanları (Öğretim Elemanı sıfatı Yüksek 

Öğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenir), 

 

2)  Ön lisans,  Lisans, lisansüstü öğrencileri ve değişim programları öğrencileri ve 

stajyerler de dâhil tüm Üniversite öğrencileri, 

3) Sözleşmeli ve daimi kadrolu çalışanlar ve uzman personel dâhil Üniversite 

tarafından istihdam edilen kişiler, 

4)  Geçici görevli, onursal görevliler, emekli personel de dahil hertürlü konuk 

öğretim elemanlarıdır. 

 

f) Buluşçu  ve/veya  Eser  Sahibi:  Fikrî  hakkın  oluşturulmasına  katkıda  bulunan, 

Üniversite  tarafından   işe  alınmış   ve/veya  Üniversite  Kaynaklarını  kullanan 

çalışanlar, araştırmaya katılan ve/ veya araştırma yapan Araştırmacı kişilerdir. 
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g) Fikrî Ürün: Yazılım ve diğer tüm Eser türleri dâhil olmak üzere buluşlar, yeni 

teknolojiler, geliştirmeler, iyileştirmeler, yenimateryaller, bileşenler, süreçlerve 

diğerbütün araştırma sonuçları ve maddi araştırma çıktıları ve kitap vb. eserlerdir. 

 

ğ)  Fikrî Haklar:  Patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret markaları, 

hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, internet alan 

adları, entegre devre topografyaları, telif hakları, veritabanları, ölçme-değerlendirme 

araçları, eğitim programları, bilgisayar tabanlı eğitim araçları, know-how, ticari sırlar, 

biyoteknolojik buluşlar, yeni bitki çeşitlerine yönelik ıslahçı hakları dâhil olmak üzere 

tescilli veya tescilsiz tüm benzeri sınaî ve fikri mülkiyet hakları, bu haklara istinaden 

yapılmış başvuru, yenileme ve uzatma hakları ile diğer ülkelerde eşdeğer veya aynı 

sonucu doğuracak nitelikte korumayı haiz haklardır. 

 

h) Üçüncü Kişiler:   Üniversite’nin, Bilimsel Araştırma Projeleri, yerel yada yabancı 

kaynaklı projelerde, üniversite personeli veya Araştırmacılar’ın araştırmaların 

yürütülmesi, desteklenmesi, fikrî ürünlerin ticarileştirilmesi, lisanslanması gibi tüm 

süreçlerde temas halinde oldukları kişi, kurum ve kuruluşlardır. 

 

i) Ticarileştirme:Üniversitetarafından,fikrîürünlerinindevir,lisansveyaiçkullanım yoluyla 

veya şirketleşme aracılığıyla, kâr ve/veya fayda elde etmek amacıyla kullanımıdır. 

 

j) Bilinçli Onay:  Makul  bir  karara varılabilmesi için gerekli bilgi kendisine iletilen, 

bilgiyi bütünüyle kavrama kapasitesine sahip bireyin, herhangi bir tehdide, etkiye, 

tahrik veya yıldırma girişimine maruz kalmadan verdiği onay kararıdır. 

 

k) Net Gelir:   Fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden doğan, Üniversite tarafından alınan 

her türlü lisans bedeli ve diğer parasal tutarlardan fikrî hakların korunması ve fikrî 

ürünlerin ticarileştirilmesi ile ilgili olarak Üniversite tarafından yapılan masrafların 

çıkarılması ile elde edilen yıllık miktardır. 

 

l) Kümülatif Net Gelir: Hesaplamanın yapıldığı yıl da dahil olmak üzere elde edilen 

yıllık net gelirlerin toplamıdır. 

 

m) Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi: Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 

Birimidir. 

 

 

 

MADDE 4-Araştırmacıların Yükümlülükleri 

 

Üniversite’de araştırma faaliyetleri yürüten ve bu uygulama yönergesinde açıklanan vasıfları 

taşıyan tüm Araştırmacılar İşbu Usul ve  Esaslar’a uymakla yükümlüdürler. 
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(2) Üniversite’nin bir çalışanı olarak, Araştırmacının öncelikli zaman ve fikrî katkı 

taahhüdü, Üniversite’nin eğitim, araştırma ve akademik programlarınadır. 

 

(3) Araştırmacılar, üçüncü kişilerle işbirliği kapsamında bir araştırma faaliyetine başlamadan 

önce iş birliğinin koşullarını İşbu Usul ve Esaslar’ın 5inci maddesinde belirtilen kapsamda 

Teknoloji Transfer Ofisi’nin koordinasyonunda, İşbu Usul ve Esaslar’ın dahilinde 

“Araştırma Anlaşması”  ile yazılı hale getirmek ve anlaşmaların Üniversite’ye veya işbu 

Usul ve Esaslar’a karşı yükümlülükleri ile çatışmamasını sağlamak ile yükümlüdürler. 

 

(4)  Araştırmacılar, Üniversite’nin resmi bir temsilcisi tarafından yetkilendirilmedikleri 

sürece, Üniversite adına üçüncü kişiler ile Bakanlıklar, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, vb. 

destek kurumları ve sanayi kuruluşları ile Araştırma Anlaşması yapmaya yetkili değildirler. 

 

(5)Araştırmacılar, Üniversite’ye karşı yükümlülüklerini bu tür anlaşmalar yaptıkları üçüncü 

kişilere açıkça ifade etmek ve işbu Usul ve Esasların bir kopyasının ilgili taraflara 

verilmesini sağlamakla yükümlüdürler. 

 

(6)  Fikri mülkiyeti korumaya (patent, faydalı model, marka vb.)yönelik başvurma kararı 

alınmış ise,   Araştırmacı, fikrî ürüne ilişkin hiçbir ayrıntıyı Teknoloji Transfer Ofisi’nin 

önceden izni olmadan yazılı yada sözlü olarak yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi taahhüt 

eder. 

 

(7)  Üniversite’nin bir Araştırmacısının başka bir kurumdaki misafir araştırmacılığı, proje 

ortaklığı veya başka  bir  üniversitede yürütülen  projede yardımcı araştırmacılığı gibi 

görevleri sırasında ortaya çıkan fikrî ürünlerine ilişkin haklar, Üniversite ile diğer kurum 

arasında yapılacak bir anlaşmaya tabidir. Bu gibi durumlarda Araştırmacı, Üçüncü Kişiler ile 

imzalanan anlaşmaların bir nüshasını Teknoloji Transfer Ofisi’ne vermekle yükümlüdür. 

 

(8) Araştırmacılar, yürüttükleri araştırmaların sonuçlarından elde ettikleri fikrî ürünlerini 

geciktirmeksizin EK-1’de belirtilen “Buluş Bildirim Formu” ile imzalı olarak Teknoloji 

Transfer Ofisi’ne bildirmekle yükümlüdür. 

 

(9) Araştırmacılar işbu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesinden önce Üniversiteye 

bildirilmeksizin yaptıkları işbu Usul ve Esaslar kapsamındaki konulara ilişkin başvurulara 

ait bilgileri de 30 gün içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi’ne bildirmekle yükümlüdür. 

 

(10) Araştırmacıların İşbu Usul ve Esaslar altındaki hak ve yükümlülükleri, 

Üniversitedeki kayıtlarının ve ya istihdamlarının sona ermesine kadar devam eder. Ancak 

Araştırmacıların Üniversite’de kayıtlı/istihdamlı oldukları süre içinde yapılan Fikrî 

Hakların korunmasına yönelik başvuruları  ve/veya tescillere ilişkin hak ve 

yükümlülükleri kayıtlarının/istihdamlarının sona ermesinden sonra da devam edecektir. 
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MADDE 5- Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği 

(1) Öğretim Elemanları’nın Kamu kaynakları ile yürütülen araştırmalarda yaptığı buluşlar 

serbest buluştur. İşbu Usul ve Esaslarda maddelerinde tanımlanan tüm Araştırmacılar 

aynı haklara sahiptir. Ancak Araştırmacılar buluşun fikrî haklarını Üniversite’ye 

devretmeyi talep edebilirler. Bu durumda Üniversite, İşbu Usul ve Esaslar 

çerçevesinde ve  kapsamında fikrî  haklar   ile  ilgili  tüm   işlemleri,  ticarileştirme  

lisanslama anlaşmaları da dahil yürütme sorumluluğunu alır. Üniversite’nin, yaptığı 

değerlendirmelerle bu hakkı istememesi durumunda, buluşçunun buluşunu 

değerlendirme hakkı mahfuzdur. Üniversite, fikrî hakların buluşçu(lar)a devrini makul 

olmayan sebeplerle geri tutmayacak veya geciktirmeyecektir. Üçüncü Kişiler 

tarafından desteklenen araştırmalar veya Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde 

imzalanmış başka bir anlaşma kapsamında ortaya çıkan hak sahipliği, söz konusu 

anlaşmaların hükümlerine göre belirlenecektir.  

 

(2) Üniversite tarafından istihdam edilmemiş öğrencilerin, öğrenimlerinin normal gidişatı 

esnasında oluşturdukları  bütün fikrî ürünleri üzerindeki hakları kendilerine aittir. 

Ancak, Üçüncü Kişiler’in öğrenciye veya öğrencinin çalışmalarına sponsor olduğu 

durumlarda veya öğrencinin araştırma faaliyetini önemli derecede Üniversite ve/veya 

kamu kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği durumlarda, öğrencilere fikrî haklarını 

Üniversiteye devretme seçeneği verilecek ve bu esaslarda tanımlanan kapsamda 

herhangi bir çalışan hak sahibi gibi aynı haklara sahip olacaklardır.  Bu gibi 

durumlarda,  öğrenci danışmanı,  ilgili koşullar ve Üçüncü Kişiler’in hakları açısından 

öğrenciyi mümkün olduğunca erken bilgilendirmekle yükümlüdür. Haklar 

Üniversite’ye yada bir sponsora tahsis edildiğinde veya sponsora lisanslı olduğunda, 

Üniversite tarafından fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden edinilecek gelirin 

paylaştırılması hususunda öğrenci,   Üniversite çalışanı olarak kabul edilecektir.  

 

(3) Eserlerdeki bütün haklar, Üniversite Kaynaklarının kullanımından bağımsız olarak 

bunları meydana getirenlere ait olacaktır.  Üniversite tarafından siparişi verilen veya 

bir sponsorlu araştırma veya başka bir üçüncü taraf anlaşması ile geliştirilen Eserler, 

istisna teşkil edecek ve bunlar için ilgili anlaşmanın  hükümleri dikkate alınacaktır. 

Üniversite, devraldığı herhangi bir fikrî hakkı, süreç içerisinde herhangi bir 

aşamasında kullanmamaya karar verirse veya kullanamazsa, bu duruma ilişkin 

bildirimi, korumanın elde edilmesini önleyici herhangi bir eylem veya kasıtlı terkten 

en az bir ay önce Araştırmacıya yapacaktır. Böyle durumlarda, buluşçu(lar), İşbu  Usul 

ve  Esasların ilkeleri kapsamında fikrî haklarını bireysel olarak koruma/değerlendirme 

seçeneğine sahip olacaktır. Üniversite, fikrî hakların Araştırmacıya devrini makul 

olmayan sebeplerle geri tutmayacak veya geciktirmeyecektir.  

 

(4) Buluşçu/Eser Sahibi işbu Usul ve Esaslar’ın içeriğinde belirtilen mevzuata göre, 

buluşun ne şekilde ticarileştirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında 

Üniversite’ye yazılı bilgi vermekle yükümlüdürler. Üniversite, kendisine yapılan yazılı 

bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan Üniversite tarafından 
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yapılan harcamaları aşmayacak bir miktarı Araştırmacıdan talep edebilir. 

Araştırmacılar, fikrî hakların Üniversite’den Üçüncü Kişiler’e devrine yönelik olarak 

taleplerini, ilk olarak Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne yapmakla 

yükümlüdürler. 

 

MADDE 6- Gizlilik koruma, anlaşma ve yürütülmesi 

Her türlü Buluş, kitap, marka vb. fikri mülkiyet başvurusu Düzce Üniversitesi Teknoloji 

Transfer Ofisi tarafından korunabilir olmadığı kanıtlanana veya fikrî hak başvurusu yapılana 

kadar bir ticari sır olarak değerlendirilmeli ve gerekli görüldüğü durumlarda taraflar arasında 

”Gizlilik Sözleşmesi” imzalanarak koruma altına alınacaktır. Böylelikle kanunda açıklanan 

haliyle “Üniversite’de yürütülen araştırma ile ilgili her türlü olgu, bilgi, çözüm ya da veriler 

potansiyel ticari sır niteliği taşımaktadır”. Bu nedenle Araştırmacılar Üçüncü Kişiler ile 

iletişimlerinde gizlilik hükümleri konusunda gereken özeni gösterecektir. Anlaşmazlık veya 

gizlilik konularında herhangi bir şüphe doğması halinde, ilgili her  bir  taraf  için  tatmin  

edici  bir  çözüme  varmak  amacıyla   Araştırmacılar doğrudan Düzce Üniversitesi 

Teknoloji Transfer Ofisi ile temas edecek ve her türlü potansiyel ve mevcut çıkar çatışmasını 

rapor edecektir.  

 

Düzce Üniversitesi Teknoloji Taransfer Ofisi gizlilik süreçlerini yürütecek ve yönetecektir. 

 

 

MADDE 7- Fikrî hakların tespiti, açıklanması ve ticarileştirilmesi süreçleri 

 

Buluş Bildirim tarihinden sonra, Teknoloji Transfer Ofisi,   Buluş Bildirimi’ni inceleyerek, 

öncelikle hak sahipliğinin belirtildiği şekilde olup olmadığını tespit eder ve gerekli 

görüldüğü durumlarda akademik ve/veya teknik uzman desteği de alarak fikrî hakkın 

değerlendirilmesine başlar.  

 

(1) İlk adım olarak, fikrî hakların korunması ve fikrî  ürünlerin  ticarileştirilmesini  

engelleyebilecek  başlıca  engelleri  belirlemek üzere bir ön değerlendirme yapılır. 

Buluşçunun/ların Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi  Buluş Bildirim 

Formu’nda  ve/veya  “Mutabakat  Sözleşmesi”  nde  verdikleri  eksik  ya  da  yanlış 

bildirim sebebiyle, yapılan Fikrî Hak koruma başvuruları ve anlaşmalarda bilgilerin 

yanlış  ya  da  eksik  belirtilmesinden  doğacak  sonuçlar  Buluşçunun 

sorumluluğundadır.  

 

(2) Ön değerlendirmenin sonuçlarına göre, Teknoloji Transfer Ofisi fikrî hakların 

korunup korunmaması ve kullanılıp kullanılmamasına dair bir tavsiye kararını 

başvuru tarihinden itibaren 5 ay içerisinde alır ve Üniversite Yönetimine bildirir. 

Buluşçu(lar) bukararınveriliştarihindenitibaren14 işgünü içerisinde karardan haberdar 

edilir. Fikrî haklarının korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerine destek alma 
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karşılığı Buluşçu(lar)a fikrî haklarını Üniversiteye devretme seçeneği verilir.  

 

(3) Hak sahipliğinin Üniversiteye devri konusunda karar verilirse,  Sınai ve Fikri 

Haklar Devir Sözleşmesi imzalanır. Bir fikrî hakka ilişkin başvuru yapılmadan önce 

araştırma sonuçlarının kamuya açıklanması, ilgili fikrî hakların uygun şekilde 

korunmasını ciddi derecede tehlikeye düşüreceğinden hak sahibinden/sahiplerinden 

gerekli başvuru yapılmadan önce, araştırma sonuçlarına ilişkin kamuya herhangi bir 

bildirim yapmaktan kaçınmaları istenir.  

 

(4) Fikrî ürünlerinin teknik  gizli bilgi  (ticari sır) olarak  ticarileştirilmesinin daha uygun 

olduğu durumlarda, Üniversite, hakların koruması için başvurmamaya karar verebilir 

veya yayınlanmamış bir başvuruyu geriçekebilir. Böyle durumlarda, hak 

sahibinden/sahiplerinden fikrî ürünlerini herhangi  bir  şekilde kamuya açıklamaktan 

sakınacaklarına dair yazılı bir beyan talep edilir.   Ancak bu seçenek tercih 

edildiğinde, Üniversite Araştırmacıların yayın yapma özgürlüğünü, olası ticari 

kazancına zarar vermemeyi ve ayrıca kamu menfaatlerini de dikkate almakla 

yükümlüdür.  

 

(5) Araştırmacıların, İşbu Usul ve Esaslar kapsamında fikrî haklarını Üniversite’ye 

devretmeme  kararı  almaları  veya  Üniversite’nin Fikrî  Hakları  istememesi 

durumunda ve fikrî hakların buluşçular  tarafından ticarileştirilmesi durumunda, İşbu 

Usul ve Esaslarda belirtilen mevzuata göre, buluşun ne şekilde ticarileştirildiği ve 

elde edilen kazanç miktarı hakkında Üniversite’ye yazılı bilgi vermekle 

yükümlüdürler. 

 

 

MADDE 8-  Usul ve Esaslar’ın yürütülmesi ve fikrî haklar gelirlerinin paylaşımı ve 

yönetimi 

Teknoloji  Transfer  Ofisi,  işbu  Usul  ve  Esaslar’ın  uygulanmasından Düzce üniversitesi 

Rektörüne karşı sorumludur. Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversitenin Fikrî Hak kayıtlarını 

uygun bir formda ve yeterli ayrıntıda korumakla gerektiğinde üniversite Rektörürünün izni ve 

isteğiyle kamu ile paylaşmakla yükümlüdür. Teknoloji  Transfer  Ofisi,  korunan  fikrî  

hakların  devamına  ilişkin  ödeme yükümlülüklerini ve tarihlerini takip eder, tahakkuk eden 

her türlü masrafın zamanında ödenmesi konusunda hak sahibini/sahiplerini bilgilendirir. 

Teknoloji Transfer Ofisi, ticarileşen ve/veya lisans verilen her bir fikrî ürün için muhasebe 

kayıtlarının tutulmasını Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince tutulması konusunda 

takipciolur ve kullanımdan gelen gelirlerin hak sahibi/sahipleri arasında yapılan anlaşmalar 

çerçevesinde dağıtılmasını sağlar. 
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MADDE  9-  Gelirler ve dağılımları 

Her türlü ürün ve süreç vb. geliştirmeye yönelik ticarileştirme faaliyetleri, fikri mülkiyetin 

transferi, satışı, kiralanması vb. sonucu bir gelir elde edilmesi durumunda, öğretim elemanına, 

üniversite tarafından tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra geriye kalan toplam gelir 

tutarı üzerinden hesaplanmak üzere, taraflar arasında imzalanan ve aşağıda ayrıntılı planı 

verilen gelir paylaşım durumuna göre %30 - %70 aralığında bir pay verilir. Üniversite ile 

öğretim elemanı arasında süreçlerdeki hak ve yükümlülüklerin tespitine ve gelirin 

paylaşımına yönelik aşağıdaki esasları içeren bir sözleşme yapılır. Hak sahibi üniversite 

mensubu kişi sayısı birden fazla ise araştırmacı payı sözleşmede belirtilmemiş olmak kaydıyla 

eşit oranıdır. 

 

‘Net Gelir’den elde edilen hasılatın paylaşım oranları aşağıdaki  şekilde  belirlenir; 

Üniversite kendisine düşen pay içinden Kümülatif net gelirin %5’ine tekabül eden tutarı 

Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerinde değerlendirir. 

 

Paylaşım  oranları; 

 

a) Kümülatif  Netgelirin  50.000  TL  ve  altında  olması  durumunda  

Araştırmacı(lar)%70 lik kısmını, üniversite %30’luk kısmını alır,  

b) Kümülatif Netgelir miktarının 50.001-250.000 TL arasında olması durumunda 

Araştırmacı(lar)%65’lik kısmını,üniversite %35kısmını alır,  

c) Kümülatif Netgelir miktarının 250.001 TL ve üzerinde olması durumunda 

Araştırmacı(lar)%60’lık kısmını,üniversite %40’lık kısmını alır,  

 

Toplu ve tek sefer ödemelerde kümülatif gelire ait sınır miktarları yukarıdaki oranlar dikkate 

alınarak hak paylaşımı yapılır. 

 

 

Yukarıda açıklanan oranların istisnası ise; 

Üniversite - Sanayi İşbirliği çerçevesinde, şirketlerle ortak yürütülen projelerde, 

gerçekleştirilen yeniliklerin değerlendirilmesinde, şirket ile yapılan sözleşmedeki hükümler 

uygulanır. Bu kapsamda öğretim elemanının payı, konuya yönelik tüm giderler ve vergiler 

sonrası geriye kalan tutar üzerinden hesaplanmak üzere üniversiteye düşen pay esas alınmak 

suretiyle bu payın %50sinden daha az olamaz.  

 


