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2547 58 Madde 
 
k) (Ek: 16/2/2016-6676/5 md.) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve 
geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler 
döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası 
uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu 
kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi 
bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) 
fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve 
faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim 
kurulunun izni ile karar verilir. 



(18) Kanunun 58 inci maddesinin (k) fıkrası kapsamında döner sermaye işletmesi 
hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden, aynı 
maddenin (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti 
yapılmaz. Yürütülen faaliyetle ilgili olarak yapılan giderler düşüldükten sonra, kalan 
gelirin yüzde 85’i, Bilimsel Araştırma Projeleri Payı, Hazine Payı, Gelir Vergisi ve 
Damga Vergisi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, 
aynı maddenin (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır.” 
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YÖNETMELİK 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN 
YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK 

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
YÖNETMELİĞİ 

Madde 1- Kapsam 

Yükseköğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerde, araştırmacıların bilimsel 
çalışmalarından doğacak, kuruma ait her türlü bilgi, know-how, girişim fikri, yazılım, her 
tür eser, proje tasarım, marka, faydalı model ve patent gibi fikri mülkiyet hakları, bunların 
ticarileştirilmesi ve üçüncü taraflara aktarılması süreçleri, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, bu Yönetmeliğe tabidir. 
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Madde 3- Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu 
Rektör veya Rektör Yardımcısının başkanlık edeceği Komisyon, uzmanlıkları ve 

deneyimleri açısından belirlenmiş üç öğretim üyesi ile varsa Teknoloji Transfer Ofisi veya 
Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi sorumlusu olmak üzere, en az beş kişiden 
oluşur.  

Komisyon ilgili kurumun senatosunca kabul edilmiş ve öğretim elemanlarına 
duyurulmuş Fikri Mülkiyet Hakları Usul ve Esasları doğrultusunda, Kuruma ait olan veya 
olabilecek fikri ürünlere ilişkin her türlü süreci değerlendirir. Fikri haklar açısından buluşçu 
ve/veya eser sahiplerine ödenecek lisans bedelleri ve varsa üniversitenin payı konusunda 
her türlü kararı yürürlükteki mevzuata uygun olarak alır ve uygulamaları izler.  

Komisyon gerektiğinde kurum idari personelinin veya varsa Teknoloji Transfer Ofisi 
veya Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi personelinin hizmetlerinden yararlanır. 
Komisyon sekretaryasını, Teknoloji Transfer Ofisi veya Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve 
Doküman Birimi yürütür. Teknoloji Transfer Ofisi ticarileşen fikri mülkiyet hakları için 
muhasebe kaydı tutar ve ticarileşme gelirlerinin Fikri Mülkiyet Hakları Usul ve Esasları ve 
Mutabakat Sözleşmesi çerçevesinde ilgili taraflara ödemesini gerçekleştirir. 

  



  

Madde 6- Ödemeler 
Fikri mülkiyet hakkının ticarileşmesinden elde edilen gelirler, Fikri Mülkiyet Hakları 

Usul ve Esasları ve Mutabakat Sözleşmesi çerçevesinde, araştırmacı, kurum ve varsa 
Teknoloji Transfer Ofisi arasında paylaştırılır ve telif ücreti şeklinde ödenir.  

Söz konusu ödemelerde, fikri mülkiyet hakkının korunması ve ticarileştirilmesi ile 
ilgili olarak kurum ve/veya Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapılan masraflar ve 
Teknoloji Transfer Ofisi payı çıkartılarak hesaplanan “Net Gelir” göz önüne alınır. 

  

Madde 7- Üniversitenin Hakkı 
Fikri mülkiyet hakkının ticarileşmesinden elde edilen gelirlerden kuruma düşen pay, 

kurumun mevcut ve gelecekteki araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek ve 
desteklemek için kullanılır ve bu amaç için döner sermaye hesabında açılmış özel bir 
hesapta toplanır. 

Söz konusu kurum payı, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi çalışmaları başta 
olmak üzere, araştırma projeleri, araştırma alt yapısı ve ekipmanı, ayrıca Rektörlük 
kararına bağlı olarak gelecekteki geri kazanılabilir nitelikli anlaşmaları finanse etmek için 
kullanılabilir. 
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Madde 8- Kurum Kaynakları 

Fikri mülkiyet haklarının kuruma ait olmaması durumunda, Araştırmacılar, fikri 
mülkiyet hakkının geliştirilmesinde kurum kaynaklarının kullanılıp 
kullanılmadığı, kullanıldı ise hangi kaynakların ne şekilde kullanıldığı, fikri 
mülkiyet hakkının ne şekilde ticarileştirildiği ve elde edilen kazanç miktarı 
hakkında varsa kurumun TTO’suna, yoksa Rektörlüğe yazılı bilgi vermekle 
yükümlüdürler. Kurum, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç 
ay içinde elde edilen kazançtan kurum kaynakları ile yapılan harcamaları 
aşmayacak bir miktarı Araştırmacıdan talep edebilir.    
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 ÜRETİM REFORM PAKETİ 



Teknoloji Transfer Ofisi 
MADDE  – (1) Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel 
sektör ile işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında 
koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere, Yükseköğretim Kurulundan önceden 
izin alınarak, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla sermaye şirketi statüsünde 
teknoloji transfer ofisi kurabilirler.  
 (2) Bu madde hükümleri kapsamında kurulan şirketler ile bunların yürüttükleri faaliyetler 
hakkında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, hükümleri uygulanmaz. Şirketin, teşkili, görevleri, 
yönetimi, çalışma usul ve esasları ve tasfiyesine ilişkin hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından 
çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
  



Araştırmacı istihdamı 
MADDE - (1) Devlet yükseköğretim kurumlarında, araştırma, uygulama merkezlerinde, 
araştırma enstitülerinde, ders vermeyen, sadece araştırma geliştirme faaliyetlerinde 
bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri projelerde yardımcı olmak üzere, varsa 
üstlendikleri mecburi hizmetlerini yerine getirdikten sonra, en fazla üç yıl süre ile doktora 
sonrası araştırma çalışmaları kapsamında araştırmacı görevlendirilebilir. İstihdam edilen 
araştırmacıların ödemeleri kurumun öz gelirlerinden karşılanır, istihdama ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir.  



Ücretli araştırma izni 
MADDE - (1) Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı 
yıl çalışan öğretim üyelerine, yurtiçinde ve yurtdışında alanıyla ilgili araştırma 
geliştirme niteliğinde çalışmak üzere, fakülte yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin 
aksamaması için gerekli tedbirler alınmış olmak kaydıyla ilgili üniversite yönetim 
kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl 
süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için, öğretim 
üyesinin birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir Devlet 
yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir. 



Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin kullandırılmasında, proje kapsamında 
çalıştırlacak olan bursiyerlere, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim 
Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın 
belirlenecek miktarlarda burs verilir.   

2547 Sayılı Kanunun 58 Maddesinin b fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  


