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BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ  

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE BİLGİNİN  

TİCARİLEŞTİRİLMESİ USUL VE ESASLARI 

Birinci Bölüm 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi çalışanlarının 

geliştirdiği fikri ürünlere ve bu ürünlerden doğan fikri-sınai mülkiyet haklarına ilişkin usul ve 

esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile fikri ürün geliştiren 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi çalışanlarının karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, 10.01.2017 tarih ve 29944 Sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa ve 29.09.2017 tarih ve 30195 Sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen 

Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğe dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4- Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) BVÜ: Bezmialem Vakıf Üniversitesini, 

b) TTO: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini, 

c) FSMH Kurulu: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kurulunu, 

d) TTO Yönetim Kurulu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim 

Kurulunu, 

e) Rektör: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörünü, 

f) Mütevelli Heyet Başkanı: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, 

g) Mütevelli Heyet: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

h) Çalışan: Görev, unvan ve benzeri niteliklerine bakılmaksızın BVÜ bünyesinde tam 

zamanlı iş sözleşmesi, kısmi zamanlı iş sözleşmesi, görevlendirme, proje sözleşmesi, 
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stajyer ve benzeri nitelikte hukuki bir ilişki kapsamında çalışan kişiler; 2547 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendindeki araştırmacılar, öğretim 

elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları) ile 

idari personel, stajyerler, öğrenciler veya ortak projelerde görev alanları, 

i) BVÜ Kaynakları: Doğrudan veya dolaylı bir yolla BVÜ tarafından sağlanan fiziki 

mekan, donanım, yazılım, laboratuvar, işlik ve insan kaynakları dâhil olmak üzere her 

türlü fon, tesis ve sair kaynakları, 

j) Fikri Ürün: Bu usul ve esaslarda bağlamındaki fikri ürün; patent, faydalı model, 

tasarım, entegre devre topografyası, bilgisayar programları, yapma bilgisi (know-how) 

ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunan her türlü 

zihinsel ürünü (Bilgisayar programları hariç olmak üzere fikir ve sanat eserleri fikri 

ürün sayılmaz), 

k) Hizmet Buluşları: Çalışanın, BVÜ’de yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği 

veya büyük ölçüde BVÜ’nün deneyim ve çalışmalarına dayanan, iş ilişkisi sırasında 

geliştirdiği buluşları, 

l) Serbest Buluşlar: Çalışan tarafından meydana getirilmekle birlikte hizmet buluşlarının 

dışında kalan diğer buluşları, 

m) Çalışan Tasarımları: Çalışanın, BVÜ’de yükümlü olduğu faaliyeti gereği 

gerçekleştirdiği veya büyük ölçüde BVÜ’nün deneyim ve çalışmalarına dayanan, iş 

ilişkisi sırasında geliştirdiği tasarımları, 

n) Fikir ve Sanat Eserleri: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel 

sanatlar (yağlı ve suluboya tablolar, heykeller, mimarlık eserler ve FSEK md.4’te sayılan 

sair eserler) veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade 

eder. (Bilgisayar programları hariç olmak üzere FSEK kanunu ile düzenlenen fikir ve 

sanat eserleri bu usul ve esasların konusuna dâhil değildir.) 

o) Fikrî Mülkiyet Hakları: Kayıtlı veya tescilli olup olmadığına bakılmaksızın ve yine özel 

bir mevzuatla ve/veya haksız rekabet gibi genel hükümlerle korunan fenni ve sınaî 

alanda BVÜ’nün sahibi veya ortağı olduğu fikri ürüne ilişkin tüm yasal haklarını (Ancak 

bilgisayar programları hariç olmak üzere fikir ve sanat eserleri bu kapsamın 

dışındadır.), 

p) Gelir: Lisans ve devir gelirleri de dâhil olmak üzere fikri ürünlerin ticarileştirilmesinden 

elde edilen meblağı, 
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q) Kümülatif Gelir: Hesaplamanın yapıldığı yıl da dâhil olmak üzere elde edilen yıllık net 

gelirlerin toplamını (Net gelir cironun %10’undan az olamaz, net gelirin cironun 

%10’unda az olduğu durumlarda cironun %10’u baz alınır.), 

r) Spin-off: BVÜ’nün entelektüel birikimi ile kurulan BVÜ ve/veya TTO’nun yatırım ve 

teknoloji desteği sağladığı küçük ve yeni yüksek teknolojili şirketi, 

s) Spin-out: BVÜ’nün entelektüel birikimi ile kurulan ve BVÜ ve/veya TTO’nun yatırım 

ve teknoloji desteği sağlamadığı küçük ve yeni yüksek teknolojili şirket 

ifade eder. 

İkinci Bölüm 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

BVÜ’nün Yükümlülükleri 

MADDE 5- (1) Fikri mülkiyet haklarını koruma altına almak, araştırma faaliyetlerine dayanan 

buluşları ticarileştirmek ve bunlardan elde edilen gelirleri payları oranında Çalışanlara vermek, 

(2) İşbu usul ve esaslar ile araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve 

yayınlanmasının zamanlaması, kapsamının belirlenmesi,  fikri ürünlerin kamu yararı dışında 

kullanımını önlemek için gerekli düzenlemeleri yapmak, 

(3) Ulusal fikri haklarının korunması için resmi makamlara yapılan başvuruların harç 

ücretlerini, başvuruda vekil hizmeti alınması halinde vekillik masraflarını, patent veya faydalı 

model araştırma ve yıllık sicil yenileme ücretlerini karşılamak, 

(4) BVÜ’nün takdirinde olmak kaydıyla uluslararası fikri haklarının korunması için resmi 

makamlara yapılan başvuruların harç ücretlerini, başvuruda vekil hizmeti alınması halinde 

vekillik masraflarını, patent veya faydalı model araştırma ve yıllık sicil yenileme ücretlerini 

karşılamak, 

(5) Buluşun gerçekleştirilmesi veya fikri koruma sonrasında prototip ve benzeri gerekli 

aşamalar için laboratuvar ve altyapı hizmetlerini çalışanlara sunmakla yükümlüdür. 

TTO’nun Yükümlülükleri 

MADDE 6- (1) BVÜ’nün fikrî mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesinden TTO 

sorumludur. İhtiyaç duyması halinde TTO, sürecin yürütülmesinde fikri ürünü geliştirenden 

destek alır. 
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(2) Konuya ilişkin yapılacak tüm çalışmalarda gerek BVÜ’nün gerekse çalışanın tüm haklarını 

korumak adına, sürecin başlangıcında süreçle ilgili tüm sözleşmeleri hazırlamak, 

(3) BVÜ’de gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarından ortaya çıkan fikri ürünlerin korunmasını 

sağlamak için ulusal ve BVÜ’nün takdirinde olmak kaydıyla uluslararası alanda gerekli tüm 

başvuruları yapmak, 

(4) BVÜ’de gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarından ortaya çıkan fikrî ürünlerin ticari 

potansiyellerini belirleyecek süreçler oluşturmak ve bu süreçler doğrultusunda FSMH 

Kurulu’na sunmak, 

(5) FSMH Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda serbest buluş kararı çıkması 

halinde çalışanların haklarını korumaları için yönlendirme yapmak, 

(6) Fikri ürünlerin ticarileştirmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası alanda BVÜ ve ortak 

hak sahibi varsa (yetkilendirilmesi durumunda), hak sahiplerini temsil etmek ve ilgili 

anlaşmalarda taraf olmak, 

(7) Ticarileştirme faaliyetleri esnasında bölge için sosyal ve ekonomik kalkınma adına bölgeye 

özgü sorunların incelenmesi sonucunda BVÜ için öncelikli araştırma alanları oluşturmak, 

(8) Fikri mülkiyet haklarının korunması için yapılacak başvurulara üçüncü kişilerden destek 

almak için gerekli girişimlerde bulunmak, gerektiğinde profesyonel kişi, kurum ve 

kuruluşlardan hizmet satın almak, 

(9) Korunan fikri mülkiyet haklarının devamına ilişkin ödeme yükümlülüklerini (Rektörlük 

nezdinde) takip etmek,  

(10) Ticarileşen her bir fikrî ürün için muhasebe kayıtlarını ve kullanımdan gelen gelirlerin 

yapılan anlaşmalar çerçevesinde dağıtılmasını Üniversitenin ilgili birimleri ile birlikte takip 

etmek, 

(11) Fikri mülkiyet haklarının korunması için yapılacak başvuruların veya tescil işlemlerinin 

iptali için rapor hazırlayarak FSMH Kurulu’na sunmak, 

(12) Fikri mülkiyet haklarına dönük eğitimler düzenlemek ve farkındalık faaliyetlerini 

yürütmek. 

 

 

 



Sayfa 5 / 11 
 

Çalışanların Yükümlülükleri 

MADDE 7- (1) Çalışan, TTO Yönetim Kurulu görüşü ve Rektörlük Makamınca yazılı bir 

şekilde yetkilendirilmedikçe fikri ürünler ile ilgili üçüncü kişilerle araştırma, geliştirme, 

danışmanlık ve benzeri anlaşmalar yapmamak, 

(2) Başka bir özel veya kamu kurum veya kuruluşunda misafir araştırmacı ve proje ortaklığı 

gibi görevler alması halinde geliştirilen fikrî ürünlere ilişkin haklarla ilgili araştırmacı, BVÜ ve 

belirtilen bu üçüncü kişilerin akdedeceği üç taraflı anlaşmalara uymak, 

(3) Yürüttükleri bu araştırmalarda geliştirdikleri fikrî ürünler için en geç bir (1) ay içerisinde 

“Fikri Ürün Bildirim Formu” doldurmak ve TTO’ya teslim etmek, 

(4) Hukuki ilişkiler veya istihdamının sona ermesinden önce başlamış araştırma faaliyetlerinde 

geliştirilen fikri ürünlerden doğan hakların BVÜ’ye ait olduğunu kabul etmek (fikri ürünü 

bildirim yapma fırsatı bulamadan hukuki ilişkisi sona ermişse Çalışanın bildirim yükümlülüğü 

devam eder), 

(5) TTO’nun fikri ürünü ticarileştirmesi için gerçekleştirdiği faaliyetlerde gerekli görüldüğü 

durumda görüşmelere katılmak ve istendiği durumda gerekli teknik sunumları yapmak, 

(6) TTO Yönetim Kurulunun görüşü ve Rektörlük Makamının yazılı izni olmadan söz konusu 

fikri ürünü kullanmamakla yükümlüdür. 

Üçüncü Bölüm 

Fikri Ürün Bildirimi  

MADDE 8- (1) Bu usul ve esaslar kapsamına giren buluşlar; Patent, faydalı model, 

tasarım, entegre devre topografyası, bilgisayar yazılımları ve programları, yapma bilgisi 

(know-how) ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunan her türlü 

fikri üründür.  

(2) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan kitap, makale, rapor, müzik ve sinema eserleri 

gibi fikri ürünler bu usul ve esasların kapsamı dışındadır. 

(3) Çalışan, geliştirdiği fikri üründen elde edilen tüm sonuçları, araştırma sırasında alınan 

destekleri, sponsorlukları ve anlaşmaları TTO’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim, fikri 

ürünün geliştirilmesiyle birlikte en geç bir ay içinde yapılır. TTO’ya yapılmayan bildirimler 

yapılmamış ve geçersiz sayılır. 
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(4) Çalışan, TTO tarafından hazırlanan Fikri Ürün Bildirim Formunu doldurmakla yükümlüdür. 

Fikri ürünün daha iyi açıklanması ve incelemesi aşamasında gerekli olan önceki belgeler de 

dahil olmak üzere tüm bilgileri, dokümanları, planları, tasarımları ve diğer bilgi ve belgeleri 

fikri ürün bildirim formuna ekler. Ayrıca söz konusu fikri ürün buluş ise, buluşun serbest buluş 

niteliğinin olup olmadığını gerekçeleri ile birlikte sunar. Fikri Ürün bildirim formunun teslimi 

sırasında BVÜ, TTO ve Çalışan arasında Gizlilik Sözleşmesi imzalanır. 

(5) Fikri Ürün Bildirim Formunda belirtilmesi zorunlu unsurlar, 

a) Teknik problem, 

b) Teknik problemin çözümü, 

c) Fikri Ürünün nasıl gerçekleştirildiği, 

d) Varsa fikri ürünün resimleri, 

e) Kendisine verilen yazılı ve sözlü talimatlar, 

f) Üniversite deneyim ve çalışmaları, 

g) Varsa diğer çalışanların katkısı 

olarak belirlenmiştir. 

(6) TTO, fikri ürün bildirimini kaydeder ve tebellüğ tarihini bildirim yapanlara gecikmeksizin 

ve yazılı olarak bildirir. Bildirimde şekil ve/veya içerik açısından düzeltme gerekiyorsa, bunu 

en geç iki ay içinde bildirimde bulunan Çalışana iletir. Aksi halde bildirim TTO tarafından 

kabul edilmiş sayılır. Çalışan talep edilen düzeltmelerin iletildiği tarihten itibaren en geç bir ay 

içinde yapmak zorundadır. Aksi halde bildirim usule aykırı yapılmış sayılır ve fikri ürün 

bildiriminin yeniden yapılması gerekir. 

(7) Fikri mülkiyet hakkının ortak mülkiyete konu olduğu ve projenin üçüncü bir tarafça 

yürütüldüğü durumlarda, projenin yürütüldüğü ilgili Kurum/Kuruluş, fikri ürün bildiriminin 

BVÜ’nün haklarına zarar vermeyecek şekilde ve makul bir süre içinde üçüncü kişi tarafından 

BVÜ TTO’ya bildirimin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

(8) Fikri ürün birden çok Çalışan tarafından gerçekleştirilmiş ise bu bildirim birlikte veya 

aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yapılır ve dâhil olan tüm taraflarca imzalanan 

Mutabakat Sözleşmesi ile fikri ürünü geliştirenlerin adları, katkı payları ve aralarındaki hak 

paylaşımları belirtilir. Belirtilmezse katkı payları eşit olarak kabul edilir. 

(9) Fikri Ürünü geliştiren çalışan, bildirimi BVÜ dışında başka kurumlara da yapması halinde 

bu hususu TTO’yu ayrıca bilgilendirmekle yükümlüdür. 
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(10) Söz konusu fikri ürün farklı yükseköğretim kurumlarına bağlı Çalışanlar tarafından BVÜ 

araç-gereçleri ve imkânları kullanılarak gerçekleştirilmişse bu fikri ürün de TTO’ya bildirilir.  

(11) Bildirim tarihi, Çalışanların tamamı veya temsilcisi tarafından imzalanmış bildirim 

formunun TTO tarafından teslim alındığı tarih olarak kabul edilir. 

Dördüncü Bölüm 

Fikri Mülkiyet Hakkı Sahipliği 

MADDE 9- (1) Fikri ürünü geliştirenin, BVÜ bünyesinde edindiği deneyim ve çalışmalarla 

veya BVÜ’nün araç ve gereçleri kullanılarak gerçekleştirilen fikri ürünlerin hak sahibi 

BVÜ’dür.  

(2) FSMH Kurulu, buluşlar bakımından hak sahipliğine ilişkin kararını buluş bildiriminin 

TTO’ya ulaşmasından itibaren en geç dört ay içinde buluş yapana yazılı olarak bildirmekle 

yükümlüdür. Aksi takdirde buluş serbest hale gelir. Buluşun serbest hale gelmesiyle BVÜ’nün 

buluş için yapılacak masraflarda (resmi harçlar, prototip ve üretim maliyetleri, belgelendirme 

vb.) herhangi bir mali yükümlülüğü bulunmaz. 

(3) Buluşlar haricindeki fikri ürünler ise BVÜ’ye aittir.  

(4) Çalışanlar, BVÜ’nün fikri ürün bildirimi sonucunda hak sahipliğine ilişkin kararına karşı, 

kararın bildirim tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, fikri ürünün serbest buluş olduğunu 

ileri sürerek ilgili belgelerle birlikte TTO Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz TTO Yönetim 

Kurulu tarafından yazılı gerekçelerle iki ay içinde karara bağlanır. Aksi halde buluş, serbest 

hale gelir. Verilen karar, gerekçesiyle birlikte gecikmeksizin buluş sahibine bildirilir. Buluşlar 

bakımından BVÜ’nün, FSMH Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerle bu hakkı 

istememesi durumunda buluş serbest bırakılır. Bu halde ilgili çalışan, buluşu dilediği gibi 

kullanabilir. Buluşun serbest bırakılması halinde BVÜ’nün buluş için yapılacak masraflarda 

(resmi harçlar, prototip ve üretim maliyetleri, belgelendirme vb.) herhangi bir mali 

yükümlülüğü bulunmaz. 

(5) FSMH Kurulu, buluş üzerinde hak sahipliği kararını verirse, BVÜ ve çalışanlar arasında 

Fikri Ürün Hak Sahipliği Sözleşmesi imzalanır. 

(6) Eğer BVÜ buluş başvurusu veya buluş tescilinden sonra haktan vazgeçmek isterse öncelikle 

buluşu yapana başvuru veya buluş hakkını devralmasını teklif eder. Buluşu yapanın teklifi bir 

ay içinde kabul etmesi durumunda haklar devredilir. Bu durumda BVÜ, buluşu yapana buluş 

tescilinin alınması ve korunması için gerekli belgeleri verir. BVÜ, başvuru veya buluş hakkını 
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buluşu yapana devretmesi durumunda inhisari nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir 

bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmemesi durumunda fikri ürün 

başvurusu veya fikri ürün üzerindeki tasarruf yetkisi BVÜ’ye ait olur.  

(7) Buluşlar haricindeki fikri mülkiyet hakları bakımından ise BVÜ fikri ürünün hak 

sahipliğinden vazgeçmek isterse, fikri ürünü geliştirene yazılı olarak bildirir. Fikri ürünü 

geliştiren devralmak isterse bu talebini bir ay içinde BVÜ’ye bildirir. Bunun üzerine BVÜ ilgili 

hakkı devreder, aksi halde BVÜ ilgili hak üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir. Devir 

halinde BVÜ, çalışanın fikri ürünü koruması için gerekli bilgi ve belgeleri de verir. 

(8) Üçüncü kişiler tarafından desteklenen araştırmalar veya üniversite-sanayi işbirliği 

kapsamındaki çalışmalar veya TTO tarafından imzalanmış başka bir anlaşma kapsamında 

ortaya çıkan hak sahipliği, söz konusu anlaşmaların hükümlerine göre belirlenecektir. 

Beşinci Bölüm 

Hukuki Koruma 

Madde 10- (1) Buluşlar bakımından BVÜ’nün tam hak talebinde bulunduğu buluşlar için 

Türkiye’de patent veya faydalı model başvurusu yapılması zorunludur. Aksi halde buluş serbest 

hale gelir. Yurt dışında hangi ülkelerde başvuru yapılacağına FSMH Kurulu karar verir. 

(2) Tasarım ve sair fikri mülkiyet hakları bakımından BVÜ’nün başvuru yükümlülüğü 

bulunmamaktadır; başvuru yapıp yapmama tamamen BVÜ’nün takdirindedir. 

(3) Eğer fikri ürün bildirimi yapılmaksızın fikri ürünü geliştiren Çalışanlar kendi adlarına 

başvuru yapmışsa, başvuruya ait tüm bilgi ve belgelerle birlikte başvuru tarihinden itibaren en 

geç bir ay içinde TTO’ya bildirmekle yükümlüdür.  

(4) BVÜ, çalışanın tescil başvurusu yapmasından sonra hak talep etmişse, Türk Patent ve Marka 

Kurumu’ndan bu başvurunun kendi başvurusu olarak işlem görmesini fikri ürün bildirimi 

tarihinden itibaren dört ay içinde talep edebilir. Aksi takdirde söz konusu buluş serbest hale 

gelir.  

(5) Eğer çalışan kendi adına tescil başvurusunda bulunduğu fikri ürünü başvurudan itibaren bir 

ay içinde BVÜ’ye bildirmezse veya tescillenmesinden sonra BVÜ hak talep etmişse çalışan 

fikri ürünü BVÜ’ye bedelsiz olarak noter huzurunda devretmekle yükümlüdür. Aksi takdirde 

ve her halükarda BVÜ bu çalışanlara karşı SMK 110-111 kapsamında gasp davası açabilir. 

Çalışanlar başvuru ve tescil masrafı gibi giderlerini BVÜ’den talep edemez. 
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 (6) Çalışanların Fikri Ürün Bildirim Formunda ve/veya Mutabakat Sözleşmesinde verdikleri 

eksik ya da yanlış bildirim sebebiyle, yapılan fikri mülkiyet koruma başvuruları ve 

anlaşmalardan doğacak sonuçlardan Çalışanlar sorumludur. 

(7) TTO, fikri ürünü inceler ve gerekli gördüğü durumlarda akademik ve/veya teknik uzman 

desteği de alarak fikrî mülkiyet hakkının değerlendirilmesine başlar. İlk adım olarak,  fikrî 

mülkiyet haklarının korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesini engelleyebilecek başlıca 

engelleri belirlemek üzere bir ön değerlendirme yapar. Ön değerlendirme sonuçlarını, FSMH 

Kuruluna sunar.  

(8) BVÜ buluş üzerinde hak talep ederse söz konusu buluşu karar tarihinden itibaren dört ay 

içinde tescil ettirmekle yükümlüdür. Taraflar anlaşarak başvuru süresini, iki ay daha uzatmak 

suretiyle maksimum altı aya çıkarabilir. Aksi takdirde fikri ürün serbest hale gelir. 

(9) Fikri ürün üzerinde BVÜ’nün yanı sıra başkalarının da hak sahipliği varsa tescil başvurusu 

beraber yapılır. Hak sahipliğinin paylaşımı ise akdedilecek sözleşmeyle belirlenir.  

 (10) Hak talebinde bulunan BVÜ yabancı ülkelerde de tescil başvurusu yapmaya yetkilidir; 

ancak yükümlü değildir. BVÜ, fikri ürünü geliştiren çalışanın talebi üzerine fikri mülkiyet 

hakkını almak istemediği ülkeler için fikri ürünü serbest bırakmak ve fikri mülkiyet hakkını 

alabilmesi için çalışana başvuru yapma izini vermekle yükümlüdür. 

 (11) İşbu usul ve esasların 8 inci maddesi kapsamına girmeyen konular da usul ve esasların 

hükümleri kapsamında Çalışanlar tarafından BVÜ’ye bildirilebilir.  Böyle durumlarda,  BVÜ 

ilgili bütün bilgilerin tam olarak bildirilmesinden itibaren dört ay içerisinde hakların kullanıp 

kullanmayacağına karar verir. BVÜ’nün hakların korunması ve fikrî ürünlerin 

ticarileştirilmesini üstlenmeye karar vermesi halinde, usul ve esaslarda belirtilen kurallar 

uygulanır ve hakların korunması ve fikrî ürünlerin ticarileştirilmesiyle ilgili masraflar,  BVÜ 

tarafından karşılanır. 

(12) Değerlendirme ve ticarileştirme süreci esnasında, fikrî ürünlere ait bilgiler Gizlilik 

Sözleşmesi altında üçüncü kişilere açıklanabilir. 

(13) Buluşlar bakımından BVÜ, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının 

sona ermesine sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Buluş 

haricindeki fikri ürünler bakımından BVÜ’nün böyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
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Altıncı Bölüm 

Ticarileştirme 

MADDE 11- (1) TTO, projelerin ticarileştirilmesi kapsamında; 

a) Ticarileştirilme potansiyeli bulunan projelerin seçilmesi ve iş planlarının hazırlanması,  

b) Araştırma sonuçlarından fikri ürün çıkma potansiyeli ve farkındalığı konularında 

bilgilendirme toplantıları yapılması,  

c) Ticarileştirilme potansiyeli olan araştırma sonuçlarının ve özellikle patentlerin ilgili yerli, 

yabancı paydaşlara tanıtılması ve ikili görüşmelerin düzenlenmesi,  

d) Lisans anlaşmalarının yapılması, girişimciliğin teşviki ve ön kuluçka (pre-incubation) 

kapsamında Spin-off/Spin-out şirketlerin kurulması, 

faaliyetlerinde bulunur. 

(2) TTO, birinci fıkra kapsamdaki işlerin yürütülmesi için gerekli durumlarda Üniversitenin 

ilgili yönetmelikleri ve Rektörlük Makamının onayıyla hizmet alımlarında bulunur. 

Yedinci Bölüm 

Gelirlerin dağıtımı 

MADDE 12- (1) BVÜ, işbu usul ve esasları uygulayarak fikrî ürünlerin ticarileştirilmesini 

üstlenirken, fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinden elde edilen gelirleri de dağıtarak kendisinin, 

Çalışanların ve TTO’nun çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır. 

(2) BVÜ fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirin paylaşılması konusunda adil ve orantılı 

biçimde paylaşılmasını ilke edinmektedir. 

(3) Fikri ürün için gelirden elde edilen hasılatın paylaşım oranları aşağıdaki şekilde belirlenir:  

Kümülatif Gelir Miktarı (TL) Araştırmacı(lar)nın Net 

Gelir’den Aldığı Pay (%) 

BVÜ ‘nin Net Gelirden 

Aldığı Pay (%) 

1  - 250.000 70 30 

250.001 – 500.000 60 40 

500.001-üzeri 50 50 
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(4) Birden fazla hak sahibi olması durumunda, hak sahipleri için ayrılan pay, Mutabakat 

Sözleşmesi yapılmamış olması durumunda katkı payları eşit olarak kabul edilecek ve eşit 

oranda hak sahipleri arasında paylaştırılacaktır. 

(5) Spin-off şirket kurulması durumunda, BVÜ ve TTO’nun yatırım ve/veya sağladığı how-

know ve teknoloji değeri hesaplanarak yapılacak sözleşme ile BVÜ, TTO ve çalışanların 

sermaye payları belirlenecektir.  

(6) Spin-out şirket kurulması durumunda, BVÜ ve TTO ilgili şirketin %7 oranında sermaye 

payına sahip olacaktır. 

(7) BVÜ, fikrî mülkiyet hakkı lisansının verildiği ve Spin-off/Spin-out şirket olmayan bir 

işletmeye devredildiği durumlarda, hisselerin satışı veya hisse temettülerinin ödenmesi yoluyla 

gelir elde edildiğinde, gelir dağıtımına ilişkin özel şartları saklı tutmaktadır. 

(8) BVÜ ve TTO ürünün ticarileştirilmesini uygun bulmadığı durumlarda, çalışan fikrî ürününü 

BVÜ’den bağımsız bir şekilde ticarileştirmeyi seçerse, BVÜ’ye yapılan yazılı bildirim 

tarihinden itibaren üç ay içerisinde elde edilen kazançtan, BVÜ yaptığı harcamaları ve elde 

edilen kümülatif gelirden %3 oranında çalışandan talep etme hakkını saklı tutacaktır. 

(9) BVÜ, fikrî ürünün ticarileştirilmesi halinde elde ettiği gelirleri; BVÜ’nün mevcut ve 

gelecekteki araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla özel bir 

hesapta toplayacaktır. Bu hesapta biriken para, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı onayıyla 

gelecekteki araştırma-geliştirme çalışmalarının finanse edilmesinde kullanılacaktır. 

Sekizinci Bölüm 

Uygulama Hükümleri 

Hükmü Bulunmayan Haller 

MADDE 13- (1) İşbu usul ve esaslarda düzenleme yapılmayan hususlar için zikredilen ve sair 

mevzuatlardaki hükümler uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14- (1) Bu usul ve esaslar, Senatonun kabulünden sonra Mütevelli Heyetin 

06.06.2020 tarihli, 08 sayılı toplantısı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Yürütme 

MADDE 15- (1) İşbu usul ve esaslar hükümleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 


