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1. AMAÇ 

1.1. Bilkent Üniversitesi, bilgi üretimi, üretilen bilginin en yaygın biçimde dağıtımı, mevcut ve 

üretilen bilginin toplum yararına sunulması ve Üniversite'nin akademik ortamının 

geliştirilmesi yönündeki çabaları desteklemektedir. Bununla birlikte; Bilkent Üniversitesi, 

bünyesinde gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve 

yasal olarak korunabilecek, inovasyon dahil buluşlar, endüstriyel tasarımlar, markalar, 

entegre devre topografyaları, yeni bitki çeşitleri, ticaret sırları, edebiyat ve sanat eserleri, 

bilgisayar programları ve yazılımlar, internet alan adları, veri tabanları, vb. maddesel 

olmayan varlıklar kapsamındaki tüm fikir ürünlerini sanayinin ve toplumun hizmetine 

sunmayı hedeflemektedir.  Bunu gerçekleştirirken ilgili Öğretim Elemanı ve Araştırmacılar 

ile Üniversite’nin haklarının adil bir şekilde korunmasına da önem vermektedir. 

1.2.  Bu politika dokümanı, Bilkent Üniversitesi bünyesinde çalışan tam zamanlı veya yarı 

zamanlı öğretim elemanları, doktora sonrası araştırmacıları, en az bir öğretim elemanı ile 

yapılan buluşlarda buluş sahiplerinden birisi olan öğrencileri ve   üniversite idari personelini 

üniversitenin fikri haklar konusundaki politikası hakkında bilgilendirmek, bu hakların 

korunması, yönetilmesi, lisans anlaşmaları veya şirketleşme yoluyla ticarileştirilmesine 

yönelik süreci açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 
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2. TANIMLAR 

2.1.  Buluş: Herhangi bir alanda teknik nitelikli her türlü probleme getirilen çözüm. 

2.2. Buluş Sahibi: Herhangi bir alanda mevcut teknik problemlere getirilen teknik çözümleri bulan 

araştırmacı veya araştırmacılar. 

2.3. Buluş Bildirim Formu (BBF): Buluş sahibinin, buluşu hakkında bildirim yaptığı doküman. 

2.4. Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bilkent TTO): Bilkent Üniversitesi’nin bir birimi 

olan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) (Doküman içerisinde “TTO” ve “Bilkent TTO” ifadesi 

birbiri yerine kullanılacaktır.). 

2.5. Fikri Haklar (FH): Patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, markalar, coğrafi 

işaretler, internet alan adları, entegre devre topoğrafyaları, eserler, veritabanları, bilgisayar 

programları, know-how,  biyoteknolojik buluşlar, yeni bitki türlerine yönelik ıslahçı hakları 

dâhil olmak üzere tescil ettirilmesi gerekli olan ya da olmayan tüm fikir ürünleri. 

2.6. Fikri Haklar Değerlendirme Kurulu (FHDK): Bilkent TTO bünyesindeki uzmanlar ile buluş 

konusuyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olan öğretim elemanları, konusunda uzman 

danışmanlar ve/veya sanayi temsilcilerinden oluşan değerlendirme kurulu.  

2.7. Fikri Haklar Üst Kurulu (FHÜK): Rektör, Provost, TTO’dan Sorumlu Provost Yardımcısı, TTO 

Direktörü’nden oluşan üst kurul.  

3. KISALTMALAR 

3.1. TPE: Türk Patent Enstitüsü 

3.2. PCT: Patent Cooperation Treaty   
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4. ÜNİVERSİTE POLİTİKASI VE TEMEL PRENSİPLER   

4.1.  Bu dokümanın yayımlandığı tarihte yürürlükte olan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Fikri Haklar kapsamında; 

üniversite mensubu öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar üzerindeki FH, buluşu yapan 

üniversite mensubu öğretim elemanlarına (varsa buluşu yapan ekibin tüm üyelerine) aittir 

(551 sayılı KHK Madde 41). Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda bilimsel çalışma 

yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş sayılır. Bu doğrultuda; 

Bilkent Üniversitesi mensubu öğretim elemanları  gerek buluşları için FH koruması almak, 

gerekse de bu FH’lerin lisanslanması yoluyla ticarileştirilmesi hususunda kendi başlarına 

hareket etmek konusunda serbesttirler. Ancak Buluş Sahibinin bir buluş yaptığını, bu buluş 

ile ilgili ulusal veya uluslararası patent vb. başvuruda bulunacağını veya bulunduğunu 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education 

gibi uluslarası üniversite derecelendirme kuruluşları vb. kurum ve kuruluşlardan talep edilen 

üniversite istatistiklerinde kullanılmak üzere Bilkent TTO’ ya bildirmesi tavsiye edilir. 

4.2. İdari personelin, öğrencilerin, projelerde ücretli olarak çalışan mühendis, teknisyen vb. 

pozisyonlarda olan kişilerin buluş sahipleri arasında öğretim elemanı olmadan yaptığı 

buluşlar, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilir.  

4.3. Buluşun, Bilkent TTO tarafından ticarileştirilmesini isteyen Bilkent Üniversitesi öğretim 

elemanları ile araştırmacılarının Bilkent TTO’ya başvurusu üzerine buluşların korumaya 

alınması için, gerekli kurumlara başvuruların yapılması, başvuruların takibi, tescil yapılması 

ve ticarileştirilmesi hususlarında FHDK değerlendirmesi ve FHÜK’ün onayı doğrultusunda 

gereken desteğin sağlanması üniversite politikası olarak belirlenmiştir. Bilkent TTO, 

üniversite adına tüm teknik, idari, hukuksal ve finansal süreci yönetir.  

4.4.  Bilkent Üniversitesi öğretim elemanları ve araştırmacıları, buluşlarının Bilkent TTO 

tarafından ticarileştirilmesini istememeleri durumunda buluş, serbest buluş niteliğini devam 

ettirir. Buluşlarına, serbest buluş olarak devam eden öğretim elemanları ve araştırmacılar, 
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Bilkent TTO’dan rehberlik hizmeti talep edebilirler. Bu talep doğrultusunda Bilkent TTO, 

finansal yükümlülük yaratmayan her tür desteği Buluş Sahibine sağlar. 

4.5.  Bu kapsamda Bilkent Üniversitesi aşağıdaki temel prensiplere uyar: 

4.5.1.  Üniversite, bilgi üretimi, üretilen bilginin en yaygın biçimde dağıtımı, mevcut ve 

üretilen bilginin toplum yararına sunulması ve Üniversite'nin akademik ortamının 

geliştirilmesi yönündeki çabaları destekler; akademik personelin bu amaçlara yönelik 

faaliyetlerinin yurtiçi veya yurtdışı kuruluşlarca desteklenen projeler aracılığıyla 

gerçekleştirilmesini teşvik eder. 

4.5.2. Öğretim elemanı, araştırmacı ve ilgili diğer üniversite mensuplarının buluş sahibi 

olduğu FH’nin korunması ve yönetilmesi ile ilgili TTO’ya başvurusu üzerine başlatılan 

değerlendirme ve onay süreci sonucunda, desteklenmesi uygun bulunan başvurularda, 

Buluş Sahibi ile FH ve Gelir Paylaşım Sözleşmesi imzalanır.  

4.5.3. Bu aşamadan sonraki süreç FH ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesinde belirtilen şartlara 

uygun olarak yürütülür. 

4.5.4. Buluş Sahibinin birden fazla olması durumunda toplamı %100 olacak şekilde Buluşa 

ait FH paylaşımı BBF’de açıkça belirtilir. FH ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesinde de bu 

husus belirtilir.  

4.5.5. Buluş sahibi, öğretim elemanı, araştırmacı ve ilgili diğer üniversite mensubu öğretim 

elemanlarının buluşun FH koruması sürecinde ilgili araştırmalarının sonuçlarının açık  

yayınlanması konusunda TTO ile koordineli bir şekilde hareket etmeyi ve TTO oluru 

olmadan yayınlamamayı kabul eder. Yayınlarda gecikmeyi önlemek amacıyla TTO ilgili 

işlemleri en fazla üç ay içinde bitirecek biçimde hareket eder. 

4.5.6. Üniversite’nin araştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni fikirleri ticarileştirmeye dayalı 

şirketlere doğrudan yatırım yapması Fikri Haklar Üst Kurulu’nun onayına bağlıdır.   
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4.5.7. Buluş Sahibi, patent başvurusunun tüm aşamalarında,  patent alındıktan sonra ve 

buluşun ticarileşmesi sürecinde TTO’ya makul ölçüde desteği sağlamayı kabul eder. 

4.5.8. FHDK üyeleri TTO tarafından, alanında uzman ve tecrübeli kişiler arasından seçilerek 

belirlenir. FHDK için belirlenen tüm kişilerle Gizlilik Anlaşması imzalanır. 

4.5.9. TTO tescili  gereken ve tescil ettirilmesi kararlaştırılan  FH’ lerine yönelik tüm başvuru 

ve takip işlemlerini yönetmek, Buluş Sahibi ile anlaşılan oran veya miktarlarda fonlamak 

ve takip etmekle sorumludur.  

4.5.10. TTO desteklenen FH’lere yönelik ticarileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekle 

sorumludur. Bu amaçla, TTO tanıtımlar yapar, fuarlara katılır ve ilgili taraflarla 

görüşmeler yapar. 

4.5.11. TTO ticarileşmeye yönelik olarak Lisans sözleşmesinin hazırlanmasından, 

lisansın kapsamından, sözleşme görüşmelerinden, sözleşmenin imzalanmasından ve 

yürütülmesinden sorumludur.  

4.5.12. TTO desteklediği her bir buluş kapsamında yapmış olduğu harcamaları ayrı ayrı 

takip etmekle sorumludur. İlgili muhasebe kayıtları, buluş sahiplerinin istemesi 

durumunda her zaman ve koşulsuz olarak buluş sahiplerinin incelemesine sunulur. 

4.5.13. TTO yaptığı harcamaların makul seviyede ve ekonomik olmasına dikkat eder.  

4.5.14. Yalnızca Üniversite dışına ödenecek bedeller gider olarak kabul edilir. TTO’nun 

veya üniversitenin kendi iç çalışmalarını giderleştirmesi veya gider olarak kabul etmesi 

söz konusu değildir. 

4.5.15. TTO lisanslama kapsamında elde edilecek gelirlerin takibinden sorumludur. 

4.5.16. Buluşların lisanslanmasından elde edilecek gelir, ilgili Buluş Sahibi,  Üniversite 

ve TTO arasında, Fikri Haklar ve Gelir Paylaşım Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uygun 

olarak paylaşılır. TTO ilgili idari ve finansal süreci yönetir.  

4.5.17. Buluş Sahibinin, Üniversiteden finansal destek alabilmesi için başvuru, tescil, 

araştırma, inceleme, ülke girişi, yıllık koruma ücreti, patent vekil ücreti, tercüme ve 

buluşa özgü giderlerin en az %10’u oranında finansal katkı (Buluş Sahibi Katkı Payı) 

yapması esastır. Buluş sahibi tek kişi ise Bilkent Üniversitesi öğretim elemanı olması 

veya buluş sahibi birden fazla ise buluş sahipleri arasından onları temsilen Bilkent 

Üniversitesi öğretim elemanı olan kişinin buluş sahibi katkı payını vermesi 



 

 

 

 

Doküman Adı  
 TTO Takip No 

 

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 
FİKRİ HAKLAR 

POLİTİKA DOKÜMANI 
 

  

  

Sayfa No  8 / 14 

 
                                                 

beklenmektedir.  Buluş Sahibi belirtilen giderlere katkısını  %50 oranına kadar arttırabilir. 

Buluş Sahibi’nin Gelir Paylaşımından alacağı miktar, giderlere  katkısı oranında artacak 

olup aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 

  Her yıl elde edilen gelirden öncelikle başvuru, tescil, araştırma, inceleme, ülke girişi, yıllık 

koruma ücreti, patent vekil ücreti, tercüme ve buluşa özgü giderler karşılanana kadar 

Buluş Sahibi ve Üniversitenin katkısı oranında taraflara geri ödenir. Belirtilen giderlerin 

geri ödenmesi bittikten sonra kalan gelirden aşağıdaki formülasyon kullanılarak bulunan 

Buluş Sahibi Gelir Paylaşım Oranı’na göre hesaplanan miktar Buluş Sahibine “Telif 

Hakkı” olarak ödenir. Ödemelerde vergi muafiyetleri dikkate alınır. Gelir, gider ve gelir 

paylaşımı hesaplamaları KDV hariç olarak yapılır. 

Buluş Sahibi Gelir Paylaşım Oranı aşağıdaki formülasyona göre hesaplanır: 

               Buluş Sahibi Gelir Paylaşım Oranı(%)=((G50-G10)/402)*(K-10)2+38   

K(%) = Buluş Sahibi Katkı Payı 

G50 (%) = 85 (Buluş sahibinin katkı payının %50 olduğu durumdaki buluş sahibi 

gelir paylaşım oranı) 

G10 (%) = 38 (Buluş sahibinin katkı payının %10 olduğu durumdaki buluş sahibi 

gelir paylaşım oranı) 

                      Örnek Hesaplama Tablosu: 

           

 

Buluş Sahibi Katkı 

Payı- K(%) 
Buluş Sahibi Gelir 

Paylaşım Oranı (%) 

10 38 

20 41 

30 50 

40 64 

50 85 
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Buluş Sahibine verilecek miktar çıkarıldıktan sonra geri kalan miktarın %50’si üniversite genel 

bütçesine ve %50’si TTO bütçesine gelir kaydedilir. 

4.5.18. Buluş Sahibi öğretim elemanı, başvurusu yapılmış veya patentine sahip olduğu 

buluşlarının TTO tarafından ticarileştirilmesini ve patent korumasının devamı için 

Üniversiteden finansal katkı talebinde bulunabilir. Bu talebin FHDK tarafından 

değerlendirilmesi ve FHÜK’ün onay vermesine bağlı olarak;  Buluş Sahibi ile FH ve Gelir 

Paylaşım Sözlemesi yapılarak Buluş Sahibinden TPE veya ilgili uluslararası kuruluşlar 

nezdinde devir alınarak TTO portföyüne dahil edilir ve ticarileştirme çalışmaları yapılır. 

Gelir paylaşımı  ilgili madde doğrultusunda yapılır. 

4.5.19. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine göre; Buluş Sahibinin buluşu yaptığı sırada Bilkent 

Üniversitesi’nde idari personel veya proje kapsamında çalışan ücretli personel olması 

ve buluşun üniversite imkanları kullanılarak yapılması durumunda; Üniversiteye BBF ile 

bildirimde bulunması gerekir.  FHDK tarafından değerlendirilmesi ve FHÜK’ün onay 

vermesine bağlı olarak; buluş desteklenebilir. Bu durumda; 4.5.15 maddesindeki 

hükümlere uygun şekilde işlemde bulunulur. FHÜK buluşu serbest buluş olarak 

nitelendirirse; idari personel veya proje kapsamında çalışan ücretli personel buluşla ilgili 

tasarruflarında serbest olarak hareket edebilir. 

4.5.20. Desteklenen Buluşa ait Buluş Sahibinin birden fazla olması durumunda Buluş 

Sahipleri kendi arasından tüm buluş sahiplerini temsil etmeye yetkili ve Bilkent 

Üniversitesi mensubu olan bir İletişim Kurulacak Kişi belirler ve BBF’de bu durumu ve 

gelir paylaşımında baz alınmak üzere buluşa katkı oranlarını toplamı %100 olacak 

şekilde belirterek TTO’yu bilgilendirir.  TTO Buluşa yönelik her türlü koordinasyonu 

BBF’de İletişim Kurulacak Kişi olarak belirtilen Buluş Sahibi ile yapar. Diğer Buluş 

Sahipleri ile TTO arasındaki iletişimden Buluş Bildirim Formunda belirtilen İletişim 
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Kurulacak Kişi sorumludur. Buluş Sahibine ödenmek üzere hesaplanan gelir paylaşım 

miktarı  birden fazla  Buluş Sahibine buluşa katkı payları doğrultusunda paylaştırılır. 

4.5.21. Buluş Sahibine ödeme yapılabilmesi için ilgili yıl içerisinde gelir elde edilmiş 

olması gereklidir. Ödemeler ilgili yılı takip eden yılın ilk 3 ayı içinde yapılır. 
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5. İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ 

FH başvurusu için tanımlanmış olan iş akış süreci şeması Şekil-1’de sunulmaktadır. 

 

Şekil-1: FH başvurusu iş akış süreci şeması 
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5.1. Buluş bilgisinin TTO’ ya ulaşması ile süreç başlar. 

5.2. Buluş Sahibi öğretim elemanı başvuru işlemlerini kendi adına yapmak isterse buluş, serbest 

buluş niteliğini devam ettirir. 

5.3. Buluş Sahibi öğretim elemanı, serbest buluşu ile ilgili başvuruları kendi adına yapmak 

istemesi durumunda talepte bulunur ise TTO tarafından rehberlik hizmeti verilir.  

5.4. Buluşun ticarileştirilmesi TTO’dan talep ediliyorsa; Buluş Sahibi BBF’yi doldurarak TTO’ya 

iletir. 

5.5. TTO, BBF’yi inceleyerek eksik bilgi olup olmadığını kontrol eder.  

5.6. BBF’de eksik bilgiler var ise, TTO Buluş Sahibinden BBF’yi revize etmesini talep eder.  

5.7. BBF, TTO incelemesinin ardından FH Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.  

5.8. Buluşun, FH Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmek için onaya sunulmasına karar 

vermesi halinde Fikri Haklar Üst Kurulu’nun onayına sunulur.  

5.9. Buluşun, FH Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmek için onaya sunulmaya uygun 

bulunmaması halinde, buluş sahibi bilgilendirilir ve buluş serbest buluş niteliğini devam 

ettirir.  

5.10. Buluşun desteklenmesinin Fikri Haklar Üst Kurulu tarafından onaylanması halinde 

Buluş Sahibi ile Üniversite arasında Gizlilik Sözleşmesi ile FH ve Gelir Paylaşımı 

Sözleşmesi imzalanır.  

5.11. Buluşun desteklenmesinin FHÜK tarafından onaylanmaması halinde buluş sahibi 

bilgilendirilir ve buluş serbest bırakılır.  

5.12. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından, FH başvuru işlemlerine başlanır.  
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5.13. TTO, Buluş ile ilgili başvuru yapıldığı günden itibaren Buluş ile ilgili ticarileştirme 

faaliyetlerine ve görüşmelerine başlayabilir. Görüşme yapılan 3. Kişiler ile Gizlilik 

Sözleşmesi imzalanır.  

6. PATENT BAŞVURU SÜREÇLERİ 

6.1. TTO patent başvurusu yapılacak ulusal, bölgesel veya uluslararası patent başvurusu 

tercihini yapar ve süreci başlatır. Bu süreçte Buluş Sahibi ile de koordinasyon sağlanır. 

Buluşun niteliğine göre değişebilmekle beraber, esas olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) 

üzerinden PCT(Patent Cooperation Treaty)’ye uygun başvuru yapılması prensibi 

uygulanmaktadır.  

6.2. Başvuru Formu TTO koordinasyonunda ve Buluş Sahibinin desteğiyle doldurulur.  

6.3. Başvurudan patent tescil edilinceye kadar olan süreçteki giderler FH ve Gelir Paylaşım 

Sözleşmesinde belirlenen şartlar doğrultusunda ilgili taraflarca karşılanır ve TTO tarafından 

kayıt altında tutulur. 

6.4. Başvurudan patentin tesciline kadar olan sürecin yürütülmesinden TTO sorumludur. 

Süreçte buluşa ilişkin teknik bilgi gerekmesi durumunda, Buluş Sahibi tarafından bu bilgiler 

sağlanır. 

6.5. Patentin tescilinin ardından korumasının devam etmesi için ilgili kurumlar nezdinde 

yapılması gereken giderler TTO’nun sorumluluğundadır. Ancak TTO, istediği zaman bu 

korumanın devam ettirilmemesine karar verebilir. Bu durum korumanın Buluş Sahibince 

sürdürülmesine olanak sağlayacak süre tanınarak yeterince önceden Buluş Sahibine 

bildirilir. Bu durumda; Buluş, Serbest Buluş niteliği kazanır. 
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7. TİCARİLEŞTİRME 

7.1. Gerek başvuru aşamasında ve gerekse tescilin yapılmasından sonra buluşun 

ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar TTO tarafından yürütülür. 

7.2. Buluşun ticarileştirilmesine yönelik iç de dış paydaşlarla gerekli faaliyetler (toplantı, fuar, 

seminer vb.) düzenlenir veya düzenlenen organizasyonlara katılım sağlanır.  

7.3. Ticarileştirme sürecinde  gerekmesi durumunda üçüncü kişilerle gizlilik sözleşmesi 

imzalanır. 

7.4. Ticarileştirmeye yönelik harcamalar Gelir Paylaşımı Sözleşmesi doğrultusunda ilgili 

taraflarca karşılanır ve TTO tarafından kayıt altında tutulur. 

7.5. TTO, Ticarileştirme ile ilgili tüm taraflarla her türlü organizasyonu ve koordinasyonu 

gerçekleştirir. 

7.6. Lisans sözleşme görüşmeleri TTO koordinasyonunda ve sorumluluğunda gerçekleştirilir. 

TTO, Lisans Sözleşmelerinin hazırlanma, görüşme ve imzalanma sürecini yönetir. 

7.7. TTO’nun sahip olduğu FH’lere yönelik üniversite ortaklığında şirket kurulması FHÜK 

tarafından karara bağlanır. 

7.8. Buluş, TTO tarafından belirlenecek bir zaman süresinde ticarileştirilemez ise buluşa ilişkin 

çalışmalar sonlandırılır ve ilgili hakları Buluş Sahibi’ne devredilir ve Buluş, Serbest Buluş 

niteliği kazanır. Bu durumda; TTO’nun buluş ile ilgili gizlilik haricindeki tüm yükümlülükleri 

sona erer. 

7.9. Buluşun, ticarileştirilmesi durumunda Lisansı alan kurum veya kişilerle Lisans Sözleşmesi 

imzalanır.  

7.10. Buluşun lisanslanmasının ardından; TTO, Lisans Sözleşmesinde belirtilen hususlar 

doğrultusunda geliri takip ederek tahsilini yapar. Gelirin tahsilinin yapılmasının ardından 

Buluş Sahibi ile yapılan Fikri Haklar ve Gelir Paylaşım Sözleşmesindeki hususlar 

doğrultusunda gelir  paylaşımını sağlar.  


