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ÖZET 

 

Endüstriyel tasarım, faydalı model, marka, patent ve benzeri fikrî ve sınai hakların, 

satışı, kiraya verilmesi, yükseköğretim kurumlarının desteklediği bilimsel araştırma 

projelerinin nitelik ve nicelik olarak artması ile birlikte karmaşıklaşmış ve tartışmalı bir konu 

hâline gelmiştir.  

Gayri maddi varlığa sahip olan yükseköğretim kurumlarının bu varlığı başka bir 

gerçek veya tüzel kişiye kullandırması sonucunda alacağı bedelin tespiti, kira veya satış için 

uyulması gereken mevzuat ve bu sürecin yönetiminin yükseköğretim kurumlarında hangi birim 

veya birimler eliyle yürütülmesi gerektiğine yönelik değerlendirme makalenin konusunu 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: gayri maddi hak, yükseköğretim kurumu, muhasebe, satış, kira 

 

ABSTRACT 

The sale and rental of intellectual and industrial property rights such as industrial 

design, petty patent, trademark, patent become more complicated and questionable with the 

increase in quality and quantity of scientific research projects supported by higher education.  

 

The subject of the article is the determination of the amount that the university, which 

has intangible assets, will receive as a result of using this asset to another real or legal person, 

the legislation that must be followed for rent or sale, and the evaluation of which unit or units 

in the university should manage this process. 
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1.GİRİŞ 

 

Yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri sırasında veya 

bilimsel araştırma projelerinin uygulama sonucunda ortaya çıkan buluşlara ilişkin; patentler, 

telif hakları ve ticari markalar gayri maddi varlıkların en bilinen örnekleri arasındadır. 
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Yükseköğretim kurumları tarafından gayri maddi varlıkların nasıl kayıt altına alındığı, 

yönetildiği, kontrol edildiği ve tasarruf hakkının nasıl kullanıldığı önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarının desteklediği bilimsel araştırma projelerinin nitelik ve 

nicelik olarak artması ile birlikte, gayri maddi varlıkların transferi veya kullandırılması 

karmaşıklaşmış ve tartışmalı bir konu hâline gelmiştir. Gayri maddi varlığa sahip olan 

yükseköğretim kurumunun bu varlığı başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırması 

sonucunda alacağı bedelin tespiti, kira veya satış için uyulması gereken mevzuat ve bu sürecin 

yönetiminin yükseköğretim kurumunda hangi birim veya birimleri eliyle yürütülmesi 

gerekmektedir. 

Bu yazımızda gayri maddi hakkın tanımı yapılacak ve gayri maddi hakkın kayıt altına 

alınması, kira, satışı ve lisans verilmesi uygulaması incelenecektir. 

 

 

2. DEĞERLENDİRME 

 

Gayri maddi hakların kapsamı, edinimi, muhasebe kayıtlarına alınması ile kiraya 

verilmesi veya satılması ayrı ayrı ele alınacaktır. Aynı zamanda konunun yükseköğretim 

kurumlarında mevcut yasal düzenlemeler kapsamında nasıl yönetilmesi gerektiği 

değerlendirilecektir.  

A. GAYRİ MADDİ HAKLARIN KAPSAMI 

Gayri maddi haklara ilişkin olarak mevzuatımızda değişik tanımlamalar yapılmaktadır. 

Genel olarak “herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve kapsama dâhil kamu idarelerinin belli 

bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ve belli koşullar 

altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıkları”[1] veya daha geniş bir tanımlama 

ile  “Bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alametifarikanın, desen veya 

modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye 

dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel 

teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkını”[2] ifade etmektedir. 

 “Başka bir ifadeyle, gayri maddi haklar patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım 

ya da model gibi sınaî varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet 

hakları ile ticari bilgi birikimi (know how) ve ticari sırlar gibi fikri hakları kapsamaktadır.  

Gayri maddi haklar özellikleri nedeniyle ticari gayri maddi haklar ve pazarlama amaçlı 

gayri maddi haklar olmak üzere iki grup altında değerlendirilmektedir. Ticari gayri maddi 

haklar bir malın üretiminde ya da bir hizmetin sağlanmasında kullanılan patentler, 

know-how, dizaynlar ve modeller ile müşterilere transfer edilen ya da ticari faaliyetin 

işletiminde kullanılan (bilgisayar yazılım programları gibi) ticari varlık niteliğine sahip gayri 

maddi hakları ifade etmektedir.  

Pazarlama amaçlı gayri maddi haklar ise, bir ürün ya da hizmetin ticari amaçlı olarak 

kullanımına yardımcı olan ticari markalar ve ticari unvanlar, müşteri listeleri, dağıtım kanalları 

ile ilgili ürün açısından önemli bir promosyon değerine sahip nevi şahsına münhasır isimler, 

semboller ya da resimler gibi gayri maddi hakları ifade etmektedir.”[3] 
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B. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GAYRİ MADDİ HAKLARIN 

EDİNİMİ VE MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI 

 

a. Edinimi; 

Bilimsel araştırma projesi “Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı 

yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması 

beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası 

kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve 

araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleri”[4] olarak tanımlanmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma projeleri kendi öz gelirleri 

veya yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarından desteklenerek yürütülmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarında yer alan “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi; yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası 

organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, 

izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri 

ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle”[5] görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Yükseköğretim kurumu öz gelirleri ile “Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından 

desteklenen projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı ilgili yükseköğretim 

kurumuna aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları yükseköğretim 

kurumunun yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir. 

Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak 

gelirin dağılımı yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere 

uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen 

oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır.”[6] 

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent isteme hakkı “buluşu yapana veya onun 

haleflerine ait olup bu hakkın başkalarına devri mümkündür. Patent almak için ilk başvuran 

kişi, aksi ispat edilinceye kadar, patent isteme hakkının sahibidir.”[7] 

“Buluşu yapanın yükseköğretim kurumunda edindiği deneyim ve çalışmalara dayanarak 

veya yükseköğretim kurumunun araç ve gereçleri kullanılarak gerçekleştirilen 

buluşlar”[8] ile “öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin dışında kalan 

yükseköğretim kurumu çalışanları tarafından gerçekleştirilen buluşlar için çalışanların 

buluşlarına ilişkin hükümler uygulanır.”[9] 

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi 

sonucunda ortaya çıkan buluşlar hakkında; “2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar 

veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlar için, özel kanun hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar 

sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve 
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geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Patent başvurusu 

yapılmışsa yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına dair bildirim yapılır. 

Yükseköğretim Kurumu, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması 

durumunda, patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde buluş, serbest buluş 

niteliği kazanır.”[10]  

“Hak sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm 

haklar yükseköğretim kurumuna geçmiş olur.”[11] “Yükseköğretim kurumunun hak 

sahipliği talebine karşı buluşu yapan, buluşunun serbest buluş olduğunu ileri sürerek itiraz 

edebilir. Yapılan itiraz, yükseköğretim kurumu tarafından yazılı gerekçeler de belirtilerek 

karara bağlanır. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.”[12] 

“2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan 

öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel 

kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda 

ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır.”[13] 

“Buluştan elde edilen gelir, buluşun kullanımından, lisans verilmesinden, 

devredilmesinden veya diğer yollarla ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerin tamamıdır.  

Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki 

paylaşımı, buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde belirlenir. Bedel ve ödeme 

şekli, yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin yükseköğretim kurumunun hak 

sahipliği talebinde bulunmasını takiben, yükseköğretim kurumu ile buluşu yapan arasında 

imzalanan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince belirlenir. Buluşu yapanın 

birden fazla olması durumunda, buluşu yapana verilen miktarın paylaşımı buluş üzerindeki 

katkı payları oranında gerçekleştirilir. 

Yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin olarak Yükseköğretim 

kurumunun buluştan yararlanmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içinde tarafların 

bedelin miktarı veya ödeme şekli üzerinde anlaşamamaları halinde uyuşmazlık mahkeme 

yoluyla çözümlenir. 

Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu hissesi ilgili yükseköğretim kurumu 

bütçesine özgelir olarak kaydedilir ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere yükseköğretim 

kurumunun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır. Buluştan elde edilen gelirden 

yükseköğretim kurumuna kalan miktarın öncelikle, araştırma geliştirme ve buluşların başvuru, 

tescil ve ticarileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların finansmanı için 

kullanılması esastır.  

Aksi sözleşmede belirtilmemişse buluştan elde edilen gelir, her mali yılın sonunda 

hesaplanarak buluşu yapanın payına düşen miktar, buluşu yapana verilir.”[14] 
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b. Muhasebe Kayıtları 

Yükseköğretim kurumları tarafından edinilen maddi ve gayri maddi bütün varlıklarının 

muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle bilanço ve gelir tablolarında yer alması 

gerekmektedir. Uygulamada karşılaşılan en önemli sorun gayri maddi hakların özel bütçe 

muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemesi nedeniyle mali raporlamaların gerçek durumu 

yansıtmamasıdır. 

Malî tabloların gerçeğe uygun sunumu ve standartlara uyumu önem arz etmekte olup, 

“malî tablolar, bir kamu idaresinin malî durumunu, malî performansını ve nakit akışlarını 

gerçeğe uygun olarak sunmalıdır.”[15] Bu kurallara uyulmaması durumunda ise malî tablolara 

ilişkin sorumluluklar karşımıza çıkacaktır. “Kamu idareleri, malî tabloların belirlenen 

standartlara uygun olarak hazırlanmasından ve belirlenen süreler içinde Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’na gönderilmesinden; kurumların yöneticileri de bu hususları gözetmekten 

sorumludur.”[16] 

YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN 

FAALİYETLER SONUCUNDA 

ORTAYA ÇIKAN BULUŞLAR 

Patent isteme hakkı buluşu yapana ait 

Buluşlar, buluşu yapan tarafından yazılı 

olarak ve geciktirmeksizin 

yükseköğretim kurumu tarafından 

belirlenen ilgili birime bildirilir.  

Buluş Üzerinde Hak Sahipliği Buluştan Elde Edilen Gelir Üzerinde 

Hak Sahipliği 

Yükseköğretim Kurumunun hak 

sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden 

itibaren buluş üzerindeki tüm haklar 

yükseköğretim kurumuna geçmiş olur. 

Buluştan elde edilen gelir,  

 Buluşun kullanımından,  

 Lisans verilmesinden,  

 Devredilmesinden veya 

 Diğer yollarla 

ticarileştirilmesinden 

 Elde edilen gelirlerin tamamıdır.  

  

Buluşu yapana gelirin en az üçte biri 

verilecek şekilde buluş sahibi ve 

yükseköğretim kurumu arasında 

imzalanacak sözleşme ile belirlenir. 
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Kurum içi iletişim ve koordinasyonun düzenli olduğu yükseköğretim kurumlarında 

çalışan buluşlarına ilişkin süreçlerde görev alan birimler tam ve zamanında mali hizmetler 

birimini bilgilendirmek suretiyle maddi olmayan varlıkların da muhasebe kayıtlarına intikalini 

temin etmektedir. 

Yükseköğretim kurumları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlıkları tarafından “Maddi 

olmayan duran varlıklar hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve kapsama dâhil 

kamu idarelerinin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen 

giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar, bunlar için 

hesaplanan birikmiş amortismanlar ile ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının kaydı için 

kullanılır.”[17] 

Maddi olmayan duran varlıklar niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki 

hesaplardan oluşur: 

260 Haklar Hesabı 

263 Ürün ve Teknoloji Geliştirme Giderleri Hesabı 

264 Özel Maliyetler Hesabı 

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 

268 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 

260 Haklar hesabı Hesabın niteliği “Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen hukuki 

tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla 

yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.” [18] 

Haklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir[19]: 

a) Borç 

1) Bütçeye gider kaydıyla edinilen haklar bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili 

hesaba, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve 

Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri 

Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. 

2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olup, hesaplarda yer almayan 

haklardan envanteri yapılanlar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer 

Hesabına alacak kaydedilir. 

3) Kurum alacaklarına karşılık alınan haklar, intikale esas değerleri üzerinden bir 

taraftan bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına 

borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. 

4) Bedelsiz olarak intikal eden haklar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 

şartlı bağış ve yardım olarak edinilenler ilgisine göre 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 

ya da 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına, diğerleri 600-Gelirler Hesabına alacak 

kaydedilir. 
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5) Haklar hesabında kayıtlı haklardan aynı muhasebe biriminden hizmet alan genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında 

bedelsiz olarak devredilenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç ve alacak, ayrılmış 

amortisman tutarları 268-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç 

ve alacak kaydedilir. 

6) Haklar hesabında kayıtlı haklardan aynı muhasebe biriminden hizmet alan genel 

bütçe kapsamındaki farklı kamu idareleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan 

kamu idaresi adına kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak, 

varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 630-Giderler Hesabına borç, 268-Birikmiş 

Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 

7) Haklar hesabında kayıtlı haklardan genel bütçe kapsamındaki farklı muhasebe 

birimlerinden hizmet alan farklı kamu idareleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir 

alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına 

alacak, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 630-Giderler Hesabına borç, 268-Birikmiş 

Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 

8) Haklar hesabında kayıtlı haklardan farklı muhasebe birimlerinden hizmet alan genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında 

bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu 

hesaba borç, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak, varlığa ilişkin ayrılmış 

amortisman tutarları 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına borç, 268-Birikmiş 

Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak kaydedilir. 

9) Haklar hesabında kayıtlı tutarların yıl sonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutulması 

sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan artışlar bu hesaba borç, 698-Enflasyon Düzeltmesi 

Hesabına alacak kaydedilir. 

b) Alacak 

1) Satılan hakların, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ile net değeri 

arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, satış bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-

Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, ayrılmış olan amortisman tutarları 268-Birikmiş 

Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına, satış bedeli ile net değeri arasındaki 

olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan satış bedeli 800-Bütçe Gelirleri 

Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir. 

2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde genel bütçe dışı idare veya kuruluşlara, 

kapsama dâhil diğer kamu idarelerince diğer idare veya kuruluşlara bedelsiz olarak devredilen 

haklar, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 268-

Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına, kalanı 630-Giderler 

Hesabına borç kaydedilir. 

3) Haklar hesabında kayıtlı haklardan aynı muhasebe biriminden hizmet alan genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında 

bedelsiz olarak devredilenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak ve borç, ayrılmış 

amortisman tutarları 268-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına 

alacak ve borç kaydedilir. 
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4) Haklar hesabında kayıtlı haklardan aynı muhasebe biriminden hizmet alan genel 

bütçe kapsamındaki farklı kamu idareleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden 

kamu idaresi adına kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç, 

varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 600-Gelirler Hesabına alacak, 268-Birikmiş 

Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. 

5) Haklar hesabında kayıtlı haklardan farklı muhasebe birimlerinden hizmet alan genel 

bütçe kapsamındaki farklı kamu idareleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden 

muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç, 

varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarları 600-Gelirler Hesabına alacak, 268-Birikmiş 

Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. 

6) Haklar hesabında kayıtlı haklardan farklı muhasebe birimlerinden hizmet alan genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu idarelerinin harcama birimleri arasında 

bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu 

hesaba alacak, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına borç, varlığa ilişkin ayrılmış 

amortisman tutarları 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak, 268-Birikmiş 

Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. 

7) Ortadan kalkan haklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan 

amortisman tutarı 268-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına, 

gelirler hesabına aktarılmamış gelecek aylara ya da yıllara ait gelirler hesaplarında yer alan 

tutarlar ilgili hesaplara borç kaydedilir. 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde kullanılan detay kodlar aşağıda 

gösterilmiştir; 

260 0 0 0 0 HAKLAR HESABI 

260 3 0 0 0 Lisanslar 

260 4 0 0 0 Patentler 

260 99 0 0 0 Diğer Haklar 

 

600 0 0 0 0 GELİRLER HESABI 

600 03       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

600 03 9     Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

600 03 9 9   Diğer Gelirler 

600 03 9 9 07 6769 Sayılı Kanun Kapsamında Elde Edilen Sınai Mülkiyet 

Hakkı Gelirleri 
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800 0 0 0 0 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 

800 03       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

800 03 9     Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

800 03 9 9   Diğer Gelirler 

800 03 9 9 07 6769 Sayılı Kanun Kapsamında Elde Edilen Sınai Mülkiyet Hakkı 

Gelirleri 

 

C. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GAYRİ MADDİ HAKLARIN 

SATIŞINDA VE KİRALANMASINDA İZLENECEK YOL  

Yükseköğretim kurumlarına ait olan varlıkların “satım, kira, trampa, mülkiyetin 

gayri ayni hak tesisi işleri” [20]  2886 Sayılı “Kanunda yazılı hükümlere göre 

yürütülür.”[21] Bu kapsamda hiç şüphe yok ki gayri maddi “hakların”[22] kullanım 

haklarının gerek satış, gerek ise kiralama şeklinde devrinde de tabi oldukları temel düzenleme 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunundur. 

Temel düzenleme niteliği taşıyan 2886 sayılı Kanun tetkik edildiğinde; Kanun 

kapsamındaki idarelerin tasarruflarında bulunan gayri maddi hakların satış veya kiralama 

suretiyle devri işlemlerinin Kanunun 2. Maddesinde ifadesini bulan temel ilkeler gözetilmek 

suretiyle 35. Madde de sayılan ihale usullerinden biriyle gerçekleştirileceği zorunluluğu 

getirilmiştir. Elbette ki bu usullerden hangisinin tercih edileceği Kanun hükümleri çerçevesinde 

idarece takdir edilecektir. Diğer taraftan, makalenin konusunu oluşturan gayri maddi haklar, 

Kanunun 64. Maddesiyle taşınır ve taşınmaz malların kiralanmasıyla ilgili olarak getirilen 

azami on yıllık süre sınırlandırılmasına tabi tutulmamışlardır. 

Anayasamızın 130. Maddesinde Yükseköğretim kurumlarının kuruluş amacı, çağdaş 

eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun 

insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, 

bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek olarak 

belirlenmiştir. Anılan amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren yükseköğretim kurumlarının 

doğal olarak ortaya koyacakları gayri maddi hakların büyük bir kısmı fikri ve sınai niteliğe 

sahip haklardır. 

Yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve teknoloji birikiminin üretime 

dönüştürülmesi suretiyle ülke ekonomisine katma değer sağlaması ülke ekonomisinin dünya 

ekonomisi içerisindeki rekabet gücünün arttırılması ve ülke nüfusunun refah seviyesinin 

yükseltilmesinde son derece kritik önem taşımaktadır. Bu amaçla gelişmiş dünya ekonomilerine 

sahip Devletleri, yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi birikiminin ticarileştirilmesi 

sürecini etkin hale getirecek nitelikteki; üniversite sanayi işbirliği, teknoloji transferi 

uygulamaları gibi alanların önünü açan ciddi yasal düzenlemeleri uygulamaya koymuşlardır. 

Ülkemizde de bu yönde önemli çalışmalar başlatılmış ve halihazır da bu amaca matuf nitelikte 

bir dizi yasal düzenlemeler yürürlüğe konulmuş durumdadır. Bu konuyla ilgili belli başlı yasal 

düzenlemeleri şöyle sayabiliriz: 
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 Yükseköğretim kurumlarında üretilen sınai nitelikteki buluşların gerek mülkiyet 

haklarının tespiti gerek ise bu hakların kullanımından sağlanan gelirlerin paylaşılmasıyla ilgili 

düzenlemeleri ihtiva eden 6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 

 Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını 

ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları düzenleyen 6550 sayılı 

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun, 

 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun, 

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 32. Maddesiyle ihdas edilen teknoloji 

transfer ofislerinin teşekkülüne dair düzenleme, 

ile bu düzenlemelere ait ikincil düzenleme niteliği taşıyan yönetmelikler. 

Bahse konu düzenlemelerin, yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi birikiminin 

ticarileştirilmesi suretiyle üretime dönüştürülmesi ve ülke ekonomisinin rekabet gücünü 

arttırması sürecinin etkinliğine ciddi katkılar sağladığı şüphesizdir. Bütün bu düzenlemeler 

incelendiğinde; 6550 sayılı Kanun kapsamında olan sınai nitelikteki mülkiyet hakları dışındaki 

yükseköğretim kurumuna ait mülkiyet haklarının gerek satış gerek kiralama suretiyle devrinde 

takip edilmesi gereken temel düzenlemenin 2886 sayılı Kanun olduğu anlaşılmaktadır. 

Yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Kanunun ek 32. Maddesine göre 

sermaye şirketi olarak kurulan Teknoloji Transfer Ofislerinin ise bu süreçte sadece 

danışmanlık hizmeti sunabilecekleri, yükseköğretim kurumları adına bu hakların devri 

konusunda yetkilerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu konuda istisna niteliği taşıdığı düşünebileceğimiz düzenleme 6550 sayılı kanundur. 

Zira bahse konu Kanunda;  Yükseköğretim kurumları bünyesinde, yetişmiş nitelikli insan gücü 

ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde 

bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma 

laboratuvarı ile merkezî araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimleri bu Kanunun 

uygulanmasında “ Araştırma Altyapısı” tanımı kapsamında sayılmışlardır. Kanunun 

“Uygulanmayacak Hükümler” başlığını taşıyan 18. Maddesinde; bu Kanunda tanımlanan kurul 

tarafından yeterlilik kararı verilen araştırma altyapılarının, 2886 sayılı Kanuna tabi 

olmayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm gereği yeterlilik kararı alan araştırma 

altyapıları, sahibi oldukları sınai mülkiyet haklarının satış veya kiralama yoluyla devrini 2886 

sayılı Kanuna tabi olmaksızın gerçekleştirebileceklerdir. 

 3. SONUÇ 

 Yükseköğretim kurumlarına ait gayri maddi haklarının gerek edinimi, gerekse 

kiralanması veya devri ile bu işlemler sonucu elde edilen gelirlerin paylaşımı ve muhasebe 

kayıtlarına alınmasıyla ilgili yaşanan sorunlara çözüm önerisi sunmak amacıyla kaleme alınan 

bu çalışma neticesinde; 

a- Çalışan buluşlarının ticarileştirilmesinde; patent üzerinde hak sahipliği, gayri 

maddi hakların edinimi, elde edilecek gelirlerin hak sahipleri ile paylaşımı ve muhasebe 

kayıtlarına alınması sürecinde görev alan personel ile birlikte üst yöneticilerin de 

sorumluluklarının bulunduğu,  
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b- Gayri maddi hakların kiralama veya satış işlemlerinin 2886 sayılı Kanun 

kapsamında ve ilgili yükseköğretim kurumu sorumluğunda yürütülmesi gereken bir süreç 

olduğu ve bu süreçte TTO lardan sadece danışmanlık desteği alınabileceği, 

c-  Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair 6550 sayılı Kanun kapsamında 

ortaya çıkarılan sınai nitelikli gayri maddi hakların kiralama veya satış işlemlerinin 2886 sayılı 

Kanuna tabi olmadığı,  

 

Değerlendirilmekte olup, yükseköğretim kurumlarında üretilen sınai nitelikli hakların 

gerek kalkınma ve büyüme gerekse istihdam olarak ülke ekonomisine sağlayacağı katma 

değerin büyüklüğü ve önemi dikkate alındığında; bahse konu hakların kiralama ve devir 

işlemlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi noktasında, yükseköğretim kurumlarında 

ortaya konan sınai nitelikli buluşların tamamının kira ve satış işlemlerinin 2886 sayılı yasadan 

muaf olduğuna dair bir düzenlemenin yapılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.  
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