
 

ÖĞRETİM ÜYESİ DANIŞMANLIK AKTİVİTELERİ VE SÖZLEŞMELERİ İÇİN 
GEREKLİLİKLER 

Öğretim üyesi ve dış organizasyonlar arasındaki danışmanlık ve gizlilik sözleşmelerinin 
hükümleri aşağıdaki gerekliliklerin tümüyle uyumlu olmalıdır: 

1. Koç Üniversitesi öğretim üyesi ve dış organizasyonlar arasındaki danışmanlık veya 

gizlilik sözleşmelerinin bir tarafı değildir, bu sözleşmeler kapsamında herhangi bir borcu 

veya potansiyel yükümlülüğü olmayacaktır, ve sahip olduğu hakları sözleşme ile herhangi 

bir şekilde zarar görmeyecektir. Üniversite bu aktiviteler ile ilgili olarak tazminat 

sağlamaz. 

2. Danışmanın Koç Üniversitesi'ne yönelik Yükümlülükleri 

• Öğretim üyesinin Üniversite'ye yönelik tam zamanlı yükümlülüğünün karşılanması 

şartıyla danışmanlığa izin verilir. 

• KÜ öğretim üyelerinin kendi birincil mesleki mensubiyetleri KÜ'ne yöneliktir, ve 

kendilerinin zaman ve entelektüel enerjilerinin birincil olarak adanacağı yer kurumun 

eğitim, araştırma, ve bilim programları olmalıdır. Dış mesleki aktiviteler öğretim üyesinin 

bu görevleri ile ilgili tam zamanlı yükümlülüğüne gölge düşürmemelidir. 

3. Danışman olarak harcanan zaman ve sorumluluk türleri ile ilgili sınırlamalar  

• Tam zamanlı bir görevlendirmede öğretim üyesi için izin verilebilir olan maksimum 

danışmanlık günü sayısı, ücretli yıllık izin olan süre de dahil olmak üzere, yıl boyunca 

haftada 1 gündür. 

• Tam zamanlı aktif görevde olan veya yenilenme izninde olan bir öğretim üyesinin 

dış yönetimsel sorumlulukları bulunmamalı ve mevcut danışmanlık görevlerinden 

bağımsız olarak aksini ima eden unvanlara sahip olamaz. 

4. Öğrenciler ve araştırma personeli ile ilgili kısıtlamalar 

• Öğrencilerin ve doktora sonrası bilim insanlarının akademik aktiviteleri öğretim üyesinin 

kişisel ticari ve danışmanlık çıkarlarından ari olmalıdırlar; ve 

• Öğrencilerin, personelin, doktora sonrası bilim insanlarının ve ortak çalışanların 

çalışmaları öğretim üyesinin dış yükümlülükleri boyunca istismar edilemez. 

• Öğretim üyesi yazılı onay olmaksızın öğrencinin danışmanı olarak veya öğrencinin 

tez projesi kurulunda katılımcı olarak görev yaparken bir Koç Üniversitesi öğrencisinin 

Üniversite dışında istihdamı için bu öğrenciyi işe alamaz veya doğrudan onun idarecisi 

olamaz. 

5. Üniversite kaynaklarının kullanımı ile ilgili kısıtlamalar 

• Koç Üniversitesi tesisleri, personeli ve ekipmanları, sadece tesadüfi şekilde olması 

durumu haricinde, dış danışmanlık aktivitelerinin bir parçası olarak kullanılamaz. 

• Üniversitenin öğretim veya araştırma aktivitelerinden elde edilen araştırma 

sonuçlarına, materyallerine veya ürünlerine kişisel maddi kazanç amacıyla dış bir 

kurumun ayrıcalıklı şekilde erişimi sağlanamaz. 



 

 

• Üniversite işlerinin veya araştırma aktivitelerini gerçekleştirilmesi sayesinde elde 

edilen gizli bilgiler kişisel kazanç için, veya başkalarına izinsiz erişim sağlamak için 

kullanılamaz; gizli bilgiler genel halka geniş anlamda açık olmayan ve Koç 

Üniversitesi'nde çalışmanızın neticesinde tasarrufunuza geçen her türlü bilgiyi içerir. 

6. Fikri mülkiyetin sahipliği 

• KÜ öğretim üyesi tarafından Üniversite sorumlulukları sırasında, veya Üniversite 

kaynaklarının tesadüfi olarak kullanımından daha fazla olarak kullanımıyla bütünüyle 

veya kısmen ortaya çıkartılmış olan, veya ilk olarak uygulamaya indirgenmiş bulunan , 

ve Üniversite'ye tahsis edilmesi gereken tüm potansiyel olarak patentlenebilir 

buluşların mülkiyetine sahiptir.  Öğretim üyeleri Üniversite buluşlarının herhangi 

birisindeki haklarını devretme veya başka bir şekilde transfer etme yetkisine sahip 

değildirler. 

• Tek başına veya dış organizasyonun çalışanları veya diğer danışmanları veya 

müşavirleri ile birlikte olarak sadece ve doğrudan Danışmanlık hizmetlerinden dolayı 

ortaya çıkan her türlü yayın, buluş, keşif, iyileştirme ve diğer fikri mülkiyet Koç 

Üniversitesi gizlilik ve sahiplik politikalarına tabi değillerdir. 

 

7. Koç Üniversitesi'nin adının kullanımı 

• Koç Üniversitesi'nin adı ve logo hiçbir danışmanlık aktivitesinde kullanılamaz. 

• Danışmanın ofis adresi uygun iletişim için kullanılabilir. 

8. Yazarlık, konuşma ve pazarlama aktiviteleri 

• Eğer bir öğretim üyesi danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle 

herhangi bir yayında yazar olarak yer alırsa, şunu belirten bir izahatın bulunması 

gereklidir "Dr./Profesör [İSİM]'nin işbu yayına olan katkısı ücretli bir danışman olaraktır, 

ve kendisinin Koç Üniversitesi görevleri veya sorumluluklarının bir parçası değildir". 

• Aynı izahat danışmanlık hizmetleri ile ilgili aktivitelerdeki konuşmalarda da 

yapılmalıdır. 

• Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin bütünüyle veya önemli 

bir kısmı şirket çalışanları tarafından yazılmış olan makaleleri kendi adları 

altında yayınlamaları yasaktır. 

• Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin sadece veya ağırlıklı olarak satış 

veya pazarlama amacıyla tasarlanmış olan dedike pazarlama ve eğitim programlarına 

katılmalarına izin verilmez. Bütün öğretim üyelerinin danışmanlık hizmetleri talep eden 

şirket için her türlü satış, pazarlama veya tanıtım hizmetlerini kesinlikle yerine 

getirmemeleri gerekmektedir. Bu akademik meslektaşlara, klinik meslektaşlara, 

medyaya, halka yönelik veya sergileyici olarak yapılan tanıtıma yönelik pazarlama 

aktivitelerini içerir. 


