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YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKNOLOJİ TRANSFER

OFİSİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k, yükseköğret�m kurumlarında, ar-ge ve yen�l�kç�l�kle �lg�l� olarak kamu ve

özel sektör �şb�rl�ğ� yapmak, üret�len b�lg� ve yapılan buluşları f�kr� mülk�yet kapsamında koruma altına almak ve
uygulamaya aktarmak üzere Yükseköğret�m Kurulundan önceden �z�n almak kaydıyla yükseköğret�m kurumu yönet�m
kurulunun kararıyla 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu kapsamında sermaye ş�rket� statüsünde kurulacak teknoloj�
transfer of�s�n�n teşk�l�, görevler�, yönet�m� ve yükseköğret�m kurumuyla �l�şk�s�ne yönel�k çalışma usul ve esasları �le
teknoloj� transfer of�s�n�n �zlenmes� ve değerlend�r�lmes�ne yönel�k esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun ek 32 nc�

maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�: Yüksek/�ler� teknoloj� kullanan ya da yen� teknoloj�lere yönel�k f�rmaların,

bel�rl� b�r ün�vers�te veya yüksek teknoloj� enst�tüsü ya da ar-ge merkez veya enst�tüsünün olanaklarından yararlanarak
teknoloj� veya yazılım ürett�kler�/gel�şt�rd�kler�, teknoloj�k b�r buluşu t�car� b�r ürün, yöntem veya h�zmet hal�ne
dönüştürmek �ç�n faal�yet gösterd�kler� ve bu yolla bölgen�n kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı ün�vers�te,
yüksek teknoloj� enst�tüsü ya da ar-ge merkez veya enst�tüsü alanı �ç�nde veya yakınında; akadem�k, ekonom�k ve
sosyal yapının bütünleşt�ğ� s�tey� veya bu özell�klere sah�p teknoparkı,

b) Teknoloj� Transfer Of�s� (TTO): Yükseköğret�m kurumlarının, ar-ge ve yen�l�kç�l�kle �lg�l� olarak kamu ve
özel sektör �şb�rl�ğ� yapmak, üret�len b�lg� ve yapılan buluşları f�kr� mülk�yet kapsamında koruma altına almak ve
uygulamaya aktarmak üzere Yükseköğret�m Kurulundan önceden �z�n almak kaydıyla yükseköğret�m kurumu yönet�m
kurulunun kararıyla kurab�lecekler� sermaye ş�rket�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teknoloj� Transfer Of�s�n�n Teşk�l�, Organları, Görev ve Yetk�ler�
Teknoloj� Transfer Of�s�n�n teşk�l�
MADDE 4 – (1) Öğret�m elemanları tarafından yükseköğret�m kurumlarında üret�len b�lg� ve yapılan buluşları

t�car�leşt�rmek amacıyla yükseköğret�m kurumu yerleşkeler�nde veya yükseköğret�m kurumunun ortağı olduğu
Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� �çer�s�nde TTO kurulur.

(2) TTO kurulmasına �l�şk�n başvuru, �lg�l� yükseköğret�m kurumu senatosu tarafından alınan kararla b�rl�kte
Yükseköğret�m Kuruluna �let�l�r. Yükseköğret�m Kuruluna �let�len talepler Yükseköğret�m Yürütme Kurulunca karara
bağlanır. Yükseköğret�m Yürütme Kurulu tarafından faal�yet �zn� ver�lmes� hal�nde �lg�l� yükseköğret�m kurumu
yönet�m kurulu tarafından TTO kurulur.

(3) TTO’nun kuruluş sermayes�, b�l�msel araştırma projes� kaynaklarından veya döner sermaye gel�rler�nden
karşılanab�l�r.

(4) TTO çalışanları, �şç�, yabancı uyruklu personel veya of�s faal�yetler�nde h�zmet�ne �ht�yaç duyulan, sürekl�
veya yarı zamanlı görevlend�r�len öğret�m elemanlarından oluşur.

(5) Öğret�m elemanları, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddes�nde öngörülen yurt �ç�nde ve yurt dışında geç�c�
görevlend�rme esaslarına göre yapacakları çalışmaları ün�vers�te yönet�m kurulunun �zn� �le TTO’da yapab�l�rler.

(6) Of�s faal�yetler�nde h�zmet�ne �ht�yaç duyulan öğret�m elemanları yükseköğret�m kurumlarının �zn� �le
sürekl� veya yarı zamanlı olarak çalıştırılab�l�rler. Yarı zamanlı görev alan öğret�m elemanlarının h�zmetler� karşılığı
elde edecekler� gel�rler, ün�vers�te döner sermayes� kapsamı dışında tutulur.

Teknoloj� Transfer Of�s�n�n yönet�m� ve yükseköğret�m kurumuyla �l�şk�s�
MADDE 5 – (1) TTO yönet�m kurulu, rektör veya araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı ve ün�vers�te

senatosunun seçeceğ� TTO faal�yetler� �le �l�şk�l� deney�m� olan en az altı öğret�m üyes�nden oluşur. Üyeler üç yıllığına
seç�l�r. Süres� tamamlanan üye yen�den seç�leb�l�r. İk� dönemden fazla üyel�k yapılamaz. İst�fa, emekl�l�k ve benzer�
sebeplerle ayrılan üyen�n yer�ne aynı usulle yen� üye seç�l�r. Seç�len üye kalan sürey� tamamlar.

(2) TTO yönet�m kurulu başkanı, rektör veya araştırmadan sorumlu rektör yardımcısıdır.
(3) TTO yönet�m kurulu, TTO tam zamanlı çalışanlarından b�r�n� TTO müdürü/yönet�c�s� olarak atar. TTO

müdürü/yönet�c�s� olarak atanacak çalışanın en az l�sans mezunu ve TTO süreçler� �le �lg�l� en az beş yıl deney�ml�
olması gerek�r. TTO müdürü/yönet�c�s�, oy hakkı bulunmaksızın yönet�m kurulu toplantılarına katılır.

Teknoloj� Transfer Of�s�n�n görevler�
MADDE 6 – (1) TTO’nun görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Ün�vers�te ar-ge stratej�ler�n�n tanımlanmasına katkı vermek.
b) Ün�vers�ten�n ar-ge pol�t�ka ve stratej�ler�ne uyumlu olarak çalışmak.
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c) Ün�vers�te �çer�s�nde ulusal ve uluslararası ar-ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla
yararlanab�lmek adına eğ�t�m, sem�ner, çalıştay ve benzer� etk�nl�kler düzenlemek, proje hazırlama, başvuru, yürütme
ve �zlemede destek olmak.

ç) Ün�vers�te �çer�s�nde proje yazma ve yönetme kültürünün gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak.
d) Ar-ge ve yen�l�kç�l�kle �lg�l� olarak kamu ve özel sektör �le �şb�rl�ğ� yapmak.
e) Ün�vers�te �ç�nde ve dışında teknoloj� transfer� �le �lg�l� konularda tanıtım, b�lg�lend�rme ve eğ�t�m

h�zmetler� vermek.
f) Ün�vers�te ve sanay� �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek adına ün�vers�te ve sanay� tarafında potans�yel�, fırsatları ve

benzerler�n� ortaya koyan anal�z, tanıtım, etk�nl�k ve benzer� çalışmalar yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık
etmek.

g) Üret�len b�lg� ve yapılan buluşları f�kr� mülk�yet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak.
ğ) Ün�vers�te �ç� ş�rketleşme ve g�r�ş�mc�l�k h�zmetler� vermek ve bu kapsamda destek olmak.
h) Yıllık faal�yet raporunu hazırlamak ve her yılın ocak ayı sonuna kadar senatonun uygun görüşüyle b�rl�kte

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına sunmak.
ı) Uluslararası ün�vers�teler�n Teknoloj� Transfer Of�sler� �le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışarak ulusal/uluslararası

paydaşların (yerl�/yabancı ş�rket, ün�vers�te g�b�) olduğu çalışma ortamları hazırlamak.
�) Yükseköğret�m kurumlarında yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda oluşturulan b�lg�n�n korunması �ç�n f�kr�

ve sına� haklar hakkında b�lg�lend�rme çalışmaları yapmak.
j) Yürütülen faal�yetlere �l�şk�n üç yıllık stratej�k plan yaparak her yıl stratej�k plan �lerleme raporu

hazırlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknoloj� Transfer Of�s�n�n İzleme ve Değerlend�rme Sürec� ve Tasf�yes�
Teknoloj� Transfer Of�s�n�n �zleme ve değerlend�rme sürec�
MADDE 7 – (1) TTO’ların �lg�l� kanun ve bu Yönetmel�k dah�l�ndek� faal�yetler�n� �zlemek ve

değerlend�rmek üzere Yükseköğret�m Kurulu, TTO İzleme ve Değerlend�rme Kom�syonu kurar.
(2) TTO İzleme ve Değerlend�rme Kom�syonu, B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından bel�rlenen en

az da�re başkanı düzey�nde b�r ve Yükseköğret�m Genel Kurulu tarafından seç�len dört öğret�m üyes� olmak üzere beş
üyeden oluşur. Yükseköğret�m Kurulu, kom�syon üyeler�n�, her b�r� farklı yükseköğret�m kurumlarında görev
yapmakta olan, yükseköğret�m�n yapısı, �şley�ş� ve yönet�m� �le teknoloj� transfer süreçler� ve uygulamaları konusunda
deney�ml�, yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarında en az beş yıl görev yapmış öğret�m üyeler�
arasından seçer.

(3) TTO İzleme ve Değerlend�rme Kom�syonu;
a) TTO’ların her yıl ocak ayının son �şgününe kadar Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına sunduğu b�r öncek�

yılın faal�yet raporunu değerlend�r�r.
b) Yılda en az b�r kez TTO �zleme z�yaret� gerçekleşt�r�r.
c) Yıllık değerlend�rmeler�n� her yılın sonunda Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına rapor olarak sunar.
Teknoloj� Transfer Of�s�n�n faal�yet �zn�n�n kaldırılması
MADDE 8 – (1) TTO yönet�m kurulu, faal�yetler�ne son verme ve tasf�ye kararı alması hal�nde kurucu

yükseköğret�m kurumuna başvurur. İlg�l� yükseköğret�m yönet�m kurulu başvuruyu uygun bulması durumunda,
konuya �l�şk�n tekl�f� Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına sunar. TTO’nun faal�yetler�ne son verme ve tasf�yes�ne
�l�şk�n kararı Yükseköğret�m Yürütme Kurulu ver�r.

(2) Yükseköğret�m Kurulu,  TTO İzleme ve Değerlend�rme Kom�syonunun öner�s� �le TTO’nun faal�yet �zn�n�
kaldırab�l�r. Bu durumda, �lg�l� yükseköğret�m kurumu, TTO’nun tasf�yes� �ç�n gerekl� �şlemler� başlatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknoloj� Transfer Of�s�n�n Mal� Yapısı

Teknoloj� Transfer Of�s�n�n gel�rler�
MADDE 9 – (1) TTO’nun gel�rler� şunlardır:
a) TTO’nun  6 ncı madde kapsamında sunacağı h�zmetlerden elde ed�lecek gel�rler.
b) TTO’nun kuruluşundan sonra ortak olacak kurumlardan sağlanacak ortaklık gel�rler�.
c) Bağışlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde 13/1/2011 tar�hl� ve  6102 sayılı Türk T�caret

Kanunu hükümler� uygulanır.
Muaf�yet
MADDE 11 – (1) Teknoloj� Transfer Of�sler� �le bunların yürüttükler� faal�yetler hakkında 8/9/1983 tar�hl� ve

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümler� uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
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