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Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında, ar-ge 
ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği 
yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet 
kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya 
aktarmak üzere Yükseköğretim Kurulundan önceden 
izin almak kaydıyla yükseköğretim kurumu yönetim 
kurulunun kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
kapsamında sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer 
ofisi kurulabilmektedir. 

Üniversiteler bu amaçla; Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurmaktadırlar. Bugün 
itibariyle Türkiye’de bu şekilde kurulmuş onlarca teknoloji 
transfer şirketi kurulmuştur. 

a) Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri 
teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik 
firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsünün 
olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 
ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir 
ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için 
faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına 
katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji 
enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsü alanı içinde 
veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının 
bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,

b) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Yükseköğretim 
kurumlarının, ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu 
ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan 
buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına 
almak ve uygulamaya aktarmak üzere Yükseköğretim 
Kurulundan önceden izin almak kaydıyla yükseköğretim 
kurumu yönetim kurulunun kararıyla kurabilecekleri 
sermaye şirketini,

ifade etmektedir. 

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); Öğretim elemanları 
tarafından yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve 
yapılan buluşları ticarileştirmek amacıyla yükseköğretim 

kurumu yerleşkelerinde veya yükseköğretim kurumunun 
ortağı olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde 
kurulmaktadır. 

TTO’lar; ilgili yükseköğretim kurumu senatosu 
tarafından alınan kararlara istinaden Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu tarafından faaliyet izni verilmesi halinde 
ilgili yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından 
kurulmaktadır.

TTO’nun kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma 
projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden 
karşılanabilmektedir. 

TTO çalışanları, işçi, yabancı uyruklu personel veya 
ofis faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan, sürekli veya 
yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanlarından 
oluşmaktadır. Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanunun 
39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt 
dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları 
çalışmaları üniversite yönetim kurulunun izni ile TTO’da 
yapabilmektedirler. TTO faaliyetlerinde, hizmetine 
ihtiyaç duyulan öğretim elemanları yükseköğretim 
kurumlarının izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak 
çalıştırılabilmektedirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim 
elemanlarının hizmetleri karşılığı elde edecekleri 
gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında 
tutulmaktadır. 

Teknoloji Transfer Ofislerinin faaliyet alanları 
şunlardır;  

• Üniversite ar-ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı 
vermek.

• Üniversitenin ar-ge politika ve stratejilerine uyumlu 
olarak çalışmak.

• Üniversite içerisinde ulusal ve uluslararası ar-ge 
fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha 
fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer, çalıştay ve 
benzeri etkinlikler düzenlemek, proje hazırlama, başvuru, 
yürütme ve izlemede destek olmak.

M e h m e t  ATA S E V E R  
B ü r o k r a t ,  K İ K  E s k i  Ü y e s i ,  A k a d e m i s y e n 

m h a t a s e v e r @ g m a i l . c o m  
M e h m e t a t a s e v e r . o r g 

ÜNİVERSİTELERİN TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ 
KAMU İHALE MEVZUATINA TÂBİ Mİ?    
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• Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme 
kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak.

• Ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör 
ile işbirliği yapmak.

• Üniversite içinde ve dışında teknoloji transferi ile 
ilgili konularda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri 
vermek.

• Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek adına 
üniversite ve sanayi tarafında potansiyeli, fırsatları ve 
benzerlerini ortaya koyan analiz, tanıtım, etkinlik ve benzeri 
çalışmalar yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık 
etmek.

• Üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet 
kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak.

• Üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri 
vermek ve bu kapsamda destek olmak.

• Uluslararası üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri 
ile işbirliği içerisinde çalışarak ulusal/uluslararası paydaşların 
(yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma 
ortamları hazırlamak.

• Yükseköğretim kurumlarında yapılan ar-ge çalışmaları 
sonucunda oluşturulan bilginin korunması için fikri ve sınai 
haklar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak.

İlgili mevzuatta Teknoloji Transfer Ofislerinin 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığı 
belirtilmemiş fakat 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na tabi olmadıklarına ilişkin bir düzenleme 
yapılmamıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun kapsam 
maddesine göre; devlet üniversiteleri ile bunların 
doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı 
ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip 
oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, 
işletme ve şirketlerin kullanımında bulunan her 
türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet 
alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı 
kanun hükümlerine göre yürütülecektir. Yani 
üniversitelerin şirketleri Kamu İhale 
Kanunu’na tâbidir.

Dolayısıyla devlet üniversitelerimizin Teknoloji 
Transfer Ofisi şirketleri, her türlü satınalma 
faaliyetinde kamu ihale mevzuatına uygun olarak 
hareket etmelidir. Aksi takdirde ileride birçok 
mali, idari ve hukuki sorgu ve müeyyideler ile 
karşılaşabilirler. 

KAMU İHALE MEVZUATI

STANDARTLAR HUKUK UYUM KAMU İHALE 
KANUNU
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