T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANLARININ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE
ŞİRKET KURABİLME ESASLARI YÖNERGESİ*

Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim elemanlarının
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya
bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge; İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim elemanlarının Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu
şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin sürecin yönetimi ve bu konudaki yetkili
mercii ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. Maddesine; 4691
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. Maddesine; 30263 sayılı Yüksek Öğretim
Kurumları Teknoloji Transfer Ofisleri Yönetmeliğinin 6. maddesine ve Çalışan Buluşlarına,
Yüksek Öğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde
Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin 28. ve 29. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
(a) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
(b) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim
Kurulunu,
(c) Öğretim Elemanı: Üniversite bünyesinden çalışan ve Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin
yönetimlerinde görev almak isteyen öğretim elemanlarını (2547 sayılı Kanunun 3.
maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan öğretim elemanlarını),
(d) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Üniversite bünyesinde yer alan ve araştırma
projelerinin koordinasyonundan, teknoloji transferinden, fikri hakların yönetiminden,
üniversite ile kamu ve sanayi arasındaki iş birliğini koordine etmekten, şirketleşme
faaliyetlerinden sorumlu olan ofisi,
(e) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB): 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,
(f) Şirket: Mevzuata göre TGB’ de öğretim elemanı tarafından kurulmuş veya ortak
olunmuş veya yönetiminde görev alınmış tüzel kişiliği ifade eder.
(g) Üniversite Teknoloji Fonu (ÜTF): Üniversite açısından stratejik öneme sahip olan
konularda kurulan şirketlere fon desteği sağlayan ve Üniversitenin iştirakçisi olduğu
fon sağlayan sermaye yatırım şirketini,
ifade eder.
Temel Prensipler
Madde 5 – (1) Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek
amacı ile ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, teknoloji tabanlı ticari ürünlerin
geliştirilmesi ve bu ürünlerin üretim ve pazarlamasının yapılabilmesi için TGB’lerde şirket
kurmaları, kurulu bir şirkete ortak olmaları ve/veya bu şirketlerde görev almaları önemli
görülmekte ve Üniversite tarafından teşvik edilmektedir.
(2) Şirket, faaliyetlerini yerine getirirken Üniversite kaynaklarından yararlanacak olması
halinde, yararlanılacak kaynaklar veya alınacak hizmetler için ayrı bir sözleşme üzerinden
Üniversite’den hizmet satın alır.
(3) Öğretim elemanının Şirket içerisinde üstlendiği mali, yasal ve etik sorumluluklar tamamen
kendisine ait olup, Üniversitenin hiçbir sorumluluğu yoktur.
(4) Öğretim elemanı, hiçbir şirket faaliyetinde Üniversitedeki görevinden elde ettiği
imtiyazlardan yararlanamaz ve şirket faaliyetlerinde hiçbir şekilde Üniversitenin adını
kullanamaz.
(5) Üniversitenin, Şirketin faaliyet konusu ile ilgili aşağıdaki koşulları söz konusudur:
• Şirketin faaliyetleri, Üniversitenin ve/veya Üniversitenin iştirakçi olduğu şirketlerin
faaliyetleri ile örtüşmemeli ve hiçbir şekilde üniversite ile rekabet içerisinde
olmamalıdır.
• Şirketin faaliyetlerinin, öğretim elemanının akademik unvanına veya üniversitedeki
pozisyon ve görevleri ile üniversitenin kurumsal kimliğine, içerik ve etik açıdan aykırı
düşmemelidir.
• Öğretim elemanından şirket için ayıracağı zaman, üniversitedeki ders, araştırma, idari
görevler, vb. sorumluluklarını hiçbir şekilde aksatmamalıdır.
Şirketleşme İzni
Madde 6 – (1) Öğretim elemanları, TGB’lerde şirket kurmak, kurulu bir şirkete ortak olmak
ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev almak için Üniversite Yönetim Kuruluna başvuru
yaparlar.
(2) Yönetim Kurulu’na yapılacak başvuru TTO üzerinden yapılır ve bu başvuruda aşağıdaki
belgeler yer alır:
• Şirket Kurma veya Ortak Olma veya Şirket Yönetiminde Görev Alma Bilgilendirme
Formu

•
•

Kurulacak, ortak olunacak ve/veya yönetiminde görev alınacak şirket kurulmuş ise
şirketin ana sözleşmesi veya kurulum aşamasında ise ana sözleşme taslağı
Kabul ve Taahhüt Beyanı

(3) Belgeler TTO tarafından incelenir ve hazırlanan dosya (Üniversite Yönetim Kurulunda
karara bağlanmak üzere) Rektörlüğe sunulur.
Şirketin Finansmanı ve Büyüme Stratejisi
Madde 7 – (1) Şirketin, büyümek için finansman desteğine ihtiyaç duyması halinde, öğretim
elemanları bu ihtiyaçlarını ilk olarak Üniversiteye sunmalıdırlar. Üniversitenin iştirakçisi
olduğu/olacağı ÜTF tarafından bu talepler değerlendirilir ve duruma özel ortaklık anlaşmaları
ile finansman desteği sağlanabilir.
(2) Şirketin mentörlük veya eğitim ihtiyacı olması halinde bu hizmetlerin alımı için öncelikle
TTO’ya başvurmalıdır. TTO, insan kaynağı ve altyapısı çerçevesinde bedeli karşılığında
destek sağlayacak, gerektiğinde de diğer destek alınabilecek merkezlere yönlendirecektir.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Madde 8 – (1) Öğretim elemanı, Şirkette yürütülen faaliyetler sırasında (Ör. Ar-Ge, üretim,
pazarlama, TEYDEB projesi, vb.) ortaya çıkan ve kendisinin de Buluşçu olduğu her türlü
buluşu, Üniversitenin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi ve ilgili
mevzuata göre Üniversiteye bildirmekle yükümlüdür. Buluş bildirimi aynı yönerge
çerçevesinde değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Üniversite, söz konusu buluşun
tamamen veya kısmen “Hizmet Buluşu” olduğuna karar verebileceği gibi, “Serbest Buluş”
olarak da değerlendirebilir.
(2) Buluşçu, Üniversite’nin söz konusu buluşun sahipliği ile ilgili kararına itiraz etmek isterse,
yine aynı yönerge çerçevesinde tanımlanmış mercilere itirazını yapabilir.
Raporlama Sorumluluğu
Madde 9 – (1) Öğretim elemanı, her yıl sahibi/ortağı olduğu şirket(ler) ile ilgili bilgileri
(şirketin resmi bilgileri, fikri hakları, personel sayısı, vb.), gerektiğinde gizlilik sözleşmesi de
imzalanarak talep etmesi halinde TTO’ya bildirmekle yükümlüdür.
Yürürlük
Madde 10 – (1) Bu Yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.
*Üniversite Senatosu’nun 04/09/2018 tarih ve 2018/25-02 sayılı kararı ile kabul edildi.

