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TÜB�TAK-MAM
TEKNOLOJ� PPARKI ((TEKNOPARK)

KURULUÞ VVE ÇÇALIÞMA EESASLARI ((*)

Amaç vve KKapsam

Madde 11. Bu Esaslar�n amac�, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araßt�rma Kurumu (TÜB�TAK) Marmara Araßt�rma Merkezi
bünyesinde, girißimci ve sanayicilere, belirli bir ücret karß�l�¤�nda
TÜB�TAK � MAM alt yap�s�n� kulland�rmak, organize hizmet sa¤lamak
ve teknolojik destek vermek suretiyle, çevre dostu olan ve Ar-Ge�ye
dayal� ileri teknoloji kullanan küçük ve orta ölçekli sanayi kurulußlar�n�n
do¤mas�na ve gelißmesine katk�da bulunmak üzere kurulmuß olan
Teknoloji Park��n�n (Teknopark) çal�ßmas�na ilißkin ilke ve usulleri
düzenlemektir.

Hukuki DDayanak

Madde 22. Bu Esaslar, 17/7/1963 tarihli ve 278 say�l� Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araßt�rma Kurumu Kurulmas� Hakk�nda Kanun�un
498 say�l� Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4.
maddesine dayan�larak haz�rlanm�ßt�r.

Yönetim 

Madde 33. Teknopark, kuruluß amac� ve bu esaslara uygun olarak,
MAM Baßkanl�¤�na ba¤l� TEKSEB ve Teknopark Müdürlü¤ü�nce
yönetilir. 

Teknopark�ta YYer AAlan FFirmalara VVerilecek HHizmetler 

Madde 44. Teknopark�da yer alan firmalara istemleri halinde
aßa¤�daki hizmetler verilir.

a) Dan�ßmanl�k Hizmetleri: Teknoloji dan�ßmanl�¤�, üretim
planlamas� ve proje dan�ßmanl�¤�. 

(*) Bilim Kurulu�nun 07.04.2001 tarih ve 89 say�l� toplant�s�nda kabul edilmißtir.
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b) Teknik Hizmetler: Su, elektrik ve kesintisiz güç kayna¤�
ba¤lant�s�, telefon, internet, faks, fotokopiden yararlanma olana¤�.

c) �dari Hizmetler: Toplant� ve konferans salonlar�ndan, MAM
Kütüphanesinden ve yemek hizmeti ile ulaß�m için servis araçlar�ndan
yararlanma olana¤�.

Kiralama KKoßullar�

Madde 55. Teknopark�da yer kiralanmas�nda; MAM stratejik
plan�ndaki öncelikli faaliyet alanlar� da göz önünde tutularak, bilimsel
araßt�rma ve gelißtirmeye dayal� mal ve hizmet üretimine yönelik yeni
endüstriyel girißimlere öncelik verilir. Yer kiralamak isteyen
girißimcilerde aßa¤�daki nitelikler aran�r:

a) Faaliyet alan� yüksek teknolojiyle ilißkili olmak,

b) Ticarileßme potansiyeli olan ve/veya patenti al�nabilecek bir
girißim fikrini içeren Ar-Ge projesine sahip olmak,

c) Üretim faaliyetleri bak�m�ndan MAM Yerleßkesi için tehlike
olußturabilecek, çevreyi kirletecek ve büyük ölçüde taß�mac�l�k
gerektirecek kitle üretimi yapmamak.

Kira SSözleßmeleri

Madde 66. Kira sözleßmelerine ilißkin olarak aßa¤�daki hususlar göz
önünde bulundurulur:

a) Teknopark�ta yer kiralamak isteyen girißimci, "Teknopark
Baßvuru Formu"nu doldurarak TEKSEB ve Teknopark Müdürlü¤ü�ne
baßvurur. Baßvuru, burada ve teknoloji alan� ile ilgili Enstitü�de
incelendikten sonra Enstitü görüßüyle birlikte Merkez Kurulu�na
getirilir. Merkez Kurulu�nda uygun bulunan baßvurular, MAM Yönetim
Kurulu�na sunulur. Baßvurusu, Yönetim Kurulu�nca onaylanan girißimci
için kira sözleßmesi düzenlenir.

b) Kiralama, MAM Baßkan� ile girißimci aras�nda imzalanan bir
sözleßme ile yap�l�r. Sözleßme süresi üç y�l� geçemez. Süre sonunda, üç
y�l� geçmemek üzere, projenin gerektirdi¤i bir süre için yeni bir kira
sözleßmesi yap�labilir.
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c) Teknopark�ta çal�ßma yapmak isteyen firmalara; alet ve
teçhizatlar�n� kendileri getirmek ßart�yla MAM��n mevcut binalar�
içerisinde uygun görülen ba¤�ms�z mekanlar veya özel olarak
yap�lm�ß/yap�lacak ba¤�ms�z mekanlar projenin kapsam�na göre belirli
bir süre için ve kira karß�l�¤�nda tahsis edilir. Kira sözleßmelerinde kira
süresi, kira bedeli ve ödeme ßekli ile girißimcilerin TÜB�TAK -
MAM�daki olanaklardan yararlanma usul ve esaslar� belirtilir. Kirac�lar,
istemleri halinde, MAM��n fiziki altyap�s� ve Ar-Ge personelinin
hizmetlerinden bedeli karß�l�¤�nda yararland�r�labilir.

d) Kira bedelleri her y�l Aral�k ay� baß�nda ve bir sonraki y�l için
geçerli olmak üzere MAM Yönetim Kurulu karar�yla saptan�r.

e) Kirac�, imzalad�¤� kira kontrat� ve protokolu ile eklerinde
belirtilen hususlarda kendisine düßen yükümlülükleri yerine
getirmedi¤i takdirde gerekli yasal ißlem yap�l�r.

f) Hissedarlar� aras�nda, Kurum çal�ßanlar� ve/veya bunlar�n birinci
derece yak�nlar�n�n bulundu¤u ßirketlere Teknopark�da yer
kiralanamaz.

Royalti vve LLisans AAnlaßmalar�

Madde 77. MAM kendi bünyesinde üretilen teknik bilginin girißimci
ßirket taraf�ndan kullan�m�na ve sat�n al�nmas�na olanak tan�yan royalti
ve lisans anlaßmalar� yapabilir. Bu tip anlaßmalar�n yap�lmas� ve MAM��n
alaca¤� royalti veya lisans ücretinin belirlenmesi MAM Yönetim Kurulu
karar�yla olur. Royalti anlaßmalar�n� imzalamaya MAM Baßkan�
yetkilidir.

Royalti ve lisans sözleßmelerindeki yükümlülüklerini yerine
getirmeyen kirac�lar�n bu sözleßmeleri, sözleßmede belirtilen ßekilde
feshedilir. Ayr�ca yeni bir royalti veya lisans sözleßmesi yap�lmaz ise
kira sözleßmelerinin de feshi için gerekli ißlem yap�labilir.

Kirac�n�n YYükümlülükleri

Madde 88. Teknopark�da yer alan kirac� firmalar aßa¤�daki esaslara
uymak zorundad�r.

a) Kirac�, kendisinin kullan�m�na izin verilmiß alanlarda baßvuru
formunda belirtilen konu ve projeler çerçevesinde çal�ßmalar�n�
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sürdürür. Sözkonusu formda belirtilen amaç d�ß�nda çal�ßma MAM
yönetiminin yaz�l� izni olmadan yap�lamaz.

b) Kirac�n�n çal�ßanlar�, MAM yerleßkesi içerisinde MAM personeli
için geçerli olan kurallara uymak zorundad�r.

c) MAM ilgili birimince güvenlik sorußturmas� yap�lmadan
kirac�n�n çal�ßanlar� devaml� çal�ßt�r�lamaz. Ancak zorunlu hallerde
sorußturma tamamlan�ncaya kadar s�n�rl� say�da personele geçici giriß
kart� verilebilir.

d) Kira sözleßmeleri imzaland�ktan sonra kirac�lar�n çal�ßmalar�
için gerekli alet, teçhizat ve büro donan�m� bir tutanak düzenlenerek
kiralanan yere konulur. Kira süresi sonunda veya baßka bir nedenle
kiralanan yerin boßalt�lmas� s�ras�nda ancak TEKSEB ve Teknopark
Müdürlü¤ü�nün onaylad�¤� listede bulunan teçhizat yerleßkeden
ç�kar�labilir.

e) Kirac�, yürütece¤i projelerle ilgili, Kurum�un talep edece¤i
raporlar� düzenlemeyi, zaman�nda vermeyi ve gerekli görülecek
hususlar�n yerinde denetlenmesini kabul eder.

Yürürlükten KKald�r�lan MMevzuat

Madde 99. Bilim Kurulu�nun 14/8/1993 tarih ve 69 say�l� karar� ile
kabul edilen �TÜB�TAK�MAM Teknoloji Park� Hizmetleri (Teknopark)
Yönetmeli¤i� yürürlükten kald�r�lm�ßt�r.

Yürürlük

Madde 110. Bu Esaslar Bilim Kurulu�nda kabul edilen tarihte
yürürlü¤e girer.

Yürütme

Madde 111. Bu Esaslar Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt�rma
Kurumu Baßkan� taraf�ndan yürütür.


