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YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, bu organların görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n
hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Merkez: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
d) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları, Ün�vers�ten�n b�l�msel ve teknoloj�k b�lg� b�r�k�m�n� tek b�r çatı altında

toplamak, b�lg�y�, yen� ve rekabetç� ürünler veya süreçlere dönüştürmek, katma değer oluşturmak, sanay�ye aktarmak
ve t�car�leşt�rmek, ayrıca b�l�m �nsanları ve sanay� ş�rketler�n�n ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve
h�be fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının araştırma ve gel�şt�rme yetenekler�n�n
artırılmasını sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�ten�n Ar-Ge etk�nl�kler�n� güçlend�rme ve ün�vers�te - sanay� �şb�rl�ğ�n� teşv�k etmek.
b) Ün�vers�teye büyük bütçel� ulusal ve uluslararası h�beler� kazandırmak.
c) Proje destekler�ne da�r danışmanlık h�zmet� sunmak.
ç) Ün�vers�tede akadem�k b�r�k�me dayalı olarak üret�len b�lg�n�n �ş dünyasında ve özell�kle sanay�de

kullanılmasını sağlamak.
d) Ün�vers�ten�n f�kr� ve sına� mülk�yet portföyünü gel�şt�rerek yönet�lmes�n� sağlamak ve akadem�k

g�r�ş�mc�l�ğ� teşv�k etmek.
e) Bölgesel düzeyde �novasyona dayalı b�r ekos�stem oluşturmaya yönel�k çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından �k� yıl süre �ç�n

görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak
yürütülmes� ve gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı sorumludur.



(2) Müdürün öner�s� üzer�ne, Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından en çok �k� k�ş� müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından �k� yıl süre �le görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları, Müdürün kend�ler�ne vereceğ� görevler� yapar.
Müdürün görev süres� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� kend�l�ğ�nden sona erer. Müdür, görev� başında
bulunmadığı zaman yardımcılarından b�r�s�n� yer�ne vek�l bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� b�r
Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
c) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündem�n� hazırlamak ve toplantılara başkanlık

etmek, Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış

şekl� �le Rektörlüğe sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün öner�s�yle Ün�vers�ten�n öğret�m

elemanları arasından Rektörün bel�rleyeceğ� dört üye olmak üzere en fazla 7 üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�
Rektör tarafından �k� yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu düzenl� olarak en az �k� ayda b�r defa toplanır. Yönet�m Kuruluna, Müdür başkanlık yapar.
Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eş�tl�ğ�
durumunda başkanın oyu yönünde karar alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amaçları, faal�yet alanları ve yönet�m� �le �lg�l� konularda kararlar almak.
b) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğret�m ve d�ğer çalışma alanlarına �l�şk�n konularda karar almak.
ç) Merkez�n bünyes�nde kurulacak olan b�l�msel çalışma gruplarını ve kom�syonları bel�rlemek.
d) Merkez�n uzun vadel� b�l�msel ve �dar� plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Alt çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Merkez�n faal�yet konularında bel�rlenecek programların uygulanması ve projeler�n

yürütülmes� �ç�n Yönet�m Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma grupları kurulab�l�r. Programı tamamlanan alt
çalışma gruplarının görev� kend�l�ğ�nden sona erer.

Personel �ht�yacı
MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, Müdürün öner�s� üzer�ne, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler� �le Ün�vers�te Yönet�m Kurulu, Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


