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KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE DİĞER KURUMLAR 

ARASINDA YAPILAN 

PROTOKOLLER/SÖZLEŞMELER/ANLAŞMALAR 
Taraflar İmzalanma amacı/konusu 

 

 

 

 

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü (2023) 

 

Elektrik ve enerji alanında öğrenim gören öğrencilerin daha 

nitelikli yetiştirilmesi, meslek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi 

amacıyla yapılan protokoldür. 

  

İş Birliği Protokolü (2023) 

 

Bilgi, teknoloji ve deneyim alışverişini gerçekleştirmek amacıyla 

yapılan protokoldür. 

 

  
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE 
MÜCADELE ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

AR-GE Protokolü (2023) 

 

Taraflarca kamu kurumları arası iş birliğinin ve koordinasyonun 

sağlanması, emek ve kaynak israfının önüne geçilmesi, tarımsal 

üretimin sürdürülebilirliği ile erozyon ve çölleşmenin 

önlenmesinde etkinliğinin artırılması, tarımda ileri teknolojiler, 

hassas tarım, tarımda robot, yapay zekâ, uzaktan algılama gibi 

konular başta olmak üzere tarımla ilgili alanları kapsayan tüm iş 

birliği sağlayarak çalışmalar gerçekleştirmesini içeren 

protokoldür. 

  

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Paydaş 

İş Birliği Protokolü (2023) 

 

Festivale katılım için gereken protokoldür. 

 

 

 

 

 

İş Birliği Protokolü (2022) 

 

Türkiye Çevre Ajansı’nın faaliyet konuları kapsamında Konya 

Teknik Üniversitesi sınırları dâhilinde protokol kapsamındaki 

mevcut tüm uygulamaların iyileştirilmesini, geliştirilmesini 

sağlamak ve toplumsal bilinç ile farkındalığı arttırmak için yapılan 

protokoldür. 

 

 

 

 

 

 

 

İşyeri Eğitim Protokolü (2022) 

 

 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bilgisayar 

Mühendisliği bölümüne kayıtlı öğrencilerin; zorunlu staj ya da 

isteğe bağlı staj kapsamında dönem içi işyeri eğitimlerini 

yurtiçi/yurtdışı, kamu/özel sektör veya sivil toplum örgütlerine ait 

kurum veya kuruluşlarda Konya Teknik Üniversitesi Staj 

Yönergesi kapsamında mesleki uygulamalar yaparak daha iyi 

yetiştirilmelerini esas alan protokoldür. 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/konyatopraksu
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/konyatopraksu
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/konyatopraksu
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/konyatopraksu
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.meramedas.com.tr/tr
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.carrefoursa.com/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.teknofest.org/tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.tuca.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.gib.gov.tr/
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Üniversite Bulut Bilişim Sistemi Projesi  

İş Birliği Protokolü (2022) 

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine ait "Üniversite Bulut Bilişim 

Sistemi" altyapısının Üniversitemiz tarafından kullanılabilmesine 

ilişkin protokoldür. 

 

 

 

 

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde İş Birliği Protokolü (2022) 

 

Konya Teknik Üniversitesi ile Bartın Üniversitesinde görevli 

personelin günün koşullarına ve mevzuata uygun olarak 

yetişmeleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak, yaptıkları 

görevlerin öneminin ve hizmete uygunluğunun farkında 

olmalarını sağlamak amacıyla çevrim içi veya yüz yüze ortamlarda 

ortaklaşa işbirliği yürütülmesini içeren protokoldür. 

 

 

 

 

Keykubat Köşk Binası Yemekhane Alanının Konya Teknik 

Üniversitesi Tarafından Kullanıma İlişkin Protokol (2022) 

 

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat yerleşke sınırlarında 

bulunan, Köşk Binası bodrum katında yer alan yemekhane 

alanının Konya Teknik Üniversitesine tahsis edilmesine ait 

yapılan protokoldür. 

 

 

 

Sponsorluk Sözleşmesi (2022) 

 

Üniversitemiz öğrenci ve akademik personelinden oluşan Robotik 

ve Otomasyon Topluluğu bünyesinde bulunan RACLAB’ın 

organizasyon faaliyetleri kapsamında: Sponsoru’un ayni destekte 

bulunması, Üniversite de Altın Sponsor Paketi karşılığında gerekli 

hizmetleri vermesiyle ilgili yapılan sözleşmedir.  

 

 

 

 

Taahhütname (2022) 

 

Çevre Kirliliğinin giderilmesi ve sıfır atık sisteminin oluşturulması 

için Kompost Makinası’nın Konya Teknik Üniversitesi tarafından 

kullanılmasını içeren taahhütnamedir.  

  

Haritacılık Alanında İş Birliği Protokolü (2022) 

 

Harita Bilimi alanında yürütülecek araştırma ve geliştirme 

konularında iş birliği sağlanmasına yönelik protokoldür. 

  

İş Birliği Protokolü (2022) 

 

Enerji, nükleer, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, 

nükleer teknoloji ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak 

işbirliğine ilişkin imzalanan protokoldür. 

https://www.ktun.edu.tr/
https://www.ikcu.edu.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://w3.bartin.edu.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://selcuk.edu.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.elfatek.com.tr/tr
https://www.ktun.edu.tr/
https://csb.gov.tr/
https://csb.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.harita.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.tenmak.gov.tr/
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 Kapsül Teknoloji Platformu Projesi Protokolü (2022) 

 

Konya ilindeki teknoloji odaklı çalışmalara destek verilmesi, 

teknoloji çalışmalarının özendirilmesi, TEKNOFEST başta olmak 

üzere yurt içinde düzenlenen yarışmalar ve yurt dışında 

düzenlenen uluslararası teknoloji yarışmalarında Konya ilinden 

katılımları artırmak, katılan takımların ihtiyaç duyduğu mentör, 

eğitim, malzeme ve atölye desteği sağlamak amaçlı yapılan 

protokoldür. 

  

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Paydaş 

İş Birliği Protokolü (2022) 

 

Festivale katılım için gereken protokoldür. 

 

 

 

 

Obruk Alanlarının Tespitine Yönelik Proje Kapsamında 

Jeolojik Araştırma ve Danışmanlık  

Hizmet Alımı Protokolü (2022) 

 

Proje kapsamında belirlenen alanların kapsamlı jeolojik araştırma 

geliştirme çalışmalarının yapılması ve raporlanması için yapılan 

protokoldür. 

 

 

 

Stratejik İş Birliği Anlaşması (2021) 

 

AR-GE çalışmaları ile inşaat, yapım, akustik, mekanik, tesisat gibi 

konularda teknik danışmanlıkların yapılması için yapılan 

anlaşmadır. 

 

 

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği  

Yazılı Sınav Hizmeti Protokolü (2021) 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Hizmetine 

ilişkin yazılı sınavın organizasyonu, sınava ilişkin diğer işlerin 

gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için yapılan 

protokoldür. 

 

 

 

 

 Yerel Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Hizmet Alım Sözleşmesi (2021) 

 

Yerel Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Kamu Yönetiminde 

Medya ile İlişkilerin güçlendirilmesi, destek verilmesi amacıyla 

yapılan sözleşmedir. 

 

 
 

 

 

Sistem, Ağ ve Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi Destek ve Hizmet 

Alım Sözleşmesi (2021) 

 

Sistem, Ağ ve Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi başlıklı faaliyetin 

uygulanması için ajans tarafından destek verilmesi amacıyla 

yapılan sözleşmedir. 

https://www.ktun.edu.tr/
https://www.konya.bel.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.teknofest.org/tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://konya.afad.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.aselsankonya.com/tr
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.erbakan.edu.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.mevka.org.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.mevka.org.tr/
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İş Birliği Protokolü (2021) 

 

Üniversitemiz çalışanlarını ve öğrencilerini kapsayan, derslerine 

Türkçe dil seçenekleri sunarak verimli bir eğitim alınması 

amacıyla yapılan protokoldür. 

 

 

 

 

 

 

Mevlâna Kalkınma Ajansı ile Bölge Üniversiteleri Arasında 

TEKNOGİRİŞİM DERSLERİ 

İş Birliği Protokolü (2021) 

 

Başarılı girişimlerin hayata geçirilmesi için girişimcilik 

konusunda farkındalık oluşturulması, girişimci adaylarının ve 

fikirlerinin geliştirilmesi ile girişimci ve yatırımcıların uygun 

şartlarda bir araya getirilmesi amacıyla yapılan protokoldür. 

 

  

Uluslararası Öğrenci Staj Programına İlişkin 

 İş Birliği Protokolü (2021) 

 

Türkiye Bursları başta olmak üzere ülkemizde yükseköğretim 

düzeyinde eğitim alan uluslararası öğrencilere sunulacak 

Uluslararası Öğrenci Staj Programı kapsamında, öğrencilerin staj 

sigortalarına ilişkin işbirliğinin yapılması ve işleyişe ilişkin 

yöntemin belirlenmesini amaçlayan protokoldür. 

 

 

 

KOP Mesleki Deneyim ile Nitelikli Gençler Projesi 

Bankacılık Protokolü (2021) 

 

Finansman Destekleri ile ilgili Bankacılık iş ve işlemlerinin 

yürütülmesine ilişkin usulleri ve esasları düzenlemek amacıyla 

imzalanan protokoldür. 

 

 

 

 

 KOP Mesleki Deneyim İle Nitelikli Gençler Projesi 

Uygulanması, İzlenmesi ve Denetimine 

 İlişkin Protokol (2021) 

 

KOP Sosyal Gelişim Programı (Genç ve Kadın İstihdam) 

uygulanmasını, izlenmesini ve denetimi amacıyla yapılan 

protokoldür. 

 

 

 

 

Obruk Alanlarının Tespitine Yönelik Proje Kapsamında 

Jeolojik Araştırma ve Danışmanlık 

 Hizmet Alım Protokolü (2021) 

 

Proje Kapsamında belirlenen alanların kapsamlı Jeolojik 

çalışmalarının yapılması raporlanması amacıyla yapılan 

protokoldür. 

 

 

Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü (2021) 

 

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek afet 

farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma 

faaliyetlerine ilişkin işbirliği çerçevesini belirlemek amacıyla 

yapılan protokoldür. 

https://www.ktun.edu.tr/
https://globalaihub.com/
https://www.ktun.edu.tr/
https://selcuk.edu.tr/
https://www.erbakan.edu.tr/
http://www.kmu.edu.tr/
https://www.gidatarim.edu.tr/
https://www.karatay.edu.tr/
https://www.mevka.org.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://ytb.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
http://www.kop.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
http://www.kop.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://konya.afad.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://konya.afad.gov.tr/
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Girişimcilik Faaliyetleri Alanında İş Birliği Protokolü (2021) 

 

Konya Teknik Üniversitesinin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 

hedeflerine ulaşması, bu amaçla, Konya Teknik Üniversitesi 

öğretim elemanlarının, öğrencilerinin ve mezunlarının kendi 

girişimlerini kurmaya yönlendirilmesi, kurmuş olanların başarılı 

olmalarını desteklemek üzere INNOPARK tarafından Konya 

Teknik Üniversitesi mensuplarına hızlandırma hizmetleri 

sunulması amacıyla yapılan protokoldür. 

 

 

 

 

İŞKUR (Konya İl Müdürlüğü) Kampüs Hizmetlerinin 

Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü (2021) 

 

Üniversite bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerde, 

İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla 

öğrencilere iş gücü piyasası, kurum faaliyetleri iş arama 

becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş 

hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunma 

ve aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı 

olmak amaçlarını içeren protokoldür. 

 

  

Banka Protokolü (2020) 

 

İdarenin yasalar ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde ihtiyaç 

duyduğu vadeli-vadesiz hesap açtırma, bu hesaplara bağlı olarak 

havale, EFT vb. gibi tüm bankacılık hizmetlerinin yapılması 

amacını kapsayan protokoldür. 

 

 

 

 

Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor, Eğitim  

İş Birliği Protokolü (2020) 

 

Öğrenciler ile Üniversite akademik ve idari personelinin eğitsel, 

kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi; 

bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük 

algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin 

yükseköğrenimleri süresince almış oldukları eğitimle birlikte 

kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde 

işbirliğinin artırılması ve desteklenmesi amacıyla Konya Teknik 

Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi binasına 

Genç Ofis açmayı hedefleyen protokoldür. 

 

 

 

İş Birliği Protokolü (2020) 

 

Bilgi ve birikimlerinin paylaşılarak üniversite-sanayi iş birliğinin, 

tekno-girişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi 

faaliyetleri konusunda karşılıklı fayda sağlanması amacıyla 

yapılan protokoldür. 

https://www.ktun.edu.tr/
https://innopark.com.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://konya.iskur.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.vakifbank.com.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
http://konya.gsb.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://marmarateknokent.com.tr/
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İş Birliği Protokolü (2020) 

Kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirme arzusu ve bilimsel, 

kültürel, sosyal alanlardaki kurumsal ilişkilerin sağlam bir temele 

oturtulması hedefiyle, taraflar arasında ortak proje geliştirilmesi, 

araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmesi, ortak 

çalışma alanlarında konferans, fuar, seminer, çalıştay vb. 

etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan protokoldür. 

 

 

 

 

Obruk Alanlarının Tespitine Yönelik Proje Kapsamında 

Danışmanlık ve Hizmet Alımı Sözleşmesi (2020) 

 

2020 Yılında Obruk alanlarının tespitine yönelik proje 

kapsamında danışmanlık ve hizmet alımı hakkında proje 

kapsamında belirlenen alanların kapsamlı jeolojik çalışmaların 

yapılması ve raporlanması amacıyla yapılan sözleşmedir. 

 

 

 

 

Protokol (2020) 

 

Konya Teknik Üniversitesine geçici kullanıma bırakılan 

taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerin 

eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere işletilmesi veya 

işlettirilmesine ilişkin protokoldür. 

 

 

 

 

Sözleşmenin Devri Protokolü (2020) 

 

HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş ile Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "ADLOG (Lojistiktik 

bakım verilerinin analizi) Savuma Sanayi için araştırmacı 

yetiştirme programı (ADLOG- SAYP) Projesi Danışmanlık 

Hizmeti Alımı" konulu ve karşılıklı mutabakat devrine ilişkin 

imzalanan protokoldür. 

 

 

 

 

 

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı 

(SAYP) (2020) 

 

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler (Araştırmacı) 

tarafından yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez 

çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve 

geliştirme stratejileri doğrultusunda ve Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek 

şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması amacıyla 

imzalanan protokoldür. 

https://www.ktun.edu.tr/
https://www.karatay.bel.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://konya.afad.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://csb.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://selcuk.edu.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.ssb.gov.tr
https://www.onur.net/tr
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T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

KONYA/SELÇUKLU-Selçuklu Mehmet Tuza 

Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  

 
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

KONYA/MERAM-Konya Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Protokol (2020) 

 

Toplumsal eşitlik odaklı yaklaşım programını amaçlayan 

protokoldür. 

 

 

 

 

 

 

 

İşyeri Eğitim Protokolü (2019) 

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde yürütülen lisans 

programlarına kayıtlı öğrencilerin; eğitimlerinin kamu kurum ve 

kuruluşları veya özel sektör işyerlerinde "iş yeri eğitimi yönergesi" 

kapsamında, belirli sürelerde, mesleki uygulamalar yapabilmeleri 

için yapılan protokoldür. 

 

 

 

 

 

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı 

(SAYP) (2019) 

 

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler (Araştırmacı) tarafından 

yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez 

çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve 

geliştirme stratejileri doğrultusunda ve Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek 

şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması amacıyla 

imzalanan protokoldür. 

 

 

 

 

 

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı 

(SAYP) (2019) 

 

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler (Araştırmacı) tarafından 

yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez 

çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve 

geliştirme stratejileri doğrultusunda ve Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek 

şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması amacıyla 

imzalanan protokoldür. 

 

 

 

 

 

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı 

(SAYP) (2019) 

 

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler (Araştırmacı) tarafından 

yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez 

çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve 

geliştirme stratejileri doğrultusunda ve Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek 

şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması amacıyla 

imzalanan protokoldür. 

https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
https://konyamtal.meb.k12.tr/
https://konyamtal.meb.k12.tr/
https://konyamtal.meb.k12.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.mevka.org.tr/
https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
https://konyamtal.meb.k12.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.havelsan.com.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.ssb.gov.tr/
https://www.tusas.com/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.ssb.gov.tr/
https://www.havelsan.com.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.ssb.gov.tr/
https://www.tei.com.tr/tr/anasayfa
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İşyeri Eğitimi Protokolü (2019) 

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde yürütülen lisans 

programlarına kayıtlı öğrencilerin; eğitimlerinin kamu kurum ve 

kuruluşları veya özel sektör işyerlerinde "işyeri eğitimi yönergesi" 

kapsamında, belirli sürelerde, mesleki uygulama yapabilmeleri 

için imzalanan protokoldür. 

 

 

 

 

 

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı 

(SAYP) (2019) 

 

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler (Araştırmacı) tarafından 

yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez 

çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve 

geliştirme stratejileri doğrultusunda ve Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek 

şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması amacıyla 

imzalanan protokoldür. 

 

 

 

 

 

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı 

(SAYP) (2019) 

 

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler (Araştırmacı) tarafından 

yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez 

çalışmalarının; şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve 

geliştirme stratejileri doğrultusunda ve Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek 

şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması amacıyla 

imzalanan protokoldür. 

 

 

 

 
T.C MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI 

KONYA İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin  

İş Birliği Protokolü (2019) 

 

MEB’e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin 

niteliğini arttırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin 

güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 

Üniversitemizin imkân ve deneyimlerinden yaralanmasını 

amaçlayan protokoldür. 

 

 

 

 

İş Birliği Protokolü (2019) 

 

İkili ilişkileri güçlendirmek, desteklemek, geliştirmek ve öğretim 

üyesi görevlendirmek amacıyla imzalanan protokoldür. 

https://konya.meb.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.havelsan.com.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.ssb.gov.tr/
https://www.aselsan.com/tr
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.ssb.gov.tr/
https://www.stm.com.tr/tr
https://www.ktun.edu.tr/
https://konya.meb.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.gidatarim.edu.tr/
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İş Birliği Protokolü (2019) 

 

Konya Teknik Üniversitesinde üretilen girişimcilik ve teknoloji 

konusundaki bilgiler ile teknik imkânları Girişimci İş Adamları 

Vakıf Konya Şubesi üyelerine aktarmak ve kullanımlarına 

sunmak; Girişimci İş Adamları üyelerinin ve iştiraklerinin teknik 

imkânlarını Konya Teknik Üniversitesi araştırmacılarının ve 

öğrencilerinin eğitim, uygulama ve araştırma-geliştirme 

faaliyetlerinde kullanımlarına sunmak amacıyla yapılan 

protokoldür. 

 

 

 

 

İş Birliği Protokolü (2019) 

 

Nitelikli temel ve ürüne yönelik uygulamalı, bilimsel teknolojik 

araştırma ve projeler yapmak; Türkiye için kritik olan teknoloji 

alanlarında uzman araştırmacı yetiştirmek, Üniversite öğrenci ve 

öğretim elemanlarının sanayinin ihtiyaçlarını tanımasına olanak 

sağlamak için yapılan protokoldür. 

 

 

 

  
 

 

 1513-TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme 

Programı İş Birliği Protokolü (2019) 

 

Proje kapsamında TTO faaliyetlerinde Uygulayıcı Kuruluş olan 

KONYA TEKNOKENT (Konya TTO) Selçuk Üniversitesi ve 

Konya Teknik Üniversitesinin ortak TTO yapısı olarak devam 

etmesi hususunu ve yapılacak iş birliğini kapsayan protokoldür. 

 

 
 

AR-GE ve İnovasyon İş Birliği Protokolü (2019) 

 

İnovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerin iki 

kurum arasında değerlendirilmesi, genişletilmesi ve 

desteklenmesi protokolüdür. 

 

 

 

 

 
 

 

 
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

KONYA/SELÇUKLU-Selçuklu Mehmet 

Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Eğitimde Sosyal ve Bilimsel  

İş Birliği Uygulama Protokolü (2019) 

 

Sosyal ve bilimsel iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla imzalanan 

protokoldür. 

https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.givkonya.org.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://mam.tubitak.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://selcuk.edu.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/
https://konyateknokent.com.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.kosgeb.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.mevka.org.tr/
https://www.stm.com.tr/tr
https://www.kos.org.tr/
https://mehmettuzapakpenmtal.meb.k12.tr/
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Akademik İş Birliği Protokolü (2019) 

 

İhtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-

görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programları uygulaması için 

imzalanan protokoldür. 

 

 

 

 

 

 Merkez ve Taşra Binalarının Depreme Dayanıklılık 

Yönünden Değerlendirilmesi, Tadilat ve Güçlendirme 

Konusundaki Protokol (2019) 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 

yürütülen mevcut kamu binalarının deprem tehlikesi dikkate 

alınarak incelenmesi, gerekenler için güçlendirme projelerinin 

hazırlanması ve uyulması gerekenleri içeren protokoldür. 

 

 

 

 

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinliklerine için  

İş Birliği Protokolü (2019) 

 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kabul edilen "2019 Prof. Dr. Fuat 

Sezgin Yılı" etkinliklerinde, İslam Bilim Tarihinin dünya 

medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin 

ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla 

İBTAV ve Üniversitemiz arasında gerçekleştirilen protokoldür. 

  

Üniversitesi İş Birliği Protokolü (2018) 

 

İşbirliğini ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla hazırlanan 

protokoldür. 

 

 

 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında  

Mutabakat Protokolü (2018) 

 

18.05.2018 tarihli Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 

7141 sayılı kanunla Selçuk Üniversitesi’nden ayrılarak Konya 

Teknik Üniversitesi’ni oluşturan Fakülte, Enstitü 

ve Meslek Yüksekokullarında yürütülmekte olan öğrenci ve 

öğretim elemanlarına ait BAP ve bunların her türlü ödemeleriyle 

ilgili hususlarını düzenleyen protokoldür. 

 

 

Altyapı ve Kentsel Döşüm 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

 

Şehir 2023 Hedefleri Doğrultusunda Pilot Bölgede Plan, 

Proje ve Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması  

Protokolü (2018) 

 

Bölgede sistemli işleyen, kent kimliğini koruyan ve tesis eden, 

çağın gereksinimlerini karşılayan, sürdürülebilir ve yaşam 

kalitesini arttırıcı mekânsal düzenlemeleri içeren plan, proje ve 

ülke genelinde kullanılması öngörülen kentsel tasarım rehberi 

hazırlanması için yapılan protokoldür. 

https://altyapi.csb.gov.tr/
https://altyapi.csb.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.manas.edu.kg/tr
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.tkgm.gov.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.ibtav.org/
https://www.ktun.edu.tr/
https://selcuk.edu.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://selcuk.edu.tr/
https://www.ktun.edu.tr/
https://www.csb.gov.tr/
https://www.csb.gov.tr/
https://selcuk.edu.tr/
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İş Birliği Anlaşması (2018) 

 

Üniversite öğrencilerinin, TUSAŞ’ın Stajyer Mühendis 

Programı’na (SMP) katılımlarını sağlamalarına ilişkin 

protokoldür. 

 

 

 

 

 

 

 Bilgi İşlem Protokolü (2018) 

 

Selçuk Üniversitesi tarafından Konya Teknik Üniversitesi’nin 

kullanımına tahsis edilen altyapısı, anahtar (switches), kablosuz ağ 

cihazları, turnike sistemleri ve tüm diğer ek donanımların 

envanterini içeren maddeler dâhil olmak üzere yapılan 

protokoldür. 

 

 

https://www.ktun.edu.tr/
https://www.tusas.com/
https://www.ktun.edu.tr/
https://selcuk.edu.tr/

