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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ 

Merkezin amaçları 

Merkezin amaçları; Üniversite-sanayi arasında koordinasyonu sağlamak, Üniversitedeki 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden 

arttırmak, Üniversitenin geliştirdiği bilgi ve teknolojiyi toplayarak rekabetçi ürün veya 

süreçlere dönüştürmek, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin Üniversitede 

üretilmesini ve ortak projeler geliştirilerek ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla 

yararlanılmasını temin etmek, Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileştirilmesini, 

araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini sağlayarak 

katma değer oluşturmaktır. 

TTO’nun görevleri; 

Merkez, amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri yürütür: 

a) Üniversite araştırma-geliştirme stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek, 

b) Senato tarafından onaylanmış, Üniversitenin ar-ge politikasına ve ar-ge ile ilgili stratejilerine 

uyumlu olarak çalışmak, 

c) Merkezin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak, 

ç) Üniversitenin akademik, idari ve araştırma birimleri arasındaki araştırma-geliştirme 

işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak, 

d) Araştırmacılara ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgi sunmak, 

fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, 

başvuru ve yürütülmesi hakkında danışmanlık sunmak, 

e) Araştırmacıların, araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği bürokratik 

sorunların çözülmesine yardımcı olarak bu faaliyetlerin hızını ve verimliliğini artırmak, 

f) Araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek üniversite-sanayi işbirliklerine 

aracılık etmek, sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen eşleştirmesi sağlamak, 

danışmanlık, proje, staj gibi işbirliklerinde koordinasyonu sağlamak ve ayrıca kontratlı 

projelere aracılık etmek. 

g) Araştırmacı ve sanayici veri tabanlarını oluşturmak ve güncellemek, 

ğ) Üniversite kaynaklı buluşların patent, marka, ıslahçı hakkı, tasarım ve diğer fikri mülkiyet 

hakları ile korunması, tanıtılması ve ticarileştirilmesi konusunda hizmet vererek Üniversite fikri 

ve sınai mülkiyet hakları portföyünün oluşumu sürecine katkıda bulunmak, 

h) Araştırmacılar için girişimciliği teşvik etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

ön kuluçka hizmeti sunmak, şirketleşme faaliyetlerine yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri 

sunmak, 

ı) Ulusal ve uluslararası teknoloji transfer ofisleri ile işbirliği içerisinde çalışarak paydaşların 

olduğu çalışma ortamları hazırlamak, 
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i) Amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversiteler, dernekler, 

vakıflar, odalar ve şirketler de dâhil kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişinde 

bulunmak, Üniversite adına işbirliği protokolleri yapmak ve işbirliğini yürütmek, 

j) Amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri 

yapmak ve yapılmasına aracılık etmek, 

k) Amaçları doğrultusunda kurs, seminer, sempozyum, proje pazarı, çalıştay, kongre, 

konferans, toplantı, yarışma ve benzeri ulusal ve uluslararası eğitim ve etkinlikler düzenlemek, 

katılımcılara katılım belgesi, ödül vermek, 

l) Faaliyet alanına giren konularda gerekli veri kayıtlarını tutmak ve izlemek, buna ilişkin 

Üniversitenin ve diğer kurumların veri tabanlarından yararlanmak ve bunların gelişmesi 

amacıyla bilgi girişi konusunda katkı sağlamak, 

m) Faaliyet alanına giren konularda rapor, bülten, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın 

faaliyetleri yapmak. 

n) Üniversitenin iç paydaşları ile mezunları tarafından yapılan tüm başvurular, kabul edilen 

projeler ile alınmış “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” gibi konularda “Veri Tabanlarının” 

oluşturulmasını sağlamak. 

o) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve her yılın ocak ayı sonuna kadar Senatonun uygun 

görüşüyle 

birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak. 

p) Yürütülen faaliyetlere ilişkin üç yıllık stratejik plan yaparak her yıl stratejik plan ilerleme 

raporu 

hazırlamak. 

 

TTO, yukarıda belirtilen görevleri beş (5) modülden oluşan bir yapıda yerine getirir: 

1) Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri 

Üniversitenin iç paydaşlarının ve dış paydaşlarının, ar-ge projeleri yürütme, proje geliştirme, 

teknoloji, buluş ve girişimcilik konularında bilgi sahibi kılınmasını kapsar. 

2) Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler 

Üniversite iç paydaşlarının ulusal ve uluslararası hibe destek programlarından yararlanması için 

bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerinin yürütülmesini kapsar. 

3) Modül 3: Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Proje Geliştirme-Yönetim Hizmetleri 

Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör ar-ge projelerinde 

kullanılmasını kapsar. 

4) Modül 4: Fikri Sınai ve Mülki Hakların Korunması ve Lisanslama Hizmetleri 
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Üniversitede fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların 

belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde tescil işlemleri, fikri mülkiyetin 

pazarlanması, lisanslanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini kapsar. 

5) Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri 

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak Üniversitenin iç 

paydaşları tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini kapsar. 

 

 

TTO’nun Yönetim Birimleri, Görevleri ve Yetkileri:  

 

TTO, Başkan, Yönetim Kurulu, Müdür, TTO çalışanları ile Danışma Kurulu’ndan oluşur.  

 

Başkan: TTO Başkanı Rektör’dür.  

1) TTO’yu temsil eder ve başkanlığını yürütür,  

2) Yönetim Kurulu ile birlikte Üniversitenin Stratejik Planında yer alan ar-ge stratejileri ve ar-

ge politikaları doğrultusunda TTO’nun faaliyet planlarını belirler, sonraki yılların faaliyet 

planları için üçer yıllık dönemler halinde stratejiler geliştirilmesini sağlar,  

3) Yıllık faaliyet raporunu her yılın Ocak ayı sonuna kadar Senatonun uygun görüşüyle birlikte 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar,  

4) TTO’nun çalışmalarını denetler,  

5) Birim personelini belirleyerek atar,  

6) Yönetim Kurulunu olağan olarak otuz (30) günde bir, gerekli hallerde olağanüstü toplantıya 

çağırır,  

7) TTO’nun yürütülen işlerinde görev alan tüm personelin, komisyonların, kurulların, proje 

gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını denetler.  

 

Yönetim Kurulu: TTO’nun karar organı Yönetim Kurulu’dur.  

1) Yönetim Kurulu’na Rektör başkanlık eder. Rektör, bir Rektör Yardımcısını Yönetim 

Kurulunda görevlendirir. Rektörün bulunmadığı hallerde, Rektör Yardımcısı Yönetim 

Kuruluna başkanlık eder.  

2) Rektör önerisi üzerine en az yedi (7) öğretim üyesi Senato tarafından, Üniversitede var olan 

bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle Yönetim Kurulu’nda görevlendirilir. Yönetim 

Kurulu, Başkan, Rektör Yardımcısı ve Senato tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere 

toplam en az dokuz (9) kişiden oluşur. Üyeler üç (3) yıllığına seçilir. Süresi tamamlanan üye 

yeniden seçilebilir. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. İstifa, emeklilik ve benzeri sebeplerle 

ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Seçilen üye kalan süreyi tamamlar.  

3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit 

edilmesi halinde, Rektör’ün önerisi üzerine Senato tarafından görev süreleri dolmadan 

görevden alınabilirler.  

4) Yönetim Kurulu olağan olarak otuz (30) günde bir toplanır. Gerekli hallerde Rektör, Yönetim 

Kurulu’nu toplantıya çağırabilir.  

5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların 

yarısından bir fazlası ile karar alır. Açık oylama yapılır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın 

bulunduğu tarafın kararı geçerli olur.  

 

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:  

1) Madde 5(3)’te belirtilen TTO görevlerinin yerine getirilmesi ve yönetimi ile ilgili konularda 

kararlar almak,  
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2) TTO’nun yıllık çalışma programını görüşüp karara bağlayarak Rektörlüğe sunmak,  

3) TTO’nun yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayı sonuna kadar görüşüp karara 

bağlayarak ve Senato’da görüşülmek üzere Rektörlüğe sunmak,  

 

Müdürün Atanması ve Görevleri  

(1) Rektör, TTO’nun tam zamanlı çalışanlarından birini Müdür olarak atar. Müdür olarak 

atanacak çalışanın en az lisans mezunu ve TTO süreçleri ile ilgili en az beş (5) yıl deneyimli 

olması gerekir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan 

fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda Rektör yeni bir Müdür görevlendirir. 

Müdür, oy hakkı bulunmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Müdür görev başında 

bulunmadığı hallerde, Rektör onayı ile tüm yetkilerini devredeceği, TTO’nun tam zamanlı 

çalışanlarından birine vekâlet verebilir.  

(2) Müdür, Rektöre bağlı olarak çalışır.  

 

Müdür’ün görevleri şunlardır:  

1) Madde 5(3)’te belirtilen TTO görevlerinin yerine getirilmesi için TTO çalışmalarının 

düzenlenmesi, yürütülecek olan hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması,  

2) Yönetim Kurulu kararlarının bu yönerge çerçevesinde uygulanması,  

3) TTO’nun gelecek takvim yılına ait yıllık çalışma programının, bütçesinin ve hedeflerinin 

oluşturularak her yıl Mayıs ayında Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Rektöre sunulması,  

4) TTO’nun yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere 

Aralık ayı başında Rektöre sunulması,  

5) TTO’nun projelerle ilgili gelir gider işlemlerinin, bütçe kalemleri ile ilgili harcamaların veya 

gelirlerin Rektör onayına sunulması,  

6) Proje sözleşmelerinin hazırlanarak Rektör imzasına sunulması,  

7) TTO’nun süreçlerinin (proje başvuru, proje yönetim, çıktılardan faydalanma, FSMH, insan 

kaynakları, tanıtım faaliyetleri) planlanması ve yönetimi,  

8) Sanayi projeleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitimler 

verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması,  

9) Projelerin kabulü, düzeltilmesi, reddedilmiş projelerin tekrar ilgili programa sunulması ve 

yürütülmesi süreçlerinde ilgili birimler ve kurum/kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması 

ve koordinasyonu,  

10) TTO’nun hizmet sürecinde görev alan tüm birimlerin, destek oluşumlarının, kurulların, 

proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasının sağlanması,  

11) TTO ekibinin eğitim ve gelişim faaliyetleriyle ilgili planlama yapılması,  

12) Özel/kamu işletmeleri, kuruluşları, Ar-Ge ve TTO merkezleri ile işbirliği geliştirmek üzere 

ziyaretler yapılması, iç paydaşlar ile sanayi ve iş dünyasının somut ilişki kurması için ortam 

yaratılması,  

13) Rektör tarafından bu Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.  

 

TTO Personeli: Görevlendirme ve Görevleri  

(1) TTO’da hizmetine ihtiyaç duyulan, alanında deneyimli öğretim elemanları, uzmanlar, 

teknik ve idari sürekli veya yarı zamanlı görevlendirilecek personel ihtiyacı usulüne göre 

Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.  

(2) TTO faaliyet alanı kapsamında görev alacak personelde uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:  

a) Üniversite personeli için ilgili Birim Başkanının / Dekanın / Başkanın oluru ile Rektör 

tarafından görevlendirilir.  

b) Üniversite personeli olmayan ancak alanında uzman ve yetkin olan kişiler için, TTO 

Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektör onayı gerekir.  
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c) Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları bağlı 

bulundukları yükseköğretim kurumunun izni ile Rektör tarafından görevlendirilebilir.  

(3) Uzman: TTO Müdürü’nün önerisi ve Rektörün onayı ile tam zamanlı olarak görevlendirilir. 

Bağlı olduğu Modül faaliyetlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumludur.  

(4) Uzman Yardımcısı: TTO Müdürü’nün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir, ilgili 

Modül faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu Uzman’a bağlı olarak tam zamanlı çalışır.  

(5) Teknik Personel: TTO Müdürü’nün önerisi ve Rektörün onayı ile gereksinim duyulan 

teknik iş veya işleri yapmak üzere sürekli ya da yarı zamanlı çalışmak üzere görevlendirilir.  

(6) İdari Personel: TTO Müdürü’nün önerisi ve Rektörün onayı gereksinim duyulan idari, 

hukuki, mali ve diğer işleri yapmak üzere sürekli ya da yarı zamanlı çalışmak üzere 

görevlendirilir.  

(7) Üniversitede görevli akademik personel, Üniversitenin izin ve görevlendirme 

yönergesi’nde belirtilen geçici görevlendirme esaslarına göre TTO’da şirket kurma, araştırma 

ekipleri içerisinde yer alma vb. girişimlerde bulunabilir.  

 

Danışma Kurulu Seçimi ve Görevleri  

(1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üye aynı 

usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör Danışma Kurulu’na yeni üye katılımı veya üye 

değişikliği yapabilir.  

(2) Danışma Kurulu:  

1) Ulusal ve uluslararası endüstri, hizmet sektörü ve diğer sektörlerin temsilcileri arasından 

seçilen kişiler,  

2) TTO faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden seçilen kişiler,  

3) Kamu kurumları ve meslek kuruluşları temsilcileri arasından seçilen kişiler,  

4) Üniversitenin akademik ve idari kadrosundan seçilen iki (2) kişi, olmak üzere en az yedi (7) 

en çok on bir (11) üyeden oluşur.  

(3) Danışma Kurulu:  

Rektör’ün çağrısı üzerine yılda en az iki (2) defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya 

katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  

(4) TTO’nun yıllık ve stratejik planlarının hazırlanmasında katkı sağlamak üzere:  

1) Sanayi ve hizmet sektörleri ile akademik dünyadaki ulusal ve uluslararası eğilimleri,  

2) Sektörlerin güncel ve geleceğe yönelik bilimsel, yönetsel ve teknolojik gereksinimlerini,  

3) Dünyadaki güncel ve genel eğilimleri,  

4) Ulusal öncelikli alanları dikkate alarak önerilerde bulunur.  

 

Komisyonlar ve Proje Grupları  

(1) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını, iş bölümü çerçevesinde 

yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Araştırma ve Uygulama Komisyonları, 

Seçici Kurullar ve Proje Grupları kurulabilir. 
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TTO Organizasyon Şeması 

 

 

TTO MÜDÜRÜ

PROJE VE İŞ 
GELİŞTİRME 

MERKEZİ

PROJE VE İŞ 
GELİŞTİRME 

UZMANI

FİKRİ MÜLKİYET 
HAKLARI MERKEZİ

FİKRİ MÜLKİYET 
HAKLARI UZMANI

GİRİŞİMCİLİK VE 
KULUÇKA MERKEZİ 

GİRİŞİMCİLİK VE 
KULUÇKA MERKEZİ 

UZMANI

KURUMSAL 
İLETİŞİM MERKEZİ

KURUMSAL 
İLETİŞİM UZMANI

İDARİ MALİ İŞLER 
MERKEZİ

İDARİ MALİ İŞLER 
UZMANI

TTO YÜRÜTÜCÜSÜ
YÖNETİCİ 
ASİSTANI

DANIŞMAN DANIŞMAN
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