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YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM 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; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n faal�yetler�ne, 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; İstanbul Gel�ş�m 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 hükümler� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 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) Çalışma Grupları: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve Araştırma Merkez�
Çalışma Gruplarını,

b) Merkez (TTO): İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

c) Merkez Müdürü: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve Araştırma Merkez�
Müdürünü,

ç) Mütevell� Heyet: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,

d) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,

e) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,

f) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı, Ün�vers�ten�n çeş�tl� akadem�k b�r�mler�nde yürütülen b�l�msel çalışmalar
sonucunda kullanılab�l�r hale gelen b�lg�n�n, ulusal ve uluslararası ölçekl� projeler hal�ne dönüştürülmes�, toplumun
bütün katmanlarına yayılması, katma değer yaratarak t�car�leşmes�, sanay�de kullanılab�lmes�, mülk�yet haklarının



yönet�lerek korunması ve g�r�ş�mc�l�k esasları göz önüne alınarak ekonom�k ve toplumsal gel�şmeye katkıda bulunur
hale gelmes�n�n sağlanmasıdır.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek üzere her türlü eğ�t�m ve tanıtım h�zmetler�n� yürütmek.
Ün�vers�tede üret�len b�lg� b�r�k�m�n�n sanay�n�n mevcut �ht�yaçlarına dönük çözümler üret�lmes�nde kullanmak. Yurt
�ç� ve yurt dışındak� TTO merkezler� �le b�reb�r �let�ş�m kurularak bu alandak� b�l�nçlenmen�n arttırılması �ç�n
çalışmalar yürütmek.

b) Akadem�syenler� ulusal ve uluslararası destek programları konusunda b�lg�lend�rerek bu programlardan
yararlanılmasına yönel�k duyurular yapmak ve çeş�tl� etk�nl�kler düzenlemek.

c) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonucunda elde ed�len bulguların, çeş�tl� b�l�msel yayın
faal�yetler�ne dönüşmes� �ç�n gereken ortamın sağlanmasına yönel�k çalışmalar yapmak.

ç) F�kr� ve sına� mülk�yet hakları konusunda endüstr�yel tasarım, faydalı model ve patent başvuruları
yapılması, �lg�l� süreçler�n tak�b�, tesc�llenen mülk�yet haklarının pazarlanması ve t�car�leşt�r�lmes� �le l�sans
sözleşmeler�n�n yapılması �ç�n �lg�l�lere her türlü destek �ç�n çalışmalar yapmak.

d) Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�ne dönük güdümlü projeler üreteb�lmek amacıyla akadem�syenler�n uzmanlık
alanlarının bel�rlenmes� ve �lg�l� paydaşlara b�ld�r�lmes�, projeler gel�şt�r�lmes� ve yürütülmes� amacıyla çalışmalar
yapmak. Ayrıca proje pazarı ve proje yarışmalarını düzenlemek.

e) G�r�ş�m sermayes�ne ulaşma, �ş kurmak �ç�n danışmanlık, �lg�l� eğ�t�m h�zmetler�n� sağlama ve bu konularda
b�l�nçlenmey� sağlayacak etk�nl�kler� düzenlemeye dönük faal�yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Organları ve Görevler�

Merkez�n organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönet�m Kurulu.

c) Çalışma grupları.

Müdür ve görevler�

MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Rektörün tekl�f� üzer�ne Mütevell� Heyet�
tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r ve görevlend�r�ld�ğ� usul �le
görevden alınab�l�r.

(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Yönet�m Kurulu üyeler� arasından �k� k�ş�y� müdür
yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geç�c� olarak görev�nden ayrılması hal�nde
yer�ne müdür yardımcılarından b�r� vekâlet eder. Altı aydan uzun sürel� Ün�vers�te dışı görevlend�r�lmeler�nde
Müdürün yer�ne yen�s� atanır.

(3) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek, Yönet�m Kurulunun gündem�n� bel�rlemek ve
alınan kararları uygulamak.

c) Merkezde yürütülen faal�yet ve projeler�n planlama, koord�nasyon, �zleme ve değerlend�rme �şler�n�
yürütmek.

ç) Merkez�n ve projelere yönel�k teşk�l ed�len çalışma gruplarının faal�yetler�n� koord�ne etmek.



d) Çalışma gruplarında görevlend�r�lmes� uygun olacak personel� bel�rlemek ve onay �ç�n Yönet�m Kuruluna
sunmak.

e) Yönet�m Kurulunca ver�lecek d�ğer görevler� yapmaktır.

Yönet�m kurulu ve görevler�

MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve yardımcısı �le Merkez�n çalışma alanları �le �lg�l� Ün�vers�te
öğret�m elemanları arasından Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca öner�len ve Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len
beş üye olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur. Süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle
görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere aynı yöntemle yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne ayda en az b�r kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür
gerekt�ğ�nde Yönet�m Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırab�l�r.

(3) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n çalışması ve yönet�m� �le �lg�l� konularda kararlar almak.

b) Merkez�n yıllık faal�yet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına
sunmak. Rektör tarafından Mütevell� Heyet�n onayına sunulmasından sonra da uygulamak.

c) Merkez�n stratej�s�n�, uzun vadel� çalışma planlarını hazırlamak ve onay �ç�n Rektöre sunmak. Rektörün
öner�s� �le Mütevell� Heyet�n onayı alındıktan sonra uygulamak.

ç) Merkez�n kadro ve ödenek �ht�yaçlarını Rektöre sunmak. Rektörün öner�s� �le Mütevell� Heyet�n onayı
alındıktan sonra uygulamak.

d) Merkez�n amaçları doğrultusundak�, Mütevell� Heyet tarafından onaylanmış olan faal�yet ve projelere
destek sağlamak.

e) Merkez amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak. Rektörün
öner�s� �le Mütevell� Heyet�n onayı alındıktan sonra uygulamak.

f) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personel� görevlend�rmek ve faal�yetler�n� tak�p etmek.

Çalışma grupları ve görevler�

MADDE 10 – (1) Çalışma grupları ve görevler�; Merkez�n amaçlarına h�zmet edecek şek�lde farklı projeler
�ç�n farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup l�derler� Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek� öğret�m
elemanlarından Müdürün önereceğ� adaylar arasından, Merkez Yönet�m Kurulunca seç�l�rler ve asgar� b�r yıl süreyle
Rektör tarafından görevlend�r�l�rler. Süres� dolan çalışma grubu l�derler�, aynı usulle yen�den görevlend�r�l�rler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 11 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı; Yönet�m Kurulunun öner�s� �le 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� ve Senato
kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.



 
 


