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YÖNETMELİK

Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�nden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 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, Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s�

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacını, faal�yet alanlarını, organlarını, organlarının görevler�n�, çalışma usul ve
esaslarını düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama

ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, organlarına, organlarının 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) Araştırmacı: Ün�vers�te kaynaklarını kullanan ve Ün�vers�tede araştırma görev� �cra eden ya da har�c�

destekley�c� ve bağışçılar tarafından f�nanse ed�lenler de dâh�l olmak üzere başka b�r şek�lde Ün�vers�te tarafından
yürütülen araştırma projeler�ne katılan tüm personel� ve öğrenc�ler�,

b) Ar-Ge: Araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n�,
c) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
d) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
e) Rektör: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Rektörünü,
f) Ulusal projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen �ç kaynaklı projeler�,
g) Uluslararası projeler: Avrupa B�rl�ğ� fonlarından desteklenenler dâh�l tüm dış kaynaklı projeler�,
ğ) Ün�vers�te: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�n�,
h) 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 şunlardır:
a) Ün�vers�te �le sanay� arasında var olan �ş b�rl�ğ�n� �zlemek, değerlend�rmek, �ş b�rl�ğ�n�n yaygınlaşmasını

sağlayacak çalışmalar yapmak, yen� �ş b�rl�ğ� modeller� gel�şt�rmek.
b) Ün�vers�tedek� Ar-Ge faal�yetler�n� teşv�k ederek bu faal�yetler� n�tel�k ve n�cel�k yönünden artırmak, bu tür

faal�yetler sonucunda Ün�vers�tede üret�len b�lg�ler� sanay�n�n kullanımına sunarak bu b�lg�ler�n t�car�leşmes�n�
sağlamak.

c) Ün�vers�te-sanay� arasında koord�nasyonu sağlamak, araştırmacılar �le sanay� arasında köprü görev� görerek
Ün�vers�te-sanay� �ş b�rl�kler�ne aracılık etmek, bu kapsamda proje destekler�ne da�r danışmanlık h�zmet� sunmak ve
özell�kle bölgesel düzeyde �novasyona dayalı b�r ortamın oluşmasına yönel�k çalışmalar yürütmek.

ç) Ün�vers�ten�n araştırma-gel�şt�rme ve proje üretme stratej�ler�n�n tanımlanmasına ve gel�şmes�ne katkı
sağlamak.

d) Araştırmacıların g�r�ş�mc�l�k faal�yetler�n� destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunmak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Araştırmacılara ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında b�lg� sunmak, fon kaynaklarına

er�ş�m sağlama ve ortak bulma, proje oluşturma, gel�şt�rme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve projeler�n yürütülmes�
hakkında danışmanlık h�zmet� sunmak.

b) Ün�vers�te kaynaklı buluşların patent, marka, ıslahçı hakkı, tasarım ve d�ğer f�kr� mülk�yet hakları �le bu
hakların korunması, tanıtılması ve t�car�leşt�r�lmes� konusunda h�zmet vererek Ün�vers�te f�kr� ve sına� mülk�yet
hakları portföyünün oluşumu sürec�ne katkıda bulunmak.

c) Araştırmacılar �le sektör/sanay� arasında köprü görev� görerek Ün�vers�te-sektör/sanay� �ş b�rl�kler�ne
aracılık etmek, sektör/sanay�c�n�n �ht�yaçları doğrultusunda akadem�syen eşleşt�rmes� sağlamak, danışmanlık, proje,
staj g�b� �ş b�rl�kler�nde koord�nasyonu sağlamak.

ç) Faal�yet alanına g�ren konularda gerekl� ver� kayıtlarını tutmak ve �zlemek, Ün�vers�ten�n ve gerekl� �z�nler
dâh�l�nde d�ğer kurumların ver� tabanlarından yararlanmak ve bunların gel�şmes� amacıyla b�lg� g�r�ş� konusunda katkı
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sağlamak.
d) Amaçları doğrultusunda ve faal�yet alanına g�ren konularda, yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� d�ğer

ün�vers�teler, dernekler, vakıflar, odalar ve ş�rketler dâh�l, kamu kurum ve kuruluşları �le özel kurum ve kuruluşlarla
Ün�vers�te adına �ş b�rl�ğ� yürütmek, b�lg� alışver�ş�nde bulunmak ve �ler� teknoloj� projeler� �ç�n f�nans kaynakları
tem�n�ne çalışmak.

e) Amaçları doğrultusunda, Ün�vers�te bünyes�nde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama
merkezler� ve benzer n�tel�ktek� d�ğer b�r�mler arasındak� �l�şk�ler� düzenlemek, Ar-Ge �mkânlarının b�r�mler arasında
ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

f) Araştırma sonuçlarının �novasyona dönüştürülmes�ne yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını �ş dünyasına
duyurmak.

g) Merkez�n amaçları doğrultusunda ve faal�yet alanına g�ren konularda �lg�l� mevzuatına göre kurs, sert�f�ka
programı g�b� eğ�t�mler, yarışmalar düzenlemek.

ğ) Merkez�n amaçları doğrultusunda ve faal�yet alanına g�ren konularda sem�ner, sempozyum, kongre,
konferans ve benzer� ulusal ve uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlemek.

h) Merkez�n amaçları doğrultusunda Ün�vers�te adına ortaklık, h�zmet ve danışmanlık sözleşmeler� yapmak ve
yapılmasına aracılık etmek.

ı) İlg�l� mevzuat çerçeves�nde, araştırmacı ve sanay�c� havuzu ver� tabanlarını oluşturmak ve güncellemek.
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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkez�n faal�yet alanlarında çalışmaları olan ve Ün�vers�ten�n kadrolu, doktoralı

öğret�m elemanları arasından, Rektör tarafından �k� yıl �ç�n görevlend�r�l�r.
(2) Süres� b�ten Müdür, aynı usulle tekrar görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Merkez�n tüm faal�yetler�nden Rektöre

karşı sorumludur.
(3) Müdür, faal�yetler�nde kend�s�ne yardımcı olmak üzere, Merkez�n amaçları kapsamında faal�yet

göstereb�lecek yetk�nl�ktek� öğret�m elemanları arasından �k� Müdür Yardımcısını görevlend�r�lmek üzere Rektörün
onayına sunar.

(4) Müdür Yardımcılarının görev süres�, Müdürün görev süres� �le sınırlıdır.
(5) Müdürün görev� başında bulunamadığı durumlarda, Müdür Yardımcılarından b�r� Müdüre vekâlet eder.
Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Faal�yet ve projeler�n planlama, koord�nasyon, �zleme ve değerlend�rme �şler�n� yürütmek.
b) Organların faal�yetler�n� planlamak ve uyumlu �şley�şler�n� sağlamak.
c) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez�n stratej�s�n� ve çalışma planlarını hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun onayını alarak Rektöre

sunmak.
d) Merkez�n f�nans kaynaklarını gel�şt�rmek ve bu kaynakların Merkez�n amaçları doğrultusunda kullanımını

sağlamak.
e) Merkez�n kadro ve ödenek �ht�yaçlarını Rektöre sunmak.
f) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu, öncek� yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun

uygun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
g) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı sonuçlarını derley�p değerlend�r�lmek üzere Yönet�m

Kuruluna sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, dokuz k�ş�den oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları Yönet�m Kurulunun

doğal üyes�d�r. Müdür ve Müdür Yardımcıları dışındak� d�ğer üyeler; Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l�, Ün�vers�tede
tam gün çalışan ve farklı b�l�m alanlarını (Fen B�l�mler�, Sağlık B�l�mler� ve Sosyal B�l�mler) tems�len en az b�r üye
olmak üzere Müdürün önereceğ� �k� katı öğret�m elemanı arasından Rektör tarafından �k� yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

(2) Süres� dolan üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılanların, altı aydan fazla Ün�vers�te
dışında görevlend�r�lenler�n veya üyel�ğ� düşenler�n yer�ne, kalan sürey� doldurmak üzere yen� üyeler aynı usulle
görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne ayda en az b�r kez ve üye tam sayısının salt çoğunluğu �le
toplanır. Yönet�m Kurulu kararlarını oylama, açık usulle yapılır. Salt çoğunluğa göre karar alınır. Oy eş�tl�ğ� hal�nde
Müdürün oyu yönünde karar alınır.

(4) Yönet�m Kurulu; Müdürün, bu Yönetmel�kte öngörülen sürede toplantıya çağrı yükümlülüğünü yer�ne
get�rmemes� durumunda, Yönet�m Kurulu üyeler�nden herhang� b�r�n�n çağrısı üzer�ne toplanab�l�r.

(5) Mazerets�z üst üste üç veya b�r yılda beş Yönet�m Kurulu toplantısına katılmayan Yönet�m Kurulu
üyes�n�n üyel�ğ� düşer.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
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a) Merkez�n faal�yetler�n�n üst düzey tak�b�n� sağlamak ve faal�yetler�n� gözetmek.
b) Merkez�n stratej�k planını �nceley�p onaylamak.
c) Merkez�n �ç yapılanmasına �l�şk�n kararları almak.
ç) Merkez personel�n�n görev tanımlarını bel�rlemek.
d) Müdür tarafından hazırlanacak program ve bütçe öner�ler�n� �ncelemek, karara bağlamak.
e) Danışma Kurulu üyeler�n� Rektöre sunmak.
f) Merkez�n yıllık faal�yet raporu ve yıllık çalışma programını �nceleyerek Rektöre sunulmak üzere

onaylamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; �lg�l� öğret�m elemanları, �lg�l� kurum tems�lc�s� ve d�ğer �lg�l� k�ş�ler

arasından Yönet�m Kurulunun öner�s�yle Rektör tarafından görevlend�r�len en az 20 en çok 30 k�ş�den oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� �k� yıldır. Süres� dolan üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(3) Müdürün yazılı davet� üzer�ne yılda en az �k� kez toplanan Danışma Kurulunda Müdür, Müdür

Yardımcıları ve Yönet�m Kurulu üyeler� doğal üyed�r.
(4) Danışma Kurulu, Rektörün onayıyla etk�nl�ğ�n� artırmak amacıyla, farklı sektör/sanay� alanlarında

çalışmalar yapmak üzere, alan tems�lc�s� Yönet�m Kurulu üyes�n�n başkanlığında alan danışma kom�syonu adı altında
geç�c� kom�syonlar oluşturab�l�r. Bu kom�syonlar, alan konusunda yaptığı çalışmalarla �lg�l� Yönet�m Kuruluna görüş
sunab�l�r.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n stratej�s�n�n oluşumuna ve gel�ş�m�ne katkı sağlamak ve çalışma öncel�kler�n�n bel�rlenmes�nde

Yönet�m Kuruluna tavs�yelerde bulunmak.
b) Merkez�n amaçları ve faal�yet alanlarıyla �lg�l� öner�ler� d�le get�rmek ve alınacak tedb�rler ve yapılacak

uygulamalar hakkında görüş b�ld�rmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Alt b�r�mler
MADDE 14 – (1) Müdürün ve Yönet�m Kurulunun öner�s� ve Rektörün onayıyla uzmanlaşmaya ve �ş

bölümüne yönel�k alt b�r�mler/sekretarya kurulab�l�r. Bu b�r�mler�n görevler� ve çalışma esasları yönerge �le bel�rlen�r.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen ya da tamamen Müdüre

devredeb�l�r.
Personel �ht�yacı
MADDE 16 – (1) Akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�ne göre

Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel �le karşılanır.
Ek�pman ve dem�rbaş
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve

dem�rbaşlar, Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler� �le Senato Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


