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YöııEr EL|K

Aoaşya_Uglve.sitesigren:.
AMASYA üNt!,ERstrEsİ TEKNoLoJİ TRANSFER oFısl IIYGıJLAMA

VE ARAŞTIRMA MERIGZİ YÖNETiiELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amıç, Kıpsım. DıyıDık ve Tıoımlır
Amıç
MADDE l - (l) Bu Yönenneliğin amacı; Amasya Ünivenitesi Teknoloji Transferi Ofi§i Uygu|ama ve

AıaŞtlrma Merkezinin amaçlann4 faaliyet alanIanna, yöneıim organlanna, yönetim oBanlannın göıevlerine ve

çalışma şkline ilişkin usu| ve esaslan düzınlemektir.
Krp§ım
MADDE 2 - (l) Bu Yönctmelik; Amasya Üniversiıesi Teknoloji Transfeı ofisi Uygulama ve Araştrma

Meıkezinin amaçlanna, faaliyet alanlanna, yönetim organlanna, yönetim organlannıı görevleriıe ve çalışma şekline
ilişkin hükiimleri kapsar.

Dıyaıık
MADDE 3 - (l) Bu Yönetmelik, 4/ll/l98l taıihli ve 2547 sayılı Yükseköğrerim Kanununuı 7 nci

maddesinin birioci fikrasmrn (d) b€ndinin (2) numanlı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayaDrlarak bazırlanm§tıf.
T.nlnbİ
MADDE 4 - (l) Bu Yönetmelikıe geçeü
a) Darışma Kululu: Meİteziı Daorşma Kürulunu,
b) Me.tez (ATTOMER): Amasya Üniwıth{ısi\Talıtöldjtft,Jmfği Ofisi Uygutaııa ve Araşurma Merkezini.
c) Müdür: Merkezin Müdiirünğ
ç) Rektöı: Amasya Üıiversitesi Relıöıtinğ
d) flniversite: Aınasya Ütriversitesini.
e) Yönetim Kuİulu: Merkezin YöDetim Kurulunu
ifade edeı

İIdNcl BöLüM
Mcrkezio AmıçIın ve Fıııiy€t Aı.n|ın

Merlıeziı ımıçlın
MADDE 5- (l) Merkezin amaçlan şünlardır;
a) Ünivenitc bünyesindeki tiim rekno|oji transferi faaliyetlerini planlamak vc koordine etrnek.
b) Üniversiıede geliEirilen teıoolojilerin ticaıileşebilmesini §ağlamak anacıyla teıııoloji t ansfer ofisi

görcvlelini yerine geti.mek.

c) Üniveİsitedeki bilgiyi ticarileştirmek için iş dünyası ile işbirliği yapmak.

ç) Uygulamaya yönelil olarak elde edilen somut projelerin hayata geçinLnesini sağlanak-
d) cidşimci ve yenilikçi projelerin gcrçekleşebilmesi için biı kuluçka merkezi oluşfurardk her türlİ bilimsel,

tknik ve işletmecilik konuIannda deslek vermek, bu amaçla ulusal ve uluslat-ara§| kaynaklardan dcstekleııeıı pğeler
hazlrlamak ve yürüİnek_

c) Araştırma metkezleıi ve araştırma laborafuvaflannı koordine etmck ve bu birimlerc, Üniveniıeııin
a.aştı.ma strateji ve politikalan ile u)nımlu bir şkilde çalışmalan için katkıda bulunmak_

0 lİusal ve uluslararası kunıluşlann proje çağnlaİna başvuıu yapıııak, bu aİrıaçıa işbirlikıeri ve oİtakİklar
kurmak.

Merk€ziı fııliy€t ııınlın
MADDE 6 - (l) Merkezin faaliyeı aIanlan şunlardü:
a) AraşO.ma p.ojesi desteği kapsamında kuıumlardaı gelen talçleri almak ve bu t leplere yanıt veımek.
b) Krmu, özel sektör, uluslaraıa§ı kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan aIaılarda ulusal ve

u|uslaransı düeydc, eğitim faaliyedcri, senifika programlan, çalıştaylar, seminerlcr, konfcranslaİ, yanşmalar, §ergiler

ve kıırslar düzeılemel aıaşhrma ve darı§manlık pğeleri geliştirmek ve ydnlendirmek" girişimcilik ve ycnilikçilü
bilincinin yaygüılaşmasını sağlaİnat.

c) Üoiversit€ öğetim eleınaıı ve öğencileıiıde Ar-Ge, girişimciliıq yenilikçilik ve reİmoloji transferi bitinci
oluşuırmak ve geliştirmeL, faltındalık oluşfurEak için hef tiirlü ara§tıİma-geliştirme ve yenilikçitik faaliyederi
ymıtmek.

ç) Ar-Ge, girişimcilik. yenilikçilik ve teknoloji transferi konulanndaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve

etkinliklççi izleyerck Ünivenite penonelini ve öğTercilerini bilgileıdirnek ve bu €tkiıliklqe kahlımlannü

de§leUemek ilgili mewzuat, yaıgı kararlan ve diğer yazılı ve g6rsel belgeleri toplamalL bu koıulaıda Tüıkçe ve
yabaocı dilleıde yayınlaı yapmak ve bu tiır çahşmalaıa ka&ıda bulımmak.

d) İlgili alanlarda etkili olan du§al veya uluslararası nitcükteki araşhim4 uygulama vc eğitim meıtczleri.
enstitğleıi ve b€nze.i kuıum ve kurufulaıla işbirliğinde bulunmak, anlaşmalaf yapmak ve Ünivcrsite imkanlannın
tanrtrmııır yapmak.

e) cirişimci ve y€niıikçi kişi ve kurul§laİa 8eliştindikteri projgyi ba§ıatabilmeleri için kutuçka meıtezi
oluşt!ı.mak ve destek sağlamak.

0 Desteklenen projelerin ge|işimlerini izlemek ve başanyla sonuçlanmasına katkı sağlamak.
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g) Projelerin ticarileşmesi aşaınasında teknoloji transferi fonksiyodannı yerine getirerek hel tfulü katkıda
buluımak.

ğ) Çalışma konulanyla ilgili geıekli aşiu kiitüphane ve diğer bilgi ve uygu|ama tesislerini kurmak, konuyla
ilgili ulusal ve ul§tafarası yayuıları izlemek ve Meıkeze kazandrmak.

h) Aı-Ge, girişimcilik, yenilüçi|ik ve teknoloji traısferi alaolannda araştırma, inceleme ve benzeri çalışmalan
gerçekle§tirmek üzer€ geıeitiğnde kunıllaı ve çalışma g.uplart kurmak.

0 iıgiıi mev-zuat *apsamında hukııksa! danışmanhk ve bilirkişilik hizmeti vqmek.
i) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuıuluşlar ile işbirliğ yapmak, ortak ptojeler geliştimek ve yürütııek.
j) Merkgzin faaliyet alaılyla ilgili Üniversitede üretilen ve ticari potansiyeti olan bilginin fikri haklanoı

Ünivenite adına almak ve gerekli ödemeIeri yapmah fikri hakla. portbyü oluşlurnak ve yönetrnek.
k) Meıkezin ihtiya.ı olan pe.sonelin yuIt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalarda

bulunmak ve Mertezin ihıiyacı olan konulada eğitimler almasını sağlamak, Ünivcrsite içerisinde yapılaİ ara§t|rmata.
için gerekli öğrcnci ve nitelik|i personeliD ıemini için çalışmalaİ yapmak.

l) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
üçüNcü BöLüM

Merkezin Yönetim Orgınlın ve Görevleri
M€rkezin yönetim org.Dlın
MADDE 7 - ( | ) Merkezin ydnetim organlan şunlaıdır:
a) Müdüİ.

b) Yöneıim Kurulu.
c) Danışma Kunılu.
(2) Merkez bünyesinde tüm kurullar, Müdirün daveti üzerine ve üyelerin sah çoğunIuğu ile toplanır Müdür

tiim kuİullann üye§idir_ Rektör tiim kuıullann doğal üycsidir. Retıör, reİıör yafdımc,sı veya Müdür, kurul
toplanttlanna kattldığı takdirde kurula bşkanıtk'cdeİ] Altsl'annfiida unvanı yüksek olan, eşit olması dunımunda ise
yaşı en fazla olan üye topIantıya başkaıht eder. Kurul karaılannı toplanırya katılanlann salt çoğunluğU ile ahı
Karaılarda eşitlik halindc başkanın o1ıı ydnünde karar allnmış saythı KuıulIar y| içinde eıı az dön defa toplanırlar.

Mİdiİ
MADDE t - (ı) MüduI, Rehör tarafmdan Meıkezin çatışmatanna katklda buluıacak uygun niıeliıİe

konusuada uaıatr olaı Üniveçitenin öğretim eıeoaDlan arasından üç yıl için görevleıdiriliı. G6rev süresi dolao
Müdüı yeniden görevlendiıilebiliı. Müdü.üo biı yıldaı fazla g6revinin başında buluımayacağ dunımlarda aynı usulle
yetri biİ Müdur görevlcndiriIir. Miıdüİ faaliyetlerinde RektörE ka§ı §orumludur.

(2) Müdii, gerekli ha[erde çalışmalannda kendisine yaıdımcı olrııak üzere iki ktiyi müdüı yardrmctsı olarak
gdİevlendirilmek üzeıe Rektöriin ona)nna sunar. Müdüİiin görevi sona erdiğüıde yardımcısmn da görevi §oDa ercr.

(3) Müdiı, görevi b§ıııda o!ınad!ğ zatrıanlada müdiiı yaıdımcılannda birini vekil bırakır. Müdr, Meıtezio
verimli çalışması için gerekli gördüğü teknik ve idari kadroyu Rektörüı onayı ile olu§turur.

Mğdirin görevleri
MADDE 9 - ( l) Müd6İiin 8örev, yetki ve §onımluluklan ıtardu:
a) MeIkğzi yönetrnek, temsil etınek ve düenli çalışmasını sağlamak.

b) Yonetim Kııİulunu toplantlya çağırmak toplanİ giindemini betiılemek vc Yönetim Kııruluııa başkanlık
etnek.

c) Yöıaim Kunılu kanrlannı uygulamak.

ç) Meıt(ez faaliyetterinin, M€rkğzin ilke, amaçlan ve kapsam! doğultüsunda yünıdılmc§ini sağtamak.

d) Çalışma ilkelerini belirlemel hazırlamak ve bunlann uygulanmasını sağlamak.

e) Mer*eze yapııan destek başvwulannı incelemek ve Yönetim Küruluıa s,ıınmak.

f) Meı,kez faaliyetlerinin giderleıini kaşılamak için kaynak sağlamaya yönelik gir§imlerde bulunmak.
g) Meıkez fmliyetleriyle ilgili yort içindeki ve yurt dışındaki tuıum ve kıınıluşlarla işbirliğ yaprnak.

ğ) Meıtezin amacDa ve kapsamlna uygun olardk yüİiitiilecek faaliyederinin Fojçlendirilmesi vc bunlara

ulusal ve uluslaraıası düzeyde desrck ve mali kıynak sağlanması için girişimleıde bulunmat_

h) Meı*ezin yılhk faaliyet planı, prog.am ve bütçesini haarlamak ve uygulanmasınl sağlamak.

!) Yön€tim Kunrlu ve diğer kulullann karaİlan ile çalışma programınl uygulamak.

i) Merkez bünyesindeki birim ve kuıullann koordinasyonunu sağlamak.
j) Yönetim Kurulunun hazlrladtğı bilimset programı ve yıllık faaliyet raporunu Rektöriin onayına $.ınmak.

YaıetiD Koruıu vG gorevleri
MADDE ı0 - (t) Y6netim Kuıulu, Müdir ile birlikte beş üyeden oloşur. Yönetim Ku.ülu üyeleri

Üniversitede göıev yapan öğfctim elemanlan arasından Rekıör tarafından iki yl süre için göıevlendiriliı Görcv süıesi

dolan iyeler a]mı usulle tetıar görcvleııdirilebilirleı.
(2) Görev §üresi bitmeden aynlan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde garevlandirme nedeniyle

toplatıtılara kanıamayacak olan veya mazeİeısiz olarak ii§t üste üç ıoplanttya katılmayan Yönetim Kuİulu üyc§inin

yerine almr usulle yeni üye görcvlendirilir-
(]) Yönetim Kıtruluoun gorcvleri şüDlaİdır:
a) Merkezin faatiyğ ve yönetimi iıe ilgili karartaı ala.ak Rektörün onayına sunmak.

b) Meıkeziı çalşoa prograıırnı hazıılamak ve yıirütnek.

c) Müdfu ve Yönetim Kıınılu üyelerinin öneriteriıi göİiişmek ve karara bağlamak.

ç) kek başvunrla.mı iDcelemek ve kafa.a bağlağtak.
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d) Meı*eze bağlı geçici veya daimi araştırma biriuıleri kuımak ve buılaıtı göıev siıelerini betirlemek. bu

aıaşttnna birimlerinin çalışma kurallaıını ve yöneticisini beliılemek.
e) Araşnrma ve proje gnıplaıını oluştuımak çalışma esastarmı beliılemek ve çal§malan değerlcıdirnek.

o Meıte,-zde yürütülen faaliyetlerio etik ve biliınsel kııratlara bu Yönettnelü ve ilgili diğeı mevaıat

hükümlerine uyguı olarak daha etkin ve vertnli şekilde yüriitiilmesi için geaekli kaıarlan vc öDlemleri almak.

g) Meikezin faaliyet prognmlannı hazulayank karara bağ{amak ve uygulaninasıni sağlamak.

ğ) Her faaliyet dönerıi sonundı biı sonraki döneme ait çalışma programınr hazırlamak.

h) Eğtim progratnıarı sonunda verilecek olan kanlım belgesi, sertifika ve benzeri b€lgelerle ilgili ğsaslan

beliılemek.
l) Meı*ezin eğitim, işbirliği. araştrma, geliştirme. inceleme, yayın, etkinlik. danrşmanhk ve proje başWru

talçlerini değerlendirip kaİa.a bağlamak.
i) Geıekli hallerde Meı*ezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gruplan kurmak ve bunlann görcvlerini

düzenlemek.
j) Yıııt içi vt yuıt &şındaki kamu ve özel kuruluşlar ile orlaklaş yürütiilecek çalışmalann csas ve usullerini

tespit etnek.
k) Müdunm, Mcrkez ile ilgili getirece$ konulan değerlendircrek karara bağlamak.
l) Meıkeziı sunması gereken hizırıeılerin yapılması veya gerekiğinde bunlann dışandan temini içiı

anlaşmalar yapmak.

m) Meıtğzin ytlsonu faaliyeı.aponmu hazırlamak.
Dıa§m. Küİüıo ve gö.€vi
MADDE ll- (l) Danışma Kurulu, Ünivcrsitenin tıp, veterine., miüendislik, ziraıç fen, hukuk, idari ve

iktisadi bilimler, eğitim ve so§yal bilimler alanlanndaki öğrctim olemanlan arasından görwlendirilen birer üye-den

oluşuı Üyeler Müdüriin önedsi üzerine Rektör ıarafindan bi. yıl siirey|e görcvleııdiriliı Grev süresi biten üye tekraİ
görevIendi.ilebilir. Müdİİ, Danışma Kuruluntİn öoğat Üyesidir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Rektör veya görevlendi.eceği rektör yardımcısının başkanlığında
toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Yönetim Kuruluna bi|imse|, teknolojik ve alan|rnyla ilgili danrşmanlık
yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemelel yaparak görilş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ce!ıdi ve soD Hükiimler

Çıhşnı birimleri ve kuru|lın
MADDE 12 - (ı) Mertezde ihtiyaç duyulan çaıtşma birimleri ve kunıllan oluştuİulabiliİ.
H.rcıma yctıdli§ı
MADDE t3 - ( l ) Meİkeziüı hafcasa yetkilisi Rektördür. Rektör bu ye&isini Müdü.e devİedebilif_
Personel ihtİyıcı
MADDE 14 - (l) Meıkezin akademik ve idari p€Noıel ihtiyacı 2547 saylı l(anunuı 13 üıcil ırıaddesine göre

Rektör taiafiıdan görevlendtilen peİsonel ıarafıııdao kaşılanıı
Hüküm buluımıyıı hıllcr
MADDE t5 - ( t ) Bo Yönetmelikte hiikİm bulıınmayan hallerde; ilgili diğer mwzuat hükğmleri ve Üniveısiıe

Seııatosu karaılan uygulanır.
Yİrİrlök
MADDE l6- (t) Bu Yönetmelik yaytmı taribinde ),iirirlüğe gireı
YİrEme
MADDE r7 - (l) Bu Yönetmelik hüküm|erini Amasya Üniveısitesi Rektörii yü.ütür.


