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YÖNETMELİK

Amasya Ün�vers�tes�nden:
AMASYA 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; Amasya 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 usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Amasya 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, 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ATTOMER): Amasya Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer� Of�s� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Amasya Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Amasya Ün�vers�tes�n�,
e) 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 bünyes�ndek� tüm teknoloj� transfer� faal�yetler�n� planlamak ve koord�ne etmek.
b) Ün�vers�tede gel�şt�r�len teknoloj�ler�n t�car�leşeb�lmes�n� sağlamak amacıyla teknoloj� transfer of�s�

görevler�n� yer�ne get�rmek.
c) Ün�vers�tedek� b�lg�y� t�car�leşt�rmek �ç�n �ş dünyası �le �şb�rl�ğ� yapmak.
ç) Uygulamaya yönel�k olarak elde ed�len somut projeler�n hayata geç�r�lmes�n� sağlamak.
d) G�r�ş�mc� ve yen�l�kç� projeler�n gerçekleşeb�lmes� �ç�n b�r kuluçka merkez� oluşturarak her türlü b�l�msel,

tekn�k ve �şletmec�l�k konularında destek vermek, bu amaçla ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen projeler
hazırlamak ve yürütmek.

e) Araştırma merkezler� ve araştırma laboratuvarlarını  koord�ne etmek ve bu b�r�mlere, Ün�vers�ten�n
araştırma stratej� ve pol�t�kaları �le uyumlu b�r şek�lde çalışmaları �ç�n katkıda bulunmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşların proje çağrılarına başvuru yapmak, bu amaçla �şb�rl�kler� ve ortaklıklar
kurmak.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Araştırma projes� desteğ� kapsamında kurumlardan gelen talepler� almak ve bu taleplere yanıt vermek.
b) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönel�k �ht�yaç duyulan alanlarda, ulusal ve

uluslararası düzeyde, eğ�t�m faal�yetler�, sert�f�ka programları, çalıştaylar, sem�nerler, konferanslar, yarışmalar, serg�ler
ve kurslar düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeler� gel�şt�rmek ve yönlend�rmek, g�r�ş�mc�l�k ve yen�l�kç�l�k
b�l�nc�n�n yaygınlaşmasını sağlamak.

c) Ün�vers�te öğret�m elemanı ve öğrenc�ler�nde Ar-Ge, g�r�ş�mc�l�k, yen�l�kç�l�k ve teknoloj� transfer� b�l�nc�
oluşturmak ve gel�şt�rmek, farkındalık oluşturmak �ç�n her türlü araştırma-gel�şt�rme ve yen�l�kç�l�k faal�yetler�
yürütmek.

ç) Ar-Ge, g�r�ş�mc�l�k, yen�l�kç�l�k ve teknoloj� transfer� konularındak� ulusal ve uluslararası gel�şmeler� ve
etk�nl�kler� �zleyerek Ün�vers�te personel�n� ve öğrenc�ler�n� b�lg�lend�rmek ve bu etk�nl�klere katılımlarını
desteklemek, �lg�l� mevzuat, yargı kararları ve d�ğer yazılı ve görsel belgeler� toplamak, bu konularda Türkçe ve
yabancı d�llerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.



d) İlg�l� alanlarda etk�l� olan ulusal veya uluslararası n�tel�ktek� araştırma, uygulama ve eğ�t�m merkezler�,
enst�tüler� ve benzer� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�nde bulunmak, anlaşmalar yapmak ve Ün�vers�te �mkanlarının
tanıtımını yapmak.

e) G�r�ş�mc� ve yen�l�kç� k�ş� ve kuruluşlara gel�şt�rd�kler� projey� başlatab�lmeler� �ç�n kuluçka merkez�
oluşturmak ve destek sağlamak.

f) Desteklenen projeler�n gel�ş�mler�n� �zlemek ve başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlamak.
g) Projeler�n t�car�leşmes� aşamasında teknoloj� transfer� fonks�yonlarını yer�ne get�rerek her türlü katkıda

bulunmak.
ğ) Çalışma konularıyla �lg�l� gerekl� arş�v, kütüphane ve d�ğer b�lg� ve uygulama tes�sler�n� kurmak, konuyla

�lg�l� ulusal ve uluslararası yayınları �zlemek ve Merkeze kazandırmak.
h) Ar-Ge, g�r�ş�mc�l�k, yen�l�kç�l�k ve teknoloj� transfer� alanlarında araştırma, �nceleme ve benzer� çalışmaları

gerçekleşt�rmek üzere gerekt�ğ�nde kurullar ve çalışma grupları kurmak.
ı) İlg�l� mevzuat kapsamında hukuksal danışmanlık ve b�l�rk�ş�l�k h�zmet� vermek.
�) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� yapmak, ortak projeler gel�şt�rmek ve yürütmek.
j) Merkez�n faal�yet alanıyla �lg�l� Ün�vers�tede üret�len ve t�car� potans�yel� olan b�lg�n�n f�kr� haklarını

Ün�vers�te adına almak ve gerekl� ödemeler� yapmak, f�kr� haklar portföyü oluşturmak ve yönetmek.
k) Merkez�n �ht�yacı olan personel�n yurt �ç�nde ve yurt dışında yet�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalarda

bulunmak ve Merkez�n �ht�yacı olan konularda eğ�t�mler almasını sağlamak, Ün�vers�te �çer�s�nde yapılan araştırmalar
�ç�n gerekl� öğrenc� ve n�tel�kl� personel�n tem�n� �ç�n çalışmalar yapmak.

l) Merkez�n amacı �le �lg�l� d�ğer faal�yetlerde bulunmak.
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.
(2) Merkez bünyes�nde tüm kurullar, Müdürün davet� üzer�ne ve üyeler�n salt çoğunluğu �le toplanır. Müdür

tüm kurulların üyes�d�r. Rektör tüm kurulların doğal üyes�d�r. Rektör, rektör yardımcısı veya Müdür, kurul
toplantılarına katıldığı takd�rde kurula başkanlık eder. Aks� durumda unvanı yüksek olan, eş�t olması durumunda �se
yaşı en fazla olan üye toplantıya başkanlık eder. Kurul kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alır.
Kararlarda eş�tl�k hal�nde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kurullar yıl �ç�nde en az dört defa toplanırlar.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkez�n çalışmalarına katkıda bulunacak uygun n�tel�kte

konusunda uzman olan Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� dolan
Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün b�r yıldan fazla görev�n�n başında bulunmayacağı durumlarda aynı usulle
yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r. Müdür faal�yetler�nde Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, gerekl� hallerde çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak
görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcısının da görev� sona erer.

(3) Müdür, görev� başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından b�r�n� vek�l bırakır. Müdür, Merkez�n
ver�ml� çalışması �ç�n gerekl� gördüğü tekn�k ve �dar� kadroyu Rektörün onayı �le oluşturur.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkez� yönetmek, tems�l etmek ve düzenl� çalışmasını sağlamak.
b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak toplantı gündem�n� bel�rlemek ve Yönet�m Kuruluna başkanlık

etmek.
c) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkez faal�yetler�n�n, Merkez�n �lke, amaçları ve kapsamı doğrultusunda yürütülmes�n� sağlamak.
d) Çalışma �lkeler�n� bel�rlemek, hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
e) Merkeze yapılan destek başvurularını �ncelemek ve Yönet�m Kuruluna sunmak.
f) Merkez faal�yetler�n�n g�derler�n� karşılamak �ç�n kaynak sağlamaya yönel�k g�r�ş�mlerde bulunmak.
g) Merkez faal�yetler�yle �lg�l� yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.
ğ) Merkez�n amacına ve kapsamına uygun olarak yürütülecek faal�yetler�n�n projelend�r�lmes� ve bunlara

ulusal ve uluslararası düzeyde destek ve mal� kaynak sağlanması �ç�n g�r�ş�mlerde bulunmak.
h) Merkez�n yıllık faal�yet planı, program ve bütçes�n� hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
ı) Yönet�m Kurulu ve d�ğer kurulların kararları �le çalışma programını uygulamak.
�) Merkez bünyes�ndek� b�r�m ve kurulların koord�nasyonunu sağlamak.
j) Yönet�m Kurulunun hazırladığı b�l�msel programı ve yıllık faal�yet raporunu Rektörün onayına sunmak.
Yönet�m Kurulu ve görevler�



MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdür �le b�rl�kte beş üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�
Ün�vers�tede görev yapan öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından �k� yıl süre �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres�
dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlend�r�leb�l�rler.

(2) Görev süres� b�tmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlend�rme neden�yle
toplantılara katılamayacak olan veya mazerets�z olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Yönet�m Kurulu üyes�n�n
yer�ne aynı usulle yen� üye görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yet ve yönet�m� �le �lg�l� kararlar alarak Rektörün onayına sunmak.
b) Merkez�n çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
c) Müdür ve Yönet�m Kurulu üyeler�n�n öner�ler�n� görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Destek başvurularını �ncelemek ve karara bağlamak.
d) Merkeze bağlı geç�c� veya da�m� araştırma b�r�mler� kurmak ve bunların görev süreler�n� bel�rlemek, bu

araştırma b�r�mler�n�n çalışma kurallarını ve yönet�c�s�n� bel�rlemek.
e) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak çalışma esaslarını bel�rlemek ve çalışmaları değerlend�rmek.
f) Merkezde yürütülen faal�yetler�n et�k ve b�l�msel kurallara bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler�ne uygun olarak daha etk�n ve ver�ml� şek�lde yürütülmes� �ç�n gerekl� kararları ve önlemler� almak.
g) Merkez�n faal�yet programlarını hazırlayarak karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
ğ) Her faal�yet dönem� sonunda, b�r sonrak� döneme a�t çalışma programını hazırlamak.
h) Eğ�t�m programları sonunda ver�lecek olan katılım belges�, sert�f�ka ve benzer� belgelerle �lg�l� esasları

bel�rlemek.
ı) Merkez�n eğ�t�m, �şb�rl�ğ�, araştırma, gel�şt�rme, �nceleme, yayın, etk�nl�k, danışmanlık ve proje başvuru

talepler�n� değerlend�r�p karara bağlamak.
�) Gerekl� hallerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� geç�c� çalışma grupları kurmak ve bunların görevler�n�

düzenlemek.
j) Yurt �ç� ve yurt dışındak� kamu ve özel kuruluşlar �le ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usuller�n�

tesp�t etmek.
k) Müdürün, Merkez �le �lg�l� get�receğ� konuları değerlend�rerek karara bağlamak.
l) Merkez�n sunması gereken h�zmetler�n yapılması veya gerekt�ğ�nde bunların dışarıdan tem�n� �ç�n

anlaşmalar yapmak.
m) Merkez�n yılsonu faal�yet raporunu hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görev�
MADDE 11– (1) Danışma Kurulu, Ün�vers�ten�n tıp, veter�ner, mühend�sl�k, z�raat, fen, hukuk, �dar� ve

�kt�sad� b�l�mler, eğ�t�m ve sosyal b�l�mler alanlarındak� öğret�m elemanları arasından görevlend�r�len b�rer üyeden
oluşur. Üyeler Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından b�r yıl süreyle görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten üye tekrar
görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyes�d�r.

(2) Danışma Kurulu yılda en az b�r defa Rektör veya görevlend�receğ� rektör yardımcısının başkanlığında
toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görev�, Yönet�m Kuruluna b�l�msel, teknoloj�k ve alanlarıyla �lg�l� danışmanlık
yapmak ve kend�s�ne sunulan konularda �ncelemeler yaparak görüş b�ld�rmekt�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma b�r�mler� ve kurulları
MADDE 12 – (1) Merkezde �ht�yaç duyulan çalışma b�r�mler� ve kurulları oluşturulab�l�r.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k ve �dar� personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�ne göre

Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� ve Ün�vers�te

Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Amasya Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


