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YÖNETMELİK

Munzur Ün�vers�tes�nden:

MUNZUR 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; Munzur Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve görevler�ne �l�şk�n usul ve esaslarını
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Munzur 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) Merkez (MUTTO): Munzur Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Munzur Ün�vers�tes� Teknoloj� Transfer Of�s� Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdürünü,
c) Rektör: Munzur Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Munzur Ün�vers�tes�n�,
d) 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 amacı, Ün�vers�te çalışanları tarafından yürütülen veya ortak olunan projeler�n

başvuru, gerçekleşt�rme ve t�car�leşt�rme süreçler�ne yasal, �dar�, tekn�k ve bütçe konularında eğ�t�m ve danışmanlık
h�zmetler� vermek, Ün�vers�te bünyes�ndek� yürütülen tüm ulusal ve uluslararası projeler� kayıt altına almak, sanay�c�
ve g�r�ş�mc�lere yönel�k eğ�t�m, tanıtım ve farkındalık h�zmetler�, Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� faal�yetler�, proje
gel�şt�rme ve yönet�m�, f�kr� ve sına� hakların yönet�m� ve l�sanslama, ş�rketleşme ve g�r�ş�mc�l�k g�b� konularda
danışmanlık ve ön kuluçka h�zmetler� vermek ve �lg�l� b�r�mler� koord�ne etmekt�r.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdak� faal�yetler� gerçekleşt�r�r:
a) Farkındalık, tanıtım, b�lg�lend�rme ve eğ�t�m h�zmetler�: Farkındalık, tanıtım, b�lg�lend�rme faal�yetler�n�n

yaygınlaştırılması �le Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�n�n sağlanması, g�r�ş�mc�l�ğ�n yaygınlaştırılması ve özend�r�lmes�,
Ün�vers�tedek� b�lg� ve deney�m�n sanay�ye transfer ed�leb�lmes�, f�kr� ve sına� mülk�yet hakları konusundak� b�lg� ve
b�l�nc�n arttırılması �le bu alandan elde ed�len b�lg� ve deney�m�n paylaşılarak �y� uygulamaların çoğaltılması ve
sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönel�k h�zmetler: Başta Ün�vers�te bünyes�ndek� akadem�syenler
olmak üzere bölgedek� f�rmaları doğru fon kaynaklarına yönlend�rme, �lg�l� fon kaynakları �ç�n proje hazırlama,
ortaklık oluşturma, proje yürütme ve raporlama g�b� konularda destek ve h�zmet sağlamak.

c) Proje gel�şt�rme ve yönet�m h�zmetler�: Ün�vers�ten�n araştırmacı ve araştırma altyapısını kullanarak başta
Tuncel� Organ�ze Sanay� Bölges�nde yer alan f�rmalar olmak üzere ekos�stem dışındak� f�rmaları kapsayacak şek�lde
Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� ortamının oluşturulmasını sağlamak.

ç) F�kr� ve sına� mülk�yet haklarının yönet�lmes� ve l�sanslama h�zmetler�: F�kr� ve sına� mülk�yet hakları
kapsamında patent, faydalı model, endüstr�yel tasarım başvurusu yapılması, sürec�n tak�b�, tesc�l ed�len mülk�yet
haklarının pazarlanması ve t�car�leşt�r�lmes� �le l�sans sözleşmes�n�n yapılması da dâh�l olmak üzere, tüm süreç
boyunca destek olunmasını sağlayacak h�zmetler� sunmak.

d) G�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� ve ş�rketleşme h�zmetler�: Potans�yel g�r�ş�mc�ler�n f�rma kurmasını
kolaylaştırıcı hukuk� �şlemler, �ş gel�şt�rme ve pazarlama konusunda danışmanlıklar, çek�rdek sermaye ve d�ğer yatırım
�mkânlarına er�ş�m� kolaylaştırıcı h�zmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Organları ve Görevler�

Merkez�n organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek� öğret�m elemanlarından Rektör tarafından

üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r.
(2) Müdürün tekl�f�, Rektörün onayı üzer�ne Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek� öğret�m elemanları

arasından �k� müdür yardımcısı görevlend�r�l�r. Müdür, gerekt�ğ�nde müdür yardımcılarından b�r�s�ne Rektöre b�lg�
vermek suret�yle vekâlet vereb�l�r.

(3) Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yen� b�r Müdür
görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek ve Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönet�m Kurulunun gündem�n� bel�rlemek ve Yönet�m Kurulunda alınan kararları �lg�l� mevzuat

çerçeves�nde uygulamak.
c) Yönet�m Kurulunun kararları doğrultusunda, Merkez�n kısa ve uzun vadel� çalışma planlarını hazırlamak ve

onay �ç�n Yönet�m Kuruluna sunmak.
ç) Her yılın sonunda Merkez�n yıllık faal�yet raporlarını ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını Yönet�m

Kurulunun görüşler�n� aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezde yürütülen faal�yet ve projeler�n planlama, koord�nasyon, �zleme ve değerlend�rme �şler�n�

yürütmek.
e) Her yıl sonunda veya �sten�ld�ğ�nde Merkez�n genel durumu ve �şley�ş�yle �lg�l� Rektöre rapor vermek.
f) Yönet�m Kurulunca ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürü, müdür yardımcıları ve Ün�vers�tede tam gün çalışan öğret�m

elemanları arasından Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len �k� k�ş� olmak üzere toplam beş
k�ş�den oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� dolan üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Başkanın görevde olmadığı zamanda Yönet�m Kuruluna müdür yardımcısı başkanlık eder. Görev süres� b�tmeden
ayrılanların yer�ne yen�ler� görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu ayda en az b�r kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.
Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) 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 �ç�n hazırlamak.
c) Merkez�n stratej�s�n�, uzun vadel� çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Alınan bütün kararları Rektör onayından sonra uygulamak.
d) Merkez�n kadro ve ödenek �ht�yaçlarını Rektöre sunmak.
e) Merkez�n amaçları doğrultusundak�, Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından onaylanmış olan faal�yet ve

projelere destek sağlamak.
f) Merkez�n amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak.
g) Gerekl� hallerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� geç�c� çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevler�n�

düzenlemek.
ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �let�ş�m kurmak ve çalışmalar yapılmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Yükseköğret�m

Kanununun 13 üncü maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� ve Senato kararları

uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Munzur Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
 

 
 


