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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ 

 

Amaç  

Madde 1: Amaç, “Bingöl Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi” yapısı, organları, çalışma 

şekli, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam  

Madde 2: Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nin faaliyet alanını oluşturan hizmetlerin sunulması 

kapsamında TTO’nun Üniversite bünyesinde ana irtibat ofisi olarak konumlanması ve bu 

hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması ile ilgili ilke ve esasları kapsamaktadır.  

 

Dayanak  

Madde 3: Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim 

Kurumları Teşkilat Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde 4: Bu yönergede geçen;  

a. Üniversite: Bingöl Üniversitesi’ni,  

b. TTO: Bingöl Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini, 

c. BÜSİM: Bingöl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’ni, 

d. BÜBAP: Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ni, 

e. BÜSEM: Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitimi Merkezi’ni, 

f. Diğer İlgili İdari Birimler: Üniversite Genel Sekreterliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği’ni,  

g. Projeler:  

Ulusal Projeler: Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu(TÜBİTAK), Sanayi Tezleri (SAN-TEZ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük 

ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Türkiye 

Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı (KKYDP) Kalkınma Ajansları ve Belediyeler tarafından desteklenen 

projeler, Sanayi kuruluşları tarafından fon sağlanarak desteklenen kontratlı 

projeleri Bakanlıklar tarafından desteklenen projeleri, Farabi, vb. ulusal kaynaklı 
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projeleri, Tekno-girişim proje sonuçları, FSMH’nin (Fikri Sınai Mülkiyet Hakları) 

lisanslama ve/veya devir yöntemi ile uygulamaya alındığı şirketleşme projelerini  

 
Uluslararası Projeler: Hayat boyu öğrenme dâhil AB Fonlarından desteklenen 

tüm projeler ile Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı (EUREKA), Bilimsel ve 

Teknik Araştırma Alanında Avrupa İş Birliği (COST), Horizon 2020, Ekonomik İş 

Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ulusal Sağlık 

Kurumu (NIH), EUROSTAR, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vb. dış kaynaklı 

uluslararası projeleri,  

Üniversite Projeleri: BÜBAP veya Bingöl Üniversitesinin diğer birimleri tarafından 

fonlanan projeleri,  

İfade etmektedir. 

 
TTO’nun Yapısı  
Madde 5: TTO; Üniversite, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık 

hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği 

faaliyetleri, proje geliştirme ve yönetimi, fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, 

şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek üzere Rektörlüğe 

bağlı olarak kurulmuş yapıyı ifade eder. 

 

Teknoloji Transfer Ofisinin Hizmet Alanları  

Madde 6: TTO aşağıda belirtilen hizmetleri vermekle yükümlüdür:  

 TTO’nun Üniversite ve sanayi bünyesinde tanınırlığının ve görünürlüğünün 

sağlanmasına ve Bingöl Üniversitesi’nin sahip olduğu yetkinliklerin, kaynakların ve 

işbirliği imkânlarının dış paydaşlara tanıtılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmesi 

ve girişimlerde bulunması, 

 Üniversite elemanlarının ulusal ve uluslararası destek programlarından azami 

düzeyde yararlanmalarına yönelik hizmetlerin yapılandırması, teşvik ve destek 

sistematiğinin oluşturulması ve yürütülmesi, 

 Bingöl Üniversitesi’nin sanayi ile işbirliğini artırmaya ve geliştirmeye yönelik destek 

mekanizmalarının oluşturulması, faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, 

 Üniversitedeki fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların 

belirlenerek, bu kapsamda ilgili öğretim elemanına/öğrenciye sunulacak hizmetlerin 

belirlenmesi ve sunulması, 

 Yeni ürün veya teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak, 

akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik, şirketleşme 

ve ticarileştirmeyle ilgili hizmetlerin sunulması. 



09.02.2016 

3 
Bingöl Üniversitesi TTO Yönergesi 

TTO Yönetim Birimleri 

Madde 7: Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim birimleri aşağıda belirtilen kişi, kurul ve birimlerden 

oluşur:  

 TTO Yöneticisi: Rektör tarafından ofisin çalışmalarına katkıda bulunacak uygun 

nitelikte Rektör Yardımcısı veya bir öğretim elemanı 3(üç) yıl için görevlendirilir. 

Süresi dolan Yönetici yeniden görevlendirilebilir. Yönetici, gerçekleştireceği 

faaliyetlerinde Rektör’e karşı sorumludur. 

 TTO Yönetim Kurulu: TTO'nun karar ve yürütme organı Yönetim Kurulu’dur. 

Yönetim Kurulu başkanlığını, TTO Yöneticisi yapar. TTO Yönetim Kurulu; TTO 

Yöneticisi, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarının her birinden iki öğretim üyesi, 

sanayi ve özel sektörden iki üye olmak üzere 9(dokuz) üyeden oluşur. Üyeler Rektör 

tarafından 3(üç) yıllık dönem için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler tekrar 

görevlendirilebilir.  

 Üniversitede Bünyesinde Bulunan TTO’ya Destek Birimleri: TTO faaliyetlerinin 

daha etkin yürütülebilmesi için üniversite bünyesinde halihazırda faaliyetlerini 

yürütmekte olan birimlerden (Üniversite Genel Sekreterliği, BÜSİM, BÜSEM, 

BÜBAP, Strateji Geliştirme Dair Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk., İdari ve Mali İşler Daire 

Bşk., Personel Daire Bşk., Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd., Hukuk Müşavirliği) 

oluşur. 

 

TTO’ nun işleyiş Şekli  

Madde 8: Teknoloji Transfer Ofisi, çalışmaları kapsamında Üniversite öğretim elemanları ve dış 

paydaşlarca ortaklıklar içinde yürütülen faaliyetler sürecinde görev alan tüm birimlerin, 

merkezlerin, daire başkanlıklarının, komisyonların, kurulların, proje gruplarının ve idari 

personelin düzenli ve etkin çalışmasının sağlamasından sorumludur.  

Ofisin diğer akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı ise, Rektörlük tarafından tahsis edilecek 

kadrolar ile sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar ve/veya 2547 sayılı 

kanunun 13/b maddesi gereği Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.   

 

TTO Yöneticisinin Görevleri  

Madde 9: TTO Yöneticisi  

 Teknoloji Transfer Ofisi’nin temsil edilmesi,  

 TTO faaliyetlerinin düzgün, zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesinin ve 

gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınmasının sağlanması, 

 TTO çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmelerin yapılması, 
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 TTO’nun hizmet sürecinde görev alan tüm personelin, birimlerin, destek 

oluşumlarının, komisyonların, kurulların, proje gruplarının ve idari personelin 

koordineli, düzenli ve etkin çalışmasının sağlanması,  

 TTO faaliyetlerine yönelik olarak, Üniversitenin Araştırma Geliştirme kapsamında 

gerçekleştirilecek toplantıların organize edilmesinin sağlanması, 

 TTO’nun bir yıllık faaliyet planının ve bütçesinin hazırlanması ve Rektör’ün onayına 

sunulması,  

 Gerektiğinde oluşturulacak Komisyon, Kurul ve Grupların sekretaryasının 

yürütülmesi ile görevlidir.  

 

 
TTO Yönetim Kurulunun Görevleri  

Madde 10: TTO Yönetim Kurulu  

 TTO’nun Üniversite mensuplarına ve sanayiye tanıtımına katkı sağlamak. 

 Üniversitenin araştırma politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi için 

öneriler geliştirmek. 

 Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda TTO’nun işleyişi ile çalışma ilke 

ve esaslarının oluşturulması,  

 TTO faaliyetlerinin yürütülmesinin üst koordinasyonunun sağlanması,  

 Yöneticinin hazırlayacağı yıllık faaliyet planının düzenlenmesine ilişkin esasların 

tespit edilmesi, onaylanması, 

 TTO’nun dolaylı olarak çalışma alanına giren konularda katkıda bulunmak amacı ile 

özel uzmanlık komisyonlarının oluşturulması,  

 TTO’nun yurtiçi ya da yurtdışı kaynaklı projelerinde Proje Yürütücüsü olarak görev 

alması ya da Proje Yürütücüsünün atanmasının sağlanması, 

 Üniversitenin araştırma, FSMH ve ticarileştirme politikalarının oluşturulması ve 

uygulanması konularında Rektörlük ile koordinasyonun sağlanması ve politika 

belirlenmesi çalışmalarında aktif rol alarak destek sağlanması ile görevlidir. 

 

TTO Yönetim Kurulunun Karar Alma Süreci  

Madde 11: Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını 3 (üç) ayda bir yapar. Gerek görülmesi halinde, 

Kurul Başkanı’nın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, belirlediği paydaşların 

temsilcilerinin de katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenleyebilir. Teknoloji Transfer Ofisi 

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan kişi sayısının 

yarısından bir fazlası ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde Kurul Başkanının oyu iki oy 

sayılır. 
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TTO ne destek verecek birimlerin TTO faaliyetleri doğrultusundaki görev ve 

sorumlulukları 

Madde 12:  

1. BÜSİM: TTO’nun üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştireceği ilgili 

tüm faaliyetlerde yer alacaktır. 

2. BÜBAP: TTO’nun Üniversite bünyesindeki bölüm ve merkezlerle olan iletişiminin 

sağlayacak ve TTO’nun faaliyetleriyle ilgili bölüm ya da merkez görüşlerini 

TTO’ya iletecektir. Aynı zamanda, Bingöl Üniversitesi bünyesindeki öğretim 

elemanlarının uzmanlık alanlarına göre TTO tarafından kapsamlı bir şekilde 

geliştirilecek olan veri bankasının hazırlanmasına destek olacak, TTO tarafından 

talep edildiğinde TTO’ya veri sağlayacak ve TTO ile birlikte eşleştirme, eğitim, 

tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinde aktif rol alacaktır. 

3. BÜSEM: TTO’nun düzenleyeceği eğitim, seminer, bilgi günleri, çalıştay gibi 

etkinliklerin akademik camiaya ve öğrencilere duyurulmasını sağlayacaktır. 

4. Strateji Geliştirme Dair Bşk.: Üniversite bünyesinde yürütülen projeler 

kapsamında hesapların açılması, sözleşme takibi ve ödemelerin yapılması 

çalışmalarını gerçekleştirecektir. 

5. Bilgi İşlem Daire Bşk.: TTO’nun bilişim altyapısının idamesini sağlayacaktır. 

Ayrıca, akademisyen ve öğrencilere e-posta yoluyla TTO faaliyetleri 

kapsamındaki duyuruları iletecek, söz konusu faaliyetlerin Üniversite’nin web 

sayfasında yer almasını sağlayacaktır. 

6. İdari ve Mali İşler Daire Bşk.: Hem TTO hem de Üniversite öğretim elemanları 

tarafından yürütülen projeler kapsamında gerçekleştirilen tüm personel giderleri 

ve mal ve hizmet alımlarına ait satın alma ve ihale işlemleri ile makine ve teçhizat 

alımlarına ait tüm iç ve dış ihale işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde 

gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi akademisyen ve 

araştırmacılarının projelerinin mali işlerinin yürütülmesini, gerekli belgelerin 

arşivlenmesini ve raporlanmasını yapacak ve ilgili bilgileri gerektiğinde TTO’ya 

iletecektir. 

7. Personel Daire Bşk.: TTO ve Üniversite bünyesinde yürütülen projeler 

kapsamında gerekli yeni personelin istihdamını sağlayarak ilgili idari süreçleri 

yürütecektir.   

8. Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.: TTO’nun tanıtımı, düzenleyeceği etkinliklerin 

kamuoyuna duyurulması ve bu doğrultuda tüm faaliyetlerin basında yer alması 

kapsamında çalışmalar gerçekleştirecektir. 
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9. Hukuk Müşavirliği: İkili işbirliği kapsamındaki sözleşmelerin hazırlanması ile, 

Ticaret Hukuku, lisanslama, sözleşme gibi konularda TTO’nun talep etmesi 

durumunda TTO’ya destek olacaktır. 

10.  Genel Sekreterlik: TTO’nun Üniversite idari birimleri ile olan ilişkilerinde 

koordinasyon görevini sağlayacaktır.  

 

TTO Çalışma Kurul ve Birimleri:  

Madde 13: TTO faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için ihtiyaca göre Üniversite içi ve dışı 

paydaşların katılımı ile diğer çalışma kurul ve birimleri, BÜSİM Müdürünün teklifi ve Bingöl 

Üniversitesi Rektörü’nün oluru ile seçilir. 

 

Yürürlük  

Madde 14: Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi Bingöl Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 15: Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 


