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1. GENEL BİLGİLER 

SUNUŞ 

 

TTO’nun amacı, üniversitenin bilimsel ve teknolojik bilgi  birikimini tek bir çatı altında toplamak, 

bilgiyi, yenilikçi ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek, katma değer oluşturmak, 

sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası 

araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını sağlamaktır. 

 

A. Misyon ve Vizyon 

Misyon: 

Üniversitenin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini tek bir çatı altında toplamak, bilgiyi yeni ve 

rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek, katma değer oluşturmak, sanayiye aktarmak ve 

ticarileştirmek, ayrıca bilim insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek 

programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının 

araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını sağlamaktır. 

 

Vizyon: 

Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile buluşturarak ülke sanayimizin 

uluslararası rakiplerinden üstün durumda olmasını, teknoloji transferinin teşvik edilmesini ve 

yönlendirilmesini sağlamayı, ülkemizin kalkınmasını hızlandıracak teknoloji transferinde önemli 

bir noktada olmayı vizyon edinmiştir. 

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 Merkezi temsil etmek. 

  Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

 Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite - sanayi işbirliğini teşvik 

etmek. 

 Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeler kazandırmak. 

 Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak. 

 Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle 

sanayide kullanılmasını sağlamak. 



 
 
 
 
 

 Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlamak ve 

akademik girişimciliği teşvik etmek. 

 Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar 

yürütmek. 

 

C. Birime İlişkin Bilgiler 

Birimimiz 04.10.2020 tarih ve 31264 sayılı Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyetlerini bu 

kapsamda yürütmektedir. 

 

1.1.Fiziksel Yapı 

Birimimiz, Yeni İstanbul Cd. Akademi Mahallesi, No:235/1, Selçuklu/Konya adresindeki 10m² 

alanda faaliyet göstermektedir. 

 

1.2.Örgüt Yapısı 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.2.1. Faaliyet Modüllerimiz 

 

1.3.Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 

Teknoloji Transfer Ofisi’nde herhangi bir teknolojik kaynak bulunmamaktadır. 

 

1.4.İnsan Kaynakları 

Teknoloji Transfer Ofisi biriminde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 1 memur görev almaktadır. 

Ayrıca, yönetim kurulu müdür ve müdür yardımcıları dâhil 7 akademik personelden oluşmaktadır. 

 

2. SUNULAN HİZMETLER 

Teknoloji Transfer Ofisi kurulduğu günden itibaren çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak Yönetim 

Kurulu toplantısı yapılmış, TTO’nun izleyeceği yol konusunda görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler 

sonucunda ilk olarak üniversite içinde sanayi ile iş yapmak isteyen, iş yapma potansiyeli olan 

akademik personel ile görüşmeler başlamış olup, devam etmektedir. 

 

2.1.Faaliyetler 

 Hürsan Pres ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü arasında iş birliği protokolü 

imzalandı.  

 Aketronics firması ziyaret edilerek yüksek lisans çalışmaları ve danışmanlık konularında 

görüşüldü.  

 AYD firması ziyaret edilerek yapılabilecek projeler konusunda görüşüldü.  



 
 
 
 
 

 Dr. Öğretim Üyesi Mücahid BARSTUĞAN MVD Makine firmasına TÜBİTAK 1501 

projesi kapsamında danışman olarak görevlendirildi.  

 Dr. Öğretim Üyesi Mücahid BARSTUĞAN Hürsan Pres firmasına danışman olarak 

görevlendirildi.  

 

3. AMAÇ VE HEDEFLER 

3.1.Hedefler 

 Firma ziyaretlerini artırarak daha geniş bir firma portföyü oluşturmak. 

 AR-GE birimi kurma kapasitesine sahip firmaları, ARGE birimi kurmaları konusunda teşvik 

etmek. 

 ARGE biriminde çalışan ve yüksek lisans veya doktora yapmayan çalışanların 

üniversitemizde yüksek lisansa veya doktoraya başvurmalarını teşvik ederek, daha çok 

sayıda akademik personelimizi sanayi ile buluşturmak. 

 Marmara TTO ile imzalanmış olan işbirliği protokolünü güçlendirmek ve akademik 

personelimizin başka illerdeki firmalarla çalışmalarını sağlamak. 

 Akademisyenler ve sanayi kuruluşları arasındaki ilişkilerin, bağlayıcılık içeren 

sözleşmelerle düzenlenmesi ve sözleşme şartlarının yerine getirilmediği durumlarda 

akademik personelin haklarını korumak için üniversite avukatı ile birlikte çalışmak.  

 Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakların konusunda akademisyen, sanayi ve öğrencilere yönelik 

eğitimler vermek. 

 Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakların konusunda akademisyen, sanayi ve öğrencilere ön 

araştırma hizmeti sağlamak. 

 Fikri Sınai ve Mülkiyet Haklarının ticarileştirilmesi konusunda akademisyen ve öğrencilere 

destekleri sağlamak. 

 

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1.Üstünlükler 

 TTO birimimiz yönetim kurulunda 5 farklı bölümden akademik personelin görevlendirilmiş 

olması. 

  Farklı bölümlerden oluşan ekip ile sanayide farklı alanlara ulaşılması kolaylaşmış olmakla 

birlikte, farklı bölümlerdeki hocalara ulaşılmasının kolaylaşması. 

  Üniversite içi dinamikleri ve akademik personelin çalışmalarının Konya bölgesinde 

bulunan diğer TTO’lara göre daha iyi tanınması. 



 
 
 
 
 

 Bölgemizin güçlü sanayi alt yapısı. 

 

4.2.Zayıflıklar 

 Üniversitemiz öğretim üyelerinin döner sermaye üzerinden yaptıkları danışmanlıklarda 

kesintilerin yüksek olması nedeniyle döner sermaye üzerinden yapılan danışmanlıkların 

tercih edilmemesi. 

 Döner sermaye üzerinden yapılan görevlendirmelerde alacakların takibi noktasındaki 

eksiklik.  

 

 

 

 


