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Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Rektörlük
Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM, Dr. Zeynep Cansu AYTURAN, Dr. Sercan YAĞMUR

Görevin Tanımı
Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma 
altına almak ve uygulamaya aktarmak 

İşbu görev tanımını okuduğumu ve mevcut görevlerimi kapsadığını kabul ediyorum. Görev tanımı gerektiğinde güncelliği sağlamak 
amacıyla revize edilecektir.

18/05/2022

Onaylayan Üst Yönetici
(Unvan Ad Soyad, İmza)

Görevin Sorumlulukları ve Yetkileri
a) Üniversite ar-ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek.
b) Üniversitenin ar-ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak.
c) Üniversite içerisinde ulusal ve uluslararası ar-ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, 
seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek, proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede destek olmak.
ç) Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak.
d) Ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak.
e) Üniversite içinde ve dışında teknoloji transferi ile ilgili konularda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek.
f) Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek adına üniversite ve sanayi tarafında potansiyeli, fırsatları ve benzerlerini ortaya koyan analiz, 
tanıtım, etkinlik ve benzeri çalışmalar yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık etmek.
g) Üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak.
ğ) Üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve bu kapsamda destek olmak.
h) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve her yılın ocak ayı sonuna kadar senatonun uygun görüşüyle birlikte Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığına sunmak.
ı) Uluslararası üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ile işbirliği içerisinde çalışarak ulusal/uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, 
üniversite gibi) olduğu çalışma ortamları hazırlamak.
i) Yükseköğretim kurumlarında yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda oluşturulan bilginin korunması için fikri ve sınai haklar hakkında 
bilgilendirme çalışmaları yapmak.

Görevin Gerektirdiği Nitelikler
Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde görev yapıyor olması, Fikri haklar alanında tecrübeye sahip olmak, kamu ve sanayi işbirliği 
konularunda tecrübeye sahip olmak, TÜBİTAK ve KOSGEB projeleri hakkında bilgi sahibi olmak
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