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T.C. 
 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

TEKNOLOJİ VE PROJE DESTEK BİRİMİ YÖNERGESİ  
 

 

TOPLANTI TARİHİ          TOPLANTI NO             KARAR SAYISI 

                                                                  11 Kasım 2021               2021 - 2022 / 3               3 

 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi’nin 

oluşumu, organları, çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişi ve hedeflerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 

 

Kapsam 
Madde 2 – Teknoloji ve Proje Destek Biriminin alt birimleri olan; 

(1) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 
(2) Proje Geliştirme Koordinatörlüğü ve 
(3) Ön Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğü’ndeki  

a) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik ve mali konularda 
destek verilmesi ile ilgili ilke ve esasları,  

b) Teknoloji ve bilimsel proje çalışmalarının teşvik edilmesi ile ilgili ilke ve esasları, 
c) Üniversitede geliştirilen projelerin, yatırımcılara veya kurumlara tanıtılarak sonuçların 

lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık verilmesi 
konularındaki faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin ilke ve esasları kapsar. 
 

Dayanak 
Madde 3 – 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 26 Kasım 
2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma 
Projeleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
Madde 4 – Bu Yönergede geçen; 

a) Akademik Birim: Üniversitenin Fakültelerini, Enstitüsünü, Meslek Yüksek Okullarını, Araştırma 
ve Uygulama Merkezlerini, Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini ve Birimlerini, 

b) BAP Koordinatörü: Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya konusunda uzman 
kişiler arasından Rektör tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü olarak görevlendirilen kişiyi, 

c) BAP-K: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünü, 
ç) Başkan: Rektör veya Rektör tarafından belirlenen Rektör Yardımcısını, 
d) Danışma Kurulu: Teknoloji ve Proje Destek Biriminin sektör temsilcileri ve üniversite 

mensuplarından oluşan danışma kurulunu,  
e) Dış paydaşlar: Ulusal ve uluslararası özel/kamu sektörü küçük-orta-büyük işletmeler ve kurumlar, 

meslek temsilcilikleri, diğer yükseköğretim kurumları, ortaöğretim kurumları, önlisans-lisans-lisansüstü 
öğrenci adaylarını, 

f) Enstitü: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü, 
g) İç paydaşlar: Üniversite öğretim elemanlarını, üniversitenin teknik ve idari personelini, 

öğrencilerini ve mezunlarını, 
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ğ) İKÜ-BİLSAP: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme 
Programını,  

h) İKÜ-ULEP: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Yönelik Destek 
Projelerini, 

ı) Komisyon: TPDB komisyonunu, 
i) Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi: Lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerin örgün 

öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya 
teşvik edilmesi amacıyla, proje takımlarına yönelik oluşturulmuş araştırma projesini, 

j) Lisansüstü Tez Projesi: Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanı yürütücülüğünde öğrencisi 
ile yürütülen araştırma projelerini, 

k) Patent Destek Projesi: Tamamlanmış veya devam eden proje sonuçlarının ulusal ve uluslararası 
patentlere ya da faydalı modele konu olması halinde bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek giderlerin 
desteklendiği projeyi, 

l) PRG Koordinatörü: Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya konusunda uzman 
kişiler arasından Rektör tarafından Proje Geliştirme Koordinatörü olarak görevlendirilen bir kişiyi, 

m) PRG-K: Proje Geliştirme Koordinatörlüğünü, 
n) Proje: Bu yönerge kapsamında “Madde 4 i,j,k,t,u ve ü” de tanımlanan tüm projeleri, 
o) Rektör: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,  
ö) Sanayi Kontratlı Projeler: Ulusal ve yabancı sanayi kuruluşları tarafından fonlanarak desteklenen 

kontratlı projeleri, 
p) Senato: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nu, 
r) TPDB: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Teknoloji ve Proje Destek Birimini,  
s) ÖKM Koordinatörü: Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya konusunda uzman 

kişiler arasından Rektör tarafından Ön Kuluçka Merkezi Koordinatörü olarak görevlendirilen bir kişiyi, 
ş) ÖKM-K: Ön Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğünü, Yürütücü Sekreter: TPDB’nin sekreterlik 

işlerini yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesini, 
t) Ulusal Proje: TÜBİTAK, Bakanlıklar, SAN-TEZ, KOSGEB, TTGV, Kalkınma Ajansları ve 

Belediyeler vb. tarafından desteklenen projeyi 
u) Uluslararası Proje: Hibe fonları dışındaki hayat boyu öğrenme dâhil, AB Fonlarından desteklenen 

tüm projeler ile HORIZON, EUREKA, COST, ICGEB, NSF, OECD, FAO, NIH, EUROSTAR vb. dış 
kaynaklı uluslararası projeyi, 

ü) Üniversite Destekli Proje: Komisyon tarafından desteklenmesine karar verilen, Rektör onayı ile 
yürürlüğe giren Araştırma Projelerini, Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projelerini, Lisansüstü Tez 
Projelerini, 

v) Üniversite: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesini ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM  
Yönetim Birimleri ve Görevleri 

 

Başkanın Görevleri 
Madde 5 – Rektör veya Rektörün görevlendirdiği bir Rektör Yardımcısı olan Başkan, 

a) TPDB’ni temsil etmek ve başkanlığını yürütmek, 
b) Komisyon ile birlikte Üniversite Stratejik Planları doğrultusunda TPDB’nin faaliyet planını 

belirlemek, iş paketlerinin ve takvimlerinin hazırlanmasını sağlamak ve sonraki yılların faaliyet 
planları için stratejiler geliştirmek,  

c) TPDB’nin çalışmalarını düzenlenmek, 
ç) Birim personelini belirleyerek Rektörün onayına sunmak, 
d) Komisyonu olağan olarak on beş (15) günde bir, gerekli hallerde olağanüstü toplantıya çağırmak, 
e) TPDB’nin yürütülen işlerinde görev alan tüm koordinatörlüklerin, komisyonların, kurulların, 

proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ile görevlidir. 
 

Komisyonun Görevleri ve Karar Alma Süreci 
Madde 6 - 

(1) Komisyon, TPDB'nin karar organıdır.  
a) Komisyon başkanlığını, Rektör veya Başkan olarak görevlendirdiği bir Rektör Yardımcısı yapar.  
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b) Komisyon, Rektör önerisi üzerine Senato tarafından görevlendirilen, en az yedi (7) en çok on bir 
(11) öğretim üyesinden oluşur. Enstitü Müdürü, BAP Koordinatörü, PRG Koordinatörü, KM 
Koordinatörü ve Yürütücü Sekreter Komisyonun doğal üyesidir.  

c) Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek 
suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 
Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi 
halinde, Rektör’ün önerisi üzerine Senato tarafından görev süreleri dolmadan görevden 
alınabilir. 

(2) Komisyon, 
a) Üniversite Stratejik Planları doğrultusunda TPDB’nin faaliyet planını belirlemek, iş paketlerinin 

ve takvimlerinin hazırlanmasını sağlamak ve sonraki yılların faaliyet planları için stratejiler 
geliştirmek, 

b) Araştırma, geliştirme, uygulama, alt yapı ve danışmanlık projeleri ile hayat boyu öğrenme ve 
akademik gelişimi destekleme programlarına ilişkin faaliyetlerin tek bir birim altında 
yürütülmesini ve öğretim elemanları ile koordinasyonu sağlamak, 

c) Bilimsel alanda nitel ve nicel olarak iyi projelerin yürütülmesine aracı olmak, 
ç)  Belirli bir takvim çerçevesinde çağrılı veya çağrısız olarak yapılan Üniversite Destekli Proje 

başvurularının değerlendirmesinin hızlı ve düzenli yapılmasını sağlamak,  
ç) Projelerin kabulü, düzeltilmesi, kabul edilmemiş projelerin tekrar ilgili programa sunulması ve 

yürütülmesi süreçlerinde proje yürütücülerine ve araştırmacılara gerekli desteğin verilmesini 
sağlamak, 

d) Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında iç paydaşları bilgilendirme, fonlara 
ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve projelerin 
yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,  

e) Yenilikçi fikir, ürün, hizmet veya rekabetçi yöntem içeren buluşların ticari değeri olan ürüne 
çevrilmesi sürecini desteklemek, 

f) Sanayi projeleri, girişimcilik faaliyetleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları 
konularında eğitimler verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 

g) İç kaynaklar kullanılarak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere katılım desteklerinin İKÜ-
ULEP ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 

ğ) Belirlenen çerçeve kapsamında bilimsel yayın yapan öğretim elemanlarının teşvik hizmetlerine 
ilişkin esaslar konusunda strateji geliştirmek, İKÜ-BİLSAP yönergesi çerçevesinde teşvik 
hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 

h) Üniversitenin sınai ve fikri mülkiyet hakları politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,  
ı) Üniversitenin iç paydaşları ile mezunları tarafından yapılan tüm başvurular, kabul edilen projeler 

ve öğretim elemanları tarafından alınmış “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” gibi konularda “Veri 
Tabanlarının” oluşturulmasını sağlamak, 

i) Rektör tarafından bu Yönerge kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir. 
(3) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların yarısından bir fazlası 

ile karar alır. Açık oylama yapılır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı 
geçerli olur. 

 

Yürütücü Sekreterin Görevlendirilmesi ve Görevleri 
Madde 7 –  

(1) Yürütücü Sekreter, Rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesidir.  
(2) Başkana karşı sorumludur. 
(3) Yürütücü Sekreter: 

a) TPDB’ni temsil etmek ve Başkan adına yürütmek,  
b) Birimin sekreterlik işlerini düzenlemek, 
c) Başkanın belirlediği zaman ve gündemle Komisyonu toplantıya davet etmek, 
ç) Toplantı tutanaklarını yazmak, 
d) Koordinatörlüklerin eşgüdüm ve uyum içinde çalışması için gerekli düzenlemeleri yapmak, 
e) Koordinatörlüklerin, kurulların, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin 

çalışmasının sağlanması konusunda Başkana destek vermek, 
f) Proje başvurularına ilişkin duyuruları hazırlamak ve yapmak,  
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g) Desteklenmesine karar verilen projeleri duyurmak, proje sözleşmelerinin ilgili kişilerce 
imzalanmasından sonra Rektörlük makamına imzaya sunmak,  

ğ) Proje ödemelerine ilişkin belgeleri hazırlayıp Başkanın onayına sunmak,  
h) Üniversite destekli projelerin gelişme raporları ve sonuç raporunun zamanında ve eksiksiz olarak 

koordinatörlükler vasıtası ile TPDB’ye teslimini sağlamak, 
ı) Üniversite destekli projelerin gelişme süreçleri ve sonuçları hakkında Başkana ve Komisyona 

bilgi vermek,  
i) Dönem faaliyet raporlarını hazırlamak, ilgili eğitim-öğretim yılının başlamasından bir ay önce 

Başkana ve Rektöre sunmak,  
j) TPDB ve bağlı koordinatörlüklerin yıllık çalışma programını koordinatörlerle birlikte 

hazırlamak, Başkan ve Komisyonun değerlendirmesine sunmak, 
k) Ticarileştirilme potansiyeli olan projelerin seçilmesi, iş planlarının hazırlanması,  
l) Gerçekleştirilen proje faaliyetlerinin potansiyel Patent veya Faydalı Model yapıları hakkında 

bilgilendirme toplantıları yapılması, 
m) Ticarileştirilme potansiyeli olan araştırma sonuçlarının ve patentlerin ilgili ulusal, uluslararası 

paydaşlara tanıtılması, ikili görüşmelerin düzenlenmesi, 
n) Lisans anlaşmalarının yapılması, iç paydaşların bilgi ve becerilerini ticarileştirme süreçlerinde 

Üniversitenin Hukuk Müşavirliği ile koordinasyonun sağlanması, 
o) Rektör veya görevlendirdiği Başkan tarafından bu Yönerge kapsamında verilen diğer görevleri 

yerine getirmek ile görevlidir. 
 

Danışma Kurulu Seçimi ve Görevleri 
Madde 8 – 

(1) Ulusal ve uluslararası sanayi ve hizmet sektörü temsilcileri ile üniversite mensupları arasından 
seçilen en az üç kişiden oluşan Danışma Kurulu, Rektörün önerisi ile Senato tarafından üç yıl süre 
ile görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektörün önerisi ve 
Senato kararı ile Danışma Kurulu’na yeni üye katılımı veya üye değişikliği yapılabilir. 

(2) Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar 
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

(3) Başkanın çağrısı ile Komisyon toplantılarına Danışma Kurulu üyeleri de katılabilir. 
(4) TPDB’nin yıllık ve stratejik planlarının hazırlanmasında katkı sağlamak üzere: 

a) Sanayi ve hizmet sektörleri ile akademik dünyadaki ulusal ve uluslararası eğilimleri,  
b) Sektörlerin güncel ve geleceğe yönelik bilimsel, yönetsel ve teknolojik gereksinimlerini, 
c) Dünyadaki güncel ve genel eğilimleri, 
ç)  Ulusal öncelikli alanları dikkate alarak önerilerde bulunur. 

 

BAP Koordinatörlüğünün Görevleri 
Madde 9 –  

(1) BAP-K’da görevlendirilecek akademik ve idari personel Rektör tarafından atanır. 
(2) BAP-K’nın görevi: 

a) İç paydaşlar tarafından önerilen proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesine 
ilişkin sekreterlik hizmetlerini yürütmek,  

b) Üniversite Destekli Projelerde beklenen proje çıktılarını tanımlamak, 
c) Üniversite Destekli Projeleri izlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve raporlandırmak, 
ç) BAP-K’nın etkinliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılması için strateji geliştirmek,  
d) BAP-K faaliyetleri ile ilgili duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektir. 

 

BAP Koordinatörünün Görevlendirilmesi ve Görevleri 
Madde 10 – 

(1) BAP Koordinatörü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya konusunda uzman 
kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.  

(2) Başkana karşı sorumludur. 
(3) BAP Koordinatörü 

a) BAP-K’yı temsil etmek ve yönetmek,  
b) BAP-K’nın çalışma ilkelerini ve yıllık çalışma planlarını hazırlamak, Komisyon onayından sonra 

uygulamak, 
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c) Birimin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi yapmak, münferit ve düzenli 
(yıllık) faaliyet raporlarını, Komisyona sunulmak üzere Başkana ve Yürütücü Sekretere arz 
etmek,  

ç) Proje yazımı, proje yönetimi, patent başvuru gibi eğitimler için gereken programı hazırlamak, 
Başkan ve Komisyon onayına sunmak, onaylanmış programları düzenlemek,  

d) Birim adına yapılacak projeleri değerlendirmek için Komisyon görüşüne sunmak ve süreci 
takip etmek, 

e) Projelerin başlatılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 
f) Proje çalışmaları için etkinlik programları, BAP-K faaliyetlerini tanıtım çalışmaları yapmak, 
g) Proje başvurularının ve nitelikli projelerin sayıca arttırılması, projelere mali destek, yayın teşvik 

konularına ilişkin esaslar konusunda strateji geliştirmek, 
ğ) Proje yürütücüleri ile iletişimi artıracak ilişkiler kurmak,  
h) Rektör veya görevlendirdiği Başkan tarafından bu Yönerge kapsamında verilen  diğer görevleri 

yerine getirmek ile görevlidir.  
 

PRG Koordinatörlüğünün Görevleri 
Madde 11 – 

(1) PRG-K’da görevlendirilecek akademik ve idari personel Rektör tarafından atanır.  
(2) PRG-K’nın görevi: 

a) Üniversitenin dış kaynaklı proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitesini geliştirecek 
faaliyetlerde bulunmak;  

b) Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 
gelişim sürecine yapacağı katkıları arttırmak, 

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlara verilecek bilimsel projeler alanında iç paydaşları süreç ile ilgili 
konularda desteklemek,  

ç) Proje duyurularının ve dış paydaşların ihtiyaçlarının iç paydaşlara etkili bir şekilde ulaşmasını 
sağlamak,  

d) PRG-K’nın etkinliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılması için strateji geliştirmek,  
e) PRG-K faaliyetleri ile ilgili duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektir.  

 

PRG Koordinatörünün Görevlendirilmesi ve Görevleri 
Madde 12 –  

(1) PRG Koordinatörü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya konusunda uzman 
kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.  

(2) Rektöre veya görevlendirdiği Başkana karşı sorumludur. 
(3) PRG Koordinatörü: 

a) PRG-K’yı temsil etmek ve yönetmek,  
b) PRG-K’nın çalışma ilkelerini ve yıllık çalışma planlarını hazırlamak, Komisyon onayından sonra 

uygulamak, 
c) Koordinatörlüğün idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi yapmak, münferit 

ve düzenli (yıllık) faaliyet raporlarını Komisyona sunulmak üzere Başkana ve Yürütücü 
Sekretere arz etmek,  

ç) Üniversitenin ar-ge yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla mevcut tüm 
fon kaynaklarını araştırarak, projeleri uygun çağrılar ile buluşturmaya yönelik hizmet sunmak, 

d) Bölüm ve programlarda bilgi bankasındaki özgeçmişleri değerlendirerek ilgili projeler için proje 
yürütücülerine ve diğer ilgili makamlara öneride bulunmak,  

e) Proje temelli çalışmalar için etkinlik programları, PRG-K faaliyetlerini tanıtım çalışmaları 
düzenlemek,  

f) Proje çalışmaları ve proje çıktılarına ilişkin esaslar konusunda strateji geliştirmek,  
g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla proje güdümlü işbirliği esaslarını ve yürütme 

koşullarını belirlemek ve uygulamaları takip etmek,  
ğ) Dış kaynaklı desteğe sahip projeler, kurs ve benzeri eğitim önerilerini değerlendirmek, 

görevlendirilecek kişi, kuruluş ve birimleri belirlemek, Başkanın ve Komisyonun görüşüne 
sunmak, 

h) Sanayinin, kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaçlarını ilgili alanda uzman Üniversite 
mensuplarına aktararak, projelendirilmesi konusundaki ilişkiyi yönlendirmek, 
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ı) Rektör veya görevlendirdiği Başkan tarafından bu Yönerge kapsamında verilen diğer görevleri 
yerine getirmek ile görevlidir.  

 

ÖKM Koordinatörlüğünün Görevleri 
Madde 13 –  

(1) ÖKM-K’da görevlendirilecek akademik ve idari personel Rektör tarafından atanır.  
(2) ÖKM-K’nın görevi: 

a) Üniversite iç paydaşlarının, mezunlarının veya diğer üniversite öğrencilerinin buluş ve teknoloji 
temelli fikirlerinin projelendirmesinde danışmanlık hizmetleri vermek, 

b) Yenilikçi fikir, ürün, hizmet veya rekabetçi yöntem içeren buluşların ticari değeri olan ürüne 
çevrilmesi sürecini desteklemek, 

c) Proje ekiplerine iş geliştirme, mentorluk ve ofis desteği sağlamak, 
ç) ÖKM-K’nın etkinliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılması için strateji geliştirmek,  
d) ÖKM-K faaliyetleri ile ilgili duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektir.  

 

ÖKM Koordinatörünün Görevlendirilmesi ve Görevleri 
Madde 14 – 

(1) ÖKM Koordinatörü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından veya konusunda uzman 
kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir.  

(2) Rektöre veya görevlendirdiği Başkana karşı sorumludur. 
(3) ÖKM Koordinatörü, 

a) ÖKM-K’yı temsil etmek ve yönetmek,  
b) ÖKM-K’nın çalışma ilkelerini ve yıllık çalışma planlarını hazırlamak, Komisyon onayından 

sonra uygulamak, 
c) Birimin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi yapmak, münferit ve düzenli 

(yıllık) faaliyet raporlarını Komisyona sunulmak üzere Başkana ve Yürütücü Sekretere arz 
etmek,  

ç) Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek,  
d) Teknoloji transferini ve girişimciliği desteklemek,  
e) İç paydaşları daha yenilikçi, daha girişimci kılabilmek, 
f) Üretilen yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne 

çevrilmesi, bu fikrin korunmasını takiben ticarileştirilmesi konularında koordinasyonu 
sağlamak, 

g) İç paydaşlar ve ÖKM-K’nın ürünlerinin tanıtımına yönelik etkinlikler düzenleyerek kurumlarda 
farkındalık yaratmak, 

ğ) Fikir aşamasındaki projelerin ya da mevcut proje çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde 
sanayiye yönlendirilmesine aracılık etmek, 

h) ÖKM-K’ya yapılacak proje başvurularını değerlendirmek üzere Komisyon görüşüne sunmak ve 
süreci takip etmek, 

ı) Projelerin başlatılması, gelişmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 
i) İç paydaşları ulusal ve uluslararası fon mekanizmaları, ar-ge, teknoloji ve sanayi gündemine dair 

konularda bilgilendirmek, 
j) Buluşların değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi ve daha sonra kazanılan hakkın 

paylaşılmasına yönelik lisanslama hizmetleri konularında koordinasyonu sağlamak, 
k) ÖKM-K’nın etkinliğinin arttırılması konusunda strateji geliştirmek,  
l) ÖKM-K faaliyetlerini tanıtım çalışmaları yapmak,  
m) Rektör veya görevlendirdiği Başkan tarafından bu Yönerge kapsamında verilen diğer görevleri 

yerine getirmek ile görevlidir.  
 

TPDB’ne destek verecek birimlerin görev ve sorumlulukları 
Madde 15 – 

(1) Mali İşler Daire Başkanlığı görev ve sorumlulukları: 
a) Projelerin kabulünden sonra, projenin mali esaslarına ilişkin proje fonlama mekanizmasının 

kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması,  
b) Proje hesaplarına giren ve/veya proje ortakları tarafından proje özel hesaplarına aktarılan 

tutarların muhasebe işlemlerinin yapılması, hesapların günlük, aylık ve yıllık olarak kontrolleri 
sonucu banka muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlanması ve ilgililere bilgi verilmesi, 
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c) Proje bütçelerinden yapılan tüm harcamalara ait ödeme evraklarının incelenmesi, muhasebe 
kayıtlarının tutulması ve hak sahiplerine ödemelerin yapılması,  

ç) Proje harcamalarından gerçekleşen vergi, sosyal güvenlik primleri vb. ödemelere ait kesintilerin 
ilgili proje hesaplarından alınarak Mali İşler Daire Başkanlığı hesabına aktarımının sağlanması 
ve bu hesaptan ilgili yerlere gerekli ödemelerin yapılması, 

d) Proje yürütücüleri tarafından talep edilen ara ve kesin hesap raporlarının düzenlenmesi ve 
sonuçlandırıldığı bildirilen projelere ait gerekli kapanış işlemlerinin yapılması, 

e) Projelerle ilgili ödenek cetvellerinin hazırlanarak birimlere gönderilmesi ve ilgililere ödemelerin 
yapılması, 

f) Proje bütçe tablolarının hazırlanması, proje bazında bütçe takiplerinin yapılması ve gelişme 
raporlarının hazırlanmasında proje yürütücülerine mali tabloların doldurulmasında destek 
olunması, 

g) Projeler kapsamında istihdam edilen personel, bursiyer öğrenci ödemelerinin yapılması,  
ğ) Projeler ile ilgili avans ve mahsup işlemlerinin yapılması, 
h) Projeler kapsamında yurtiçi ve yurtdışı yolluklara ilişkin işlemler ile malzeme, cihaz ve 

hizmetlerin satın alma ve ihale işlemlerinin yapılması ve firmalara yapılacak ödemeler için 
tahakkukların düzenlenmesi, 

(2) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları: 
a) Projelerde görevli öğretim elemanlarının yurt içi- yurt dışı görevlendirmeleri ve gerekli 

olduğunda hizmet pasaport işlemlerinin yapılmasına katkı verilmesi, 
b) Proje kapsamında görevlendirilen proje personelinin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile ilgili 

sürecinin koordine edilmesidir. 
c) Projeler kapsamında istihdam edilen personelin işe giriş bildirgelerinin, sigorta            girişlerinin 

yapılması, 
d) Projelerde çalışan personelin maaş işlemlerinin yapılması, sigorta primlerinin girilmesi ve 

takibidir. 
(3) Uluslararası İlişkiler Birimi’nin görev ve sorumlulukları: 

a) Uluslararası ortak projelerin yürütülmesinde sözleşmelerin gözden geçirilmesi, yürürlükte olan 
projelerle ilgili olarak gerekli idari sorumlulukların takibinin yapılması, 

b) Uluslararası projelerde gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve araştırmacı değişimlerinin akademik 
ortamdaki teşvik ve destek mekanizmalarından karşılanabilme durumunun araştırılması ve bu 
konuda TPDB’ye bilgi verilmesidir. 

(4) Hukuk Müşavirliği’nin görevleri: 
a) Ulusal ve uluslararası şirketlerle işbirliği anlaşmaları, sanayi kontratları, hizmet ve proje 

sözleşmelerinin hazırlanmasıdır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hükmü bulunmayan haller 
Madde 16 – Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve ilgili 

kurul kararları uygulanır. 
 

Yürürlük ve yürürlükten kaldırma 
Madde 17 – 

(1) Bu yönerge, Senatonun kabulünden sonra Mütevelli Heyetin onay tarihinden itibaren  
yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
Madde 18 –  Bu yönergeyi Üniversite Rektörü yürütür. 


