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Üniversiteler, toplum için nitelikli insan gücü yetiştiren, bilgiyi üreten, üretilen bilginin 

çoğalmasını ve yayılmasını sağlayan, toplum için faydalı bir ürüne veya hizmete 

dönüşmesine imkân veren eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıdır. Dünyanın bilinen 

en eski üniversitelerine ev sahipliği yapan ülkemiz toprakları daima ilmin, bilginin, 

araştırmanın, eğitimin merkezi olmuştur.

Buhara’dan, Horasan ve Semerkand’a, Endülüs’ten Kurtuba’ya kadar dönemlerinin 

dünyadaki en önemli bilim, sanat, eğitim merkezleri gibi Selçuklularda da Konya, döneminin

parlayan yıldızı olmuştur.

Türkiye’nin 2023 hedefleri konusunda üniversitelerimize çok önemli görevler düşmektedir. 

Emek yoğun üretim ve ihracattan, bilgi yoğun üretim ve ihracat sürecine giden yolun anahtarı 

dün olduğu gibi bugün de üniversitelerimizdir. Araştırmalarıyla, buluşlarıyla, ürettikleriyle, 

yaşadığımız dönüşüm sürecine rehberlik edecek, ışık tutacak olan yine üniversitelerimizdir. 

Bilhassa sektörlerin AR-GE ve inovasyon kültürünü, becerisini ve kapasitesini artırması, 

ekonomik ve sosyal hedeflerimize ulaşmamızda kilit bir rol üstlenecektir.

KTO Karatay Üniversitesi olarak temel hedefimiz, kendine özgü bir eğitim-öğretim ve 

araştırma modeli oluşturarak, araştırma-geliştirme, inovasyon ve girişimciliği önceleyen, 

teknolojiye odaklanan, üniversite-sanayi iş birliğine yönelik faaliyetleri ile özgün bir 

üniversite olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, teknolojiyi takip eden veya tüketen değil 

üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen ve özgüveni yüksek bireylerin kendisini 

yetiştirebileceği ve geliştirebileceği, herkesin kendini bulabileceği, proje odaklı eğitim 

sistemi oluşturmak arzusundayız. 

Bu düşüncelerle ülkemize ve dünyaya fayda sağlayacak, araştırma-geliştirme faaliyetlerine 

yol gösterici bir niteliğe sahip “AR-GE, Proje ve İnovasyon Politikaları Kitapçığı’nın” 

hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmanın faydalı olmasını 

diliyorum.

Mütevelli Heyeti Başkanı’ndan

Selçuk ÖZTÜRK
Mütevelli Heyeti Başkanı





Kuruluşu 1251 yılına dayanan, eğitim, bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan Karatay 

Medresesinin günümüzdeki ruhu KTO Karatay Üniversitemiz, yoluna emin adımlarla 

devam ediyor. Bilindiği üzere günümüzde eğitimin gereklilikleri geçmiştekinden farklılık 

göstermektedir. Bu anlamda gelenekle bağımızı koparmadan geleceğe emin adımlarla 

ilerlemeyi de başaracak çalışmalar içerisindeyiz.

Üniversitemizde yatay büyüme devam ederken, dikey büyümede de önemli gelişmeler 

kat edilmiştir. Üniversitemiz değişik akademik birimlerimize ait onlarca laboratuvar ve 

atölye ile donatılmaya devam edilmektedir. Hızla yükselen mühendislik fakültesi binamız, 

Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz tüm birleşenleri ile tamamlandığında, araştırmanın ve 

geliştirmenin bölgedeki kalbi olarak nitelendirileceğimize eminiz. 

Öte yandan Teknoloji Transfer Ofisinin benzersiz şekilde kurguladığı, AR-GE, Proje ve 

İnovasyon Ekosisteminde, tüm akademisyenler için mutlaka bilimsel çalışmalarına katkı 

sunacak kolaylaştırıcı ve yardımcı destek mekanizmaları mevcuttur. Bu mekanizmaların 

doğru kullanımı sonucunda başarı kaçınılmazdır. 

Geçmişten geleceğe taşınan “1251 Karatay Medresesi Ruhu” ile yoluna devam eden KTO 

Karatay Üniversitesi, bütün insanlığa fayda sağlayan, ulusal ve uluslararası arenada hem 

teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ile adından söz ettiren, 

yerli ve yabancı tüm akademik dünya ile işbirliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite 

olarak bölgesine ve ülkesine yön vermeye yine devam edecektir.

Rektör’den

Prof.  Dr.  Bayram SADE
Rektör



 10 



 11 



AR-GE
Politikası
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA POLİTİKASI

Vizyon 

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve 
evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır. 

Misyon 

KTO Karatay Üniversitesi, köklerini 1251 yılında kurulmuş olan Karatay Medresesinden alan 
bir üniversite olma sorumluluğu ile; 

• Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli 
yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi, 

• Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası 
araştırmalar yapmayı, 

• Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı 
kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı, görev edinmiştir.

Amaç 

KTO Karatay Üniversitesi; yürütülen ve gelecekte yürütülmesi planlanan araştırma 
faaliyetleri ile kalkınma ve gelişmeye destek olmayı, bilimsel veri oluşturma ve yaymayı, 
öncelikli olarak yerli ve millî teknolojiyi geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası boyutta bilgi 
üretmeyi ve paylaşmayı, amaçlar. 



Araştırma
Hedefleri
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA HEDEFLERİ

Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen KTO Karatay Üniversitesi, 

• Ülkemizin öncelikli alanlarında araştırmacı yetiştiren ve nitelikli araştırmalar yapan 
üniversitelerden biri olmayı, 

• Temel bilimlerin araştırma gücünü kullanarak Teknoloji Hazırlık Seviyesi 1-3 arasındaki 
araştırma çalışmalarını bilim dünyasına katkı ve sanayi çalışmalarına girdi olarak 
üstlenmeyi, 

• Ulusal ve uluslararası sıralamalarda daha üst sıralarda yer almayı, 

•Uluslararası proje sayısının artırılmasını,

• Araştırma alt yapısının tüm araştırmacılar tarafından etkin kullanılmasını,

  • Ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve beklentileri dikkate alarak evrensel bilim anlayışına 
uygun eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hizmetleri sunmayı,

• Araştırma süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası iş birliklerinden 
faydalanarak sürekli olarak iyileştirmeyi,

• Bilim ve sanat çalışmalarını desteklemek ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri 
takip edebilecekleri bir araştırma-geliştirme ortamı oluşturmayı,

• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, 
kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamayı, hedefler.



AR-GE, Proje 
ve İnovasyon
Teşvik Sistemi
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ARGE, PROJE VE İNOVASYON TEŞVİK SİSTEMİ

Ar-Ge, Proje ve İnovasyon Teşvik Sisteminin Amacı Nedir?

Öğretim elemanlarının nitelikli araştırma geliştirme faaliyetlerinin çıktılarından olan 
makale, proje, patent ve atıf gibi inovasyon ve Ar-Ge içerikli yapılan çalışmalarının 
desteklenmesi amacı ile gelişimlerinin teşvik edilmesi ve bu tür faaliyetleri yapanların 
ödüllendirilmesini kapsayan sistemdir.

Hangi Programları Kapsar?

TÜBİTAK BİDEB,   ARDEB,   KAMAG, BİTO, UİDB, AB, BOREN gibi dış kaynaklı proje 
programlarını, Kalkınma Ajansı Desteklerini ve Patent Başvurularını ve yayın alanında 
TÜBİTAK UBYT dergi listesindeki yayınları kapsar.

Süreç Nasıl Yürütülür?

Ar-Ge Proje ve İnovasyon teşviklerinden faydalanabilmek için, Üniversite Teknoloji Transfer 
Ofisi tarafından yılda iki kez yapılan duyuruya istinaden başvuru yapılmalıdır. Duyurular 
kapsamında alınan başvurular, ilgili teşvik yönergesi kapsamında “Ar-Ge Proje İnovasyon 
Faaliyetleri Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilerek, belirlenen teşvik 
miktarları, akademisyenlere ödenmesi veya desteklerden yararlandırılması amacı ile 
Üniversitenin ilgili birimine iletilir.

Teşvik ve Destek Miktarları

Teşvik kapsamında değerlendirilen Ar-Ge, Proje ve İnovasyon Faaliyetlerinde ön görülen 
teşvik miktarları hesaplanırken ilgili yönergede belirtilen formül baz alınarak hesaplanır.

Örneğin; TÜBİTAK 1001 kapsamında proje yazmış ve çağrıya proje önerisi ile başvuru 
yapmış bir öğretim üyesi, çağrı sonucunun kabul yada reddedilmesini beklemeksizin teşvik 
programına başvuru yapması halinde teşvik sistemince ödüllendirilir. Aynı projenin kabul 
alması halinde ikinci bir destek daha verilerek teşvik mekanizması kapsamında öğretim 
üyesi iki kez ödüllendirilmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Bu programdan KTO Karatay Üniversitesinin tüm öğretim elemanları faydalanabilir.

Güncel destekleri görüntülemek için
QR kodu kameranıza okutunuz



Yayın ve Atıf
Teşvik Ödül 
Sistemi
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YAYIN VE ATIF TEŞVİK ÖDÜL SİSTEMİ

Yayın Teşvik Ödül Sistemi Nedir?

KTO Karatay Üniversitesi öğretim elemanı/lisansüstü bursiyer yada lisansüstü eğitim 
enstitüsü öğrencileri tarafından SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde 
yayımlanan makalelerin ve bu makalelerden yapılacak olan atıfların artmasının teşvik 
edilmesi ve bu tür faaliyetleri yapanların ödüllendirilmesini kapsayan sistemdir. Yayının 
yapıldığı yıldaki TÜBİTAK UBYT Dergi Listesindeki ödeme miktarına göre hesaplaması 
gerçekleştirilir.

Amacı Nedir?

Öğretim elemanlarının nitelikli araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında yayımlanan 
makalelerinin niteliğini ve sayısının arttırılması amaçlanmıştır.

Süreç Nasıl Yürütülür?

Öğretim elemanı ve lisansüstü bursiyer yada lisansüstü lisansüstü eğitim enstitüsü öğrencisi 
yayın teşviklerinden faydalanabilmesi için, Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 
yılda iki kez yapılan duyuruya istinaden başvuru yapmaları gerekmektedir. Duyurular 
kapsamında alınan başvurular, ilgili teşvik yönergesi kapsamında “AR-GE Proje İnovasyon 
Faaliyetleri Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilerek, belirlenen teşvik 
miktarları, akademisyenlere ödenmesi amacı ile Üniversitenin ilgili birimine iletilmektedir. 
Her öğretim elemanı yılda en fazla 6 yayını için yayın teşvik sisteminden faydalanabilir.

Atıf Teşvik Ödül Sistemi Nedir?

KTO Karatay Üniversitesi Atıf Teşvik Desteği aşağıda belirtilen şekliyle uygulanır:

a) Öğretim elemanının, atıf teşvik desteğinden yararlanabilmesi için:

• Destek talebinde bulunan öğretim elemanının KTO Karatay Üniversitesi’nde tam zamanlı 
çalışanı olması, 

• Son bir yılda SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranan ve Journal Citation 
Ranking (JCR) puanlamasında Q1(a), Q2(b), Q3(c) ve Q4(d),  dilimlerinde yer alan dergilerde 
tam metin veya derleme niteliğinde yayınlarına, kendi atıfları dışında diğer araştırmacılar 
tarafından en az ilgili tabloda sunulan sayıda atıf almış olması, 

• Destek talebinde bulunan öğretim elemanının başvuruya esas yayınlarının üniversite 
adına yapmış olması, 

Güncel destekleri görüntülemek için
QR kodu kameranıza okutunuz
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• Desteğe başvurulan yayının kopyası ve belirtilen indekslere girdiğine dair Web of Science 
(WOS) ya da SCOPUS sayfalarından alınan ve başvuru için kullanacağı yıla ait atıf sayısını 
gösteren belgeyi sunmuş olması gerekmektedir. 

Atıf Teşvik’ten sağlanan destek, bilimsel ve/veya sanatsal çalışmaların niteliğini artmasına 
yönelik olarak; 

• Uluslararası Seyahat Desteği*

*İlgili Seyahat Yönergemizin “Uluslararası Seyahat Desteği” şartlarını sağlamış olmak 
kaydıyla, 

• Sarf Malzeme / Makine – Teçhizat Alımı

amacıyla kullanılabilir. Gerektiğinde bu miktar ve fakülte bazında atıf sayıları Rektörün 
önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı oluru ile yeniden belirlenir.

• Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) de yapılan 500+ yazarlı yayın çalışmalarının 
aldığı atıflara, yılda bir kez 7500 TL ye kadar Atıf Teşvik Desteği verilmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Bu programdan KTO Karatay Üniversitesi’nin tam zamanlı öğretim elemanı/lisansüstü 
bursiyer yada lisansüstü eğitim enstitüsü öğrencisi faydalanabilir.

GRUPLAR ATIF SAYILARI

1
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

30

2

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

20

Güncel destekleri görüntülemek için
QR kodu kameranıza okutunuz





Ulusal ve 
Uluslararası 
Etkinliklere Katılım 
Desteği İlkeleri
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ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE 
KATILIM DESTEĞİ İLKELERİ

Ulusal/ Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği İlkeleri Nedir?

KTO Karatay Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının kongre, sempozyum, çalıştay ve 
konferans gibi programlara katılımlarında Üniversite tarafından verilen seyahat desteğini 
kapsayan sistemdir.

Amacı Nedir?

Öğretim elemanlarının SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanan 
makalelerinin Q grubu (Q1,Q2,Q3,Q4) derecesine göre, katılım sağlayacakları konferans, 
kongre, çalıştay ve seminerlere yolluklu-yevmiyeli seyahat desteğinin verilerek bilimsel 
programlara katılımlarının desteklenmesidir. 

 Süreç Nasıl Yürütülür?

Öğretim elemanlarının Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği ilkelerinden 
faydalanabilmesi için, ilgili fakültelerden katılımlarına yönelik olarak sunulan dokümanlar 
elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Teknoloji Transfer Ofisine iletilir ve Teknoloji 
Transfer Ofisi katılım sağlanacak olan program bilgilerini teyit ederek, Rektörlük 
uygunluğuna sunar. Başvuru mevzuata uygun ise akademisyene yol, konaklama, gündelik 
ve katılım ücreti desteği verilmesi için Üniversitenin ilgili birimine iletilir.

Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği İlkeleri kapsamında Q1, Q2, Q3 grubu 
dergilerde iki yayını bulunan akademisyene, yılda iki kez yurt dışı uluslararası kongre/
sempozyum/çalıştay/konferans gibi programlara desteği verilmektedir. En az Q4 grubu 
dergilerde yayını bulunan akademisyene yılda bir kez yurtiçi uluslararası kongre/
sempozyum/çalıştay/konferans gibi programlara katılım desteği sağlanmaktadır. Yine en 
az Q4 grubu dergide veya ULAKBİM’de taranan ulusal hakemli dergilerde, Üniversitemiz 
akademik birimleri tarafından çıkarılmış hakemli dergilerin birinde en az bir (1) yayını 
bulunan akademisyene ise ulusal programlara katılım desteği verilmektedir. Başvuruya 
esas makale yayın tarihinden sonra 1 yıl içinde yolluklu yevmiyeli başvurularda 
kullanılabilir. Zaman aşımına uğrayan süreçlerin başvurusu olumsuz değerlendirilir. 

 Q grubuna girmeyen dergilerde makale yayımlayan akademisyenlere ise, Akademik 
Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İlkeleri kapsamında yolluksuz-yevmiyesiz 
katılım izni verilebilmektedir.
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Kimler Yararlanabilir?

Bu programdan KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları 
faydalanabilir.

Destek Türü İlgili Yayın Şartları (son iki yıl içinde)

Ulusal Seyahat Desteği • En az Q4 grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI’da 
taranan dergilerde,
• ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde,
• Üniversitemiz akademik birimleri tarafından çıkarılmış 
hakemli dergilerde yayınlanmış makalesiyle başvuru 
yapmış olması gerekmektedir.

Uluslararası Seyahat 
Desteği

• Q1, Q2 veya Q3 grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI veya 
AHCI’da taranan dergilerde yayınlanmış makalesiyle 
başvuru yapmış olması gerekmektedir.

Yurtiçi Uluslararası Seyahat 
Desteği

• En az Q4(d) grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI, AHCI’da 
taranan dergilerde yayınlanmış makalesiyle başvuru 
yapmış olması gerekmektedir.





Akademik Personel 
Yurtiçi Ve Yurtdışı 
Görevlendirme 
İlkeleri
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AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI 
GÖREVLENDİRME İLKELERİ

Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme İlkeleri Nedir?

Öğretim elemanlarının SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayınlanmış 
Q grubu (Q1,Q2,Q3,Q4)’da makalesi mevcut değil ise, katılım sağlayacakları konferans, 
kongre, çalıştay ve seminer gibi bilimsel programlara veya bilim ve meslekleri ile ilgili diğer 
toplantılara, eğitimlere katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma 
ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları için yolluksuz-yevmiyesiz katılımlarının 
desteklenmesini kapsayan sistemdir. 

Amacı Nedir?

Öğretim elemanlarının Üniversite Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği 
İlkelerinden faydalanamayacakları durumlarda katılım sağlayacakları konferans, kongre, 
çalıştay ve seminer gibi bilimsel programlara veya bilim ve meslekleri ile ilgili diğer 
toplantılara, eğitimlere katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve 
incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına olanak sağlamak ve bilimsel programlara 
katılımlarını teşvik etmek amacı ile uygulanmaktadır.

Süreç Nasıl Yürütülür?

Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk aranmaksızın yurtiçi ve yurtdışında kongre, 
konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar dışında kalan, bilim ve meslekleri ile 
ilgili diğer toplantılara, eğitimlere katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, 
araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları, ilgili fakülte dekanı onayının 
ardından program ile ilgili rapor hazırlanması amacı ile Teknoloji Transfer Ofisine iletilir ve 
son olarak Rektör onayına sunulur.

Bir öğretim elemanının bir takvim yılı içerisinde;

• İzleyici Olarak İştirak Edilen Toplantılar: Öğretim elemanları, bir eğitim-öğretim yılı (güz 
ve bahar dönemi) içerisinde yurtiçi ve yurtdışı dâhil en fazla 3 toplantıya izleyici olarak 
katılabilirler ve toplamda 12 gününü geçmemek üzere görevlendirilebilirler.

• Görevli Olarak İştirak Edilen Toplantılar: Öğretim elemanları, bir eğitim-öğretim yılı (güz 
ve bahar dönemi) içerisinde en fazla 3 toplantıya görevli olarak katılabilirler. Bu şekilde 
görevlendirmeler yurtiçinde ise 9 gün, yurtdışında ise 12 günü geçemez.

Toplamda Görevli ve İzleyici Olarak İştirak Edilen Toplantılar  bir eğitim-öğretim yılı (güz ve 
bahar dönemi) içerisinde yapılan tüm görevlendirmeler (izleyici ve görevli olarak katılım 
sağlanan toplantılar) 24 günü geçemez. 

Kimler Yararlanabilir?
Bu programdan KTO Karatay Üniversitesi tam zamanlı tüm öğretim elemanları 
faydalanabilir.



Makale Dil 
Redaksiyonu 
Desteği İlkeleri
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Makale Dil Redaksiyonu Desteği İlkeleri Nedir?
Öğretim elemanının yayımlamak üzerek hazırladıkları makalelerinin, ilgili dergi 
tarafından kabul edilebilirliğini arttırmak amacı ile makalelerine düzenleme ve dil bilgisi 
desteği verilmesini sağlayan sistemdir.
Amacı Nedir?
Öğretim elemanlarının nitelikli yayın sayısını arttırmak ve ilgili dergi tarafından kabul 
edilebilirliğini arttırmak için Q grubu dergilerde (Q1, Q2, Q3, Q4) yayımlamak üzere 
hazırladıkları makalelerinin, belirli bir dergiye ve derginin formatına göre hazırlamış 
oldukları makalelerine düzenleme ve dil bilgisi desteği verilmesi amaçlanmıştır. Program 
kullanılmaya başlandığından bu yana Üniversitemiz akademisyenlerinin yayınlarının 
kabul edilirliği artmıştır.  Bu çalışmanın amacı Ulusal ve Uluslararası endekslerde KTO 
Karatay Üniversitesini ön sıralara taşımaktır.
Süreç Nasıl Yürütülür?
Öğretim elemanlarının yazdıkları makalelerin kabul edilebilirliğini arttırmak amacı ile, 
kabul alınması beklenilen dergi formatına uygun hale getirilmesi için  anadili ingilizce olan 
ve makale konusu bilim disiplininde uzmanların değerlendirmeleri için, kullanılan sistem 
üzerinden makale bilgileri sunulur. 
Öğretim elemanlarının yazdıkları makaleleri nitelikli dergilerde yayımlatabilmeleri 
amacı ile İngilizce olarak yazılmış olan makalelerin ilgili dergi formatına uygun bir şekilde 
düzenlenmesi, çeviride yapılan hataların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi ve ilgili 
bilim disiplinindeki uzmanın değerlendirmesi amacı ile Makale Dil Redaksiyonu İlkeleri 
hazırlanmış ve bu kapsamda çeviri düzenleme sistemi ile anlaşma sağlanmıştır. Sistem 
kapsamındaki tüm masraflar Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. 
Öğretim elemanları düzenlenecek olan makaleleri ile fakülte sekreterlerine başvurduktan 
sonra, Teknoloji Transfer Ofisi makale düzenlenmesinin uygunluğuna yönelik Rektörlük 
Makamına rapor hazırlar ve Rektörlük onayı ile yine Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 
ilgili düzenleme sistemine iletilir. Düzenlenen makale ile ilgili dergiye başvurulmaz ise 
akademisyen iki takvim yılı boyunca makale teşvik sisteminden faydalanamaz.  
Kimler Yararlanabilir?
Bu programdan KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı çalışan tüm öğretim elemanları 
faydalanabilir.

MAKALE DİL REDAKSİYONU DESTEĞİ İLKELERİ



Fikrî Mülkiyet Hakları’nın
Yönetimi Ve Ticarileştirilmesi
İle İlgili Usul Ve Esaslar 
Yönergesi/Patent Yönergesi
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Patent Yönergesi Nedir?

Öğretim elemanları araştırmacılar ile yarı zamanlı lisans ve lisansüstü bursiyerlerin, 
stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme 
kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak 
sahipliğinin belirlenmesini kapsayan bir sistemdir.

Amacı Nedir?

KTO Karatay Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı buluşların mülkiyeti ve tasarrufu ile 
ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir.

Süreç Nasıl Yürütülür?

Türk Patent ve Marka Kurumuna buluş başvurusunda bulunacak olan araştırmacı/öğrenci/
akademisyen, ilgili kuruma başvurmadan önce KTO Karatay Üniversitesi Fikri Sinai Mülkiyet 
Hakları Komitesi’ne serbest buluş veya hizmet buluşu olduğuna dair resmî bir yazı alarak 
ilgili kuruma başvurmak zorundadır.

Bu kapsamda, buluş veya fikrî mülkiyet; öğretim elemanları, araştırmacılar ile yarı zamanlı 
lisans ve lisansüstü bursiyerlerin, stajyerlerin ve öğrencilerin Üniversite bünyesinde 
yürüttükleri bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmışsa ya da ortaya 
çıkarılmasında Üniversitenin finansal veya lojistik açıdan önemli ölçüde bir desteği 
bulunmuşsa, ortaya çıkan buluş, hizmet buluşu olarak kabul edilmekte olup, Fikrî Sınai 
Mülkiyet Hakları Üniversiteye aittir. Hizmet buluşu kapsamına girmeyen buluşların Fikrî 

FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI’NIN YÖNETİMİ VE 
TİCARİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 

YÖNERGESİ/PATENT YÖNERGESİ
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Kümülatif Gelir Miktarı (TL) Araştırmacıların Net Gelirden Aldığı Pay (%) Üniversitenin Net Gelirden Aldığı pay (%)

0-100.000 65 35

100.00-250.000 62 38

250.000-500.000 60 40

500.000-750.000 57 43

750.000-1.000.000 55 45

1.000.000 50 50

Buluşu yapanın birden fazla olması durumunda, buluşu yapana verilen miktarın paylaşımı 
da buluş sahibi araştırmacı tarafından Üniversite’ye bildirilen hak sahipliği sözleşmesi ve/
veya buluş bildirim formunda belirtilen katkı payları oranında gerçekleştirilir. Buluştan 
elde edilen gelirden Üniversiteye kalan miktar, araştırma geliştirme ve buluşların 
ticarileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların finansmanı için kullanılacaktır.

Kimler Yararlanabilir?

Bu programdan KTO Karatay Üniversitesinin öğretim elemanları, araştırmacılar ile 
yarı zamanlı lisans ve lisansüstü bursiyerlerin, stajyerlerin ve öğrencilerin tamamı 
faydalanabilir.

Sınai Mülkiyet Hakları kişinin kendisine aittir ve serbest buluş olarak değerlendirilmektedir. 
Ancak bu durumda da patent adresinin KTO Karatay Üniversitesi olarak gösterilmesi şartı 
mevcuttur.

Hizmet buluşu olarak kabul edilen buluştan elde edilen net gelirin Üniversite ve buluşu 
yapan arasındaki paylaşımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır.



 33 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ YÖNETİMİ VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı 
buluşların mülkiyeti ve tasarrufu ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2-

1. Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi ile buluş bildirimi yapan KTO Karatay Üniversitesi 
araştırmacılarının karşılıklı yükümlülük, hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

2. 2547 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde tanımlanan öğretim 
elemanları, araştırmacılar ile stajyerler, yarı zamanlı lisans ve lisansüstü bursiyerler, 
öğrenciler ve bunların dışında kalan yükseköğretim kurumu çalışanları tarafından 
gerçekleştirilen buluşlar için bu yönerge hükümleri uygulanacaktır.

3. 2547 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde tanımlanan öğretim 
elemanları araştırmacılar ile yarı zamanlı lisans ve lisansüstü bursiyerlerin, stajyerlerin ve 
öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında 
yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin 
belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri 
esas alınır.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 10.01.2017 tarih, 29944 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,29.09.2017 tarih ve 30195 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında 
Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair 
Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

b) Karatay TTO: KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

c) Mütevelli Heyet Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Mütevelli Heyet Üyeleri: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyelerini,

e) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektör Yardımcısı: KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

g) Araştırmacı: Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları, tam zamanlı 
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çalışanlar (personel), yarı zamanlı çalışan lisans öğrencileri ile yarı zamanlı çalışan 
lisansüstü bursiyerler, öğrenciler (lisans ve yüksek lisans) ve araştırmacılar (doktora öncesi 
ve sonrası dahil olmak üzere), Üniversite akademik ve idari personeli ile lisans ve lisansüstü 
öğrencileri ifade etmektedir.

h) Buluş: Tarım dahil, günlük hayatta karşılaşılan herhangi bir sorunun teknik kullanılmak 
suretiyle çözümüdür.

i) Buluş Bildirim Formu: FR-0439 No’lu “Buluş Bildirim Formu” ve/veya formdaki bilgileri 
içeren online buluş bildirimi amaçlı www.karatay.edu.tr/tto adresinde yer alan web portal 
üzerinden oluşturulan buluşlarla ilgili bilgileri içeren formlardır.

j) Hizmet Buluşları: Araştırmacıların, Üniversite bünyesinde yaptıkları bilimsel çalışmalar 
veya araştırmacılar sonucunda gerçekleştirdikleri buluşlarıdır.

k) Serbest Buluşlar: Hizmet Buluşlarının dışında kalan diğer buluşlardır.

l) Fikir Ürünü: Patent, Faydalı Model, Tasarım anlamında fiziksel varlığı olmayan, herhangi 
bir fikri ifade eder. 

m) Patent: Türkiye’de ve dünyada yeni olan, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye 
uygulanabilen buluşlarla ilgili başvuru sahiplerine 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
hükümleri kapsamında Buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya 
ithal etme hakkını veren belgedir.

n) Faydalı Model: Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlarla 
ilgili olarak başvuru sahiplerine 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında 
buluş konusu ürünü üretme, kullanma, satma veya pazarlama hakkını veren, bu hakları 
gösteren belgedir.

o) Tasarım: Bir ürünün tamamı veya bir parçasının veya ürünün tamamı veya bir parçası 
üzerinde çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan 
duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özellikler kullanılmak suretiyle oluşturulan iki 
veya üç boyutlu görünüm olup, ürünün işlevinden ziyade estetik algısını arttırmaya yönelik 
çalışmalardır.

p) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Patent, Faydalı Model, Tasarım, Fikir Ürünü anlamında 
fiziksel varlığı olmayan, herhangi bir fikri veya sınai mülkiyetle bağlantılı olarak verilen 
hakları ifade eder.

q) Net Gelir: Bir buluşun kullanımından, lisans verilmesinden, devredilmesinden veya diğer 
yollarla ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerden ticarileştirme için yapılan masraf 
düşüldükten sonraki kalan kısımdır.

r) Fikri ve Sınai Mülkiyet Geliri: Üniversite’nin, hizmet buluşu niteliği taşıyan veya başvuru 
işlemlerini buluş sahibi ile yapılan anlaşma ile üstlendiği buluşlardan herhangi birinin ya 
da tümünün ticarileştirilmesi sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak elde ettiği net geliri 
ifade eder.

s) Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi: Üniversite’nin fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili 
politikalarını oluşturup, yöneten, araştırmacıların buluş bildirimlerinin serbest buluş olup 
olmadıklarına karar veren ve Üniversitenin müracaat süreçlerinde rol oynayan kuruldur.

t) Araştırma Anlaşması: Araştırmacılar tarafından KTO Karatay Üniversitesi ve/veya başka 
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Üniversitelerin araştırmacıları veya üçüncü kişiler ile yapılan, araştırmalar ve/veya KTO 
Karatay Üniversitesi’nde oluşturulan, araştırmanın başlamasından önce KTO Karatay 
Üniversitesi’nde zaten var olan ve /veya araştırma faaliyetlerinden doğan fikri ürünleri ile 
ilgili olan Araştırma Hizmet Anlaşmaları, kamuya açıklama koşullarını da içeren Gizlilik 
Anlaşmaları,  Materyal Transferi Anlaşmaları, Danışmanlık Anlaşmaları ve diğer anlaşma 
türleridir.

u) Hak Sahipliği Devir Sözleşmesi

v) Patentlenebilirlik Ön Araştırma Formu

w) Teknoloji Ön Araştırma Formu

İKİNCİ BÖLÜM

Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi

Görevi

MADDE 5- 

1. Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi (FMHK), Karatay TTO danışmanlığı ve işbirliği ile KTO 
Karatay Üniversitesi’nin fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili politikalarını oluşturup, yöneten 
kuruldur. Ayrıca, araştırmacılarca yapılan buluş bildirimlerinin hizmet buluşu kapsamında 
olup olmadığının, başvuru süreçlerinin üniversite tarafından yürütülüp yürütülmeyeceğinin 
değerlendirmesini yapar, araştırmacıların buluşlarının serbest buluş olduğuna yönelik 
itirazlarını karara bağlar.

Serbest buluş niteliğinde olan buluşların başvuru süreçlerinin Üniversite tarafından 
yürütülüp/yürütülmeyeceği ile ilgili istişari nitelikte görüş bildirir.

Oluşumu

2. FMHK’nın toplam 5 Üyesi bulunur.

3. Üyeler; Rektör, Rektör Yardımcısı, Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi ve Rektör tarafından 
seçilen iki öğretim üyesinden oluşur. Rektör tarafından, Üniversitenin Fikri Mülkiyet 
Politikalarının belirlenmesi, Araştırmacılarca yapılan buluş bildirimlerinin hizmet buluşu 
kapsamında olup, olmadığının, hizmet buluşu ya da serbest buluş niteliğindeki buluşların, 
patent başvuru süreçlerinin üniversite tarafından yürütülüp yürütülmeyeceğinin 
değerlendirilmesi konularında danışılmak üzere bir yıllığına seçilir. Süresi dolan üyeler 
tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Komite toplantılarına başkanlık eder. 

4. Komitenin sekreteryası Karatay TTO tarafından yürütülür.

5. Komite, buluş bildirimlerinin hizmet buluşu kapsamında olup olmadığının, başvuru 
süreçlerinin üniversite tarafından yürütülüp yürütülmeyeceğinin değerlendirmesi ve 
ticarileşme potansiyeli konularında üçüncü kişilerden görüş isteyebilir, bu kişilerin Komite 
toplantılarına katılmalarına yönelik çağrıda bulunabilir.

6. Tüm üyeler, Komite Sekreteri ve 5.6. maddede belirtilen kişiler ile görevlerine başlamadan 
önce bir gizlilik sözleşmesi imzalar.
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İşleyişi

7. FMHK üyeleri, Üniversiteye yapılan buluş bildirimine bağlı olarak ayda bir kez toplanır. 
Toplantı günü, saati ve gündemi üyelere Komite sekreteryası tarafından yazılı olarak 
bildirilir. FMHK olağan toplantıların dışında, başvuru yoğunluğu ya da acil bir iş nedeniyle 
Rektör tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

8. Toplantıda değerlendirilecek konular ve gündemde yer alan buluş bildirimleri ile ilgili 
Buluş Bildirim Formları ve Karatay TTO tarafından doğrudan doğrudan hazırlanan veya 
hizmet alımı yoluyla hazırlatılan “Patentlenebilirlik Ön Araştırma Formu” ve “Teknoloji 
Değerlendirme Ön Araştırma Formu” üyelerin tümüne Karatay TTO tarafından Komite 
sekreteryası aracılığı ile iletilir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın Başvuru Süreci Ve Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi ile ilgili 
Usul ve Esaslar

MADDE 6-

1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları araştırmacıların; Üniversite bünyesinde yürüttükleri 
bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmışsa ya da ortaya çıkarılmasında 
Üniversitenin finansal veya lojistik açıdan önemli ölçüde bir desteği bulunmuşsa ortaya 
çıkan buluş, hizmet buluşu olarak kabul edilip, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Üniversiteye 
aittir. İş bu yönerge kapsamında Madde 6.5 ve Madde 6.13’te ayrıntılı açıklamalara yer 
verilmiştir.

Bu madde anlamında finansal destek Üniversitenin sağladığı veya sağlamasına aracılık 
ettiği fon ve benzerlerini ifade ederken, lojistik destek; araştırmacının kullanımına sunulan 
laboratuvar, araç, gereç ve temin edilen malzeme vb. ile Karatay TTO’nun verdiği idari 
destekleri kapsar.

2. Madde 6.1 anlamında bir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı söz konusu olduğunda, 
araştırmacıların sorumluluğu “Buluş Bildirim Formu” nu eksiksiz ve tereddüt 
oluşturmayacak şekilde doldurarak, Üniversite adına Karatay TTO’ya zamanında bilgi 
verilmeleri zorunludur.

3. Buluş bildirimi yapıldıktan sonra yine Üniversite adına Karatay TTO eksik yerlerin 
araştırmacı ile birlikte tamamlanmasını sağlayacaktır.

4. Buluş bildirimi tamamlandıktan sonra, Karatay TTO gerek gördüğü takdirde  
“Patentlenebilirlik Ön Araştırması” ve “Teknoloji Değerlendirme Ön Araştırması”nda 
bulunacak veya bu araştırmaları hizmet alımı yoluyla yaptıracak ve araştırma sonucu 
raporları Buluş Bildirim Formu ile birlikte FMHK üyelerine iletmekle yükümlüdür.

5. Üniversite, FMHK aracılığıyla bu fikri ve sınai mülkiyet hakkının hizmet buluşu 
kapsamında olup olmadığına, hizmet buluşu kapsamında ise üzerinde hak sahipliği 
iddia edip etmeyeceğine veya ticarileştirme potansiyeli yüksek olup buluşların müracaat 
süreçlerin yürütülmesine ilişkin bildirimlerde bulunan araştırmacıya teklif götürülüp 
götürülmemesine iş bu yönerge kapsamında karar verir.

6. FMHK üyeleri Buluş Bildirim Formunu değerlendirmek üzere iş bu yönergenin 5.8. 
maddesinde ifade edildiği şekilde toplanır. Bu toplantıda; Araştırmacı, gerek görüldüğü 
takdirde bildiriminde bulunduğu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı ile ilgili sunum yapmakla 
yükümlüdür.
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7. FMHK üyelerinden her biri araştırmacılar tarafından yapılan her bir buluş bildirimi 
hakkında patentlenebilirlik, ticarileşebilirlik, yaygın etki ve yapılabilirlik başlıkları altında 
0 ile 5 arasında 0,5’in katlarını içerecek şekilde pusulalara gizli oy ilkesine uygun olarak 
oylarını yazar ve imzalar. Oylar açık şekilde komite sekreteri tarafından sayılır.

8. Yapılan oylama sonucunda buluş bildiriminin aldığı toplam puanlar belirlenir, buna 
göre toplam oyun oylamaya katılan üye sayısına bölünmesi sonucu Ticarileştirilebilirlik 
ortalamasının en az 4 puan olması ve genel ortalamanın 3,5 puandan yüksek olan başvurular 
için Üniversite hak sahipliği iddiasını yazılı olarak Araştımacıya bildirir ve patent müracaat 
sürecini başlatır. 

9.  Patent müracaatı süreci, Üniversitenin sözleşme yaptığı patent ve marka vekili tarafından 
Karatay TTO koordinasyonu ve Araştırmacıların iş birliği ile yürütülür. Başvurulara ilişkin 
vekil ücretleri, yıllık ücretler ve patent sürecinden kaynaklı diğer ücretler Üniversite 
tarafından tahsis edilecek fondan ödenir.

10. Bu durumda başvuru Üniversitenin başvuru sahibi olacağı şekilde yapılır, Araştırmacı bu 
süreçte buluşla ilgili her tür bilgi ve belgeyi olduğu gibi aktarmaya yükümlüdür.

11. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Üniversiteye ait olduğundan Üniversite buluşla ilgili 
ulusal başvuru yapacaktır. Ancak Uluslararası başvuru yapma konusunda ticarileşme 
potansiyeline göre tespit yapılacak ve ticarileşme potansiyeli yüksek olan buluşlar için 
FSMHK’nin teklifi ve Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı oluru ile uluslararası müracaat 
yapılacaktır.

12. Değerlendirme süreci sonunda Buluşun patent değil de Faydalı Modele daha uygun 
olduğu görüşü hasıl olursa faydalı model başvurusu yapılacaktır. 

13. Araştırmacı tarafından bildirimi yapılan buluş, hizmet buluşu kapsamında olmasa 
da ticarileşme potansiyeli kurul tarafından yüksek görülen buluşlar için Mütevelli Heyet 
Başkanının oluru alınarak, buluş sahiplerine haklarını Üniversiteye devir etmelerine 
yönelik olarak “Hak Sahipliği Devir Sözleşmesi” teklif edilir. Bu sözleşmede ticarileştirme 
halindeki gelir paylaşımı işbu yönergede düzenlendiği şekliyle olacak ve başvuru işlemleri 
sözleşmeye istinaden Üniversite tarafından yürütülecektir.

14. İşbu madde altında öngörülen usul ve esaslar niteliğine uygun düştüğü ölçüde 
tasarımlara da uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarafların Yükümlülükleri

KTO Karatay Üniversitesi ve Karatay TTO’ nun Yükümlülükleri

MADDE 7-

1. Üniversite, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının koruma altına alınması, araştırma 
faaliyetlerine dayanan buluşların uygulanmaya dönüştürülebilmesi ve bunlardan elde 
edilen gelirlerin Üniversitedeki araştırmaları teşvik edici rolünün bilinci ile Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Haklarının korunması gerektiğini onaylar.
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2. Üniversite işbu Yönerge ile araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve 
yayınlanmasının zamanlanması, kapsamının saptanması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının 
korunması, fikri ürünlerin kamu yararının aksine kullanımının engellenmesi için yasal ve 
yönetsel düzenlemeleri yapacağını taahhüt etmektedir. Buluş bildirimlerinin kendisine 
ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak 
bildirilecektir.

3. Üniversite, işbu usul ve Esaslar Yönergesi kapsamında başvuru sahibi olduğu araştırma 
raporu olumlu gelen patent ve faydalı model başvuruları ve tasarım başvurularının tescil 
süreçleri sona erinceye kadar gerekli tüm harç ve vekillik hizmet ücretlerini üniversite 
bütçesinden karşılayacağını taahhüt etmektedir.

4. Araştırma raporu olumsuz gelen ve itiraz süreci ile başvurunun savunulmayacağı kanaati 
oluşan başvurular için üniversitenin madde 7.3.’te yer alan kapsamda bir taahhüttü 
bulunmamaktadır. Karatay Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komitesi tarafından 
yürütülen bu sürece ilişkin itiraz başvuruları, itiraza konu işlemin tebliğinden (yazılı veya 
elektronik olarak gerçekleştirilen bildirimden) itibaren 15 gün içerisinde Karatay Teknoloji 
Transfer Ofisi aracılığı ile ofis adresine yazılı olarak yapılabilecektir.  

5. Üniversite, işbu Yönergenin kapsam ve içeriğini farklı araçlar ve etkinliklerle tüm 
araştırmacılara duyurmak, farkındalık sağlamak ve işbu yönergeyi en etkin şekilde 
yürüteceğini taahhüt eder.

6. Üniversite, buluşun gerçekleştirilmesi veya fikri koruma sonrasında prototip vb. gerekli 
aşamalar için laboratuvar ve altyapı hizmetlerini makul ölçütlerde Araştırmacıya sunmayı 
taahhüt eder.

7. Üniversite başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse veya buluş, patent 
başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, Üniversite öncelikle buluşu 
yapana başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Buluşu yapanın teklifi kabul 
etmesi durumunda haklar devredilebilir. Bu durumda Üniversite, buluşu yapana patent 
alınması ve korunması için gerekli olan belgeleri verir. 

8. Üniversitenin başvuru veya patent hakkını buluşu yapana devretmesi durumunda inhisari 
nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluşu 
yapanın teklifi kabul etmemesi durumunda patent başvurusu veya patent üzerindeki 
tasarruf yetkisi Üniversiteye ait olur.

9. Üniversite, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sona ermesiyle 
sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin eder.

10. Karatay TTO, araştırmacılar tarafından buluş bildirim formlarının doldurulması 
aşamasında gerekli olan tüm yardımı Üniversite adına göstereceğini taahhüt eder.

11. Karatay TTO, Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi’ne yapılan her bir başvurunun, komite 
toplantısı öncesinde “Patentlenebilirlik Ön Araştırması” ile “Teknoloji Değerlendirme Ön 
Araştırması”nı yapmayı ya da buluşların gizliliğine zarar vermeyecek şekilde hizmet alımı 
yaptırmayı taahhüt eder.

12. Karatay TTO, Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi tarafından Karatay Üniversitesi adına 
değerlendirme sonucunda, Komitenin hakları serbest bırakmak istemesi durumunda, hak 
sahiplerine haklarını korumaları için yönlendirici destek vermeyi taahhüt eder.
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13. Karatay TTO, Üniversite tarafından başvuruları gerçekleştirilen fikri ürünlerin kamu 
yararına uygulamaya dönüştürülmesini ve/veya ticarileştirilmesini sağlamak için 
yönlendirici destek vermeyi taahhüt eder.

14. Üniversite, Korunan Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının devamına ilişkin ödeme 
yükümlülüklerini ve tarihlerini takip etmeyi, tahakkuk eden her türlü masrafın zamanında 
ödenmesi konusunda hak sahibinin/sahiplerini bilgilendirmeyi taahhüt eder.

15.  Üniversite, Ticarileşen ve/veya lisans verilen her bir fikri ürün için muhasebe kayıtlarının 
tutulmasına ve kullanımından gelen gelirlerin hak sahibi/sahipleri arasında yapılan 
anlaşmalar çerçevesinde dağıtılmasına yardım etmeyi taahhüt eder.

Araştırmacının Yükümlülükleri

MADDE 8- 

1. İş bu Yönergenin 4. Maddesinde tanımlanan kapsamdaki tüm Araştırmacılar işbu yönerge 
hükümlerine uymakla yükümlüdür.

2. Bir buluş yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin Üniversiteye 
bildirmekle yükümlüdür. Buluş birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu 
bildirim birlikte yapılmalıdır. Bildirimde, buluşu yapanların adları ve buluş üzerindeki katkı 
payları belirtilir. 

3. Kanunun 121. Maddesinin 2. Fıkrası ve 35. Maddesi uyarınca Üniversiteye bildirim 
yapılmaksızın patent başvurusu yapılmışsa, başvuru yapıldığına ilişkin bildirim, patent 
başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerle 35. Madde kapsamında gerekli bilgiler ile birlikte, 
patent başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üniversiteye yapılır.

4. Teknik problemi, çözümünü ve buluşunu nasıl ve ne zaman gerçekleştirmiş olduğunu, 
bildiriminde eksiksiz olarak açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması 
bakımından varsa teknik resmini, prototipini, görsellerini ve diğer materyallerini de 
Üniversiteye verecektir. Kamu destekli projeler sonucunda ortaya çıkan buluşlarla ilgili 
olarak, buluş sahibi araştırmacı Üniversiteye kamu kurumuna buluşun hak sahipliği ile ilgili 
yapmış olduğu bildirimi de sunmak zorundadır. Aksi takdirde doğacak uyuşmazlıklarda tüm 
sorumluluk araştırmacıya aittir.

5. Araştırmacı buluşunu, serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece gizli tutmakla 
yükümlüdür. Niteliği itibari ile serbest buluş olsa da Üniversite tarafından ticarileştirme 
potansiyeli yüksek olduğu için başvuru süreçleri yürütülmek istenen buluşların sahipleri de 
imzalanacak hak devir sözleşmesi gereğince davranmakla yükümlüdür.

6. Resmi bir temsilci tarafından yetkilendirilmedikçe araştırmacılar, KTO Karatay 
Üniversitesi adına üçüncü kişiler ile hizmet buluşu kapsamındaki buluşları için İşbu Usul ve 
Esaslar’ın 4. Maddesinde tanımlanan Araştırma Anlaşması yapmaya yetkili değildir.

7. Başka bir kurumda misafir araştırmacılık, proje ortaklığı veya başka bir üniversitede 
yürütülen projede yardımcı araştırmacılık gibi görevlere sahip KTO Karatay Üniversitesi 
araştırmacısı, bu görevler sırasında ortaya çıkan fikri ürünlere ilişkin haklar için KTO 
Karatay Üniversitesi’nden bağımsız hareket edemez, bu haklar KTO Karatay Üniversitesi ile 
diğer kurum arasında yapılacak bir anlaşmaya tabidir..

8. Araştırmacıların işbu Usul ev Esaslar altındaki hak ve yükümlülükleri, Üniversitedeki 
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kayıtlarının ve istihdamlarının sona ermesine kadar devam eder. Araştırmacıların kayıtları 
veya istihdamları sona ermişse, istihdamın sona ermesinden önce başlamış araştırma 
faaliyetlerinden elde edilen verilere ait Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Üniversite’ye aittir.

9. Araştırmacıların kayıtları veya istihdamlarının sona ermesinden önce başlatılmış, Fikri ve 
Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasına yönelik başvuruları ve/veya tescillere ilişkin hak ve 
yükümlülüklerde kayıt veya istihdam sona ermiş olsa da başvurusu yapılmış Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları Üniversite’ye ait olmaya devam eder.

10. Araştırmacı buluş üzerindeki hak sahipliği ile ilgili anlaşmaları da buluş bildirimi 
ile birlikte Üniversiteye sunar. Aksi yönde bir anlaşma sunulmadığı hallerde Üniversite 
buluştan kazanılacak geliri buluş bildirim formunda yazan araştırmacılara eşit şekilde 
dağıtır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ticarileştirme Süreçleri ve Gelirlerin Dağıtımı

MADDE 9-

1. Fikri Mülkiyet Hakları Komitesine yapılacak tüm başvuruların işbu yönergenin ilgili 
maddesi kapsamında “Teknoloji Değerlendirme Ön Araştırmaları” hazırlanacak olup, bu 
araştırma kapsamında her bir patent başvurusu için ticarileşme ile ilgili uygun yol haritası 
belirlenecektir.

2. Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi tarafından ticarileştirme için uygun görülen yol haritası 
kapsamında Karatay TTO tarafından Üniversite adına ticarileştirme faaliyetlerinde 
bulunulacaktır.

3. Buluştan elde edilen net gelirin Üniversite ve buluşu yapan arasındaki paylaşımı aşağıdaki 
tabloda belirtildiği gibi olacaktır.

4. Buluşu yapanın birden fazla olması durumunda, buluşu yapana verilen miktarın paylaşımı 
da buluş sahibi araştırmacı tarafından Üniversite’ye bildirilen hak sahipliği sözleşmesi ve/
veya buluş bildirim formunda belirtilen katkı payları oranında gerçekleştirilir.

Kümülatif Gelir Miktarı (TL) Araştırmacıların Net Gelirden Aldığı Pay (%) Üniversitenin Net Gelirden Aldığı pay (%)

0-100.000 65 35

100.00-250.000 62 38

250.000-500.000 60 40

500.000-750.000 57 43

750.000-1.000.000 55 45

1.000.000 50 50
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5. Buluştan elde edilen gelirden Üniversiteye kalan miktar, araştırma geliştirme ve 
buluşların ticarileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların finansmanı için 
kullanılacaktır.

6. Buluştan elde edilen gelirden buluşu yapanın payına düşen miktar buluşu yapana 6 aylık 
periyotlar halinde verilir.

7. Üniversite, buluşlardan elde edilen geliri her mali yılın bitiminden itibaren bir ay 
içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirir.

8. Üniversite buluşun ticarileştirilmesi amacıyla yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde 
buluş sahibi Araştırmacının şirket kurup, ticarileştirme faaliyetlerini kuracağı şirkette 
yürütmesine izin verir. Bu halde buluştan elde edilen gelir yine yukarıdaki oranlarda 
paylaşılacaktır.

Yönergenin İhlali

MADDE 10-

İşbu yönergede yer alan hükümlerinin ihlali, ilgili kanun hükümleri uyarınca ele alınacaktır.

Yönergenin Yürürlüğe Girmesi

MADDE 11-

11.1. Bu Yönerge, Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 

11.2. Bu Yönerge hükümlerini, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.



Mentörlük Desteği 
İlkeleri / 
Mentörlük 
Yönergesi



 43 

Mentörlük Yönergesi Nedir?

Öğretim elemanları tarafından yazılmış olan ulusal ve uluslararası proje çağrılarına 
başvurmadan önce yazılmış olan proje önerisinin tecrübeli bir kişi tarafından kontrol 
edilmesini kapsayan bir sistemdir.

Amacı Nedir?

Öğretim elemanlarının nitelikli proje yazmalarını ve yazılmış olan ulusal ve uluslararası 
projelerin başvuru öncesi kontrollerini yapmayı sağlayan bir sistemdir ve bu sistem ile 
öğretim elemanlarının kabul almış projelerinin oranının arttırılması amaçlanmıştır.

Süreç Nasıl Yürütülür?

Öğretim elemanı yazılmış olan bir proje öneri formu ile veya bir proje fikri ile Fakülte/MYO/
YO’na başvurur, İlgili akademik birim tarafından talep Teknoloji Transfer Ofisine iletilir. 

Mentörlük Destek Yönergesi’nden faydalanma konusunda herhangi bir sınır 
bulunmamaktadır ve Mentörlük maliyetleri Üniversite tarafından karşılanmaktadır.   

Kimler Yararlanabilir?

Bu programdan KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı tüm öğretim elemanları 
faydalanabilir.

Kimler Mentör Olabilir ?

Daha önce o alanda proje yazmış ve yürütmüş bir akademik personel mentör havuzuna 
eklenebilmektedir. Projenin gözden geçirilmesi ve son kontrollerinin yapılması hususunda 
mentörlük yapması sağlanır

MENTÖRLÜK DESTEĞİ İLKELERİ
/ MENTÖRLÜK YÖNERGESİ



Akademik/Teknik 
Danışmanlık 
Programı
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AKADEMİK/TEKNİK DANIŞMANLIK PROGRAMI
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Akademik Danışmanlık Nedir?

Fikir aşamasındaki projelerin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde 
sanayiye yönlendirilmesi, sektörün/sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere 
aktarılıp projelendirilmesi konusundaki ilişkiyi yönetmektedir. 

Amacı Nedir?

Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sektöre/sanayiye aktarılarak ekonomik değere 
dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına 
yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sektör/sanayici arasında karşılıklı güvene 
dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak amaçlanmıştır.

Süreç Nasıl yürütülür?

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM), Karatay 
Teknoloji Transfer Ofisi ve Konya TEKNOKENT iş birliği ile yürütülen bir programdır. Program 
kapsamında sektör/sanayi firması TEKNOKENT veya TTO aracılığı ile akademik destek 
(teknik, danışmanlık veya proje desteği) almak istediğini bildirir. Konya TEKNOKENT ve 
KARSEM üzerinden ilgili firmanın ihtiyacına uygun bir akademisyen ile sözleşme imzalanır. 
Sözleşme imzalanma sürecine KARSEM, Konya TEKNOKENT ve Karatay TTO dahildir.

Bu kapsamda;

- Akademiye ve sektöre/sanayiye proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması (proje yazma, 
yürütmek, raporlama),

- Sektör/Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve 
destek programlarından yararlanacak şekilde projelerinin geliştirilmesi,

- Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, 
uygulanması, ticarileştirilmesi,

- Sektörden/Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip 
doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,

- Sektörün/Sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan düzenli sektör/sanayi 
ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaç analizi oluşturmak,

- İşbirliği aşamasındaki projelerde sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların 
takibi gibi konularda hizmet verilmesi gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Bu programdan KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı tüm öğretim elemanları 
faydalanabilir.





AR-GE, Proje ve 
İnovasyon Ekosisteminde 
Öğrencilere Yönelik Teşvik 
Uygulamaları, Lisans 
Projeleri ve Bitirme Tezleri 
Desteği
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Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, ilgili sektörlerde bir sorununu çözmeyi hedefleyen 
veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve geliştirmeye 
yönelik araştırma konusuna sahip lisans projeleri ve bitirme tezlerinin gerektirdiği makine/
teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için KTO Karatay Üniversitesi 
tarafından teşvik verilmektedir. İlgili öğrenciler TÜBİTAK’ın 2209A/B programına eksiksiz 
başvuru yapmaları durumunda ilgili lisans bitirme projesi için 1000 TL, başvurusunun 
TÜBİTAK tarafından desteklenmesi halinde ise 2000 TL daha desteklenir. Başvurular gerekli 
evraklar ile birlikte EBYS üzerinden ilgili fakültesi aracılığı ile gerçekleştirilir. 

Mimarlık ve İç Mimarlık 
Bölümlerindeki eğitim ve 
öğretim bütünlüğü oluşturan tüm 
disiplin alanlarında, öğrencinin 
gerekli bilgi ve gelişime sahip 
olduğunu, “istenilen mesleki 
düzeye” ulaştığını kanıtlayan bir 
bitirme projesi çalışması yapması 
beklenmektedir. Bitirme Projesi 
Teşvik Sistemi ile öğrencinin yaptığı 
bu çalışma desteklenerek bitirme 
projelerinin niteliğini geliştirmek 
hedeflenmiştir. Bitirme projesi 
proje yürütücüleri tarafından 
yılsonunda proje dersinde yaptığı 
çalışmalar değerlendirilen 
öğrenciler ödül sistemi ile teşvik 
edilirler. Bu ödül bahar dönemi 
bitirme projesi dersi genel başarı 
notu sıralamasına göre; Mimarlık 
ve İç Mimarlık Bitirme Projesi 
Çalışmasında birinci olan öğrenci 
için 1.000 TL(Bin Türk Lirası), 
Bitirme projesi çalışmasında ikinci 
olan öğrenciye 750 TL(Yedi Yüz Elli Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Bitirme projesi çalışmasında 
üçüncü olan öğrenci 500 TL(Beş Yüz Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Mansiyon alan iki öğrenci 
ise 250 TL(İki Yüz Elli Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Bu miktarlar gerektiğinde Rektör teklifi 
ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın oluru ile yeniden düzenlenir.

AR-GE, PROJE VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNDE 
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI, 
LİSANS PROJELERİ VE BİTİRME TEZLERİ DESTEĞİ
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS PROJELERİ VE BİTİRME TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI İLE 

İLGİLİ USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

Birinci Bölüm

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, lisans öğrencilerinin hazırladıkları, ilgili sektörlerde bir 
sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/
süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projeleri 
ve bitirme tezlerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı 
vb. giderler için KTO Karatay Üniversitesi tarafından verilen destek ile ilgili uygulama 
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Fakülteleri ve Yüksek Okulları lisans 
öğrencilerinin hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu Usul ve Esaslar, 278 sayılı TÜBİTAK Kanununun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile 
TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama “Yürütme Kural ve İlkeleri” ’ne 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

x) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığını, 

y) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

z) TTO: KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

aa) Öğrenci: KTO Karatay Üniversitesi Fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencisini,

bb) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

cc) Proje: İlgili fakülte ve yüksekokulda öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları, 
ilgili sektörün bir sorununu çözmeye hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli 
olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip 
lisans bitirme tezi/projesi,

dd) Program:  TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı 
ve TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programına başvurunun 
ardından Üniversitemiz Programı’na başvurulmasını, 

ee) Karatay TTO: KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

ff) Fakülte: KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki Fakülteleri 

gg) Yüksekokul: KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki Yüksekokulları ifade eder.
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İkinci Bölüm 

Başvuru Şartları

MADDE 5- Yönerge kapsamındaki programa başvuru şartları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

-TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği ve TÜBİTAK-2209-B 
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programına eksiksiz başvuru yapmış olmak,

- KTO Karatay Üniversitesi Yüksekokulları veya Fakültelerinden birinin lisans öğrencisi/
öğrencileri olmak (Başvuru tarihi itibari ile en fazla lisans son sınıfta olmak),

- Öğrencinin programa başvurduğu projenin lisans bitirme tezi çerçevesinde yürütülen 
proje olması,

- Projenin akademik ve sektör danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,

- Aynı dönemde aynı konuda birden fazla başvuru yapılmamış olması,

- Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

gerekmektedir.

Programa, öğrenciler bireysel veya grup (en fazla üç) olarak başvuru yapabilirler. Grup 
halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak 
Üniversiteye karşı sorumludur.

Başvuru 

MADDE 6- ÖÖğrenciler, başvurularını elden KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Teknoloji 
Transfer Ofisine yapmak zorundadır. TÜBİTAK-2209-A ve TÜBİTAK-2209-B Programına 
başvuruda ilgili kurumun taahhüt ettiği tüm evrakları (2209-A ve 2209-B; Proje Önerisi 
Formu Formatı, Bölüm Onay Yazısı, Sanayi/Sektör Onay Yazısı, Taahhütname) ve Yönergenin 
ekinde bulunan FR-0493 Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı Başvuru 
Formu’nu doldurarak Üniversitemiz web sitesinden ilan edilen tarihler içerisinde elden 
Karatay TTO’ya başvuru yapılır.

Başvuru Tarihleri

MADDE 7- Başvuru tarihleri Üniversitemiz web sitesi üzerinden ilan edilir ve öğrenciler 
tarafından takip edilir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

MADDE 8- Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir. 

1. İnceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri 
Karatay TTO tarafından kontrol edilir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan 
ve Karatay TTO’ya iletilmesi gereken belgeleri tam olmayan başvurular bilimsel 
değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir. 

2. Başvuru belgeleri tam olan proje başvuruları, Rektörlük onayı ile desteklenmeye hak 
kazanır.
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Üniversite Destek Miktarı Ve Ödeme Koşulları

MADDE 9-(1) Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerindeki eğitim ve öğretim bütünlüğü oluşturan 
tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğunu, “istenilen 
mesleki düzeye” ulaştığını kanıtlayan bir bitirme projesi çalışması yapması beklenmektedir. 
Bitirme Projesi Teşvik Sistemi ile öğrencinin yaptığı bu çalışma desteklenerek bitirme 
projelerinin niteliğini geliştirmek hedeflenmiştir. Bitirme projesi proje yürütücüleri 
tarafından yılsonunda proje dersinde yaptığı çalışmalar değerlendirilen öğrenciler ödül 
sistemi ile teşvik edilirler. Bu ödül bahar dönemi bitirme projesi dersi genel başarı notu 
sıralamasına göre; Mimarlık ve İç Mimarlık Bitirme projesi çalışmasında birinci olan öğrenci 
için 1.000 TL(Bin Türk Lirası), Bitirme projesi çalışmasında ikinci olan öğrenciye 750 TL(Yedi 
Yüz Elli Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Bitirme projesi çalışmasında üçüncü olan öğrenci 500 
TL(Beş Yüz Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Mansiyon alan iki öğrenci ise 250 TL(İki Yüz Elli 
Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Bu miktarlar gerektiğinde Rektör teklifi ve Mütevelli Heyet 
Başkanı’nın oluru ile yeniden düzenlenir. 

MADDE 9-(2) Öğrenci(ler) proje için TÜBİTAK’a başvuruyu yaptıktan sonra TÜBİTAK’tan 
gelen olumlu yada olumsuz cevaba göre; Üniversiteden, proje giderlerinde kullanmak 
üzere para ödülü kazanır. Bu ödül, TÜBİTAK değerlendirmesi sonucunda ret alan projeler 
için 1.000 TL(Bin Türk Lirası), TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu desteklenmeye hak kazanan 
proje giderleri için 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) ‘dir. Bu miktarlar gerektiğinde Rektör teklifi 
ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın oluru ile yeniden düzenlenir. 

Üniversite tarafından verilen destek; makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet 
alımı vb. gibi harcamalarda proje danışmanının kontrolü ve onayı ile faturası ibraz edilerek 
kullanılabilir.

Üniversite tarafından verilen desteğin harcanma süresi;

- TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projeler için TÜBİTAK raporlama 
süreçlerinin tamamlanıp TÜBİTAK’a son teslim tarihine kadar (Bu madde mezuniyet 
sonrasına denk gelen raporlama süreçleri için geçerli değildir.),

- Proje TÜBİTAK tarafından desteklenmez ise, bitirme tezinin alındığı akademik yılda 
Haziran ayının ilk Cuma günü mesai sonuna kadardır.  

Madde 10- Bitirme tezi/projesi kapsamında Üniversite desteğinin verilebilmesi amacı ile 
proje adına açılmış bir banka hesap numarasının bulunması ve kazanılan ödül miktarının 
tüm harcamaları bu hesap üzerinden yapılması gerekmektedir.

Madde 11- Öğrenci FR-0493 Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı Başvuru Formu 
kapsamında ve Madde-9’de belirtilen koşullar dikkate alınarak belirtilen tarihte ilgili 
projenin raporlama süreçlerini tamamlamak ve projeyi bitirmek zorundadır.

İzleme ve Sonuçlandırma

MADDE 12- Proje desteği, destek kararı sonrası proje yürütücüsü adına açılmış hesaba 
yatırılır.  Proje kapsamında demirbaş malzeme alımı yapılması durumunda, alınan 
malzemenin üniversite ayniyatına kaydı yapılır. Proje tamamlandıktan sonra TÜBİTAK 
tarafından belirlenen formatta hazırlanmış sonuç raporu, harcama belgeleri ve varsa 
demirbaş kaydı Karatay TTO’ya teslim edilir. 
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Proje sonuç raporu ve yapılan harcamalara ilişkin belgeler Üniversite tarafından 
incelenir. Proje yürütücüsü tarafından belgelendirilemeyen ve/veya Üniversite tarafından 
onaylanmayan destek tutarı kullanılmamış sayılır.

Desteklenen proje yürütücüsü (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, 
araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel 
yayın kurallarına uymak zorundadır. Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa öğrenim 
gördüğü kurumun Etik Kurulundan, ilgili kurumun Etik Kurulunun bulunmaması halinde 
ilgili herhangi bir Etik Kuruldan Onay belgesinin, çalışmanın yapılabilmesi için yasal izin 
gerekmesi halinde ilgili yasal iznin alınması zorunludur. 

Proje yürütücüsünün ve varsa proje ortaklarının akademik danışman değişikliği talebi 
Rektör tarafından karara bağlanır. 

Yönergenin İhlali

MADDE 13- İşbu yönergede yer alan hükümlerinin ihlali durumunda, ilgili kanun hükümleri 
uyarınca işlem yapılır.

Yönergenin Yürürlüğe Girmesi

MADDE 14- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
yürütür.



Fikir, Proje ve 
İnovasyon Alanı
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Fikir, proje ve inovasyon alanı olarak adlandırılan bu alan, zihinlerin rutin ve sıradan 
düşünce kalıplarının dışına çıkmasına imkan sağlayacak bir atölye olarak tasarlanmıştır. 
Aynı zamanda, katılımcılara projelerini sunabilecekleri, beraber geliştirebilecekleri, 
destekçiler bulabilecekleri bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir. Bu atölyede projenizi 
sunma, geliştirme ve doğru insanlar tarafından yönlendirilme ve onlara projelerinizi 
duyurma şansınız elde edebilirsiniz.

Fikir, proje ve inovasyon alanına, girişimci adayı başvurusunda bulunan kişilerin fikirleri 
ve dönem içerisinde gelen öneriler doğrultusunda tematik olarak belirlenen alanlarda 
düzenlenmektedir. Konular, üzerinde fikir ve çözüm geliştirebilecek kadar özel, aynı konuda 
çalışanların ortak fikir yürütebileceği kadar genel başlıklardan oluşur. Katılımcılardan 
ezberleri bozacak fikirleri ile jüri karşısına çıkarak fikir ve deneyimlerini onlar ile 
paylaşması beklenilmektedir. Ayrıca süreç içerisinde mentörler ve imkanlar nispetinde fikir 
ve projesini ekibi ile geliştirmesi beklenmektedir.

FİKİR, PROJE VE İNOVASYON ALANI



Biyoistatistik 
Analiz Desteği 
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Sağlık alanında çalışmalar yapan öğretim elemanının iş yaşamında önemli yer kaplayan 
ve uzun zaman alan biyoistatistik işlemlerini daha verimli şekilde yapabilmeleri için Ar-Ge 
Proje ve İnovasyon ekosisteminde bulunan Biyoistatistik Analiz Desteğinden ücretsiz olarak 
yararlanabilmektedir. Bu sayede öncelikle klinik karar verme ve tedavi uygulamalarını 
değerlendirme becerisi ve yapılan araştırmaların kalitesinin yükselmesini amaçlamaktadır.

BİYOİSTATİSTİK ANALİZ DESTEĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-

Yönergenin amacı; Akademisyenlerin elde edilmiş verilerini analiz etme aşamalarında 
mentörlük mekanizmasının uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2- 

(1) Bu program, Akademisyenler tarafından hazırlanacak ve Karatay TTO tarafından 
desteklenecek yayınların nitelik ve niceliğinin artırılmasına yönelik; biyoistatistik analizleri 
desteklenmesini kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3- 

(1) Bu Yönerge çerçevesinde kullanılan tanımlar: 
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Biyoistatistik: Sağlık bilimlerindeki bilgilerin biyolojik araştırmalarda nedensellik 
varsayımlarının geçerliliğini, araştırma yöntembilimi ilkeleri çerçevesinde ve istatistik 
biliminin olanaklarından yararlanarak değerlendirmeyi ifade eder.   

Programın hedefleri 

MADDE 4- Program kapsamında; Ar-Ge unsurunun temelini oluşturan veriyi nitelikli bilgiye 
çevirme kısmı içermektedir. Bu doğrultuda farklı disiplinlere ait bilgisi verilerin nitelikli 
bilgilere çevrilmesi en anlamlı çıktılar ortaya koyacaktır. Sağlık bilimlerindeki bilgilerin 
istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını 
değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite açısından yüksek çalışmalar yapılması 
hedeflenmektedir. 

Program Destek Kapsamı

Program Destek Türü

MADDE 5- 

(1) Danışan tarafından doldurulan TTO- FR-0488 Biyoistatistik Analiz Başvuru Formu’nda 
belirtilen verilerin girilmesi ve talebin Karatay TTO tarafından uygun görülmesi ile 
yürürlüğe girer. 

(2) Biyoistatistik kapsamında desteklenecek tüm başvurular için analiz eğitimlerinde 
belirtilen şekilde iletilen veriler ışığında hizmet alınacaktır. 

Destek Süresi 

MADDE 6- 

(1) Destek süresi tek seferlik verilecek hizmeti kapsayacak olup, başvuruların yoğunluğuna 
göre Karatay TTO tarafından belirlenecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gizlilik

MADDE 7- 

(1) Bu destek programına Akademisyen tarafından yapılan başvurularda Analiz Hizmeti 
Alınan Kişi/Kuruma ve Karatay TTO’ne sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait “ticari gizli 
bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla 
aktarılmaz. 

Yürürlük ve Feragat

MADDE 8- 

(1) Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesi Rektör Önerisi ile KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı olur verdiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönergeyi KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür. 





AR-GE 
Altyapı Desteği
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Tüm alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan öğretim elemanlarının 
geliştirecekleri ürün/yöntem/süreç ve uygulamalara katkı sağlayacak altyapı ihtiyaçlarını 
kapsamaktadır. Sürece başlaması için katkı sağlayacak ve teşvik edecek makine/sarf/
yazılım satın almalarını kolaylaştıracak destek mekanizmasıdır. 

Başvuru Koşulları Nelerdir?

TÜBİTAK ve benzeri fon kuruluşlarına sunulmuş ve desteklenen projelerde ön görülemeyen 
ihtiyaçları üniversitemizin öz kaynaklarından karşılanması için teklif edilecek desteği 
kapsamaktadır. 

AR-GE ALTYAPI DESTEĞİ



Performansa 
Yönelik Temel 
Maaş Kriterleri 
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Performansa Yönelik Temel Maaş Kriterleri Amacı Nedir?

2015-2016 yılında ilk olarak uygulamaya başlanan “Performansa Yönelik Maaş Çalışması”, 
üniversitemiz akademik kadrolarında bulunan öğretim üyelerinin (Dr. Öğr. Üyesi, Doç. Dr. 
ve Prof. Dr.) hem genel hem de yıl içinde yapmış oldukları akademik faaliyetlere ilişkin 
çalışmaların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Süreç Nasıl Yürütülür?

Performansa Yönelik Temel Maaş Kriterlerinin belirlenmesinde kullanılan “Temel 
Faktörlerin” yanı sıra kullanılan diğer parametreler “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi” kriterleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Maaş belirlemeye esas genel akademik kriterler;

• Personel Bilgileri (Unvan, Çalışma Yılı, Çalışma Gün Sayısı vb.)

• Yurtdışı Eğitim Bilgileri (Lisansüstü, Post-Doc vb.)

• Dil Puanı (A/B veya C Türü vb.)

• Sektör – İş birliği Bilgileri

• Ar-Ge / Proje / İnovasyon / Patent Bilgileri

• Bilimsel Yayın Bilgileri 

ve alt kırınımlarından oluşmaktadır. Bu kriterler Fakülte/YO ve MYO lardan gelen geri   

bildirimlerle her yıl düzenli olarak güncellenmektedir. 

Performansa Yönelik Temel Maaş belirlemeye esas son yıl akademik kriterler;

• Sektör – İş Birliği

• Ar-Ge / Proje / İnovasyon / Patent

• Bilimsel Yayın

ve bu başlıkların alt kırınımlarından oluşturulmaktadır. Bu bilgiler, dönemsel olarak açılan 
portala girilerek, her bir akademisyenin maaşı hesaplanmaktadır. 

PERFORMANSA YÖNELİK TEMEL MAAŞ KRİTERLERİ 
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Akademik Personel Değerlendirme Kriterleri  (Arş. Gör., Öğr. Gör.)

2015-2016 yılında ilk olarak uygulamaya başlanan “Akademik Personel Değerlendirme 
Kriterleri”, üniversitemiz akademik kadrolarında bulunan öğretim elemanlarından Arş. 
Öğr., Öğr. Gör. pozisyonunda bulunan akademisyenlerimizin yapmış oldukları akademik 
faaliyetlere ilişkin çalışmaların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Akademisyenlerimizin maaşlarına ek olarak; 

• Yıl Faktörü Katkısı (2015-2016)

• Dil Tazminatı (2017-2018)

• Doktora Ödeneği (2015-2016)

ödemeleri yapılmaktadır. 

2018-2019 yılı itibariyle de yenilenen “Akademik Personel Değerlendirme Formu” ile de Arş. 
Gör. ve Öğr. Gör. pozisyonunda bulunan akademisyenlerimizin yukarıda belirtilen katkılara 
ek olarak son yılda (akademik yılda) yapmış oldukları akademik çalışmalar dikkate alınarak 
performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Bu programdan KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı tüm öğretim üyeleri (Prof. Dr., 
Doç. Dr., Dr. Öğr.Üyesi) faydalanabilmektedir.





Lisansüstü Bursiyer 
Yardımcı Asistan 
Çalışması 
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Kimler Lisansüstü Bursiyer/Yardımcı Asistan Olabilir?

KTO Karatay Üniversitesinde bursiyer olabilmek için;

• Lisansüstü bir programa kayıtlı olmak veya kabul edilmiş olmak,

• Lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması,

• Başvuru şartlarının belirlenmesi durumunda ALES ve YDS puanlarının başvuru 

   şartlarını sağlaması gerekir.

Lisansüstü Bursiyer/Yardımcı Asistan Çalışmasının Amacı 

Lisansüstü programlardan herhangi birine kayıtlı olan öğrencilerin eğitimlerini 
desteklemek ve Üniversite araştırma, geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 
başlatılan bir çalışmadır. Bursiyerin lisansüstü faaliyetlerinde yer alacak olan araştırma 
konularının, aynı zamanda şehrimiz ve ülkemiz sanayisi başta olmak üzere ilgili sektörlerin 
geliştirilmesine yararlı olacak çalışmalar olmasına önem verilmektedir.

Lisansüstü Bursiyer/Yardımcı Asistana Verilen Destekler

KTO Karatay Üniversitesinde bursiyer/yardımcı asistan olarak faaliyet yürüten bursiyere 
sağlanan destekler:

• Lisansüstü öğretimlerine normal süresinde devam eden bursiyere her akademik  
dönemde araştırma ödeneği verilir.

• Lisansüstü eğitimini KTO Karatay Üniversitesinde yürütmekte ise, yüksek lisans veya 
doktora bursu verilmektedir. Ayrıca normal eğitim süreleri belirli kıstaslar çerçevesinde  
yüksek lisans öğrencilerine 1 yıl, doktora öğrencilerine 2 yıl ilave edilmektedir.

• Ulusal Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği İlkeleri kapsamında lisansüstü öğretim 
süreleri boyunca 1 defa yurt içi ve 1 defa yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği verilir.

LİSANSÜSTÜ BURSİYER
YARDIMCI ASİSTAN ÇALIŞMASI 



Kısmi Zamanlı 
Çalışan Öğrenci
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Kimler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Olabilir?

Tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, KTO Karatay 
Üniversitesine kayıtlı olan her öğrenci, kısmı zamanlı çalışan öğrenci olabilir.

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Programının Amacı 

KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin ders saatleri dışında boş zamanlarında, kendilerini 
akademik anlamda da geliştirebilmek, kendilerine uygulamada beceri kazandırabilmek 
adına Üniversite öğretim üyelerinin akademik çalışmaları ile entegre olarak üretken 
bireyler yetiştirebilmesidir. 

Çalışma Süreci 

KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyeleri akademik çalışmasına (proje yazımı, yürütmesi, 
işleyişi vb. çalışma) ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu kısmi zamanlı öğrenci talebini 
iletmektedir. Uygun görülen talebe bağlı olarak kabul edilen öğrenci, Üniversite tarafından 
kısmi zamanlı öğrenci olarak işe başlamaktadır. Proje süresince öğrenci kısmi zamanlı 
öğrenci olarak faaliyetini sürdürmektedir.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN ÖĞRENCİ
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