T. C.
İstanbul Medipol Üniversitesi
Üniversite- Sanayi İş Birliği Yönergesi*

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR
Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesinin sanayi kurum ve kuruluşları ile
Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde yürüteceği faaliyetlere ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından Üniversite – Sanayi iş birliği
çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumu Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim
Kurumları Yönetmeliğine ve diğer ulusal yasal düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen,
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)

k)

Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,
Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,
Üniversite (İMÜ): İstanbul Medipol Üniversitesini,
Danışma Kurulu (ÜSİDK): Medipol Teknoloji Transfer Ofisi, sektör temsilcileri ve üniversite
mensuplarından oluşan Üniversite-Sanayi İş Birliği danışma kurulunu,
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Üniversite bünyesinde yer alan ve araştırma projelerinin
koordinasyonundan, teknoloji transferinden, fikri hakların yönetiminden, üniversite ile kamu ve
sanayi arasındaki iş birliğini koordine etmekten sorumlu olan ofisi,
Üniversite – Sanayi İş Birliği Ofisi (ÜSİBO): TTO bünyesinde yer alan, Üniversite Sanayi İş
Birliği faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmaların süreçlerini takip etmek ve bu konularda
eğitim, farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmekten sorumlu olan birimi,
Sanayi Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi (HS): Hizmetin kapsamı, hizmetin veriliş yeri ve şekli,
hizmetin süresi ile bütçesine vb. ilişkin bilgileri içeren ve ilgili firma/kişi ile üniversite arasında
imzalanan sözleşmeyi,
Akademisyen: 2547 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan
öğretim elemanlarını,
Dış paydaşlar: Ulusal ve uluslararası özel/kamu sektörü küçük-orta-büyük işletmeler ve
kurumlar, meslek temsilcilikleri, diğer yükseköğretim kurumlarını,
Üniversite Personeli: Üniversite bünyesinde çalışan ve dışarıya danışmanlık hizmeti verecek
olan öğretim elemanını (2547 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde
tanımlanan öğretim elemanlarını ve 31. maddesindeki öğretim görevlileri), teknik, idari
personelini ve uzmanlarını,
Kamu Kurum ve Kuruluş Destekli Proje Türleri: Gerçek veya tüzel kişilikler ile kamu kurum
veya kuruluşları tarafından hazırlanan, Uluslararası fonlar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerini,

l)

Diğer Kurum ve Kuruluş Destekli Proje Türleri: AB, TÜBİTAK ve KOSGEB dışında kalan,
gerçek veya tüzel kişilikler tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Üniversite – Sanayi İş Birliği Faaliyetleri
Madde 5 – (1) Bu kapsamda yapılacak faaliyetler;
a) Üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak Üniversite – Sanayi iş birliği
projeleri geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütmek. İş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda
yeni ürünler/hizmetler geliştirilmesine, mevcut ürünlerin/hizmetlerin kalitelerinin
yükseltilmelerine yönelik ortak projeler geliştirmek.
b) Üniversite personelinin, kamu ve iş dünyasının yetkilileri ile iş birliği yapmalarına imkân
sağlayacak ortamlar oluşturmak. Sanayi kuruluşlarının problemlerine çözüm ortağı olmak,
teknoloji yenileme ve geliştirme süreçlerinde bilimsel destek sağlamak. Üniversite personelinin
danışmanlığında yürütülen yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ve araştırmaların kamu ve
sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iş birliği ortamını sağlamak.
c) Üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini teşvik etmek, artırmak ve yeni stratejiler geliştirerek
paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde iş birliğini geliştirmek.
Bu amaçla; iş birliği kültürüyle oluşturulacak sektörel kümelenmelerde yer almak veya bu tür
kümelenmelerin oluşumunda bizzat rol üstlenmek.
d) İş dünyası ve kamunun talepleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği içinde
kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, proje pazarları düzenlemek.
e) Kamu ve sanayinin beklentilerini karşılayacak hizmetlerin üretilmesi için kamu, Avrupa Birliği
ve diğer proje fonlarından yararlanılmasına yönelik proje çalışmalarını desteklemektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMEL PRENSİPLER
Üniversite – Sanayi İş Birliği Süreçlerinin Takibi
Madde 6 – (1) Bu yönergedeki esaslar ve süreçler ile Üniversite sanayi iş birliğine dair tüm süreçler TTO
tarafından denetlenir ve yürütülür.
Üniversite sanayi iş birliği süreçlerinde gerekli görülmesi halinde TTO dış kaynaklardan uzman
desteği alabilir.
Öncelikler
Madde 7 – (1) Öğretim elemanları, öğrenciler ve stajyerler ile idari personelin öncelikleri her durumda
eğitim, araştırma ve bilimsel çalışmalardır. Geliştirilecek Üniversite – sanayi iş birliği sürecindeki
faaliyetler bu önceliklerin kıymetini düşürmemelidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÖNTEM
Üniversite – Sanayi İş Birliği Danışma Kurulu (ÜSİDK)
MADDE 8 – (1) Kurulun amacı
Üniversitenin eğitim müfredatını, bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini, yenilikçilik ve
girişimcilik faaliyetlerini, fikri mülkiyet havuzunu değerlendirmek ve bu konularda üniversite ile sanayi
arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla önerilerde bulunmak.

(2) Kurulun faaliyet alanları
a) Üniversitenin ders müfredatlarının sanayinin ihtiyaçlarını karşılaması açısından
değerlendirilmesi ve üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim müfredatı için önerilerin
sunulması,
b) Tamamlanan ve yürütülmekte olan bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinin değerlendirilmesi
ve yürütülmesi planlanan projelerle ilgili sanayinin hedefleri doğrultusunda önerilerin sunulması
ve olası iş birliği imkanlarının müzakere edilmesi,
c) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve önerilerin
sunulması,
d) Üniversitenin fikri mülkiyet havuzunun incelenmesi, bunların sanayiye transferi konusunda
önerilerin sunulması ve yeni fikri mülkiyet çalışmaları konusunda olası işbirliklerinin
değerlendirilmesi,
e) Ülkemizin ulusal politika ve strateji belgeleri doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliği ile
yapılabilecek çalışmaların müzakere edilmesi.
(3) Kurulun Oluşumu
a) ÜSİDK, en az 12 (on iki) kalıcı/asil üye ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Rektör ve TTO yöneticisi
kalıcı üyedir. TTO’nun önerisi ve Rektörün onayı ile iki yıllık süre ile atanır. Görev süresi bitmeden
ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden tercih edilmek üzere yenisi
atanır.
b) Kurul yılda en az 1(bir) kez toplanır. Toplantıya katılanların ulaşım ve konaklama giderleri Üniversite
tarafından karşılanır.
c) Rektörlük, kurul toplantılarına ihtiyaca ve görüşülecek konuya göre dışarıdan firma-sanayi
temsilcilerini ve uzmanları misafir olarak toplantıya davet edebilir.

Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi (ÜSİBO)
MADDE 9 - (1) ÜSİBO’ nun amacı
a) ÜSİBO, fikir aşamasındaki projelerin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir
şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman üniversite personeline aktarılıp
projelendirilmesi konusundaki ilişkiyi yönetmektir.
b) Üniversite-Sanayi iş birliği aşamasında sözleşme yönetimi, proje danışmanlığı, mali konuların
takibi, idari süreçlerin yönetimi, sektörel organizasyonlar ile akademisyenler ve sanayicilerin
buluşması, üniversite kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı için üniversite ve sanayi ihtiyaç
analizi konularında hizmet vermektir.
c) ÜSİBO’ nun temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik
değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına
yönlendirerek, üniversite personeli ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş
birliğini sağlamaktır.
d) ÜSİBO, Üniversitenin sanayi ile iş birliği konularında faaliyet gösteren birimleri arasında
koordinasyonu sağlamaktır.
(2) ÜSİBO Hizmetleri: Üniversite-sanayi iş birliği faaliyetleri kapsamında;
a. Üniversite Uzman Personel havuzu oluşturulması: Üniversitedeki mevcut
yeteneklerin ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi,
b. Sanayi kuruluşları havuzu oluşturulması: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitelerinin
ve iletişim bilgilerinin toplanması,
c. Üniversite Personeli-sanayi eşleştirmeleri: Sanayi kuruluşlarının veya üniversite
personelinin sanayiye yönelik proje yapmayı düşünmeleri halinde, iş birliği için ihtiyaç
duydukları profile göre üniversite personeli veya sanayi kuruluşlarının belirlenip, iş
birliği oluşturulmasına destek sağlanması,
d. Üniversitenin sanayiye bir danışmanlık hizmeti sunacak olması halinde, ilgili tüm
süreçlerin Üniversitenin Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülmesi,

e. ÜSİDK’nın toplantılarının koordine edilmesi, üyelerin ulaşım ve konaklama
koordinasyonunun sağlanması, toplantı gündeminin hazırlanması ve toplantı
sekretaryasının yapılması,
f. Sanayi kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına proje yazımı, başvuru ve
yönetim süreçleri gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi veya
koordine edilmesi.
g. Üniversite-sanayi iş birliğini sağlayacak her türlü ön görüşme, saha ziyaretleri,
kümelenme faaliyetleri, vb. çalışmaları yürütmek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Yürürlük
Madde 10 – (1) Bu yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

* Üniversite Senatosu’nun 05/12/2017 tarih ve 2017/35-03 sayılı kararıyla kabul edildi.

