
Çalıştay, Seminer ve Eğitimler 

Türkiye’de Üniversite – Sanayi işbirliğinin yaygınlaşması ve 

kurumsallaşması ana misyonu doğrultusunda üye kuruluşları-

nın desteği ve ev sahipliğinde farklı etkinlikler düzenleyerek 

veya diğer kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katkı koyarak, 

ulusal Ar-Ge ve yenilik sisteminin sorunlarına dikkat çekerek 

tartışmaya açmakta ve gündem oluşturmaya çalışmaktadır: 

 Üniversite-Sanayi işbirliği, Teknoloji Transferi ve FMH konu-

larında Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile düzenlenmiş    

50 Çalıştay ve Seminer, 

 7Ulusal TTO Ağı  ve 6 Ulusal İş Mentorluğu İnisiyatifi      

Deneyim Paylaşım Etkinliği, 

 Farklı paydaşlarla düzenlenen 22 Eğitim, 

 Ulusal / uluslararası fonlardan desteklenen 8 Proje, 

 90 etkinliğe aktif katılım, 

 30 Uluslararası etkinlikte Temsiliyet 

 6 İşbirliği Protokolu 

 25 basılmış rapor. 
 

ÜSİMP İnovasyon Karnesi,  

Bir Firmanın Türkiye’deki, bölgesindeki, sektöründeki ve hatta 

firmanın kendi içindeki inovasyon yetkinliğini uluslararası pa-

rametrelere göre değerlendiren bir özdeğerlendirme aracı 

olarak 2016 yılında on-line hizmete sunulmuştur. İmalat sek-

töründeki işletmelerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yetkinlik-

lerini ölçmeye, işletme değer zinciri içindeki iyileştirilebilecek 

alanları tespit etmeye yarayan ÜSİMP İnovasyon Karnesi 7/24 

erişime açıktır ve  ÜSİMP üyeleri aracılığıyla İşletmeler ücretsiz 

olarak kullanabilmektedir. Halen veri tabanında 1000’in     

üstünde firma bulunmaktadır. 

 (https://usimpinovasyonkarnesi.com.tr). 

Kuruma Özel Kapsamlı Hizmetler:  

ÜSİMP ayrıca ekosistem paydaşlarına, üyelerinin tek başına 

sunamadıkları kapsamlı hizmetlerin üyeler arası sinerjiler ve 

stratejik ortaklıklar oluşturarak verilebilmesi ve üyelerinin sür-

dürülebilirliğine katkı sağlanabilmesi için de özgün bir model 

geliştirmiştir.  Farklı projeler ve “Design Thinking” metodoloji-

si ile ilgili kuruma özel olarak tasarlanmış kapasite ve yetkinlik 

geliştirme hizmetleri kurgulamaktadır. 

Diğer Oluşumlar 

ÜSİMP’in ana felsefesi “paylaşım” üzerine kuruludur ve    üye-

lerin birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak tüm 
çalışmaların ana eksenini oluşturmaktadır.   

Bu doğrultuda, 2013 yılında Üniversitelerimizdeki TÜBİTAK 

destekli Teknoloji Transfer Ofislerinin bir ağ yapı içinde    
birbirlerinden öğrenmeleri ve bildiklerini paylaşabilmeleri için  
bir ortam oluşturulması amacı ile “Ulusal TTO AĞI” kur-

gulanmıştır. 

2016 yılında Bireysel TTO uzmanlarının üyeliklerine imkan 

verebilecek, örgütlü yapı altında kişisel gelişim fırsatları yara-
tacak Teknoloji Transfer Profesyonelleri Derneği        kuru-
luşu gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizdeki her tür işletmeye sağlanacak iş mentorluğu  hiz-
metlerinin kalitesinin artırılması ve yaygınlaşması hedefine 
yönelik Ulusal İş Mentorluğu İnisiyatifi, 2017 yılında ortak 

akıl ile bilgi, deneyim ve zenginliklerini paylaşma niyetlerini 
beyan ettikleri bir Ortak Bildiri imzalamışlardır.  

Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi -      

İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi Yaratıcı İstanbul Mali Destek 
Programı kapsamında 2108 yılında USIMP tarafından          
kurgulanan ve USIMP Üyeleri ile yürütülmekte olan proje, 
USİMP’in ulusal Teknoloji Transfer süreçlerinin                  

standardizasyonuna ve  kapasite gelişimi gayretlerinin           
kurumsallaşmasına hizmet vermektedir. 

www.usimp.org.tr 

2019 Web: www.usimp.org.tr 

Facebook / @usim.platformu 

Linkedin: USIMP 

Twitter: usimplatformu 

İletişim 
 

ÜSİMP Merkez 

Cemal Paşa Mah. Gazi Paşa Bulvarı, M. Ateşok  Apt. No:35, 
Kat1., D.2 No: Seyhan, 01120 ADANA  

 

Telefon:  0 322 408 8686  

E-posta:  usimp@usimp.org.tr 

Üniversite - Sanayi İşbirliği 

Merkezleri Platformu 

Uluslararası İşbirlikleri ve Üyelikler 
 ATTP – Alliance of Technology Transfer Professionals Üyesi 

 AUTM –  Association for University Technology Managers Interna-
tional Committee Üyesi, 

 ASTP-NAAC– National Associations Advisory Committee Üyesi 



KURUMSAL 
ÜSİMP, TÜBİTAK ÜSAMP (Üniversite – Sanayi Ortak Araştırma 

Merkezleri Programı) kapsamında, üçlü sarmal (Triple Helix) 

modeline uygun olarak kurulan altı merkez tarafından Hazi-

ran 2007’de kurulmuştur. 
 

Üyelerin temsilcilerinden oluşan Genel Kurul, ÜSİMP’in en üst 

karar organıdır. Genel Kurul’da seçilen ve faaliyetlerinde Genel 

Kurul’a karşı sorumlu olan Yürütme Kurulu tarafından 

yönetilmektedir.  Uluslararası tanınırlığı ile ATTP (Teknoloji 

Transfer Profesyonelleri Birliği) üyesi olan bir Ulusal Şemşiye 

kuruluşudur. 
 

USİMP Misyon ve Yaklaşımının Evrimi 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Başarılanlar 
 MYK nezdinde  TT uzmanı  ulusal meslek tanımı  

 ATTP onaylı RTTP puanlı eğitimler düzenlenmesi, 

 Uluslararası düzlemde tanınırlık, 

 İnovasyon Karnesi, Durum Analizi, gibi standardize araçlarla hiz-

met kalitesi güvencesi 

 Inovasyon karnesi ile imalat sektörü firmalarına özdeğerlendirme 

imkanı sunulması, 

 Patent fuarı etkinliği ile fikri varlıkların yerel sosyo-ekonomik katkı 

sağlayabilmesi için standardize süreçler  

 Arayüz yapıların ihtiyaç odaklı kapasite gelişimleri için  USIMP’e 

özgü  standart araçlarla hizmet sunulması 
 

Üyeler 

ÜSİMP çatısı altında Kasım 2019 itibariyle, TTO olarak 55, 

Destekleyici Kurum ve Arayüz Yapı olarak 21, Teknopark     

statüsünde 7,  Ar-Ge Merkezi olarak 11 üye vardır. Bu 

dağılımla aralarında, İstanbul, Ankara, İzmir illerinin Sanayi 

Odaları, OSTİM, İVEDİK, Antalya Organize Sanayi Bölgeleri ile 

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, KOSGEB Başkanlığı’nın ve 

farklı Sektörlerden Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin bulunduğu 

toplam 94 kurumsal üyesi  ile  faaliyet göstermektedir.   

DÜZENLENEN BAŞLICA ETKİNLİKLER 
 

 

Ulusal Patent Fuarları ve Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Ulusal Kongreleri  
 

2008 yılından bu yana her yıl “Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Ulusal Kongresi” ve 2015 yılından bu yana ise her yıl         

Üniversite Patentlerinin Sektöre tanıtıldığı “Ulusal Patent  

Fuarı” etkinlikleri düzenlenmektedir.2018 yılında bu yana bu 

iki  etkinlik birleştirilmiştir. 

 Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) teknoloji 

portföylerini; sektör temsilcilerine ve yatırımcılara               

tanıtmalarına destek olmak, ekosistem içerisinde sinerji ortamı 

yaratmak ve üniversite ile yatırımcıların tek bir    noktada bu-

luşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Patent Fuarların-

da      bugüne kadar 500’ü aşkın Üniversite Patenti sergilenmiş 

ve yatırımcılara tanıtılmıştır (www.usimppatentfuari.org.tr). 

2018 yılı itibari ile Ulusal Kongreler Patent Fuarı etkinlikleri ile 

birleştirilmiştir.  Bu etkinliğe ATTP tarafından  10 RTTP Puanı 

eşdeğerliği verilmiştir. 

 

Teknoloji Transfer Uzmanı Tanımı ve Tanınırlığı 

“TTO Uzmanı” meslek tanımının yapılması ve Mesleki 

Yeterlilik Kurumu nezdinde meslek tanınırlığı             

süreçlerinin yürütülmesine yönelik 2014 yılında         

çalışmalar başlatılmıştır.  9 Haziran 2018 tarihinde      

Teknoloji Transfer Uzmanı Tanımı Mesleki Yeterlilik   

Kurumu tarafından resmen kabul edilmiş ve Resmi    

Gazetede yayınlanmıştır.   

USIMP halen TTO Uzmanı   Belgelendirme kuruluşu ol-

mak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 
 

Eğitim  ve Sertifikasyon Faaliyetleri 

Bugüne kadar uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içinde 20’yi aşkın Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyo-

nelleri Eğitimleri düzenlenmiştir. 

2018 yılında ise bu eğitimlerin uluslararası tanınırlığı 

sağlanmıştır.  USIMP faaliyetlerinden elde edilecek 

“sürekli eğitim puan”ları (20 CE Puanı) Teknoloji Transfer 

Profesyoneli uluslararası Mesleki tanınırlık belgesi olan 

RTTP sertifikasına yönelik olarak onaylanmıştır. 

 

AMAÇ 

Üniversitelerimizde;  eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri-

nin yanında yeni teknoloji üretilmesine, üretilen bu teknolojile-

rin başta ulusal sanayimiz olmak üzere topluma aktarılmasının 

teşvik edilmesine ve ulusal bilgi ve  teknoloji transfer     ekosis-

teminin geliştirilmesine;   

Sanayi Sektörünün ise;  teknoloji ithal eden ve kullanan bir   

yapıdan,   ileri teknoloji üreten ve ihraç eden, üniversiteler ile 

etkin bir işbirliği içinde olan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya 

dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. 
 

HEDEFLER 

 Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi          

kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında üniversite-sanayi 

işbirliği faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek ve bu kurum 

ve    kuruluşlar ile bilimsel işbirliği faaliyetleri                     

gerçekleştirmek, 

 Ulusal ve uluslararası ortamlarda resmi ve özel kurum ve  

kuruluşların bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmeleri ve       

yaygınlaştırabilmelerini sağlamak, 

 Yeni kurulacak üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının     

kurumsallaşma süreçlerinde, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve 

kalitesinin iyileştirilmesi konularında danışmanlık ve rehberlik 

desteği vermek,  

 Türkiye’de faaliyet gösteren arayüz kuruluşları için bir hizmet 

standardizasyon ve tanınırlık süreci oluşturmak ve bu       

kuruluşların kalitesine ve performansına katkıda bulunmak, 

 Resmi kurumlar nezdinde, üniversite-sanayi işbirliği           

konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem    

planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamak. 
 

 

ÜSİMP Ödülleri 

Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine önemli 

katkılar yaparak, aktif çalışma hayatlarını tamamlamış ve hali 

hazırda bu alanda çalışanlar için örnek olma özelliğine sahip 

kişilerin, ekosistemin en büyük temsilcisi olan ÜSİMP tarafından 

ödüllendirilmesi amacı ile 2012 yılında başlatılmıştır. 

“Türkiye’de Üniversite - Sanayi İşbirliği’nin gelişimine verdikleri 

özgün destek ve katkılar, çok yönlü vizyonları ve getirdikleri yeni 

açılımlar” nedeni ile ÜSİMP’in teşekkür ve şükranlarının bir gös-

tergesi olarak takdim edilmektedir. 

www.usimp.org.tr 


