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ÜSİMP ÇEVRİMİÇİ RTTP EĞİTİM VE SERTİFİKA ALMA KURALLARI 

 
Gerek içerik gerekse eğitmen kadrosuyla Ülkemizde hâlihazırda eşdeğeri olmayan yeni bir 
RTTP eğitimi; “Software-Based Technology Transfer” başlıklı 12-13-14-19 Aralık 2022 
tarihlerinde toplam 4 oturum şeklinde çevrim içi gerçekleştirilecek olan eğitimimizin hedefi 
katılımcılarımıza yazılımla ilgili alanlarda teknik bilgi korumasına yönelik yöntemler hakkında 
bilgi vermek, yazılım tabanlı buluşların değerlemesi, iş modellerinin ve anlaşmaların 
geliştirilmesine yönelik becerilerin kazandırılmasıdır.  
Eğitimlere tam katılım sağlayanlar RTTP Sertifikasına yönelik 15 CE Puanı kazanacaklardır. 
 
1. Eğitime Katılım İçin Teknik Gereklilikler 
 

● Stabil internet bağlantısı 
● Dizüstü/Masaüstü bilgisayar 
● Bilgisayar kamerası (Dahili kameranızın çalışır vaziyette olması gereklidir.) 
● Mikrofon – Kulaklık 
● Yalnız olacağınız bir ortamda bulunmanız 

 
Lütfen bu donanımlarınızın sorunsuz çalıştığından emin olunuz.  
 

➔ Ses ve görüntü kontrollerinizi eğitim başlamadan önce tamamlayınız. 

➔ Bilgisayarınızın eğitim boyunca şarja takılı olmasını sağlayınız. 
 
2. Eğitim Esnasında Uyulması Gereken Kurallar 
 

● Eğitim ZOOM’u programın başlama saatinden 15 dak. önce açılacaktır. Katılımcıların 
bu saatten itibaren programa uygun saatte giriş yapmaları gerekmektedir. 

 

● Her oturumun ilk on dakikası içerisinde cevaplanmak üzere e-yoklama linki sizlerle 
ZOOM “Chat” üzerinden paylaşılacak ve on dakikanın sonunda kullanıma 
kapatılacaktır. 

 

● Katılımcılar eğitime Ad, Soyadları, Kurum İsimleri ve kurum e-postaları ile giriş yapmak 
zorundadırlar. 

 

● Eğitime %90 oranında katılım zorunludur. 
 

● Katılımcıların kameraları tüm eğitim süresi boyunca açık olmalıdır. Katılım takibi eğitim 
sorumluları tarafından yapılacaktır. Kamerası açık olmayan katılımcılar o oturumda 
yok sayılacaktır. 
 

● Katılımcıların yaşayabilecekleri donanımsal/sistemsel sorunlar katılımcının 
sorumluluğundadır. Önceden tedbir alınması önerilir.  
 

● Case Study, Essay vb. ödevlerin usimp@usimp.org.tr adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. 
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● Eğitime katılımcıların interaktif bir şekilde katılması beklenmektedir. 
 

● İki oturum arası 15 dak. ve öğle arası 60 dak. olup bu sürenin aşılmaması konusunda 
hassasiyetinizi rica ederiz. 
 

3. KVKK Hakkında 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine istinaden katılımcıların kişisel 
verileri gizli tutulacaktır. ÜSİMP katılımcılardan eğitimin fotoğraf veya video kaydını alma ve 
kendi sosyal medya kanallarında bu kayıtlardan elde ettiği görüntüleri paylaşma iznini e-form 
yolu ile isteyecektir. Kanun kapsamında ZOOM üzerinden gerçekleşecek ÜSİMP eğitimlerinde 
katılımcıların fotoğraf çekmesi, video kayıt alması ve bu kayıtların, ekran görüntülerinin vb. 
paylaşılması yasal olarak suç niteliği taşımaktadır. Ayrıca eğitimlere katılan kişilerin görünen 
ekran isimlerinin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerekmektedir. 
 
4. Eğitim Esnasında Soruların İletilmesi ve Katılımcılık 
 
Eğitim esnasında tüm katılımcıların ses izinleri açık olmasına rağmen konuşmadıkları 
zamanlarda dikkat dağınıklığına yol açmaması için kapalı tutmaları istenmektedir. Söz almak 
isteyen katılımcılar ZOOM uygulamasında sağ alt kısımda bulunan “Raise Hand” simgesini 
kullanarak isteklerini belirtebilirler. Bu istekler eğitmenler tarafından görülür ve uygunluk 
durumuna göre katılımcıya söz verilir. Katılımcılar sorularını yazılı iletmek isterler ise ZOOM 
“Chat” bölümünü kullanabilirler. Soruları eğitmenler tarafından yanıtlanır. 
 
5. Breakout Rooms Hakkında 
 
Eğitmenler ile interaktif çalışabilmek için ZOOM’un sohbet odaları olan “Breakout Rooms” 
kullanılacaktır. Katılımcılar ÜSİMP ekibi tarafından gruplar halinde odalara dağıtılacak, 
eğitmenler ile networking, soru-cevap ve case study çalışmalarını gerçekleştirebileceklerdir.  
 
6. Sınavlar Hakkında 
 
Sınav süresi 30 dakika ile sınırlı olacaktır. 
 
7. Başarı Koşulları 

• Devam Koşulunun sağlanması gerekir. 

• Eğitim sırasında verilecek Case Study, Essay vb. ödevlerin usimp@usimp.org.tr 

adresine gönderilmesi zorunludur. 

• Sınav sorularının en az %70’inin doğru yanıtlanması şartı aranmaktadır.  

Bu koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda adayın eğitimi tekrarlaması 
(ücretsiz olarak) gerekir. 
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8. Anketler Hakkında 
 

● “Eğitmen Değerlendirme Anketleri” ilgili eğitmenin dersi bitiminde katılımcılara e-
doküman olarak “Chat”ten gönderilir ve saat 19.00’a kadar değerlendirmeleri 
beklenmektedir. 19.00 sonrası anket doldurma işlemi gerçekleşmeyecektir. 
 

● “Eğitim Değerlendirme Anketi” eğitim bitiminde katılımcılara e-doküman olarak 
“Chat”ten gönderilir ve saat 19.00’a kadar değerlendirmeleri beklenmektedir. 19.00 
sonrası anket doldurma işlemi gerçekleşmeyecektir. 
 

 
Önemli: 
 
Herhangi bir sorun yaşadığınızda Ofis (0322 408 86 86) ve Mustafa Daday (0533 513 38 32) ile 
irtibata geçebilirsiniz. 
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