
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi’21 

 

ÜSİMP’in 2015 yılından bu yana her yıl düzenlemekte olduğu “ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve 

Üniversite-Sanayi Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi”, 2021 yılında 16-24 Kasım 2021 tarihleri arasında 

“Değişen Dünyada Üniversite ve Sanayi El Ele” teması ile Sanal Ortamda düzenlenecektir. 

Tüm oturumlar 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde canlı olarak yayınlanacak, devamındaki bir hafta 

boyunca ise canlı yayınların video kayıtları çevrimdışı olarak yayında kalacaktır. 

16 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında tüm stantlar ziyarete açık olacak, 16-17 Kasım tarihlerinde stant 

yetkilileri ile ziyaretçiler canlı görüşme yapabileceklerdir. 
 

Tanıtım Videosu için tıklayınız. 
 

2021 Fuar Yenilikleri 

• Fuarda stant açmanın bedeli stant başına sergilenecek patent sayısına bağlı olmaksızın        

4.500 TL + %18 KDV olarak belirlenmiştir. Her kurum dilediği kadar patent sergileyebilir. 

Dileyen TTO’lara Ek bir Hizmet olarak 

2021 yılı ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nda TTO’ların patentleri için ticarileşme sürecine yönelik “ÜSİ 

Buluşmaları” adı altında yeni bir hizmet verilecektir. 

Hizmetten Kimler, Nasıl Yararlanabilir? 

• UPF’de stand açan TTO’lar yararlanabilir 

• Her TTO patentlerinden en fazla iki (2) tanesi için bu hizmeti talep edebilir 

• UPF’21 sırasında verilecek “Ek Hizmet” için başvurulan patentlerden, patent başına 500 

TL+KDV başvuru ücreti alınır 

• Patentler ÜSİMP uzman grubu tarafından değerlendirilir ve patentin ön değerlendirmesine 

göre “ÜSİ Buluşmaları”na kabul alır.  

• ÜSİ Buluşmalarına kabul almayan patentler için ilgili TTO’ya ön rapor ile gerekçe bildirilir. 

“ÜSİ Buluşmaları” Süreci Nasıl İlerler? 

• Kabul edilen patentler ilgili TTO’ya bildirilir ve ek hizmetin devamında patentlerin her biri için 

500 TL+KDV alınır, 

• Kabul edilen patentler için; RTTP sertifikasına sahip ve halen sahada ticarileştirme süreçlerinde 

aktif olarak görev yapan kişilerden oluşan “ÜSİMP Uzman Grubu” tarafından değer önerisi, 

müşteri segmenti, iş modeli, vb. yönlerini içeren bir bilgilendirme notu hazırlanır. 

• Bilgilendirme notu “ÜSİMP Genişletilmiş Uzman Havuzu” ekibi ile paylaşılır ve seçilen 

patentlerle ilgilenebilecek şirketler belirlenir. 

• Seçilen patentlerle ilgilenebilecek şirketler listesi ilgili TTO ile paylaşılır ve buluşçunun da 

görüşü alınarak UPF’21 sırasında her bir patent için en çok 2 farklı şirketle ortak birer toplantı 

ayarlanır. 

• UPF’21 sırasında programlı olarak yapılacak 30 dakikalık toplantılara Şirket, ilgili TTO, buluşçu 

ve ÜSİMP Uzmanı katılır. 

• Görüşmelerin sonucunda ilgili TTO ve Şirketin görüş ve düşünceleri yazılı olarak alınır. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNJds2xsfVE&t=6s


 

UPF’21 sonrası Ne Olur? 

• Tarafların ortak çalışmayı sürdürmeyi arzu etmeleri durumunda, taraflarca belirlenecek 

koşullarda, UPF’21 sonrasında profesyonel anlamda “ÜSİMP Hizmeti” verilir.  

• Bu kapsamda verilecek hizmetlerin ücretleri hizmetin niteliğine göre taraflarca belirlenir. 

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021  

Katılımınızın “UPF’21 ÜSİ buluşmaları” etkinliğine değer katacağına inanıyor ve ek hizmetten 

faydalanmak isteyen TTOların https://forms.gle/U4Q6K7naPY6qvhwk9 adresinden başvuru 

formunu doldurmasını rica ederiz. 

 

Ulusal Kongre Oturumu 

Her zaman olduğu gibi Fuar temasıyla ilgili konularda belirlenecek paneller için Çağrılı Konuşmacılar ile 

düzenlenecektir. 

 

Stant Özellikleri 

Katılımcılar kendilerine tanımlanan dinamik yönetici panelini kullanarak, stantlarını kendi istekleri 

doğrultusunda donatabileceklerdir.  

Kurum ve İletişim Bilgileri, Kartvizit, Katalog, Banner, Poster ve Video ekleyebileceklerdir. 

Kendi stantlarındaki “Canlı Sohbet” ve “Mesajlaşma” özelliklerini kullanabileceklerdir. 

 

Sponsorluk Seçenekleri 

▪ Ana Sponsor (20.000 + %18 KDV), 

▪ Etkinlik Sponsorluğu (15.000 + %18 KDV), 

▪ Oturum Sponsorluğu (7.000 + %18 KDV), 

▪ Destek Sponsorluğu (2.500 + %18 KDV)  

 

Sponsorluk içerikleri için tıklayınız. 

 

Tüm başvuruların ÜSİMP Merkez’e (usimp@usimp.org.tr) E-Posta ile iletilmesi rica olunur. 

https://forms.gle/U4Q6K7naPY6qvhwk9
https://www.usimp.org.tr/uploads/UPF21/sponsorluk_dosyasi_upf21.pdf
mailto:usimp@usimp.org.tr

