
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜSİMP-TÜBİTAK İş Birliğinde 

ÜSİ BULUŞMALARI 2022 
 

 

  

ÜSİMP PATENT TABANLI TİCARİLEŞTİRME DESTEK HİZMETİ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

✓ Alanında deneyimli RTTP sertifikalı teknoloji transferi profesyonelleri ile 

çalışarak ticarileştirme sürecinde deneyim kazanılması, 

✓ Teknoloji tanıtım dokümanı oluşturulması, 

✓ Olası lisansör belirlenmesi, 

✓ Müzakere teknikleri konusunda deneyim elde edilmesi, 

✓ Potansiyel lisansörler ile görüşme gerçekleştirilmesi, 

✓ Buluşun TRL seviyesinin artırılması için iş birlikleri oluşturulması 

hedeflenmiştir.   

 

Hedeflenen Kazanımlar 

 

Başvuruların kabulü ile ÜSİMP Uzmanları ile başvuruların eşleşmesi sağlanacaktır. 

Eşleşmeler doğrultusunda TTO Uzmanı/Buluş Sahibi/ ÜSİMP Uzmanı görüşmeleri 

gerçekleştirilecektir. ÜSİMP Uzmanları tarafından hazırlanacak Teknoloji Tanıtım 

Dokümanı, Potansiyel Firma/Kurum listeleri doğrultusunda ÜSİMP tarafından 

potansiyel firmalar ile randevular planlanacaktır. 

Firma/Buluş Sahibi/TTO Uzmanı/ÜSİMP Uzmanı yapılandırılmış görüşmeleri 

doğrultusunda Teknoloji Ticarileştirme Yol Haritalarının oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Görüşmelerin tamamlanması doğrultusunda sürece ilişkin Başvuru 

sahibi kurum personelinin ve ÜSİMP Uzmanlarının deneyimlerini, kazanımlarını, olası 

adımları ve yürütülen süreçleri içeren Süreç Raporunun hazırlanması ile ÜSİ 

Buluşmaları 2022 hizmet sürecinin tamamlanması planlanmıştır.   

ÜSİ Buluşmaları 2022 

 

Hizmet Süreci 

ÜSİ Buluşmaları, ÜSİMP paydaşlarının portföyünde yer alan patentlerin 

ticarileştirme sürecine ivme kazandırmak, üniversitenin sahip olduğu fikri 

haklar portföylerine yatırım yapma bilincini artırmak amacıyla ÜSİMP- 

TÜBİTAK İş Birliğinde; TTO uzmanları, buluş sahipleri ve olası lisansör firmaları 

bir araya getiren bir hizmettir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU

BAŞVURU ÜSİMP UZMANI EŞLEŞTİRMESİ

TTO UZMANI/BULUŞ SAHİBİ/ ÜSİMP 
UZMANI GÖRÜŞMELERİ

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEKNOLOJİ ÖZET DOKÜMANININ 
OLUŞTURULMASI

İLK TEMAS İÇİN FİRMA/KURUM 
LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI

FİRMA TEKNOLOJİ TANITIM DOKÜMANI 
OLUŞTURULMASI

RANDEVULARIN PLANLANMASI

FİRMA/BULUŞ SAHİBİ/TTO 
UZMANI/ÜSİMP UZMANI GÖRÜŞMELERİ

SÜRECİN TAMAMLANMASI TİCARİLEŞTİRME YOL HARİTASI 
OLUŞTURMA

SÜREÇ RAPORU

Başvurulan 

patentler 

doğrultusunda 

RTTP Belgesine 

sahip ÜSİMP 

uzmanı ile 

eşleştirme 

sağlanacaktır. 

TTO’lar en fazla 2 patent 

için ticarileştirme desteği 

isteyebilecektir. UPF 

katılımcıları için Hizmet 

Bedeli patent başına      

750 TL+ %18 KDV. Katılımcı 

olmayanlar için patent 

başına 1500 TL + %18 KDV.   

Görüşmelerin sonucuna göre, 

mentorların tavsiye 

niteliğindeki yol haritaları 

(TÜBİTAK 1702 Patent 

Lisanslama desteği patent 

olgunlaştırmasına yönelik 

çalışmalar için diğer TEYDEB 

destekleri) 

Patent ile 

ilgilenen en 

fazla 2 firma ile 

ön görüşme 

ayarlanır. 

Görüşmeler sonucunda 

başvuru Sahibi TTO 

uzmanı, ÜSİMP Uzmanı 

tarafından süreç raporu 

oluşturulur. (Deneyimler, 

kazanımlar, olası adımlar, 

yürütülen süreçler vb.) 

Firmalara 

gönderilebil

ecek, gizlilik 

içermeyen, 

buluşu 

tanıtacak 

metinler, 

sunumlar 

.vb. 

Değer Önerisi, 

Müsteri Segmenti, 

Teknolojinin 

Seviyesi ve 

gereksinimler 

Uygulama Alanları 

Pazar Bilgisi 

 

UYGUN MU? 

https://tr.surveymonkey.com/r/KQXR5WX


 

Başvuru Sahibi Kurum Yetkili Personeli 

✓ Başvurulan patent ile ilgili istenilen bilgi ve belgeleri paylaşır. 

✓ Buluş Sahibi ile ÜSİMP Uzmanı arasındaki gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlar.  

✓ Patentli teknoloji ile ilgili geçmiş ticarileştirme çalışmaları konusunda bilgi verir.  

✓ Başvurmuş olduğu kurumun var ise ticarileştirme stratejileri, öncelikleri hakkında 

ÜSİMP Uzmanlarına bilgi verir.  

✓ Düzenlenecek toplantılara ilişkin uygunluk bildirimini iletir ve toplantılara gerekli 

hazırlıkları yaparak katılım gösterir. 

✓ Patent özet raporunun hazırlanması, patent tanıtım bilgisinin hazırlanması, müzakere 

dokümanının oluşturulması, süreç raporunun hazırlanması sürecinde ÜSİMP Uzmanı ile 

çalışır ve katkı sunar.  

✓ Müzakere sürecinde kurumunu temsilen toplantılara katılır. Kurumun ticarileştirme 

stratejileri yaklaşımları doğrultusunda gerekli bilgileri paylaşır.   

✓ Tüm süreci ÜSİMP ile koordineli şekilde takip eder ve katkı sağlar. 

 

Buluş Sahibi  

✓ Buluş Hakkında teknik bilgi ve belgeleri sunar.  

✓ Var ise buluşa ilişkin planlamış/yürütüyor olduğu Ar-Ge çalışmaları, doğrulama 

çalışmaları hakkında bilgi paylaşır.   

✓ Potansiyel lisansör kurumlar, aktif görüşülen kurumlar, geçmişte iletişim kurulan 

kurumlar hakkında bilgi sunar.  

✓ Başvuru sahibi kurum yetkili personeli ile düzenlenecek toplantılara katılır. Gizlilik 

koşulları altında buluşa ilişkin teknik bilgileri paylaşır.  

 

ÜSİMP Uzmanı (RTTP Uzmanları) 

✓ Başvuru sahibi kurumun TTO uzmanı ile görüşmeleri gerçekleştirir. (Buluşa İlgisi, bilgisi, 

buluş sahibi hakkında bilgiler, geçmiş ticarileştirme çalışmaları vb. deneyim paylaşımı 

vb.) 

✓ Başvurulan Patentin Buluş Sahibi+ TTO uzmanı ile görüşmeleri gerçekleştirir. (Buluşun 

çözdüğü problem, ticarileştirmeye ilgisi, buluşu geliştirmek, ticarileştirmek için 

gereklilikler, görüşülebilecek firmalar vb.) 

✓ Teknoloji Özet Dokümanını oluşturur ve ÜSİMP ile paylaşır.   

✓ İlk Temas İçin Firma Listelerinin Oluşturur, ÜSİMP ile paylaşır.   

✓ Firmalar ile görüşme öncesi teknoloji tanıtım dokümanı oluşturur (sunum, mail vb.), 

ÜSİMP ile paylaşır.  

✓ Firmalar ile görüşmelere katılma ve öncesinde müzakereler konusunda başvuru sahibi 

kurumu, buluş sahibini, TTO uzmanını bilgilendirir. 

✓ Görüşme sonuçlarına göre Ticarileştirme Yol haritası görüşünü ÜSİMP ile paylaşır.  

✓ Tüm süreç sonucunda Başvuru sahibi kurum ile Süreç Raporu’nu hazırlar. (Deneyimler, 

Kazanımlar, Olası adımlar, Yürütülen süreçler) 

 

ÜSİMP 

✓ ÜSİMP Uzmanları tarafından hazırlanan teknoloji özet dokümanını Başvuru sahibi 

kurumlar ile paylaşır.  

✓ ÜSİMP Uzmanı, Başvuru sahibi kurum uzmanı arasında gerekli koordinasyonu sağlar. 

✓ Başvurular ile ilgili gerekli sunulan bilgi ve belgeleri tasnifler.  

✓ ÜSİMP Uzmanları tarafından sunulan potansiyel firma listeleri doğrultusunda gerekli 

randevuları oluşturur/ toplantıları planlar, katılım sağlar toplantı tutanaklarını tutar.  

✓ Tüm sürecin koordinasyonunu yürütür.  

✓ Sürecin çıktılarını ekosistem paydaşları ile paylaşır.  

 

Görev Paylaşımları 



 

 

 

ÜSİ Buluşmaları 2022 ÜSİMP Patent Tabanlı Ticarileştirme Destek Hizmeti organizasyonunun 

düzenlenmesi için önemli katkılarını sunan Organizasyon Komitesine teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ 

ÜSİ Buluşmaları 2022 kapsamında; Fikri mülkiyet hakları yönetimi, fikri mülkiyet 

hakları transferi, yenilikçi iş birliği modelleri, ticarileştirme gibi pek çok farklı 

boyutta teknoloji transferi başarıları gösteren ülkemizdeki RTTP uzmanlarından 

oluşan ekip destek sağlayacaktır. RTTP unvanı, uluslararası mesleki yeterlilik ve 

deneyim standardıdır.   

TİCARİLEŞTİRME HİZMETİNDE RTTP UZMAN HAVUZU 

 

Cemalpaşa Mah., Gazipaşa Blv, M. Ateşok Apt.  

No:35, Kat:1, D:2, Seyhan/ADANA 

0 322 408 86 86      

usimp@usimp.org.tr 

www.usimp.org.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usimp.org.tr/tr/sayfa/icerik/rttp-279

