
RTTP Yol Haritası

Bu doküman ÜSİMP tarafından ÜSİMP üyeleri için hazırlanmış «RTTP Yol Haritası» 
sürecinin bir özetidir. 
Daha detaylı bilgi için lütfen http://attp.info/ sitesini ziyaret edin

http://attp.info/


RTTP Hakkında
RTTP ünvanı, misyonu bilgi ve teknoloji transferinde küresel standartları teşvik etmek ve sürdürmek olan 
Alliance of Technology Transfer Proffessionals (ATTP) tarafından verilmektedir.

RTTP ünvanı hangi alanlardaki profesyonellere verilir?
▪ Fikri mülkiyet hakları yönetimi
▪ Fikri mülkiyet hakları transferi
▪ Yenilikçi iş birliği modelleri
▪ Ticarileştirme 

gibi pek çok farklı boyutta teknoloji transferi başarıları ve örnekleri incelenerek uygun bulunan kişilere verilmektedir.

RTTP ünvanı ile uluslararası düzlemde müşteri ve paydaşlarınıza hangi alanlarda beceri/yetenek ve 
deneyimlere sahip olduğunuzun kanıtlıyorsunuz?

▪ Teknoloji transferi 
▪ Üniversite ve sanayi arasında bilgi sağlayıcılığı
▪ Ticarileştirme uygulayıcılığı 
▪ Profesyonel anlamda patent ticarileştirme
▪ Üniversite sanayi iş birliği 
▪ Start-up şirketi kuruluşu



RTTP Yol Haritası

▪ ATTP, RTTP ünvanına sahip olmak üzere yol haritasında güncellemeye giderek, bu alanda 
profesyonelleşmek isteyenler için «RTTP Adayı» ünvanını da eklemiştir.

▪ RTTP adayları, RTTP ünvanına sahip olmak için gerekli eğitimleri, tecrübe ve becerileri elde etme sürecinde 
olan profesyonelleri temsil etmektedir.
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RTTP Ünvanı

Tecrübe

Anahtar Yetkinlik 

Başarı

RTTP Ünvanına sahip olabilmek için; 

➢Bilgi Değişimi (Knowledge Exchange)

➢Bilgi Transferi (Knowledge Transfer)

➢Teknoloji Transferi (Technology Transfer)

uygulama alanlarında sahip olmanız gereken belli başlı 
kriterler bulunuyor

Kriterler



RTTP Ünvanı

▪ Bilgi Değişimi, Bilgi Transferi, Teknoloji Transferi 
alanlarda en az 3 yıl çalışmış olmak

▪ Veya benzer özellikler ile farklı bir pozisyonda 3 yıl 
çalışmış olmak

▪ ATTP üyesi olmak*

Kriterler

Tecrübe

Anahtar Yetkinlik 

Başarı

*Üye kuruluşların listesi için lütfen http://attp.info/ sitesini ziyaret edin

http://attp.info/


RTTP Ünvanı Etkin ve bağımsız olarak kullanılacak gerekli anahtar yetkinliklerin, 
kazanılmış olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Bunu göstermek için 
aşağıdaki yöntemlerden faydalanabilinir.

Çeşitli eğitimlerle 60 RTTP CE puanının kazanılmış olması
▪ Masterclass, workshop gibi yüz yüze eğitimlere katılım (min. 30 

puan)
▪ Yıllık ATTP toplantısı, konferans, yıllık AUTM toplantılarına 

katılım (mak. 30 puan)
▪ Çeşitli Online/Hibrid eğitimlere katılım (mak. 15 puan)
(Bu yol adaya hızlı ve direkt değerlendirilme fırsatı sağlar)

Aşağıdaki koşullardan en az 2 ‘sinin sağlanması  
▪ İlgili eğitimlerden elde edilen profesyonel yeteneklerin 

listelenmesi
(Aday, RTTP akredite kurslarına katıldıysa ve 60 RTTP CE puanın 
altındaysa bu maddeden de yararlanabilir) 
▪ Deneyim boyunca içinde bulunulan projelerin ve anlaşmaların; 

uygun büyüklük, miktar ve kalitede kriterleri ile listelenmesi
▪ Söz konusu alanlarda* pozisyonun, liderlik rolünün ve katkının 

tanımı

Kriterler

Tecrübe

Anahtar Yetkinlik 

Başarı

* Bilgi Değişimi/ Bilgi Transferi/ Teknoloji Transferi 



RTTP Ünvanı «Bilgi Değişimi ve Teknoloji Transferi» alanlarda tamamlanmış 
projelerden oluşan yetkinlik ve bilgi birikimlerinin ortalama 1000 
kelimelik niyet mektupları ile anlatılması*. 

Niyet mektupları aşağıdaki içeriklerden 1 veya daha fazlasını 
tanımlamalıdır; 
▪ Tarafların hedefleri ile örtüşen kompleks ve önemli işbirliklerinin/stratejik 

partnerliklerin adayın katkısı olmadan oluşmaması
▪ Lisanslama, araştırma anlaşmaları kontratı gibi kompleks ve önemli ticari 

anlaşmaların adayın katkısının olmadan meydana gelmemesi. Söz konusu 
ticari çıktının paydaşlar nezdinde ve pazarda önemli bir etki yaratması

▪ Adayın katkısı olmadan önemli bilgi transferi alanındaki girişimin; kapasite, 
yapı, teşvik veya diğer gelişmeler ile sonuçlanmaması, «Bilgi Değişimi ve 
Bilgi Transferi» alanlarında çıktı oluşturmaması

5 temel yetkinlik ile ilgili bilgi verilmesi;

▪ Strateji

▪ Girişimci Liderlik

▪ Etkin İletişim Becerisi

▪ Yasal ve Teknik Bilgi Birikimi

▪ Proje Yönetimi

Tecrübe

Anahtar Yetkinlik 

Başarı

Kriterler

*Doküman içeriğine yönelik detaylı bilgi için

https://attp.info/tech-transfer-achievement-overview/

https://attp.info/tech-transfer-achievement-overview/
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RTTP Adayı

Belirtilen 
Kriterlere 

Uygun Niyet 
Mektubu 
Oluşması

Niyet 
Mektubu

Ulusal Dernek 
Onayının 
Alınması

Niyet 
Mektubu 

Onayı

Niyet Mektubu 
ile Sisteme 

Giriş

Sisteme 
Giriş



RTTP Adayı
RTTP adaylığı, RTTP statüsüne sahip olmak isteyen profesyonellerin bu yolda ilerlediğini gösteren bir adımdır. RTTP 
adayları, «RTTP Adayı» ibaresini profesyonel hayatlarında kullanarak tüm paydaşlarına RTTP ünvanı yolunda bir önceki 
aşamada olduklarını göstermiş olurlar. 

RTTP adayı olabilmek için en az 6 ay ilgili alanlarda iş tecrübesinin bulunması gerekmektedir.

RTTP adayının, RTTP ünvanını kazanabilmesi için 2 sene süresi bulunmaktadır. 2 sene sonunda RTTP ünvanı alamayan 
adaylar sürece baştan başlayacaklardır.

Niyet Mektubu Hazırlığı

RTTP Adaylarında Aranılan Kriterler

▪ Tecrübe: Adayların Bilgi Değişimi/Bilgi Transfer/Teknoloji Transfer rollerinde aktif olarak çalışıyor olması ve ATTP üyeliği

▪ Anahtar Yetkinlik: Adayın eğitimler ve 1. derece yönetici ile çalışması sonucu aranılan yetkinlik ve donanıma sahip 
olması

▪ Başarı: Adayın kariyer planına ait yol haritasının olması

Adaylar, bu üç kriter bilgilerini içeren  niyet mektubunu 1. derece yöneticisi ile hazırlar ve 2. derece yöneticisine onaylatır.



RTTP Adayı
Kariyer Planı Yol Haritası
Yol Haritası; adayın tecrübesi, eğitimi, yetkinlikleri doğrultusunda 1. derece yöneticisi ile beraber oluşturulur.

Kariyer planı yol haritasında aşağıdaki bilgileri içerir;
▪ Adayın tecrübesi ve mevcut konumu
▪ Adaylık sürecindeki planlanan yol haritası
▪ ATTP onaylı eğitimler ile gelişim sürecinde ilerlediğinin göstergesi
▪ Ve/veya adayın 1.derece yöneticisinin yol haritası sürecindeki tespitleri

Niyet Mektubu Onay

Hazırlanan niyet mektubunun onaylanması ile beraber aşağıdaki adımlar gerçekleşmiş olur;
▪ Adayın niyet mektubunun, adayın pozisyonuna ve koşullara uygun şekilde hazırlanmış olması
▪ Adayın, 1. derece yöneticisinin süreç boyunca adayı destekleyip, onunla beraber ilerleyeceğinin göstergesi
▪ Adayın, 1.derece yöneticisinin desteği ile kariyer planı yol haritasını oluşturulmuş olması



2022 Yılı RTTP Başvuru Tarihleri

➢13 Ocak 2022
➢27 Nisan 2022
➢20 Temmuz 2022
➢18 Ekim 2022



Teşekkür ederim.


