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ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU (ÜSİMP) 

 2011 - 2012 FAALİYETLERİ ÖZETİ  

 

GİRİŞ 

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), TÜBİTAK ÜSAM (Üniversite-Sanayi 

Ortak Araştırma Merkezleri) Programı kapsamında üniversite-sanayi arayüz yapıları olarak 

faaliyete başlayan ve TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile 2006 yılı sonunda ÜSAM Programının 

kapatılmasının ardından dernek veya şirket olarak faaliyetlerini aynı anlayışla sürdüren 

Merkezler tarafından,  2007 yılında kurulmuştur. 

Farklı sektörlerden değişik yasal kimliklere sahip arayüz kurumlarının katılımı ile halen 18 

üyenin oluşturduğu ÜSİMP, mevcut yapısı ile “üniversiteler, iş dünyası ve STK” temsilcilerini 

şemsiyesi altında barındırmaktadır.   

Misyonu, ülkemizi teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden 

bir yapıya getirebilme doğrultusunda değişik faaliyetleri aracılığı ile katkılar koyabilmektir.  

Özgün yapılardaki üyelerinin kurumsal deneyimlerinin getirdiği zenginlik ile bilim ve teknoloji 

ortamının sorunlarına çözüm önerileri oluşturacak ve farkındalık yaratacak etkinlikler 

düzenlemektedir. 

 

SON DÖNEM FAALİYETLERİ 

Tanıtım Çalışmaları: 

ÜSİMP üyelerinin aktif katılımı ve desteği ile 2011 yılının başından itibaren faaliyetlerini 

hızlandırmış ve çeşitlendirmiştir.  

ÜSİMP faaliyetlerini daha etkin duyurabilmek ve daha kolay ulaşılabilmek amacı ile web 

sitesini, üyesi olan OSTİM’in desteği ile 2011 yılının başında yenilemiş ve geliştirmiştir. Web 

sitesi (www.usimp.org) etkinliklerin, duyuru ve raporların daha etkin duyurusunun yapılabildiği 

bir yapıya kavuşmuştur.  

Web sayfasına paralel olarak kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında ÜSİMP faaliyetlerini 

tanıtan Türkçe ve İngilizce iki broşür hazırlanmış, ÜSİMP dosyası ve görsel tanıtım 

malzemeleri (kırlangıçlar) tasarlanarak bastırılmıştır. Bu görsellere ÜSİMP web sayfasından da 

erişilebilir. 

 

Uluslararası İlişkiler: 

2011 yılında uluslararası işbirliği oluşturma çalışmaları da başlatılmıştır. 2011 yılının Haziran 

ayında AUTM ile yapılan görüşmeler sonunda Türkiye’de eğitimler, çalıştaylar düzenlenmesi, 

deneyim paylaşımları ve teknik danışmanlık gibi konularda işbirliğine yönelik bir “AUTM-

ÜSİMP İyi Niyet Anlaşması” imzalanmıştır.  

http://www.usimp.org/
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ÜSİMP uluslararası işbirliği oluşturma çalışmaları kapsamında Profesör Henry Etzkowitz’in 

başkanı olduğu Triple Helix Association (THA)’nın 2013 kongresinin Türkiye’de yapılması 

için bir başvuru dosyası hazırlanmış, ancak işbirliğinin maddi boyutunun USİMP tarafından 

karşılanmasındaki güçlük nedeni ile anlaşma sağlanamamıştır. Triple Helix Association 

Turkey Chapter oluşturulması konusunda işbirliği yapma görüşmeleri devam etmektedir.  

Ayrıca European Knowledge Transfer Society (EUKTS) ile teknoloji transferi ve üniversite 

sanayi işbirliği hizmetleri konusunda eğitim modüllerinin akreditasyonu görüşmeleri de devam 

etmektedir.  

 

Kamu İlişkileri ve Katkılar 

ÜSİMP, 27 Aralık 2011 tarihli BTYK kararları akabinde bazı kamu yetkililerinden randevu 

alarak, ulusal düzlemde kendisini tanıtmaya çalışmıştır. Özel bilgi notları hazırlayarak Bilim 

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Bakan Yardımcısı, Müsteşarı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, 

KOSGEB ve TÜBİTAK Başkanlıklarına heyet ziyaretleri gerçekleştirmiş ve Üniversite-sanayi 

işbirliğinin kurumsal bir yapı ve sürdürülebilir yasal bir dayanak kazanması konusunda bu 

kurumlarca yürütülmekte olan çalışmalara bilfiil katkı koymaya gönüllü olduğu bilgisini 

sunmuştur. 

Özellikle ülkemizde kurulma çalışmaları devam eden “Teknoloji Transfer Ofisleri” 

çalışmalarında yol gösterici olabilecek bir “Model Önerisi” dokümanı hazırlanmıştır.  ÜSİMP 

üyeleri, yeni Patent ve Faydalı Model Kanun Tasarısı ve TÜBİTAK yasası değişikliği 

tartışmalarına katılmış ve görüş hazırlamış, TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri oluşturulması 

çalışmalarına, EPO ve TPE tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Üniversitelerinde FMH 

Farkındalığının Yaygınlaştırılması” projesine de katkı koymuştur. 

 

Etkinlikler: 

Çok farklı kurumlardan toplam 300 kişinin katılımı ile 4. ÜSİMP Ulusal Üniversite-Sanayi 

İşbirliği Kongresi 2-3 Haziran 2011 tarihleri arasında EBİLTEM ve EBSO’nun ev sahipliğinde 

İzmir’de gerçekleştirilmiş ve sonuçları, “Kongre Sonuç Raporu’nda toplanmıştır. Hazırlanan 

rapor ilgili kamu kurumları ile birlikte 112 Üniversite’nin Rektörlüklerine ve 60 Sanayi ve 

Ticaret Odası Genel Sekreterliklerine posta yolu ile iletilmiştir. Ayrıca rapor ÜSİMP web 

sayfasından da aktif olarak duyurulmuştur.  

ÜSİMP-AUTM işbirliğinin ilk faaliyetler dizisi 27-28-29 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul ve 

Ankara’da gerçekleşmiştir. 27 Şubat’ta ARTEV’in ev sahipliğinde İstanbul’da, 28 Şubat’ta TPE’nin 

ev sahipliğinde “Fikrin Ürüne Dönüşme Süreci” semineri ve 29 Şubat tarihinde TOBB’un ev 

sahipliğinde, OSTİM ve ASO’nun sponsorluğunda “Fikirden Ürüne Giden Süreçte 

Üniversitelerin Rolü” Ankara’da gerçekleşen çalıştay ile Türkiye için uygun Teknoloji Transfer 

Modelinin nasıl olması gerektiği tartışılmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 55 Kurum ve 

kuruluştan 112 kişinin katıldığı etkinliklerde ortaya çıkan sonuçlar “Sonuç Raporu”nda 

toplanarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. 
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ÜSİMP ulusal düzlemdeki faaliyetlerine 10-11 Nisan 2012 tarihleri arasında Adana’da “Ar-Ge 

Merkezleri Sempozyumu” ile devam etmiştir. Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana 

Ticaret Borsası, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Adana ÜSAM ve Adana Organize Sanayi Bölgesi 

ev sahipliğinde düzenlenen “Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu”na toplam 150 temsilci 

katılmıştır. Bu Sempozyumda Sanayi Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen bilimsel ve/veya teknolojik 

özgünlüğe sahip çalışmaların sunulması ve ortak sorunların tartışılması amaçlanmıştır 

ÜSİMP ulusal çalışmalarına 27 Nisan 2012 tarihinde Ankara Sanayi Odasının ev sahipliğinde 

düzenlenen “Üniversite-Sanayi işbirliği Merkezleri Zirvesi” ile devam etmiştir. Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde hali hazırda farklı düzeylerde üniversite-sanayi 

işbirliği hizmetleri veren 41 kurumu bir araya getirerek düzenlenen etkinlikte üniversite sanayi 

işbirliğinden beklentiler, mevcut sorunlar ve çözüm yolları tartışılmıştır. Zirve sonucunda 

hazırlanan “Zirve Sonuç Raporu” başta katılımcılar olmak üzere üniversite rektörlükleri ile 

Sanayi ve Ticaret Odalarına posta ile gönderilmiştir. Ayrıca raporlar ÜSİMP web sayfasının 

yanında sosyal paylaşım araçları ile de duyurulmuştur.  

ÜSİMP-AUTM etkinliğinin ikinci faaliyeti 24-26 Mayıs 2012 tarihinde “Teknoloji Transfer 

Ofisleri Eğitmenlerin Eğitimi” programı ile İzmir’de gerçekleşmiştir. Başta ÜSİMP üyesi kurum 

ve kuruluşlar olmak üzere ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği hizmeti veren kuruluşlardan 50 

temsilci AUTM uzmanları tarafından verilen eğitime katılarak sertifika almışlardır.  

ÜSİMP 5. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi 21-22 Haziran 2012 tarihleri arasında 

Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi 

Rekabet Forumu ve İstanbul Sanayi Odası’nın işbirliği ve desteği ile gerçekleştirilen Ulusal 

Kongre kapsamında ayrıca, LES Türkiye ile işbirliği içinde “Teknoloji Yol Haritası Eğitimi” ve 

“Temel Fikri Mülkiyet Hakları (FM) ve Lisans Süreçleri Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. 5. 

Kongre’nin “Sonuç Raporu” hazırlanmış ve web sayfasından duyurulmuştur. 

 

ÜSİMP Onur Ödülleri   

2012 yılında ilk kez verilen ÜSİMP Onur Ödülleri ihdas edilmiş ve  “2012 ÜSİ Onur Ödül”leri, 5. 

Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Açılış Oturumunda “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 göstergesi olarak, Sayın Aykut 

GÖKER ve Sayın Refik ÜREYEN’e takdim edilmiştir. Bu uygulama bundan sonraki kongrelerde 

de sürdürülecektir. 

 

Diğer Çalışmalar 

“Üniversite-Sanayi işbirliği Merkezleri Zirvesi” etkinliği öncesinde 26 soruluk bir “Üniversite-

Sanayi işbirliği Merkezleri Anketi” hazırlanmış ve etkinliğe kayıtta doldurulması istenmiştir. 

Bu anket sonuçları incelenerek halen ülkemizde “Arayüz “kuruluşu olarak hizmet vermekte olan 

kurum ve kuruluşların sorunları ve beklentileri konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. 
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Ayrıca, etkinlikte  “ÜSİMP Üyeliği İlgi Beyan Formu” dağıtılmış ve Zirveye katılan ancak ÜSİMP 

üyesi olamayan 12 kurum da ÜSİMP üyesi olmak için başvuruda bulunmuştur. Bu kurumların 

üyelik başvuruları değerlendirilme aşamasındadır.  

USİMP tanınırlığını ve bilgi paylaşımını arttırmak için deneme mahiyetli “ÜSİMP-TTO” LinkedIn 

Grubu oluşturulmuştur. 

Bunların yanı sıra, 29 Ekim 2011 tarihinde OSTİM ev sahipliğinde, 27 Şubat 2012 tarihinde 

TOBB’un ev sahipliğinde ve 20 Haziran 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde 

ÜSİMP Genel Kurulları düzenlenmiştir.  

 

Hazırlanan ve Basılan Raporlar: 

 4. ÜSİMP Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi SONUÇ Raporu, Aralık 2011,      

13 sayfa 

 Teknoloji Transfer Ofisleri Model Önerisi, Ocak 2012, 6 sayfa 

 ÜSİMP Broşür (İngilizce ve Türkçe) 

 ÜSİMP Bilgi Notu, Ocak 2012,  7 sayfa 

 Fikirden Ürüne Giden Süreçte Üniversitelerin Rolü Çalıştayı Sonuç Raporu, Mart 

2012, 12 sayfa 

 Üniversite-Sanayi işbirliği Merkezleri Zirvesi Sonuç Raporu, Mayıs 2012,                        

20 sayfa 

 5. ÜSİMP Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi SONUÇ Raporu, Temmuz 2012,    

6 sayfa. 

 

SONUÇ 

Tüm bu etkinlikler ÜSİMP üyelerinin maddi ve manevi katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Yeni 

dönemde ÜSİMP’in ulusal düzlemdeki etkinliğini arttırabilmek ve hizmetlerini 

yaygınlaştırabilmek için üye sayısının arttırılması, hizmetlerin değişen ihtiyaçlara göre 

çeşitlendirilmesi gibi konular tartışılmaktadır. Bu kapsamda ÜSİMP “Çalışma İlkeleri” yeniden 

değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Benzer şekilde ÜSİMP hem kurumsal kimliği ile hem de üyeleri üzerinden ulusal ve uluslararası 

işbirliklerine devam edecektir.  


