


ÜSİMP ÜYE SAYIMIZ HIZLA ARTIYOR

2021 Yılında aramıza katılan 6 üyemiz ile birlikte güncel üye sayımız  106 ya ulaştı.

Tüm ekosistem paydaşlarımızla birlikte ilk günkü heyecanımız ile iş birliği içinde 
ekosistemin canlılığını artırmaya ve sürdürebilirliğine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

.

E-BÜLTEN

ÜSİMP üyelerinin tam listesine ulaşmak için:

https://www.usimp.org.tr/icerik/uyelerimiz-79

2020 YILINDA NELER YAPTIK

2020 Yılında neler yaptık? 
Videomuzu izlemek için:

https://twitter.com/usimplatformu
/status/1354721004757647361

Tüm ekosistem paydaşlarımızla birlikte ve iş birliği içinde dolu dolu  bir yıl geçirdik. “Birlikte 
Öğrenelim” diye başladığımız 2020 yılında neler yaptık sizler için kısa videoda toparladık. 

Katkıları için tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

ÜSİMP 2021 yılı faaliyet raporuna ulaşmak için: https://www.usimp.org.tr/icerik/faaliyet-raporlari-267

Tüm üyelerimize ekosisteme 
katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

mailto:https://www.usimp.org.tr/icerik/uyelerimiz-79
mailto:https://twitter.com/usimplatformu/status/1354721004757647361
mailto:https://www.usimp.org.tr/icerik/faaliyet-raporlari-267


ÜSİMP UPF’20 ANKET SONUÇLARI 
YAYINLANDI

2021 YILININ İLK RTTP EĞİTİMİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eğitim duyurularımızı www.usimp.org.tr adresinden veya sosyal medya hesaplarımızdan 
takip edebilirsiniz.

Siz de Teknoloji Transfer 
Profesyonelliğini hedefliyorsanız 

Candidate RTTP olarak 
başlayabilirsiniz.
Detaylı bilgi için:

http://attp.info/candidate-rttp/ 

26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında 
gerçekleşen ÜSİMP UPF’20’ ye göstermiş 

olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 

https://sanalusimppatentfuari.org.tr 
sayfasından oturumları izlemeye devam 

edebilirsiniz.

ÜSİMP UPF’20 detaylı raporu:
https://www.usimp.org.tr/uploads/UPF20/U

PF20%20Raporu/upf20_rapor.pdf

2021 Yılının ilk RTTP eğitimi 22 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen  “Commercialisation 
of Research Outputs” başlıklı eğitimi  büyük ilgi gördü.

http://www.usimp.org.tr/
mailto:http://attp.info/candidate-rttp/
mailto:https://sanalusimppatentfuari.org.tr
mailto:https://www.usimp.org.tr/uploads/UPF20/UPF20%20Raporu/upf20_rapor.pdf
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TEKNOLOJİ TRANSFER PROFESYONELİ SAYIMIZ ARTMAYA 
DEVAM EDİYOR

ÜSİMP olarak üyesi olduğumuz ATTP tarafından verilen RTTP sertifikası ve unvanını 
Şubat 2021 döneminde “Boğaziçi TTO’ dan, Gülçin AVUL” almaya hak kazanmıştır.

Uzmanımızı ve çalıştığı ÜSİMP üyesi kuruluşu tebrik ederiz.

RTTP Unvanlı Uzman sayımız  25’e yükseldi. Uzman listesine ulaşmak için:
https://www.usimp.org.tr/icerik/rttp-279 

TÜRKİYE EKOSİSTEMİNDE YER ALAN RTTP ÜNVANLI 
UZMANLAR İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK

Teknoloji transfer ofislerindeki personelin niteliğinin iyileştirilmesi için verilebilecek eğitim
başlıkları konusunda fikir alış-verişi yapmak amacıyla 03 Şubat 2021 tarihinde
ulusal/uluslararası ekosistemde yer alan RTTP Unvanlı Uzmanlar ile bir araya geldik.

Toplantıya 15 RTTP unvanlı 
uzmanımız katılım sağladı. 

Katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz.

RTTP dokümanlarına ulaşmak için 
https://www.usimp.org.tr/icerik/rttp-279 

linkini inceleyebilirsiniz.

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


İNOVASYON YETENEKLERİNİZİ ÖLÇÜYORUZ

Üyelerimiz ile karşılıklı imzaladığımız ÜSİMP İnovasyon Karnesi (İK) işbirliği protokolü 
kapsamında firmalara ücretsiz uygulattığınız “ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ” kullanan üye sayısı 

hızla artıyor.

ÜSİMP Firma Yetkinlik Değerleme 

hizmetleri kapsamında üyelerimize 

ücretsiz sunduğumuz "ÜSİMP İnovasyon 

Karnesi" için Bilgilendirme toplantımızı

AR-GE Merkezi üyemiz  HKTM ile 

gerçekleştirdik.

2021 yılında ÜSİMP İnovasyon Karnesi 
kullanmak isteyen 5 üyemiz ile protokol 

imzaladık.
Toplam 10 üyemiz ÜSİMP İnovasyon karnesini 

halen kullanmaktadır.

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ÜLKEMİZİ 
TEMSİL ETMEYE DEVAM EDİYORUZ

uni.fund  tarafından organize edilen seminere ÜSİMP 
Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Hamit SERBEST ve 

ÜSİMP Yönetim Kurulu başkan yardımcısı
Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN

"Best Practices from Establishment of TTOs in Turkey” 
başlıklı

sunumlarıyla davetli konuşmacı olarak katılım sağladı.



TÜBİTAK KATKILARIYLA GERÇEKLEŞEN 
TOPLANTILAR

ÜSİMP ev sahipliğinde, TÜBİTAK ve 
TÜBİTAK TEYDEB' in katkılarıyla 

1702,1707 nolu ulusal hibe 
programları online bilgilendirme 

toplantısı büyük ilgi gördü.

argemip ev sahipliğinde TÜBİTAK ve 
TÜBİTAK TEYDEB katkılarıyla UFUK 

AVRUPA online bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

argemip  ev sahipliğinde, TÜBİTAK ve 
TÜBİTAK TEYDEB' in katkılarıyla 

1702,1707 ulusal hibe programları 
online bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirildi.

18 Şubat 2021 tarihli toplantıya ait 
sunum ve videolara ulaşmak için:

https://www.usimp.org.tr/icerik/tu
bitak-ulusal-destek-programlari-
online-bilgilendirme-etkinligi-292

mailto:https://www.usimp.org.tr/icerik/tubitak-ulusal-destek-programlari-online-bilgilendirme-etkinligi-292


ÜSİMP GENEL KURUL TADINDA

SOHBET  TOPLANTISI

ÜSİMP SANAYİCİ ÜYELER TOPLANTISI

Üye yöneticilerimizle Zoom platformu üzerinden 06 Şubat 2021 tarihinde  genel kurul 
tadında sohbet toplantısı yapılarak etkin bir fikir alışverişi sağlanmıştır.  Toplam 45 üye 
yöneticinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda aşağıdaki konu başlıkları görüşülmüştür: 

2019-2020 Faaliyet Raporu,  2019-2020 Mali Rapor,  2021 Faaliyet ve Mali Planları.

ÜSİMP sanayici üyelerimiz ile ÜSİMP hakkındaki görüşlerini ve Teknoloji Transfer 
Ofislerinden beklentilerini öğrenmek ve birlikte değerlendirmek için 27 Ocak 2021 ve 17 

Şubat 2021 tarihlerinde etkin ve verimli geçen toplantılar düzenlenmiştir.  

Toplantımıza 25 sanayici 
üyemiz katılım göstermiştir.



ÜSİMP BİRLİKTE ÖĞRENELİM WEBINAR SERİSİ

DEVAM EDİYOR

ÜSİMP ARAYÜZ EĞİTİMİ KATILIMCILARIN
BEĞENİSİ İLE TAMAMLANDI

07.10.2020 tarihinden itibaren her hafta Çarşamba günü 12.30-13.30 saatleri 
arasında düzenlenen ÜSİMP Webinar serisi 2021 yılında «BİRLİKTE ÖĞRENELİM» 

teması ile  büyük beğeni ile devam etmektedir.

20201 yılında tamamlanan webinarlara linkten 
https://www.usimp.org.tr/duyurular/usimp-webinar-serisi-2020-277  ulaşabilirsiniz.

Webinarlara katılım 
sağlamak için: 

usimp.org.tr ziyaret 
ediniz.

Ülkemiz Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Ekosisteminin ana unsuru olan Arayüzlerin 
sayısının giderek artması ve var olan Arayüzlerin de yeni elemanlar istihdam ediyor 

olması dikkate alınarak ÜSİMP bu alanda sağladığı bilgi birikimi ile ekosistemin 
geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz olarak verilen ARAYÜZ TEMEL EĞİTİMİ 

tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz..

Eğitim videoları için:
mailto:https://www.usimp.org.tr/

duyurular/usimp-arayuz-temel-
egitimi-285

mailto:https://www.usimp.org.tr/duyurular/usimp-webinar-serisi-2020-277
mailto:usimp.org.tr
mailto:https://www.usimp.org.tr/duyurular/usimp-arayuz-temel-egitimi-285


ULUSAL BOYUTTA TOPLUMSAL ETKİ DEĞERİ YÜKSEK
BAŞARILARINIZI PAYLAŞALIM!

Üyelerimizin ulusal düzlemde yankı bulan başarılarının ekosistemin olgunlaşmasına önemli
katkılar sağladığı görüşündeyiz.

Gayretlerinizin ve çalışmalarınızın yaygın etkisini artırmak ve birlikte öğrenme yaklaşımı ile
iyi uygulama örneklerini arttırabilmek için Ulusal boyutta toplumsal etki değeri yüksek
başarılarınızı ÜSİMP olarak biz de sosyal medya hesaplarımızda paylaşmayı düşündük.

Bu kriterlere uygun ve ÜSİMP sosyal medya hesapları aracılığı ile de duyurulmasını arzu
ettiğiniz çıktılarınızı ve başarılarınızı kısa bir metin ve varsa görsel ile usimp@usimp.org.tr

adresine göndermenizi rica ediyoruz.

ÜSİMP’İN DESTEKLEYİCİ KURULUŞ OLDUĞU 
ETKİNLİKLER

ÜSİMP’ in destekleyici kuruluş olarak 
yer aldığı ve Girişimcilik ve inovasyon 

araçlarını kullanarak, buluşların 
ticarileştirilmesi sürecini 

deneyimlemek isteyen lisans 3 ve 
üzeri tüm öğrencilere yönelik 

tasarlanan ücretsiz ArTiS Atölye'ye 
başvurular devam ediyor.

Program ve başvuru formu 
https://sunum.sabanciuniv.edu 

SİZDEN GELENLER…

«ÜSİMP İnovasyon Karnesi» 

kullanan

AR-GE Merkezi üyemiz  HKTM 

görüşleri.

Teşekkürlerimizle…

mailto:https://sunum.sabanciuniv.edu


Adres: Cemalpaşa Mh. Gazipaşa Blv. M. Ateşok Apt. No:35  K:1 D:2, Seyhan, 
ADANA

Telefon : 0 322 408 86 86

E-Posta : usimp@usimp.org.tr

Web: http://www.usimp.org.tr/

BİZİ TAKİP EDİN!

mailto:usimp@usimp.org.tr
http://www.usimp.org.tr/
https://instagram.com/usimpmerkez?igshid=1kal6vx9qoy50
https://www.linkedin.com/posts/usimpatentfuari_19-21-aral%C4%B1k-rttp-e%C4%9Fitimi-alanlar%C4%B1nda-activity-6612230013876088832-vBv5
https://www.facebook.com/adana.usimp.5
https://twitter.com/usimplatformu?s=08

