
 

Değerli Paydaşlarımız, 

27-28 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze’de beşinci ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve 

Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, “Üniversite Sanayi İş Birliğinde Toplumsal Fayda İçin Arayüzlerin 

Yeri” teması ile düzenlenecektir.  

Önceki yıllarda katılan paydaşlarımızdan alınan geri dönüşler değerlendirilerek, 2019 yılı etkinliğimizde 

birçok iyileştirmeler yapılmıştır. Ulusal Patent Fuarı 2019 web sayfası http://usimppatentfuari.org.tr 

adresinden erişime açılmıştır. 

ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI, 27-28 Kasım 2019 

Fuarda aşağıdaki kuruluşlar teknolojilerini tanıtacaklardır: 

• TTO’lar Üniversitelerindeki Öğretim Elemanlarına Ait Buluşlar/Patentler, 

• Sanayi Ar-Ge Merkezleri Geliştirdikleri Patent ve Teknolojiler, 

• TGB Kuluçkalarında Faaliyet Gösteren Patent Bazlı Akademik Girişimler. 

TGBD – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’ne işbirlikleri için teşekkür ederiz.  

Ayrıca,  

• Yatırımcı Kuruluşlar 

• Hizmet Firmaları (Patent, Proje, Danışmanlık vb. Şirketleri)  

stant açabileceklerdir. 

2019 YILI YENİLİKLERİ 

Buluşçulara Destekler 

• OAİB – Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İstanbul dışından katılacak buluşçulara yol ve konaklama desteği 

sağlayacaktır. 

İstanbul dışından katılacak TTO’ların sergileyeceği patentlerin buluşçusu konumundaki öğretim 

üyelerinin katılımını sağlamak amacıyla, OAİB – Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri sınırlı sayıda 

buluşçuya konaklama ve yol desteği sağlayacaktır.  

Organizasyon Hakkında 

• Katılımcı kuruluşların sergileyeceği patentlerin tanıtımı kendi stantlarında yapılacaktır. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi ayrıca patent sergisi açılmayacaktır. 

• Fuar alanına yerleştirilecek UPF’19 terminallerinden patentler incelenebilecek ve sergilendiği stant 

bilgisi görülebilecektir. 

Fuar alanında üç ayrı noktaya yerleştirilecek plazma ekranlardan segilenen patentler, sektör, 

kurum,… gibi parametrelere göre arama yapılabilecek ve incelenebilecektir. 



• Katılımcılar, bir mobil uygulama yardımıyla fuar alanındaki tüm etkinliklerden anında haberdar 

olabileceklerdir.  

Fuar alanında katılımcılar, cep telefonlarına yükleyecekleri UPF’19 mobil uygulaması ile bilgilere 

ulaşabilecekler, B2B randevularını yönetebileceklerdir. 

• IP (fikri mülkiyet) ve akademi temelli filiz işletmelere özel fırsatlar sağlanacaktır. 

TGBD – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile yapılan işbirliği kapsamında TGB Kuluçkalarındaki 

akademik girişimcilerin katılımına imkan tanınmıştır. 

• Yerleşik sanayi kuruluşları yanısıra yerli ve yabancı yatırımcılar, risk sermayesi şirketlerinin de katılımına 

özellikle fırsat tanınacaktır. 

Yatırım şirketlerinin katılımını teşvik amacıyla onlara özel olarak sembolik bir tanıtım stant bedeli 

belirlenmiştir. 

• Ayrıca, stant açan kuruluşların teknolojilerinin tanıtımı için özel alan ayrılmıştır.  

Fuar müddetince Kongre oturumları programa uygun olarak İnönü Salonunda yapılacaktır. 

Teknoloji sunumları için Favzi Çakmak Salonu ayrılmış olup Kongre oturumlarına paralel olarak 

yürütülecektir. Teknoloji sunumları programı, gelecek talepler doğrultusunda hazırlanacaktır. 

• King Abdullah Bilim ve Teknoloji Universitesi (KAUST – King Abdullah Science and Technology 

University) Teknoloji Transfer Ofisi onur konuğu olarak teknolojilerini sergileyecektir. 

Tanıtılacak Patent ve Teknolojilerin Özellikleri 

• Üniversite TTO’larının Patent Başvurusu veya Tescili Yapılmış Akademik Buluşları  

• TGB’lerin Akademik Kuluçka Merkezlerinde Bulunan Öğretim Elemanı Ar-Ge Şirketleri (Spin-Off) 

• Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin Patentleri, Ar-Ge İnovasyon Çalışmalarının Ürünleri 

• Üniversite ve Sanayi İşbirlikleri Başarı Öyküleri 

B2B – İkili Görüşmeler 

• Stant açan tüm kuruluşların yetkilileri arasında birebir işbirliği görüşmeleri  

• Fuara ziyaretçi olarak katılan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin ve öğretim üyelerinin stant açan 

kuruluşlar ile işbirliği görüşmeleri 

• Yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin stant açan kuruluşlarla işbirliği görüşmeleri 

• Stant açan veya sponsor olan hizmet (Patent, proje, danışmanlık vb. şirketleri) firmalarının 

temsilcilerinin stant açan kuruluşlarla işbirliği görüşmeleri 

 

2019 FUAR KATILIM ÜCRETLERİ VE BİLGİLERİ 

Fuar tüm katılımcılara açıktır ve ücretsizdir. Davetiye gerekmemektedir, ancak web sayfasından 

(http://usimppatentfuari.org.tr) kayıt yapılması gereklidir. 

Kayıt sayfasına http://usimppatentfuari.org.tr/register bağlantısından erişilebilir. 

Bireysel Kayıt sekmesi tüm katılımcıların doldurması zorunlu olan alandır. 

http://usimppatentfuari.org.tr/


Kurumsal Kayıt sekmesi ise kurumunu tanıtmak isteyen kuruluşların doldurması gereken alandır. Stant 

açmayan, patent sergilemeyen kuruluşlar da arzu ettikleri takdirde kurumlarına ilişkin tanıtım bilgisi 

girebilirler. 

Stant açmamış veya sponsor olmamış Hizmet Firmalarının temsilcileri için Fuara katılım ücretlidir. Kişi 

başına günlük ücret 400 TL+KDV olarak belirlenmiştir. Ödeme için ilgili ve adres aşağıda belirtilmiştir (*). 

2019 yılı stant bedelleri belirlenirken sadece, 2018 yılına kıyasla maliyetlerde yaşanan artışlar dikkate 

alınmıştır. Fuara “Yatırım Şirketleri”nin katılımını teşvik amacıyla onlara özel olarak sembolik bir tanıtım 

stant bedeli belirlenmiştir. 

 

 
Patent – 

Girişimci Sayısı  

Stant 

Alanı 
Bedeli  Hizmetler 

TTO – TGB – Ar-Ge Merkezi 

1 – 5 Patent  6 m2   9.500 TL + KDV  4 Kişi İçin 2 Gün 

Öğle Yemeği 

İkramı 

6 – 10 Patent   6 m2   12.500 TL + KDV 

11 + Patent 8 m2 15.000 TL + KDV 

TTO – TGB – Ar-Ge Merkezi 

Tanıtım 

Tanıtım Amaçlı 

Açılacak Stant 
4 m2 6.000 TL + KDV 

2 Kişi İçin 2 Gün 

Öğle Yemeği 

İkramı  

Yatırım Şirketleri 
Tanıtım Amaçlı 

Açılacak Stant 
4 m2 5.000 TL + KDV 

2 Kişi İçin 2 Gün 

Öğle Yemeği 

İkramı  

Hizmet Firması  

(Patent, proje, danışmanlık 

şirketleri) 

Tanıtım Amaçlı 

Açılacak Stant 
6 m2 10.000 TL + KDV 

2 Kişi İçin 2 Gün 

Öğle Yemeği 

İkramı  

İlave Yemek (Belirtiniz) 1 kişi İçin 1 Öğle Yemeği (Set Menü) 50 TL + KDV 

 
 

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 

 

ANA SPONSORLUK                   30.000TL + KDV 

Sponsorluk kalemine dahil olan hizmetler; 

• Bilimsel program çerçevesinde “Özel Oturum” düzenleme ve konuşma hakkı (**), 

• Fuar açılışında ana sponsor konuşması hakkı, 

• Büyük boyutlu logo kullanım hakkı, 

• Fuar alanında 'Ana Sponsor' stant alanı (8 m2) ve ekipmanı kullanım hakkı, 

• Fuar alanındaki ekranlarda, tanıtım materyallerinde, web sitesinde firma ismi ve logosu kullanım hakkı,  

• Etkinlik basılı programında bir tam sayfa firma reklam verme hakkı, 

• Etkinlik resmî web sitesinde firma logosu kullanım hakkı, 

• Fuar alanında işlek noktalarda firmanın görsellerine yer verilme (Görseller firma tarafından 
organizasyon acentesine bir hafta öncesinden teslim edilecektir), 

• Basın bültenlerinde yer alabilme. 

(**) Yapmayı planladığınız “Özel Oturum” için Düzenleme Kurulu ile irtibata geçmenizi rica ederiz. İhtiyaç duyulacak 

teknik ekipmanlar, firmalara Özel Oturum istekleri doğrultusunda fiyatlandırılacaktır.  

 

 

 



OTURUM SPONSORLUĞU                    20.000TL + KDV 

Sponsorluk kalemine dahil olan hizmetler; 

• Konferans bölümünde uygun göreceği panelde konuşmacı olabilme veya Konferans bölümünde uygun 
göreceği bir oturum başlangıcında 5 dk. şirket tanıtım hakkı, 

• Fuar alanındaki ekranlarda, tanıtım materyallerinde, web sitesinde firma ismi ve logosu kullanım hakkı, 

• Orta boyutlu logo kullanım hakkı, 

• Etkinlik resmî web sitesinde firma logosu kullanım hakkı, 

• Fuar alanında işlek noktalarda firmanın görsellerine yer verilme (Görseller firma tarafından 
organizasyon acentesine bir hafta öncesinden teslim edilecektir), 

• Basın bültenlerinde yer alabilme. 

 

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU                  15.000TL + KDV 

(İlk gün program bitiminde Askeri Müze Giriş Katı Fuaye Alanında katılımcılara sunulacak açılış kokteyli 
kapsamındaki yiyecek-içecek hizmet katkısını kapsar.) 
Sponsorluk kalemine dahil olan hizmetler; 

• Etkinlik basılı programında 1/2 sayfa firma reklamı verme hakkı, 

• Etkinlik resmî web sitesinde firma logosu kullanım hakkı, 

• Fuar alanında işlek noktalarda firmanın görsellerine yer verilme (Görseller firma tarafından 
organizasyon acentesine bir hafta öncesinden teslim edilecektir), 

• Açılış Kokteyli müddetince firma reklam filminin sürekli akışının sağlanması (Reklam filmi firma 

tarafından organizasyon acentesine 1 hafta öncesinden teslim edilecektir). 

 

KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU                   7.500 TL + KDV 

(Oturum aralarında katılımcılara sunulacak bir günlük yiyecek-içecek hizmet, bedelini kapsar.) 
Sponsorluk kalemine dahil olan hizmetler; 

• Etkinlik basılı programında 1/4 sayfa firma reklamı verme hakkı, 

• Etkinlik resmî web sitesinde firma logosu kullanım hakkı, 

• Fuaye alanında firmanın görsellerine yer verilme (Görseller firma tarafından organizasyon acentesine 
bir hafta öncesinden teslim edilecektir). 

 

(*) Organizasyon hakkında tüm talepleriniz ve sorularınız için ÜSİMP Merkezine başvurmanız rica 
olunur. 
 

ÜSİMP DÜZENLEME KURULU 
Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı, No:35  
M. Ateşok Apartmanı, Kat:1, D:2, Seyhan/ADANA 
Telefon: 0 322 408 8686 
E-Posta: usimp@usimp.org.tr 
www.usimp.org.tr 

 
Kongre sponsorlukları, stand katılım bedelleri Dalya Fuarcılık Hizmetleri firması tarafından tahsil 
edilecektir. Ayrıca; konaklama, transfer,… vb talepler konusunda da Dalya Turizm katılımcılara hizmet 

verecektir. Bu taleplerin Dalya Fuarcılık Hizmetleri’ne faks, posta ya da e-posta yolu ile iletilmesi rica 

olunur. 
 
 
 

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


ORGANİZASYON SEKRETERYASI 
Dalya Fuarcılık Hizmetleri Ltd Şti. 
Kazım Dirik Mh. Sanayi Cad. No:33/508 Bornova İzmir Türkiye 
Tel: 23246488 30 Fax: 2324648831 
Hüseyin ÇALGAV (huseyin@dalyatur.com) 
 

Ödemelerin Dalya Fuarcılık Hizmetleri’nin aşağıdaki hesabına yapılmasının ardından talep edilen 

hizmetler, servisler veya sponsorluklar kesinlik kazanacak ve ilgililer bilgilendirilecektir. 

Hesap Adı: Dalya Fuarcılık  
Banka: Yapı Kredi Bankası  
Şube: SANAYİ SİTESİ İZMİR - 220  
Hesap No: 56373202 
IBAN: TR43 0006 7010 0000 0056 3732 02 
 

mailto:huseyin@dalyatur.com

