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Bu formun amacı üyelik talep eden Ar-Ge/Tasarım Merkezi olan Sanayi Kuruluşlarının ÜSİMP’den 

beklentilerini değerlendirmek ve bu sayede karşılıklı fayda sağlanabilecek, sürdürülebilir bir iş birliği ortamı 

oluşturmaktır. Bu kapsamda vereceğiniz cevaplar bizlere yol gösterici olacak ve sağlıklı değerlendirme 

yapma fırsatı sunacaktır. 

 
 

ÜYELİĞE BAŞVURAN Kuruluşun Bilgileri: 
 
Adı :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Kuruluşu Temsil Eden Tüzel Kimlik Adı: 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ar-Ge/Tasarım Merkeziniz Var mı? 
 

□ EVET 

□ HAYIR 
 

Sanayi kuruluşunun durumu işaretleyiniz. 
 

□ KOBİ 

□ Büyük Şirket 

□ Ar-Ge / Tasarım Merkezi 

□ TGB Şirketi 

□ Diğer ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Web Sitesi: …………………………………………. 
 
 
Adresi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU (AR-GE/TASARIM MERKEZİ OLAN SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN) 
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Kısaca kuruluşunuzun çalışma alanlarını belirtiniz. (Kısaca kuruluşunun uzman olduğu alanları, 
yetkinliklerini belirtiniz.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Daha önce üniversite ile iş birliğiniz oldu mu? 

(Cevabınız evet ise sonraki soruyu buna göre yanıtlayınız) 

 

□ EVET 

□ HAYIR 

 

Üniversitelerden aldığınız Hizmetleri, Yaptığınız İşbirliklerini Lütfen İşaretleyiniz. (Birden fazla uygun 
olan cevap varsa, lütfen hepsini seçiniz.) 
 

□ Üniversitenin TTO'su ile düzenli olarak iletişimdeyiz. 

□ Üniversitenin Öğretim Üyesiyle Ortak Proje Yaptık, Danışmanlık aldık. 

□ Üniversitenin Laboratuvar Altyapısından test-analiz, Ar-Ge hizmeti aldık. 

□ Üniversitede Tez / Proje Çalışması Yapan Öğrencileri destekledik. 

□ Üniversite ile iletişim kurarak Stajyer Öğrenci Bulduk / Personel istihdam ettik. 

□ Hibe projelerine başvuru (TÜBİTAK, KOSGEB, EU, vb.) eğitim, hazırlık desteği aldık. 

□ Diğer …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ÜSİMP ile ilgili farkındalığınız ne zaman ve nasıl oluştu? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ÜSİMP’den Beklentilerinizi Kısaca Özetler misiniz? (ÜSİMP üyesi olma ihtiyacını neden hissettiğinizi, iş 
birliği neticesinde beklentilerinizin neler olduğunu lütfen belirtiniz.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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□ 2022 yılı başında yapılan ÜSİMP Yönetim Kurulu toplantısında belirlenmiş olan 1.900+KDV (%18)’lik 

“ÜSİMP Yıllık Ar-Ge Hizmet Bedelini’’ her yıl ödemeyi ve Genel Kurulun belirleyeceği yeni hizmet 

bedelini de şimdiden kabul ettiğimi beyan ederim. 

□ “ÜSİMP Üyelik İlkeleri”ni okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.  

 

“KVKK Metni: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine istinaden üyelerin kişisel 

verileri gizli tutulacaktır. ÜSİMP'in tüzüğüne göre kullanması gereken verilerin ÜSİMP tarafından 

istendiğini ve ilgili tüm yayın organlarında (web sitesi, sosyal medya kanalları vb.) kullanılmasının uygun 

olduğunu açık rızam ile beyan ederim.” 

□ “KVKK Metni”ni okudum ve onaylıyorum. 

 

□ Kuruluş Yetkilisi: 

Adı-Soyadı     : ………………………………………………………………………………………….………....... 

Unvanı :……………………………………… 
 
 
 

Görevi :……………………………………………….. 

Telefon :……………………………………… Resmi  

E-posta 

:……………………………………………….. 

Cep Telefonu :……………………………………… Tarih :……………………………………………... 

İmza ve Kaşe :…………………………………… 

 

 

  

https://www.usimp.org.tr/icerik/uyelik-ilkeleri-165

