T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

Üniversite Rektörlüğüne;
Bakanlığımızca; 2012 yılından itibaren ülke çapında yapılan kamu-üniversite-sanayi işbirliği toplantılarında;
üniversiteler, sanayiciler, girişimciler, kamu kurumları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile kamu ve özel sektör
araştırma merkezlerince; sanayinin, kamunun ve üniversitelerin altyapı ve insan kaynağı imkânlarının yer
alacağı ve işbirliği fırsatlarının sunulacağı bir portal oluşturulması talep edilmiştir.
Ulusal politika belgelerinde, ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilik kültürünün yaygınlaştırılması, paydaşlar arasında
iletişim ve işbirliğinin artırılması amacıyla portal oluşturulması görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu
kapsamda; 2015 yılı başında paydaşlarımızla bir çalıştay yapılarak ihtiyaç analizi ve fizibilite raporu
hazırlanmıştır.
KÜSİP web ve mobil uygulamaları 2017 yılının Mart ayında tamamlanarak www.kusip.gov.tr web adresi
üzerinden paydaşların hizmetine sunulmuştur.
KÜSİP’ten her büyüklükteki firmalar, akademisyenler ve diğer araştırmacılar ile üniversiteler, Ar-Ge
Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum
Kuruluşları KÜSİP’e üye olabilmekte, tek bir nokta üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara,
bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişim sağlayabilmekte, KÜSİP üzerinde sunulan işbirliği fırsatlarından
yararlanabilmektedir.
KÜSİP’in tanıtım ve yaygınlaştırılması amacı ile kamu spotu, tanıtım filmi, sosyal medya sayfaları
oluşturulmuş, 2018 yılında 38 İl’de Üniversiteler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri
ve Sanayi ve Ticaret Odalarında toplam 62 etkinlik düzenlenmiştir.
Mevcut durumda; portale üye olan kayıtlı kullanıcı sayısı 7.500’e, eklenen içerik sayısı ise 900’e (haber,
duyuru, yayın, tez, ürün bilgisi, başarı hikâyesi, etkinlik, fon, işbirliği çağrısı) ulaşmıştır.
27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan; 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Tedbirlerinden, 266
No’lu Eylemde; Bakanlığımız sorumluğunda; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler, İlgili Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içinde; Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı'nın Kullanımı
Yaygınlaştırılması görevi verilmiştir.
Bu kapsamda; KÜSİP’in etkin kullanımı ve yaygınlaştırılması için; Üniversitenizde yer alan kurumsal yapılar
(Enstitü, Fakülte, Araştırma Merkezleri, TGB, vb.) ile akademisyenlerin üyelikleri önem arz etmektedir.
KÜSİP üyelikleri için www.kusip.gov.tr adresinden üye olunabilmekte, üyelik ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili
kusip@kusip.gov.tr adresine bildirim yapılarak destek alınabilmektedir.
Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin paydaşı olan Üniversitenizdeki akademisyenlerin bilgilendirilmesi ve
üyelikleri ile paydaşlarımız arasında etkin bir işbirliği ortamı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

