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Samsun Teknopark İş Modeli Eğitimi gerçekleştirdi

Samsun Teknopark girişimcilerin iş modellerini geliştirme
konusundaki deneyimlerini artırmak amacıyla iş modeli
eğitimi gerçekleştirdi.
Samsun Teknopark Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı
Betül Aras’ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimi Key
Of Chance’in kurucusu ve eğitmeni Murat Özanlar anlattı.

Samsun Teknopark Girişimciler İçin Devlet Destekleri Etkinliği
düzenledi
Samsun Teknopark girişimci adayları, öğrenciler ve akademisyenlere yönelik Devlet Destekleri Etkinliği düzenledi.
Samsun Teknopark Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Betül Aras’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimi OMÜ-TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı Şafak Esra Aslan yaptı. Etkinlik Samsun Teknopark Youtube kanalında yayınlandı. Yayının
tekrar izlemek için; https://www.youtube.com/watch?v=z0SZtKVyKQA&t=38s

Samsun Teknopark ve Keiretsu Forum işbirliğiyle yatırım etkinliği
düzenlendi
Samsun Teknopark ve Keiretsu Forum tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yatırım alma süreçleriyle ilgili eğitim gerçekleştirildi.
Keiretsu Forum Türkiye Girişimci İlişkileri Direktörü Emir Uzunoğlu
tarafından gerçekleştirilen eğitimde girişimcilere yatırımcı bulma
konusunda bilgiler paylaşıldı. Yatırımcı sunumu konusunda
paylaşım yapılmıştır. Girişimcilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

OMÜ-TTO’dan Covid Sonrası Çalışma Hayatına Uyum Etkinliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Akademik Girişimcilik Programı kapsamında Covid Sonrası
Çalışma Hayatına Uyum etkinliği gerçekleştirdi.
Uzm. Psk. Gülay Oğuz’un katılımlarıyla gerçekleştirilen
etkinliği OMÜ-TTO Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı Elif
Aydın modere etti.
Covid süresince sık sık duyulan kaygı, stres ve korku
duygularının etkileri ve çözümleri üzerine konuşarak bu
süreçleri nasıl kontrol edileceğine diyafram nefesi, kas
gevşetme egzersizleri ve mindfulness uygulamalarıyla
interaktif olarak gerçekleştirilen etkinlikte iş hayatına ve
sosyal hayata yeniden dönüşte dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında konuşuldu.

OMÜ-TTO, Akademik Girişimcilik Programı tamamlandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi tarafından yürütülen Akademik Girişimcilik Programı
başarıyla tamamlandı.
Samsun bölge ekosisteminden akademisyen, lisansüstü öğrenci ve mezunların bulunduğu OMU Akademik
Girişimcilik Programı dâhilinde Nisan ayı ilk günü itibaren başladığımız çevrimiçi eğitim serimizi haftada 2
etkinlik/eğitim olacak şekilde toplam da 14 etkinlik/eğitim organize ederek 17 Haziran akşamı son etkinliğimizle
bu dönemi verimli bir şekilde tamamlandı.
Başta Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyen, doktora
ve lisansüstü mezunlarının ağırlıklı katılımcı olduğu aynı
zamanda çevre üniversitelerimizdeki akademisyenlerinde katılımıyla gerçekleşen Akademik Girişim programımız sonunda belirli bir oranda devamlılık gösteren
toplamda 56 katılımcımız sertifika almaya hak kazandı.
OMÜ-TTO Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı Elif Aydın
tarafından yürütülen programda; girişimcilik serüveni
tecrübe aktarımları, temel patent eğitimleri, girişimciler
için şirketler hukuku ve vergisel süreci, Ar-Ge den sanayiye akademik bilgi nasıl ticarileşir, girişim kanvası, buluştan - pazara girişimciliğe ilk adım, patent araştırması
ve sonuçlarının yorumlanması, marka stratejisi ve marka yolculuğu, sosyal medya ve dijital pazarlama,
KOSGEB’in girişimciler için avantajlı dünyası vb. girişimcilik kültürü arttırıcı pek çok eğitim ve etkinlik gerçek-

Samsun Teknopark Firması Vet19 Uluslararası Veteriner Bilimleri
Kongresi düzenledi
EDUVET Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi Samsun Teknopark İş birliği ile çevrimiçi olarak gerçekleşti.
İtalya, İspanya, Macaristan, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye’den 15 davetli konuşmacının yer aldığı kongreye Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ile İtalya ve Hindistan’dan katılım sağlayan bilim insanları veteriner
bilimleri, nanoteknoloji ve su ürünleri başlıkları altında yüksek kaliteli bilimsel içeriğe sahip 44 adet sözlü ve 41 adet
poster sunumu gerçekleştirdi.
EDUVET Veteriner Bilimleri Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Hilal Arslan Yavuz kongreyle
ilgili olarak, “EDUVET toplantıları sayesinde ülkemizin genç
akademisyen ve bilim insanlarına kaliteli, bilimsel etik ve
ahlak anlayışına uygun uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, genç akademisyenlerimizin aktif olarak yer alabileceği bilimsel bir buluşma ve
paylaşım plartformu oluşturulması hedeflenmektedir. Bu
çerçevede, akademik yükselme için uluslararası bilimsel
toplantılarda sunum tecrübesi kazanması gereken birçok
yüksek lisans ve doktora öğrencisine kongreye ücretsiz
katılım imkânı da sağlanmıştır. EDUVET önümüzdeki yıllarda da bilimsel kalitesinden ödün vermeden genç
araştırmacılara destek vermeye devam edecektir. EDUVET Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi’nin
gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı Samsun Teknopark yönetimine teşekkür ederiz.” ifadelerini
kullandı.

