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Samsun Teknopark’tan Atakum BİLSEM’e İnovasyon ve Girişimcilik 
Eğitimi

Atakum BİLSEM tarafından gerçekleştirilen Bir Bilene Sor 
Online Eğitim ve Etkinlik Serisi’nde Samsun Teknopark Ge-
nel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş inovasyon ve 
girişimciliği anlattı. 

İnovasyon ve girişimciliğin tanımlarıyla konuşmasına 
başlayan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, sonrasında Sam-
sun Teknopark’ı anlatan sunumu gerçekleştirdi. Samsun 
Teknopark’ın inovasyon ve girişimcilikle bağlantısını, Tek-
nopark faaliyetlerini, eğitim ve etkinliklerini, firmalarını ve 
firmaların ürettikleri, geliştirdikleri ürünleri anlattı. Etkinliğe 
katılan öğretmen ve öğrencilerin sorularının cevaplan-
ması ardından etkinlik sonlandırıldı. 

OMÜ-TTO’dan Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Etkinliği 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 
Akademik Girişimcilik Programı kapsamında girişimci 
adaylarına yönelik ‘Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama 
Deryasına Giriş’ konulu eğitim gerçekleştirdi. 

OMÜ-TTO Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı Elif Ay-
dın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitimi Sat 
Kendini adlı kitabın yazara Özel Oytun Türkoğlu ger-
çekleştirdi. Eğitimde sosyal medya kullanımında dik-
kat edilmesi gerekenler, hedef müşterilerimize hangi 
kanallardan ve hangi stratejilerle yaklaşılması gerek-
tiği gibi konular örneklerle anlatıldı. 



OMÜ-TTO’dan KOSGEB Projeleri Bilgilendirme Etkinliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen Akademik Girişimcilik Programı İş 
Modeli-Kanvas Eğitimi’yle devam etti. 

ODTÜ Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mü-
dürü ve ODTÜ İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapmakta olan Doç. Dr. Adil Oran’ın gerçekleş-
tirdiği eğitimin moderatörlüğünü OMÜ-TTO Şirketleşme 
ve Girişimcilik Uzmanı Elif Aydın yaptı. Kanvas iş mode-
linin detaylarını ve kullanımını anlatan Oran, ‘Kanvas İş 
Modeli Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiş ve Eric 
Ries’in önderlik ettiği “Yalın Girişimcilik” akımında kendine 
çok önemli yer edinmiş bir iş planı hazırlama aracıdır.  
Çok basit olması ve her şeyi bir arada görmeye imkân 
tanıması kullanılabilirliğine büyük katkılar sağlamakta-
dır’ diyerek kanvasın genel bir tanıtımını yaptı. Haftalar-
ca hatta aylarca üzerinde çalışılmış ve ardından çöpe 
atılacak kapsamlı bir iş planı hazırlamak yerine basit 
ama koşullar değiştikçe veya yeni bilgiler elde edildikçe 

uyarlamalar yapılacak bir model birçok girişimciye çok daha kullanışlı gelmeye başladığını belirten Oran, 
‘İş modeli oluşturmanın fikrinizin değerlendirmesini yaparak yönelteceğiniz sorularda, temel bir problemi 
çözüyor ya da yeni bir fayda sağlıyorsa, ölçeklenebiliyorsa, bütün süreçleri yönetilebiliyor ve yürütülebili-
yorsa iş modelinizde gelişmeye hazır demektir’ dedi. Katılımcıların soruları cevaplandırıldıktan sonra eğitim 
sonlandırıldı. 

Samsun Teknopark’tan Girişimci Kişilik ve Yaratıcı Düşünme 
Eğitimi

Samsun Teknopark tarafından öğrenci, akademisyen 
ve girişimci adaylarına yönelik Girişimci Kişilik ve Yaratıcı 
Düşünme Eğitimi gerçekleştirildi. 
Samsun Teknopark Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı 
Betül Aras tarafından gerçekleştirilen eğitimde girişimci 
kimdir, yaratıcı düşünme nedir, girişimcilikte yaratıcılığın 
önemi, Dünya ve Türkiye’de yaratıcılık nerede gibi soru-
lar cevaplandırıldı. Samsun Teknopark Youtube kanalın-
dan yayınlanan eğitimi tekrar izlemek için: https://www.
youtube.com/watch?v=EmZvnY8ySEs

Samsun Teknopark’tan Bir Fikrim 
Var etkinliği 
Samsun Teknopark iş fikri olan girişimci adaylarıyla Bir 
Fikrim Var adında beyin fırtınası etkinliği gerçekleştirdi. 

Etkinlikte girişimcilerin iş fikirleri dinlenerek eksik olan ve 
artı olan yönleri tartışıldı. İş fikirlerinin nasıl daha iyi olabile-
ceği yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Samsun Tekno-
park Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı Betül Aras tarafın-
dan gerçekleştirilen etkinlik online platformda yapıldı. 




