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TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 



TEKNOLOJI TRANSFER OFISI NEDIR?  

 Üniversitede üretilen bilimsel  araştırmalar neticesinde 

ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme 

süreciyle sanayiye aktarılmasını sağlayan ara yüzlerdir.  

     

   Üniversiteden                                          Sanayiye  

  

 Böylece teknoloji, bilgi birikimi, know-how, tasarım, 

üretim yöntemleri ve sistemlerinin ekonomik değere 

dönüşümünün gerçekleştirilmesi  hedeflenmektedir. 

  

  



  



TEKNOLOJI TRANSFER OFISLERI NE IŞ YAPAR ?  



• Proje Destekleri Birimi 

• Çağrıların Duyurulması ve Bilgilendirme 

• Proje Mentörlüğü 

• Disiplinler arası Proje Oluşturma  



• Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi 

• Sanayi Kuruluşları ve KOBİ’ler için Ar-Ge Mentörlüğü 

• Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Projeler 

• Ar-Ge Merkezi Kurulma Süreci ve Bu Süreçte Akademik Destek 



• Fikri Sinai Mülki Haklar Birimi 

• FSM Haklar ile ilgili Farkındalık ve Bilgilendirme 

• Patent Süreci Desteği 

• Ticarileştirme 



• Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi / Birimi 

• Ticarileşebilir inovasyon fikirlerine şirketleşme desteği 

• Mali, idari ve hukuksal konularda danışmanlık desteği 

• Mentör Havuzu yoluyla koçluk desteği 

• Finansman kaynaklarına erişim konusunda destek 







• Proje Destekleri Birimi 

• Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi 

• Fikri Sinai Mülki Haklar Birimi 

• Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi 



Girişimcilik Merkezi Projesi 

•BEBKA Girişimcilik Mali Destek 

Programına başvuran 29 proje arasında kabul 

edilen 7 projeden biridir. 

•Bilecik’te özellikle akademisyen ve genç 

girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerini ve 

sağlıklı şekilde hayata geçirmelerini  

destekleyecek bir mekanizmadır. 
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 GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ’MİZ AÇILIYOR…. 
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Bu proje ile,  

ilimizde öncelikle akademik ve genç girisimciligin tesvik edilerek 

üniversite çıkıslı sirketlerin kurulması, 

 kurulacak sirketlerin basarısı ve ekonomik deger yaratması için 

gerekli egitim, mentörlük, idari/hukuki danısmanlık desteklerinin 

verilmesi hedeflenmektedir.  
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AKADEMIK  ve GENÇ GIRISIMCILERE YÖNELIK FAALIYETLERIN GERÇEKLESTIRILMESI 

 

1.Bilgilendirme ve farkındalık olusturmak adına yapılacak toplantılar 

2. Odak grubun belirlenmesi 

3.Odak gruba yönelik egitim faaliyetleri 

 

3.1.Girisimcilik Egitimi 

3.2.Fikri Sinai Mülki Haklar ile ilgili bilgilendirme ve egitim faaliyetleri, 

3.3.Girisimcilere yönelik devlet destekleri ve tesvikleri hakkında bilgilendirme 

3.4.Proje yazma ve yürütme faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve egitim 

3.5.Muhasebe, dıs ticaret, e-ticaret gibi girisimcilerin is kurma süreçlerinde ihtiyaç 

duyabilecekleri egitim hizmetleri 

4.Odak grubun is fikrini dokümante etmesi ve olgunlastırması, mentörlük 

5. Şirket kurma süreci 



JACK MA | ALIBABA.COM KURUCU'SUNUN 
BAŞARı ÖYKÜSÜ 

 Bir çok kez denemesine rağmen başarısızlıklarla karşılaşan, ancak hiçbir zaman pes etmeyen 

Alibaba.com'un kurucusu olan Jack Ma'nin başarı öyküsü şöyle; 

  



 Ma Young, 1964 yılında çin' de dünyaya 

geldi. Çocukken en büyük hayali 

ıngilizce öğrenmekti. 9 yaşından 

itibaren her sabah erken kalkıp 

turistlerin en yoğun olduğu otele 

bisikleti ile giderek onları ücretsiz bir 

şekilde gezdirerek ingilizcesinin 

geliştirmeye çalışıyordu. 

JACK MA | ALIBABA.COM KURUCU'SUNUN 
BAŞARı ÖYKÜSÜ 



JACK MA | ALIBABA.COM KURUCU'SUNUN 
BAŞARı ÖYKÜSÜ 

Okula başlamaya karar verdi ancak ilkokul, ortaokul ve 

üniversitede ilk seferde başarılı olamadı. İlkokul 

sınavlarında iki kez, ortaokul sınavlarında üç kez 

başarısız olan Jack Ma, üniversiteye girmek istediğinde, 

üç başarısız denemeden sonra en sonunda öğretmenlik 

enstitüsüne girmeyi başarmıştı. 



JACK MA | ALIBABA.COM KURUCU'SUNUN 
BAŞARı ÖYKÜSÜ 

"Polis olmak için başvurdum, başvuran 5 kişiden 4'ü alındı ben 

kabul edilmedim. KFC çin pazarına girdiğinde iş için 25 kişi 

başvuru yaptı 24 kişi alındı ve alınmayan tek kişi ben oldum." 

Jack MA 



JACK MA | ALIBABA.COM KURUCU'SUNUN 
BAŞARı ÖYKÜSÜ 

1995 yılında tercümanlık yapmak için gittiği 

ABD'de internet ile tanıştı. İlk önce internetin ne 

olduğunu anlayamamıştı. Onu internetle ilk 

tanıştıran arkadaşı olmuştu. İlk olarak arama 

motoruna "bira" yazdı ancak birçok sonuçla 

karşılaştı. Karşılaştığı sonuçlar arasında çin 

birasından bahsedilmediğini fark etmişti. Inteneti 

öğrendikten sonra başta İngilizce çeviri web sitesi 

kuran Jack, başarılı olamadı ancak bu işte 

ilerlemeye karar vermişti. 



JACK MA | ALIBABA.COM KURUCU'SUNUN 
BAŞARı ÖYKÜSÜ 

Çin'e döndü ve 1999 yılında 17 arkadaşıyla birlikte web sitesi kurdu. Sitenin ismi alibaba 

ve kırk haramiler konseptinden aklına geldi ve bu ismin bilinirliğini test etmek için yoldan 

geçen insanlara bu ismi bilip bilmediklerinin sordu. İnsanlar bu ismi biliyorlardı ve sitenin 

ismiAlibaba.com oldu.  



Sitenin temellerinin atılması 1999 yılında sadece 100 bin dolar sermaye ile 

gerçekleşti. Kısa bir sürede birçok kişi tarafından kullanılmaya başlayan 

sitede dünyanın farklı yerlerinden alıcı ve satıcılar bir araya geliyor ve 

internet üzerinden alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Alibaba'yı dünya 

genelinde 24 bin çalışan 10 binden fazla ortak şirketi olan bir e-ticaret devi 

haline getiren Jack Ma, 2013'te Ceo'luk görevinden istifa ederek yerinin 

gençlere bıraktığını açıkladı. 

JACK MA | ALIBABA.COM KURUCU'SUNUN 
BAŞARı ÖYKÜSÜ 



BIR TÜRK GIRIŞIMCI 



CIHAT DÜNDAR/B’IOTA LABORATUVARıNıN 
KURUCUSU 

14-15 yaşında bir gençken yüzümde sivilceler vardı. 

Gittiğim doktorlardan aldığım ilâçlar fayda etmediğinden 

evde rafta duran bir şifalı bitkiler kitabına başvurdum. 

Kitapta sivilcelerle ilgili bal ve yoğurt karışımı tavsiye 

ediliyordu, iki hafta gibi kısa bir sürede sivilcelerimden 

kurtuldum. Bu yaşanan bir olay olması nedeniyle bende 

ciddî bir etki bıraktı. Çünkü ilâçların çözemediği konuyu 

bal ve yoğurt çözdü. Ondan sonra da o yaşımdan bu 

yaşıma kadar belli bir zaman amatörce daha sonra 

profesyonelce bitkilerle uğraştım.  



CIHAT DÜNDAR/B’IOTA LABORATUVARıNıN 
KURUCUSU 

Bu işe ilk girdiğimde her anne gibi benim de 

annem “Oğlum bu işlerden ne olacak gir bir 

devlet dairesinde kendini garantiye al maaşlı 

işin olsun” dedi. Çevremden ailemden de çok 

fazla destek aldığımı söyleyemem. Nasıl 

destek olabilirlerdi ki… Bitkilerin faydası değil 

ailemin ve çevremin, Türkiye’nin bütün 

kurumlarıyla ve üniversiteleriyle yabancı 

olduğu bir konuydu. Oysa Türkiye’de dokuz 

binin üzerinde bitki yetişiyor. İnanılmaz bir 

kaynak var.  

Ama bir şey yapmak için önce hedeflemek, 

istemek lâzım her şeyden önce. İsteği ben 

insanın içinde yanan ateşe benzetiyorum. Eğer 

siz yanmazsanız, kaynamazsanız kapak 

kıpırdamaz. 



CIHAT DÜNDAR/B’IOTA LABORATUVARıNıN 
KURUCUSU 

Liseden mezun olduktan sonra tarlalarda, botanik 

bahçelerinde çalışmış. Askerliği sırasında Mardin ve 

Şırnak’ta yaşayan kadınların tüy sorunlarına şahit olmuş. 

Askerden sonra üç yıl boyunca hem çalışmış hem de tüyleri 

nasıl yok edeceğini araştırmış. Tahtakale’den aldığı ısıtıcı, 

tartı ve beherle evde kurduğu küçük Ar-Ge merkezinde 

binlerce karışım hazırlamış. Tüy dökücü ürün Bioder böyle 

ortaya çıkmış. Bugün 33 ülkeye ihracat yapıyor. Yıllık 100 

milyon lira cirolu B’iota’nın önümüzdeki beş yıl içinde 

ulaşmayı amaçladığı ihracat geliri ise 1 milyar dolar. 
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Hayallerinizin Gerçek olması dileğiyle 

 

Katıldığınız için  

Teşekkür ederiz 


