ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK MODÜLÜ
1- Bir iş fikrim var Adaptto’dan nasıl destek alabilirim?
Cevap:
Adaptto, girişimcilerin iş fikirlerini ön kuluçka programı olan Girişim Atölyesi’nde ileri gitmesini sağlıyor bunları
yaparken;
 Ücretsiz Ofis Desteği,
 Girişimcilere iş fikirleri geliştirmek için danışmanlık,
 Mentorluk,
 Girişimcilik eğitimleri,
 Ücretsiz Patent Ön Araştırması,
 Hibe destek programlarına başvuru süreçlerinde danışmanlık,
 Üniversitenin teknolojik alt yapı ve laboratuvarları kullanma imkânı (izin dâhilinde),
 Adaptto-Teknoloji Transfer Ofisi ağı içerisindeki melek yatırımcılar ile görüşme,
Bu destekleri girişimcilerimize sağlamaktayız.
2- Başvuru yaparsam fikrim çalınır mı?
Cevap:
Adaptto- Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK tarafından fonlanmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisleri ülkenin
teknolojik gelişimi içerisinde katma değeri yüksek iş fikirlerini ülkeye kazandırmaktır. Çalışanların Teknokentle
bağlayıcı bir sözleşmesi bulunmaktadır fikirlerinin çalınması ile ilgili bir durum söz konusu olamaz. Girişimciler
gönül rahatlığı ile fikirleriyle başvurabilir.
3- Girişim Atölyesi nedir?
Cevap:
Girişim Atölyesi, inovatif ve teknoloji tabanlı ticarileştirebilecek girişimleri mentorluk, eğitim, danışmanlık, fon
desteği sağlama hizmetleriyle destekleyen bir ön kuluçka programıdır.
4- Girişim Atölyesi Süreçleri nelerdir ve bu süreçlerde hangi iş fikirleri bulunmaktadır?
Cevap:
Girişim Atölyesi ön kuluçka programı dinamik bir yapı olarak üç ayrı süreçten oluşmaktadır;Bu süreçler İlham
Süreci, Fikir Süreci, Girişim Sürecidir. İlham Süreci ekibini tam olarak oluşturamamış, iş fikrinde bazı eksiklikleri
gidermeye çalışan girişimcilerimizin sürecidir. Girişimcilerimiz bu süreçte ekibine yeni arkadaşlar kazandırarak iş
fikrindeki eksiklikleri gidermeye çalışırlar. Fikir Süreci ekibi olan ve iş fikri olgun seviyedeki girişimcilerimizin
sürecidir. Bu özelliklere sahip girişimcilerimize ortak çalışma alanı vermek sureti ile çalışma alanı tahsis ediyoruz.
Ofis alt yapı imkânlarından faydalanabiliyorlar. Girişim Süreci ise fikrini olgunlaştırmış, bütün çalışmalarını
yapmış, prototip ve iş fikrinin hayata geçmesi an meselesi olan girişimcilerimizin bulunduğu sürecimizdir. Bu
ekiplerimize 7/24 açık ofis desteği sağlıyoruz.
5- İnovasyon nedir?
Cevap:
İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek
hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi
geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir.

6- Girişim nedir?
Cevap:
Girişim, insanların istekleri doğrultusunda üretim yaparken yeni teknoloji uygulayan, yeni ürün geliştiren ve
mevcut pazarı genişleten ekonomik birimdir.
7- Kuluçka ve Kuluçka Merkezi nedir ve niçin vardır?
Cevap:
Tarihte ilk bakıldığında kuluçka kuşlar gibi vb. hayvanların yavruları gelişimini belirli bir sıcaklıkta belirli bir sürede
tamamlar ve bu duruma kuluçka derdik. Bir iş fikri ise belirli bir ortamda ve süreden tam olarak gelişimini
tamamlayabilir. Bu nedenle Kuluçka Merkezleri, başarılı şirketleri ortaya çıkarmak için henüz işin başında olan
girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlamak üzere kurulan merkezlerdir. Kuluçka Merkezleri
girişimcileri dış ortamlardan koruyan merkezlerdir.
8- Peki, ben Girişim Atölyesine nasıl başvurabilirim?
Cevap:
Sitemiz ana sayfasında yer alan "Girişim Atölyesi, Başvur" linkine tıklayarak orada sorduğumuz soruları
cevaplayarak Ön kuluçka Programımıza başvurabilirsiniz başvuruda bulunabilirsiniz.
9- Hangi tarihe kadar başvurabilirim?
Cevap:
Girişim Atölyesi, girişimci ruha zaman vermek yerine her zaman her yerde fikrin geldiğinde tek tık uzakta
hayallerin diyor.
10- İş fikrim için gerekli olan laboratuvar alt yapısına nasıl sahip olabilirim? Girişim Atölyesi nasıl bir
destek sağlayabilir?
Cevap:
Girişim Atölyesi girişimcilerinin iş fikriniz için gerekli olan laboratuvar desteklerini Sakarya Üniversitesi
Rektörlüğünün izin dâhilinde Sakarya Üniversitesinin laboratuvar alt yapısını kullanıma izin verilir.
11- Girişim Atölyesi süreçlerinin (fikir, girişim,ilham) zaman olarak süreleri ne kadardır?
Cevap:
Girişim Atölyesi Ön Kuluçka Programının sistem kendi içerisinde dinamizme sahiptir. Girişimciyi sınırlandırmayan
ama girişimin ilerlemesini yavaşlatmayan bir sisteme sahiptir. Girişimciler iş fikirlerinde çabuk ilerleme
gösterebilirler bu girişimcinin ilerlemesini desteklerken koyduğumuz kurallar çerçevesinde girişimcilerin
süreçlerine belirli bir süreci limit göstererek olduğu süreç içerisinde gerilemesini engellemektedir. Bu bilgiler
ışığında İlham Süreci 3 Ay, Fikir Süreci 3 Ay ve Girişim Süreci 3Ay’dır.
12- Ben Girişim Atölyesinin süreçlerinde devam ederken benim fikrim nasıl ilgilenecekler?
Cevap:
Süreçlere dâhil olunduktan girişimcilerimiz eksiklerini kapatmak amacı ile eğitimlerle başlangıç yapılır. Bu
başlangıcı tecrübe paylaşımları ile desteklenir. İlerleyen zaman içerisinde girişimcilerimizin haftalık ve aylık olarak
ödevler vermekteyiz bunlar iş planını oluşturması amacı ile verdiğimiz ufak ödev paketleri olmaktadır.
Girişimcilerimizi sadece ödev vererek ya da eğitim vererek ilgilenmiyoruz. Girişimcilerimizin akademik eksiklerini
kapatmak amacı ile görüştükleri akademisyenler ile görüşmeler de girişimcilerimiz istediği sürece yanlarında
bulunmaktayız. İlk olarak girişimcilerimizin pazara çıktığı zaman girişimcilerimizin yanında olduğunu göstermek
amacı ilk görüşmelerinde bulunmaktayız.

