Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan
yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir
işleve sahiptir. Bu bağlamda, lider ve nitelikli katma değer oluşumuna doğrudan destek
sağlamak için bölgesi başta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

•

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, “Bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; Düzce ili ve bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden;
yenilikçi, girişimci, evrensel bilgi ve değer üreterek, mühendislik, çevre ve sağlık teknolojileri başta
olmak üzere birçok farklı alanda değer üreten bir ara yüz olmaktır” şeklinde belirlenmiştir.

•

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin arttırılması için TTO, iş bekleyen değil işi geliştiren
üniversitenin temel stratejilerinin uygulanmasında anahtar rol üstlenen, üniversitenin
araştırma-eğitim politikalarının ve önceliklerinin belirlenmesinde diğer hizmet birimleriyle
entegre bir şekilde çalışan hizmet birimidir.

Düzce Üniversitesi bünyesinde gerek TTO kurulmadan önce gerekse TTO kurulduktan sonra
TTO’nun faaliyet alanı ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide olduğu birimleri mevcuttur.
TTO’nun ilişkide olduğu bu birimlere “TTO Ekosistemi” adı verilmiştir.

• TTO, üniversite, teknopark, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık
hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği
faaliyetleri (proje geliştirme ve yönetimi), fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, şirketleşme
ve girişimcilik hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek üzere kurulmuş yapıyı ifade
eder.


















Üniversite genelinde TTO faaliyetleri ile ilgili yürütülen bütün çalışmaların koordinasyonun merkezi bir
yapı ile yapılarak, araştırma ve yenilikçilik envanterinin güncel tutulmasını sağlamak,
TTO modül içerikleri doğrultu ve kapsamında bilgilendirme, farkındalık ve eğitim etkinlikleri
düzenlemek,
Tanıtım ve bilinçlendirme toplantıları sonucunda bir araya gelen araştırmacı ve firmanın ortaklaşa
proje oluşturmalarının teşvik ve temini,
Bölgede yer alan akademisyen, araştırmacı ve sanayici veri tabanının oluşturulması ve sürekli iletişim
koordinasyonunun sağlanması,
Düzce ve bölgesindeki sanayi potansiyelini belirleyerek nitelikli ve sürdürülebilir üniversite sanayi
işbirliğini geliştirmek,
Endüstriye yönelik ulusal ve uluslararası proje ve hibe programları takibi, bunlarla ilgili KOBİ’ler ve diğer
kuruluşlarla bilgilendirme toplantıları yapılması ve proje işbirliklerini sağlamak,
Düzce Üniversitesinin ekosistemini oluşturan paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliği ve
güç birliği çerçevesinde bölgeyi Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bir cazibe merkezi haline getirmek,
Destek programlarıyla ilgilenen bölgemizde konuşlu kurum, işletmeler ve diğer ticari şirketlere gerekli
bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmetleri sağlamak,
Düzce Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin niteliğini ve
niceliğini artırmak,
Bölgede öne çıkan kritik sektörlere (mühendislik, çevre, sağlık ve turizm) odaklanarak bu sektörlerde
ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirliği arttırmak,
Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edilen teknolojilerin, fikri mülkiyet
hakları kapsamında koruma altına alınması, ticarileştirilmesi ve piyasaya sunulması ile ilgili çalışmaların
koordinasyonunun yürütmek,
TTO faaliyetlerinin mali sürdürülebilirliğini sağlamak,
Düzce Üniversitesi ve ekosisteminde yer alan araştırmacı ve öğrencilerin, ulusal ve uluslararası destek
programlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, girişimcilik faaliyetlerini ve
şirketleşmelerini desteklemek.
Düzce Üniversitesi ve ekosisteminde yer alan araştırmacıların, ulusal ve uluslararası araştırma destek
ve hibe programlarından etkin bir şekilde yararlanmalarının sağlanması,
o Proje çağrılarının konusu ve tarihleri hakkında duyuruların görsel ve yazılı olarak etkin
duyurulmak,
o Çağrı konularına yönelik proje yazım eğitimleri ,
o Paydaşlar bir araya getirilerek destek programları, başvuru süreci ve formların doldurulması
hakkında bilgi verilmek,

 DÜZCE TTO’nun faaliyet alanına giren konularda Düzce Üniversitesinin mevcut durum
analizi aşağıdaki gibidir.













Batı Karadeniz Üniversiteleri arasında düzenli olarak Girişimci ve Yenilikci Üniversite Endeksine
girmiş olan ve “TÜBİTAK 1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve
Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması”
Projesini kazanan tek üniversite Düzce
Üniversitedir.
Düzce üniversitesi yönetimi, Düzce Üniversitesi TTO koordinatörlüğüne kurulduğu 2012 yılından
itibaren her türlü desteği vermektedir.
Üst yönetimin ilgili konulardaki karar alma süreçlerinde TTO aktif bir şekilde rol alır
Yeni kurulan bir üniversite olmasından dolayı yeniliklere açık ve esnek yapıda planlanmıştır.
2014 ve 2015 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Ulusal endeksin yapı taşlarından ve
“teknoloji transferi”(TT) yetisinin önemli göstergelerinden “Fikri Mülkiyet Havuzu” sıralamasında
Düzce Üniversitesi 6.5 değerlendirme puanı ile ulusal sıralamada ilk 10 üniversiteden biri olarak yer
almıştır.
2015 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde, İşbirliği ve etkileşim sıralamasında ilk 20 üniversite
içersinde yer almaktadır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar, sergi, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi akademik ve sosyal
etkinliklerin yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Verimli çalışma şartlarını kolaylaştıracak ve performans seviyesini arttıracak düzeyde teknik ve fiziki
mekânlar ve araştırma imkânları ile sanayi paydaşları ve endüstri ilgisi giderek artmaktadır.
Güvenli ve güçlü bilişim sistemi alt yapısının bulunmakta olup personele bilişim alanlarında kişisel
imkânlar sağlanabiliyor durumdadır.
Paydaşlarla ve yerel yönetimlerle iletişim kurma, işbirliği geliştirme ve uyumlu çalışma olanağının
sürekli arttırılıyor durumdadır.
URAP 2015-2016 sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan Üniversiteler sıralamasında; Devlet
Üniversiteleri arasında 1. sırada, tüm Üniversiteler arasında ise 3. Sırada yer almaktadır.

Düzce TTO Yapılanmasının Temel Bileşenleri

 Sorun ve konum tanımlama
 Araştırmacıların ve sanayicilerin taleplerinin belirlenmesi
 TTO’nun politika ilkelerinin ve organizasyonunun belirlenmesi

Strateji belirleme

Modül faaliyetlerini belirleme
 Farkındalık tanıtım destek programlarından yararlanma
 Şirketleşme ve girişimcilik operasyonlarına başlama
 Eşleştirme
 Araştırmacı ve sanayici veri tabanının oluşturulması
 Patent başvuruları
 Şirketleşme

Düzce TTO’nun faaliyetleri ve her alandaki işbirlikleri desteklenerek diğer birimler ile olan
ilişkisini belirlemeye yönelik somut adımlar atılmış; TTO hareket alanı gelişime açık bir
yapıda genişletilmiştir. Ayrıca Düzce TTO’nun mali sürdürülebilirliği için yerel değil “ulusal
planlama” olarak yapılmıştır

