1.1.Modül 1 Koordinasyon Faaliyetleri: -Tüm modüller ile entegre olarak eğitim, bilgilendirme, etkinlik faaliyetlerinin
planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması, değerlendirilmesi -Belirlenen eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri için
görev atamalarının gerçekleştirilmesi, iş takvimlerinin oluşturulması
1.2. Yaygınlaştırma Faaliyetleri: -TTO'yu tanıtıcı broşürlerin güncellenmesi, sosyal medya hesaplarının aktifliğinin
artırılması çalışmaları, -Katılım sağlanacak fuar, bilgi günleri, çalıştay, sempozyumların belirlenmesi ve ilgili personelin
görevlendirilmesi -Etkinliklere yönelik görsel materyallerin oluşturulması, haber ve duyuru metinlerinin hazırlanması Üniversite araştırma altyapısının sanayiye yönelik tanıtım materyallerinin hazırlanması ve yayınlanması -Aylık olarak
yayınlanacak e-bülten tasarımı çalışmalarının yapılması
1.3. Modül 1 çıktıları ile diğer modüller arasında TT için girdi-çıktı analizi: yapılması TTO tarafından gerçekleştirilen
bilgi günleri, eğitim, proje yarışmalarına katılım sağlayan hedef kitlelerin faaliyetlerine göre ilgili modüllere
yönlendirilmesi ve destek hizmetlerinin sağlanması
1.4. Dönem 2 stratejisinin güncellenmesi: Dönem 1'de gerçekleştirilen etkinliklerin girdi ve çıktı analizlerinin yapılarak
Dönem 2 etkinliklerinin planlanması ve koordinasyonunun yapılması

2.1. Modül 2 Koordinasyon: -Modülün stratejik yol haritasının oluşturulması, -Modülün aylık faaliyet planlarının
oluşturulması, -Modül faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesi, modül içi ve diğer
modüller ile etkileşiminin koordine edilmesi.
2.2.Hibe Destekleri Hazırlık Faaliyetleri: Araştırmacılar ile ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi, araştırmacının ilgili
destek fonuna yönlendirilmesi, proje taslağının araştırmacı ile birlikte oluşturulması.
2.3. Hibe Projeleri Geliştirme Faaliyetleri: Proje içeriklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve başvuru aşamalarının
tamamlanması.
2.4. Hibe Projeleri Süreç Yönetimi Destek Faaliyetleri: -Desteklenen projelerin sözleşme faaliyetlerinin araştırmacı ile
birlikte yürütülmesi, -Projelerin ara raporlarının araştırmacı ile birlikte oluşturulması, -Projelerin tamamlanma
süreçlerinde sonuç raporlarının ve proje kapatma işlemlerinin araştırmacı ile birlikte yürütülmesi.
2.5.TT girdileri oluşturmak üzere Modül çıktılarının analizi: Desteklenen projelerin sonuç raporlarının incelenmesi;
ortaya çıkan prototip/yöntemin sanayiye uygulanabilirliğinin, patentlenebilirliğinin ya da şirketleşebilirliğinin
analizinin yapılması ve karar verildikten sonra Modül 3, Modül 4 ya da Modül 5'e yönlendirilmesi.

3.1 Modül 3 Koordinasyon: -Modülün stratejik yol haritasının oluşturulması, -Modül faaliyetlerinin planlanması,
gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesi, modül içi ve diğer modüller ile etkileşiminin koordine edilmesi.
3.2. ÜSİ Hazırlık Faaliyetleri -ÜSİ süreci kapsamında üniversite ve sanayinin her iki tarafı için de strateji, yol haritası
oluşturulması -Aylık olarak belirlenen hedefler doğrultusunda firma ziyaretleri ve saha ziyaretlerinin yapılması Firmaların teknik açıdan yaşadıkları problemleri ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanları belirleyerek firmaların
Ar-Ge ve inovasyon alanında farkındalıklarının oluşturulmasına yönelik planlamaların yapılması, -Modül 2 ile entegre
çalışarak akademisyenlerin yapmış olduğu ARDEB proje çıktılarını sanayiye sunmak.
3.3. ÜSİ Geliştirme Faaliyetleri: -Sanayicinin hazırlık aşamasında belirlenen problemlerini çözmeye ya da geliştirmek
istedikleri alanlara yönelik olarak çözüm ortağı olabilecek uygun akademisyen eşleştirmesinin yapılması, -Firmaları
belirledikleri proje konuları üzerine uygun ulusal ya da uluslararası fonlara ya da kontratlı Ar-Ge projelerine
yönlendirilmesi.

3.4 ÜSİ Yönetim Faaliyetleri: -Akademisyen- Sanayi ortaklığı sağlanan projelerde gizlilik, hizmet, FSMH paylaşımı ile
ilgili sözleşmeleri düzenlenmesi, -Projenin idari süreçlerinde ortak paydaş olarak koordinasyonunun sağlanması.

4.1. Modül 4 Koordinasyon Faaliyetleri: -Modülün stratejik yol haritasının oluşturulması -Modülün aylık faaliyet
planlarının oluşturulması -Modül faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesi, modül içi
ve diğer modüller ile etkileşiminin koordine edilmesi
4.2. FSMH Hazırlık Faaliyetleri: -Üniversitede yürütülen ve yürütülmesi planlanan araştırma projelerinin, üzerinden 1
yıl geçmemiş olan yayınların takip ve analiz edilmesi, hibe destekleri veya ÜSİ kapsamında başvuru yapılması
düşünülen proje fikirleri için buluş potansiyelini arttırıcı patent taramaları yapılması, akademisyenlere patent
araştırması yapabilme, patent okur-yazarlığı yetkinliklerinin kazandırılması, -FSMH konusu değerin; potansiyel pazarı,
rakip teknolojilere göre avantajları, TRL seviyesi, ticari potansiyeli, patentin ilgili olduğu sektörün trendi, IP veri
tabanındaki rakipleri gibi unsurlarının analizinin yapılarak ticarileştirme süreçlerinde izlenecek yolun belirlenmesi
işleminin yapılması.
4.3. FSMH Portföyü Geliştirme Faaliyetleri: -BBF ile buluş bildirimlerinin toplanması ile başlayıp tescil aşamasına kadar
devam eden sürecin Düzce Üniversitesi FSMH komisyonu yönetiminde yürütülmesi, -Başvuru, serbest buluş ve
revizyon gibi kararların alınması sürecine destek olunması
4.4. FSMH Portföyü Yönetim Faaliyetleri: -Düzce Üniversitesi'ne bildirimde bulunulan hak sahipliği ile başvurusu
yapılan patent, faydalı model ve diğer fikri hakların başvuru sonrası sürecin yönetilmesi, -Uluslararası başvuru
yapılacak dosyaların belirlenmesi yönünde kararların alınması sürecine destek olunması, -Araştırma ve inceleme
raporu sonuçlarına dayalı kararların alınması sürecine destek olunması, -Lisanslama sözleşmeleri için müzakerelerin
yürütülmesi.
4.5. Modül 4 çıktıları ile diğer modüller arasında TT için girdi-çıktı analizi yapılması: -Modül 4 girdilerinin hangi modül
çıktılarından kaynaklandığının analiz edilmesi, -Modül 4 çıktıları olan fikri hakların modül 2 ve modül 3 projeleri ile
modül 5 akademik girişimciliğe konu olma potansiyelinin incelenmesi.

5.1. Modül 5 Koordinasyon Faaliyetleri: Modül faaliyetlerinin planlanması,gerçekleştirilmesi,raporlanması,izlenmesi,
modül içi ve diğer modüller ile etkileşiminin koordine edilmesi.
5.2. Hazırlık Faaliyetleri: -Girişimcilik alanında öğrenme faaliyetlerinin, planlanması, gerçekleştirilmesi, -Üniversitede
yürütülen/yürütülmesi planlanan araştırma projelerinin belirlenerek, ticarileştirme potansiyeli olan ürün/hizmetlere
yönelik çalışmaların yapılması, -Girişim Sermayesi, yatırımcı destekleri ile ilgili girişimcilere destek sağlanması.
5.3. Geliştirme Faaliyetleri: -Ön kuluçka/Kuluçka Program süreçlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi -Üniversitenin
sağlık-çevre ihtisaslaşmasına yönelik iş birliği yapılarak, akademik girişimcilere yönelik planlanan hızlandırıcı
programının yürütülmesi, -Akademik/akademik olmayan girişimcilerin ürün/hizmetlerinin ticarileştirilmesine yönelik
olarak mentörlük, danışmanlık, fon bulma, fikri koruma, ulusal ve uluslararası ağlara erişim vb. gibi hizmetlerinin
verilmesi(Modüller ile etkileşim).
5.4. Büyüme Faaliyetleri: -Kuluçka mezuniyeti sonrası akademik/akademik olmayan girişimcilere şirketleşmelerine
yönelik mentörlük, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi(Modüller ile etkileşim), -Düzce Teknopark firmalarına girişim
süreçleri,inovasyon, markalaşma, şirketleşme vb. gibi konularda eğitim ve seminerler verilmesi, mentörlük desteği
sağlanması, yatırımcı görüşmeleri yapılması(Modüller ile etkileşim), -COSME-EEN Avrupa İşletmeler Ağı projesi

faaliyetleri kapsamında Düzce Teknopark firmalarına uluslararası iş birliklerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların
yürütülmesi.
5.5. Süreç Yönetimi Destek Faaliyetleri: -İş fikri veya Ar-Ge çıktılarının ticarileştirmelerine yönelik sağlanan Ön
Kuluçka/Kuluçka hizmetlerinde gerekli olan gizlilik, hizmet, fikri haklar, gelir/hisse paylaşımı ile ilgili sözleşme
süreçlerinin yönetilmesi. -Kuluçka ve hızlandırıcı programında yer alan girişimcilerin süreçlerinin takibi ve
değerlendirmelerinin yapılarak ihtiyaçlara yönelik hizmetlerin verilmesi.
5.6. Modül 5 çıktıları ile diğer modüller arasında TT için girdi-çıktı analizi: yapılması: Girişimcilik alanında
gerçekleştirilen faaliyetler sonrası iş fikirlerinin değerlendirilerek; -Ticarileşme potansiyeli olan ürün/hizmetlerin
kuluçka programına alınarak şirketleşme aşamasına kadar desteklenmesi, -Ar-Ge projesi ile yürütülebilmesine yönelik
analizin yapılması,gereklilik durumuna göre Modül 2'ye yönlendirilmesi, -Üniversite-Sanayi iş birliği ile yürütülmesine
yönelik analizin yapılması, gereklilik durumuna göre Modül 3'e yönlendirilmesi -FSMH ile korunması ve
ticarileştirilmesine yönelik Modül 4 ile iş birliği içerisinde analizlerin yapılarak,çalışmaların yürütülmesi

