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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI, TEMEL DEĞERLERİ, STRATEJİLERİ, 

HEDEFLERİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 
Araştırma ve Geliştirme Politikası 
 
Giresun Üniversitesi; ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki 
rekabet gücüne ve kalkınmasına en yüksek düzeyde fayda sağlanmasını teminen 
belirlenen misyon ve vizyonu, temel değerleri başta olmak üzere kalite politikası ve 
stratejik planı ile öncelikli olarak bölgesel ve yerel ihtiyaçları dikkate alarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde bilgi ve değer üretmeyi, araştırma yapmaya özendirmeyi, AR-GE ve 
yenilikçi faaliyetlerini işbirliği ve etkileşim çerçevesinde teşvik ederek bu faaliyetlerin 
yaygınlaşmasının önünü açmayı, araştırma-geliştirme çıktılarını ve kazanımlarını dikkate 
alarak araştırma kaynaklarını ve altyapısını sürekli olarak izleyerek geliştirmeyi 
araştırma ve geliştirme politikası olarak benimsemektedir.  
 
Temel Değerler 
 
Üniversitenin araştırma ve geliştirme politikasının dayandığı temel değerler şunlardır: 

● Bilimsel, araştırma ve yayın etiği, 
● Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme, 
● Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri, 
● Araştırma kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği, 
● Öncelikli alanlar ve tematik araştırma, 
● Ar-Ge, 
● Girişimcilik. 
 
Araştırma ve Geliştirme Stratejisi      
 
● Araştırma geliştirmeyle ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılması, 
● Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kapsamında yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınması 

ve üniversite- sanayi iş birliği çalışmalarının artırılması, 
● Mevcut uygulama ve araştırma merkezlerinin hedeflerine ulaşmasında gerekli 

desteğin sağlanması, 
● Üniversitenin stratejik plan dönemi sonuna kadar dış kaynaklı Ar-Ge proje sayısının 

artırılması, 
● Lisans ve lisansüstü düzeyinde yapılan projeler ile ilgili kaynakların artırılması, 
● Nitelikli, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda 

katkı sunabilecek araştırma kadrosunun artırılması, 
● Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilme çalışmalarının takibinin yapılması, 
● Öğretim elemanlarını akademik çalışmaya teşvik edecek ve ödüllendirecek bir teşvik 

ve ödül yönergesinin oluşturulması, 



● Derslerde ve araştırmalarda kullanılması önem arz eden donanım ve yazılımların 
alınmasının, tedarik edilmesinin sağlanması, 

● BAP finansman desteğinin artırılması, 
● Disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi. 
 
Araştırma ve Geliştirme Hedefleri 
 

● Stratejik plan doğrultusunda belirlediği araştırma-geliştirme faaliyetlerini 
destekler nitelikte akademik birimlerimizin yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde özgünlüklerini koruyarak farklılaşmasını sağlayan, bilimsel 
araştırmaları yürütmelerine katkı sağlamak, 

● Araştırma-geliştirme ile ilgili finansal kaynak, bilişim/iletişim araçları ve fiziki 
altyapı olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli kullanımlarını sağlamak, 

● Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinin bütün aşamalarında mesleki etik 
ilkelerinin gözetimine öncelik verilerek, özgün ve yaratıcı düşüncelerin yayın, 
ürün, faydalı model veya patente dönüştürülebilmesi için, ulusal/uluslararası 
platformlarda etki değeri yüksek araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak, 

● Araştırma-geliştirme etkinliğini artırmaya yönelik ulusal/uluslararası 
yükseköğretim kuruluşları ile ortak üretilen projelerin sayısını ve verimliliğini 
arttırmak, 

● Bilimsel felsefeyi özümsemiş; bilgiye erişim, bilgiyi süzme ve toplum yararına 
ilerletme konularında uzmanlaşmış; liderlik vasfı sergileyen, uluslararası kültür ve 
kimliğe sahip öğrenci yetiştirmek ve bu vasıflara haiz öğretim elemanı sayısını 
artırmak, 

● Araştırma-geliştirme çalışmaları ile ilgili sonuçların ekonomik değer ve toplumsal 
faydaya dönüşmesini desteklemek, 

● Teknoloji transfer ofisi aracılığıyla Üniversite sanayi iş birliğini arttırmak ve 
endüstrinin gelişmesine katkı sağlamak,  

● Araştırma alanlarını iç ve dış paydaş görüşleri doğrultusunda çeşitlendirmek, 
● Araştırma süreçlerini paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası iş 

birliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,  
● Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların 

yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini desteklemek,  
● Konusunda uzman ve araştırmacıları destekleyecek teknik personeli 

Üniversitemize kazandırmak, 
● Dış paydaş koordinasyon toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmek, 
● Ulusal ve uluslararası sıralamalarda Üniversitenin sıralamasını yükseltmek, 
● Araştırma projelerinden üretilen yayın sayısını artırmak, 
● Teknoloji Transfer Ofisini ve Teknoparkı dinamikleştirmek, 
● Uygulama ve araştırma merkezlerinin özel sektörle iş birliğini artırmak, 
● Üniversitemiz araştırma hedefleriyle ilişkili yüksek lisans ve doktora program 

sayısını artırmak ve hedefler doğrultusunda programların içeriklerini eşleştirmek. 
 
 
 
 
 
 
 



Performans Göstergeleri 
 
Hedef 1 

● SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp. indeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje 
sayılarını artırmak. 

Performans Göstergesi 
1.1. SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp. indeksli dergilerdeki yayın sayısı 
1.2. SCI, SSCI, AHCI, SCI-Exp. indeksli dergilerde yapılmış hakemlik sayıları 
1.3. Kurum dışı proje sayısı 
1.4. TÜBİTAK destekli proje sayısı 
1.5. Ortak proje çalışması yapılan üniversite sayısı  
1.6. Üniversitenin URAP, Girişimcilik ve Yenilik Endeksi VB. sıralamalardaki yeri 
1.7. Proje veya yayın yapan akademisyenlere verilen ödüllerin veya teşviklerin sayısı 
 

Hedef 2 

● Faydalı model ve patent alınmasıyla ilgili çalışmaları artırmak. 
Performans Göstergesi 
2.1.Patent sayısı 
2.2. Faydalı model sayısı 
2.3. Ürüne dönüştürülen patent sayısı 
2.4. Patent bilgilendirme toplantı tutanakları 
 
Hedef 3 

● Mevcut araştırma merkezlerine Üniversitenin Stratejik Planıyla uyumlu ölçülebilir 
somut hedefler konulması ve bunların gerçekleşme oranlarını takip etmek. 

Performans Göstergesi 
3.1. Stratejik plan kapsamında ulaşılan hedef sayısı 
3.2. Stratejik plan kapsamında yürütülen hedef sayısı 
3.3. Son üç yıla ait araştırma geliştirme giderlerinin tablosu 
  
Hedef 4 

● Araştırma laboratuvarının akredite edilmesini sağlamak. 
Performans Göstergesi 
4.1. Akreditasyon belgesi 

Hedef 5 

● Proje yazma etkinliklerini artırmak. 
Performans Göstergesi 
5.1. Düzenlenen proje yazma etkinliği sayısı 
5.2. Kabul edilen proje sayısı 

Hedef 6 

● Üniversite künyeli yayınlara giren dergilerde yapılan atıf sayısını artırmak. 
Performans Göstergesi 
6.1. Üniversite künyeli yayınlara/ endekslere giren dergilerde yapılan atıf sayısı 

 



Hedef 7 

● TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endekslerini 
de gözeterek girişimcilik faaliyetlerini desteklemek. 

Performans Göstergesi 
7.1. Öğrencilerin girişimcilikle ilgili aldıkları sertifika sayısı 
7.2. Öğrencilerin girişimcilikle ilgili aldıkları ders sayısı 
7.3. Öğretim elemanı ve öğrencilerin girişimcilikle ilgili aldıkları eğitim sayısı 
7.4. Girişimcilikle ilgili proje sayısı  

Hedef 8 

● Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla ekonomik değer ve toplumsal katkıya dönüşen 
araştırmaları tanıtmak. 

Performans Göstergesi 
8.1.Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirici proje pazarı, toplantı, konferans, sempozyum, 

çalıştay sayısı 
8.2. İç ve dış paydaşların Teknoparkta kurdukları şirket sayısı 
 

Hedef 9 

Araştırma-geliştirme ile ilgili finansal kaynak, bilişim/iletişim araçları ve fiziki alt yapı 
olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli kullanımlarını sağlamak 

Performans Göstergesi 
9.1. Projelerin alanlara göre dağılımı ve finansal destek tutarları 
9.2. Araştırmalarda kullanılacak yazılım programlarının sayısı 
9.3. Birimlere göre proje sayıları ve bütçeleri 
 


