
 
 
 

Erciyes Üniversitesi Araştırma Strateji ve Politikaları 
  

 

Üniversitemiz Senatosunun 04.10.2013 Tarih ve 11 Sayılı Toplantısında Alınan Erciyes 
Üniversitesi Araştırma Strateji Ve Politikaları 
AMAÇ 
  

  

Türkiye’nin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya, yenilikçi, 
toplumsal ve bireysel refaha hizmet eden bilim, teknoloji ve yenilikçi çalışmalara 
öncülük etmesine katkıda bulunmak. 
  

HEDEF 
  

  

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki araştırma faaliyetlerinin bu amacın 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunur ve öncülük eder şekilde yürütülmesini teşvik 
etmek ve desteklemek. 
 
Bu hedeflerin belirlenmesinde Üniversitenin kaynakları ve araştırma potansiyeli 
yanında, Kalkınma Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından açıklanan 
hedefler ve bilim politikaları dikkate alınmış olup ihtiyaç halinde gerekli 
değişiklikler yapılabilir. 
  

STRATEJİ  
  

  

Üniversite, hedeflerine uygun olarak oluşturduğu stratejiler çerçevesinde;  
 
a. Biyoenformatik, Biyoteknoloji, Biyogüvenlik, Aşı ve Gen Teknolojileri 
b. Farmasötik ve İlaç Araştırmaları 
c. Biyomedikal, Tıbbi Cihaz ve Ürün Teknolojileri 
d. Mekatronik Teknolojileri  
e. Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
f. Entegre Devre ve Tasarım Teknolojileri  
g. Nanoteknoloji Araştırmaları 
h. Gıda Güvenliği ve Teknolojileri 
i. Tarımsal ve Hayvansal odaklı ileri araştırmalar 
j. Üretim Verimliliği Teknolojileri 
 
konularını öncelikli alanları olarak belirlemiştir. Üniversite, bu alanlarda 
gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri ve sonuçlarının desteklenmesi, 
projelendirilmesi ve ticarileşmesi aşamalarında bu alanlara öncelikli destek 
olmakta ve bu alanlarda yapılacak araştırma faaliyetlerini teşvik etmektedir.  
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POLİTİKALAR 
  

  

• Erciyes Üniversitesi bünyesinde yürütülen tüm araştırma faaliyetlerinde 
aşağıdaki esasları benimsemiştir: 
 
a. Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak  
b. Toplumsal ve bireysel refaha hizmet etmek  
c. İnsan sağlığını esas almak 
d. Toplumsal ihtiyaçlara duyarlı olmak 
e. Çevreye duyarlı geliştirmelerde bulunmak 
f. Ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel etkileşim ile kalkınmaya katkı 
sağlayacak teknolojik gelişmelere öncülük etmek ve bu alanda 
çalışmalar yürütmek 
 
Erciyes Üniversitesi Araştırma Strateji ve Politikaları 04/10/2013 tarihindeki 
Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma 
faaliyetleri için, Üniversite’nin araştırma süreçleri içerisinde yer alan tüm 
birimlerine yol gösterici olması amacıyla belirlenmiştir.  
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