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AMAÇ 
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yenilikçi eğitim-öğretim öncülüğünde, öğrenci merkezli ve çok 

katılımlı bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir. Bu noktadan hareketle nitelikli, katma değeri 

yüksek, inovasyona dönük araştırma ile teknoloji geliştirme faaliyetlerinin, disipliner ve çok disiplinli 

ulusal ve uluslararası proje çıktılarına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda üniversite içi 

mevcut araştırma alt yapısını bir kuluçka zemini olarak kullanarak ve öncelikli tematik alanlarda yeni 

araştırma altyapısı oluşturmak yoluyla proje üretme disiplin ve kültürünü geliştirmesi ve 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ürettiği nitelikli bilimsel 

çalışmalara tüm paydaşların ulaşabilmesini ve bilimsel çalışmaların sonucunda üretilen bilimsel 

makalelerin, patent ve faydalı ürün bilgilerinin Ülkemizin endüstriyel ve teknolojik gelişimi ile toplumsal 

refaha katkı sunmasını öngörmektedir. 

 
KAPSAM  
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Araştırma Politikası; tüm paydaşları ile birlikte proje üretme 

disiplin ve kültürüne, Ar-Ge ekosistemine, üretilen evrensel nitelikli bilimsel çalışmaların 

erişilebilirliğine, ülkenin endüstriyel ve teknolojik gelişimine ve toplumun refahına somut katkı 

sağlayan projeleri ile inovasyona dönük araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini sürdürmeyi ve 

yaygınlaştırmayı kapsamaktadır.  

 
İLKELER 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri aşağıda belirlenen ilkeler 

doğrultusunda planlanır, yürütülür ve izlenir. 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; 

 

1. Araştırma bulgularının yayınlanmasında ulusal ve uluslararası etik ilkeleri gözeterek 

tüm araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. 

2. Araştırmacıları, insan hak ve özgürlüklerine, hayvan haklarına ve doğaya saygı 

göstererek çalışmalarını yürütür. 

3. Uluslararası yükseköğretim kurumları ile iş birliklerini geliştirmeyi, bütünleşik doktora 

ve/veya ortak diploma programları oluşturmayı ve sayılarını arttırmayı önceler. 

4. Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden uluslararası indeksli dergilerde yayınlar  

yapılmasını benimser, bu tür çalışmaları, projeleri ve etkinlikleri teşvik eder.  
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5. Ülkenin ve bulunduğu bölgenin ihtiyacı olan öncelikli alanlarda araştırma ve teknoloji 

geliştirme çalışmalarını destekler. 

6. Bulunduğu Bölgenin Turizm, Sağlık, Enerji, Tarım ve Su Ürünleri gibi öncelikli 

sektörlerinin geliştirilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılmasına yönelik araştırma ve 

teknoloji geliştirme projelerinin yürütülmesine olanak sağlar.  

7. Araştırma Üniversitesi olma ölçütlerini benimser ve önceler.   

8. Üniversitenin araştırma ve teknoloji geliştirme potansiyelinin arttırılması için akademik 

kadroların belirlenmesinde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen araştırma 

projeleri yürütücülerine ve bilimsel çalışmalarıyla üst sıralarda yer alan araştırmacılara 

öncelik verir.  

9. Araştırmaların sonuçlarını Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi ile iş birliği yaparak 

Üniversitenin sahip olduğu patent ve faydalı model sayısını arttırmayı teşvik eder. 

10. Araştırmaların sonuçlarının Muğla TEKNOPARK A.Ş. bünyesinde kurulacak şirketler 

vasıtasıyla ticari ürünlere dönüştürülmesini destekler.   

 


