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“Evrensel Düşünen Yereli Gözeten” sloganıyla faaliyetlerini planlayan Aksaray Üniversitesi; 

bölgemiz ve ülkemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda yüksek katma değer üretmek üzere 

akademisyenleri özgün ve bilimsel çalışmalarla yönlendirmektedir. 

Strateji 1: “Spor ve Sağlık" alanında  ihtisaslaşmak suretiyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına 

katkı sağlamak. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında 

“Spor ve Sağlık"  alanında pilot üniversite olarak bölgenin bu alandaki rekabet gücünün artırılması 

amacıyla yeni istihdam alanları ve katma değerli ürünlere yatırım yapılmasını sağlayacak projeler 

geliştirmektir.  

Strateji 2: Kurumda yürütülen projeleri bütçe ve nitelik olarak geliştirmek. Akademik personelimizin 

özellikle kurum dışı kaynaklar için sunacakları projelerin kurgulanması, proje ekibinin oluşturulması, 

proje yönetimi, proje sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında ihtiyaç duyulacak katkıların 

sağlanması, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve ortak proje fırsatlarının değerlendirmesidir.  

Strateji 3: Ar-Ge faaliyetlerinin öncelikli alanlara ve disiplinlerarası çalışmalara yönlenmesini 

sağlamak. Üniversitemizin güçlü olduğu alanların ilan edilen öncelikli alanlar ile bağlantısının 

kurulması ile bu alanlardaki yenilikçi çalışmaların incelenmesi, ilgili teknolojilerin izlenmesi, 

değerlendirilmesi, uygun bölgesel ihtiyaçlar konusunda kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile iş 

birliklerinin kurulmasıdır.  

Strateji 4: Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve 

ticarileştirilmesini sağlamak. Teknoloji transfer ofisi aracılığıyla üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak 

ve endüstrinin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmaktır.  

      Strateji 5: Araştırmacıların nitelik ve gayretlerini artırmak. Üniversitemiz niteliğinin bulunduğu 

seviyeden daha da yükselmesi için nitelikli ve gayretli araştırmacı sayısının artmasına katkı verecek 

özendirici rekabet ortamını sağlayacak destek stratejilerini daha da geliştirmektir.   

Strateji 6: Doktora öğrenci sayısını ve doktora eğitiminin niteliğini artırmak. Ülkemizin kalkınması 

ve doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacının karşılanması için yüksek nitelikli insan yetiştirilmesi, 

doktora program sayısının öncelikli alanlar göz önüne alınarak artırılması, disiplinler arası doktora 

programlarının açılması, doktora danışmanlığının niteliğinin artırılması, nitelikli doktora programının 

yapılabilmesi için fiziksel donanım ve mekânlar geliştirilmesi şeklindedir.  

 


