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Üniversiteler bir yandan araştırmaları ve ürettikleri bilgiler ile Evren'i okurken, bir yandan da
bilgiyi sürekli pratik hayata aktarırlar. Böylece evrensel gerçek daha bilinir,
daha ulaşılır hale gelirken, insan yararına da teknoloji gelişir.
Bilim yapan, bilgi üreten, bilgi aktaran, eğitim veren kurumların, üniversitelerin,
bu aktivitelerini yeterince gerçekleştirebilme yetenekleri, bilgi ve eğitim üzerine
sahip olmaları gereken uzgörü ve stratejilerinin gücü, işlevselliği ve güncelliği ile doğrudan ilgilidir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, coşkulu bir heyecanla aktivitelerini yürütürken, daha amaca yönelik,
daha çözümcü, daha üretici bir yapıya doğru evrilmek üzere “bilgi ve bilim anlayışını",
bu anlayışın zemin oluşturduğu “misyon ve vizyon”unu, misyonunu başarmaya yönelik
güç ve güvenini sistematize eden uzgörü ve çalışma planlarını
“Bilim Araştırma Strateji Belgesi“ ile sunmaktadır.

Bilgiye, bilime, etik değerlere olan bağlılığımız, güvencemizdir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
Rektör

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ, BİLİM VE ÜNİVERSİTE ANLAYIŞI

Evren ile ilk tanışmasından itibaren insanda oluşan kanaat “bilgi”dir. Bilgi'nin özü bilmeye
duyulan heyecan, yaratıcısı sevgidir. Bu haliyle bilgi, evrenin ve yaşamın kaynağıdır.
Gerçekliğin keşfedilmesi, anlam verilmesi, yaşama kaynak olması, yararlılığa
dönüştürülmesi ancak sürekli yenilenerek değişen bilgi ile sağlanabilir. Bilgi, gerçeğe
ulaşmak, gerçeği hayata aktarmak; hayatı anlamak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve daha
güzelleştirmek için güçtür. Bilgi türlerinin tümü insanı her yönüyle hayata sunar; insanı
hayata, hayatı insana kazandırır.
Üniversite, tanımı ve geleneği itibariyle, varoluştan itibaren geliştirilen ve geliştirilmeye
devam edilecek olan bilgiyi, bilgi türlerinin tümüyle konu alan, arayan, üreten, geliştiren,
pratiğe aktaran ve yayan araştırma, tartışma, üretim ve eğitim ortamıdır. Üniversite, bu
işlevi yerine getirirken, Evren'i okur. Edindiği ve ürettiği her türlü bilginin verdiği güç ve
kazandırdığı yetenekle evreni anlar, müdahale eder, insanı ve yaşamı geliştirir; doğruyu,
iyiyi ve güzelliği hayata aktarır. İnsanın günlük hayattaki yararlılığı, bilginin hayata
aktarılmasını sağlayan teknoloji ile sağlanır. Sürekli gelişen teknoloji, varlığın
algılanabilen gerçeğini arayan, çözen ve onu işlevsel hale getiren “bilimsel bilgi” ile
üretilir.
Bilimsel bilgi, konu aldığı varlık ve işlevleri, o an için en elverişli ve kabul edilir biçimde
açıklayabilen bilgidir. Bilimsel bilginin temel nitelikleri; evrensel olması, ölçülebilir,
sınanabilir, eleştirilebilir ve yanlışlanabilir olmasıdır. Bilimsel bilgi, özgün bir metodoloji
ile; gözlem, deney, ölçme, akıl yürütme yoluyla üretilir ve sistematize edilir. Bilimsel bilgi,
bilimsel metodolojiyi bilen ve titizlikle uygulayan, etik ilkelere ve değerlere saygılı bilim
insanlarının araştırmalarıyla üretilebilir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi;
Gerçeği ve yararlılığı amaç alan sorularla evreni keşfeder; bireyin, toplumun ve
doğanın uyum içinde var olabileceği yerel, bölgesel ve evrensel cevapları arar, önceki
cevaplarla tartışır, geliştirerek yeniler ve sunar; bilgi üretir. Mevcut ve ürettiği bilgiyi
aktarır, yayar; eğitim verir.
Bilginin ve bilgi edinmenin her türü üzerinde çalışır; bilimsel bilgi üretmek için
metodolojiyi tüm yönleriyle kullanırken, diğer bilgi ve bilgi edinme türlerini de tarihi
tecrübeleri boyunca dikkate alır, değerlendirir.
Bilgiyi edinirken, işlerken, üretirken ve aktarırken sadece hakim dünyanın geliştirdiği
ve sunduğu çözümleri değil, diğer coğrafyaların ve var olduğu coğrafyanın kültür ve
medeniyet dinamiklerini de dikkate alarak, etkin, özgün ve tüm insanlığın yararını
hedef alan bilgi ve eğitim çabası içindedir.
Araştırma ve geliştirme planını oluşturarak bilgi üretimi, bilimsel araştırma ve
geliştirme çalışmaları için geleceği planlar.
Uzgörü, plan ve strateji geliştirme işlevini üniversitenin bilgi üretimi itibariyle önde
gelen öğretim üyesi/bilim insanlarından oluşan ve özerk çalışan “Bilim Araştırma
Politikaları Kurulu” ile gerçekleştirir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİM VE ARAŞTIRMA POLİTİKALARI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, eğitim ve öğretimde mükemmeliyet hedeyle, ulusal ve
uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, etkin ve rekabetçi araştırma ve geliştirme hizmetleri
sunmayı, bilimsel çalışmaların sonuçlarını insanlığın talepleri doğrultusunda faydaya ve
ekonomik ürüne dönüştürmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar
yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Misyon
Bilim ve teknoloji alanında, sistematik bir temelde, yenilikçi çalışmalara öncülük edecek
araştırmacılara bilimsel, teknik ve mali destekler oluşturmak, evrensel bilgi ve teknolojik
uygulamalara yön verecek araştırmalar yapmak, ülkemizin ve dünyanın bilimsel bilgi
üretimi ve teknolojide ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerlileşme ve millileşmenin
arttırılmasına katkılarda bulunmak.

Vizyon
Evrensel düzeyde, bilimsel bilgiye ve teknolojiye yönlendirici katkılarda bulunan bir
araştırma-geliştirme üniversitesine dönüşümü sağlamak.

Vizyonu Erişilebilir Kılacak Hedeer
Bilgi içeriği ve katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler geliştirmek.
Dünya ve Türkiye bilimsel araştırma alanı ile bütünleşik üniversite içi araştırma
alanları oluşturmak.

Üniversite içinde ve dışında bilimsel alanlarda yeni işbirliği ağları kurmak ve mevcut
olanları güçlendirmek.
Bilimsel araştırma altyapı desteklerinin uluslararası bilgi üretim alanlarıyla uyumlu
gelişimini sağlamak.
Etkin işleyen bir bilim araştırma ortamı/iklimi oluşturmak.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE
BİLGİ ÜRETME VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Bilimsel araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nin, ne yaptığının, neler
yapmak istediğinin, neye önem verdiğinin ve eğitim öğretim faaliyetinin özünü ve temelini
oluşturmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi;
Yenilikçilik ve yaratıcılığını, daha fazla bilgi ve değere, alışılagelmişe meydan
okumaya ve etki-sonuç sağlamaya yöneltmektedir.
Toplumsal ihtiyacı karşılamaya odaklanan, alanında ulusal ve uluslararası söz sahibi
ve dışa dönük araştırmalar aracılığıyla, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi
hedeemektedir.
Alanında özgün değer ve yaygın etkiye sahip araştırmalar sunmak ve yürütmek için,
mevcut gücünü geliştirme ve öncelikli tematik alanlara yatırım yapma, birçok alanda,
çok yönlü ve disiplinlerarası yeni araştırma fırsatları geliştirme amacındadır.
İnsani değerlerin ve dünyanın daha iyiye ulaşmasını sağlamak için, insan hakları,
hoşgörü, eşitlik, çağdaşlaşma ve açlıkla mücadele, iklim, çevre gibi konularda
kendini sorumlu görerek bu konularda araştırma yapmayı, katkı sağlamayı da
amaçlamaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilim Araştırma Stratejisi, tüm akademik
birimlerin stratejilerinin temeli olup, bu birimler arasında güç ve ortaklık yapıları
oluşturmak, sinerjik etki yapmak, uluslararası alanda söz ve etki sahibi araştırmaları
artırmak için, işlevsel bir zemine rehber oluşturmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Stratejisi'nin tüm unsurları, ESOGÜ
vizyonunun gerçekleştirilmesinde, ESOGÜ araştırmacılarının bilgi üretmesinde, etki
yaratmasında ve küresel soru ve sorunlara çözüm geliştirmek için ön saarda yer
almasına güç ve yön sağlayacak dinamik bir çerçeve oluşturmaktadır.
Araştırma Motivasyonu
Araştırma, ESOGÜ Stratejik Vizyonu'nun önceliklerindedir. Akademik anlamda
uluslararası saygınlığın artırılmasında aşağıdaki yollarla gelişmeye ve büyümeye
odaklanılmaktadır:
Araştırmalarda mükemmelliğe odaklanmak, güçlü alanları desteklemek ve bilimde
lider olma potansiyeline sahip alanları teşvik etmek.
Araştırmaları, endüstri, uygulayıcılar ve politika yapıcılarla işbirliği kurarak
yapılandırmak suretiyle, akademik boyut ve yapıyı geliştirecek yenilikleri ve
değişiklikleri sürekli politik gündeminde tutmak.
Yeni araştırma potansiyelleri oluşturmak için çalışanlarını ve uzmanları biraraya
getirmek.
Akademik Boyut ve Yapıda Planlanan Temel Değişiklikler
21. yüzyıl bilim ve teknolojisi- Tıp, mühendislik bilimleri, temel bilimlerle, eğitim
ve sosyal bilimlerde önemli büyüme ve gelişim potansiyelleri bulunmaktadır. Yeni
alanlardaki uzmanlığı, ortaklıklar aracılığıyla genişleterek veya bunlara erişerek,
üniversite genelindeki güçlü yönlerden yararlanarak, temel bilim dallarındaki
gücümüzün etkisini artıracağız. Teknolojide büyüdükçe kimya, zik, biyoloji,
biyoteknoloji, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, çevre bilinci, doğal gen kaynaklarından
yararlanma mühendislik bilim ve uygulamaları, bilgisayar bilimi, yapay zeka, robotik
ve telekomünikasyon alanlarındaki güçlü yönlerimizi geliştireceğiz.

Yönetim, işletme, ekonomi ve nans- Değişen iş dünyasının anlayışını
geliştirmek, ticari başarısını artırmak ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini
sağlamak açısından teorik, ampirik ve pratik bilgiler sunma odaklı araştırma
portföyünü büyütmek için önemli fırsatlar sunacağız.
İnsani gelişme ve sağlık- Zihinsel ve ziksel sağlık araştırmalarını birleştiren
benzersiz ve birleştirici bir yaşam seyri yaklaşımıyla ülke ve dünya önceliklerine,
koruyucu hekimlik ve sağlık uygulamalarına yönelik akademik çalışma grupları
oluşturmak için uzmanlığı pekiştirecek ve büyüteceğiz. Bu çalışmalar, yenilikçi
dijitalleşme anlayış ve uygulamalarını da içerecektir.
Toplum sağlığı ve uygulamaları- Halk sağlığı için önemli toplumsal ihtiyaçları
ele almak amaçlı fakülteler üstü, multidisipliner yapıda, sağlık ve sosyal bilimler
arasında bağlantı kuran, kritik rol ve görevler üstelenecek araştırma grupları
oluşturacağız. Ayrıca sağlık ve sosyal bakım araştırmaları, analitik ve çevre bilimleri,
hemşirelik, küresel sağlık ve kamu politikası alanlarında araştırma gücü
geliştirilecektir.
İnsani değerlerin korunması, eşitsizliğin azaltılması- İnsani değerlerin
korunması, insan haklarının geliştirilmesi, eşitsizliğin önlenmesi, evrenin canlılar için
daha yaşanılır hâle getirilmesi için dilbilim, tarih, sosyoloji, antropoloji, etnoloji ve
psikoloji alanlarında çalışmaları destekleyerek, yerel bilgilerden evrensel bilgi
üretilecektir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilim Araştırma Stratejisi, farklı bilimsel
disiplinlerdeki mükemmelleşme, çok yönlü ve disiplinlerarası araştırmalara katılma,
nihayetinde disiplinler üstü ve paradigmaları değiştiren ve dönüştüren araştırma vizyonu
sunmaya odaklanmıştır. Araştırma strateji ve hedeeri destekleyen altı ana bileşenimiz
bulunmaktadır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİM ARAŞTIRMA STRATEJİ
VE HEDEFLERİNİ DESTEKLEYEN BİLEŞENLER
Bilimsel yetenek ve potansiyeli koruma, destekleme ve geliştirme,
Araştırma ve araştırmacılar için en iyi ortam ve mekanizmaları sağlama,
Araştırma niteliğini arttırma ve yaygınlaştırma,
Ortak araştırma kültür ve iklimini yaygınlaştırma, çok-disiplinli ve dış paydaşlar ile
işbirliklerini güçlendirme,
Araştırmayla desteklenen ve gelişen eğitim sunma,
Araştırma ve bilimsel faaliyet ve organizasyonlarda sürdürülebilirliği sağlama.

Bu araştırma tutkusunun yerine getirilmesi, ESOGÜ genelinde katılım ve bilime olan
inancı gerektirmektedir.
Her üst akademik birim, oluşturacakları kendi bilim araştırma stratejileri aracılığıyla
ESOGÜ araştırma hedeerine ulaşılmasında etkili olacak olup, bu birimlere ihtiyaç
duydukları asgari yetkiyi sunmayı ve kaynak sağlamayı hedeemiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, araştırmada mükemmelliği sağlamak için lisansüstü
araştırma öğrencilerinden kıdemli akademisyenlere kadar ihtiyaç duyulan ortamı,
desteği ve ağları sağlamaya odaklanmıştır.

BİLİMSEL YETENEK VE POTANSİYELİ KORUMA, DESTEKLEME
VE GELİŞTİRME
Araştırma başarısı çalışanlara bağlıdır
Akademisyenler kariyerlerinin her aşamasında, dünya lideri araştırmalar sunmaları için
desteklenir, onların araştırma kariyerlerini belirlemek, beslemek ve hızlandırmak için
mekanizmalar geliştirilir. Personel memnuniyeti ve refahı hayati öneme sahiptir.
Araştırma stratejisinin temel amaçlarından biri, araştırma çabasını desteklemek, idari
yükü azaltmak ve araştırmacılarımızın çalışmalarının sunumuna odaklanmasını
sağlamak için önlemler ve sistemler sunmaktır.
Akademik kadroların oluşturulmasında eşitlik ve çeşitliliğe olan bağlılığımız korunarak
en iyi yeteneklerin istihdamı ve güçlü araştırmacıların ESOGÜ'ye katılımları teşvik
edilecektir.
Akademik atama ve yükselmede, niceliğin yanı sıra niteliğin de dikkate alındığı sistemler
geliştirilecektir.
Akademik ve idari personelimiz ve paydaşlarımız ile yakın bir şekilde çalışarak, büyüme
ve gelişimdeki katkılarını arttırmak, onlar için araştırmacı bir iklim ve atmosferde yer
almanın önemini hissetirmek, hedeerimizdendir. Bu süreçlerde, aşağıda konu edilen
başlıklar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilim Araştırma Stratejisi'nin ana unsurlarını
oluşturmaktadır:
Farklı mekanizmalar kullanılarak araştırma kariyerlerine başlayan tüm lisansüstü
araştırma öğrencileri için destekleyici ve imkan sağlayan bir öğrenme ortamı
oluşturulması,
Özellikle doktora sonrası araştırmacılar ve araştırma personeli için çeşitli destekler
sunulması,
Başarıyı teşvik etmek için her düzeyde akademisyen geliştirmek odaklı, hedefe
yönelik, tematik konular ve öncelikli alanlara özel destekler uygulanması.

Teknik hizmetler de dahil olmak üzere etkili ve verimli profesyonel hizmetler sunmak da
akademik hedemizin temel unsurları arasındadır.
Araştırma hizmetlerinin sunulma şeklinin sürekli iyileştirilme halinde
olması gerekir.
Tekrarlamayı azaltmaya, süreçleri düzene sokmaya, teknolojiyi daha etkin kullanmaya ve
kaynaklarımızın akademik hedeere gerçek değer katan hizmetlere dönüşmesine
odaklanılacaktır. Sistemsel gelişim ve dönüşümün yanı sıra, iyileştirilmiş destek
uygulamaları etrafında, bir dizi girişim ve gelişim, bir bütün olarak araştırma
topluluğumuza fayda sağlayacaktır.
Akademik destek programları ile topluluğumuzun tüm üyelerini cesaretlendirerek,
güçlendirerek ve teşvik ederek araştırma faaliyetleri ve işbirliklerinde bulunmaları için
profesyonel ağlar içinde etkin ve süreklilik ile yer alma kültürü oluşturulacaktır.
ARAŞTIRMACILAR İÇİN EN İYİ ARAŞTIRMA ORTAMI
VE MEKANİZMALARIN SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ GEREKİR
Araştırma faaliyetinin genişletilmesi, mevcut araştırma gruplarının büyümesi ve yeni
akademisyenlerin işe alınmasına izin vermek için ek alanlar oluşturulacaktır. ESOGÜ'nün
sahip olduğu coğrak konumu ve mevcut altyapısı önemli avantajları sunabilecek
kapasitedir. Ayrıca, kısa ve orta vadede, her akademik topluluğun ihtiyaçlarına ve
doğasına karşı duyarlı kalıp mevcut potansiyelimizi tam kapasite kullanabilmek için
seçenekler araştırılacaktır. Mevcut alanları optimize etmek için araştırmacılarla yakın bir
şekilde çalışarak mekanların geliştirilmesi hedeenirken, güncel teknolojik altyapıyı
kullanarak değerli bilgiler ve çığır açan keşierin ortaya çıkmasına imkan sağlayacak
zeminler oluşturulacaktır.
Yurt dışı ve yurt içi araştırmacılar için üniversitemizin bir cazibe merkezi haline gelebilmesi
amacıyla üniversite genelinde, uzun süreli konaklama için seçenekler oluşturulacaktır.
ESOGÜ, özel sektör, diğer araştırma ortakları ve paydaşlarla disiplinler arası araştırmayı
teşvik etmek için işbirlikçi çalışma alanları oluşturmayı öncelikli kılacak, bu amaçla
planlamalar gerçekleştirecek, yürürlüğe koyacak ve etki ile sonuçlarını izleyecektir.

Araştırma potansiyelimizin artırılması için destekleyici altyapı ve araç gereçlerin de
sağlanması önemlidir. Bu durum, temel araştırma tesislerini, bilgisayar teknolojileri
altyapısını, çok yönlü e-Araştırma çözümleri içerir.
Yeni araştırma birimleri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne rekabet avantajı
sağlayan,sektöre bölgesel veya ulusal olarak sunulabilecek kilit teknolojilerdeki
yönetim, yeni ekipman uygulamaları ve stratejik yatırımları kapsayacak araştırma
birimlerinin oluşturulması öncelikli olacaktır.
e-Araştırma: Araştırma ve bilgisayar teknolojileri aracılığıyla araştırmacılara
araştırmalarını sunmak ve geliştirmek için uygun sistemlere, araçlara ve uzman
desteğine erişim sağlanacaktır. Araştırmaya özel sistemlerin, altyapının, sürecin ve
politikanın sağlanmasından sorumlu olacak, çekirdek ve yerleşik personeli geniş bir
bilgi yelpazesiyle birleştiren ekipler oluşturulacaktır. Araştırmacıların e-Araştırma
süreci boyunca ihtiyaç ve öncelikleri tespit edilecek ve eylem planları oluşturulacaktır.
Araştırma yönetimi araçları ve veri temini: Araştırma fonu elde etmenin
önünde hiçbir kurumsal engel olmadığını doğrulamak için araştırma destek
personelinin etkin ve sonuç odaklı hizmet sunmasına imkan tanıyan gelişmiş
araştırma yönetim sistemleri sunulacaktır. Veriye dayalı bir bilgi kültürüne doğru
ilerleyeceğiz. Ayrıca uygulamadan proje yönetimine ve veri arşivlemeye kadar
araştırma hattı boyunca sistemler birleştirilecektir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi web sitesi: WEB sitesi aracılığıyla bilgi
sağlamayı iyileştirmek, iç topluluğumuzu desteklemek ve çalışmalarımızı dışarıda
sergilemek, önemli bir öncelik olarak değerlendirilecektir.
ARAŞTIRMA NİTELİĞİNİ ARTTIRMA, YAYGINLAŞTIRMA
VE SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, önümüzdeki yıllarda, özellikle belirlenmiş tematik
konular ve öncelikli alanlar olmak üzere, mevcut araştırma alanlarında ve yeni
disiplinlerde, önemli bir büyüme taahhüdünde bulunmaktadır.

Önceliğimiz, büyüyerek, araştırma tabanımızı genişleterek ve disiplinler arası çalışmayı
teşvik ederek araştırma kalitemizin iyileşerek artmasını sağlamaktır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, tüm akademik birimleri tarafından yürütülebilecek
geniş bir araştırma portföyü sunmaya devam edecektir. Araştırma çabamızın geniş
kapsamı içinde, akademik özgürlük korunacaktır. Tüm birimlerde yüksek kalitede
araştırma yapılmasını sağlayacak dış kaynaklı fonların sayısını artırmaya yönelik
politikalar, geliştirilecektir. Bilim ve teknolojideki öncelikli alanlara yönelmek ve bilimsel
yatırımlar yapmak, hibe portföyümüzün genişlemesine ve artmasına katkı sunacaktır. Bu
hede ve genel büyüme planlarımızı gerçekleştirmek için, fon kaynaklarımız
çeşitlendirilecek, araştırma gelir akışları geliştirilecek ve aşağıdaki mekanizmalar ile
optimum fon sağlayıcı portföyü oluşturmak için tüm akademik birimler ile birlikte
çalışılacaktır:
BAP gelirlerinin verimli kullanılması,
AB fonlarının takibinin sağlanması,
Uluslararası nansman fırsatlarından yararlanılması,
Sözleşmeli araştırma fırsatlarının takip edilmesi (kamu veya sanayi ile),
Stratejik ve disiplinlerarası çağrılara hazırlıklı olunması,
Patent hedei projeler geliştirilmesi.
Bu amaçlara yönelik profesyonel hizmet desteği ve sistemlerini geliştirerek etkinleştirmek
ESOGÜ'nün öncelikleri arasındadır.
Kritik bir lider araştırmacı kitlesini bir araya getirmek için öncelikli alanlarda (tek disiplin
ve disiplinler arası) sanal veya ziksel mükemmellik araştırma merkezleri yaratmanın
değerine sıkı sıkıya inanılmaktadır. Bu merkezler, araştırma mükemmelliğine
odaklanarak araştırma çıktılarının kalitesini ve tutarlılığını artıracaktır. Bu nedenle
ESOGÜ'nün kısa vadeli hedeeri arasında ülkemizde “Araştırma Üniversitesi“ statüsüne
erişim de bulunmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, çalışanlarını geliştirerek araştırma kalitesini artırmayı
kendine öncelik olarak kabul etmiştir. Bu nedenle yeni araştırmacılar için ESOGÜ'yü
cazibe merkezi haline getirmenin yanı sıra daha büyük, daha yenilikçi projeler sunan
yeni bir araştırma liderleri kadrosunun da geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma
desteğinin, personelin ve sistemlerin optimize edilmesiyle, yönetim yükü azalırken
araştırmacıların çıktıların kalitesine odaklanması sağlanacaktır. Araştırma çıktılarının
kalitesiyle ilgili olarak, araştırmacılar özgün değeri olan en yüksek kalitede ve yaygın
etkiye sahip çıktılar üretmeleri için teşvik edilip desteklenecektir. Araştırmada
mükemmellik ilkesine odaklanılacak ve tüm akademik birimlerle birlikte çalışılarak
herkesin yüksek kaliteli çıktıları planlamak, sunmak ve yaygınlaştırmak için gereken
desteğe sahip olması sağlanacaktır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik performans izlenebilirliğini teşvik edecektir.
İyi performans gösteren birimlerin başarılı stratejilerini takdir edecek mekanizmalar
oluşturacaktır. Fakültelerin de iyi performans göstermediği durumlarda, iyileştirme
seçenekleri tasarlamak ve gerektiğinde hedefe yönelik destek sağlamak için ilgili
yöneticiler ile çözüm ve gelişim strateji ve yöntemleri oluşturacak, uygulayacak ve
sonuçları izlenecektir.
ORTAK ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE İKLİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI,
ÇOK DİSİPLİNLİ VE DIŞ PAYDAŞLAR İLE İŞBİRLİKLERİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Strateji Vizyonu, toplumsal ihtiyacı
karşılamaya odaklanan, araştırma faaliyetlerinde öncü ve lider iş birlikçi araştırmaları
tanımlamaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi araştırma faaliyetleri, örnek teşkil edebilecek biçimde
ülke ekonomisi, gelişimi ile toplumsal refaha değer ve katkılar sunmaya odaklanacaktır.
Aynı zamanda, toplumun, ülkemizin beklenti ve önceliklerini anlamamıza yardımcı
olacak, yenilik fırsatlarını ve olasılıklıklarını doğru analiz ederek sürekli iyileşme ve
gelişme vazgeçilmezlerimiz arasında olacaktır.

Akademik gücümüzle yakın bir şekilde çalışarak, araştırma temel ve yeteneklerimizi
tamamlayan, inovasyondan uygulamaya giden yollarımızı hızlandıran ve toplumsal
etkimizi artıran kilit ortaklarla işbirliği yapılması hedeenecektir. ESOGÜ'nün araştırma
yetenek ve potansiyeline dair dış paydaşlarımıza yönelik “farkındalık” çalışmaları
planlanıp yürütülecektir.Yeni işbirliklerine aracılık etmek için yerel dinamiklerin yanı sıra
ulusal ve uluslararası potansiyel paydaşlar ile ilişkiler geliştirilecektir.
Bölgemizde, ülkemizde ve dünya genelindeki önde gelen, benzer düşünceye sahip
kuruluşlarla ortaklıklarımızı güçlendirerek, ortak amaç ve hedeer doğrultusunda
yürütülen faaliyetlerde bulunularak, etkimiz ve toplumsal katkılarımız artırılacaktır. Bu
kapsamda hedeer belirleyerek, karşılıklı saygı, bağlılık ve güven ile karakterize edilen
yeni katma değerli ortaklıkların geliştirilmesi sağlanacaktır.
Önemli ölçüde zaman ve çaba gerektiren bu süreçlerin, periyodik gözden geçirmeler ile
iç ve dış paydaşlar arasında açık tartışmaya sunulması üniversite yönetimi liderliğinde
teşvik edilecektir. Ayrıca, dış paydaş unsurlarının araştırma çıktılarına yönelik görüş ve
beklentileri ESOGÜ içinde gerçekleştirilecek araştırma konularında dikkate alınacaktır.
Daha şeffaf bir organizasyon olmak için çaba harcanacak, araştırmacılarımızın dış
paydaşlarla işbirliği kurması teşvik edilecektir. Bu kapsamda ESOGÜ ile dış paydaşların
kolay etkileşim kurmasını sağlamak için çevrimiçi varlığımız ve erişimimiz geliştirilecektir.
Araştırmacıların kirlerinin uygulamalara ve somut çıktılara dönüştürme süreçleri
ESOGÜ'de profesyoneller tarafından desteklenmeye devam edilecek, bu amaca yönelik
mekanizma, altyapı ve personel nitelik ve niceliğimiz daha da geliştirilecektir. Bu çaba ve
çalışmalar etki yaratan araştırma kirlerinin sayısını artıracaktır. Araştırma
Merkezlerimiz, Teknoloji Tranfer Osimiz, Akademik birim yönetimlerimiz yanı sıra
oluşturulacak olan Akademik Personel Sürekli Gelişim ve İletişim Merkezi ile
araştırmacılarımız arasındaki bağlantılar güçlendirilecek, buna yönelik uzmanlık altyapı
ve iletişim destekleri sunulacaktır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin yaygın etkisini ve kalitesini arttırmak amacıyla,
başta sanayi olmak üzere dış-paydaşlarla güç ve işbirliklerimizin bilim ve inovasyon
temelli hizmetler/ürünler, stratejiler veya süreçlere dönüştürülmesi teşvik edilecektir. Bu
yönlü çaba ve sonuçlar, akademik çıktılar ve araştırma fonları kazanımı kadar önemli
görülerek performans incelemesi, akademik atama ve yükselmelerde arzu edilen bir
nitelik haline getirilecektir.

Disiplinler arası çalışma, yaygın etikinin arttırılmasında kilit faktörlerdendir.
Disiplinlerarası çalışmayı desteklemek ve teşvik etmek için ESOGÜ BAP bünyesinde
program(lar) başlatılmıştır. Bu destekler ile birlikte, çalışma kültürüne ve çok-disiplinli
çalışmalara pozitif ayrımcılık ile yaklaşılacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihtiyaç ve
durum analiz sonuçları dikkate alınarak yeni mekanizmalar da devreye alınacaktır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde uzmanlık alanlarının genişliği, akademisyenlerinin
çok-disiplinli (ortak bir sorunu çözmek için birleşen çok sayıda disiplinin parçalarının
toplamı) ve disiplinlerarası (çıktılar oluşturmak için ayrı disiplin yöntemlerinin,
kavramların ve teorilerin entegrasyonu) yaklaşımlar kullanabilmesi için avantajlı bir
konuma getirmektedir. Ancak mevcut kapasitenin mutlak iyileştirilme ve geliştirilme
ihtiyacı gözetilerek yenilikçi mekanizma ve teşviklerin geliştirmesi önceliğimiz olacaktır.
Mevcut güçlü yönlerimizi göz önünde bulundurarak, birbirini tamamlayan ESOGÜ
tematik konuları ve öncelikli araştırma alanlarının kapsamları belirlenmiştir. Bunlar, her
araştırma konusu ve alanını kapsayıcı olarak düşünülmemeli, yenilikçi araştırmalara
nerede katılabileceğimize dair bir rehber olarak değerlendirilmelidir. Bu temalar, ulusal
ve uluslararası stratejimizle uyumlu olarak, küresel tematik araştırma konuları dikkate
alınarak ve önceliklenerek belirlenmiştir. Ayrıca bunlar ile bir taraftan üniversite içindeki
disiplinler arası araştırma faaliyetlerimizi geliştirme fırsatı sunulmaya çalışılırken diğer
taraftan da ESOGÜ'nün disiplinlerarası güç alanlarındaki prolinin yükseltilmesine
yardım edilmesi amaçlanmıştır.
En başarılı disiplinler arasında işbirliklerinin, araştırmacılar arasında doğal olarak
kurulan ortaklıklardan geleceğine inanmakta ve bunlar ile her seviyeden ilham verici
çözümlerin ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. Akademisyenlerimizin bu ortaklık
süreçlerinde yaşanan ve yaşanabilecek yeni ve potansiyel sorunları ortaya çıkarabilecek
olması sürdürülebilirlik ve gelişim açısından önemlidir. Bu amaçla, geri-bildirimlerin
ESOGÜ'ye etkin ve objektif olarak iletilmesi, bunların analizi ve çözümler geliştirilmesi
görevlerimiz arasındadır.

ARAŞTIRMAYLA DESTEKLENEN VE GELİŞEN EĞİTİM SUNMAK
Araştırma ve eğitimdeki stratejik hedeerimizin birbirini tamamlamasıyla, öğrencilerimiz,
çalışmalarının her seviyesinde araştırma ve sorgulamayı ön planda tutacak öğrenim
süreçlerinde yer alacaklardır.
Araştırma açısından zenginleştirilmiş, değişime duyarlı ve tüm eğitim seviyelerinde en iyi
eğitim uygulamalarına uygun olarak sunulan programlar hazırlanacaktır. Böylece
öğrencilerimiz, araştırma altyapısı ve disiplinlerarası uzmanlıkla geliştirilmiş yenilikçi ve
geliştirici bir üniversite deneyimi yaşayacaklardır. Öğrencilerimizin araştırmayla
tanışmaları ve araştırma yapmak için sunulan fırsatlarla, bilginin nasıl üretildiğini
anlamaları ve bilginin üretilmesinde katkı yapmaları hedeenecektir. Bu kapsamda,
önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda oluşturulacak fırsatlar ile ülkemiz ve dünya
için yeni araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, araştırma stratejimizin
vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır.
Lisansüstü araştırmaların fonlanmasına yönelik politika ve araçların kullanımında,
verimli kaynak kullanımı ve yaygın etki öncelikli tutularak ihtiyaç, değişim ve gelişimler
ışığında güncellemeler yapılacaktır. Lisansüstü çalışmalarının çıktılarının yalnızca yazılan
tezler değil, tezlerden üretilen nitelikli yayın, ürün, uygulamalar olmasına yönelik alınan
tedbir ve uygulamalar hayata geçirilecektir. Lisansüstü yeni programlar açılmasında,
sürdürülmesinde ve öğrenci kontenjanları ile araştırma kaynağı desteklerinde bu çıktıları
ve geçmiş performansları dikkate alacak mekanizmalar geliştirilecektir. Özelikle dışpaydaşlarımız ile sınırları ve kapsamı belirlenecek sanayiye yönelik tezler (Sanayi Tezleri)
hazırlanması ile hem kaynak kullanımının etkinliğinin hem de araştırma yaygın etkimizin
geliştirilmesi hedeenmektedir.
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