
Bursa Teknik Üniversitesi

Araştırma Geliştirme Politikası

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), araştırma ve girişimcilik odaklı öğrenimi benimseyen, 

insanlık ve doğa için bilgi ve teknoloji üreten ve yayan, etik değerlere bağlı, yenilikçi bir 

devlet üniversitesidir.

BTÜ’nün araştırma-geliştirme alanındaki stratejik amacı, öncelikli alanlarda, bölgenin ve 

ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, disiplinlerarası, yenilikçi ve girişimcilik odaklı araştırmalar 

yapmaktır. Bu amaç doğrultusundaki hedefleri ise: araştırma altyapısını geliştirmek; ulusal ve 

uluslararası paydaşlarla araştırma işbirliğini artırmak; girişimcilik ve araştırma faaliyetlerini 

(proje, yayın, bildiri, patent, vb.) nicelik ve nitelik olarak artırmaktır.

Bu çerçevede oluşturulan BTÜ Ar-Ge Politikası aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

 Yürütülen tüm Ar-Ge faaliyetlerindeki nihai amaç, üretilen değer ve toplumsal fayda 

ile bölgenin, ülkenin ve dünyanın kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 Ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 11. 

Kalkınma Planında belirtilen yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, 

büyük veri, siber güvenlik, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-

elektronik, biyoteknoloji, kuantum, sensör teknolojileri ve katmanlı imalat 

teknolojileri alanlarındaki çalışmalar teşvik edilmektedir.

 İleri malzeme teknolojileri, robotlar ve akıllı sistemler, yenilenebilir enerji sistemleri, 

otomotiv, nanoteknoloji, yeni nesil kompozitler ve mobilya gibi BTÜ için öncelikli 

alanlarda yetkinleşmeye odaklanılmaktadır.

 Katılımcılık esasıyla yerel, ulusal ve uluslararası paydaşların (üniversiteler, kamu 

kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri ve sivil toplum örgütleri) 

ihtiyaçları gözetilmekte ve verimli işbirlikleri (yayınlar, projeler, laboratuvar 

hizmetleri, ortak lisansüstü programlar, sektörel eğitim programı, teknopark, bilimsel 

etkinlikler, vb.) yürütülmektedir. 

 Araştırma odaklı tematik bir üniversite olarak Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimciliği 

teşvik eden ve destekleyen sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmaktadır.

 Eğitim içerik ve yöntemleri, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirecek şekilde 

tasarlanmaktadır. Lisansüstü programlardaki öğrenci oranı için hedeflenen %26 

hedefinden sapmamaya çalışılmaktadır.



 TÜBİTAK 2244 Programı, YÖK 100/2000, sanayiye yönelik ve diğer üniversitelerle 

ortak lisansüstü programlar, hizmet içi eğitimler (proje yazma, bilimsel araştırma 

yöntemleri, akademik yazarlık çalıştayları, vd.) vb. ile Ar-Ge için nitelikli insan 

kaynağı yetiştirilmektedir.

 Yürütülen bilimsel çalışmaların tamamında evrensel etik değerlerin gözetildiğinden 

emin olunmaktadır.

 Fikri Sınai Mülkiyet Haklarıetkili ve etkin bir şekilde yönetilmektedir.

 Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı için alternatif kaynaklar geliştirilmektedir.

 Bilgi ve teknoloji transferi ile girişimcilik ve ticarileştirme faaliyetleri teşvik 

edilmektedir.




