KAYNAK VE KATMA DEĞER YARATMA
●

Dünyadaki ve ülkemizdeki tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili gelişmelerin nabzını tutacak,
Ankara ve çevresi için tarımın akılcı organizasyonu ile gıda güvenliği ve güvencesinin
sağlanmasının temel alındığı bir 
tarım ve gıda 
teknoparkı (AGROPARK) ivedilikle ve
gerçek anlamda kurularak, devreye alınacaktır.

Ankara ve çevresinde akıllı tarımın organizasyonu ve planlanması,
 Yeni tarımsal alanların Üniversitemize tahsisi sağlanacaktır.

Türkiye ve Dünya tarımını izleme ve Mükemmeliyet Merkezi,
 Ankara Organik Tarım Bölgesi,
 Ankara Organize Sera Bölgesi,
Özel sektörün organizasyonu ve kümelenmesi,

Sürdürülebilir ve Akıllı Tarım Danışmanlık ve Çağrı Merkezi,
Yoğun tarımsal hobi eğitimleri,
KöylüÇiftçi ve Yatırımcı Eğitimi,
Gıda Güvenliği Enstitüsü,

TarımGıdaYem ve su Referans Laboratuvarı
,
Ankara’da çok büyük bir tarım, gıda, teknoloji ve yaşam bilimleri fuarı organizasyonu (Almanya
Hannover'in bir eşi),
Coğrafi işaretleme konusunda yurt genelini kapsayan uygulamalar hayata geçirilecektir.
 Hassas Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İlk tarım uydusunun fırlatılması,
 Dünya çay ve fındık borsası kurulacak,
TRAKSAN (traktör sanayi), TOHUMSAN, TARIMSAN, GÜBRESAN, SERASAN,TOPRAKSAN,
ÇİÇEKSAN, MEKATRONİKSAN, ELEKTRONİKSAN, ROBOTSAN, YAKITSAN, TARMAKSAN,
TARİLAÇSAN, ORGANİKSAN gibi tarımsal sanayii kümelenmesi

●

Tarımsal girdi ve teknoloji kullanan şirketlerin kümelenmesi,

●

Tarımsal danışmanlık ve strateji oluşturma şirketleri kümelenmesi,

●

Tarımsal finansman şirketleri kümelenmesi,

●

Tarımsal yazılım şirketleri kümelenmesi,

Üniversitemize ait akredite 
bir gıda, yem ve su güvenliği referans laboratuvarı kurulacak, bu
laboratuvar ilgili birimlerin işbirliği ve koordinasyonunda Agropark bünyesinde işletilecektir.
●

Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanlarında tematik teknopark'lar ilgili birimlerle
çalışılacak ve gerçekleştirilecektir.

●

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 
akredite bir ArGe, tasarım ve test merkezi
oluşturulacaktır.

●

IP Tv ivedilikle kurulacak, 
öğretim üyelerimizin ve yardımcılarının internet üzerinden

telif hakkı karşılığında ders ve uygulama verebilmeleri sağlanacaktır. Sistem hizmetleri
Uzaktan Eğitim Merkezimiz tarafından yürütülecektir.
●

Üniversitemizin tüm fakülte ve birimlerinin yanısıra çiftlik ve işletmelerinde 
örnek ürünler
üretilmesi

ve

bunların

üniversitemiz

adıyla

markalaştırılarak halka sunulması

uygulamaları daha da geliştirilecektir. Örnekler aşağıdaki gibidir:
●

Mersin balığı ve siyah havyar üretimi,

●

Yeşil Çağ Evrim Traktörünün geliştirilmesi,

●

Üniversitemiz tohum gen bankası,

●

Doğal ve güvenilir süt ürünleri ve maya üretimi,

●

Meyve suyu üretimi,

●

Şarap arge üretimi,

●

Fonksiyonel doğal gıda üretimi,

●

Doğal ekmek üretimi,

●

İşlenmiş doğal sebze üretimi,

●

Konsantre ve ekstrakt üretimi,

●

Doğal yumurta, et üretimi,

●

Gezinen tavuk ve hindi üretimi,

●

Organik ve inorganik gübre üretimi,

●

Faydalı böcek ve biyolojik mücadele ajanları üretimi,

●

Tohum ve tohumluk üretimi,

●

Doğal ve şifalı (tıbbi) mantar üretimi,

●

Deney hayvanları üretimi,

●

Bombus arısı ve ana arı üretimi,

●

Sertifikalı fidan, fide üretimi,

●

Tarım Makinaları imalatı,

●

Hassas tarım kumanda ve otomasyon sistemleri imalatı,

●

Çevre sistemleri (arıtma, filtrasyon, elinasyon v.b.) üretimi,

●

Aşı üretimi,

●

İnsan odaklı ilaç üretimi v.b.....................

●

Proje ve bilimsel bilgi üreterek topluma hizmet ve ülkeye katma değer yaratan
araştırmacı, projeci, inovatif ve öncü bir Üniversite olma bilinciyle dünyadaki ve
ülkemizdeki gelişmeler/gereksinimler doğrultusunda planlanan yeni bölüm ve programlar;
iyi tartışılmış ve projelenmiş süreçler sonucunda senato gündemine alınacak ve gerekli
altyapıları oluşturulduktan sonra YÖK'e önerilecektir. Altyapısı oluşturulmamış bölüm
açılmayacaktır. Yerli ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı bölüm ve programlardan

●

oluşan 
Ankara Üniversitesi bir dünya üniversitesi olacaktır.

Sektörlerle Üniversitemizin 
prestiji ve duruşu doğrultusunda kurumsal fayda üretmek
üzere planlı, köklü ve sürdürülebilir bir işbirliği sağlanacaktır.

●
●

Özellikle kamu ve özel sektörde görev alma, 
danışmanlık, bilirkişi, rapor vb. konularda
öğretim üyesini yüceltecek 
her türlü düzenleme ivedilikle yapılacaktır.

Üniversitemiz 
giderlerinde tasarrufu sağlayacak yeni arayışlar ve yeni yaklaşımlar
üzerinde çalışılacak ve önerilere açık olunacaktır. 
Eğitimöğretim ve bilimsel faaliyetler

tasarruf politikalarından ari tutulacaktır.
Tasarruf; ısıtma, telefon, su, aydınlatma,
doğalgaz, yakıt v.b. kalemlerin modernizasyonu, merkezileştirilmesi ve bazı girdilerin
üniversitemiz birimleri tarafından üretilmesi yoluyla sağlanacaktır.
●

SKS iktisadi işletmesi çok iyi değerlendirilecek, hizmet sektöründe önemli işlev görmesi
sağlanacaktır,

●

Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı mutlaka ve
gerçekçi biçimde desteklenecektir.

