BİLİMSEL BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETME
●

Üniversitemize ait atölye, klinik, laboratuvar, pilot tesis vb. yapılar, çağın gereklerine
uygun bir biçimde donanımlandırılacak, gerekli sigortalama ve/veya bakım anlaşmaları
yapılarak

sürdürülebilirliği

ve

sürekli

gelişmeyi

sağlayıcı

işletmecilik

sistemi

gerçekleştirilecektir.
●

Günümüzde ülkelerin, firmaların, kurum ve kuruluşların başarısı bilgi odaklı hale gelmiştir
ve bu süreçte bilginin üretildiği arge birimleri ve bilginin ürüne dönüştürüldüğü yer olan
teknoparkların önemi giderek artmaktadır.

Teknoparklar

bilimbilgiteknolojiuygulamaüretim

döngüsünün

gerçekleştirildiği

ve

katmadeğerin üretildiği mekânlar haline gelmiştir. Bu doğrultuda Üniversitemiz Teknoloji
Geliştirme Bölgesi uygulamalarına 
tüm çalışanlarımızın beyin gücü ve emeklerinin karşılık
bulduğu daha kucaklayıcı ve katılımcı bir anlayışla yön ve yönetim verilecektir.

Bunun yanısıra söz konusu kapsamda yeni tematik uygulamaların oluşturulması ile bilginin
doğrudan

kaynağında

ürüne

dönüştürülebilmesi

sağlanacak,

öğretim

elemanı

ve

araştırıcılarımızın birikimlerinin ülkemiz için katma değere dönüşümü daha yaygın biçimde
gerçekleştirilecektir.
Bu bağlamda üniversitemizin tüm birimleriyle işbirliği içerisinde olunarak elde edilen 
katma
değer ilgili tüm birimlerimizle paylaşılacaktır
.
●

Fikri, sınai mülkiyet hırsızlığının önüne geçilmesi 
konusunda gerekli farkındalığı

oluşturmak için 
kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı 
oluşturulacaktır. Destekler
verilecektir.
●

Üniversitemizin çiftlikleri uygun olanları, aynı zamanda bir köylüçiftçi eğitim ve uygulama
merkezi ve tohum üretimıslah merkezi haline getirilmesini sağlayacak atılımların ve
çiftlikte çok sayıda 
demonstrasyonun yapılması hayata geçirilecektir. Bu kapsamda
çiftçi örgütleri ve medya ile yoğun ve etkin iletişim sağlanacaktır. Anılan projeler öğretim
üyelerinin katılımı, sahiplenmesi ve desteğiyle sürdürülecektir.

●

Merkezi bir yerde büyük bir öğrenme merkezi (odağı) inşa edilerek Ankara'nın en büyük
bilgi merkezi olan "Ankara Üniversitesi Bilgi Alanı 
(Bilim Ankara)
" kurulacaktır. Burada
yalnızca öğrenci ve çalışanlar değil toplumun her kesiminden insanlara bilgi ve kültür
hizmeti verilecektir. Bu odağın kapsamında, bütüncül bir çağrı merkezi de yeralacaktır.

●

Üniversitemizin lokomotifleri olarak gördüğümüz Lisansüstü Eğitim amaçlı olarak kurulan
enstitülerimizin ve stratejik araştırma ve projelerin çıktısı olarak kurulan enstitülerimizin
çalışmaları, yakın plan desteklenecek önleri açılacaktır. Benzer konularda projeler
üretecek ve üniversitemizin bilim lokomotifi olacak yeni enstitülerin kurulumu konusunda
akademisyenlerimiz güçlü bir biçimde desteklenecektir.

●

Arkeoloji enstitüsü kurulması düşünülmektedir.

