BİLİM, PROJE VE ARAŞTIRMA
●

BAP'ta etkili ve verimli bir destek birimi oluşturulacak, ulusal ve uluslararası araştırma
ağına bağlı olan bu birim içerisinde sürekli proje eğitimleri verilecektir. 
Proje dağılımında
gerçekçi
ve hakkaniyetli olunacaktır.

●

Yurt dışı kaynaklı sarf malzemelerinin temininde merkezi satınalma birimi
kurulacak ve stok yönetimi ile izlenecektir.

●

Türkiye'deki ilk üç, dünyadaki ilk 500 üniversite arasında yer alma 
hedefi
doğrultusunda köklü adımlar ivedilikle atılacaktır.

●

Üniversitemizin 
Öğretim, Araştırma, Proje, Bilim, Kültür, Spor, Sağlık ve 
Sosyal

politikaları ele alınacak ve gelişmeler güçlü felsefe kurguları doğrultusunda
planlanacaktır.
●

Bilimsel araştırmalardaki önceliklerimizin belirlenebilmesi amacıyla üniversitemizin her
biriminde geliştirme ekipleri kurularak tespitler yapılacak ve bu tespitlerin ışığında 
bazı
güdümlü projelerin yönlendirilmesi
sağlanacaktır.

●

Bilimsel araştırma ve projelerde başarılı öğretim elemanlarının 
desteklenmesi
geliştirilerek, sürdürülecektir.
Desteklerin çeşitliliği ve miktarları artırılacaktır.

●

Diğer kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan 
araştırma merkezleri ile çok daha 
etkin bir

işbirliği kurulması sağlanacak, anılan kurumlarla ortak araştırma ve proje yürütülmesi
BAP aracılığı ile koordine edilecektir.
●

Bilimsel

araştırma

stratejisi

olarak

SCI

de

taranan

dergilerde

yayın

yapan

araştırmacılarımız desteklenmekle birlikte Türkçe yayınlar da özendirilecektir. Bu konuda
gerekli politikalar üretilecek ve kamuoyu yaratılacaktır. 
Üniversitemiz birimlerinin SCI
kapsamında bilimsel dergi üretmeleri verilecek güçlü altyapı desteği ile teşvik
edilecek ve ödüllendirilecektir
.
●

Enerji Çiftliği ve yeşil yerleşkeler projesi hayata geçirilecektir
. Bu kapsamda pilot
proje olarak Üniversitemiz Haymana ve Kazan Araştırma ve Uygulama çiftliklerinin kendi
enerjisini kendi üreten çevre dostu, temiz enerji çiftliği haline gelebilmeleri için gerekli
çalışmalar

başlatılacaktır.

Uygulama,

üniversitemizin

diğer

yerleşkelerinde

de

yaygınlaştırılacaktır.
●

Atık yönetimi ve değerlendirme konusunda sorunlar çözülecek dönüşüm ve üretim
sağlanacaktır. Bu kapsamda üniversitemizin her türlü dönüştürülebilir atıklarının yeniden
değerlendirilmesi konusunda kurumsal bir döngü oluşturulacaktır.

●

Biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması 
ile ilgili tüm paydaşların ve disiplinlerin
katıldığı etkin ve sonuca ulaşan organizasyonlar ve projeler planlanacaktır.

●

Doğal kaynakların kullanımı, korunması ve değerlendirilmesi konusunda gerekli
strateji

ve politikaların üretilmesinde üniversitemizin daha etkin rol oynaması

sağlanacaktır. 
Üniversitemizin bu konudaki öncü rolünün vurgulanabilmesi ve
konuyla ilgili ülke politikalarına katkı sağlanması amacıyla tüm birimlerimizin 
"Karbon

Ayak İzi" ve "Su Ayak İzi" çıkartılarak, Üniversitemiz Çevre Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezi işbirliği ile "İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Araştırma ve
İzleme Birimi "
kurulacaktır.
●

Yağmur hasadı projeleri yaygınlaştırılarak hayata geçirilecektir.

●

Üniversitelerin yaptığı araştırma ve projelerin niceliği ve niteliği kadar bunların toplumla
paylaşılması ve içinde bulunduğu topluma katkıları da önem taşımaktadır. 
BilimToplum

projelerinin sayı ve niteliklerinin artırılması konusunda gerekli çalışmalar yapılacak,
mevcut uygulamaların sürdürülebilirliği 
"BilimToplum Merkezi" kurumsal çatısı altında
titizlikle sağlanacak ve izlenecektir.
●

Üniversitemiz birimlerinin 
karşılıklı olarak etkileşimi amacıyla 
seminer 
günleri ve
çalıştaylar yapılması ve Öğretim Elemanlarının 
konferans vermeleri, teşvik ve
destekleme kapsamına alınacaktır.

●

Üniversitemizin tüm birimleri arasında güçlü işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolları
aranacak, çok disiplinli ve/veya 
disiplinlerarası araştırmalara 
öncelikli 
destek
sağlanacaktır. Üniversitemize bağlı 
fakülteler arasında bilimsel/sosyal iletişim ve
işbirliğini artırmaya yönelik politika ve uygulamalar desteklenecek ivedilikle hayata
geçirilecektir.

●

Bilimsel alanlara göre oldukça büyük bir 
Ankara Üniversitesi Bilimsel ve Kurumsal

Veri 
tabanı hazırlanacaktır. Bilimsel araştırmalardan elde edilen bilginin depolanması ve
paylaşımı için gerekli 
bilgi ağının oluşturulması başlatılacak, bu ağ ulusal ve uluslararası
düzeyde mükemmel hale getirilecektir.
●

Üniversitemiz ile ilgili her türlü istatistiksel bilgi kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

●

Tüm üniversitemiz birimlerinin proje ve araştırmalarının ve de buluşlarının patentlerinin,
çeşit

tescillerinin

tanıtıldığı

geleneksel

"
Ankara

Üniversitesi

Bilim

Fuarı"
gerçekleştirilecektir. Türkiye'de bir ilk olacak olan fuar kapsamında "poster sergisi",
seminerler, forum ve çalıştaylar da organize edilecektir. Bu etkinliklerde etkileşim tüm
birimlerin ve öğretim üyelerinin yapmış oldukları bilimsel ve sosyal sorumluluk
çalışmalarını

sorumlu

akademisyenlerin

ziyaretçilere

tanıtmaları

yoluyla

gerçekleştirilecektir. Fuarda çalışmalar farklı kategorilerde ödüllendirilecektir.
●

Üniversitemizin test ve analiz üniteleri ile 
laboratuarların akreditasyonu bakımı ve

sigortalanması 
ivedilikle 
araştırılacak ve hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle
araştırma altyapısının sürdürülebilirliği garanti altına alınacaktır.
●

Web üzerinde Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projelerin tanıtımı 
ve izlenmesi

konusunda gerekli animasyon düzenlemeleri ve tasarımlar yapılacaktır.Web sayfası
halkın dikkatine de sunulacak biçimde geliştirilecektir.
"
Ankara Üniversitesi Altın Emek( Düşünce Bilgi) üretimi ve bütünsel kalkınmanın levyesi
olacaktır
"

