SOSYAL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve KURUMSAL SAHİPLENME
●

Öğrencinin yurt ve barınma problemi çözülecektir.

●

Öğrencinin karşılıklı ve karşılıksız burslarla desteklenmesi konusunda güçlü adımlar
atılacaktır.

●

Akıl ve beyin gücümüzü kaybetmemek ya da üniversitemizde tutabilmek için gerekli
politikalar oluşturulacaktır. İnsanımızı kazanmak daima ilkemiz olacaktır.

●
●

Öncelikle 
Araştırma Görevlileri, Akademik Uzmanlar ve İdari Personel ile öğretim
üyeleri için 
lojman
imkanları araştırılacaktır.

Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları ve idari çalışanlar ve de öğrencilerimiz için tüm fakülte ve
birimlerimizde sunulan mesleki alan, kültürel, sanatsal v.b hizmetlerde pozitif ayrımcılık
uygulamaları kurumsallaştırılacaktır.

●

Üniversitemizin 
Kamu 
ve Özel ortaöğretim kurumlarıyla iletişimi ve işbirliği
seferberlik

havasında

geliştirilecektir.

Kaynak


kitlemizin

kalitesine

katkıda

bulunulacaktır. 
Bu kapsamda orta öğretim kurumlarına yönelik sosyal sorumluluk

projelerinin geliştirilmesi teşvik edilecektir. Üniversitemizin etkili tanıtımı böylelikle
sağlanacaktır.
●

Dikilitaş göleti rekreasyon ve eğitim alanı haline getirilecektir. Ankara üniversitesinin bir
dinlenme ve hobi mekanı kurulacaktır. Çankaya belediyesi sınırlarında bazı uygun alanlar
da değerlendirilmektedir.

●

Ankara Üniversiteliler Derneği ve Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ile
Üniversitemizin en güçlü koordinasyonu sağlanarak, kurumsal sahiplenme
konusunda acil eylem planı oluşturulacak ve ivedilikle uygulanacaktır
. Burs,
barınma, yaşlı yaşam merkezi vb. sosyal imkanlar ağırlıklı olarak Dernek ve Vakıf
aracılığıyla yürütülecektir.

●

Dernek ve Vakıflarımızın bir televizyon kanalına sahip olması konusunda her türlü
girişimde bulunulacaktır.

●

Üniversitemizin radyo kanalları çeşitlendirilecektir.

●

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı özel okulları profesyonel bir yaklaşımla yönetilecek,
Vakıf yürüttüğü önemli projeleri ile öğretime sübvansiyonlar yapan kaliteyi ucuza
maleden bir yapıya kavuşturulacaktır.

●

Üniversitemize ait bir kongre merkezi inşa edilecektir. 
Bünyesinde lokal ve
konukevini 
de barındıracak olan bu site çok sayıda kongre ve toplantı salonunu

içerecektir. 
Akademisyenlerin bu merkezde çalışma saatleri dışında da biraraya

gelebilmeleri için gerekli altyapı ve sosyal etkinlikler oluşturulacaktır (sosyal
yerleşke).
●

Ankara ilimizin bir başkent olarak üniversite şehri olması ve öğrenci yaşamına destek
veren bir il olması konusunda tüm üniversitelerle birlikte yaratılacak sinerji ile öneri
projeler oluşturularak, ilgili merciler tarafında her türlü girişimde bulunulacaktır.

●

Akademik ve idari çalışanlar ile öğrencilerde kurumsal sahiplenme ve benimseme
duygusunun gelişmesi konusunda kent yaşamında yaratılacak 
pozitif ayrımcılık yoluyla
köklü adımlar atılacaktır.

●

Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlüğe atama ve yükseltilme aşamaları 
akademik
törenlerle kutlanacak ve tanıtılacaktır. Yılda bir kaç kez düzenlenecek olan bu 
ritüel
yardımıyla

●

atama ve

/veya

yükseltilmesi

öğretim üyelerine 
duayyen

yapılan

hocalarımızın
elinden giydirilecek 
binişler hediye
edilecektir.

Düğün, nişan, cenaze vb. hizmetler idari ve mali işler daire başkanlığı tarafından etkili bir
biçimde hizmet sunumu çerçevesinde koordine edilecektir.

●

Kapsamlı ve güçlü bir Basın ve Halkla ilişkiler birimi oluşturularak 
Üniversitemizin ve
Fakültelerimizin yoğunetkin tanıtımı
gerçekleştirilecektir.

●

Öğrencilerle

birlikte

teknik,

mesleki

ve

kültürel

gezilere

katılımın

devamlılığı

sağlanacaktır.
●

Ekosistemin korunması
, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, küresel ısınma, doğal
kaynakların akılcı kullanımı vb. konularda ilk ve orta öğretim öğrencilerini bilinçlendirmek
amacıyla 
bilimtoplum merkezi kanalıyla öğrenci etkin eğitim programları
düzenlenmesi üzerinde çalışılacaktır. Bu programlarda 
öğrenci toplulukları aktif görev
alacaklardır.

●

Okul öncesi eğitim konusunda çağdaş uygulamalara destek verilecek ana okulu
uygulamaları, ilgili bilim alanı ile birlikte yeniden yapılandırılacaktır. Kreşler açılarak
çalışan ve emeklilerimizin çocukları ve torunlarının yararlanımı en ekonomik biçimde
desteklenecektir.

●

Fakülte, enstitü ve birimlerimizde Üniversitemizin anneleri için çocuk bakım ve emzirme
odaları yapılandırılacaktır.

●

Ziraat Fakültesi yeni satış aracı tüm yerleşkeleri dolaşarak aktif hizmet verecektir.

●

CSO, Devlet Opera ve Balesi ile ve de devlet tiyatroları ile işbirliği iletişim güçlü biçimde
geliştirilecek, yeniden ortak etkinlikler gerçekleştirilecektir

"Üniversitemiz marka değerini tüm paydaşlarına hissettirecektir"

