SOSYAL SORUMLULUK VE ÜNİVERSİTE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLİŞKİLERİ
●

Engelsiz Üniversite çalışmaları hızlandırılarak yürütülecek; spor alanları, rekreasyon
alanları yemek salonları, tuvaletler ve asansör çalışmaları ele alınacaktır.

●

BilimToplum Merkezi kurularak
, bilimin kılavuzluğunun ve bilimsel düşünce biçiminin
topluma aşılanması sağlanacaktır. Bu merkez profesyonel bir yönetim anlayışı ile alanın
sahibi öğretim üyeleri tarafından yönetilecektir. Merkezde çocuk bilim okulları ve yetişkin
eğitimini hedefleyen çok yoğun bir etkinlik programı merkezin döner sermaye işletmesi
kapsamında yürütülecektir.

●

Ankara Üniversiteliler Derneği'nin çok daha etkin çalışması için gerekli destekler azami
boyutta verilecek, mezunların envanterleri çıkarılarak mezunlar ile üniversite arasında
olması gereken sinerji ivedilikle yaratılacak, 
"Ankara Üniversitesi Mezunları Güç Birliği

(İMECESİ)" "ANKACER" "ANKİMECE"kurulacaktır. Güç birliği içerisinde öğretim üyeleri,
iş adamları, siyaset adamları, bürokratlar, diplomatlar, medya temsilcileri, spor adamları
gibi etkin kadrolar yer alacaktır.
●

Üniversitemizin birimleri ve bilim alanlarıyla ilgili senatomuzun onayladığı 
sivil toplum

kuruluşları ile ilişkiler geliştirilecek
, Üniversitemiz lehine olması gereken dayanışma
sağlanacaktır.
●

Özellikle burs, staj ve istihdam gibi konularda lobi faaliyetleri yürütülecektir. Senatomuzun
onaylayacağı STK'lar ile işbirliği yapılacak, diğer yandan öğrencilerimizin gönüllülük
esaslı sivil toplum çalışmaları müfredat kapsamında değerlendirilerek desteklenecektir.

●

Ankara'nın 
en büyük yeşil kuşağının anıt ağaçlarla oluşturulması hedeflenecektir
.
Hızlı ağaçlandırma programı uygulanacak, dikilen her ağaca bir kimlik düzenlenerek kayıt

altına alınacaktır. Ağaçlar üniversitemize 
emek vermiş akademik ve idari tüm

çalışanların ve de öğrencilerimizin adına plaketlenecek ve 
sulama otomasyonu

sağlanarak izlenmesi bir proje kapsamında değerlendirilecektir. Bu projede
öğrencilerin etkin sorumluluk alması sağlanacaktır.
●

Öğrencimizin

aldığı

değerlendirilecektir.
●

sosyal


sorumluluklar

öğrenim

sistemi

içerisinde

Toplumsal cinsiyet, kadına şiddet, psikolojik şiddet, kadına ve çocuğa taciz ve
tecavüz gibi kanayan toplumsal sorunlarla ilgili olarak atılmış olan adımlar en
güçlü biçimde desteklenecek, çok daha aktif çalışmalarla ve senato desteğiyle ses
getirecek projelerle

yurt genelinde

üniversitelerarası

ve toplumsal (STK)

dayanışma ortamı sağlanacaktır.
●

Hayvan hakları ve korunması konularında Veteriner Fakültemiz başta olmak üzere ilgili
Fakülte ve birimlerle ve de hayvanseverlerle birlikte bir yönerge kapsamında
"
insanbaşıboş hayvan yaşanabilir çevre
" sorunları sürdürülebilir uygulamalarla ele
alınarak çözülecektir. Hayvan hakları konusunda 
gerekli yatırımların da söz konusu

olduğu 
çağdaş ve hijyenik çözümler 
kurumsal bir yapı çatısı altında üretilecektir.
Hayvan Hakları Daire Başkanlığı kurulacaktır.
●

Sokak çocukları, yaşlı bakımı, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme gibi konular
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ele alınarak
, konuyla ilgili üniversitemiz
birimlerinin de desteğiyle gönüllü öğrenci ve çalışanlarımızın katkıları çerçevesinde
yürütülecektir.

