BİLİMSEL, KÜLTÜREL, İDARİ, FİZİKSEL VE TEKNİK ALTYAPI
●

Akademik

ve

İdari

teşkilatlanmada

reform ve

çağdaş

uygulamalar ivedilikle

gerçekleştirilecektir.
●

Gölbaşı yerleşkesinin ulaşım problemi ivedilikle çözülecektir.

●

Mühendislik bölümlerinin atölye problemi ivedilikle çözülecektir.

●

Üniversitemiz bünyesinde bir cihaz onarım birimi kurulacaktır.

●

Üniversitemiz bünyesinde acil yardım ve aramakurtarma ekipleri hazır bulundurulacaktır.

●

Mekan problemi olan tüm birimlerimizin ihtiyaçları 
en rasyonel biçimde, ilgili birimin

isteği ve önerileri doğrultusunda 
ele alınacak ve hakkaniyet ilkesi doğrultusunda
çözülmeye

çalışılacaktır.

Çözümler ilgili

taraflarla birlikte çözüme odaklanarak

oluşturulacak ve her aşamaya birbirini ikna etme ve ille de diyalog yoluyla birlikte karar
verilecektir.
●

Merkezi, çağdaş bir telefon santrali (Ip santral) kurularak çağın gerektirdiği tüm iletişim
teknolojilerine erişim tüm yerleşkelerde tek merkezden sağlanacaktır. Böylelikle hem
tasarruf elde edilecek hem de ileri teknolojinin kolaylıklarından yararlanılacaktır.

●

Üniversitemizin 
genel peyzaj plan ve projesinin oluşturulması ilgili birimlerimizin
desteği

alınarak,

yerleşkelerdeki

tüm

düzenlemelerin

bu

plan

kapsamında

gerçekleştirilmesi sağlanacak ve bu projeler hayata geçirilecektir. 
Yerleşkelerimiz
huzuru ve estetiği ile anılan; bilimin ve sanatın yaşadığı ve yaşatıldığı mekanlar haline

dönüştürülerek, Ankara Üniversitesinin kent üniversitesi olma özelliği kimliklendirilecektir.
●

Gölbaşı yerleşkesi başta olmak üzere tüm yerleşkelerde sosyal, kültürel, sağlık ve spor
altyapıları modernize edilerek geliştirilecektir.

●

Uzun yıllardır süregelen 
yemek problemi çözülecektir
. Çözüm kişilere bağlı olarak

göstermelik değil, kurumsal yaklaşımlarla özlenen kaliteye ulaşılarak sağlanacaktır.
Rektör, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler aynı yemeği yiyecektir
. Yemek
malzemelerinin seçiminde doğal ve iyi tarım ürünleri ile güvenilir gıda tedariği ön koşul
olacaktır. Vejeteryan ve diyet menüleri hazırlanarak sunumu yapılacaktır.
●

Üniversitemizin mevcut arazileri 
korunarak değerlendirilecek, kritik konumdaki araziler
güçlü bir hukuksal çalışma ile kazanılacaktır. Mevcut yerleşkelerin etkin kullanımı

sağlanacak, yerleşkeler 
24 saat yaşanabilir ve yaşayan yerleşkeler haline
getirilecektir.
●

Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkılacak, yaşatılması için gerekli
bilimsel destek verilecektir.

●

Yerleşke girişlerinin düzenlemeleri yeniden ele alınacaktır. Düzenlemede; can güvenliği,
tanıtım, ulaşım pratikliği, yerleşke huzuru, dersliklerin yakınındaki trafik ve gürültü
yoğunluğu gibi kriterler dikkate alınacaktır. 
Gürültü yalıtımı ve ses bariyerleri hayata
geçirilecektir
.

●

Eskimiş olan ısıtma alt yapıları yenilenerek, tasarruf tedbirleri alınacak ve doğal enerji
kaynakları (yenilenebilir enerjiler) ile entegrasyonu konusunda projeler üretilecek
çözümler oluşturulacaktır.

●

Üniversitemizin en uygun yerleşkesinde merkezi ve büyük bir "Ankara Üniversitesi
Kurumsal Müzesi" ilgili bilim alanlarındaki akademisyenlerden oluşan profesyonel bir
kadroyla kurulacak ve yönetilecektir. Böyle bir müzenin kurulması son derece önemlidir.
Müzede Üniversitemizin tüm bilim alanları ile ilgili objeler, örneğin patentler, buluşlar,
çeşit tescilleri, arkeolojik, antropometrik ve jeolojik bulgular v.b. sergilenecek, 
müze

bünyesinde gelişmiş analiz cihazlarıyla
donatılmış (her türlü toprak, çamur, sıvı,
tohum, maden, seramik vb.analizlerini ve tarihlendirmesini yapabilen) 
laboratuvarlar
,
depolar, uzman ofisleri, restorasyon atölyeleri, etütlük eserler galerileri, seminer ve
bilimsel değerlendirme salonları 
gibi altyapılar da yer alacaktır. Kültür ve Turizm
Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olunacaktır.
●
●

Kurulacak müzenin ve mevcut müzelerin etkin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla
uzman
eleman istihdam

edilecektir.

Yerleşke içindeki ve yakınındaki 
tüm baz istasyonlar reel ve periyodik ölçümlerle

denetlenecek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat dayanağı kapsamında 
yaşamsal
risk oluşturanlar kaldırılacaktır.
●

Öğrenci dinlenme ve rehabilitasyon alanlarını iyileştirme çalışmaları, çağdaş bir anlayışla
dünya standartlarına uyumlu olacak biçimde hızla tamamlanacaktır. Bu süreçte
öğrencilerin ve tüm çalışanların karar süreçlerine katılımları sağlanacaktır.

●

Eskimiş ve tehlike arzeden 
bina tesisatlarının yeni ve ekonomi (tasarruf) sağlayan
modern model ve tiplerle yenilenmesi sağlanacaktır.

●

Sürekli eğitim merkezinden de yararlanılarak öğretim üye ve yardımcıları, idari personel,
öğrenci ve mezunlarımız için meslek içi eğitim kursları daha etkin ve yaygın olacak
biçimde yeniden düzenlenecektir.

●

Ek ders, akademik teşvik otomasyonları ivedilikle sağlanacaktır.

●

Emekli Öğretim Üyeleri ve idari personele daima sahip çıkılacak onların emeklilik
sonrası üretebilecekleri ve çalışabilecekleri ortamlar hazırlanacak, bu konuda bir yönerge
hazırlanacaktır. Emeklilerimizin rehabilitasyonu konusunda Ankara 
Üniversiteliler
Derneğimiz ve Vakıflar aktif rol oynayacaktır.

