ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Kampüs Geliştirme ve Çevre Düzenleme Kurulu Genel Bilgi Formu

1. Amaç ve Faaliyet Kapsamı
Amaç: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Ulus yerleşkesindeki kampüsünün geliştirilmesi,
güzelleştirilmesi ve düzenlenmesine yönelik tavsiye kararları almak kurulun kuruluş amacıdır.
Faaliyet Kapsamı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kampüsünün ihtiva ettiği binalar, avlular,
bahçeler ve yeşil alanlar kurulun faaliyet kapsamına girmektedir. Kurul Üniversite yönetimine
verdiği tavsiye kararları çerçevesinde Yapı İşleri ve Denetim Birimi’yle işbirliği içerisinde çalışır.
Bu bağlamda, kampüsün estetik hassasiyetini yükseltmek, akademik eğitimi kolaylaştıracak ve
tamamlayacak bir ortam sunmak, çevreci yeşil kampüs oluşumuna destek vermek ve ayrıca Ulus
tarihi mirasının koruması bilinciyle bazı tavsiye kararları almak kurulun faaliyet kapsamına girer.
2. Kurul Yönetimi
a. Görev ve Sorumluluklar
- Toplantıların organize edilmesi.
-Toplantıların yönetilmesi.
-Kurulun amaçları doğrultusunda karar alınması
-Alınan kararların ilgili birimlere iletilmesi
-Tavsiye edilen değişiklerin herhangi bir yaptırım yetkisi olmaksızın gerçekleştirildiğine
ilişkin denetleme yapılması
b. Toplantı Sıklığı ve Şekli (video konferans, yüz yüze vb.)
- Ayda bir kez: yüz yüze
- Üç ayda bir kez: kampüs gezisi
3. Dönemsel Eylem Planı, Çıktıları ve Ölçüm Kriterleri ( Eylül 2017 - Aralık 2018)
Eylem Eylem Tanımı
No:
1

Bilgilendirici
levhalar

2

Bahçe
düzenlenmesi

Çıktı

Planlanan
Planlanan
Başlama Zamanı Bitirme Zamanı
(Ay-yıl)
(Ay-yıl)
Levha ve/ ya Müzecilik kurulu
da
bilgi bilgileri topladığı
fanuslarının
zamanın akabinde
düzenlenip
nasıl
sorusu
asılması/yerleş gündeme gelince
tirilmesi

Bank,
masa, Halen
kameriye vb. ediyor
yerleştirlmesi,

devam

Ölçüm
Kriterleri
Kültür
Bakanlığı
onaylarıyl
a istenen
levhaların
binalara ve
kampüse
yerleştirile
rek
görünür
olması
Sosyalleşe
n
öğrencide

ağaçlandırma

3

Tarihi
inşası

kapıların Kapılar

aidiyet
duygusund
a artış ve
kampüste
yeşil
alanların
daha fazla
görünür
olması
Belediye
ve
İlgili
kurumlard
an
izinlerin
alınması
ve
iş
birliği
sağlanmas
ı

1 yıl içerisinde?

4

4. Stratejik Plana İlişkin 4 Yıllık Hedefler ve Performans Göstergeleri (2019-2023)
Hedef No:

Hedef

Gerçekleşme Yılı

1

Öğrenci kulüpleri

2018-2019 öğretim yılı

Performans
Göstergeleri
Kulüp Faaliyetleri

2

Dilek şikayet kutuları

2018-2019 öğretim yılı

Geri bildirim

3

Tarihi
dokuyu
çıkarmak

4

Tasarruf / Ekolojik
tedbirler

açığa 2018-2019 öğretim yılı
2018-2019 öğretim yılı

Üniversitenin
unsurlarının ön
çıkarılması
Sertifikalara
başvurulması

tarihi
plana

