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İlk öğrenci senato toplantısı 11. Kasım 2015 Çarşamba günü saat 13:30'da, öğrenciler, Rektör
Yardımcıları (Prof.Dr. Mehmet Ali Yalçın, Prof.Dr. Ümit Kocabıçak ve Prof.Dr. Musa Eken), Öğrenci
Dekanı (Doç.Dr. Ahmet Özmen), Rektör Danışmanı (Doç.Dr. Özlem Oğuzhan) ve Genel Sekreter
Yardımcısı (Hilmi Yanmaz) ile birlikte Rektörlük senato toplantı odasında yapıldı. Toplantı Rektör
Yardımcısı Mehmet Ali Yalçın beyin açılış konuşması ile başladı. Konuşmada üniversite eğitiminde 2000'li
yıllardan sonra dünyada meydana gelen olumlu gelişmeler anlatıldı. Üniversitemiz için bir yenilik olan
Öğrenci Dekanlığı ve Öğrenci Senatosunun bu kapsamda oluşturulduğu vurgulandı. Daha sonra toplantının
gündem maddesi olan "Yaz okulu uygulamasının tekrar başlatılması" okunarak bu konuda tüm öğrencilerin
görüşleri soruldu.


Öğrencilerin çoğu öncelikle Öğrenci Senatosu ve Öğrenci Dekanlığının oluşturulmasından duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.



Yaz okulunun tekrar uygulamaya konması konusunda ise hemen hemen tamamı olumlu görüş belirtti.
Geçmiş dönemde Üniversitemizde yaz okulu açılmamış olmasından kaynaklanan sıkıntılarını
anlattılar. Yabancı öğrenciler de, dikkat çekici bir şekilde yaz okulunun açılmasından yana görüş
belirttiler ve başka şehirlerde kendileri için okul/ders arama ve barınmanın ne kadar zor ve maliyetli
olduğundan bahsettiler. Bazı fakültelerin (Teknoloji Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu-Ebelik gibi) yaz
okulu ile birlikte staj dersinde sorunlar yaşanacağı, staj dersine zaman bulunamayacağı söylendi. Bu
okullarda olan öğrenciler yaz okulunu istemekle beraber, ortaya çıkacak sorunlar nedeniyle çekimser
baktıkları görüldü.



Tıp Fakültesinde farklı bir eğitim sistemi uygulandığından, yaz okulunun kendi birimlerinde
açılmasının pek mümkün olmadığı söylendi. Ancak, eğer sadece staj dersi yaz okulunda açılabilirse,
bunun hem kendilerine ve hem de diğer üniversitelerdeki öğrencilere faydalı olacağı ve ilgi çekeceği
belirtildi.



Öğrencilere bütünlemenin kaldırılması konusunda ne düşündükleri de soruldu. Çoğunlukla hem
bütünleme ve hem de yaz okulunun birlikte olmasının kendileri için daha iyi olacağını
düşündüklerini, ancak bunun mümkün olamayacağını anladıklarını belirttiler. Genel olarak
bütünlemenin 2016 bahar döneminden itibaren kaldırılmasının öğrencilerde olumsuz bir etki
yapmayacağı gözlemlendi.
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