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İkinci öğrenci senato toplantısı 19 Şubat 2016 Cuma günü saat 09:00'da, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Muzaffer ELMAS başkanlığında, Rektör Yardımcıları (Prof.Dr. Mehmet Ali Yalçın, Prof.Dr. Ümit Kocabıçak, Prof.Dr.
Atilla ARKAN ve Prof.Dr. Musa Eken), Öğrenci Dekanı (Doç.Dr. Ahmet Özmen), Genel Sekreter Yardımcısı (Hilmi
YANMAZ), Öğrenci Dekanlığı Sekreteri (Mustafa Kemal KÖSE) ve öğrenciler ile birlikte Rektörlük senato toplantı
odasında yapıldı. Toplantı Rektörümüzün açılış konuşması ile başladı. Toplantıda aşağıdaki konularda
bilgilendirme/görüş alışverişi yapıldı:


Üniversite eğitiminde öğretim üyelerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi anketi anlatıldı.
Öğretim elemanlarının eğitim performanslarının değerlendirildiği SABİS anket sorularının daha kapsayıcı ve 10
madde olarak güncellenmesi hakkında bilgi verildi. Bu anketlerin geliştirilen mobil uygulama ile tablet/cep
telefonu gibi cihazlar yardımıyla da doldurulabileceği bildirildi.



Yeni hazırlanan Yatay geçiş, ÇAP-Yandal ve Diploma Yönergeleri içerikleri hakkında bildi verildi. Öğrenciler
yönergelerin geneli hakkında olumlu görüş bildirdiler ve 8.yy’la da yatay geçiş hakkı verilmesini memnuniyetle
karşıladılar.



Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN Yandal Programı ile ilgili bilgi aktararak YANDAL
programlarının bölüm adından farklı şekilde açılabileceğini aktardı.



Öğrencilerin 2016 Bahar dönemi derse yazılma ile ilgili dilek, şikayet ve memnuniyetleri soruldu. Öğrenciler
derse yazılma sisteminin işleyişinden genel olarak memnun olduklarını belirttiler.



Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK SABİS Yazılımı ile ilgili konuşmasında, derse yazılma
kotasının kalktığını ve önümüzdeki dönemlerde derse yazılma işlemlerinin MOBİL cihazlarla da
yapılabileceğini belirtti.



Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN bazı yayın organları ve sosyal medyada ortaya atılan asılsız
iddialar (geçer notun 50 olması gibi) ile ilgili senatoyu uyararak, konu ile alakalı senatoya bilgi sundu.



Senato Üyesi Yavuz Selim SALMAN’ın öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesi hakkında önerisi
görüşüldü ve uygun çözümler geliştirilmesi hakkında görüş birliğine varıldı.



Senato üyesi Bekir ŞAHİN’in sorusu üzerine Rektörümüz, Üniversitemizin Türkiye ve Dünya sıralamasındaki
yükselişi hakkında bilgi verdi.



Senato üyesi Mariglen SHEHİ’in sorusu üzerine bütünleme sınavının yüksek lisans programlarında da
kaldırıldığı belirtildi.



Senato üyesi Abdunnar Hassan DAHİR’in sorusu üzerine staj dışında yabancı öğrencilerin çalışma izni
olmadığından Türkiye’de çalışamadığı tartışıldı. Senato üyesinin Somali üniversiteleri ile araştırma projesi
geliştirme önerisi görüşüldü.



Senato üyesi Nermin YILMAZ’ın önerisi olan derse yazılmalarda randevu sisteminin getirilmesi konuşuldu ve
önümüzdeki toplantıda karara bağlanması kararlaştırıldı.



Senato Üyesi Mesut KARAYİĞİT’in sorusu üzerine Rektör Yardımcısı Ümit KOCABIÇAK seçmeli derslerin
açıldıktan sonra çekilme olamayacağını bunun yalnız Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşebileceğini aktardı.



Kampüs dışı birimlere duyuru ilan panolarının kurulması tartışıldı.



Girişimcilik derslerinin her bölümün kendi içeriğine göre işlenmesi hakkındaki soruya karşılık ders içeriğinin
genel olduğunu ve de öğretim elemanlarının bunu dikkate aldıkları belirtildi.



Senato üyesi Hüseyin AKAR’ın sorusu üzerine Öğrenci Kulüplerinin yazışmalarının Koordinatör Öğretim
Elemanı EBYS’si (elektronik imza) üzerinden iletilmesi kararlaştırıldı.



Senato Üyesi Engelli temsilcisi Orhan YILMAZ binalardaki erişim sorununun giderilmesi hakkındaki talebi
üzerine Rektörümüzün önümüzdeki dönemde tüm binalarımızın engelli erişimine uygun hale getirileceğini
belirterek ihale sürecinin tamamlandığını asansör takılarak engelli erişimine uygun hale getirileceğini belirtti.



Türkiye’yi yasa boğan Ankara katliamını ile ilgili tüm senato üyeleri üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini
bildirdiler. Ayrıca Öğrenci Senatosu olarak ortak bildiri yayınlanması kararlaştırıldı.

Hazırlayan: Mustafa Kemal Köse, Öğrenci Dekanlığı Sekreteri
Düzenleyen: Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN, Öğrenci Dekanı

