SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SENATOSU
IV. TOPLANTI RAPORU
28.09.2016

Dördüncü öğrenci senato toplantısı 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 14:00'da, Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında, Rektör yardımcıları (Prof.Dr. Mehmet Ali Yalçın, Prof.Dr. Musa Eken),
Öğrenci Dekanı (Doç.Dr. Ahmet Özmen), Öğrenci Dekanlığı sekreteri (Mustafa Kemal KÖSE) ve öğrenciler ile birlikte
Rektörlük senato toplantı odasında yapıldı. Rektörümüz toplantıya gecikmeli olarak katılabildiğinden, açılış konuşmasını
Rektör yardımcımız Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN yaptı. Toplantıda aşağıdaki konularda bilgilendirme/görüş alışverişi
yapıldı:


Yeni Eğitim-Öğretim yılı açılışı münasebetiyle tüm Öğretim Elemanı ve öğrencilerimize yeni öğrenim
hayatlarında başarı temennileri sunuldu.



Ülkemizin geçirmiş olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili tüm Üniversite camiamıza ve yüce
milletimize geçmiş olsun dilekleri sunularak tekrar yaşanmaması için eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat
çekildi.



Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN geçtiğimiz dönem uygulanan Yaz Okulu faaliyetleri ile ilgili
istatistiki bilgiler verdi. Başarı ile tamamlanan bir dönemin daha bittiğini belirttikten sonra, bir süredir
uygulanmayan yaz okulunun ilk defa uygulanması nedeniyle farklılıklar oluştuğunu fakat Sakarya
Üniversitesinin geçmiş tecrübeleri ve özverili çalışmaları neticesinde dönemin sorunsuz olarak tamamlandığını
belirtti.



Dönem açılmadan önce uygulanan Önceki Öğrenmelerin Kazanılması sınavları ile ilgili istatistiki ve genel
bilgiler paylaşıldı. Uygulamanın Üniversitemizde olumlu yansımalarının olduğunu ve yapılacak yeni
düzenlemelerle daha verimli hale getirileceğini paylaştı.



Öğrenci Dekanı Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN tarafından Öğrenci Dekanlığının faaliyetleri ve planlamaları paylaşıldı.
Öğrencilerimizin Dekanlığın işleyişinden memnuniyeti dile getirildi. Geçen yıl yapılan faaliyetlerde Öğrenci
Senatosunun yapmış olduğu katkılar için senato üyelerine teşekkür edildi.



Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve Özel Öğrenci alımları ile ilgili
senatoya bilgi verdi.



Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Musa EKEN bu dönem uygulanması planlanan yemek bursu ve kısmi zamanlı
öğrenci alımları hakkında senatoya bilgi verdi. Bu dönem için 2000 adet yemek bursu dağıtılacağını belirten

Rektör Yardımcısı yemek bursu alabilmek için fakirlik ve başarının önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca yine
bu yıl 945 adet kısmi zamanlı öğrenci alımı yapılacağını burada da başarının ön koşul olduğunu belirtti.


Senato üyesi, engelli temsilcisi Orhan YILMAZ Üniversitemizde oluşturulan Öğrenci Senatosu işleyişinden
memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca Senato çalışmaları kapsamında Tüm Fakültelerimize yapılmakta olan asansör
ve engelsiz yaşam alanları için teşekkür etti.



Senato üyesi Muhammet Fatih TOSUN formasyon eğitimi konusunda ortalaması düşük öğrencilerin
şikayetlerini iletti. Bu konuda neler yapılabileceği konuşuldu. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Musa EKEN
formasyon eğitimi alım şartlarının değiştiğine dikkat çekerek uzaktan eğitim formasyon eğitiminin artık
olmadığını, ocak ayında yeni bir formasyon eğitim dönemi olacağını ve daha düşük puanlı öğrencilerimizin de
bu zaman diliminde formasyon eğitimi imkanından yararlanabileceğini aktardı. Ayrıca ilgili Fakülte dekan
yardımcısı ile bir görüşme ayarlayarak senato üyelerimizin konuyla ilgili detaylı bilgi almaları sağlandı.



Senato üyesi Sinem TOÇOĞLU Spor Bilimleri Fakültesinin çöken çatısının onarımı ve yeni alanların
oluşturulmasından dolayı teşekkürlerini iletti.



Senato üyesi Fatih TATLICI Hendek-Kampüs arası servislerin artırılmasını talep etti. Rektörümüz bu konuda
ilgili fakülte ve belediye arasında anlaşma yapıldığını belirterek, oralara müracaat edilmesinin uygun olacağını
söyledi.



Senato Üyesi Sare Cansu KALKAN, Ebelik bölümüne Doğum Simülatörü alınmasının talep edildiğini ve bu
konuda çalışmalar yapıldığını belirtti.



Senato üyesi Nagihan ÇAKIR danışmanlık sistemin yeterli düzeyde işlemediği konusunda deneyimlerini anlattı.



Senato Üyesi Fatih SERT, Hukuk Fakültesinde dışarıdan gelen öğretim elemanlarından dolayı ders işleyişinde
oluşan aksaklıklar hakkında konuştu. Bu soruyu aynı zamanda Hukuk Fakültesi Dekanı olan Rektörümüz
cevapladı ve bazen dışarıdan gelen öğretim elemanlarının daha fazla katkı sağlayabileceğini belirtti.



Senato Üyesi Abdolmojeeb MAYUB, Yaz okulu derslerinin ne zaman açıklanacağı sorusuna Rektör yardımcısı
Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN konu ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini belirterek önümüzdeki ay içerisinde
bilgi aktarılacağını belirtti.



Senato Üyesi Muhammet İYİSAN, Sabis üzerindeki dilek ve şikayetlere cevap verilmediği belirtti. Bunun
üzerine Rektörümüz Prof.Dr. Muzaffer ELMAS ilgili Genel Sekreter yardımcısının konuyla ilgileneceğini
belirtti.



Senato Üyesi Fatih ÖZDOĞAN, Hemşirelik bölümünde staj (intörn) ve nöbet uygulamalarında oluşan sorunların
giderilmesi ile ilgili talebi üzerine Rektör yardımcısı Prof.Dr. Musa EKEN konunun Sağlık ve Maliye

bakanlığına iletildiği ve gerekli çalışmaların bakanlık düzeyinde yapılacağını belirtti.

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

