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04/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYININ SONUCUNDA ÖĞRENCİ 

GÖRÜŞLERİ 

Konu Başlığı: Eğitim ve Öğretimin Değerlendirmesi 

Eğitim ve Öğretimin Değerlendirilmesi konu başlığı grubunda yer alan öğrenciler 

üniversitemizin eğitim ve öğretim ile ilgili olumlu, olumsuz yönleri ve çözüm önerileri 

konularında aralarında beyin fırtınası gerçekleştirerek öncelikli olarak “Yaşayan Kampüs” 

teması üzerinde durmuşlar ve farklı kültürlerin iletişiminin önemi vurgulanmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında öğrenciler aşağıdaki görüşleri ifade etmişlerdir. 

 Çeşitli coğrafyalarda ve ülkelerde eğitim ve öğretim amacıyla üniversiteye gelen 

akademisyenlerin ve öğrencilerin yaşayan kampüsü daha iyi irdeleyebilmeleri ve 

kampüsü daha etkili kullanabilmeleri için gerek akademisyenlere gerek öğrencilere 

yaşayan kampüsün tanıtılmasının tüm bireyler arasında özellikle evrensel bir kültürün 

oluşması açısından olumlu sonuçlar elde edilebileceği üzerinde durulmuştur. Bunun 

yanında farklı kültürlerden gelen akademisyenler ve öğrenciler için tanıtım günlerinin 

yapılması, ayrıca farklı ülkelerden gelen öğrencilerin de aynı zamanda kendi 

ülkelerinin özel günlerinde kampüs içinde tanıtım yapma imkanlarına sahip 

olmalarının güzel bir etkinlik olabileceğini de ifade etmişlerdir.  

 Akademisyenlerin ders saatlerinin dışında öğrencilere mesleki deneyimlerini 

aktarabilecekleri, öğrenciler ile bir araya gelip etkileşim kurabilecekleri alanların 

oluşturulmasının özellikle öğrencilere çok fayda sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. 

Aynı zamanda farklı alanlarda başarısını ispat etmiş, sanayi veya özel sektör deneyimi 

olan akademisyen dışındaki dış paydaş kurumlarında görev almış veya almaya devam 

eden kişilerin deneyimlerini, iş ve yaşam tecrübelerini öğrencilere aktarmalarına 

imkan oluşturulabilecek konferans / panellerin yapılması böylelikle öğrencilerin 

kendilerini iş hayatına hazırlamalarına imkan sağlayacaktır.  

 Kampüs içinde öğrencilerin yemek, alışveriş, eczane gibi ihtiyaçlarını giderebilecek 

yeni yaşam alanlarının oluşturulması öğrencilerin daha fazla kampüste yaşamlarına 

devam etmesine imkan sağlayabilecektir. Örneğin öğrenci yemekhanesinde kahvaltı 

öğününün olması buna örnek olarak verilebilir.  

 Üniversitemiz bünyesindeki laboratuvar sayısının her geçen gün artması özellikle 

öğrencilere mesleki deneyim, beceri ve disiplin kazandırması açısından çok umut 
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vericidir. Fakat bazı fakültelerde laboratuvar ve materyal eksiklikleri bulunmaktadır. 

Örnek verilecek olursa Sağlık Bilimlerinde Fantom Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı 

gibi. Hatta Sosyal Bilimler alanlarında ise Edebiyat, Tarih ve Coğrafya gibi alanlarda 

tüm dünya tarafından kabul görmüş ve dünyaya mal olmuş evrak ve belgelerin de 

temin edilmesi bu alandaki eksikliği gidermede fayda sağlayacaktır. 

 Üniversitemizin farklı fakülteler ve bölümlerinin bulunması ya da bunların yeni 

açılması, üniversitemizin tanınırlığı ve ülke kalkınmasına sağladığı katkı açısından 

önemlidir. Fakat açılan bu fakültelerin kendine özel binalarının olmaması da 

çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin İletişim 

fakültesinin kendine ait bir binanın olmaması, İşletme, Hukuk ve Siyasal Fakültelerinin 

iç içe geçmesi, Fen-Edebiyat fakültesinin dersliklerinin farklı farklı binalarda olması, 

Diş hekimliği fakültesinin yeteri kadar sınıfının ve kütüphanesinin olmaması gibi.  

 Yaz okulunda öğrencilerin alabilecekleri kredi sayısının arttırılmasıdır. Böylelikle 

öğrenciler dönem veya yıl kaybını daha az yaşayabilirler. Ayrıca yaz okulu ile birlikte 

bütünleme sınavları tekrar uygulanabilirse öğrencilerin yararına olacaktır.  

 Üniversite kütüphanesinin kaynak ve birim sayısının arttırılması olumlu bir süreç 

oluştururken akustik yalıtımının gibi konularda kütüphanenin ergonomik yapısının 

geliştirilmesi öğrencilerin kütüphane daha rahat ders çalışmalarına imkan 

oluşturacaktır. Kütüphanenin içinde öğrencilerin kişisel eşyalarını rahatlıkla ve güvenli 

bir şekilde koyabilecekleri emanet bölümünün oluşturulması öğrenciler için faydalı bir 

hizmet olacaktır. Ayrıca üniversite kütüphanesinde bulunan yazılı ve görsel 

kaynakların dijital ortama aktarılması hem diş hekimliği fakültesi gibi yeni açılan ve 

kampüse uzak olan fakültelerde ve meslek yüksekokulunda eğitim gören öğrencilere 

kütüphane kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak hem de birimlerin ihtiyaç duyduğu 

kaynaklara ulaşımın yolu açılabilecektir.  

 Fakültelerin sınıflarındaki projeksiyon ve ses sistemleri gibi cihazların gözden 

geçirilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca bazı derslerin haftalık ders saatlerinin yüksek 

olması ve yine derslerin arka arkaya yapılmasından dolayı öğrencilerin performansları 

düşmektedir. Bu nedenle bu durumda olan dersler iki farklı güne bölünerek yapılması 

daha uygun olabilecektir. Dersler ile ilgili bir diğer problem ise bazı derslerde ders için 

verilen ödevlerin çok da dersin içeriğine uygun bir şekilde koordine edilmemesidir. 

Ayrıca hem derslerin kendileri hem de ders içeriklerinin revize edilmesi 

gerekmektedir.  
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Konu Başlığı: Sosyal Faaliyet ve Etkinliklerin Değerlendirilmesi 

Sosyal Faaliyet ve Etkinliklerin Değerlendirilmesi konu başlığı grubunda yer alan öğrenciler 

üniversitemizin sosyal faaliyet ve etkinlikleri konusunda kendi aralarında beyin fırtınası 

yaparak aşağıdaki görüşleri belirtmişlerdir. 

 Öğrenciler özellikle dönem içinde aldıkları bölüm derslerinden sonra edindikleri 

bilgileri tekrar etmek, pekiştirmek ve yerinde incelemek yapmak için fabrikalar, 

okullar, müzeler gibi yerlere teknik geziler yapılmasının çok faydalı olacağını ifade 

ettiler. Hatta bu tür organizasyonlara katılımın da zorunlu olmasının öğrencinin 

katılımını arttıracağı vurgulandı. Bunun yanında dönem sonunda bölümlerdeki 

başarılı olan öğrencilerin başarılarının devam etmesi için kitap hediye edilmesi, 

gezilere gönderilmesi gibi pekiştireçlerin kullanılmasının faydalı olacağı vurgulandı. 

 Üniversitemizin kampüsünde bilim, sanat ve spor günleri etkinliği gerçekleştirilmesi 

aynı zamanda da öğrencilerin bu alanlarda profesyonelleştirilmesi için yeterli destek 

ve çalışmalarının sağlanması öğrencilere fayda sağlayacaktır. Buna ek olarak öğrenci 

topluluklarının benzer veya aynı alanlarda yaptığı çalışmalar değerlendirip çalışma 

yapan öğrenci toplulukları aralarındaki en iyi çalışmaya ödüllerin verilmesi 

öğrencilerin bu gibi çalışmalara aktif olarak katılımının arttırılmasına imkan 

sağlayabilecektir. 

 Farklı fakültelerdeki öğrencilerin bir araya gelerek proje çalışmalarını 

gerçekleştirebilecekleri birim veya alt birimler oluşturulabilir. Böylelikle farklı 

fakültelerdeki öğrenci kulüplerinin ve topluluklarının bir araya gelmesi sağlanabilir ve 

bir araya gelen kulüp veya topluluklarının da birlikte akademik sosyal etkinlikler ve 

projeler gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesindeki öğrenci 

topluluklarının diğer üniversitelerdeki öğrenci toplulukları ile bir araya gelebilecekleri 

ve birlikte etkinlikler yapabilecekleri, akademik ve sosyal yarışmaları 

gerçekleştirebilecekleri konferanslar veya sempozyumlar yapılabilir. 

 Her akademik yılın başında bölümler bazında üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için 

küçük gruplar oluşturularak bir akademisyenin veya son sınıf bir öğrencinin 

rehberliğinde üniversitenin fiziki, sosyal ve akademik ortamı öğrencilere tanıtılabilir. 

 Üniversitemizin başta yerel yönetimler olmak kaydı şartıyla eğitim faaliyetinde 

bulunan bakanlıkların il, ilçe müdürlükleri, STK’lar, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile 
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eğitim ve öğretim protokolleri yaparak ve bu protokoller çerçevesinde 

gerçekleştirilecek olan eğitim ve öğretim faaliyetleri ile öğrencilerin buluşturulması 

sağlanabilir. Örneğin, kitap ve teknoloji fuarları gibi. 

 Üniversitemiz sanat kurslarını desteklemeli, geleneksel sanatlar ile ilgili faaliyetlere 

daha fazla önem vermelidir. Ayrıca üniversite bünyesinde bulunan öğrenci 

topluluklarına oda tahsis edilmesi toplulukların daha etkili çalışmasına katkı 

sağlayabilecektir. Üniversite kampüsümüzün oldukça büyük olması nedeniyle çift 

yönlü ring araçlarının olması öğrencilerin kampüs içi ulaşımına katkı sağlayabilecektir.  

Konu Başlığı: Kariyer Gelişimi ve Yaşam Boyu Öğrenmenin Değerlendirilmesi 

Kariyer Gelişimi ve Yaşam Boyu Öğrenmenin Değerlendirilmesi konu başlığı grubunda yer 

alan öğrenciler üniversitemizin kariyer gelişimi ve yaşam boyu öğrenme konusunda kendi 

aralarında beyin fırtınası yaparak aşağıdaki görüşleri belirtmişlerdir. 

 Sakarya Üniversitesinin vizyon ve misyonunun tanıtımı açısından medya ödülleri 

aktiviteleri yapılabilir, yurtiçi ve yurtdışı yarışmalar düzlenebilir. Şu anda var olan bu 

gibi yarışmalar da özellikle tüm fakültelerde duyular yapılarak daha etkili bir biçimde 

gerçekleştirilebilir. Akademik danışmanlık ve müessesinin işlevsel hale getirilmesi ve 

öğrencilerin bu müesseseleri aktif bir şekilde kullanabilmeleri için yönlendirilmesinin 

sağlanması hem üniversite hem de mevcut öğrenciler için güzel bir uygulama 

olacaktır.  

 TEKNOKENT bünyesinde çalışan öğrenci sayısı denetlenmeli ve sayının arttırılması için 

çalışmalar yapılabilir. Öğrenci topluluklarının gerçekleştirdikleri salon etkinliklerinin 

de SASGEM uygulaması kapsamında değerlendirilmesi, böylelikle öğrencilerin bu tür 

salon programına katılımının arttırılması sağlanabilir.  

 Üniversite kampüs alanında bulunan helikopter pistinde kariyer günleri 

gerçekleştirilmesi öğrenciler için güzel bir etkinlik olacaktır. Üniversitemizdeki 

yenilikler ve bu yeniliklerin öğrencilere ne gibi fayda sağlayacağı konusunda eğitsel 

simülasyonların hazırlanması öğrenciler için bilgilendirici olacaktır. Yüksek Lisans ve 

Doktora kontenjanları arttırılması hem üniversite hem de öğrenciler için faydalı 

olacaktır. Ayrıca var olan akademisyen açığının kapatılmasına katkı sağlayacaktır.  
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Konu Başlığı: Mezuniyet Sonrası Üniversite ile Mezun Öğrenci İşbirliğinin Değerlendirilmesi 

Mezuniyet Sonrası Üniversite ile Mezun Öğrenci İşbirliğinin Değerlendirilmesi konu başlığı 

grubunda yer alan öğrenciler üniversitemizin mezuniyet sonrası üniversitesi ile mezun 

öğrenci işbirliğinin devamı için öneriler konusunda kendi aralarında beyin fırtınası yaparak 

aşağıdaki görüşleri belirtmişlerdir. 

 Üniversitemizden mezun olan öğrencilerinin mezuniyet kartı uygulamasının devam 

ettirilmesi ve aynı zamanda mezuniyet kartı bulunan mezunlarımıza yemek 

konusunda dışarıdan katılanlardan düşük, öğrencilerden daha yüksek olan makul bir 

ücret ile ücretlendirilme imkanı oluşturulmalıdır. 

 Geleneksel olarak mezun öğrencilerin bir araya gelebilmesi için mezuniyet yemeği 

fakülteler bazında veya tüm üniversite olarak uygulanması ve aynı zamanda bu 

etkinliğin de gelenekselleşmesi güzel bir etkinlik olacaktır.  

 Üniversitemizde maddi durumu yetersiz olan ve mali konuda aksaklıklar yaşayan 

öğrencilere, mezunların burs verme imkanı oluşturulması sağlanmalıdır. Mezunlar 

derneği aracılığıyla mezun olmuş kişilerin fakülte ve bölümlerine göre tecrübe 

paylaşımı yapmaları, öğrencilere yol göstermeleri aynı zamanda mezunlar derneği 

aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışı proje yazma çalışmaları, çalıştay ve benzeri 

organizasyonlara katılımları sağlanması mevcut üniversite öğrencileri için fayda 

sağlayacaktır.  

 Üniversitemiz içerisinde şirketler, fabrikalar ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 

personel alımı ile ilgili bir ekip oluşturulması, bu ekibin mezunlar derneği ile bağlantı 

kurarak personel alımlarını Sakarya üniversitesi mezunlarını tercih etmeleri 

sağlanmalı, iş imkanı sağlanan öğrencilerin mezunlar derneğinde oluşturulacak 

havuza cüzi miktarda burs verme olanağı oluşturulması güzel bir uygulama olacaktır.  

 SAÜSEM de yapılan eğitimlere ve  mezunlara yönelik (ALES,KPSS ,YDS vb.) 

çalışmaların arttırılması ve indirimin mezunları da kapsamasının sağlanması da mezun 

öğrenciler ile üniversite arasındaki etkileşimine olumlu etki sağlayabilecektir. SABİS 

de veya internet üzerinde staj imkanı bulamayan öğrenciler için staj başvuru sistemi 

oluşturulabilir, burada ki öğrencilere mezun olmuş girişimcilerimizin şirketinde stajyer 

olarak görev alması sağlanabilir. Bu sayede öğrenci-mezun ilişkisi geliştirilebilir. 
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 Mezun öğrencilerin başarı hikayelerinin her ay üniversite sayfasında yayımlanması ve 

bu mezun öğrencilerin üniversitede konferans verilmesinin sağlanması mevcut 

öğrenciler için güzel birer örnek olabilecektir.  

 Üniversitemizde kariyer ve yetenek yönetimi koordinatörlüğü bu etkinlikleri sanayi ve 

ticaret alanındaki mezunlar ile gerçekleştirilmektedir aynı zamanda bu koordinatörlük 

üniversitenin diğer bölümlerinin de dikkate alınarak geliştirilmesi önemlidir. Sakarya 

Üniversitesi mezun öğrencilerinin topluma katkılarının ne olduğunun belirlenmesine 

ilişkin istatistiksel araştırmaların yapılmasının faydalı bir uygulama olacaktır. Sektör 

dersleri içerisinde konuşmacı olarak üniversitemizin ilgili bölümlerinden mezun olmuş 

kişilerin katılımı sağlanabilir. 

Konu Başlığı: Öğrenciler üniversiteyi nasıl geliştirir 

Öğrenciler üniversiteyi nasıl geliştirir konu başlığı grubunda yer alan öğrenciler 

üniversitemizin nasıl geliştirileceği ile ilgili kendi aralarında beyin fırtınası yaparak aşağıdaki 

görüşleri belirtmişlerdir. 

 Üniversite öğrencilerinin bağışladığı kitaplardan kitap kafe yapılması.  

 Uluslararası öğrencilere TÖMER’den sonra Türk öğrencilerinin uluslararası öğrencilere 

mentörlük yapması öğrencilerin üniversiteleri için çaba göstermesi ve üniversitelerini 

benimsemesine imkan sağlayabilecektir.  

 Tanıtım ve reklam ofisi kurulup, öğrencilerden üniversitenin tanıtılmasına katkı 

sağlayabilecek mizahsan ve karikatüristik çalışmaların yayınlanmasına imkan 

sağlanması da öğrencileri motive edebilecektir.  

 Öğrencilerin eserlerini ve çalışmalarını üniversitenin ortak alanlarında yayınlanması 

tüm öğrencilerin üniversiteleri için çalışma yapmasına olanak sağlayacaktır.  

 Akademik sempozyumlar, seminerler ve kongreler için öğrenciye belli bir fon 

sağlanarak öğrencilerin üniversitenin adının her ortamda duyurulmasına katkı 

sağlayacaktır. 

 


