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10 Nolu  öğrenci senato toplantısı 27  Mayıs 2021 Perşembe günü saat 13:00'da, öğrenciler, Rektör (Prof. 

Dr. Fatih SAVAŞAN), Rektör Yardımcısı (Prof. Dr. Barış Tamer TONGUÇ) ve Öğrenci Dekanı (Prof. Dr. 

Mehmet Barış HORZUM) katılımları ile online olarak yapılmıştır. Toplantı Öğrenci Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet Barış HORZUM’ un açılış konuşması ile başladı.  Öğrenci Senatosunun rolü ve işlevleri hakkında 

bilgilendirmeler yaparak öğrenci senatosunun önemi vurgulandı. Öğrenci Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 

Üyesi Havva SERT  9 nolu öğrenci senatosunda alınan bildirimler sonrası yapılan çalışmaları hakkında kısa 

bir sunum yaptı. Daha sonra 2021- 2022 Eğitim-Öğretim yılında genel olarak öğrencilerin Sakarya 

Üniversitesi ile ilgili soru, sorun ve yaşadıkları problemler hakkında öğrencilere söz verildi. 

1- Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ayrıca Mizan Hukuk Topluluk temsilcisi Ömer Faruk ÇETİN söz 

alarak konuşmasına başladı. 

• Online olarak etkinlik yapılması için sağlanan Microsoft Teams uygulamasının verimli 

olmadığından bahsedildi, en büyük problemin ilgili program ile ilgili oryantasyon 

yapılmadığından bahsedildi. 

• UZEP sisteminde ders uzatması olmamasından kaynaklı derslerin konu bütünlüğünün 

bozulduğu yarıda kesildiği veya süreyi verimli kullanabilmek adına hızlı bir anlatım 

sağlandığı buda konuları anlayamama sorununa sebep olduğunu vurguladı. 

• Hukuk Fakültesi özelinde yeni reformların öncüsü olması, eğitim yılının 4 yıldan 5 yıla 

çıkartılması yönünde talepleri oldu. Bir diğer hususun Hukuk Fakültelerinin çoğunluğunun 

yıllık olması bu hususta eğitimin kalitesinin artırılması yönünde oldu talebinde yine Sakarya 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinin dönemlik eğitimden yıllık eğitime geçiş yapılması yönünde 

öneride bulundu. 

2- Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. Sınıf öğrencisi ve ÇAP Edebiyat Bölümü 1. Sınıf öğrencisi 

Elif Ebrar GEZER söz aldı. 

• Bahar Dönemi seçmeli ders seçimi esnasında bölüm seçmeli ders sayısı azlığından 

muzdarip olduğunu belirterek bölüm seçmeli ders sayılarının artırılması yönünde talepte 

bulundu. 

• Yabancı dil dersleri ile ilgili seçmeli ders kontenjanına takıldığı takdirde yeteri sayıya 

ulaşmayınca belli seviyeden sonra dersler açılmamaktadır. Bu hususta dil derslerinin kota 

sınırlamasına takılmamasını önerdiler. 

3- İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Sena ÜZER söz aldı ve konuşmalarına başladı. 

• Pandemi döneminde sistemin iyileşmesinden dolayı daha iyi bir eğitim dönemi 

geçirdiklerini belirterek Rektör beye teşekkürlerini sunarak devam etti. 

• İlahiyat Fakültesinde seçmeli dersler ile ilgili yeteri kadar ders açılmadığından veya ilgili 

alanına göre ders açılmamasından muzdarip olduklarını belirtti. Bu hususta ders 

seçimlerinden 1 hafta öncesi ilgili fakülte öğrencileri arasında anket yapılarak hangi dersler 

daha çok talep ediliyorsa ona göre ders açılması talep edildi. 

• Üniversite genelinde dil kursları olmasını önerdi,  bu hususta fakülte içerisinde çok fazla 

bilgisi olmayan öğrenci bulunmakta. Eğitim sonuna doğru aldıkları dil eğitimlerini zamanla 

yitirmiş ve sınavlara yeteri kadar bilgi ile giremediklerinden bahsediyor. Ek ders ya da dil 

kursları bu eksiklerinin tamamlanmasını talep etmektedirler. 



• Diğer bir husus ise ders seçimi yaparken öğretim görevlisi seçimi yapamıyoruz. Öğrencilerin 

fakülte içerisinde ders almak istedikleri hocalardan seçim yapamadıkları için eğitim 

boyunca o hocalardan ders alamadıklarını beyan ettiler. 

• Bazı derslerin içeriğine göre ders sürelerinin az olduğunu bu yüzden derslerin verimli 

olmadığından bahsederek düzenleme yapılmasını talep ettiler. 

• Fakültedeki yabancı uyruklu öğrencilerin ölçme değerlendirme faaliyetlerinde diğer 

öğrencilere göre geride kaldıklarını sınav esnasında ek süreye ihtiyaç duyduklarını beyan 

ettiler. Talepleri kendilerine farklı bir sınıfta sınav yapılması ve sürelerin farklı olması yada 

ilgili dersler ile ilgili ek derslerin yapılması yönünde. 

• Ödevler ile ilgili de verilen kitapların fazla hacimli olması sebebi ile sınav haftaları 

ödevlerden verim alamadıkları sadece ödev yapmak için yaptıklarını diğer sınavlara vakit 

ayırmaları gerektiğini belirtti. Bu hususta ödevlerde verilen ders kitaplarının hacimlerinde 

azalma olması yönündedir diyerek sözlerine son verdi. 

        4-  Mühendislik Fakültesi öğrencisi Oğuz Yasin TİRYAKİ söz istedi. 

• Staj konularında yerinde ve uygulama stajlarını yapan mühendislik fakültesi öğrencileri 

pandemi döneminde stajlardan çok fazla verim alamadıklarını belirtti. Online staj imkanı 

sağlandığını ancak bununda ödev mantığı ile yapıldığını ancak uzaktan yapılan bazı stajların 

kabul edilmediğini belirtti. Bu hususta ilgili birimlerle görüşülmesini talep etti. 

• Ders hocaları ile ilgili iletişim sorunlarından bahsetti. E-posta yolu ile mail gönderdiklerinde 

çok fazla geri dönüş olmadığını bu konuya bir çözüm getirilmesini talep etti. 

• Bir diğer husus ise ders hocalarının sadece kendi dersleri varmış gibi ağır ödevler 

yaptırmaları bu hususta diğer derslere vakit ayıramamamıza sebep oluyor. Bu konunun 

değerlendirilmesi gerektiğini beyan etti. 

      5- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Sena KARAKİYA söz aldı. 

• Yaz stajları ile ilgili başvuru yapan arkadaşlarımıza Sakarya Üniversitesinden geri dönüş 

almadıklarını belirttiler. 

• Her dönem alınan ana dersler Çocuk Sağlığı, Kadın Sağlığı gibi bu derslerin online eğitimde 

2 saat yapıldığı ve derslerin yetiştirilemediği bu ders saatlerinin uzatılmasının gerektiğini 

söylediler. 

• Hastane uygulamasına çıkılamadığından dolayı uygulama yerine vaka çalışmalarına yönelik 

ödevler verildiği ancak ölçme değerlendirme yüzdelik paylarının az olduğu ve biraz daha 

arttırılması talebi iletildi. 

Söz alan başka öğrencilerimiz olmadığından toplantı sona ermiştir. 


