
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI (22.02.2021 Saat: 10.00) 

 

Prof. Dr. Mehmet Reşat BAŞAR (Rektör Yardımcısı) 

08.02.2021 tarihli toplantı takipleri konusunda aşağıdaki bilgilendirmeler yapıldı; 

- Maile dönmeme konusunda öğrenci işlerinin günlük olarak maillere döndüğünü ifade etti. 

- Derslerde donma sorunu konusunda sorunun çözülmesi için gerekli birimle görüşüldüğü, 

bahar döneminin verimli geçmesi için konuyla ilgilenildiğini söyledi. 

- Etkinlik konusunda zoom paketi yetersizliği belirtilmişti, genel sekreterlikle görüşüldüğü ve 

1 ay önceden istendiğinde çözüm yapıldığının söyledi. 

- Mühendislik Fakültesi’nde statik dersi ile ilgili sorun konusunda dekan hoca ile 

görüşüldüğünü söyledi. 

-Uygulamalı derslerin nasıl yapılacağı konusu öğrencilere iletildiğini söyledi. 

-Yum ve Arapça dersi ile ilgili soruna ilişkin daha önceden bilgi verildiğini söyledi. 

- Gökmen Bey ile T bloktaki salon için görüşüldü. Bu hafta eksikler tamamlanıp, salonun 

açılacağını söyledi. 

- Yeni kulüpler birliği yönetimi ve Kenan hocayla görüşmek istediğin iletti. 

-2 hafta sonra tekrar toplantı yapılacağını söyleyerek toplantıyı bitirdi. 

 

Yakup ATASAYAR (Öğrenci Konseyi Başkanı ) 

-Devamsızlık ve +5 puan konusunda sorunu iletti. 

-T blok spor salonunun son durumunu sordu? 

-Hukuk Fakültesi derslerinin yetersizliği sorununu iletti. 

 

Şerif GÖRAL (Kulüpler Birliği Başkanı) 

-94 Kulübün 43 ü aktif olduğunu söyledi. 

-Yapılan etkinliklerin paylaşılamadığını söyledi. 

-Aylin Sözer hocamızın anısına ağaçlandırma yapıldı, paylaşılmadığını söyledi. 

- Afiş yapılmasında destek istedi. 

-Ubis sisteminden kulüplere ulaşılabilecek sekme istedi. 

-Zoom paketi yetersiz ve SKS’ye zoom hesabı verilmesini istedi. 

-Kurum dışı etkinlikler araç desteği istedi. 

-Kurum içi etkinlik yapmak istediklerini söyledi. 



Cansu KARAKOÇ (Hemşirelik Kulübü) 

-Bölüm başkanlarının etkinliklerine izin vermediğini iletti. 

-Bölüm başkanlarının kulüp etkinliklerine karışmalarını istemediklerini iletti. 

-Hemşirelik dersleri online olup olmayacağı ve stajlar konusunda bilgi istedi. 

 

Ayşenur BİÇER (Psikoloji Kulübü) 

-Sponsorluk konusunda okuldan destek istediklerini söyledi. 

-Afiş konusunda destek istediklerini söyledi. 

-Zoom paketlerinin yetersiz olduğunu iletti. 

-İstatistik dersinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi. 

 

Burak KIRLANGIÇ (Aydın Tarih Kulübü) 

-Zoom paketi sıkıntısının dile getirdi. 

 

İbrahim Halil TURAN (Hukuk Kulübü) 

-Ders saatlerinin yetersizliğinden bahsetti. 

-Sitede kulüplerle ilgili bilgilerin güncel olmadığını söyledi. 

 

İlgar JAHED ( Kadın Araştırmaları Kulübü) 

-Mimarlık fakültesi derslerinin online mı yüz yüze mi yapılacağını sordu. 

-Kulüplere ödenek istedi. 

 

Merve YENER (PDG Kulübü) 

-Online sınavlarda yanlış soruları görmek istedikleri söyledi. 

 

Hilal ALTUN ( Rekreasyon Temsilcisi ) 

-Spor Bilimleri Fak. Hocalarının maillere dönmediğini iletti. 

-Ders notlarının sisteme yüklenmediğini belirtti. 

-Oryantiring dersi dışında seçmeli ders istediklerini iletti. 

 



 

CEVAPLAR 

Doç. Dr. Mustafa AYDIN 

-Hocaların maillere geri dönüş yapmaları gerekmektedir. 

-Sınavlarda yanlış soruları göreceğiz. 

-Zoom paketi katılım sayısı az veya kalabalık olabilir. 

-Eğitim sisteminin nasıl yapılacağı konusundan bilgiler eksik. 

-Öğrenci kulüplerine ödenek verilmemesi. 

-Yapılan etkinlikler hocalar tarafından engellenemez. 

-Sosyal medya hesaplarında etkinlikler geçmişteki de dahil paylaşılacaktır. 

-Kurum dışı etkinliklere önem verilmesi gereklidir, üniversitenin tanıtım için de önemlidir. 

-Bütün etkinliklerin bir format içinde sosyal medyada paylaşılmasını sağlayalım. 

- Derse katılımın görüşüldüğün söyledi. 

 

Prof. Dr. Kemal TAMER ( Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı) 

-Başkanımızın gerekli açıklamaları yaptığını söyledi. 

- Zoom, afiş konusunda yardımcı olunacağını söyledi. 

-T Blok spor salonunda zeminin kaldığını, pota, kale vs. yapıldığını söyledi. 

-Mart ayı sonuna kadar online derslerin devam edeceğini söyledi. 

-Spor Bilimleri Fak. konusunda mail ve ders notları konusunda ilgili dekana bilgi verilirse 

cevap alabilirsiniz. 

- Oryantiring konusunda bölüm için önemli bir ders olduğunu belirtti. 

 

Doç. Dr. Kenan SİVRİKAYA (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili-Spor Bilimleri 

Fakültesi Dekan Yardımcısı) 

-Kulüpler ile ilgili yönergemizin olduğunu belirtti.  

-Danışman hocası ya da bölüm başkanları ile kulüplerimizin sıkıntı yaşamaması gerektiğini 

söyledi. 

-Rektörlük düzeyinde bu olayların çözülebileceğini iletti. 

 

 

 



 

Sebahattin KUTLU ( Genel Sekreter Vekili ) 

-Kulüp etkinliklerin nasıl yapıldığını aşamalı olarak anlattı. 

- Çalışmaların 15 gün öncesinden yapılması gerektiğini iletti. 

 

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ 

-Başkanımızın gerekli cevaplarını verdiğin iletti. 

-Senato kararı gözetilerek +5 derse katılım puanının görüşüldüğünü söyledi. 


