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BAŞLIK 

Eğitim Fakültesi Öğrenci Konseyi’nin Genel Durum Değerlendirmesi Yapması (15.03.2022) 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1- Eğitim Fakültesi Öğrenci Konseyi üyelerinin kendilerini tanıtıp bölümleri hakkında 

genel durum değerlendirmesi yapması 

2- Öğrenciler tarafından yaşanan genel sorunlara değinilmesi ve bu konuda neler 

yapılabileceğinin tartışılması 

3- Öğrenci Konseyi tarafından ikinci dönemin ilerleyen süreçlerinde yapılabilecek 

etkinlikler ve çalışmalar için fikir alışverişi yapılması 

 

KAPSAM 

1. Eğitim Fakültesi Öğrenci Konseyi tarafından Eğitim Fakültesi 203 nolu derslikte 12:30-

13:00 arasında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

- Sınıf Öğretmenliği bölümü 3.sınıf öğrencilerinin ders programlarında Salı ve Çarşamba 

günlerinde azımsanamayacak kadar büyük bir boşluk bulunmaktadır, bu durum 

öğrenciler için büyük bir mağduriyet durumunun oluşmasına neden olmaktadır. 

 

- İngilizce Öğretmenliği 1.sınıf öğrencilerinin ders aldığı sınıflardan biri olan 217 nolu 

derslikte yaşanan hava şartlarından dolayı sınıfın yapısından kaynaklanan sorunlar 

bulunmaktadır, sınıfın tavanında ve duvarlarında soyulmalar görülmektedir ve bu durum 

öğrencilere zor zamanlar yaşatmakta ve derslerden aldıkları verimi olumsuz 

etkilemektedir.  

 

- Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınıf sayısı/sınıf mevcudu oranının yetersiz olmasından 

ve fakültede sınıf sayısının yetersiz olmasından dolayı derslerden yeterince verim 

alamadıklarını dile getirmektedirler. Buna ek olarak Isparta’da kış aylarının oldukça 

soğuk geçtiği göz önüne alındığında, sınıflarda ve fakültede göz ardı edilemeyecek bir 

ısınma sorunu bulunmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde etkili olan bir pandemi olduğu 

göz önüne alındığında, fakültede gözlenen ısınma sorunu öğrencilerin sağlık durumunu 

olumsuz yönde etkilemekte ve derslere olan motivasyonunu etkilemektedir. 

 

- Öğrenci Konseyi üyeleri tarafından Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu’nu süreç 

hakkında bilgilendirerek, Eğitim Fakültesi Öğrenci Konseyi için aynı isimde resmi bir 

instagram hesabı açılması, öneri/sorunların/düşüncelerin iletileceği resmi bir formun 

oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulacak form, açılacak instagram hesabının 

açıklama kısmına eklenecek, böylelikle öğrenci konseyine öğrenciler daha rahat bir 

şekilde ulaşabilecektir. Instagram hesabında konsey üyelerinin iletişim bilgileri de yer 

alacaktır. Buna ek olarak öğrenci konseyi adına aynı isimde bir mail adresi oluşturulacak, 

hesapların ve e-posta adresinin bilgileri konsey üyeleri ile paylaşılacaktır. Mail hesabının 

ve instagram hesabının bilgileri konsey üyelerinde olacaktır. Bu süreç hakkında Eğitim 
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Fakültesi Yönetim Kurulu’na danışılacak ve süreç onların bilgileri dahilinde 

ilerleyecektir. 

 

- Öğrenci Konseyi olarak Eğitim Fakültesi hakkında genel değerlendirme haricinde, 

yapılabilecek diğer çalışmalar hakkında da fikir alışverişi yapılmıştır. Bunun sonucunda 

şu fikirler ortaya çıkmıştır: 

 

-  Gönüllü öğretmen adaylarının maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere ücretsiz özel 

ders vermesi şeklinde bir sosyal sorumluluk projesi başlatılması ve bunun yapılabilirliği 

konusunda gerekli makamlar ve kişilerle görüşmeler başlatılacak,  

 

- Fakültede ortak ders çalışma gruplarının oluşturulması (aynı sınıf öğrencileri veya 

Matematik bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine Matematik, İngilizce bölüm 

öğrencilerinin İngilizce anlatması gibi) ve bunun yapılabilirliği konusunda gerekli 

makamlar ve kişilerle görüşmeler başlatılacak,  

 

-  

4.sınıf öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması için gittiği okullarla da görüşülerek 

öğretmen adayları (sınıf farketmeksizin) ve öğrenciler arasında ortak bir etkinlik 

yapılması için gerekli görüşmeler yapılacak, böylelikle her kademeden öğretmen 

adayının öğrencilerle vakit geçirmesi sağlanacak ve öğretmenlik bilincine daha fazla 

yaklaşmaları sağlanacaktır. Bu konuda öncelikle Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu, daha 

sonrasında Milli Eğitim’de gerekli yetkili kişiler ve Isparta’daki okullar ve öğretmenlerle 

görüşmeler düzenlenecek ve bu fikirin hayata geçirilebirliği görüşülecektir. 

 

- Eğitim Fakültesi’ndeki öğrenciler arasında haftanın belli gün/günleri’nde turnuvalar 

düzenlenmesi ve Isparta’nın çevresine günübirlik geziler yapılarak fakülte içi iletişimin 

artması sağlanacaktır. Bu fikrin hayata geçirilmesinde pandeminin seyri ve Fakülte 

Yönetim Kurulu’nun fikirleri de dikkate alınacaktır. 

 

- Aynı şekilde maddi ve fiziksel açıdan yetersiz olan okulların duvarlarını renklendirme, 

süsleme şeklinde görsel etkinlikler planlamak için çalışmalar başlatılacaktır. Bu konuda 

öncelikle Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu, daha sonrasında Milli Eğitim’de gerekli 

yetkili kişiler ve Isparta’daki okullar ve öğretmenlerle görüşmeler düzenlenecek ve bu 

fikirin hayata geçirilebirliği görüşülecektir. 

 

- Maddi ve fiziksel açıdan yetersiz okullar, özellikle Doğu, İç Anadolu veya 

Güneydoğuda yer alan okullardan biri için bir kütüphane oluşturulması şeklinde bir 

sosyal sorumluluk projesinin başlatılması konusunda gerekli görüşmeler yapılacaktır. 
Bu konuda öncelikle Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu, daha sonrasında Milli 

Eğitim’de gerekli yetkili kişiler ile görüşülecek, bu fikirin hayata geçirilebirliği 

görüşülecektir. 

 

- Konsey üyeleri tarafından oluşturulan bu fikirler Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 

fikirleri doğrultusunda ve pandemin seyri de göz önüne alınarak ilerleyecek, planlanacak 

yeni çalışmalar diğer öğrencilerden gelecek önerilere göre de şekillenecektir. 
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KATILIMCILAR 

 

1. Gökçe Gök –  Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi (Öğrenci Konseyi Başkanı) 

2. Ahmet Selim Şahin – İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 

3. Emirhan Küçükmorkoç – Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 

4. Sude Yıldız – Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 

5. Fatmanur Çırak – İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 

6. Hilal Arıcı – Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 

7. Kaan Kara – Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 

8. Ebru İrem Uyan – Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 

 

 



 

 

SDÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİ KOMİSYONU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 2022/01 

Toplantı Tarihi 15.03.2022 

Toplantı Yeri  203 No’lu Derslik 

 
 

 
 



 

 

SDÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİ KOMİSYONU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 2022/01 

Toplantı Tarihi 15.03.2022 

Toplantı Yeri  203 No’lu Derslik 

 
 

 
 

 

 


