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BAŞLIK 

Eğitim Fakültesi Öğrenci Konseyi’nin tanışması ve Genel Durum Değerlendirmesi yapması. 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1- Eğitim Fakültesi Öğrenci Konseyi üyelerinin kendini ve bölümlerini tanıtması. 

2- Öğrencilerin yaşadığı sorunlara değinilmesi ve bu sorunlara karşı neler yapılabileceğinin 

tartışılması. 

3- Öğrenci Konseyi tarafından yapılan önerilerin dinlenilmesi ve uygulanabilirliklerinin 

tartışılması. 

 

KAPSAM 

 1- Eğitim Fakültesi Öğrenci Konseyinin,  Eğitim Fakültesi Toplantı Salonunda saat 11.00-

11.45 arasında yapılan toplantıda aldığı kararlar aşağıda belirtilmiştir: 

 

- Fakülte içinde ve fakülte bahçesinde yaşanan internet altyapısı sorunundan dolayı internet 

kullanımını gerektiren derslerde internet kullanılamadığı ve derslerin verimliliği 

azalmaktadır. 

 

- Öğrencilerin çoğunluğunun sınıfların kapasitesinden dolayı derslerde zorlandıklarını dile 

getirmektedirler. Sınıf mevcudu ile sınıf kapasitesinin birbirine uyuşmadığını bundan dolayı 

derslerde alınan verimin azaldığı belirtilmektedir. Seçilen seçmeli derslerin bir kısmının 

başka yerleşkelerde olması derslere yetişmeyi zorlaştırmaktadır.  

 

- Eğitim Fakültesi kantinindeki bank sayısının yetersizliğinden dolayı bahçede yığılma söz 

konusu olmaktadır. Fakültedeki öğrenci sayısına karşın bank sayısındaki azlık öğrencilere 

sorun yaşatmaktadır. Ders aralarında temiz hava almak isteyen öğrenciler ve havaların 

soğumasıyla beraber yerde oturmak istemedikleri için banka ihtiyaç duymaktadır.  

 

- Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin ders programlarının dağınıklığı öğrencilerin az dersi 

olmasına rağmen okula sık gelmelerini gerektirmektedir. Az dersi olan öğrencilerin büyük 

çoğunluğu her ders için ayrı bir gün okula geldiğini söylemekte ve ders programlarının 

düzeltilmesini talep etmektedir.  

 

- OBS’de ders seçiminin zor olması birçok öğrenciyi mağdur etmektedir. Eski sistemimizde 

ders seçimlerimizi “Ders Kaydı” haftasında sürekli değiştirme imkanımız varken yeni 

sistemimizde bir kere kaydettikten sonra bir daha değiştiremememiz öğrencilerin seçim 

yapmasını zorlaştırmaktadır. Bu da ilk haftalar Öğrenci İşleri Biriminin yoğunlaşmasına 

sebep olmaktadır. 
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- Öğrenci İşleri Birimi’ne ders kayıt hakkında bir sorun yaşandığı zaman ulaşmak zor 

olmaktadır. Öğrenci İşleri Birimi’nin öğrencilere karşı tutumları bazı öğrencilerin Öğrenci 

İşleri Birimi’ne gitmemek istemesine yol açmakta ve öğrencinin motivasyonunu 

düşürmektedir. 

 

2- Eğitim Fakültesi Öğrenci Konseyi olarak fakültenin genel değerlendirilmesi haricinde 

yapılabilecek diğer faaliyetler hakkında konuşulmuştur. Bu konuşma sonucunda aşağıdaki 

fikirler ortaya çıkmıştır: 

 

- Eğitim Fakültesi bölümleri arasında sportif turnuvalar hazırlanması fakülte içindeki 

öğrencilerin iletişimini arttıracaktır. Sportif turnuvaların hangi branşlarda olacağını 

belirlemek için anket hazırlanacak ve anketin sonucu doğrultusunda ilerleyecektir. 

 

- Eğitim Fakültesi kapsamında film izleme, halk oyunları, müze gezme gibi kültürel 

faaliyetler de öğretmen adaylarının kültürlenmesini sağlayacaktır. Bu sayede öğretmen 

adayları ileride mesleğe başladıkları zaman uyumsuzluk yaşamayacaklardır.  

 

KATILIMCILAR 
Prof. Dr. Nazlı Baykal – Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. Kağan Büyükkarcı – Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Hüseyin Özer – Fakülte Sekreteri  

Fatma Nur Çırak – Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi 

Kaan Kara – Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 

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

Sude Yıldız – Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi 
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