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Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak öğrenci toplulukları ile yapmış olduğumuz
görüşmeler sonucunda hazırlanmış bir rapordur. Bu raporda topluluklarımızın sıkıntıları,
istekleri ve bahar şenlikleri konu başlıkları üzerinden aktarım olacaktır.

TOPLULUKLARIMIZIN SIKINTILARI VE İSTEKLERİ:
1. Oda sıkıntıları ve odaların denetlenmesi:
Üniversitemizde 40’in üzerinde her hafta faaliyet gerçekleştiren topluluğumuz
bulunmaktadır. Var olan oda sayısı da toplulukları karşılamamaktadır. Odası olmayan
topluluklar odaların adil bir şekilde dağıtılmadığını düşünmektedir. Bazı odaların atıl
olduğu
halde
faal
topluluklara
tahsis
edilmediği
gözlemlenmiştir.
Bu
durum
topluluklarımız
arasında
problem
haline
dönüşmüştür.
Odaların denetiminin düzenli yapılması oda kullanımlarının adil bir şekilde
dağıtılması ve odası olmayan faal topluluklara oda tahsisinin gerçekleştirilmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
2. Açık Hava Sergi Salonu Eksikliği:
Üniversite içerisindeki sergi salonları sene içinde yoğun bir program geçirmektedir.
Ege Üniversitesine açık hava sergi alanı hem çehresini değiştirecek hem de 6. Ege
ART Sanat Günleri için farklı bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz. Bu alandan bu
sayede hem topluluklar hem de özel sergiler rahatlıkla faydalanabilecektir.
3. Konferans salonlarının kullanımı ve yetersizliği:
Etkinliklerin daha fazla katılımla yapılabilmesi için üniversitemizde yeterli konferans
salonlarının olmadığı görüşündeyiz. Üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun
17:00’dan sonra boş vakti olması, Fakülte Konferans salonlarının 17:00’dan sonra
kullanılamaması, kullanılmak istenildiğinde verilmemesi veya mesai ücretlerinin fazla
oluşu (1 saat/100tl) Toplulukların genel ve özel faaliyetlerini büyük oranda
kısıtlamaktadır. Konferans salonlarının sayısının arttırılması, kullanım saatlerinin
esnetilmesi bu sıkıntıların çözümünde bizlere yardımcı olacaktır.
4. Çalışma salonların eksikliği ve denetimi
Özellikle dans topluluklarımızın çalışmalarını yapabilmeleri için gerekli salonların
yetersizliği(aynalı salon vb...) ve şuan kullanımda olan salonların da denetiminin
yapılmaması bu konuda bazı topluluklarımızı mağdur etmektedir. Örneğin çalışmak
için salondan saat alınıyor fakat o saatte salona gidilmiyor ve çalışma yapılmıyor. Bu
durum da çalışma yapmak isteyen ve saat alamayan topluluklarımızın çalışmalarını
yapamamalarına sebep olmaktadır. Salon boş olduğu halde faaliyet gerçekleştirmek
isteyen topluluklar salondan zorla çıkarılmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için acil
2

önlemler gereklidir. Bunun yanında personelimizin tavrı konusunda da gerekli
denetimler gerçekleştirilmelidir.
5. Topluluklar Merkezi
Mevcut olan tüm sorunların çözümü Öğrenci Topluluklarına ait bir Topluluklar
Merkezi yapılmasıdır. Topluluklarımızın birbirleri ile iletişimlerinin daha iyi olması
ve etkinliklerin daha fazla ses getirmesi için topluluklar merkezi kurulmasının uygun
olacağı görüşündeyiz. Bu merkezin kurulması oda konusunda, çalışma salonu ve
seminer salonu kısmında sıkıntı yaşayan topluluklarımızın bu sıkıntılarının
giderilmesine de olanak sağlayacaktır.
6. Etkinliklerde gerekli desteğin sağlanmaması
Etkinlik konusunda bazı topluluklarımıza maddi destek, salon desteği, vb... konularda
yeterli desteğin verilmediğini düşünüyoruz. Bu konuda üniversitemizden daha fazla
destek bekliyoruz.
7. Malzeme yetersizlikleri
Topluluklarımızın eğitimlerinde kullanmış olduğu malzemeler kontrol edilmelidir.
Özellikle koruma malzemeleri güvenlik açısından gerekli kontrolleri yapılmalı ve
yenilenmesi gerekenler acilen yenilenmelidir.
Tabii ki bunun yanında malzemelerinin yetersiz olması, yenilenmemesi gibi
sorunlardan dolayı eğitimlerini verimli bir şekilde gerçekleştiremeyen
topluluklarımızın da malzemelerinin yenilenmesi daha ideal eğitimler için gerekli
olduğunu düşünmekteyim.
8. LED ekran
LED ekran bulunduğu alan dolayısıyla çok fazla öğrenciye aktarımda
bulunmamaktadır. LED ekranın özellikle çok fazla öğrenci geçişinin olduğu 1 No’lu
Yemekhane mevkiinde bir alanda kullanımı reklam ve tanıtım çalışmalarının daha
aktif olması adına önemli bir çalışma olacaktır.
Bu sayede topluluklarımız da tanıtım çalışmalarında bu alanı daha fazla
kullanacaklardır.
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BAHAR ŞENLİKLERİ:
2012-2013 Bahar Şenlikleri maalesef içerik olarak öğrencilerimizi mutlu etmemiştir. Bu sene
de benzer bir tablo ile karşılaşmak istememekteyiz. Bu anlamda E.Ü. Öğrenci Konseyi ve
E.Ü. Öğrenci Toplulukları olarak aynı düşüncelere sahibiz.
Topluluklarımızın yaşamış olduğu sıkıntılara çözüm anlamında gereken adımların atılmaması
arkadaşlarımızın çalışma şevkini kırmaktadır. Yaşanan bu durumlar gelecek adına umut verici
değildir.
Öğrenci merkezli stratejileri ile çalışmalar gerçekleştiren üniversitemizin; bir bakıma sosyalkültürel-sanatsal çerçevesini oluşturan toplulukları ile çözümler anlamında sıkıntılar
yaşanması kesinlikle istediğimiz durumlar değildir.
Biliyoruz ki üniversitemiz büyük konserlere bütçe ayırmak istememektedir. Zaten biz
öğrenciler olarak da üniversitemizin bu konserlere bu kadar büyük paralar harcamasını
istemeyiz. Sadece sponsorlar ile iletişime geçilerek büyük konserlerin yapılması sağlanabilir.
Büyük konserler ile ilgili diğer kaygılar üzerine de üniversitemiz futbol sahasına bir platform
kurularak bu alanda yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.
Elbette %100 öğrenci şenliği olması en büyük arzumuzdur. Ancak bize ve topluluklara yeterli
destek verilmeden de bunun olması da mümkün değildir.
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