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 1  Öneri  Öğrenci   /  Fotokopici
 Fen edebiyat fakültesi
içerisine fotokopici
açılabilir.

 RED
 Mükkerrer ve isimsiz
bildirim.
E.ÇOLAKOĞLU

 2  Şikayet  Öğrenci  İsa Kurtlu  
ikurtlu3@gmail.com  5380876588  /  Fen edebiyat kantini

 Merhaba iyi günler fen
edebiyat kantini
hakkında bir şeyi dile
getirmek istiyorum öğle
arası(12.00-13.00)
yoğunluk sebebi ile
aceleden köfte ve döner
ler tam pişrilmeden
servis ediliyor içleri
pişmemiş oluyor

 Kantin Denetleme
Komisyonu tarafından
tüm kantin çalışanları
uyarılmıştır.

 Denetimlerin yapılacağı,
hijyen ve temizliğe
dikkat edileceği kantin
çalışanlarına
bildirilmiştir.

 KAPANDI

 3  Şikayet  Öğrenci  İsa Kurtlu  
ikurtlu3@gmail.com  5380876588  /  Fen edebiyat kantini

 Merhaba bn fen edebiyat
fakültesinde bulunan
kantin için yazıyorum
öğle arası kantin de
yoğunluk tan dolayı
pişirilen ürünler köfte
yada döner tam
pişirilemeden servis
ediliyor içleri pişmemiş
oluyor bunu iletmek
istiyorum

 RED  Mükkerrer bildirim.
E.ÇOLAKOĞLU

 4  Öneri  Öğrenci   /  Temizlik
malzemelerinin kokusu

 Temizliğin yeterli
olmayıp temizlik
malzemelerinin de kötü
kokması nedeniyle
ürünlerin değiştirilmesini
öneriyorum

 Sorun devam ettiği
takdirde ilgili birimle
iletişime geçilerek
kullanılan malzemelerin
tamamen değiştirilmesi
teklif edilecektir.

 Temizlik konusunda
yapılan öneri detaylıca
değerlendirilmiş olup,
konuyla ilgili temizlik
malzemelerinin kullanım
şekli değiştirilerek
temizlik denetlenecektir.

 KAPANDI

 5  İstek  Öğrenci  Nesrin
karabatak

 
karabataknesrin@g
mail.com

 5370287221 /  Labaratuvar eksikliği

 Moleküler biyoloji ve
genetik bölümü
öğrencisiyim.Bu
bölümün 3 sınıfı
olmasına karşın bir tane
labaratuarı var.Biz
öğrencilere yetersiz
gelmektedir.1 tane daha
labaratuar istiyoruz.Bu
konu hakkında gereği
neyse yapılasını arz
ediyorum.

 İlgili öğrenci Dekanlığa
çağrılarak kendisine,
Dekanımız Prof. Dr.
Nadir İLHAN tarafından
laboratuvar tahsisi
konusunda gerekli
bilgilendirmeler
yapılmıştır.

 Fakültemiz bünyesinde
kullanılması planlanan
laboratuvar tahsisi
konusunda çalışmalar
devam etmektedir.

 KAPANDI



 6  Şikayet  Personel  FARUK
YILMAZ

 
yilmaz@ahievran.ed
u.tr

 05050907092 /
 Araştırma görevlilerinin
odalarının temizliği
hakkında

 En son yaklaşık olarak 2
ay önce odamız
temizlendi. Bir sonraki
temizliğin ne zaman
yapılacağı konusun da
bilgi alabilir miyim?

 Söz konusu asistan
odasının temizliğiyle
ilgilenen Sürekli İşçi
kadrosundaki Hakan
MANAV 23 Eylül 2019
tarihinde Fakültemizdeki
görevinden ayrılarak
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığına geçiş
yapmıştır. Yine aynı gün
kendisinin yerine
Fakültemizde
görevlendirilen Sürekli
İşçi kadrosundaki Yeter
YAMAN 18 Ekim 2019
tarihinde görevine
başlamıştır. Bu zaman
aralığında ise ilgili
asistan odasından
sorumlu olan Sürekli İşçi
Ersin KASAL'ın
temizliğe dikkat etmediği
ve temizlikte yaşattığı
aksama nedeniyle
kendisine resmi uyarı
yazısı yazılmıştır.

 Bundan sonraki süreçte
ilgili asistan odasından
Sürekli İşçi Yeter
YAMAN sorumlu olacak
ve temizlik yine titizlikle
takip edilecektir.

 KAPANDI

 7  Şikayet  Öğrenci  İsa Kurtlu  
ikurtlu3@gmail.com  5380876588  /  Sınıfların sıcaklığı

 Sabah saatlerinde
sınıflar aşırı soğuk
oluyor ısıtılmıyor bunu
bildirmek istedim
teşekkür ler

 Fakültemizin Merkezi
Isıtma Ünitesinde zaman
zaman aksaklıklar
yaşanmakta olup bu
sorun Merkezi Isıtma
Ünitesinin sık sık
sıfırlanmasını
gerektirmektedir.Bu
nedenle Merkezi Isıtma
Ünitesi Sisteminin
komple revize edilmesi
gerekmektedir.

 Fakültemizdeki Merkezi
Isıtma Ünitesi
Sıfırlanarak (reset
yapılarak) sorun
giderilmiştir.

 KAPANDI

 8  Şikayet  Öğrenci  Hüseyin
öcal  5367438957 /  Araç

 Herhangi bir şehire
gideceğimiz zaman
moleküler biyoloji ve
genetik bölümüne araç
tahsil edilmiyor.  2 kere
bu durumu yaşayıp özel
şirketlerden kiralamak
zorunda kaldık.

 Araç Tahsisi
uygulamalarında yetkili
birim Üniversitemiz
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı olup
söz konusu birimle günü
geldikçe iletişime
geçilmiş fakat bütçe
imkanlarının kısıtlı ve
araç programlarının
yoğun oluşu gibi
nedenlerle araç
taleplerimiz geri
çevrilmiştir.

 İlgili birime iletilmiştir.  KAPANDI



 9  Şikayet  Öğrenci

 İsimini
vermek
istemeyen
öğrenci

 0001112222 /  Ders işlenmemesi

 Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
içerisinde bizler için
elinden gelenin fazlasını
yapmak için çabalayan
öğretim görevlilerinin
yanı sıra bu başarıyı
geriye çeken verdiği
zorunlu dersler olmasına
rağmen isteksiz,
umursamaz, aşağılayıcı
tavırları sergileyen
öğretim elemanları da
bulunmaktadır. Öğrenci
dostu öğretim elemanları
ile bu konu üzerine
konuştuğumuzda kalite
yönetiminin bu sorunla
yakinen ilgileneceğini
bize bildirdiler. Umarım
bizleri yalnız bırakmayıp
emeğimizin,
geleceğimizin ve
başarımızın yanında
olursunuz. İlginiz için
şimdiden teşekkür
ederim.

 Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü öğretim
elemanları; şikayette dile
getirildiği gibi derslerin
isteksiz, umursamaz gibi
herhangi bir tavırla
işlenmediği aksine
öğrencilerin daha iyi
yetiştirilmesi için gayret
ettiklerini ifade
etmişlerdir. Öğretim
elemanları; öğrencilere,
kasti ve art niyetli
yaklaşılmadığını
belirtmiş olup bundan
sonra da öğrencilerle
eskiden olduğu gibi iyi
diyalog içerisinde
bulunulacağının ve
derslerinin en iyi
seviyede anlatılmasına
devam edileceğini
belirtmişlerdir.

 Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü Öğretim
Elemanlarıyla,
Dekanlık'ta Toplantı
Yapılmıştır.

 KAPANDI

 10  Şikayet  Öğrenci  MBG
öğrencisi  8886667777 /  Ders işlenmemesi

 Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
içerisinde bizler için
elinden gelenin fazlasını
yapmak için çabalayan
öğretim görevlilerinin
yanı sıra bu başarıyı
geriye çeken verdiği
zorunlu dersler olmasına
rağmen isteksiz,
umursamaz, aşağılayıcı
tavırları sergileyen
öğretim elemanları da
bulunmaktadır. Öğrenci
dostu öğretim elemanları
ile bu konu üzerine
konuştuğumuzda kalite
yönetiminin bu sorunla
yakinen ilgileneceğini
bize bildirdiler. Umarım
bizleri yalnız bırakmayıp
emeğimizin,
geleceğimizin ve
başarımızın yanında
olursunuz. İlginiz için
şimdiden teşekkür
ederim.

 Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü öğretim
elemanları; şikayette dile
getirildiği gibi derslerin
isteksiz, umursamaz gibi
herhangi bir tavırla
işlenmediği aksine
öğrencilerin daha iyi
yetiştirilmesi için gayret
ettiklerini ifade
etmişlerdir. Öğretim
elemanları; öğrencilere,
kasti ve art niyetli
yaklaşılmadığını
belirtmiş olup bundan
sonra da öğrencilerle
eskiden olduğu gibi iyi
diyalog içerisinde
bulunulacağının ve
derslerinin en iyi
seviyede anlatılmasına
devam edileceğini
belirtmişlerdir.

 Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü Öğretim
Elemanlarıyla
Dekanlık'ta Toplantı
Yapılmıştır.

 KAPANDI

 11  Şikayet  Öğrenci  Derya
Koray  5523747511 /  Tuvaletlerin pis olması  Fakültemizin tuvaletleri

çok pis ve havasız

 Fakültemizde Temizlik,
Sürekli ve Rutin Bir
Şekilde ve Ciddi Titizlik
İçerisinde
Gerçekleştirilmektedir.

 Söz Konusu Öğrenciye
ulaşılmaya Çalışılmış
Fakat Bilgilerinin Sahte
Olduğu Anlaşılmıştır.

 KAPANDI

 12  Şikayet  Dış Paydaş  Bahar
Şahin  5552750919 /  Tuvaletleri pis olması

 Fakültemizin tuvaletleri
çok pis ve havasız.
Çözüm bulunmasını
istiyorum

 Fakültemizde Temizlik,
Sürekli ve Rutin Bir
Şekilde ve Ciddi Titizlik
İçerisinde
Gerçekleştirilmektedir.

 Şikayette Bulunan
Öğrencilere
Ulaşılamamış Olup
Bilgileri Sahtedir.

 KAPANDI
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 13  Şikayet  Dış Paydaş  Bahar
Şahin  5523545478 /  Tuvalet temizliği  Tuvaletlerimiz çok pis

ve havasız

 Fakültemizde Temizlik,
Sürekli ve Rutin Bir
Şekilde ve Ciddi Titizlik
İçerisinde
Gerçekleştirilmektedir.

 Şikayette Bulunan
Öğrenciler Sahte Bilgiler
Verdiği İçin Öğrencilere
Ulaşılamamıştır.

 KAPANDI

 14  Şikayet  Dış Paydaş  Firdevs
Denizoğlu

 
firdevssdenzoglu@g
mail.com

 5534579712 /  Moleküler biyoloji ve
genetik bölümü

 Öncellikle merhaba.
Çocuğum üniversitenizin
moleküler biyoloji ve
genetik bölümünde
okumakta. Bazı
hocaların çocuklar
üstünde kurduğu baskı
ve yaptığı
haksızlıklardan dolayı
rahatsızım. Çocuğum
dersler sebebiyle girdiği
stres sonucu antidepresan
hap kullanmaya başladı.
Hocaların çocuklarımıza
iyi davranmalarını ve
kişisel egolarının
oyuncağı yapmamasını
istiyorum. Bir Veli
olarak bu şikayetim
dikkate alınırsa memnun
olurum. İyi çalışmalar...

 Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü Öğretim
Üyeleriyle Toplantı
Yapılmıştır. Ancak
şikayette bulunan velinin
bilgileri sahte olmakla
birlikte şikayet edilenin
ve konunun
belirtilmemesi kesin
sonuç almamıza engel
teşkil etmiştir.

 Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü Öğretim
Üyeleriyle Toplantı
Yapılmıştır.

 KAPANDI


