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Sekizinci öğrenci senato toplantısı 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 15:30'da, öğrenciler, Rektör (Prof. 

Dr. Fatih SAVAŞAN), Rektör Yardımcıları (Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç), Öğrenci Dekanı (Doç. Dr. 

Mehmet Barış Horzum) ile Öğrenci Dekan Yardımcısı (Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Bağcı) Rektörlük senato toplantı 

odasında yapıldı. Toplantı, Öğrenci Dekanı Mehmet Barış Horzum’un açılış konuşması ile başladı. Konuşmada 

üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci senatosunun amacı, kapsamı ve işlevleri hakkında 

bilgilendirmeler yaparak öğrenci senatosunun önemi vurgulandı. Daha sonra 2019-2020 Eğitim-Öğretim 

yılının ilk Öğrenci Senatosu toplantısı olması sebebi ile genel olarak öğrencilerin Sakarya Üniversitesi ile ilgili 

genel görüşleri (memnuniyet, öneri, talep, vs.) soruldu. 

 SAÜ 21 Gün 37 Derece İş Öğrenci Topluluğu başkanı Sami Fırat Yıldırım ortak derslerde ki öğrenci 

yoğunluğu ve fiziksel mekân yetersizliğinden kaynaklı soruna ilişkin görüş ile “Yaşayan Kampüs” 

projesinde konuların ağırlık olarak öğrenciye yönelik olması ve bu proje kapsamında ‘Tiyatro, Müzik, 

Şiir, Söyleşi vb.’ tarzlarda sanatsal faaliyetlere ağırlık verilmesi hususunda görüş belirtti. 

 SAÜ Genç İnsan Hak Ve Hürriyetleri Öğrenci Topluluğu başkanı Mustafa Kaya sayıları 180’i bulan 

aktif veya sadece kurulmuş ve hiçbir faaliyet göstermeyen toplulukların kapatılması hususunda görüş 

belirtti 

 SAÜ Öğrenci Senatosu üyesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Onur Karaalioğlu öğrencilerin itiraz 

ettikleri veya kontrol etmek amacı ile sınav cevap kağıdına bakma durumlarının danışman hoca veya 

ilgili dersin hocaları tarafından reddedilmesi durumu hususunda görüş belirtti 

 SAÜ Öğrenci Senatosu Üyesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Ceren Küçük Microsoft Office 

programlarının öğrencilere TBTK derslerinin içerisine ek olarak veya ilgili programların sertifika 

verilebilecek şekilde kurs ile verilebilmesi hususunda görüş bildirdi 

 SAÜ Öğrenci Senatosu Üyesi Ali Kurt ders olarak verilen Yabancı Dil eğitimlerinin konusu ve sayısı 

ile ilgili eğitim düzeyinin yeterli olmaması hususunda görüş bildirdi 

 SAÜ Öğrenci Senatosu Üyeleri mezun olunduktan sonra ki süreçte eğitim kurumu ile aradaki bağı 

koparmama adına bu konuda ki sorumluluğun Mezunlar Derneği tarafından yeterli olmadığı hususunda 

görüş bildirdi 

 SAÜ Uluslararası öğrenci başvurularında ‘TÖMER yabancı kontenjanında ki öğrencilere nasıl öncelik 

verilebilir?’ ile ilgili çalışma yapılması hususunda görüş bildirdi 

 SAÜ Belediye Gençlik Konseyi Üyesi İrfan Karaarslan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci 

çalıştayında başlayıp devam eden projeler ile ilgili kısa bilgiler verip ilgili görüşlerini dile getirdi. 

 SAÜ üyeleri yeni gelen uluslararası öğrencilere yönelik ‘Ne? Nerede?’ şeklinde ‘Kampüs Tanıtım’ 

videoları ile şehrin kamu kurumlarını içeren kısa bir ‘Sakarya İli Tanıtım Videosu’ projesinin olması 

yabancı öğrencilere fayda sağlayacağı hususunda görüş bildirdi. 

 16/10/2019 tarihinde yapılan Öğrenci Senatosunda 4/12/2019 tarihinde Öğrenci Çalıştayı yapılmasına 

karar verildi. 
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