
Online Eğitimde SAÜ Farkı

SAİTEM ekibi, SATSO’nun altın sponsor 
olduğu Teknofest Robotaksi Binek Otonom 

Araç Yarışları, Türkiye Birincisi “EVrim3 Sauto” 
aracını tanıttı. 

SAYFA 6

SAÜ ‘En Çevreci’ 
ilk 500’de

SAYFA 3’DE

Sakarya Üniversitesi 2020 UI GreenMetric 
verilerine göre dünyada ‘En Sürdürülebilir 

Üniversiteler’ sıralamasında 

ilk 500’de yer aldı. 

SAYFA 2

SESAM Projeleri
SÖYLEŞİ:

SESAM Müdürü  Prof. Dr. 
Mustafa Çağlar Özdemir’le 
merkezin devam eden 
çalışmaları üzerine konuştuk.

Beyaz SenfoniBeyaz Senfoni

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi 
akademisyenlerinin kolektif çalışması 

olan Dijital İletişimi Anlamak kitabı Palet 
Yayınlarından çıktı. 

SAYFA 8

Sakarya'da etkili olan kar yağışı Esentepe kampüsünde eşsiz 
manzaralar oluşturdu. Pandemi nedeniyle kampüsten uzakta olan 
öğrenciler sosyal medyadaki yorumlarında SAÜ'ye ve kartpostallık 
manzarasına olan özlemlerini dile getirdi.

Pandemi Günlüğü

Ailelerinden binlerce kilometre 
uzakta olan uluslararası 
öğrenciler pandemi sürecinde 
yaşadıklarını anlattı.

ARAŞTIRMA:

S A K A R Y A  Ü N İ V E R S İ T E S İ  İ L E T İ Ş İ M  F A K Ü L T E S İ  U Y G U L A M A  G A Z E T E S İS A Y I  4 2O C A K  2 0 2 1

15 
Üniversiteye Destek 

51.536 
Öğrenciye Eğitim Desteği

92.882 
Canlı Ders

“EVrim3 Sauto”
SATSO’da tanıtıldı

Dijital İletişimi 
Anlamak 

SAYFA 4-5 SAYFA 7



Takvim yılı bitişleri kurumlar için de daha titizlikle ve 
dört başı mamur muhasebe yapmak için bir vesiledirler. 
Biz de bu muhasebeyi yaptık ve paydaşlarımızla 2020 
Z raporunu ve 2021 hedeflerini paylaştık. Yarım asrı 
geride bırakmış bir kurum olarak Sakarya Üniversitesi, 
gururla ifade etmek isterim ki, Türk yükseköğretim 
alanında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Yeniliğe 
açık yüzü ile eğitimde değişimi yönetmekle kalmayıp 
Ar-Ge kültürünü oluşturmada ve bilginin ürüne 
dönüşmesinde de hatırı sayılır bir mesafe almıştır. Ne 
var ki, değişmeyen tek şey değişimdir ve her çıkılan 
seviye aslında çıkılması gereken yeni bir seviyenin de 
başlangıcıdır. 

Sektörle entegrasyonu kolaylaştıran eğitim modelleri 
geliştirme, “araştırma üniversitesi” olma, sosyal 
yarar oluşturma, uluslararasılaşma ve dijitalleşme 
başlıklarında şapkayı önümüze koyduğumuzda 
bir taraftan üstünlüklerimizi fark edip katkı sunan 
akademisyen ve öğrencilerimize şükranlarımızı 
sunarken diğer taraftan yeni yıla ilişkin revizyon 
başlıklarını da gündeme alıp yeni bir heyecanla yola 
revan oluyoruz. 

Eğitim konusunda SAÜ, +1, UMDE ve İşyeri Fakültede 
modellerine sektör derslerini, artırılmış ÇAP ve 
yandal programlarını ve yeni bir SAÜ markası olarak 
“ilgi alanları” uygulamasını ekledik. Öğrencilerin 
akademik ve sektörel Ar-Ge kapasitesini inşa edici bir 
proje olan “Öğrenci Ar-Ge Uyumu” projesi, SAÜ’nün 
yükseköğretim alanında yaygınlaşacak yenilikçi 
bir uygulamasıdır. SAÜ’de standart kaliteli eğitim 
tabir caizse ceptedir. Eğitim modellerinin tamamı, 
öğrencilere standart kaliteli eğitimin üzerinde 
imkânlar vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimizin 
farklı ve farklılaşan hedeflerini destekleyen tüm 
bu modellerde “ince ayar” iyileştirmeleri yaparak 
yolumuza devam edeceğiz. Araştırma üniversitesi 

olma hedefini önemsiyoruz. TÜBİTAK Yetkinlik 
Analizi tespitleri bizim öncelikli alan tespitlerimizle 
örtüşmekte ve SAÜ’nün üniversiteler arasındaki yerine 
ilişkin ve gelişme yönüne ilişkin önemli bilgiler ihtiva 
etmektedir. SAÜ Bilgi Güvenliği, Enerji Depolama, 
Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri alanlarında 
Türkiye’de ilk üçte yer aldı. 4 alanda ilk onda; 20 alanda 
ise 1. Bölgede (hem hacim hem de kalite bakımından en 
iyi) kendine yer buldu. URAP sıralamasında 34. sıradan 
26. sıraya yükseldik. Önümüzdeki dönemde yerimizi 
sağlamlaştıracak ve hızla üst sıralara tırmanmamıza 
katkı sunacak adımları hayata geçireceğiz. SAÜ, artık 
bilgiyi ürüne dönüştüren ve ticarileşmeden gelir 
elde etmeye başlayan bir üniversitedir. Üniversite-İş 
Dünyası Koordinasyon Kurulu (UNİKUR), paylaşılan 
cihaz ve araştırma envanteri ve LABSİS sistemi ile 
artık SAÜ sektöre bir tık mesafededir. Teknokent, 
salgın döneminden sadece doluluk oranını yüzde 
100’e çıkarma başarısı ile yetinmedi, aldığı ve firmalara 
öncülük ederek kazandırdığı projelerle de altın bir yıl 
yaşadı.

Uluslararasılaşma bahsinde en önemli gelişme, 2018 ve 
öncesi yıllara göre kayıt oranımızda yaklaşık dört kat, 
2019’a göre üç kat artış sağlamamız oldu. 2020 itibariyle 
misafir öğrenci oranımız yüzde 6’dan yüzde 8’e çıktı ve 
inşallah önümüzdeki kayıt döneminde belirlediğimiz 
yüzde 10’luk hedefi yakalayacağız. SAÜ kampüsleri 
ve Sakarya artık “daha renkli” olacak. İngilizce bölüm 
ve program sayısını 20’ye çıkardık. İngilizce lisans 
programları ile öğrenci portföyümüz farklılaşacak; 
lisansüstü programlarla araştırma desteği sağlayacak 
nitelikli misafir öğrencileri kazanabileceğiz. 2021’de 
uluslararasılaşma hedefinin web sayfalarından kampüs 
içi işaretlemeye kadar görsel tüm ayrıntılarını da 
inşallah tamamlamış olacağız.

Salgın döneminde ilk günlerden itibaren tüm bölüm 

ve programlarda canlı ve etkileşimli ders yapabilme 
başarısını “Uzaktan Eğitim Platformu” (UZEP) ile 15 
üniversiteye hizmet verme ile taçlandırdık. 2020 yılı 
Güz döneminde hayata geçirdiğimiz “Uygulamalı 
Dersler Platformu” (UDEP) kurumsal kapasitemizi 
gösterdi. Teknik ve akademik personelimizin heyecan 
ve motivasyonunun yüksekliği ile gurur duyduk. 

Gururla ifade etmek isterim ki “dijital üniversite” 
kavramı en çok Sakarya Üniversitesi’ne yakışmaktadır. 
SAÜ, sunulan hemen her hizmetin dijital ortama 
aktarıldığı, verilerin anlık toplandığı ve analiz 
edilebildiği bir üniversitedir. 2021, SAÜ bilişim ürünleri 
ve markalarının yükseköğretimde daha fazla bilindiği 
ve kullanıldığı bir yıl olacaktır.

Kısacası SAÜ, rüzgarı arkasına almış ve onu etkin bir 

şekilde kullanmayı sağlayacak yapısal değişimleri 
önemli ölçüde tamamlamıştır. Kapasiteyi tam 
kullanmak için gerekli revizyon ve ince ayarları 
yaparak başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm 
paydaşlarımızla “geleceğe yön vermeye”, ülkemizin 
kalkınma önceliklerine azami katkı sunmaya devam 
edeceğiz.

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN

Sakarya Üniversitesi Rektörü

2020’de ve 2021’de SAÜ

SAÜ ‘En
Çevreci’
ilk 500’de 
Sakarya Üniversitesi 2020 UI 
GreenMetric verilerine göre 
dünyada ‘En Sürdürülebilir 
Üniversiteler’ sıralamasında 
ilk 500’de yer aldı.

HABER: Merve KURTULAN 

Kampüsleri çevre dostu politika ve 
uygulamalarına göre değerlendiren UI 
GreenMetric’in 2020 yılı sıralamasında 
Sakarya Üniversitesi 912 üniversite 
arasında 310’uncu sırada yer aldı. 
Türkiye’de 26 üniversitenin yer 
aldığı listede Sakarya Üniversitesi 
şehir merkezine uzak kampüsler 
sıralamasında da 99’uncu oldu.

UI GreenMetric Nedir?
2010 yılında Endonezya 
Üniversitesi’nin girişimiyle kurulan 
UI GreenMetric, kampüsleri yeşil 
alan, yenilenebilir enerji kullanımı, 
akıllı bina uygulamaları, atık arıtma ve 
geri dönüşüm, karbon emisyonu, su 
kullanımı, iklim değişikliği gibi farklı 
çevre sürdürülebilirliği kriterlerine 
göre değerlendiriyor. 

Yaşayan Kampüs
UI GreenMetric 2020 sıralamasında 
“En Sürdürülebilir Üniversiteler” 
arasında gösterilen SAÜ’de 
öğrencilerin kampüste ders dışında 
kaliteli zaman geçirmesini ve öğrenci 
ve personelin kampüs alanını 7/24 
kullanmasını hedefleyen “Yaşayan 
Kampüs” projesinde son aşamaya 
gelindi. 

Rektör Prof.Dr. Fatih Savaşan, yeşil 
ve çevreci bir eğitim-öğretim alanı 
ve sosyal faaliyet ortamı yaratmayı 
amaçlayan Yaşayan Kampüs projesiyle 
yüz yüze eğitime geçildiğinde 
kampüste en az 150 öğrenciye yarı 
zamanlı iş imkanı sağlanacağını ifade 
etti. 
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Sakarya Üniversitesi Ortadoğu 
Enstitüsü’nün 14-16 Kasım tarihleri  
arasında online olarak gerçekleştirdiği 5. 
Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi’ne 
12 ülkeden 92 bilim insanı ve uzman katıldı. 

SAÜ Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenen 5. Or-
tadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi 14-16 Kasım’da 
online olarak gerçekleştirildi. 92 bilim insanı ve uzmanın 
konuşmacı olarak yer aldığı kongrede, ‘Filistin/İsrail ve 
Uluslararası Politika’, ‘Doğu Akdeniz Jeopolitiği’, ‘İran 
ve Uluslararası Sistem’, ‘Yüz Yıl Sonra Osmanlı Ortado-
ğu’sunu Düşünmek’, ‘10. Yılında Arap Baharını Anlam-
landırmak’, ‘Ortadoğu’da Göç ve Mülteciler’ ve ‘Kuzey 
Afrika’da Toplum ve Siyaset’ gibi konular ele alındı.

 “Çin’in politikası fırsatçılık üzerine inşa 
edildi”

ABD’li siyaset bilimci Prof. Dr. Robert Bianchi, “Çin ve 
Ortadoğu” başlıklı oturumda Çin’in Orta Doğu politikası 

üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çin’in politikasının 
fırsatçılık ve pragmatik diplomasi üzerine inşa edildiğini 
belirten Bianchi, “Pekin yönetiminin bölgedeki varlığı as-
keri üsleri kontrol amaçlı değil, daha çok fayda maksimi-
zasyonu üzerinden şekillenmektedir” dedi.  ABD’nin bölge 
politikasındaki değişimin ve geri çekilmenin oluşturduğu 
boşluğun Çin tarafından doldurulacağı varsayımının yan-
lış olduğunu ifade eden Bianchi, “Çin, ABD’nin bölgesel 
angajmanından faydalanıyor. Aslında Çin, ABD’nin Orta 
Doğu’daki sorunlarla boğuşmasını istiyor. Söz konusu 
durum, ABD’nin askeri ve siyasi yönelimini Asya-Pasifik, 
Hint Okyanusu ve Orta Asya gibi Çin’in güvenlik çıkarları 
olan bölgelerden uzak durmasını sağlıyor.” diye konuştu. 
Çin’in, Türkiye’nin önemini anladığını da belirten Bianc-
hi, “Çin’e göre Türkiye büyük bir meydan okuma ve fırsat 
olarak görülüyor. Çinliler Türkiye’nin ne kadar önemli bir 
aktör olduğunu anladı” dedi. 

“Akademik diyalog mekanizmaları 
çalıştırılmalı”

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin politik, ekonomik 
sosyal, jeopolitik ve tarihsel boyutlarıyla tartışıldığı 
kongrenin kapanış oturumunda konuşan Ortadoğu Ens-
titüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kardaş, tarihi ve toplum-
sal dinamiklerin daha derinden anlaşılması ve işbirliğinin 
artırılması açısından akademik diyalog mekanizmalarının 
çalıştırılmasının önemli olduğunu belirtti. Kardaş, bilim-
sel bilgiyi ortaya çıkarma sorumluluğuyla hareket ettik-
lerine dikkat çekerek “Çalışmalarda yerel, bölgesel ve kü-
resel analiz seviyelerini bir araya getiriyoruz. Orta Doğu 
üzerine yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren 
Türkiye’de tek müstakil enstitüyüz” dedi. 

Ortadoğu’nun dünü, bugünü, yarını

Yüzyüze yoksa yüz 
bin canlı ders var
Haber: Ayşegül TOPRAK - Sultan İLERİ

Covid-19 pandemi sürecinde derslerin tamamını 
eşzamanlı olarak veren Türkiye’deki çok 
az sayıdaki üniversiteden biri olan Sakarya 
Üniversitesi 2020-2021 Güz yarıyılında da 51 bin 
536 öğrenciye uzaktan eğitim desteği sağladı. 
Pandemi döneminde uzaktan eğitimdeki başarısıyla gündeme 
gelen Sakarya Üniversitesi, 2020-2021 Güz yarıyılında 51 
bin 536 öğrenciye uzaktan eğitim desteği sağladı. Derslerin 
tamamının eşzamanlı (senkron) olarak verildiği çok az 
sayıda üniversiteden biri olan ve geliştirdiği uzaktan eğitim 
modülleri 15 farklı üniversite tarafından da kullanılan 
Sakarya Üniversitesi’nde Güz yarıyılında hafta içi günlük 
800 ila 1350 arasında sanal sınıf gerçekleştirildi. Önlisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 92 bin 
882 canlı ders yapıldı. 10 Ocak’ta sona eren Güz yarıyılında 
ayrıca öğrencilerin laboratuvar ve uygulama dersleri için 
Uygulamalı Dersler Platformu (UDEP) oluşturularak Sağlık, 
Bilişim, Mühendislik ve Fen-Edebiyat alanlarında toplam 265 
uygulama dersi videosu hazırlandı ve öğrencilerin hizmetine 
sunuldu. 

Kampüs Haber Gazetemizin 42. sayısını sizlere 
ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Covid-19 
salgını nedeniyle 2020 Mart ayından bu yana 
bir yılımızı uzaktan eğitimle ve öğrencilerimizin 
özlemiyle tamamladık. Her ne kadar çok iyi 
uzaktan eğitim altyapı imkânlarına sahip bir 
üniversite olarak en iyisini yapmaya çalışsak 
da, öğrencilerimizle aynı havayı teneffüs 
edemediğimiz uygulamalı derslerin tadını tam 
anlamıyla alamadığımızı itiraf etmeliyiz. Bu 
süreçte gazetemize öğrencilerimizin katkısı da 
büyük ölçüde uzaktan oluyor. 

Biz yeni sayının hazırlıklarını yaparken, 
üniversitemizin eşsiz güzelliklere sahip 
kampüsü beyazlara büründü. Her yıl bu kadar 
şanslı olamayacağımızı düşünerek, bu sayıda 
sizleri üniversitemizden kar manzaralarıyla 
buluşturmak istedik. Kar bizleri mutlu 
ederken, birileri için hayatın zorlaştığını ve 
kampüsümüzün gönüllü bekçileri olan hayvan 
dostlarımızın ilgiye muhtaç olduğunu da tabii ki 
unutmadık. 

Gazetemizin içerik ve tasarımına yönelik 
iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. 
Üniversitemizin birimleriyle doğrudan iletişim 
kurmanın ve haber değeri taşıyan çalışmalarına 
yer vermenin yanı sıra, araştırma merkezleri, 
öğrenci kulüpleri gibi birimleri sizlere tanıtmayı 
da hedefliyoruz. Bu sayımızda Sakarya 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’ni 
(SESAM) ve çalışmalarını aktarıyoruz. İki sayfa 
renkli, 6 sayfa siyah/beyaz şeklinde basılan 
gazetemiz, bu sayıyla birlikte artık tamamen 
renkli olarak basılıyor. 

Gazetemizde yer almasını istediğiniz 
haber, araştırma ve yazı konularını bizimle 
paylaşmanız, Kampüs Haber’in daha zengin 
bir içerikle yayınlanmasına önemli bir katkı 
sağlayacaktır.

2021 yılının ilk Kampüs Haber sayısı için 
keyifli okumalar diliyorum. Öğrencilerimizle 
mesafelerin ortadan kalkacağını temenni 
ettiğimiz sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle.

Avrupa’nın en prestijli 
yükseköğretim kurumları 
değerlendirme programı olan 
IEP, Sakarya Üniversitesi 
için hazırladığı Kurumsal 
Değerlendirme Raporu’nda 
SAÜ’den övgüyle söz etti. 
Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal 
Değerlendirme Programı (IEP), SAÜ için 
hazırladığı Kurumsal Değerlendirme 
Raporu’nu paylaştı. Ekim ayındaki 
görüşmelerin ardından paylaşılan raporda, 
SAÜ’nün dünyanın etkisi altında olduğu 
COVİD-19 sürecinde eğitim-öğretim 
faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinden 
övgüyle söz edildi. 

SAÜ Rektörü Prof.Dr. Fatih Savaşan 
IEP raporuna ilişkin açıklamasında, 
“Güçlü bilişim alt yapısıyla uzaktan 
eğitim sürecinde hem öğrencilerine 
sıkıntısız bir eğitim dönemi yaşatan hem 
de Türkiye’deki 15 üniversiteye destek 
sağlayan üniversitemiz IEP değerlendirici 
ekibinin takdirini kazanmıştır” dedi. 
Rektör Savaşan IEP ekibinin raporunda 
SAÜ’deki gelişmelerden övgüyle söz ettiğini 
belirterek, sürece katkı sunan akademik 
ve idari personele, öğrencilere ve 
değerlendirmelerini paylaşan IEP ekibine 
teşekkürlerini sundu. 

IEP Raporu’nda  
SAÜ’ye övgü

KONGRE

Can Bora GELBERİ 
İsmail KURTULDU 

Kübra YÜZÜNCÜYIL 
Sultan İLERİ 

Ayşegül TOPRAK 
Berkay BULUŞ 

Muhabirler
Merve KURTULAN

Arzu SAĞLAM
Aleyna ERTUĞ

Rumeysa YILDIRIM
Rabia UÇAR
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Haber: Can B. GELBERİ- Berkay BULUŞ 

Sakarya Üniversitesi 
bünyesindeki en aktif 
araştırma birimlerinden biri 
olan Sakarya Ekonomik ve 
Sosyal Araştırmalar Merkezi 
(SESAM), gerek proje ve kitap 
çalışmaları gerekse Youtube 
kanalındaki programlarıyla 
pandemi sürecinde de 
çalışmalarını kesintisiz 
sürdürdü. 
SESAM Müdürü  Prof. Dr. 
Mustafa Çağlar Özdemir’le 
merkezin amaçları, 
faaliyetleri ve devam eden 
çalışmaları üzerine konuştuk.

SESAM ve çalışma alanları hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
SESAM, adı üzerinde, ekonomik ve 
sosyal alanda araştırma gerektirebi-
lecek soruları veya sorunları alıyor ve 
projelendiriyor. Verileri topluyor, alt 
yapıyı hazırlıyor, toplanan verileri de-
ğerlendiriyor ve bir sonuç ortaya ko-

yuyoruz. Üstelik söz konusu sorular 
veya sorunlar sadece bizim aklımızdan 
geçenler değil. “Şunu da araştırabilir 
miyiz?” diye sorusu olan herkes bize 
ulaşabilir, bizimle ekip olabilir. Konu-
ları sınırlandırmıyoruz çünkü Sakarya 
Üniversitesi’ne bağlı bir birim olmak 
çok büyük bir avantaj. Çalışmaları yü-
rütebileceğimiz her disiplinden akade-
misyenlerle işbirliğine girebilme şan-
sımız var. SESAM yönetim kurulu beş 
akademisyenden oluşuyor fakat çalış-
ma ekiplerimiz sadece akademisyen-
lerden değil, öğrencilerden ve hatta 
şehrin sivil toplum kuruluşlarından da 
oluşabiliyor.

Sadece Sakarya’ya dair konular 
üzerine mi çalışıyorsunuz? 
Konularda sınırlama yapmadığımız gibi 
Sakarya iline dair bir sınırlamamız da 
yok. Merkezimizin çalışmaları Türki-
ye’yi ilgilendiren konuları ve uluslara-
rası araştırmaları da kapsıyor. Mesela 
uluslararası alanda Amerika’da çalışan 
Türklerle ilgili bir araştırmamız var. 
Uluslararası işgücü piyasasıyla ilgili 
araştırma ve e-haritamız var. Türkiye 

genelini ilgilendiren çevre-maliye iliş-
kisinin tartışıldığı bir kitap çalışmamız 
oldu. Bunun yanında Doğu Anadolu’da 
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde 
yoksulluk ve iş gücü piyasası araştır-
maları da yürüttük. Sakarya ile sınır-
ladığımız araştırmalar Türkiye genelini 
ortaya koyabiliyor. Sakarya, geniş çaplı 
araştırmalar için yeterli bir örneklem 
oluşturabiliyor. Mevsimlik çalışanlarla 
ilgili araştırmamız böyle bir çalışma.

Hali hazırda hangi projeleriniz devam 
ediyor, projelerinizi nasıl finanse edi-
yorsunuz?
Dünyayı saran pandemi, biliyorsu-
nuz ülkemizde de şehrimizde de üni-
versitemizde de hayatın her alanını 
olumsuz etkiledi. Yine biliyorsunuz ki 
olumsuzluk karşısında “nasılsa hayat 
durdu, yapılmasa da olur” mantığı bir 
araştırma merkezine yakışacak anlayış 
değil. Sadece araştırma merkezi değil, 
kurumlar olarak, bireyler olarak da 
hayatın devam ettiğinin idrakındayız. 
Dolayısıyla pandemi bizim açımızdan 
bakıldığında, önemsenecek bir zamanı 
araştırmalar için ayırabilmemizi sağ-
ladı. Dezavantajı avantaja çevirmek 
olarak da açıklayabiliriz. Bu süreçte 
iki proje üzerinde aktif olarak çalışı-
yoruz. Bunlardan biri, İmalat Sanayi 
Makine Envanteri Oluşturulması Pro-
jesi…Pratik anlamda bize çok ciddi bir 
katkısı olacak. Sakarya’nın üretimi ar-
tacak, katma değeri yükselecek. Bunun 
dışında mevsimlik işçilere yönelik bir 
araştırma projemiz de var dediğim 
gibi. Bu projeyle tarım, hizmet, turizm, 
inşaat gibi alanlarda çalışan mevsimlik 

SESAM Yönetim Kurulu (Soldan Sağa) Doç. Dr. Hakan Yavuz- Prof. Dr. M. 
Çağlar Özdemir-Doç. Dr. Ahmet Yağmur Ersoy- Doç. Dr. Ahmet Gülmez

Haber: Can B. GELBERİ - Berkay BULUŞ 

SESAM’ın geliştirdiği ve Sakarya Makine 
İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğiyle yürütülecek 
olan Sakarya Sanayi Envanteri Projesi Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 
onaylandı. Proje hakkında bilgi veren SESAM 
Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, “Sakarya’nın 
imalat sanayi makine envanterinin oluşturulacağı 
bir proje geliştirdik. SAMİB işbirliğiyle 
yürüteceğimiz projenin amacı Sakarya’da üretim 
sürecinde kullanılan makinelerin Sakaryalı 
üreticiler tarafından kolaylıkla görülebilir ve 
ulaşılabilir olmasını sağlamak. Bu kapsamda 
Sakarya’nın sanayi üretim potansiyelini artırmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

İlk etapta 150 firmanın envanterini oluşturmayı 

amaçlayan proje bir yıl içinde bu sayıyı 
1000 firmaya ulaştırmayı hedefliyor. Proje 
kapsamında makine envanterlerinin tespitine 
ve kaydedilmesine yönelik yazılım hazırlanması, 
internet sitesi kurma, firmalara envanter 
oluşturma, site kullanım eğitimlerinin verilmesi 
ve tanıtım faaliyetleriyle görünürlüğün artırılması 
amaçlanıyor. SESAM Müdürü Özdemir’e göre 
Sakarya’nın sanayi sektörü açısından var olan 
potansiyelini daha etkili ve verimli şekilde 
kullanma ve üretim kapasitesini artırma hedefiyle 
hayata geçirilen proje Sakarya’daki üreticilerin 
desteğini bekliyor. 

SESAM tarafından geliştirilen 
Sakarya Sanayi Envanteri  

Projesi Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) tarafından 

onaylandı.

Sakarya

SESAM

envanteri
SESAM’dan bilinmeyen

Hayata değer katan

projeler üretiyor

Prof. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR 
SESAM Müdürü



5    ARAŞTIRMA MERKEZLERİ OCAK 2021
J A N U A R Y

SESAM  yayınları arasına “Çevre 
Ekonomisi ve Mali İlişkiler Üzerine 
Seçme Yazılar” kitabını da ekledi. 
Editörlüğünü Doç. Dr. Hakan Yavuz’un 
yaptığı kitapta artan çevre sorunlarına 
dikkat çeken ve çözüm önerileri sunan 
8 çalışma yer alıyor.  “Çevre Ekonomisi 
ve Mali İlişkiler Üzerine Seçme 
Yazılar”da çevre hizmetleri, akaryakıt 
vergileri, sürdürülebilir kalkınma, 
çevre vergileri, alternatif enerji, 
kentleşme ve atıkların azaltımı gibi 
çevre ve maliye disiplinini ilgilendiren 
konular disiplinlerarası bir yaklaşımla 
ele alınıyor. Sakarya özelinde çevre 
hizmetlerinden memnuniyet düzeyi 
ve  akaryakıt vergisindeki artışın 

muhtemel etkileri üzerine iki ampirik 
araştırmanın da yer aldığı derlemeye 
SESAM’ın  web sitesi üzerinden 
ücretsiz olarak erişilebiliyor. 

Haber: Can B. GELBERİ -Berkay 

BULUŞ 

Sakarya Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi (SESAM), 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yürüttüğü ve Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilen 
“Türkiye’de İklim Değişikliği 
Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi 
Projesi” kapsamındaki  “Yerel 
İklim Değişikliğine Uyum 
Stratejileri ve Eylem Planları” 
(YUSEP) çalışmalarında yerini 
aldı. 

28-29 Aralık’ta çevrimiçi                   
platformda düzenlenen ve 
Sakarya Üniversitesi adına SESAM 
Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar 
Özdemir ve Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Hakan Yavuz’un 
katıldığı YUSEP toplantısında 
Sakarya’nın iklim değişikliğinden 
nasıl etkileneceği, ihtiyaçlar ve 
alınacak tedbirler konuşuldu. 
Toplantıda Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi’nin ilgili   
birimleriyle STK temsilcileri de  
yer aldı. 

İklim değişikliğine  
nasıl hazırlanmalıyız?

SESAM 
“Türkiye’de 
İklim 
Değişikliğine 
Uyum 
Eyleminin 
Güçlendirilmesi 
Projesi” 
kapsamında 
Sakarya için 
hazırlanacak 
eylem planına 
dahil oldu.

SESAM 
’da 

‘Çevre’ye ekonomik bakış

SESAM  akademik birikimini ve 
bilimsel üretimlerini geniş kitlelere 
aktarabilmek amacıyla Youtube 
kanalını erişime açtı. Youtube’da 
“SAÜ SESAM” adıyla kullanıma açılan 
kanalda Covid-19 salgınının dünya ve 
Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, 
Türkiye’deki vergilendirme sistemi, 

istihdam, büyüme oranları, dış ticaret 
ve eğitim gibi küresel, bölgesel ve 
yerel konular SESAM Yönetim Kurulu 
üyeleri tarafından güncel gelişmeler 
ışığında ele alınıyor. 

işçilerin sosyolojik, psikolojik ve ekono-
mik olarak profilini ortaya koyacağız. 
Sakarya bu konuda Türkiye geneli için 
iyi bir örneklem oluşturuyor. Bu projede 
Sakarya iline özel çıktılar da elde ede-
ceğiz; mevsimlik çalışanlar Sakarya’yı 
diğer illere kıyasla nasıl tanıyorlar, bili-
yorlar bunu ortaya koyacağız. Projele-
rimizi nasıl finanse ettiğimize gelince, 
merkezimiz ne yazık ki bir bütçeye sahip 
değil, dolayısıyla projelerimizi MARKA, 
BAP, TÜBİTAK gibi kurumlardan fon-
lamaya çalışıyoruz. Bütçe önemli bir 
konu, maalesef araştırma merkezlerinin 

kendilerine ait bütçeleri bulunmuyor, 
bu konuda Rektörlüğümüzün bir çözüm 
arayışı içerisinde olduğunu biliyoruz. 

Dijital ortamda sürekliliği olan bir 
şehir hafızası projeniz de var. Bu pro-
jeden söz edebilir misiniz?
Şehir hafızası, sadece bizim için değil, 
şehirde yaşayan herkes için değerli bir 
proje. Şehre ait tarihi ve bugünü kap-
sıyor. Osmanlı’dan ve Cumhuriyet tari-
hinden ulaşabildiğimiz tüm bilgi, belge, 
görseller ve bugüne ait merak edilenler 
mevcut. Basın dünyasına ait veriler de 

var. Site üzerinden yerel gazetelerin ar-
şivlerine ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte 
hem sosyal yaşam hem de ilin gelişme-
si hakkında görsel anlamda bilgilenmek 
isterseniz fotoğraf arşivine de ulaşabi-
lirsiniz. Şehir hafızası yaşayan bir proje 
olduğu için veriler artmaya, bilgiler bü-
yümeye devam ediyor. Yerel yemek ta-
rifleri, bilmeceler, maniler, türküler, 
sitenin en ilgi çeken alanlarını oluşturu-
yor. Merak edenler sehirhafizasi.sakar-
ya.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirler.
Bu projede de yalnız değiliz; Sakarya 
Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, SATSO 
gibi kurumların yanı sıra bizimle olmak 
isteyen, katkı sağlamak isteyen tüm Sa-
karyalılar da ortak.

“Dükkan Senin” adlı projeniz de olduk-
ça anlamlı. Neler söylersiniz proje hak-
kında? 
“Dükkan Senin” bize güzel geri dönüş        
leri olan süreklilik arz eden bir sosyal 
sorumluluk projemiz…Bir geri dönüşüm 
projesi. Kullanılabilir durumda ve te-
mizlenmiş olan her türlü ikinci el eşya, 
giyim, mutfak eşyasını alıyoruz ve almak 
isteyen herkesin hizmetine ücretsiz 
olarak sunuyoruz. Kısmi zamanlı çalı-
şanlarımız var, ürünleri kontrol ediyor-
lar, tasnifini yapıyorlar. ‘Dükkan Senin’, 
Merkez Kafeterya’nın yan tarafında C 
Blok yurdunun, eski kampüs otel diye 
de bilinir, alt katında hizmet veriyor. 
Pandemiden önce sirkülasyonu yoğun 

bir mağaza niteliğindeydi. Pandemiyle 
birlikte zorunlu olarak ara verdik ancak 
yine de gelmek isteyenler için ulaşılabi-
lir durumda. Kapıları her zaman açık. 

Projeler dışındaki çalışmalarınızdan 
söz edelim biraz da…
Kitap, makale, köşe yazısı çalışmaları-
mız devam ediyor. ‘Uluslararası İş Gücü 
Piyasası Analizi’ adlı çalışmamız hem 
kitap hem e-harita olarak yayımlandı. 
Çevre ve maliye politikalarını tartışan 
‘Çevre Ekonomisi ve Mali İlişkiler Üzeri-
ne Seçme Yazılar’ kitabımız da var. Bun-
ların dışında her yıl yeni yıllık verilerle 
yeniden araştırıp paylaştığımız ‘Sakar-
ya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi’ kita-
bımızın bu yıl dördüncüsünü çıkardık. 
Bunların tamamını sesam.sakarya.edu.
tr sayfasından, sosyal medya hesapla-
rımızdan takip edebilirsiniz.  Son olarak 
Youtube kanalımızı da açtık, güncel ko-
nularda 15’er dakikalık sohbetlerimizi 
SESAM TV kanalımızda yayınlıyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Araştırma alanında her türlü konuda, 
öneride SESAM’a davetlisiniz. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi birinci kattayız. Bir 
mail kadar uzağınızdayız. İsterseniz ge-
lebilirsiniz, isterseniz bize yazabilirsiniz. 
Twitter, Facebook, Instagram, Youtu-
be platformlarında yerimizi aldık, takip 
edebilirsiniz.

SESAM Yönetim Kurulu (Soldan Sağa): Doç. Dr. Hakan Yavuz- Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir-
Doç. Dr. Ahmet Yağmur Ersoy- Doç. Dr. Ahmet Gülmez
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EVrim3 Sauto SATSO’da tanıtıldı

HABER: Rabia UÇAR 

Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler 
Uygulama Topluluğu (SAİTEM) ekibi, 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(SATSO) altın sponsor olduğu 
Teknofest Robotaksi Binek Otonom 
Araç Yarışları Türkiye Birincisi “EVrim3 
Sauto” aracını tanıttı. SATSO’da 
düzenlenen ve Sakarya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SATSO 
Meclis Başkanı Talip Kuriş, SATSO 
Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün 
Altuğ, SAİTEM akademik danışmanı 
Arş.Gör.Kemal Kalaycı ve topluluk 
üyelerinin katıldığı tanıtımda, EVrim3 
Sauto aracının çalışma prensibi, 
teknolojisi ve gelişme aşamaları 
hakkında bilgi verildi.

“Öğrenci topluluklarımız SAÜ’yü çok 
iyi yerlerde temsil ediyor”

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan 

etkinlikte yaptığı konuşmada 
Sakarya Üniversitesi’ndeki öğrenci 
topluluklarının yürüttükleri 
çalışmalarla üniversitenin tanıtımına 
önemli katkılar sunduğunu ifade etti. 
Rektör Prof. Dr. Savaşan “Öğrenci 
topluluklarımız Sakarya Üniversitesi 
ismini çok iyi yerlerde temsil ediyor. 

SAİTEM gibi teknik topluluklar makine, 
malzeme, elektrik, otomasyon gibi 
birçok bilimin birarada işlendiği 
projeler yürütüyor ve ortaya 
da nadide yeni ürünler çıkıyor” 
dedi. Yarışmalardan elde edilen 
derecelerden övünç duymakla birlikte 
öğrencilerin emeklerinin karşılığını 
alması için çalıştıklarını kaydeden 
Rektör Savaşan, “Ekibin çalışmalarının 
karşılığını almasına odaklanıyoruz. 
Çalışkan, geleceğe dönük hayalleri 
olan, memlekete katkı sağlamaya 
çalışan öğrencilere ve bu öğrencilere 
değer veren bir şehre sahibiz” şeklinde 
konuştu.

“SAİTEM’e şehrimiz adına teşekkür 
ediyoruz”

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Altuğ konuşmasında Sakarya’nın 
üreten ve yeni teknolojiler geliştiren 
bir şehir olduğunu vurgulayarak 
Sakarya Üniversitesi’nin bu sürece 
katkısına dikkat çekti. Altuğ,  
“SAİTEM topluluğunu bugüne kadar 
gerçekleştirmiş olduğu ileri teknolojili 
projeler için tebrik ediyor ve şehrimiz 
adına kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Topluluğun var olan çalışmalarını 
güçlendirmesi ve yeni buluşlara 
imza atması için de SATSO camiası 
olarak destek olmaya gayret ediyoruz. 
Sakarya’nın ve üniversitemizin 
böyle başarılı çalışmalarla gündeme 
gelmesi bizleri gururlandırıyor” dedi.   
Geliştirdikleri ileri teknolojideki 
projeler için SAİTEM ekibine ve 
Sakarya Üniversitesi’ne tebriklerini 
sunan SATSO Meclis Başkanı Talip 
Kuriş de Sakarya’nın otomotivde 
yüksek kapasite ve potansiyele sahip 
bir şehir olduğunu belirterek EVrim 
3 Sauto aracına sponsor olduklarını 
ve ekibin iş dünyasının desteğiyle 
gelecekte de başarılı çalışmalara imza 
atacağına inandığını kaydetti. 

Öğrenci Toplulukları Çevrimiçi

HABER: Rümeysa YILDIRIM 

SAÜ öğrenci toplulukları tarafından 
düzenlenen etkinlikler pandemi dö-
neminde yüzde 60 oranında online 
ortamda gerçekleştirildi. Etkinliklerin 
yapılabilmesi için gerekli olan pro-
sedürlerde değişime gidilerek 2020 
Nisan ayından itibaren sanal etkinlik 
dönemine geçildi. Öğrencileri sektör 
temsilcileri ve alanında uzman kişiler-
le biraraya getiren topluluk etkinlikle-
ri sanal ortamda daha geniş kitlelere 
ulaşma olanağı da sağlıyor. 

Etkinlikler online devam ediyor

Salgın öncesi dönemle karşılaştırıldı-
ğında öğrenci topluluklarının prog-
ram yoğunluğunda büyük bir farkın 
görülmediğini belirten SAÜ Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür 

Şube Müdürü Abdurrahman Şafak, bu 
durumu SAÜ’nün süreci iyi yönetme-
sine bağlıyor. Şafak, “Öğrenci toplu-
luklarımızın çalışmalarına bu süreçte 
de destek olabilmek ve etkinliklerini 
daha fazla kişiye duyurmak adına 
düzenlemeler yaptık. Etkinlikleri on-
line sürece aktardığımız bu dönemde 
birçok topluluğumuz haftalık düzenli 
etkinliklerine devam ediyor. Bunun 
yanı sıra online, sertifikalı eğitim ya-
pan ve seri çalışmalar gerçekleştiren 
topluluklarımızla bu süreci en sağlıklı 
şekilde yürütmeye çalışıyoruz” diyor. 

“Online dönemde prosedürler azaldı”

Pandemi döneminde online etkin-
likleriyle öne çıkan öğrenci toplu-
luklarından biri de Genç Girişimciler 
Kulübü (GGK) oldu. GGK, yeni dönem 
yönetim kurulunu da üye alımlarını 
da yine sanal ortamda gerçekleştirdi. 

Salgın öncesi dönemde yer bulma, 
stant açma, etkinliklerin duyurulması 
gibi süreçlerin yeni dönemle birlikte 
değiştiğini belirten Kulüp Başkanı 
Abdullah Civelek “Bunlar topluluklar 
için zor aşamalar olduğundan her 
zaman etkinlik düzenleme imkanımız 
olmuyordu. Ancak online dönemde 
bu prosedürler çok daha azaldığı için 
artık her kulüp istediği zaman etkinlik 
düzenleyebiliyor” dedi.

Karantina Sohbetleri

SAÜ’nün en aktif öğrenci topluluk-
larından biri olan Endüstri Mühen-
disliği Kulübü pandemi sürecinde de 
etkinliklerini hız kesmeden sürdürdü. 

30’un üzerinde online etkinliğe imza 
atan Kulüp, düzenlediği karantina 
sohbetleri kapsamında öğrencileri 
alanında uzman kişilerle biraraya ge-
tirdi. Karantina sohbetlerinde öğren-
cilerin sosyalleşmesine katkı sunmayı 
da amaçladıklarını belirten Kulüp Baş-
kanı Ömer Deniz, etkinliği kapsamını 
“Lider şirketlerden önemli çalışanları 
ağırladığımız konferanslar, bizlere 
yetkinlik katacak eğitimler, kariyer 
sahasının içine girdiğimiz teknik ge-
ziler, toplumsal duyarlılık projeleri ve 
bolca eğlendiğimiz sosyal faaliyetler 
düzenleyerek online platformlarda 
üniversite öğrencileriyle buluşma” 
şeklinde özetledi. 

SAİTEM ekibi, Teknofest 
Robotaksi Binek Otonom 

Araç Yarışları Türkiye 
Birincisi “EVrim3 Sauto” 
aracını SATSO’da tanıttı. 

Sakarya Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı 
bünyesindeki öğrenci 
toplulukları pandemi 

döneminde etkinliklerini 
online platformlarda 

sürdürüyor.

Abdurrahman ŞAFAK
SAÜ Kültür Şube Müdürü
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HABER: Arzu SAĞLAM

Koronavirüs pandemisi tüm 
dünyada ve Türkiye’de uluslararası 
öğrencileri derinden etkiledi. Sakarya 
Üniversitesi’nde öğrenim gören 
çok sayıda uluslararası öğrenci 
de pandemi nedeniyle ülkelerine 
dönemedi. Sakarya’da Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda 
kalan ve sağlık tedbirleri kapsamında 
günlerini çoğunlukla yurt ortamında 
ders çalışarak, kitap okuyarak ve 
film izleyerek geçiren öğrenciler bir 
yandan aile özlemi çekerken, diğer 
yandan  güzel günlere dair umutlarını 
canlı tutmaya ve kendilerini motive 
etmeye çalışıyor. 

“Bazen ağlıyorum”
Rahime Sultan Yurdu’nda kalan 
Yemenli İktisat bölümü öğrencisi 
N., pandemi öncesindeki üniversite 
günlerine duyduğu özlemi 
şu cümlelerle dile getiriyor: 
“Virüs dünyayı sarmadan önce 
yeni arkadaşlar ediniyordum, 
arkadaşlarımla geziyordum, 

üniversitede güzel vakitler 
geçiriyordum. Ama şimdi bunları 
yapabilmek çok zor, bazen ağlıyorum”. 
Sıkıntılarını dua ederek giderdiğini 
ve bunun kendisine çok iyi geldiğini 
belirten N., pandemi sürecinin bir an 
önce bitmesini temenni ediyor. 

“Kendimi motive ediyorum”
Sakarya’ya Zimbabve’den gelen ve 
Ayşe Hümeyra Ökten Yurdu’nda 
kalan Gazetecilik bölümü öğrencisi 
Marshal, pandemi sürecinde hem çok 
zorlandığını hem de ailesini özlediğini 
belirtmekle birlikte güçlü kalabilme 
çabasında olduğunu söylüyor: 
“Ailemden aylarca hatta yıllarca ayrı 
kaldığım için alışkınım ama yine de 
onları çok özlüyorum. Salgın süreci 
beni hem yordu hem de sıktı ama 
güçlüyüm. Güçlü kalabilmek için 
kendimi motive ediyorum.” 

 “Umutsuzluğa yer yok”                                                   
Afganistanlı öğrenci Cuma, Ayşe 
Hümeyra Ökten Yurdu’nda misafir 
olarak geçirdiği salgın günlerinde 
zamanını eğitim kariyeri ve kişisel 
gelişimi için verimli kullanmaya 
çalıştığını ve yaşananlara biraz 

da olumlu bakılması gerektiğini 
belirtiyor: “Umutsuzluğa yer vermek 
istemiyorum. ‘Umut mavidir’, 
inanıyorum. Film izliyorum,  kitap 
okuyorum. Kitap okurken zamanın 
nasıl geçtiğini bilmiyorum” diyen 
Cuma, okumanın Türkçesinin 
gelişimine de önemli katkı 
sunduğunu ifade ediyor. Zamanın 
bol olduğu bu dönemde kendini bilgi 
ve yetenek açısından geliştirmeye 
çalıştığını belirten Cuma, salgın 
sürecinde umutsuzluğa teslim 
olmak yerine mücadeleyi seçmiş 
öğrencilerden:  

“Yurtta vakit geçirebilmek için 
arkadaşlarımın fotoğraflarını 
çekiyorum, doğa fotoğrafları da 
çekiyorum. Ayrıca grafik tasarımı 
işleriyle de uğraşıyorum. Aslında 
yeni öğreniyorum ama kendimi 
geliştirmeye çalışıyorum.” 
Ailelerinden binlerce kilometre 
uzakta olan uluslararası öğrenciler 
pandemi sürecinde yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen hayattan 
beklentilerini ve umutlarını diri 
tutmaya gayret edip hayatın normale 
döneceği günü bekliyor. 

Ailelerinden binlerce 
kilometre uzakta olan 
uluslararası öğrenciler 
pandemi sürecinde yaşanan 
tüm olumsuzluklara 
rağmen hayattan 
beklentilerini ve umutlarını 
diri tutmaya çalışıyor.

Pandemi Günlüğü: Evden Uzakta

HABER: Merve KURTULAN

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fa-
külteleri Dekanlar Konseyi’nin dü-
zenlediği “120. Yılında İlahiyat ve İs-
lami İlimler Fakülteleri Çalıştayı” 19 
Aralık’ta iki oturumda gerçekleştirildi. 
Sakarya Üniversitesi İletişim Koordi-
natörlüğü tarafından konseyin sos-
yal medya hesaplarından canlı olarak 
yayınlanan çalıştayda İlahiyat ve İslami 
bilimler fakültelerinin toplum ve din 
hayatındaki yeri, tarihsel gelişimi, ya-
pısal sorunları ve akademik faaliyetleri 
konuları ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Türkiye 
İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri 
Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ra-
mazan Altıntaş, Diyanet İşleri Başka-
nı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Öğretimi 
Genel Müdürü Nazif Yılmaz yaptı. 
Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasında Di-

yanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile ilahiyat 
ve İslami ilimler fakülteleri arasında 
işbirliğinin ve ortak çalışmalar geliş-
tirmenin önemini vurguladı.İlahiyat ve 
İslami ilimler fakültelerinin bilim, din 
ve kültür alanındaki katkılarına dikkat 
çeken Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da 
“Fakültelerimiz sadece DİB ve MEB’in 
insan kaynaklarına hizmet etmemek-
te, aynı zamanda araştırma, yüksek 
lisans ve doktora çalışmalarını yürüt-
mekte, sahih İslam anlayışına katkı-
da bulunmak adına ciddi eserler te’lif 
etmektedir. Milletimizin din ve kültür 
hayatının şekillenmesinde ilahiyat ve 
İslami ilimler fakültelerimizin büyük 
katkısı vardır” şeklinde konuştu. Ko-
nuşmasında üniversiteler, DİB ve Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün din 
eğitimi ve öğretiminde temel kurum-
lar olduğunu belirten Nazif Yılmaz, bu 
kurumlar arasındaki ilişkilerin güç-
lendirilmesinin din eğitimi kalitesini 
artırmak açısından önemli olduğunu 
vurguladı. 

18 maddelik sonuç bildirisi 
Çalıştayın sonunda Uludağ Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Bilal Kemikli tarafından 18 maddelik 
sonuç bildirisi okundu. Bildiride, ilahi-
yat fakültelerinin dini yorumda tekel-
ci olmadığı ve üniversite dışı bilimsel 
çalışmaların göz ardı edilmediği be-
lirtildi.  Sivil dini grupların varlığının 
reddedilmediği ancak ilahiyat fakül-

telerinin dini grupların kontrolünde 
olmasının kabul edilemeyeceği açık-
lamasına yer verilen bildiride, bireysel 
görüş ve açıklamaların fakültelere yö-
nelik olumsuz algı yönetim aracı ola-
rak kullanılmasının doğru bulunmadığı 
ifade edildi. 

120. Yılında İlahiyat 
ve İslami İlimler 
Fakülteleri Çalıştayı
Türkiye İlahiyat ve İslami 
İlimler Fakülteleri Dekanlar 
Konseyi, “120. Yılında İlahiyat 
ve İslami İlimler Fakülteleri 
Çalıştayı” düzenledi. 



8OCAK 2021
J A N U A R Y

Üniversiteden 

Haber: Kübra YÜZÜNCÜYIL

Sakarya Üniversitesi İletişim 
Fakültesi akademisyenlerinin 
kolektif çalışması olan Dijital 
İletişimi Anlamak kitabı Palet 
Yayınlarından çıktı.
Gündelik iletişim pratiklerimizin büyük 
bir bölümünü dijital cihazlar aracılığıyla 
gerçekleştirdiğimiz günümüzde 
dijital iletişim deneyimlerimiz iletişim 
alanındaki akademisyenlerinin 
öncelikli çalışma konularından birini 
oluşturuyor. SAÜ İetişim Fakültesi 
akademisyenlerinin kolektif çalışması 
olan Dijital İletişimi Anlamak, dijital 
dönüşümün hayatımızda yarattığı 
etkileri farklı konu başlıklarıyla ele alan 
on çalışmadan oluşuyor. 

Editörlüğünü Prof.Dr. Yusuf Adıgüzel 
ve Doç.Dr. Mustafa Bostancı’nın yaptığı 
Dijital İletişim Anlamak, planlanan 
serinin ilk kitabı. Kitabın ilk makalesi 
olan “Dijital Çağda Dijital Yalnızlık: 
Uluslararası Öğrencilerin Dijital 
Yalnızlık Düzeyleri Araştırması”adlı 
nicel çalışmada Mustafa Bostancı, dijital 
çağın en büyük çıkmazlarından biri 
olarak değerlendirilen dijital yalnızlık 
konusunu uluslararası öğrencilerin 
deneyimleri çerçevesinde ele alıyor. 
Can Bora Gelberi’nin “Dijital Emek ve 
Kullanıcı Verisinin Ekonomi Politiği” 
başlıklı çalışmasında ise, internet 
kullanımının ardında yatan kapitalist 
örgütlenme ve sermaye yapısı 
kullanıcıların gönüllü emeği, dijital 
gözetim, kişiselleştirilmiş reklamcılık 
ve metalaşma kavramları üzerinden 
inceleniyor. 

“Habere Erişmede Sosyal Medya 
Tercihleri” adlı Cengiz Erdal ve 
Hatip İzin’e ait nicel çalışma, iletişim 
teknolojilerindeki hızlı değişimin 
habere erişim pratikleri üzerindeki 
etkisini konu alıyor. Şebnem Ceylan 
Apaydın ve Cengiz Apaydın’ın “Kişisel 
Veri Hırsızlığı ve Oltalama Yöntemi: 
Selçuk Üniversitesi Örnek Olay 
İncelemesi” başlıklı çalışmasında ise, 
bilim insanlarının üniversite kurumsal 
adreslerine gönderilen tuzak e-postalar 
aracılığıyla maruz kaldıkları sanal 
dolandırıcılık ele alınıyor ve çalışma, 
olası tedbirlerle ilgili önerilerde 
bulunuyor.

“Dijital Dünyada Çocukların 
Dijital Vatandaşlık Yeteneklerinin 
Belirlenmesi” başlıklı çalışmasında 
Kadriye Kobak, çocuklara yönelik 
dijital riskler ve çocukların sahip 
olması gereken dijital yetkinlikleri 

irdeliyor. Tuğçe Boran’a ait ‘Yeni Medya 
ile Gelişen Dijital Pazarlama; Mikro 
Ünlülerin Satın Alma Kararı Üzerindeki 
Etkisine Yönelik Bir Araştırma” adlı 
çalışmada ise sosyal medyada yüksek 
takipçiye sahip mikro ünlülerin 
hedef grupların satın alma kararları 
üzerindeki etkileri inceleniyor. Berkay 
Buluş, Ümmügülsüm Korkmaz ve Metin 
Işık’ın “Dijital Medya Reklamcılığı ve 
Sosyal Paylaşım Ağlarının Reklam 
Yönetimi Mimarisi” başlıklı tematik 
içerik analiziyle gerçekleştirilen 
çalışmasında da sosyal paylaşım ağı 
uygulamalarında dijital reklamcılığın 
nasıl bir sanal mimari yapıda 
örüntülendiği ortaya konuyor. 

 “Katharsis’ten Dijital Eğlenceye: İtiraf 
Ediminin Tarihsel Dönüşümü” adlı 
çalışmada Mehmet Güzel ve Kübra 
Sultan Yüzüncüyıl, itirafın medya 
dolayımı ile ortaya çıkan dönüşümünü 

ele alıyor. Nesrin Akıncı Çötok ve 
Tuğşan Kıvanç’ın “Dijital İletişim 
Bağlamında Kadına Yönelik Şiddeti 
Önleme Amaçlı Kamu Spotlarının 
Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma,  
2012 yılı sonrası televizyonda ve 
dijital platformlarda yayınlanan kamu 
spotlarının göstergebilimsel analizlerini 
içeriyor. 

Kitabın son makalesi olan Furkan Sürün 
ve Berkay Buluş’a ait  “Dijital Medyadaki 
Kültürel Temsil: Çerkes Köyü’nde 
Etnografik Bir İnceleme” adlı çalışmada 
ise,  Çerkes kültürünün Türkiye’de 
yaşatılması ve bu kültüre sahip köy 
sakinlerinin kültürel miraslarını 
aktarma isteği adına gösterdikleri 
faaliyetlerin dijital medya ortamlarında 
nasıl sürdürüldüğü ele alınıyor. 

Palet Yayınlarından çıkan çalışma SAÜ 
İletişim Fakültesi’nin ilk derleme kitabı. 
Yolu açık, okuyucusu bol olsun. 

Dijital İletişimi Anlamak - 1

Eğitim ve araştırma konusunda 
okurlar için ilk ve en önemli 
adres olan kütüphaneler 
pandemi sürecinde online 
hizmetleriyle başta öğrenci ve 
akademisyenler olmak üzere 
okurlara ulusal ve uluslararası 
kaynaklara ve arşivlere erişim 
açısından önemli imkanlar 
sundu. 
Haber: Aleyna ERTUĞ 

Milyonlarca kitap erişime açıldı

Yurt içi ve yurt dışından çok 
sayıda önemli kütüphane pandemi 
döneminde milyonlarca kitabı sanal 
ortamda erişime açtı. En büyük dijital 
kütüphanelerden biri olarak bilinen 
archive.org ve  3 milyona yakın esere 

erişim imkanı sunan hathitrust.
org bu kütüphanelerin başında yer 
alıyor. Fransa Milli Kütüphanesi’nin 
öncülük ettiği ve Fransa, Mısır, Lübnan, 
Filistin ve Türkiye’den araştırma 
kurumlarının işbirliğiyle hayata 
geçirilen ‘Bibliotheques dOrient’ (Doğu 

Kütüphaneleri)’in Orta Doğu’ya ilişkin 
zengin arşivine de  heritage.bnf.fr/
bibliothequesorient/en adresinden 
ulaşılabiliyor. 

SAÜ’de çevrimiçi kütüphane hizmeti

Pandemi döneminde çevirimiçi 
kütüphane hizmetiyle arşivlerini erişime 
açan üniversiteler içinde SAÜ de 
yerini aldı. Okurlar https://kutuphane.
sakarya.edu.tr/ bağlantı adresini 
kullanılarak ve ‘Uzaktan Erişim Rehberi’ 
yönergesini takip ederek kütüphane 

arşivine erişim sağlayabiliyor.

Kütüphaneler ‘cep’te

Kültür ve Turizm Bakanlığı pandemi 
sürecinde arşivlere erişim imkanı 
sağlamanın yanısıra e-kitap ve sesli 
kitap çalışmalarına da ağırlık verdi. Sesli 
kitap platformu Storytel işbirliğiyle 
oluşturulan www.kutuphanemcepte.
org web sitesi aracılığıyla okuyucular 
kitaplara hem cep telefonlarından 
hem bilgisayar üzerinden ücretsiz 
ulaşabiliyor.

Pandemi’de Online 
kütüphaneler

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyenlerinden Edisyon Kitap


