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Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi 
uygulama dergisi olarak yılda bir çı-
kardığımız SAÜ AKTÜEL’in yeni sayısı 
ile karşınızdayız. İletişim Fakültesi öğ-
rencilerinin önemli bir uygulama plat-
formu olan dergimizi her sayıda hem 
tasarım hem de haber zenginliği açı-
sından geliştirmeye gayret ediyoruz.

2020 yılında dünyayı sarsan Covid-19 
salgını nedeniyle öğrencilerimizden 
uzak kaldık. Teorik dersleri uzaktan 
yapmak biz akademisyenleri çok yor-
masa da uygulamalı derslerimizi yüz 
yüze yapamamak ideallerimize uygun 
yayınlarla karşınıza çıkmamızı zorlaş-
tırdı. Kampüs Haber ve SAÜ Aktüel 
gibi doğrudan öğrencilerimizin eme-
ğine dayalı yayınları uzaktan yönet-
mek takdir edersiniz ki çok kolay ol-
muyor. Haber ve yazıların toplanması, 
edit edilmesi, tasarımı gibi her aşa-
mada öğrencilerimizle aynı atmosferi 
soluyarak birlikte çalışmanın tadını 
vermese de pandemi günlerinde eli-
mizden geldiği ölçüde öğrenci eme-
ğine dayalı bir eser ortaya koymaya 
çalıştık. Bu sayımızın sevgili öğrenci-
lerimizden uzak son sayımız olmasını 
diliyorum.

Bu yıl Fakültemiz tarafından organize 
edilen Sakarya Uluslararası Kısa Film 
Festivali’nin 6.sını düzenledik. Üniver-
site’mizin 50. yılını kutladığımız bu yıl, 
kısa film festivalimizi şenlik havasında 
yapmak gibi bir hayalimiz vardı, ama 
şartlar gereği etkinliklerin birçoğunu 
online platformlara çekmek zorunda 
kaldık. Türkiye’de ve Dünya’da festi-
vallerin çoğunun pandemi dolayısıyla 
yapılamadığı bu dönemde, Fakülte’de-
ki akademisyen arkadaşlarımızın gay-
retleri ve Üniversite yönetimimizin 
desteği ile 6. Sakarya Uluslararası 

Kısa Film Festivali’ni başarılı bir şe-
kilde sonuçlandırdık. Bu süreçte hem 
filmleriyle festivale katılan tüm lisans 
öğrencilerine hem de emeği geçen 
bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Ödül alan yönetmenleri de 
buradan bir kez daha tebrik ediyo-
rum. Festivalimizin 7.’sini daha büyük 
bir coşkuyla kutlayabilmeyi temenni 
ediyorum. Fakültemiz hem fiziki hem 
de akademik kadro olarak genişle-
meye devam ediyor. Şu an aktif olan 
Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık, İletişim ve Tasarımı bölümle-
rimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaş-
tı. Lisansüstü programlarımıza 765 
başvuru oldu. 7 anabilim dalına 120 
lisansüstü arkadaşımız kayıt yaptırdı. 
Önümüzdeki dönemde Halkla İlişki-
ler ve Reklamcılık doktora programı 
ve Radyo Televizyon ve Sinema lisans 
programlarımızı da açmak istiyoruz. 
Bu vesileyle fakültemizi fiziksel ve en-
telektüel sermaye olarak geliştirmek 
için yürüttüğümüz her çabaya destek 
olan Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Sa-
vaşan’a hassaten teşekkür ediyorum. 
Değerli okuyucularımız, SAÜ Aktüel’in 
sizlerden gelecek her türlü eleştiri, 
yorum ve katkıya açık olduğunu unut-
mayın.

Gelecek sayımızda görüşmek 
dileğiyle.
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Rektör’den

Fatih Savaşan
SAÜ Rektörü

Prof. Dr.

1970 yılında Sakarya Mühendislik ve Mi-
marlık Yüksekokulu olarak yolculuğuna 
başlayan Sakarya Üniversitesi, “Gele-
ceğinize Yön Verin” sloganı ile 50 yıldır 
öğrencilerini teorinin pratikle harman-
landığı eğitim-öğretim anlayışı ile yetişti-
rerek mezun etmektedir. Sektörel enteg-
rasyonu amaçlayan programları ve Ar-Ge 
faaliyetleri ile sektörün ve akademinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenciler ye-
tiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zaman-
da da “Sosyal Transkript” uygulaması ile 
öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif fa-
aliyetlere teşvik edilerek değişime ayak 
uydurabilecek yetkinlikte yetiştirilmekte; 
akademisyenlerimiz bilim, bilgi ve değer 
üretmek için yeni projeler geliştirmeye 
devam etmektedir.

Yüzden fazla ülkeden üç bin beş yüze 
yakın uluslararası öğrencisiyle, yabancı 
akademisyenleriyle, proje ve program or-
taklıklarıyla üniversitemiz artık uluslara-
rası bir markadır. 50 yıldır bilgiyi tekno-
lojiye, araştırmayı ürüne dönüştürmekte, 
araştırma faaliyetlerimizle fen, sağlık, 
mühendislik ve sosyal alanlarda bilgi ve 
katma değer üretmeye devam etmekte-
dir. Sağlıktan savunmaya, otomobilden 
siber güvenliğe kadar ülkemizin kalkınma 
hedeflerine somut katkılar sunmaktadır.
SAÜ olarak, iki yüz bine yakın mezunu-
muz ile gurur duymaktayız. Bürokraside, 
özel sektörde, siyasette ve kamuda bu 
ülkeye hizmet eden mezunlarımız SAÜ 
markasının en önemli çıktılarıdır. Akade-
misyenlerimiz 50 yıldır bilim üretmeye ve 
binlerce öğrenciyi eğiterek hayata hazır-
lamaya devam etmektedir.

SAÜ markası için çalışan ve elli yıl boyun-
ca üniversitemize hizmeti geçmiş tüm 
çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, 
üniversitemizin 28. yılını, akademiye ilk 
adım atışımızın ise 50. yılını kutluyorum.
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Geleceğine
yön

verenlerin
üniversitesi

SAÜ
Baş döndürücü gelişmelerin 
yaşandığı dünyamızda 
yükselen değerlerin 
başında eğitim ve bilim 
gelmektedir. Sakarya 
Üniversitesi kurulduğu 
günden bugüne şehir, bölge 
ve uluslararası düzeyde tüm 
gençleri bilimin ışığıyla 
aydınlatmakta ve geleceğe 
hazırlamaktadır.

HAKAN ALTINTAŞ
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Sakarya Üniversitesi’nin çekirdeğini 1970 
yılında açılan Sakarya Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturmuştur. 
Bu okul, 1971 yılında Akademiye dönüş-
müş, 1982 yılında ise Sakarya Devlet Mi-
marlık ve Mühendislik Akademisi olarak 
devam etmiştir. 1982-1992 yılları arasında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı ola-
rak eğitim-öğretimini sürdürmüş ve 1992 
yılında Sakarya Üniversitesi tüzel kimliği-
ne kavuşmuştur.  

Yarım asırlık köklü bir tarihe sahip olan 
Sakarya Üniversitesi, Sapanca Gölü kıyı-
sında eşsiz güzellikteki manzarası, Esen-
tepe Kampüsü’nde doğanın kucağında 
bir bilim yuvası olarak geleceğin aydın ve 
genç beyinlerini yetiştirmektedir.

Sakarya Üniversitesi’nin (SAÜ) bünyesin-
de 13 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul ve 
2 MYO bulunmaktadır. 40968 lisans, 5455 
lisansüstü, öğrencisi ve 2292 akademik 
personel ile eğitim ve öğretim hayatını 
sürdürmektedir.

Fakülteler
• Eğitim Fakültesi
• Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak.
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• İşletme Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
• Siyasal Bilgiler Fakültesi
• Teknik Eğitim Fakültesi
• Tıp Fakültesi

Enstitüler
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• İşletme Enstitüsü
• Orta Doğu Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokul
• Devlet Konservatuvarı

Meslek Yüksekokulları
• Adapazarı MYO
• Sağlık Hizmetleri MYO

Rektörlüğe Bağlı Bölümler
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böl. Bşk.
• Türk Dili Bölüm Başkanlığı
• Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Araştırma Merkezleri
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi
• Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi
• Avrupa Birliği Arş ve Dokümantasyon 
Merkezi
• Kaynak Teknolojisi Araştırma, Muayene 
ve Uygulama Merkezi
• Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi

• Sürekli Eğitim Merkezi
• Sakarya Yenilik Merkezi
• Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırma 
Merkezi
• Uzaktan Eğitim ve Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi
• Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi
• Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi
• Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi
• Yapay Zeka Sistemleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
• Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
• Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstatistikler
• Times Higher Education (THE), Etki Sı-
ralaması (Impact Ranking) 2020, Genel 
sıralamada 85 ülkeden 766 üniversitenin 
yer aldığı endüstri, yenilik ve altyapı, ka-
liteli eğitim, iyi sağlık ve esenlik, hedefler 
için ortaklıklar başlıklarında sıralamaya 
girerek, Türkiye’den sıralamaya giren 37 
üniversitenin içinde yer aldı. 
• UniRank (2020) Türkiye’deki En İyi Dev-
let Üniversiteleri sıralamasında 14. Dün-
yada 1584. sırada yer aldı. 
• US News & World Report (2020) tara-
fından yapılan sıralamada Dünya’da En İyi 
Küresel Mühendislik Üniversiteleri sıra-
lamasında 732. Türkiye’nin En İyi Küresel 
Mühendislik Üniversiteleri sıralamasında 
ise 13. sırada yer almıştır. 
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• EduRank tarafından yapılan sıra-
lamada Türkiye’nin En İyi Üniversi-
teleri Sıralamasında 16. Dünya’da ise 
1035’inci sırada yer aldı. 
• QS University Rankings (2020) tara-
fından yapılan ve gelişmekte olan Av-
rupa ve Orta Asya ülkelerini (Emer-
ging Europe and Central Asia-EECA) 
kapsayan araştırmada (241-250). sıra-
da yer aldı.
• Centrum Voor Wetenschap En Te-
chnologische Studies (CWTS) 2018 
yılı dünya üniversiteleri sıralamasın-
da genel sıralamada dünyada 926’ncı 
sırada yer alan Sakarya Üniversitesi, 
Fiziki Bilimler ve Mühendislik katego-
risinde 578’inci sırada yer aldı. Sakar-
ya Üniversitesi, aynı kategoride Türk 
üniversiteleri arasındaki ise 7’inci sı-
rada bulunuyor.
• Shanghai Ranking’in 2018 Global 
Ranking of Academic Subjects “Eği-
tim” kategorisinde ilk 500’e girme ba-
şarısı gösterdi. 
• University Raking by Academic Per-
formance (URAP) ın 2018-2019 Türki-
ye Sıralamasında Devlet Üniversite-
leri Sıralaması’nda ise 25’inci, “Tüm 
Üniversiteler Sıralaması”nda 29’uncu, 
bir diğer kategori olan “Tıp Fakültesi 
Olan Üniversiteler Genel Sıralama-
sı”nda ise 21’inci sırada yer aldı.

• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
2017 verilerine göre yapılan araştır-
mada SAÜ 431. sıraya yerleşerek, en 
büyük ihracatçılar arasında yer aldı. 
SAÜ, 3 bin 500’ü aşan uluslararası öğ-
rencisiyle “Eğitim Hizmetleri – Dev-
let Üniversiteleri” kategorisinde 7’inci 
oldu. 
• TİM tarafından Türkiye’nin ilk ino-
vasyon geliştirme programı olan İno-
valig programında, Uluslararası Ti-
caret Bölümü, “İnovasyon Stratejisi” 
kategorinde 50’nci oldu. 
• Consejo Superior de Investigaci-
ones Científicas (CSIC) 2013 Dünya 
Üniversitelerinin Webometrics Sıra-
lamasında 1094’üncü, Türkiye liste-
sinde de 14’üncü, Avrupa Üniversite-
ler sıralamasında 374’üncü sıradadır.
• SocialBrands’ın yayımladığı Bo-
omSocial 2020 TOP100 listesinde 
53’üncü, Twitter sıralamasında 37’nci 
sırada yer alırken, üniversiteler kate-
gorisinde Instagram’da 4’üncü, Twit-
ter’da ise 5’inci sıraya yerleşti. 

Uzaktan Eğitimde Öncü 

Üniversite
Sakarya Üniversitesi zengin bilişim 
altyapısı ile uzaktan eğitimde öncü 
üniversite konumundadır. Üniversi-

tede internet destekli öğretim çalış-
maları 1998’de başlamış olup, 1999’da 
kampüs içi dersler ve 2001’de de Bil-
gisayar Teknolojisi ve Programlama 
ve Bilgi Yönetimi Ön Lisans Prog-
ramları ile gelişmiştir. 2000 yılından 
itibaren uzaktan eğitim uygulama-
sına lisans programlarındaki bazı 
derslerin internet üzerinden veril-
mesiyle başlanmıştır. 2004 yılında 
e-MBA programına ve 2008 yılında 
Türkiye’de ilk olarak uzaktan eğitim 
lisans programına e-lisans Bilgisayar 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği 
ve İnsan Kaynakları alanlarında baş-
lanmıştır.

Ödüller
1990 sonrasında kurulan üniversi-
teler arasında akademik ve teknik 
altyapısını hızla tamamlayan Sa-
karya Üniversitesi idari birimleri ile 
ISO-2002 Kalite Belgesi’ne sahiptir. 
‘EFQM Mükemmellik Yetkinlik Sevi-
yesi Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek 
devlet üniversitesi konumunda olan 
Sakarya Üniversitesi; laboratuvar, 
eğitim ve sosyal hizmetler, internet 
alt yapısı ve bilişim sektöründeki atı-
lımlarıyla birçok üniversite için örnek 
oluşturmaktadır.
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sizi özledik...
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YAŞAYANKampüs
PROJESİ
D E V A M
ED İ YOR

CELİL KARA
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Sakarya Üniversitesi 
Esentepe Kampüsü, 
doğal güzelliğinin 

yanı sıra öğrencilerin 
ders çalışabileceği, 
kitap okuyabileceği 
ve boş vakitlerini 

değerlendirebileceği birçok 
mekanın buluınduğu, 

7/24 “Yaşayan Kampüs” 
olma özelliğine sahip 

üniversiteler arasında yer 
alıyor.. 

YAŞAYANKampüs



SAÜ AKTÜEL14

Üniversitemiz öğrencilerinin okul 
içerisindeki sosyal hayatlarına 
önem veriyor ve öğrencilere sos-
yal yaşam alanları sunuyor. Gece 
gündüz demeden açık olan Merkezi 
Kütüphanesi, Fakülte ve Bölüm Kü-
tüphaneleri, öğrenci bütçesine uy-
gun Öğrenci Yemekhanesi, Kültür 
ve Kongre Merkezi, Spor Tesisleri, 
Sağlık Merkezi, Sürekli Eğitim Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi gibi 
geniş kapsamlı sosyal alanlar sunan 
Sakarya Üniversitesi öğrencilerin 
sosyalleşmesine yardımcı oluyor.

Öğrencilerin ve personelin kam-
püste daha çok zaman geçirmeleri-
ne imkan sağlamak amacıyla ilk ola-
rak 2019 yılında ‘Yaşayan Kampüs’ 
projesi başlatıldı. Yaşayan Kampüs 
projesinde ilk olarak enstitüler kav-
şağından başlayıp merkez kafeter-
yada sona eren alanda öğrencilerin 
7/24 doğanın içinde zaman geçi-
rebilecekleri mekanlar ve yürüyüş 
yolları yapıldı. Bu güzergâhın mer-
kezinde ise kaliteli ve konforlu bir 
mekan olarak “Kahve Keyfi” ismin-
de nezih bir mekân oluşturuldu. 

Yaşayan Kampüs projesinin ikin-
ci aşamasında Üniversitedeki tüm 
kantin ve kafeteryalar tek bir kon-
sept ile şekillendirilerek tüm me-
kanlarda konfor, kalite ve hijyen 
standart hale getirildi. Bu sayede 
öğrencilerin istedikleri ürüne ve 
hizmete en uygun fiyat ve en yük-
sek kalite ile ulaşabilmeleri sağlan-
dı. 

Projenin üçüncü basamağını ise 
Merkezi Kafeterya’nın yeniden ya-
pılandırılması oluşturmaktadır. 
Merkezi kafeterya yeniden inşa 
edilerek 2000 m2’lik kapalı bir me-
kanda öğrencilerin 7/24 sosyalle-
şecekleri, ders çalışabilecekleri ve 
eğlenerek zaman geçirebilecekleri 
bir merkez oluşturuldu. 
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Living
Campus

Birçok üniversitede öğrencilerin 
üniversiteleri ile ilgili ürünleri bu-
labildikleri mağazalar mevcut. “SAÜ 
Dükkan” ismi ile hem online hem 
de fiziksel bir mağaza açılarak Sa-
karya Üniversitesi öğrencilerinin, 
mensuplarının ve mezunlarının 
üniversiteye aidiyetlerini de güç-
lendirecek lisanslı ürün bulmaları-
nı sağlayacakları bir mağaza açıldı. 
Sakarya Üniversitesi gerek eğitim 
kalitesi gerek konumu gerekse do-
ğal güzellikleri ile Türkiye’de birçok 
öğrencinin okumak istediği bir üni-
versite. Yaşayan Kampüs projesi ile 
üniversitenin birçok yeri 7/24 aktif 
kullanılan alanlara dönüştürüldü. 
Öğrencilerin kitap okuyabilecekle-
ri, ders çalışabilecekleri ve boş za-
manlarını eğlenceli bir şekilde de-
ğerlendirerek spor yapabilecekleri 
ve sosyalleşebilecekleri alanlar ve 
mekânlar oluşturuldu. 

Yaşayan Kampüs projesi ile oluştu-
rulan yeni alanlarda, özellikle kantin 
ve kafeteryalarda üniversite öğren-
cileri istihdam edilmeye başlandı. 
2019-2020 eğitim öğretim döne-
minde çok sayıda öğrenciye yarı 
zamanlı çalışma imkânı sağlandı ve 
gelecek yıllarda bu sayının 200 öğ-
renciye çıkartılması planlanıyor. Bu 
proje ile öğrenciler kampüs sınırları 
içerisinde daha güvenli ortamlarda 
çalışarak gelir elde ederken aynı 
zamanda eğitimlerine de devam 
edebilecek. Yaşayan Kampüs pro-
jesinin diğer etaplarında ise Sakar-
ya Üniversitesi öğrencileri macera 
park, paintball, airsoft, fitness mer-
kezi gibi alanlar ve aktivitelerle de 
buluşturulacak.  Öğrencilerin ders-
lerden geri kalmaması sağlayan ve 
günümüz teknolojilerini kullanarak 
eğitim veren Üniversitemiz, öğren-
cilerinin eğitim almalarını da kolay-
laştırıyor. Öğrencilerinin kendileri-
ni geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri 
adına oluşturulan farklı alanlardaki 
birçok öğrenci topluluğu ile Üni-
versitemiz, öğrencilerin kişisel ge-
lişimlerine de katkı sağlamaya çalı-
şıyor. 
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Türkiye’ de birçok ilke imza atan Sakar-
ya Üniversitesi, ülkemiz için yeni olan 
birçok çalışmaya da ilham kaynağı ol-
maya devam ediyor.

Sakarya Üniversitesi’ni dünya stan-
dartlarında bir üniversite yapabilmek 
amacıyla 1999 yılında Sakarya Üniver-
sitesi Kalite çalışmaları başlatıldı. Eski 
rektör Prof. Dr. İsmail Çallı döneminde 
başlatılan kalite çalışmaları ile gerekli 
eğitimlerin alınması, dokümantasyonun 
oluşturulması, uygulamaların hayata 
geçirilmesi ve tüm şartların yerine geti-
rilmesi sağlandı. TSE Kurumu’na yapılan 
müracaat ile TSE tetkikçileri tarafından 
yapılan belgelendirme tetkiki sonucu 
2001 Haziran Ayı’ nda ISO 9002:1994 
Kalite Güvence Belgesi alındı. Sakarya 
Üniversitesi TS-EN-ISO 9002:1994 Kali-
te Güvence Belgesi sahibi olan ilk devlet 
üniversitesi oldu.

Sakarya Üniversitesi eski rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Durman döneminde kali-
te çalışmaları devam etti. 2003 yılında 
ulusal ve uluslararası akreditasyon ku-
ruluşlarınca kalite güvence yaklaşımı-
nın yerine sistem belgelendirme yakla-
şımının benimsenmesi sonucu ‘Toplam 
Kalite Yönetimi’ çalışmaları hız kazandı. 
Yürütülen çalışmalar sonrasında TSE 
tarafından gerçekleştirilen tetkik ne-
ticesinde, Temmuz 2003’te kapsam 
genişletilerek, TS-EN-ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alındı. 
Böylece Sakarya Üniversitesi kurumsal 

düzeyde TS-EN-ISO 9001 Kalite Yöne-
tim Sistemi Belgesi alan ilk üniversi-
te oldu. Aynı dönemde ayrıca Stratejik 
Planlama ve Uluslararası Akreditasyon 
çalışmalarına büyük önem verilerek ak-
reditasyon çalışmalarının kurumsal dü-
zeyde yürütülmesi için dokümantasyon 
ve teknoloji alt yapısı oluşturuldu.

2004 yılında eski rektör Prof. Dr. Meh-
met Durman liderliğinde ‘Kurumsal Öz 
Değerlendirme’ ve ‘Stratejik Planlama 
Çalışmaları’ başlatıldı. Bu çalışmalar ne-
ticesinde Sakarya Üniversitesi kanuni 
bir zorunluluk olmaksızın kendi inisiya-
tifi ile Stratejik Planlama çalışmalarına 
başlayan ilk üniversitelerden ve sayılı 
kurumlardan biri oldu. İlerleyen yıllarda 
Yükseköğretimde Akademik Değerlen-
dirme ve Kalite Geliştirme (YÖDEK) fa-
aliyetleri kapsamında Stratejik Planlama 
çalışmaları diğer üniversiteler içerisin-
de de yaygınlaştı. Stratejik Plan oluştu-
rulması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu çerçevesinde tüm 
kamu kurumları için zorunlu hale geldi. 
Yine bu dönemde Toplam Kalite Yöne-
timi kapsamında yürütülen çalışmaların 
bir diğeri ise 2006 yılında imzalanan iyi 
niyet bildirgesi ile Kalite Derneği (Kal-
Der) arasında iş birliği yapılarak, Ulusal 
Kalite Hareketine katılım sağlandı. 2006 
yılında EFQM Modeli kapsamında de-
ğerlendirmeden geçtiği ilk yılda Sakarya 
Üniversitesi Mükemmellikte Kararlılık 
Aşamasını geçerek üç yıldız (3*) seviye-
sinde Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü 

alma başarısını gösterdi. 2008 yılında 
dört yıldız (4*) seviyesinde Mükemmel-
likte Yetkinlik Ödülüne layık görüldü. 
2010 yılında ise Sakarya Üniversitesi 
EFQM Modeli çerçevesinde yapılan dış 
değerlendirmelerde ulusal düzeyde alı-
nabilecek en üst seviye olan beş yıldız 
(5*) seviyesinde Mükemmellikte Yetkin-
lik Ödülü ve Ulusal Kalite Büyük Ödü-
lü’nü alan ilk üniversite oldu. 

Eski rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas 
döneminde Stratejik Planlama ve Ulus-
lararası Akreditasyon çalışmaları sür-
dürülerek kurum içerisinde yaygınlaştı-
rıldı. Bu dönem içerisinde Ulusal Kalite 
Hareketi ve EFQM Modeli kapsamında 
yürütülen çalışmalar sürdürülerek 2013 
yılında Mükemmellik Modeli kapsa-
mında yapılan değerlendirmelerin ne-
ticesinde Sakarya Üniversitesi Türkiye 
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ne ve 
“Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) 
tarafından EFQM Modeli kapsamında 
yapılan değerlendirme süreçlerinden 
geçilerek 2015 yılında Avrupa EFQM 
Mükemmellik Ödülü, Kurumsal Yete-
neklerin Geliştirilmesi alanında 1 Başarı 
Ödülü almaya layık görüldü.

2018 yılında Prof. Dr. Mehmet Ali Yal-
çın’ın rektör vekilliği yaptığı dönem 
içinde gerçekleştirilen saha ziyaretleri 
ve değerlendirmeler sonrasında Sakar-
ya Üniversitesi “Müşterileri için Değer 
Katma” ve “Kurumsal Yetenekleri Ge-
liştirme” temel kavramları bazında 2 

Mükemmellikte

Süreklilik
heyecanı

RABİA UÇAR
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başarı ödülü almaya hak kazandı. Aynı yıl 
Sakarya Üniversitesi’nin üç alandaki uy-
gulaması uluslararası düzeyde rol model 
olarak belirlendi. Ekip tarafından belirle-
nen bu üç alan; Sakarya Üniversitesi Bilgi 
Sistemi (SABİS), öğrenci odaklı eğitim-öğ-
retim yaklaşımı ile kurumun tamamında 
ve tüm temel kavramlar bazında dengeli 
olarak gelişmesi olarak açıklandı.

18 Ekim 2018 tarihinde Viyana’da ger-
çekleştirilen ödül törenine Sakarya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer 
Tonguç ve Sakarya Üniversitesi Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuru-
lu (SAÜDEK) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Tuba Canvar Kahveci katılarak ödülleri 
teslim aldı.

Sakarya Üniversite’sinin 
Sahip Olduğu Belgeler ve 
Ödüllerden Bazıları

1. Küresel EFQM Mükemmellik Ödülü, 
Kurumsal Yeteneklerin Geliştirilmesi ve 
Müşteriler İçin Değer Katma alanlarında 
2 Başarı Ödülü, 2018. 

2. Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal 
Dış Değerlendirme Programı, 2017. 

3. Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal 
Dış Değerlendirme Programı, EUA IEP, 
2016.

4. Avrupa EFQM Mükemmellik Ödülü, 
Kurumsal Yeteneklerin Geliştirilmesi 
alanında 1 Başarı Ödülü, 2015. 

5. ERASMUS Kalite Ödülü, Avrupa 
Komisyonu,2014.

6. Teknokent Sıralamasında Birincilik 
Ödülü, 2014.

7. Türkiye Mükemmellikte Süreklilik 
Ödülü, Kal- Der, 2013. 

8. Avrupa Komisyonu ECTS ve DS Label 
Ödülü (Yenileme), Avrupa Komisyonu, 
2013.

9. EFQM 5 *Seviyesinde Mükemmellikte 
Yetkinlik ödülü, Ulusal Kalite Büyük 
Ödülü, KalDer, 2010. 

10. Avrupa Komisyonu ECTS Label Ödülü, 
Avrupa Komisyonu, 2010.

11. İdari birimlerinde TS-EN-ISO 9001- 
2008 Kalite Yönetim Sistemi, TSE, 2009. 

12. DS Label Ödülü, Avrupa Komisyonu, 
2009.

13. Dil Ödülü, Avrupa Komisyonu, 2009.

14. EFQM 4*Seviyesinde Mükemmellikte 
Yetkinlik Belgesi, KalDer, 2008. 

15. EFQM 3*Seviyesinde Mükemmellikte 
Tanınma Belgesi, KalDer, 2006. 

16. Genel Sekreterliğe Bağlı Birimlerde 
kapsam genişletilerek TS-EN-ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi, 2003.

17. Genel Sekreterliğe Bağlı Birimlerinde 
TS-EN-ISO 9002-1994 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi, TSE, 2001. 
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Mavi Avrupa’nın
Kapılarını

Açıyor
Diploma

Türkiye’de 
209 üniversite 
arasından sadece 
72 üniversitede 
bulunan Mavi Diploma 
sayesinde, aldığınız 
eğitimin Avrupa 
Birliği tarafından 
da sayıldığını biliyor 
muydunuz?

ELİF KUTLU
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Ülkemizde ortalama bir öğrenci, yüksek 
lisans yapmadığı takdirde 16 yıl eğitim 
görüyor. Bu zorlu süreçte ortalama 700 
sınav, binlerce saat ders ve on bine yakın 
hazırlanan ödevle yaşamlarını eğitime 
adıyor. Daha iyi standartlarda yaşamak 
adına çıkılan bu yolda çoğu öğrenci bil-
meden büyük bir hata yapıyor: Mavi Dip-
loması olmayan bir üniversitede okumak.

Mavi Diploma Nedir?

Avrupa Birliği’nin ilgili ‘Eğitim Komis-
yonu Kararları’ doğrultusunda da onayı 
gerçekleşmiş uluslararası dilde (İngilizce) 
yazılmış, asıl adı ‘’diploma supplement’’ 
olan belgedir. Türkiye’de diploma eki 
olarak verilen bu doküman sayesinde al-
mış olduğunuz lisans veya yüksek lisans 
eğitimi uluslararası arenada geçerlilik 
sağlıyor. Bu sayede öğrenciler Ankara 
Anlaşması (İngiltere ve Türkiye arasında 
imzalanan ticari anlaşma), Erasmus ve 
daha nice olanakla Avrupa’da okuma ve 
çalışma ve fırsatı bulabiliyor.

Kariyer planlaması yapılırken dikkat edil-
mesi gereken bu nokta, aslında hedef-
leriniz için kelebek etkisi yaratabiliyor. 
Ülkemizde İstanbul Üniversitesi, Gala-

tasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, Saint Joseph Üni-
versitesi gibi köklü kurumlarla birlikte 
Sakarya Üniversitesi de mezunlarına bu 
imkânı sağlıyor. Ayrıca örgün öğretimde 
yer alan ‘çift anadal’ ve ‘yatay geçiş’ hak-
kıyla öğrencilerine ikinci bir şans daha 
sunuyor.

Çift Anadal Programı 
Nedir?

Gelişen çağda tek bir yükseköğretim 
programından mezun olmak yeterli ol-
muyor. İş dünyasında yer bulmak ve en-
telektüel bilgi birikimini artırmak adına 
öğrenciler, ikinci bir bölüme yöneliyor. 
Bunu ister ikinci bir üniversite okuyarak, 
ister yatay veya dikey geçişle başka bir 

kuruma geçerek, Çift Anadal veya Yan-
dal Programı’na başvurarak yapıyorlar.  
Çift Anadal Programı, herhangi bir üni-
versitede lisans düzeyinde eğitim gören 
öğrencilerin, aynı üniversitedeki başka 
bir bölüme kaydolmasına ve eş zaman-
lı olarak ders almasına deniliyor. Ayrıca 
öğrenciler, eş zamanlı olarak iki prog-
ramı da bitirdikleri için, iki ayrı diploma 
alabiliyor. Çift Anadal Programı’nda ikin-
ci bir diploma veriliyorken, Yandal Prog-
ramı’nda böyle bir olanak maalesef yok. 
Sadece, seçtiğiniz bölümün derslerini 
alabiliyorsunuz.

Çift Anadal ve Yandal 
Programına Nasıl 
Başvurulur?

Çift Anadal ve Yandal yapmak isteyen 
öğrenci, ikinci olarak seçtiği anadal dip-
loma programına, esas bölümünün en 
erken üçüncü yarıyılının başında, en geç 
dört yıllık bölümlerin beşinci yarıyılın 
başında, üniversitelerin ilan ettiği tarihte 
istenilen belgeler ile birlikte başvurabilir. 
Bu tarih, her üniversitede farklılık gös-
terir. Bu yüzden üniversitemizin inter-
net sitesindeki duyuruları kontrol etmeli 
veya öğrenci işlerine danışmalısınız.
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Çift Anadal Programına 
Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapılabilmesi için genel not 
ortalamasının en az 3,00/4,00 olması 
gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süre-
since öğrencinin anadal ve çift anadal 
programındaki genel not ortalaması bir 
defaya mahsus olmak üzere 4,00 üze-
rinden 2,50’nin altına düşebilir. Genel 
not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 

2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci 
anadal diploma programından kaydı si-
linir.

Bu şartları sağlayan birden çok öğren-
ci olması durumunda ise üniversite bir 
kontenjan belirliyor. En yüksek orta-
lamaya sahip olan öğrenci Çift Anadal 
Programı’na kabul ediliyor. Tıp, sağ-
lık programları, hukuk ile mühendislik 
programları hariç, Çift Anadal yapılacak 
bölümlerin kontenjanları rektörlük ve 

fakülteler tarafından belirleniyor. Öğ-
rencinin çift anadal programından me-
zun olabilmesi için anadal ve çift anadal 
programı genel not ortalamasının 4,00 
üzerinden en az 2,72 olması gerekir.

Azminiz Her Şeyi 
Değiştiriyor 

 Tüm bu süreçlerin belirlenmesinde not 
ortalamanız hayati önem taşıyor. Yatay 
geçiş hakkına sahip olmanız durumun-
da da aynısı söz konusu. Örneğin Mavi 
Diploma temin etmeyen bir yükseköğ-
retim kurumunda İşletme Bölümü’nde 
okudunuz. Ülkemizde bu bölümü oku-
yan öğrencilerin mezun olduklarında 
karşılaşacakları pazarda iş bulmaları 
oldukça güçleşti. Haliyle yurtdışında 

dijital marketing, the purchasing de-
partment, planning unit gibi alanlarda 
şansınızı denemeniz gerekiyor, ancak 
Türkiye’nin sayılı üniversitelerinde oku-
muş olsanız dahi bu şansınız düşükken, 
Mavi Diploma olmayan bir kurumdan 
aldığınız eğitimi yurtdışında saydırma-
nız oldukça düşük olacaktır.

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin 
elinde harika bir fırsat daha var. Yatay 
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Geçiş Programı adı verilen uygula-
mada, not ortalamanızın 4.00 üze-
rinden en az 3.0 olması durumunda 
bulunduğunuz üniversiteden istedi-
ğiniz başka bir üniversiteye geçmek 
için başvurabiliyorsunuz. Çift Ana-
dal Programı’nda da olduğu gibi alt 
dönemlerden dersinizin kalmamış 
olması gerekiyor. Şayet okuduğunuz 
bölüm yabancı anadilde eğitim veri-
yorsa geçiş yaptığınız üniversitede 
yabancı dil muafiyet sınavına girme-
niz gerekiyor. Aksi takdirde görmüş 
olduğunuz dersleri yeniden almak 
zorunda kalabilirsiniz. Bu programa 
toplamda iki defa müracaat edebi-
lirsiniz. Bir kez ret alma durumunda 
yeniden deneyebilirsiniz.

Geçiş yaptığınız 
kurumun diploması 
temel alınıyor

Tüm koşulları sağlayarak yeni yük-
seköğretim kurumunda lisans veya 
lisans üstü eğitiminizi tamamladığı-
nızda önceki üniversitenizden ziyade, 
mezun olduğunuz kuruluş baz alınır. 
Örneğin yatay geçiş yaparak Sakar-

ya Üniversitesi’nden mezun olduğu-
nuzda elinizdeki diplomada ‘’Sakarya 
Üniversitesi’’ yazacaktır. Bu sayede 
hem Teknokent’e sahip bir üniver-
sitede tahsil yapmış olacak, hem de 
uluslararası arenada geçerliliği olan 
Mavi Diploma’ya sahip olacaksınız. 
Yeter ki, isteyin. 

Öğrenmemek Hiç Bu 
Kadar Ayıp Sayılmamıştı

Günümüzde dünyanın her yerin-
de hayatında gerçekten fark yarat-
mak isteyen herkes için hazırlanmış 
binlerce program sayesinde bilgiye 
erişilebiliyor. Özellikle kuantum bil-
gisayarlarının dahi icat edildiği günü-
müzde bilmemek değil, öğrenmemek 
hiç bu kadar ayıp olmamıştı. Dünya 
artık hızla değişiyor ve durup bekle-
yen herkes tarihin tozlu sayfalarında 
eskiyor. Bilginin, doğrunun ve yeni-
liğin izinden gidin; ancak o zaman 
benliğimiz ve ülkemiz muhasır mede-
niyetler seviyesine yükselebilir. Bun-
dan 14 asır önce Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (S.A.V)’nin de dediği gibi 
‘’İlim Çin’de de olsa gidiniz, alınız…’’
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Sakarya Üniversitesi ve dinamik akade-
mik kadrosu öğrencilerine yabancı dil 
eğitimi imkânı sağlıyor. Öğrenciler bö-
lümüne bağlı olarak zorunlu veya isteğe 
bağlı yabancı dil eğitimi alabiliyor. Ya-
bancı dilin zorunlu olduğu bölümlerde 
muafiyet sınavı yapılarak öğrencilere bü-
yük kolaylık sağlanıyor. Hazırlık eğitimi-
ni tamamlayan öğrenciler üniversitemi-
zin yaptığı yeterlilik sınavından geçerek 
yabancı dil eğitimini tamamlayabiliyor. 
Üniversitemizin hazırlık programında 
İngilizce, Almanca ve Arapça dersler ve-
riliyor. 

Genişleyen ve her gün gelişen dünya dü-
zeyine evrenselleşmiş ve farklı diller bilen 

öğrenciler yetiştirebilmek adına hazırlık 
programımız her geçen gün kendini ge-
liştirerek güçleniyor. Üniversitemizde 
birçok farklı kültürden öğrenci bulun-
makta ve yurt dışı eğitim programları ol-
dukça geniş ve etkin durumda. Bu prog-
ramlar ile öğrencilerimiz yabancı dillerini 
geliştirmenin yanı sıra farklı kütlüleri ta-
nıma şansı da elde ediyor.

Öğrencilerimizin yabancı dil eğitimine 
önem veren üniversitemizde yaşadığımız 
bu zor salgın döneminde eğitim-öğre-
time ara verilmeyerek dersler internet 
üzerinden işlenmeye başlandı. Derslerde 
öncelik öğrencilerin yabancı dili öğren-
meye hazır olmaları olsa da öğrenciler 

Profesyonelleri
Sakarya Üniversitesi’nde

Geleceğin

Yetişiyor

ELİF KUTLU
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zorlanmadan eğlenceli ve öğretici bir 
şekilde dersler işlenerek öğrencilerin 
yabancı dili öğrenmesi kolaylaştırılıyor. 
Her şeyden önce öğrencinin motivas-
yonuna önem veren akademik kadro-
muz güler yüzü ve eğlenceli ders işleyişi 
sayesinde öğrencileri yabancı dilden 
korkutmadan eğitim veriyor. Neşe ve 
samimiyet ile işlenen derslerimiz fark-
lı ve ilerleyici vizyonumuzun en temel 
göstergesi.  Üniversitemiz öğrencilerin 
yabancı dil öğrenmelerine çok özen gös-
termekte. 

Uzaktan eğitimin hayatımız merkezinde 
olduğu bu dönemde öğrencilerin en ko-
lay şekilde öğrenebilmesi amacıyla yeni 
metotlar deneniyor ve bu eğitim anlayışı 
her geçen gün kendisini geliştiriyor.

○ Yabancı dilin artısı nedir? 
○ Sakarya üniversitesinin diğer üniversi-
telerden farkı nedir?
○ Yabancı dil eğitiminde ne ön planda 
tutulmalıdır?
○ Sakarya üniversitesi yabancı dil eği-
timinde neye önem vermekte-
dir?

Üniversite tercihi yapacak 
öğrenciler en iyi tercihi ya-
pabilmek için birçok krite-
re bakarken öğrencilerin 
karşısına bir de yabancı dil 
sorunu çıkıyor. Sakarya Üniver-
sitesi ise tercihe göre yabancı dil eğiti-
mi sunarak öğrencileri büyük bir yükün 
altında kalmaktan kurtarıyor. Yabancı 
dil eğitimi alan öğrenciler geleceklerine 
çok büyük bir artı koyuyor. Peki nedir 
bu artı? Yabancı bir dil size yeni kapılar 

açacaktır. Her geçen gün artan dünya 
iletişiminde iki kültürü birbirine bağla-
yabilecek insanlar altın niteliğindedir. 
Bu yüzden üniversitemizde aldığınız dil 
eğitimi sayesinde sizlerde geleceğin al-
tın insanlarından olabilirsiniz. Sakarya 
Üniversitesi vizyonu ile diğer üniversi-
telerden farkını ortaya koyuyor. 

Öğrenciye yönelik programlarıyla öğ-
renciyi zorlamadan ve sıkmadan eği-
tim veriyor. Yabancı dil eğitiminde 
öğrencinin dili kullanmaya yönelik 
olması ve dili kullanmaktan çe-
kinmemesi üzerine dersler kur-
gulanıyor. Öğrencilerin dili günlük 
hayatlarında kullanabilmeleri için 
çalışmalar yapan üniversitemiz öğ-
rencilerini geleceğe hazırlıyor. Sizler-
de geleceğin altın insanlarından olmak 
istiyorsanız Sakarya Üniversitesi’nin ya-
bancı dil eğitim programlarından fay-
dalanabilirsiniz.
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SAÜ’
geçiyor

Dünya
vatandaşı 
olmanın

yolu

den

Günümüzde yüksek bir ivmeyle 
globalleşen dünyaya ayak 

uydurmak için, farklı kültürleri 
tanımak ve yabancı dil öğrenmek 
deyim yerindeyse bir zorunluluk 

oldu. Sakarya Üniversitesi bu 
duruma kayıtsız kalmamak 

maksadıyla dünyanın pek çok 
saygın üniversitesiyle yaptığı 
öğrenci değişim programları 

(Erasmus, Mevlana ve Farabi) ile 
öğrencilerine dünya vatandaşı 

olmanın kapılarını aralıyor.

ELİF KUTLU
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İnsanlık tarihi boyunca bilgiye erişme-
nin en kolay olduğu 21. yüzyılda, her yıl 
milyonlarca kalifiye öğrenci yetişiyor. 
Mühendislikten gazeteciliğe, jeolojiden 
konservatuara kadar pek çok farklı disip-
linde kendini geliştiren talebeler eğitim 
hayatları sonlandığında iş görüşmelerin-
de büyük bir soruyla karşılaşıyorlar. ‘’Sizi 
neden işe alalım?’’

İşverenlerin yeni mezunlara ter döktür-
dükleri mülakatlarda genellikle sordukla-
rı bu soru, bireylerin de kendilerini sor-
gulamalarına neden oluyor. Ortalama 16 
yıl boyunca süren eğitim hayatlarındaki 
kazanımlarını, alanındaki yetkinlikleri, 
yabancı dillere hakimiyetlerini dile ge-
tirmeleri mülakatları gerçekleştiren kişi 
üzerinde genellikle büyük bir etki yarat-
mıyor. Çünkü her yıl alanınızda binlerce 
yeni mezun, çalışma hayatına girmek için 
çabalıyor. Sektördeki açık pozisyonlara 
geçmek için sadece başarılı bir eğitim ha-
yatı geçirmiş olmak yetmiyor. Alan yeter-
liliği dışında deneyim, istek, geniş bakış 
açısı, dünya trendlerini yakalamış olmak, 

farklı kültürleri anlayıp onlarla iletişim 
kurabilmek sizleri binlerce adayın önüne 
geçiriyor. Bir öğrenci adına geleceğinde 
fark yaratmanın yolu öğrenci değişim 
programlarından geçiyor.

Dünya vatandaşı olmanın yolu 
Sakarya Üniversitesi’nden 
geçiyor.

Günümüzde yüksek bir ivmeyle global-
leşen dünyaya ayak uydurmak için, farklı 
kültürleri tanımak ve yabancı dil öğren-
mek deyim yerindeyse bir zorunluluk 
oldu. Sakarya Üniversitesi bu duruma 
kayıtsız kalmamak maksadıyla dünyanın 
pek çok saygın üniversitesiyle yaptığı 
öğrenci değişim programları (Erasmus, 
Mevlana ve Farabi) ile öğrencilerine dün-
ya vatandaşı olmanın kapılarını aralıyor.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla 
değiştiği, mesleklerin tedavülden kalkıp 
yenilerinin hayatımıza etki ettiği, küre-
sel bir köy haline gelen dünyamızda var 
olabilmek adına geleneksel düşünce ve 
iletişim kalıplarını yıkmanız gerekiyor. 

Bundan elli yıl önce sadece yükseköğre-
tim gördüğünüzde entelektüel bilgi bi-
rikiminiz sayesinde bir dünya vatandaşı 
olabiliyorken, şimdi hayatın akışına ayak 
uydurabilmek uğruna çok yönlü olmanız 
gerekiyor. Bir öğrenci adına bunun başa-
rabilmenin en etkili yolu ise öğrenci deği-
şim programlarından geçiyor. 

Başarıya giden yolda kapsamlı 
öğrenci değişim programlarıyla 
fark yaratın

Sınavlar, projeler, bitirme ödevleri… Peki 
ya başarıyı yakalamanızı sağlayacak di-
ğerleri?
Yapay zekaya sahip robotların pek çok in-
sanı egale ederek işini elinden aldığı mo-
dern dünyada, sadece üniversite mezunu 
olmak yetmiyor. Yabancı diliniz sayesinde 
dünyanın farklı noktalarında kurdunuz 
bağlantılarla edineceğiniz kazanımlar, 
inovasyonel düşünme tarzı,  global çap-
ta gelişen durumlara hakimiyet ve bunun 
gibi yetilere sahip olmadığınız sürece gü-
nümüz dünyasında başarılı olmanızın im-
kanı yok. Çünkü geleneksel yaşam dön-
güsünden çıkarak dijital dünyaya evrilen 
insanlık, kendinizi geliştirmemenizi kabul 
etmiyor.
Bir öğrencinin gelişiminin sadece akade-
mik başarıyla elde edilemeyeceğini bilen 
Sakarya Üniversitesi, ulusal ve uluslara-
rası onlarca üniversiteyle gerçekleştirmiş 
olduğu öğrenci değişim programları sa-
yesinde kendinizi keşfettiğiniz bu eğitim 
yolculuğunda yanınızda oluyor.

Nedir bu öğrenci değişim 
programları?

Öğrenci değişim programı, okullar ara-
sındaki uluslararası eğitim yardımlaşma 
anlaşması gereği isteyen öğrencilerin, 
eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında yap-
masına olanak tanıyan öğrenci alıp-ver-
me eğitim prosedürüdür. Amaç, öğrenci-
lerin farklı ülkelerdeki eğitim olanaklarını 
ve kültürel deneyimleri yaşayarak dünya 
vatandaşı olan aydınlar yaratmaktır. Sa-
karya Üniversitesi bünyesinde bulunan 
öğrencilerin, hem kendilerini geliştirerek 
geleceklerine yatırım yapmaları hem de 
vatana hayırlı evlatlar yetişmesi maksa-
dıyla dünyanın birçok saygın üniversite-



siyle yaptığı öğrenci değişim programları 
(Erasmus, Mevlana ve Farabi) ile başarının 
kapılarını aralıyor.

Erasmus Öğrenci Değişim 
Programı Nedir?

Avrupa Birliği’nin (AB) üniversite gençleri 
ve akademisyenleri adına oluşturduğu bir 
değişim programıdır. Erasmus öğrenci 
değişim programlarıyla üniversitenizin 
anlaşmasının olduğu Avrupa ülkelerinde 
tercihinize göre bir ya da iki dönem oku-
yabilirsiniz. Bu hakkı edinmek uğruna iki 
unsur önem taşır; not ortalamanız ve ya-
bancı dil yeterlilik sınavı notunuz. 
Önlisans ve lisans öğrencileri azami ola-
rak 4 üzerinden 2.20, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri ise 2.50 not ortala-
masına sahip olması gerekiyor. Ardından 
da üniversitemize her eğitim dönemi 
başında düzenlenen dil sınavına girmeli 
ve geçer not almalısınız. Erasmus notu-
nuzun hesaplanmasında not ortalamanız 
ve dil sınavı sonucu yarı yarıya etkili ola-
caktır.  Diğer bir önemli noktaysa genel-
likle öğrenciler arasında yanlış bilinse de, 
alt dönemlerden kalan tamamlanama-
mış derslerin Erasmus Öğrenci Değişim 
Programı’na hak kazanmayı engelleme-
mesidir. Burada mühim olan not ortala-
masının belirtilen kriterlerin üzerinde ol-
masıdır.  Gitmeye hak kazanan öğrenciler, 
seçtikleri ülkeye göre değişim göstermek 
üzere devlet tarafından aylık 300 ile 600 
Euro arasında hibe alabilirler. Bu hibeyi 
geri ödemek gerekmiyor; ancak öğrenci 
bir dönem için aldığı toplam 30 ECTS’lik 
derslerin en az 1/3’ünü (10 ECTS ve üzeri) 
başarmak zorundadır. Öğrencinin başarı-
sız olması durumunda başardığı derslerin 
kredi toplamlarındaki farklılığa göre dö-
nüşünde hak ettiği hibe miktarında ke-
sintiye gidilir. Başarısızlık oranına göre 
hibe kesintisi de farklılık gösterir ve her 
dönem kendi içerisinde değerlendirilir. 
Mevcut kapsamda programdan 3 ay ile 12 
ay arasında yararlanılabilir.

Mevlana Öğrenci Değişim 
Programı Nedir?

Mevlana Öğrenci Değişim Programı ile 
yurtdışında sadece Avrupa değil, dünya-
nın yaklaşık 40 ülkesine en az 1 en fazla 

2 yarıyıl değişim öğrencisi olarak gide-
bi- lirsiniz. Ancak sadece örgün eğitim 
kurumu öğrencileri Mevlana’ya katılabilir. 
Bu programın dikkat çeken bir özelliği ise 
önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerini kapsamasıdır. Hazırlık öğ-
rencileri bu programdan yararlanamaz. 
Önlisans ve lisans öğrencileri için not 
ortalaması 4 üzerinden en az 2.5, yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri için en az 3 
olmalıdır. Gidecek öğrencileri belirlemek 
için kullanılacak puan hesaplaması, Eras-
mus ile aynıdır. Bu programda öğrencile-
re 420 TL ile 840 TL arasında burs verilir.

Farabi Öğrenci Değişim Programı 
Nedir?

Farabi Öğrenci Değişim Programı saye-
sinde Türkiye’deki üniversitelerde bir ya 
da iki yarıyıl boyunca değişim öğrenci-
si olabilirsiniz. Programa katılmak için 
eğitim gördüğünüz ve gitmek istediğiniz 
üniversitelerin protokol imzalamış olma-
ları gerekmektedir. Katılabilen yükseköğ-
retim türleri ve not ortalaması Erasmus 
ile aynı olsa da Farabi’de yabancı dil sınavı 
şartı aranmamaktadır. Fakat dikkat etme-

niz gereken oldukça önemli bir nokta bu-
lunuyor. Eğer eğitim gördüğünüz bölüm 
ve gideceğiniz üniversiteki  bölüm ya-
bancı dilde eğitim veriyorsa, dil sınavına 
da girmelisiniz. Aksi takdirde başvurunuz 
geçerli sayılmaz ve derslerinizi üniver-
sitenizde saydıramazsınız. İzlence saye-
sinde 400 TL burs alabiliyorsunuz. Lakin 
aynı kentteki bir üniversiteye giderseniz 
burs alamıyorsunuz.

Geleceğiniz sizin elinizde

Yaşam koşullarının zorlaştığı ve sektör-
lerin küçülmeye gittiği günümüzde, hızla 
değişim ve gelişim geçiren iş dünyasında 
yer almak giderek zorlaşıyor. Milyon-
larca insanın arasından sıyrılarak, açık 
pozisyonlara kabul edilmeniz için kalıp-
larınızı kırmanız gerekiyor. Doğduğunuz 
yer, ekonomik durumunuz, fiziksel yahut 
ruhsal engelleriniz sadece siz onları ön 
plana koyduğunuzda engel oluyor. Güzel 
bir geleceğin mimarı ve ‘’Sizi neden işe 
alalım’’ sorusunun cevabı, sadece sizde 
bulunuyor. Benjamin Disraeli’nin dediği 
gibi ‘’Deneyim düşüncenin, düşünce ise 
eylemin çocuğudur.’’
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Üniversite gençlerin hayata adım attı-
ğı ilk basamaktır. Gençler bu dönemi ne 
kadar iyi değerlendirirse gelecek planla-
maları bir o kadar güzel şekillenir. Buna 
uygun olan ortamı hazırlamak en başta 
tamamen öğrenciyle alakalı olsa da, eği-
tim gördükleri üniversitenin sistemi buna 
destek çıktığı takdirde nitelikli güce sa-
hip çalışanlar daha yüksek oranda yetişir. 
Türkiye’de öğrencilerin eğitimine yönelik 
uygulanan oldukça farklı sistemler mev-
cuttur.

Sakarya Üniversitesi, yeni bir sistem uy-
gulayarak, öğrencilere hem teorik bil-
gileri aktarmada hem de tecrübe edin-
melerinde büyük bir rol oynamaktadır. 
Sakarya Üniversitesi’nde lisans program-
larında uygulanan bu sistem; 7+1 olarak 
ifade edilmektedir.

Bu sistemlerin amacı, nitelikli insan gücü 
yetiştirmektir. Bu modele göre öğrenci-
ler; birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda eği-
tim gördükleri dönemler boyunca teorik 
ve uygulamalı bilgileri okul ortamında 
alır. Öğrenciler 7. döneme geldiklerinde 
uygulamalı staj sistemine geçilir. 16 haf-
ta ve tam zamandan oluşan bu staj siste-
minin hem iş verene hem de öğrencinin 
kendisine büyük katkısı olur. İş verenler, 
kendi yanında yetişmiş, işi uygulamalı 
olarak pratiğe dökmüş öğrenciyi, mezun 
olduktan sonra da yanlarında görmek 
ister. Bunun sebebi, hiç tecrübesi olma-

yan bir kişi yerine 16 haftalık tecrübeden 
geçmiş, kendi işletmelerini ve dolayısıyla 
sektörünü tanıyan kişileri çalıştırmak is-
temeleridir. Bu uygulamayla öğrenciler 
bilgilerini, beceri ve uygulamalı prog-
ramlarla pekiştirip, kendilerini uygun iş 
ortamına hazırlamaktadır. Bu model uy-
gulanıp yayılması sağlandığında, işsizliğin 
ciddi oranda azalacağı ön görülmektedir. 
Amaç, tamamen öğrenci yararına olmak-
la beraber hem alanında kaliteli eleman 
yetişmesini sağlamak hem de toplumda 
nitelik kazanan, işlerini iyi yapan bireyleri 
çoğaltmaktır.

Öğrencilerin uygulamaya dahil olabilme-
leri için, genel ağırlıklı not ortalamasının 
en az 1.80 olması şartı aranmaktadır. Bu 
şartlara uyulduğu takdirde öğrenciler son 

senelerinin birinci veya ikinci döneminde 
bu eğitim modeline dahil olabilir. 

Öğrenci, staj yaptığı dönem dersini bıra-
kabilir veya aynı şartlara uygun farklı bir 
iş yerine geçiş yapabilir. Son karar iş yeri 
sorumlusu öğretim elemanı ve diğer so-
rumlu öğretim elemanlarına bırakılır. İş 
yeri uygulaması her zaman beklenildiği 
gibi olumlu gitmeyebilir. Başarılı/ başa-
rısız durumunun belirlenmesinde, öğ-
rencilerin 100 üzerinden en az 65 puan 
almaları gerekir. Öğretim elemanının 
değerlendirmesi ve iş yeri eğitim sorum-
lusunun değerlendirmesi yarı yarıya doğ-
ru orantılı olarak etki etmektedir. Stajını 
başarısız olarak bitiren öğrenciler dersi 
tekrar almak zorunda kalır.

Nedir bu 7+1 modelinin amacı?

Kimler bu sistemden yararlanabilir?

Öğrenci, staj yaptığı kurumdan 
memnun kalmazsa ne yapmalıdır?

+ + +
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Bilginin internet 2.0 ile geleneksel 
metotlardan sıyrılarak dijitalleştiği 
modern dünyamızda bilgisayarlar, 
çağı yakalamak isteyen herkesin ih-
tiyacı oldu. Özelikle istikbalimizin 
teknolojiyle harmanlandığı muhtemel 
geleceğimizde, 0 ve 1 sayısı insanlık 
tarihinde hiç olmadığı kadar önemli 
bir noktaya geldi.  Bu noktada iyi bir 
dijital okuryazar olabilmenin yolu, bi-
lişim hizmetlerini iyi kullanabilmek-
ten geçiyor. Özellikle de Covid–19 
virüsünün tüm dünyayı etkisi altına 
alarak uzaktan eğitim modeline geçil-
diği günümüzde...

Alışıla gelmiş tüm eğitim ve çalışma 
modellerinin kökünden değişmesi-
ni sağlayan küresel salgından dolayı 
ülkemizde, 16 Mart 2020 tarihinden 
itibaren tüm eğitim ve öğretim ku-
rumları tatil edildi. Bir haftalık tatilin 
ardından ilkokul, ortaokul ve lise dü-
zeyindeki öğrenciler Eba TV’den, yük-
seköğretim kurumlarında bulunan-
larsa Perculus, Zoom ve daha pek çok 

platform üzerinden uzaktan eğitime 
geçti. Salgından önce de sahip olduğu 
teknik alt yapı ile uzaktan eğitim ih-
tiyacına cevap veren Sakarya Üniver-
sitesi, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın almış olduğu bu karara 
kolay adaptasyon sağlayarak 23 Mart 
2020 tarihinde tüm eğitimlerini di-
jital dünyaya taşıdı. Üniversitemizin 
2020-2021 eğitim öğretim yılının güz 
dönemini de çevrimiçi olarak ger-
çekleştireceği kararını açıklamasının 
ardından öğrencilerin aklını bir soru 
kurcalamaya başladı. ‘’Ya uzaktan eği-
tim modelinden yararlanabileceğimiz 
gerekli materyallerimiz yoksa?’’

Kuruluşundan bu yana yenilikçi eği-
timi savunan Sakarya Üniversitesi, 
bağışçıların ve devlet ödeneklerinin 
yardımıyla Covid–19 salgınından önce 
de çeşitli nedenlerden dolayı ihtiyacı 
olan öğrencilerine bilgisayar temin 
ediyordu. Bu hakkı elde edebilmek 
için yapılması gereken tek şey ise 
başvurmak.

Öğrenci dostu programlarıyla eğitime destek olmayı 
amaçlayan Sakarya Üniversitesi’nin, bilgisayar 
ihtiyacı bulunan öğrencileri için ödünç bilgisayar 
destek programı olduğunu biliyor muydunuz?

ELİF KUTLU
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Ön lisans, lisans ve lisansüstü 
öğrenciler hafta içi 09.00- 12.30- 
13.30-17.00 saatleri arasında 
Kütüphane Ana Bina, 2. Kat, 
403 numaralı odaya giderek 
dizüstü bilgisayar edinmek adına 
başvurabilir. Bilgisayarlar eğitim 
yılı boyunca bir kereye mahsus 
ödünç verilmekte ve 30 gün 
boyunca kullanılmakta; ancak 
diğer ödünç alınan kaynaklarda 
olduğu gibi süre uzatma işlemi 
yapılmamaktadır. 

Nasıl
başvurulur?
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SAÜÖğrenci
Toplulukları

Kampüs hayatının önemli 
bir parçası olan öğrenci 

toplulukları pek çok alanda 
faaliyet göstermekte, 

öğrencilerimize üniversiteli 
olma deneyimini tam 
anlamıyla yaşatıyor. 

Öğrencilerin İlgi alanlarına 
yönelik kişisel gelişimlerine 

yaptıkları katkının yanı 
sıra sağlıklı bir çevrede 
sosyalleşme imkânı da 

sunuyor. 

ABDURRAHMAN ŞAFAK
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Üniversitemizde 2020-2021 eğitim-öğ-
retim yılı itibariyle 173 öğrenci topluluğu 
bulunuyor. Öğrenci topluluklarımız Fi-
kir-Kültür/Sanat, Spor, Sağlık, Teknoloji, 
Bilişim ve Sosyal Sorumluluk alanların-
da faaliyet gösteriyor. Ayrıca çok sayıda 
uluslararası öğrenci topluluğumuz da bu-
lunuyor. 2019 yılında toplam 414 etkinlik 
düzenleyen topluluklarımız her zaman 
alanında yenilikçi olmuş, yaptıkları ulusal 
ve uluslararası etkinliklerle de kendilerini 
kanıtlamışlardır.

Ekonomi-iş-kariyer ve girişimcilik alanla-
rında faaliyet gösteren öğrenci topluluk-
ları sektörle öğrencileri buluşturmakta 
öncü olmuş, sektörün önde gelenlerinin 
kişilerin iş deneyimlerinden ve yaşam 
tecrübelerinden faydalanmışlardır. Yapı-
lan bu etkinlikler öğrencilerin iş yaşamını 
yakından tanımasını sağlamış, aynı za-
manda şirketlerin gelecek neslin ihtiyaç-
larını ve isteklerini öğrenmelerine aracı 
olmuştur. Geleceğin üst düzey yönetici-
lerini yetiştiği bu etkinliklerde öğrenciler 
yaratıcılıklarını serbest bir ortamda açığa 
çıkarma fırsatı bulmuş, pratik ve deneyim 
kazanmışlardır.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliklere 
bakıldığında kariyer ve girişimcilik alan-
larında faaliyet gösteren 21 Gün 37 Dere-
ce İş Öğrenci Topluluğu, Fikir ile Gelecek 
Öğrenci Topluluğu, Genç Girişimciler 
Öğrenci Topluluğu ve İnsan Kaynakları 
ve Kariyer Öğrenci Topluluğu öne çık-
maktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda 
konusunda uzman kişiler, başarı hikâye-
lerini ve deneyimlerini paylaşmakta ve 
öğrencilerin sorularına cevap vererek 
onlara farklı bakış açıları kazandırmakta-
dır. 21 Gün 37 Derece İş Topluluğu her yıl 
düzenlediği ‘Uluslararası Ticaret Günleri’ 
etkinliği ile katılımcılara ‘İçindeki Giri-
şimciyi Keşfet!’ diyor.

Sosyal sorumluluk alanında çalışan top-
luklar sivil toplum kuruluşları ile birlik-
te çeşitli etkinlikler düzenliyor. Felsefe 
Öğrenci Topluluğu yaptığı kitap toplama 
kampanyası ile ev ev dolaşıp kitap topla-
mış, bu kitapları ihtiyaçları olan okullara 
bağışlamış ve topladığı kitap sayısı ile 
ulusal kanallara haber olmuş, düzenlen-
dikleri kampanya kamuoyunda ses getir-
miştir.

Üniversitemizde yer alan Damla Toplulu-
ğu 2013 yılında T.C. Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’nın 10 Gönüllü Gün 1000 Gönüllü 
Genç projesini gerçekleştirmek üzere 
kurulmuştur. 2016 yılında Sakarya Üni-
versitesi Damla Öğrenci Topluluğu adı 
ile faaliyetlerine devam eden bu topluluk, 
bakanlık tarafından bu anlamda da des-
teklenmiştir. İnsanlığın ihtiyacı olan mer-
hametli gönüller inşa etmek amacıyla yola 
çıkmış olan Damla Öğrenci Topluluğu; bu 
yolda, ulaşılamayan tek bir ülke, tek bir il, 
tek bir köy, tek bir okul kalmayacak şe-
kilde geleceğin mimarları olan gençlerle 
daha iyi bir dünyaya sahip olmaları için 
ışık tutmayı amaçlamıştır. Köy okulu et-
kinlikleri, huzurevi ve Sevgi Evi ziyareti, 
engelliler günü etkinliği, barınak ziyareti, 
kütüphane oluşturma etkinlikleri, şehit-
lik ve şehit ailesi ziyaretlerine imza atan 
topluluk, sosyal sorumluluk alanındaki 

çalışmalarına yeni katılan üyeleri ile de-
vam ediyor. 

Üniversitemiz sosyal sorumluluk alanın-
da öne çıkan diğer bir topluluk ise 2004 
yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Öğ-
renci Topluluğu’dur. TOG, çevresinde-
ki sorunlara çözüm üretebilen, kendine 
güvenen, girişimci ve duyarlı toplum 
gönüllüsü gençlerin katkılarıyla toplum-
sal değişimi yaratarak, toplumsal barışa 
ulaşmayı hedeflemektedir. Bu topluluk 
farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap ve-
rebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, ya-
şam boyu öğrenme ve girişimcilik ilkeleri 
doğrultusunda; gençlerin öncülüğünde, 
yetişkinlerin rehberliğinde sosyal sorum-
luluk projeleri hayata geçirmeyi hedefli-
yor. 

Özelikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağ-
lanması, kadın haklarının bilinmesi, sokak 
hayvanlarının beslenmesi, yaşlı ve engelli 
insanlara daha fazla olanak sağlanması 
gibi projeleri topluluğun öncelikli alanla-
rıdır. Topluluk üyelerinin yaptığı projeler 
arasında çöp toplama projesi, huzur evi 
projesi, anahtar eğitimler, ilmek ilmek, 
sahada kadın gücü projeleri ile öne çıkı-
yor. Ayrıca sosyal sorumluluk alanında 
proje düzenlemek isteyen toplulukların 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvu-
rusu ve uygun görülmesi halinde proje 
desteği (maddi destek) sağlanıyor. Sosyal 
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sorumluluk alanlarında çalışan öğrenci 
toplulukları pek çok alanda; toplumsal 
değişimi ve gelişimi sağlayarak hayata 
değer katıyor. 

Üniversitemizde çok sayıda uluslararası 
öğrencinin bulunması bu alanda çalışan 
topluluk sayısını artmasına katkı sağlıyor. 
Sakarya Üniversitesi’nin 60’ın üzerinde 
ülke ile anlaşması bulunuyor ve hali ha-
zırda 3200’ün üzerinde yabancı uyruklu 
öğrenci üniversitemizde eğitim alıyor. 
Üniversitemizde eğitim almak isteyen 
yabancı uyruklu öğrenciler YÖS sınavı 
ile seçiliyor. Bu sınav bu yıl ülkemizde üç 
merkezde Ankara, İstanbul ve Mersin’de 
yapıldı ve aynı zamanda üniversitemiz ta-
rafından Somali, Somaliland ve Tanzanya 
merkezli olarak düzenlendi. Bu alanda 
çalışan öğrenci toplulukları yaşadıkları 
ülke kültürünü öğrencilerimize tanıtarak 
bu anlamda etnik çeşitlilik sağlanmasına 
katkıda bulunuyor.  Afrokarya Öğrenci 
Topluluğu, Yedirenk Öğrenci Topluluğu, 
Azerbaycan Öğrenci Topluluğu, Balkanlar 
Öğrenci Topluluğu ve Endonezya Öğren-
ci Topluluğu üniversitemizde uluslararası 
alanda çalışan öğrenci topluluklarından 
bazıları. Afrika ülkelerinden gelen öğren-
cileri bir araya getiren Afrokarya Öğrenci 
Topluluğu, Afrika’nın kültürel değerlerini, 
zenginliklerini tanıtan en renkli öğrenci 
topluluklarımızdan biridir. Geçtiğimiz yıl 

3. düzenlenen Afrika Gecesi adlı etkin-
likte yerel kıyafetlerini giyen öğrenciler 
dans, şiir, tiyatro gösterisi ve şarkıların da 
yer aldığı ve geleneksel kıyafetlerini de 
sergiledikleri defilede ile topluluklarını ve 
kendi kültürlerini tanıttı. İzleyicilerin bü-
yük beğenisini toplayan etkinlik Afrika’ya 
özgü yaşam tarzını yansıttı. 

Uluslararası öğrenci topluluklarından bir 
diğeri olan Yedirenk Öğrenci Topluluğu: 
Siz ve Biz, Birlikte Bu Dünyayı Mutluluk 
Bahçesine Dönüştürmek sloganı ile yola 
çıkmış, farklı coğrafyalardan gelip din, 
dil, ırk, renk, mezhep ayrımı yapmadan, 
öğrencilerin ihtiyaçlarını gönüllü bir şe-
kilde gidermeyi amaçlamıştır. Yeni kayıt 
yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere gö-
nüllü rehberlik hizmeti de veren Yedirenk 
Dünya Öğrenci Topluluğu, bu program 
aracıyla çok farklı kültürden ve anlayış-
tan gelen gençlerin tanışmasına ve kay-
naşmasına da zemin hazırlayarak ve yeni 
öğrencilerin oryantasyon süreçlerine 
katkıda bulunuyor. Yedirenk Uluslararası 
Öğrenci Topluluğu düzenledikleri World 
Cup 19-20 Sakarya Futbol Turnuvası ile 
yabancı uyruklu öğrencileri bir müsa-
bakada topladı. Orta Afrika ile Şam Spor 
takımları arasında oynanan ve çekişmeli 
geçen karşılaşmanın galibi Orta Afrika 
takımı oldu. Bu tür müsabakalar yabancı 
uyruklu öğrencilerin üniversite hayatına 

aktif katılımını arttırarak, çevreye uyum 
sürecini kolaylaştırıyor ve keyifli zaman 
geçirmelerine vesile oluyor.

Sosyal alanların yansıra teknoloji alanla-
rında yenilikçi projeler gerçekleştirmeyi 
hedef haline getiren öğrenci topluluk-
larımız da pek çok başarıya imza atıyor. 
Aldıkları eğitim ile nitelikli bireylerin 
yetişmesi için ortam yaratan, tamamen 
gönüllü öğrencilerden oluşan bu toplu-
luklar; aktif katılımları ile ulusal ve ulus-
lararası platformlarda üniversitemizi en 
iyi şekilde temsil ediyor.  Bu alanda öne 
çıkan İleri Teknolojiler Uygulama Takımı 
Öğrenci Topluluğu 7-10 Eylül 2020 ta-
rihlerinde Gebze Bilişim Vadisi’nde ger-
çekleştirilen 132 takımın başvurduğu, 17 
takımın finale kaldığı yarışlarda SAITEM 
ekibi Evrim 3 Otonom adlı aracı ile katı-
lım sağladı. SAITEM bu takımlar arasında 
istenen görevleri yerine getirerek parku-
ru tamamlayabilen tek ekip oldu ve oto-
nom araçlarda birincilik kazandı. Evrim 3 
Otonom, yarışmayı yakından takip eden 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Bilişim Vadisi CEO’su Ahmet Ser-
dar İbrahimcioğlu, BAYKAR Savunma’nın 
Genel Müdürü, TÜBİTAK Yönetim Kurulu 
Üyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ku-
rucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Bayraktar’ın tebrikleriyle yarışı ta-
mamladı.
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Yangından kurtulan tek araç 
Evrim-3

Topluluk Sakarya’dan yola çıktı, Türkiye 
birinciliği elde etti ve artık hedefi dünya-
ya açılmak. “SAITEM ekibinin 2014 yılında 
güneş enerjili araçları ile kazandıkları Tür-
kiye birinciliğinin ardından atölyede çıkan 
yangın sonucunda tüm araçları yandı. Bu 
yangından bir tek Evrim-3 adlı araç kurta-
rılabildi. Evrim-3’ü geliştirip otonom araca 
çeviren topluluk bu yarıştaki birinciliği de 
“Küllerinden doğmak” tabiri ile ifade etti.

2019 yılında kurulan Veri Bilimi Öğren-
ci Topluluğu ise günümüzün en popüler 
araştırma ve uygulama alanlarının biri 
olan veri bilimi alanında çalışmalarını okul, 
firma, öğrenci iş birliği ile sürdürerek öğ-
rencilere bu alanı tanıtmayı amaçlıyor. 
Geçtiğimiz yıl konusunda uzman olan Dr. 
Servet Ahmet Çizmeli’nin katılımıyla Veri 
Bilimi ve Günümüzdeki Uygulamaları adlı 
program gerçekleştirildi. Çizmeli bu eği-
timde öğrencilerin yetkinliklerini arttır-
mak ve öğrencileri iş hayatına hazırlamaya 
yönelik önerilerde bulundu. 

Üniversitemizde gün geçtikçe artan tek-
nolojik girişimlere Batarya Teknolojile-
ri Topluluğu da katıldı.  Enerji depolama 
alından çalışmalar gerçekleştiren; öğrenci 
toplulukları arasında ulusal çapta ilk ve 
uluslararası sayılı topluluklardan biri oldu. 
Yapmış olduğu deneysel çalışmalar ve 
gerçekleştirmiş olduğu panel, canlı yayın 
ve eğitimlerle batarya teknolojileri alanın-
da ilklere imza atıyor. 2019 yılında ‘Yeni 
Nesil Batarya Teknolojileri Çalıştayı’nı 
gerçekleştirerek ulusal çapta bir etkinlik 
düzenledi. Günümüzde sosyal gelişimin 
akademik gelişim kadar önemli olduğu bir 
gerçektir. Üniversitemiz öğrenci topluluk-
larını kampüs hayatının vazgeçilmez bir 
parçası olarak görüyor. Topluluklarımız; 
öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme-
lerine; sosyal alanda gelişim sağlamaları 
ve girişimci ruh geliştirmelerine ve hayata 
değer katmalarına olanak sağlıyor. İnsan 
ömrünün önemli bir bölümü olan üniver-
site yıllarında üye olunan  topluluklar, ki-
şisel gelişimin yanısıra güzel anılar birik-
tirmenizi de sağlıyor. Sakarya Üniversitesi 
olarak topluluklarımızın gerçekleştirdiği 
değer  yaratan tüm etkinliklerin destekçisi 
olmaya devam edeceğiz.
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Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve 
enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karabay 

Covid-19  salgınında son durum ve koronavirüsle 
mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 

Kişisel

ön koşuldur!
hijyen
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Ülkemizde ilk olgunun görüldüğü gün-
den itibaren, Sakarya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 
ile koordineli olarak bu salgın için gerek-
li önlemlerin alındığını belirten Karabay 
“Sağlık personelinin çalışma listelerini 
salgının gereklerine göre ayarladık.  Sa-
karya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni 
pandemi hastanesi olarak düzenledik.  
Mart ile Haziran ayları arasında olgulara 
gerekli müdahaleler yapıldı. Türkiye’de 
en çok korona görülen 5 ilin içinde Sa-
karya’nın da olmasına rağmen oldukça 
başarılı bir şekilde salgın kontrol altına 
alınmıştı.  Yaz aylarında günlük sayılar o 
kadar geriledi ki hastaneyi tekrar normal 
hastane, normal poliklinik, normal ameli-
yathane haline getirdik.  Ancak Eylül ayı 
ile beraber vaka sayılarında tekrar artışlar 
başladı.  Tekrar yeni önlemler almamız 
gerekti.  Şimdilerde salgına ait ikinci bir 
pik yaşıyoruz” dedi.

Vakalar arttı
Mart ile Temmuz 2020 tarihleri arasında 
günlük vaka sayıları 20 ile 100 arasında 
değişirken, Eylül sonu itibariyle başlayan 
ikinci pikte ilimizde görülen vaka sayıla-
rı günde 500’ü geçtiğini belirten Kara-
bay şunları söyledi: “ Hatta bazı günlerde 
1000 sayılarını bile geçen rakamlar ol-
maktadır.  İlk dönemlerde virüsün bulaş-
ma hızı yavaş iken günümüzde yaşanan 
ikinci pikte çok daha hızlıdır.  Dolayısıyla 
bu durum vaka tespit hızımızı artırmıştır.  
Ayrıca günlük test kapasitemizin artması 
da saptanan hasta oranını artırmaktadır.  
Hastalığı gençler ve çocuklar genellikle 
çok hafif semptomlarla veya hiç semp-
tomsuz geçirirken, yaşlılar ve altta yatan 
hastalığı olanlar çok daha ağır geçirmekte 
ve bunların bazıları yoğun bakım hizmet-
lerine ihtiyaç duymaktadır.  İşte en büyük 
sıkıntı da yoğun bakım yatak ihtiyacında 
oluşmaktadır.  Çünkü elimizdeki yoğun 
bakım yatak sayıları bizim büyüklüğü-
müzdeki bir ilin normal zamandaki ihti-
yacına göre programlanmıştır.  Oysaki 
COVID-19 salgınında yoğun bakım yata-
ğa ihtiyacı olan insan sayısı aniden artış 
göstermiştir. Bugüne kadar ihtiyacı karşı-

layabildik.  Ancak olgu sayıları hızla ar-
tarsa ihtiyaca cevap vermekte sıkıntı 
yaşama olasılığı hep vardır.  İşte 
bu olasılığı en aza düşürmek 
için olgu sayılarının yavaş ya-
vaş artması gerekmekte-
dir. Burada temel görev 
halkımıza düşmekte-
dir.  Eğer olguların 
hastaneye başvur-
ması zamana ya-
yılabilirse ilimi-
zin yoğun bakım 
yatak kapasitesi 
tüm olgulara 
yetecektir. Ama 
yüzlerce hasta 
bir anda hastaneye 
başvurursa sistem 
bunu tolere etmekte 
zorlanacaktır.  Bu neden-
le halkımız salgın döneminde 
gerekmedikçe dışarı çıkmamalı, maske, 
mesafe ve hijyenden ödün vermemelidir.”

Covid-19’dan her yaş gurubu 
etkileniyor
Sakarya’daki gözlemlerine göre altta ya-
tan hastalığı olmadığı sürece 50 yaşın 
altındaki olgularda ciddi hastalık pek gö-
zükmediğine değinen  Karabay “Ancak 
aşırı kilolu olma, hipertansiyon, bağışıklık 

baskılanması, diyabet, organ nakli gibi 
bir durumun varlığında genç yaşlar-

daki hastalarda bile ciddi seyirli 
tablolar görebiliyoruz.  Covid-19 

bir salgındır ve herkesi tehdit 
etmektedir.  Böyle bir sal-

gında olguların bir anda 
sistemi bloke etmesi 

yerine, zamana bö-
lünmüş şekilde sağ-
lık hizmeti talep 
etmesi durumun-
da salgını yönet-
mek çok daha 
kolay olacaktır. 
Olguların zamana 

bölünmüş halde 
sağlık sisteminden 

yararlanabilmesi için 
özellikle içerisinde bu-

lunduğumuz bu kış günle-
rinde maske, mesafe ve temizlik 

önerilerine daha dikkatle uyulmalı ve en-
fekte ya da teması olan kişiler bir başka-
sına mikrobu bulaştırmamak adına çok 
daha fazla dikkatli davranmalıdır” dedi.

Kişisel hijyene önem 
verilmeli
Covid-19 ile mücadele konusunda, kişisel 
hijyenin, virüsten korunmak için ön koşul 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oğuz Ka-

Prof. Dr. Oğuz KARABAY | SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı
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rabay şunları söyledi:  “Hastalık belirtisi 
gösterenler ile temaslı olan kişiler izo-
lasyon süreçlerine uymalıdır.   Temizlik, 
maske ve mesafe kuralına uyulmalıdır.  
Düğün, nişan, sünnet, pazar yeri, taziye 
gibi kalabalık ortamlardan uzak durul-
malıdır.  İşyerleri, şehir içi toplu taşıma 
araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve 
Sığar (HES)  Güvenli Alan sisteminin 
kullanımının yaygınlaştırılması önemli-
dir.

Prof. Dr. Oğuz Karabay 
Kimdir?
1970 Tokat doğumlu olan Prof. Dr. Oğuz 
Karabay, 1992 yılında Trakya Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan 
sonra aynı fakültede enfeksiyon hasta-
lıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında 
ihtisas yaptı. 1998-2003 yılları arasında 
Düzce’de enfeksiyon hastalıkları uzma-
nı olarak çalışan Karabay,  2003-2008 
yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde enfek-
siyon hastalıkları uzmanı ve başhekim 
yardımcısı olarak görev aldı.  2008 yı-
lında Sakarya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi kurucu başhekimi olarak çalışan 
Karabay, 2011 yılında, Sakarya Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalık-
ları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD başkanı 
olarak atandı.  2012-2020 yılları arasın-
da Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Enstitüsü Müdürü görevini yürüten 
Prof. Dr. Oğuz Karabay, 2020 Temmuz 
ayından beri Sakarya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi dekanıdır. 

SAÜ Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü, 
PCR testi ile Sakarya’da Sağlık 
Bakanlığı bünyesindeki hastaneler 
haricinde test yapılan tek merkez olma 
özelliği taşıyor. Test, hafta içi 09:00 
– 16:00 saatleri arasında Esentepe 
Kampüsü içinde bulunan  Mediko 
Sosyal Merkezi’nde  yaptırılabiliyor. 
Test sonuçları ise 24 saat içerisinde 
ilgili kişinin E-Nabız sisteminde 
görülüyor. Merkezde ilk test 27 Ekim 
günü yapıldı. Testlerle ilgili Mediko 
Başhekimi Doğan Erdoğdu teste 
gelen vatandaşların özel bir kapıdan 
alındığını ve hijyen kurallarına azami 
ölçüde riayet edildiğini bildirerek 
şimdiye kadar pek çok vatandaşın 
test yaptırdığını söyledi. Ölçüm 

yaptıracakların Sakarya Üniversitesi 
Döner Sermaye İşletmesi TR25 0020 
9000 0046 4698 0000 27 numaralı 
IBAN hesabına 250 TL yatırarak, 
dekontu ölçüm sırasında ibraz 
etmeleri gerekiyor. Dekont ibraz 
edilmeden HSYS girişi yapılmıyor. 
Ücret yatırma, havale, EFT sırasında 
açıklama kısmına;  Covid Testi – 
İsim soy isim  (Örneğin;  COVID-19 
Kemal EKE) bilgilerinin eklenmesi 
gerekiyor. Test örnekleri, Mediko 
Sağlık Merkezi’nde bulunan Covid-19 
test alma kabininde veriliyor. SAÜ 
Araştırma Merkezi’nde yapılan 
testler, Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor 
ve E-Nabız sistemi üzerinden ilgili 
kişiye rapor ediliyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Hizmetleri Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Covid-19 
testine başlandı. Yurt dışına çıkışlarda da zorunlu olarak 
bir gün önce istenen test, Esentepe Kampüsü’ndeki Mediko 
Sosyal Merkezi’nde yapılabilecek.

SAÜ’de Covid-19
Testi



maske
hijyen
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TEKNOKENT 
AR-GE PROJELERİ

HIZ KESMİYOR
ZÜMRÜT AKBULUT
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Üniversite sanayi iş birliğinin gerçek-
leşmesi için alan sağlayan Teknokent, 
özellikle günümüzde teknoloji geliştirme 
bölgeleri olmaları nedeniyle önem ka-
zanmıştır. Teknolojik gelişme ekonomik 
kalkınma ve büyümeyi beraberinde ge-
tirmektedir. Bu doğrultuda teknolojiye 
yönelik politikalar ortaya konulmakta ve 
refah düzeyini üst seviyelerde tutmak 
önem kazanmaktadır. Teknolojinin bu üs-
tün gücü sayesinde pek çok ülke teknoloji 
üretmek ve dünya geneline yaymak için 
çaba sarf etmektedir. Biz de kendi ülke-
mizde teknolojiyi geliştirmek, diğer ülke-
ler ile iş birliği içinde olabilmek için Tek-
nokent’lerin önderliğinde bir yol çizdik 
kendimize. Teknokent’lerin bize sağladığı 
altyapılar sayesinde buradan çıkacak ha-
yal gücü ile ilerliyoruz. Düşüncelerimiz 
oluşturulacak, toparlanacak ve Ar-Ge’ye 
dönüştürülecek.

Teknokent’ler Ar-Ge projeleri yapmak 
isteyen firmalara çalışmalarını yürütebi-
lecekleri alan sunmakla beraber ve aynı 
zamanda burada vergisel muafiyetlerden 
yararlanabilmelerine olanak tanımakta-
dır.  Projelerin geliştirilmesi ve desteklen-

mesinde TÜBİTAK, KOSGEB gibi paydaş-
lar ve üniversite de görev yapan alanında 
uzman akademisyenlerle birlikte hareket 
edilen Teknokent’lerin hayatımızdaki bü-
yük yerinin farkında mıyız? 

Teknokent’ler, teknoloji yoğun sanayi 
kollarının bulundukları üniversiteler-
de güçlendirilmeye başlandı. Tekno-
kent’te%56’sı Sakarya Üniversite’ne ait 
90 Ar-Ge firmasıyla iş birliği yapılmakta-

dır. SAÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. 
Dr. Şakir Görmüş ile Teknokent ve Tek-
nokent’in önderliğindeki AB-TUBİTAK 
projeleri hakkında bilgiler içeren keyifli 
bir röportaj gerçekleştirdik. Girişimcile-
rin neden SAÜ Teknokent’i tercih ettiğini 
Teknokent’in içinde bulunduğu projelere 
kadar birçok konuyu konuştuğumuz rö-
portajımızla sizi baş başa bırakıyoruz. Ke-
yifli okumalar. 

SAÜ Teknokent bünyesinde 
hangi birimler faaliyet 
gösteriyor?

Sakarya Teknokent’te idari bölüm ve Tek-
noloji Transfer Ofisi (TTO) olmak üzere 
iki ana bölüm vardır. İdari bölüm Tek-
nokent’in faaliyetlerini sürdürmesinden 
sorumlu olan idari, mali ve teknik işler 
birimlerinden oluşmaktadır. Teknoloji 
Transfer Ofisi (TTO) altında 5 modül faali-
yet göstermektedir. Bu birimlerin hizmet 
tanımları kısaca şu şekildedir;

Modül 1: Teknokent ve TTO’nun faaliyet-
lerinin araştırmacılara, akademisyenlere, 
öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılmasını, 

Prof. Dr. Hatem AKBULUT
SAÜ Rektör Yardımcısı
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üniversite ve sanayi arasındaki iş birlikle-
rinin oluşması için gereken iletişim köp-
rüsünün kurulmasından sorumludur.

Modül 2:  Akademisyenleri, Teknokent 
firmalarını, sanayi-ticari kuruluşlara ve 
yeni girişimcilere teşvik programları hak-
kında bilgi vermek ve proje yazımında 
(TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı vb.) 
destek vermekten sorumludur.

Modül 3: Üniversitedeki bilgi birikimini 
ve Ar-Ge çalışmalarını sanayiye aktar-
mak. Sanayi iş birliği biriminin amacı, 
sanayideki firmalar ile ikili iş birlikleri 
yaparak firmaların Ar-Ge süreçlerine ve 
Üniversite Sanayi iş birliğine katkı yap-
malarını sağlamaktır.

Modül 4: Ar-Ge’ye dayalı iş fikirlerinin, 
yasal mevzuatlarla koruma altına alınma-
sı için fikir sahibine belirli tekel hakları 
tanımlayan mülkiyet hakları ve işlemleri 
hakkında destek vermektedir.

Modül 5: Yeni ve genç girişimcilerin iş fi-
kirlerini analiz eder, şirketleşme süreçle-
rinde finansal kaynaklara erişimde destek 
verir.

SAÜ Teknokent’te proje 
yapmak için hangi şartlar 
aranıyor? Proje kapsamında 
hangi kurumlardan destek 
alınıyor? 

Teknokent’ler yüksek teknoloji ve Ar-Ge 
yapan firmaların aynı ekosistem içinde ve 
üniversiteler ile iş birliği yapacak şekilde 
bir arada olmaları için kurulmuştur. Tek-
nokent’e kabul edilebilmek için aranan en 
temel şart yapılan projenin yüksek tek-
noloji ve Ar-Ge niteliği taşımasıdır. Tek-
nokent’e kabulde KOSGEB, TÜBİTAK, AB 
ve Savunma Sanayi Başkanlığı projeleri 
önemli rol oynamaktadır.
 

SAÜ Teknokent’in 
akademisyenlere ve 
öğrencilere sağlamış olduğu 

fırsatlar nelerdir?

a) Akademisyenlere Sağlanan Fırsatlar
- Sakarya Teknokent’te şirket kurabilir, 
kurulu bir şirkete ortak olabilir, kurulu bir 
şirketin yönetiminde görev alabilirler.
- Teknokent arayüzünü kullanarak firma-
ların Ar-Ge projelerinde araştırmacı ve 
danışman olarak görev alabilirler.
- Akademisyenlerin Teknokent üzerinden 
yaptıkları bütün işlemler Ar-Ge niteli-
ği taşıdığından ve Teknokent arayüzünü 
kullandıklarından dolayı gelir vergisinden 
muaftır.
- Akademisyenlerin Ar-Ge proje yazılım-
larına ve Ar-Ge şirketi kurmalarına des-
tek verilmektedir.
- Akademisyenlerin patentlerinin lisans-
lanması ve ticarileştirilmesine destek ve-
rilmektedir.
b) Öğrencilere Sağlanan Hizmetler Fır-
satlar
- Genç girişimcilerin iş fikirlerini, fikir 

aşamasından ticarileştirmek sürecine ka-
dar danışmanlık desteği verilmektedir.
- Fikir sahibi öğrencileri mentörlük, eği-
tim, danışmanlık ve fon kaynaklarına 
ulaşma hizmetleriyle desteklenmektedir.
- İş fikri sahibi öğrencilerin Teknokent 
ekosisteminden yararlanabilmesi için ön 
kuluçka programına kabul edilerek ücret-
siz yer tahsisi sağlanmaktadır.
- Her yıl düzenlenen GFAST etkinliği ile 
öğrencilerin girişimcilik motivasyonu ar-
tırılmakta ve tecrübe kazanmaları sağlan-
maktadır.

SAÜ Teknokent’in destek 
verdiği kaç Ar-Ge projesi 
destek almaya hak 
kazanmıştır?

Üniversite ve sanayi arasında köprü ola-
rak 2014 yılında kurulan TTO ile birlikte 
Ar-Ge projelerinde artış gözlenmiştir. İl 
ve bölge genelinde Ar-Ge ve yenilik eko-

YILLAR KAMU DESTEKLİ 
PROJELER

FİRMA 
ÖZKAYNAKLI  
PROJELER

TOPLAM

2015 31 10 41
2016 27 4 31
2017 37 27 64
2018 42 39 81
2019 48 41 89
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sisteminin güçlendirilmesi hedeflenmiş 
Ar-Ge merkezlerinin proje ve ticarileş-
tirme kapasitelerinin artırılması ama-
cıyla TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından 
verilen destekler TTO birimlerinin bilgi 
ve tecrübesiyle harmanlanmış bir şekilde 
yararlanıcıya aktarılmıştır. Sanayi kuru-
luşlarına, TGB firmalarına, akademisyen-
lere ve genç girişimcilere proje, Sakarya 
Teknokent’ten almış olduğu yazım ve da-
nışmanlık desteği ile destek almaya hak 
kazanmıştır. Bu projelerde 300’ den fazla 
akademisyen araştırmacı olarak görev al-
mıştır.

Türkiye’de akademi-sanayi 
iş birliğinin geliştirilmesi 
açısından SAÜ Teknokent’in 
yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz?

Sakarya Teknokent ve TTO; sanayiyi, 
üniversiteyi ve toplumu ortak paydada 
birleştirerek, uzmanlığını akademisyen-
lere, öğrencilere ve firmalara sunmaya 
devam etmektedir. Türkiye ve Sakarya 
sanayisinde kat edilecek her mesafe kü-
resel rekabette ülkemizi üst basamaklara 
taşıyacaktır. Ülkemizi ileriye taşıyacak 
anahtar; Teknoloji, Ar-Ge, tasarım ve ino-
vasyondur. 2014 yılında kurulan Sakarya 
Teknokent TTO, 2019 yılında firmalara 

kazandırdığı 50 milyon TL’lik proje deste-
ği ile 48 kamu destekli ve 41 öz kaynak-
lı Ar-Ge projesinin gerçekleştirilmesini 
sağlamıştır. Sakarya Teknokent firmaları-
nın ulaştığı ihracat rakamları, 2019 yılında 
6 milyon dolara ulaşmıştır. Sakarya Tek-
nokent ve TTO’nun hizmet bölgesi her 
geçen gün büyümekte, destek hizmetle-
rimiz artmaktadır. Bu kapsamda sadece 
Sakarya ilinde bulunan sanayicilere değil 
Eskişehir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Ankara 
ve Gebze’ye kadar taranan tüm bölgede 
Ar-Ge çalışmalarına akademisyenlerimiz 
eşliğinde destek verilmeye devam edil-
mektedir” Bugün itibariyle Sakarya Tek-

nokent %100 doluluk oranı ve Üniversite 
Sanayi iş birliğinde ulaştığı seviyesi ile 
Türkiye’de öncü Teknokent’lerden biri 
olmakla beraber ülkemize hizmet etmek 
için kat etmemiz gereken daha çok yolu-
muz vardır.

Teknokent’lerin 
üniversitelerle iş birliği 
yapmasının avantaj ve 
dezavantajları nelerdir?

Teknokent’ler üniversitede ortaya çıkan 
bilgi, birikim ve teknolojinin üretime dö-
nüştüğü merkezlerdir. Üniversitelerde 
atıl durumda bulunan kaynakların sa-
nayi tarafından kullanılması, akademis-
yenlerin üniversite-sanayi kapsamında 
elde ettiği bilgi ve tecrübelerin knowhow 
kültürüyle eğitimde verimi, bilim ve tek-
nolojide ise ilerlemeyi arttırması hedef-
lenmektedir. Eğitimde ortaya çıkan ve-
rimlilik akademik bilginin gelişmesiyle 
Teknokent’lere ve ülke ekonomisine uzun 
vadede çok büyük avantaj sağlayacaktır. 
Teknokent’lerin başarısı üniversitelerin 
akademik ve araştırma alt yapısının ba-
şarısına bağlıdır. Sakarya Teknokent’in 
ulaşmış olduğu başarıda Sakarya Üniver-
sitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni-
versitesi’nin katkıları büyüktür.  

Prof. Dr. Şakir Görmüş
Sakarya Teknokent Genel Müdürü
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Teknokent’lerin bilim, 
teknoloji ve yenilik 
alanında farklı programlar 
kapsamında Avrupa ve 
Türkiye arasındaki iş 
birliklerinde önümüzdeki 
günlerde yapılması 
planlanan proje var mı?

Sakarya Teknokent olarak AB destek 
programları kapsamında girişim fikirle-
rinin ticari olgunluk seviyelerini iyileştir-
me, geliştirme hedefiyle bir proje önerisi 
hazırlanmaktadır. Projenin asıl amacı ise 
gençlerin küresel sorunlara teknolojik 
çözümler getirmelerini sağlamaktır. Bu-
nun yanında KOBİ’lerin ulusal ve ulusla-
rarası pazarlarda rekabet edilebilirliğini 
artırma amacı taşıyan yurt dışı ortaklı AB 
proje önerisi de hazırlanmaktadır. KOBİ 
ve girişimcilere yönelik olarak gerçekleş-
tirilecek projelerle birlikte akademisyen-
lerin ikili iş birliği programlarına (COST) 
destek verilmektedir.

SAÜ Teknokent’te firmalara 
ve girişimcilere sağlanan 
finansal desteğin miktarı 
nedir?

Teknokent firmalarına sağlanan destek 
vergisel avantajlardan oluşmaktadır. 

Bu avantajlar;
• TGB bölgesinde çalışan şirketlerin böl-
gedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançları kurumlar vergi-
sinden muaftır,
• TGB bölgesinde çalışan araştırmacı, ya-
zılımcı ve Ar-Ge personelinin görevleri 
ile ilgili ücretleri tüm vergilerden muaf-
tır,
• Ücreti gelir vergisinden istisna olan 
personelin çalışması karşılığında elde et-
tiği ücreti üzerinden hesaplanan ‘sigor-

ta primi işveren hissesinin yarısı, her bir 
çalışan için toplam beş yıl süreyle Maliye 
Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
• TGB bölgesinde üretilen sistem yöne-
timi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sek-
törel, internet, mobil ve askeri komuta 
kontrol uygulama yazılımlarının teslim 
ve hizmetleri KDV’den 31.12.2023 tarihine 
kadar muaftır.

Ülkemizde birçok iyi iş fikri, fikir aşama-
sından prototip ve son ürün aşamasına 
geçerken doğru proje yönetiminin yapı-
lamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuç-
lanmaktadır. Teknokent’in girişimcilik 
kapasitesinin artırılması için Girişimci 
Hızlandırma Programı (G-FAST) düzen-
lenmektedir. G-FAST “yaparak öğrenme” 
sürecine hızlı bir geçiş sağlamayı hedef-
leyen, girişimcilere iş modeli oluşturma, 
iş planı hazırlama, şirketleşme, muafiyet-
ler, teşvikler ve fikri sınai mülkiyet hakla-
rı konularında eğitimler veren, mentörler 
rehberliğinde final sahnesinde yatırımcı-
lar karşısında yarışmadır. Yarışma kapsa-
mında;
- Finalde 1. olan iş fikrine 5.000₺ + FSMH 
ve Teknokent’te 1 yıl ücretsiz ofis desteği 
ile,
- 2. İş fikrine 3.000₺,
- 3. İş fikrine 2.000₺ nakdi ödül verilmek-
tedir.

Hükümetimizin 2023 
hedefler doğrultusunda 
belirlediği 500 Milyar$ 
ihracat rakamını 

yakalayabilmesi adına 
NİGEM projesinin faydalı 
olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının 
(MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı’na (SOGEP) kapsamında ‘İşsiz-
lik Kader Değildir Umudunu Kaybetme 
Kendini Geliştir’ adlı proje kabul edilmiş-
tir. On Birinci Kalkınma Planı’nda vurgu-
lanan bölgede nitelikli insan kaynağının 
zenginleştirilmesi ve teknolojik dönüşü-
mün gerçekleştirilebilmesi adına sana-
yicilerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
yoğunluklu ihtiyaçlarını tespit etmek ve 
bu ihtiyaçların nitelikli iş gücü ya da ni-
telikli girişimciler ile çözülebilmesi de 
projenin ana temasını oluşturmaktadır. 
Doğu Marmara bölgesinde uzun vadede 
katma değeri yüksek, teknolojik ürün ve 
hizmet üretim kapasitesinin arttırılması, 
bölgenin rekabet avantajı kazanabilme-
si ve bu bölgede girişimcilik kültürünün 
yaygınlaştırılması da projenin gerekçeleri 
arasındadır.

Projenin uygulama sonuçları bölgenin 
yüksek nitelikli iş gücü eksikliğinin gide-
rilmesiyle birlikte uzun vadede firmaların 
nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştıra-
cak, iş gücü verimliliğinin artışıyla paralel 
olarak işletme verimliliği ve kapasite kul-
lanım oranı artacaktır. Yüksek teknoloji 
ve katma değeri yüksek üretimin makro 
anlamda ülkemizin ihracatına olumlu 
yönde katkı sağlaması beklenmektir.
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Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini 
devam ettirirken, müzik endüstrisinde 
yaşanan kriz derinleşiyor. Büyük festival-
ler, canlı performanslar ve turneler iptal 
ediliyor veya erteleniyor. Müzik sektö-
rünün salgın nedeniyle durma noktası-
na gelmesinden etkilenenler ise yalnızca 
müzisyenler ve sanatçılar değil, bir kon-
serin gerçekleşmesini sağlayan ses, ışık 
ve dekor gibi alanlarda çalışan emekçi-
ler…  Sakarya Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, 
yasakların risk kaynaklı olmasını haklı 
bulanlardan ancak sanatsal aktivitelerin 
ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunun 
altını çiziyor. Sanatın hiçbir zaman dört 
duvar arasına sığdırılamayacağını hatır-
latan Sazak, sosyal medyadaki konser ve 
paylaşımların bunun ispatı olduğunu dü-
şünüyor: “Aslında bir yardım çığlığı sosyal 
medyada yapılan her performans aslında 
müzisyenin nefes alması. Varlığını ortaya 
koyması.” Seyirciden uzaklaşmak zorun-
da kalan sanat ve gösteri dünyasının en 
önemli sorunu şu an ekonomik. Ancak sa-
nat dünyasında performanslarıyla hayatı-
nı sürdürenlerin büyük çoğunluğu sosyal 
güvenceleri olmadan çalışıyor. Sazak, 
sektörün kanayan bu yarasını pandemi-
nin daha derinleştiğini işaret ediyor: “Sa-
yılarını bilmemiz mümkün değil. Çünkü 
bu kişiler herhangi bir sosyal güvenceye 
sahip değil. Herhangi bir sendika ya da 
meslek odasına bağlı çalışmıyorlar. Kayıt 
dışı çalıştıkları için de devletten bir yar-

dım alamıyorlar. Salgın nedeniyle yaşanan 
işsizlik sonucu zor durumda olan müzis-
yenlerin sayısı azımsanmayacak kadar 
çok.” Prof. Dr. Sazak, bu topluluğun gö-
rünmeyen kısmı yani sahne arkasının da 
zor durumda olduğunu belirtiyor: “Kon-
ser salonunun temizlik personelinden tu-
tun bilet gişesinde bulunan görevliye ka-
dar geniş bir kitle bu olaydan etkileniyor. 
Konser hazırlığı yapan sesçi, ışıkçı, ton-
maister, dekor, kostüm, makyaj, ulaşım, 
sahne kurulumunda görev alan personel, 
ilk aklıma gelenler arasında. Tabii ki hepsi 
etkileniyor.” Nilgün Sazak’a göre bu süre-
cin daha hafif atlatılabilmesi için ‘sosyal 
devlet’ elinin kültür sanat sektörüne el 
atması gerekiyor. Sanatçıların bir mes-
lek örgütüne bağlı olarak, devletin sosyal 
güvenlik ağına girmeleri gerektiğini dile 
getiren Prof. Dr. Sazak, bu mekanizma 
sayesinde verilen hizmetlerin bir tarifesi 
olacağını, emeklerin karşılığı olacağı gö-
rüşünde. Ancak özellikle müzisyenlerin 
dayanışma içinde oldukları sendika ve 
meslek odası altında toplanamadıklarını 
belirtiyor.  Salgının olumsuz etkilediği bir 
diğer nokta ise sanat eğitiminin uzaktan 
yapılması. Sazak, bire bir derslerin yay-
gın olduğu konservatuarda öğrenciler-
le duygusal bir bağ kurulduğunu sadece 
teknik konuları değil onların neşesini, 
üzüntüsünü paylaşan bir eğitim modeli 
uygulandığını vurguluyor.  Sanat eğitimi-
nin uzaktan yapılan modelle didaktik bir 
sürece girdiğini bunun da bireysel farklı-

lıkları göz ardı ettiğini belirtiyor. Sazak’a 
göre bir diğer sorun ise uygulama: “Ders 
esnasında verilen egzersiz ve eserlerin 
hoca tarafından dinlenmesi, öğrencilere 
düzeltmeleri gereken davranışların bildi-
rilmesi, ardından ikinci kez gelen video-
ların değerlendirilerek bildirilmesi, tüm 
hocalar için zaman alıcı ama gelişim için 
son derece gerekli olan bir süreci berabe-
rinde getirdi. Müzik eğitimi uzaktan tam 
anlamıyla verimli olamıyor bu nedenler-
le. Günümüzde tabii ki teorik derslerin 
uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konu-
sunda bir sorun yaşanmadığını yaşayarak 
öğrendik. Bu durum normal eğitime geç-
tiğimiz günlerde de aynı şekilde devam 
edebilir. Fakat uygulamalı derslerin mut-
laka yüz yüze yapılması gerektiği inancını 
taşıyorum.”

müzik sektörü

ayakta kalmaya çalışıyor
Pandemi Sürecinde

Prof. Dr. Nilgün SAZAK
SAÜ Devlet Konservatuvarı 

Müdürü
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SAÜ’
Türkiye’de bir ilk daha

den

Dünya genelinde yeni tip 
koronavirüs bulaşanların 
sayısı Ekim ayında 37 
milyona ulaştı.  Salgında 
hayatını kaybedenlerin 
sayısı 1 milyon 70 bine 
yükseldi, iyileşenlerin 
sayısı 27 milyon 800 bine 
yaklaştı. Tüm dünyada 
bunlar olurken, ülkemizde 
de koronavirüs vakaları 
ve ölümleri devam ediyor. 
Her gün 100 binden fazla 
hastaya test yapılıyor, 
toplam yapılan test sayısı 
ise 12 milyonu buluyor.

RUMEYSA NUR ZORLU
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından 
yerli ve milli ilk Covid-19 Test Kiti geliş-
tirildi. Bütün dünyayı saran koronavirüs 
salgınına karşı ülkeler kendi önlemlerini 
kendileri almaya çalışıyor. Türkiye’de o ül-
kelerden biri. SAÜ’ lü öğretim elemanları 
tarafından Türkiye’de görülen ilk vakadan 
yaklaşık bir ay sonra Covid-19 Örnek Alma 
Test Kitini geliştirildi.  

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin’de or-
taya çıkan yeni koronavirüs kısa süre 
içerisinde bütün dünyayı etkisi altına 
aldı. SARS ve MERS gibi koronavirüs fa-
milyasından olan Covid-19 hastalığı Ocak 
ayında tüm dünya ülkelerinde yavaş yavaş 
görülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) Ocak ayında virüsün sağlık siste-
mi zayıf olan ülkelerde yayılma hızından 
korktukları için küresel ölçekte acil du-
rum ilan edildiğini açıkladı. Vaka sayısı 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
hızlı bir şekilde artış gösterdi ve test ki-
tine olan ihtiyaç her geçen gün yükseldi.

Üniversiteler ülkenin kalkınma öncelikle-

rine somut katkı veren kurumlardır. SAÜ 
savunma, otomotiv, biyomedikal ürünler 
ve siber güvenlik gibi alanlar da mukaye-
seli üstünlüğe sahip bir üniversite. SAÜ’lü 
öğretim elemanları tarafından geliştirilen 
Viral İncelemeler için Örnek Alma Seti ile 
üniversite biyoteknolojik üstünlüğü de-
vam ettirdiğini gösteriyor. 

En yüksek seviyede 
test güvenilirliği 

Yeni tip Covid-19 ile mücadele kapsamın-
da SAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Oğuz Karabay ve 
Prof. Dr. Mehmet Köroğlu Viral İnceleme-
ler için Örnek Alma Seti geliştirdi. Yapılan 
araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları 
sonucu burun ve boğazdan alınan örnek-
lerle sonuç veren Covid-19 örnek alma 
test kiti en üst seviyede güvenilirlik su-
nuyor. 

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan Co-
vid-19 örnek alma test kiti tanıtım toplan-
tısında üniversite olarak Ar-Ge ve eğitim 

faaliyetlerinde kesinti olmaması için çaba 
sarf ettiklerini dile getirdi. Yapılan Ar-Ge 
faaliyetlerinin ürüne dönüşmesi ile ülke-
mizin kalkınmasına somut katkı sunmuş 
olacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Fatih Savaşan, patentlerin ticarileşmesi-
nin önemli olduğunu SANİTEST ile baş-
layan ticarileşmenin Covid-19 test kiti ile 
devam ettiğini vurguladı.

Rektör Savaşan, koronavirüs ile müca-
delenin temelinde tedaviden önce doğru 
teşhis ve buna dayalı izolasyonun oldu-
ğunu vurgulayarak, Ar-Ge faaliyeti ola-
rak geliştirdikleri bu ürünün, yapılan test 
sayısını ve bu testlerden doğru sonuç 
alınmasını olumlu etkilediği belirtti. Rek-
tör Savaşan, “Ürünü çok kısa bir sürede 
Üniversite hocalarımız ve Sakarya’daki 
bir firma ile üretmekten ve ilimizde kul-
lanmaktan, bundan sonra da umarım ki 
ülkemizde ve dünyanın başka ülkelerine 
yayılmasını sağlamaktan Sakarya Üni-
versitesi’nin bir mensubu olarak onur ve 
mutluluk duyarım” diyerek sözlerini son-
landırdı.
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SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ka-
rabay  hastalığın erken teşhis edilmesinin 
hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu 
test kiti ile hastanın pozitif veya negatif 
olduğunun yaklaşık 2,5 saat gibi kısa bir 
sürede belirlendiğini ifade etti. Karabay; 
“Pozitif hastaları kısa sürede tespit ederek 
karantinaya aldığımız takdirde hastalığın 
yayılımı etkili bir şekilde engellenmiş olu-
yor. Patentini aldığımız test kitini öncelik-
le Sakarya’daki hastalarımızda kullandık 
kısa zamanda yayılımını sağlayarak günde 
10 bin adet ürettiğimiz ve ihtiyaç halinde 
50 bin adet üretebileceğimiz test kitinin 
hastanelerde kullanılmasını sağlıyoruz” 
dedi. 

SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Köroğlu ise ürünü dünyada birkaç ülkenin 
ürettiğini ve üretilen miktarın az olması-
nın dünya geneline dağıtımı engellediğini 
kaydederek, “SAÜ Teknokent’te hızlı bir 
şekilde Ar-Ge çalışmalarını gerçekleş-
tirip girişimci firma ile birlikte üretim 
aşamasına geçtik. Test kitini Sakarya’da 
yerli imkanlarla, yurtdışından ithal edilen 
ürünlere göre yaklaşık 3’te 1 daha uygun 
maliyetle üretiyoruz” dedi. Ürünü geliş-
tirmek ve tüm ülke tarafından kullanıl-
masını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı 
ile temasta olduklarını söyleyen Köroğlu, 
test kitinde hastanın boğazı ve burnundan 
sürüntü almaya yarayan özel bir çubuk 
kullandıklarını ifade etti. Alınan örne-
ği laboratuvar süreçlerine kadar virüsün 
bozulmasını engelleyen sıvı bir besleyici 
ortamda tutulduğunu belirten Köroğlu, 
besleyici ortamın SAÜ’lü akademisyenler 
tarafından Sakarya Teknokent’te üretildi-
ğini kaydetti.



{ {
Yaşanan 

pandemi sürecinde 
gösterdikleri üstün gayret ve 
fedakarlıklardan dolayı tüm 

sağlık çalışanlarına 
teşekkür ederiz.
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ile temizlik 
kontrol altında 

‘SANİTEST’ 

Yerli ve milli 
özelliklere sahip 
Sanitest, SAÜ’lü 
bilim adamları 
tarafından, özgün 
fikrin laboratuvarda 
geliştirilerek katma 
değeri yüksek 
ticari ürün haline 
gelmesinin örneğini 
teşkil ediyor. Sanidez 
firması ile ticari bir 
ürün haline gelen, 
ülkemizde ve yurt 
dışında distribütörlük 
verilerek satışına 
başlanan bu ürün 
ile üniversite-sanayi 
iş birliğinin önemi 
vurgulanıyor.

MERVE KURTULAN
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Sakarya Üniversiteli (SAÜ) bilim insanla-
rı tarafından hastane, gıda deposu, hava 
limanı, otel, restoran, kreş-okul, kümes, 
çiftlik ve kesimhane gibi toplu yaşam 
alanlarında yüksek düzey temizliğin ya-
pılmasını sağlayan sıvı sprey geliştirildi. 
Morötesi ışınla temizlik kontrolünün sağ-
landığı ürünün patenti geçtiğimiz yıl alın-
dı.  Bilimsel bilginin katma değeri yüksek 
bir ürün olarak ticarileştiği Sanitest ile 
özellikle yüksek düzey temizliğin önemli 
olduğu alanlar rahatlıkla kontrol edilebi-
liyor. 

Ürünün tanıtıldığı basın toplantısında 
konuşma yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Fatih Savaşan ilk ve Türkiye’de sınırlı sa-
yıda örneği olan bir ticarileşmenin haklı 
gururunu yaşadığını belirtti. Rektör Prof. 
Dr. Fatih Savaşan sektörle entegrasyonu 
yüksek, nitelikli eğitim ve akademisyen 
yapısı, Ar-Ge kapasitesi ve uluslararası-
laşma düzeyiyle Sakarya Üniversitesi’nin 
bir marka haline geldiğini ifade etti. 

Rektör Savaşan, Türkiye’nin başarı hika-
yesini ancak katma değeri yüksek ürün-
leri geliştirmesiyle sürdürebileceğini, 
böylece bölgesel ve küresel siyasette ba-
şarısını devam ettireceğini vurgulayarak, 
geliştirilen ürünlerin patentinin alınarak 

ticarileşmeye geçmesinin başarının de-
vamlılığını sağlayacağını söyledi. 

Üniversite-Sanayi işbirliği ile 
yerli ve milli ürün raflarda 

Yerli ve milli özelliklere sahip Sanitest,  
özgün bir fikrin SAÜ’lü bilim adamları ta-
rafından, laboratuvar ortamında geliştiri-
lerek katma değeri yüksek bir ticari ürüne 
dönüştürülmüş halidir. Sanidez firması ile 
ticari bir ürün haline gelen, ülkemizde ve 
yurt dışında distribütörlük verilerek satı-
şına başlanan bu ürün ile üniversite-sa-
nayi iş birliğinin önemi vurgulanıyor.

SANİTEST nasıl kullanılır?

Yüksek düzey temizliği sağlayan sprey 
sıvı, temizlik yapılacak alanda kullanıl-
dıktan sonra temizlik kontrolünü yapan 
kişilerin UV ışık kaynağı ile temizliğin 
yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağ-
lıyor. Sprey sıvı ile temizliğin yapılıp, UV 
ışık kaynağıyla kontrolünün rahatlıkla 
sağlanması patojenlerin yayılma riski-
ni azaltıyor. Bu özellikleri ile SANİTEST 
çevresel temizliği sağlayarak, bulaşma 
oranını azaltıyor. Hastane gibi hijyenin 
önemli olduğu alanlarda yüksek düzey 
temizlik yapılmasını sağlayarak enfeksi-

yonların önlenmesinde etkin olduğunu 
gösteriyor ve kontrol edilebilen hijyenik 
ve sağlıklı durumların oluşturulmasında 
ve devam ettirilmesinde büyük rolü bulu-
nuyor. SANİTEST kritik noktaların dene-
timinde rahatça kullanılarak efektif hijyen 
ortamını sağlıyor ve böylelikle ortamdaki 
enfeksiyonları azalmasına büyük katkıda 
bulunuyor. 

SANİTEST nerelerde kullanılır?  

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde, 
ameliyathanelerde, hasta oda ve banyo-
larında havalimanlarında, otellerde, gıda 
tesislerinde, restoranlarda, kreş ve okul 
gibi birçok alanın yüksek düzey temizli-
ğinde kullanılıyor. Bu ürünü Türkiye’de ve 
dünyada kullanılabilecek bir ürün haline 
getirmek amacıyla Kimya Bölümü’nde-
ki akademisyenlerle 10 yıldır çalıştığını 
belirten SAÜ Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bi-
limleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkla-
rı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz 
Karabay, “Geliştirdiğimiz bu ürünle has-
tane temizliğinin kontrolünü yapıyoruz. 
Elde ettiğimiz olumlu sonuçlardan sonra 
girişimci bir firma ile iletişime geçtik ve 
ürünün yerli ve milli bir firma tarafından 
patentinin alınarak üretilmesini sağladık” 
şeklinde konuştu.
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BİZİMLE
gelecek

gelecek

ZEYNEP DİLARA AKYÜREK
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Gelecek herkesin 
zihninde merak 
uyandırıyor. Teknoloji 
geliştikçe biraz daha 
yaklaştığımız gelecek, 
aslında her adımda 
biraz daha uzaklaşıyor. 
Böylece bilimdeki 
gelişmeler yeni icatlara, 
icatlar yeni ihtiyaçlara 
gebe kalıyor…
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Kişisel açıdan güvenlik, insanlığın en bü-
yük istek ve ihtiyacıyken, ulusal ve ulus-
lararası boyutta da durum böyle. Günü-
müzde güvenlik ihtiyacı eskisi gibi yüksek 
duvarlar, dikenli tellerle değil de şifreli 
ve uzaktan yönetilebilen güçlü siber sis-
temlerle sağlanıyor. Siber güvenlik en ba-
sit sosyal medya uygulamalarından, veri 
güvenliğine, milli savunmadan, toplum 
güvenliğine kadar hayatımızın önemli bir 
parçası. Bu büyük sistem çalışırken, test 
laboratuvarları ile test ediliyor, siber gü-
venlik uzmanları tarafından her gün biraz 
daha geliştirilmeye devam ediyor.

İnsanlığın en büyük sorunlarından biri 
iç savaşlar, hayatını kaybeden masum 
halklar, anne babasız büyüyen çocuklar, 
umuda yolculuk eden mülteciler. Tüm bu 
insanlar güvenlik, güvenli yuva özlemi ile 
mücadele ederken, siber güvenlik acaba 
onlar için de bir umut ışığı olabilir mi? 
Silahtan çıkan mermiyi engelleyemeyiz 
belki, peki o merminin silahtan hiç çık-
mamasını sağlarsak, sadece ülkemizdeki 
değil, sınır ötesindeki başka milletlere de 
güvenliği sağlayabilir miyiz? Eğer tekno-
loji güvenliği ve güvenlik barışı sağlıyor 
olsa, ateşli silahların, mermilerin ve tüm 
savunma sistemlerinin yerini alabilecek 
kadar güçlü ve adil karşılayabilir miydik 
siber güvenlik ile ihtiyacımızı? Ülkemizde 
üretilen İHA-SİHA’lar yazılımlarla kontrol 
edilen savunma sistemleri olarak siber 
güvenlik sistemleri ile de koruma altında-
lar. Büyük bilgisayarların, geniş kodlarla 
ördüğü bu güvenlik duvarı ülkemiz adı-
na askerî açıdan büyük bir güç sağlarken 
üniversitemiz sınırda insansız hava araç-
larına enerji oluyor. Sakarya Üniversitesi 
yerli arabalarda ve insansız hava araçla-
rında kullanılmak üzere yerli ve milli ba-
tarya üretiyor. AB tarafından destekle-
nen lityum sülfür bataryalar hali hazırda 
kullanılan lityum iyon pillerden çok daha 
fazla enerji depolayabiliyor. Ayrıca proje-
nin ve üretimin yerli ve milli imkânlarla 
yapılması enerji ihtiyacımızda dışa bağlı-
lığın azalmasını da sağlıyor. 

2030’larda yaygınlaşması beklenen lityum 
sülfür bataryalar ile lityum iyon batarya-
ların sıcak ve soğukta oluşan dezavan-

tajlarının ortadan kaldırması planlanıyor. 
Proje koordinatörü Mahmud Tokur ile 
yaptığımız röportajda yeni nesil batarya-
lar hakkında daha çok bilgi edindik.

Tokur, lityum sülfür bataryaların lityum 
iyon bataryalara nazaran teorikte 5 kat, 
pratikte ise şimdilik 1,5 kat fazla enerji 
yoğunluğuna sahip olduğunu söyledi. He-
nüz yolun başındaymışız, ama yaptığımız 
röportajla motivasyon kaynaklarının milli 
hedefler doğrultusunda çalışmanın ver-
miş olduğu gurur olduğunu öğrendik. Biz 
de hem çalışmayı hem de çalışmaya kat-
kısı olan herkesi destekliyoruz ve gururla 
enerjimizi yerli ve milli imkânlarla sağla-
yacağımız günler için gün sayıyoruz…

“Söz konusu memleket 
olunca diğer bütün engeller 
sadece aşılması gereken 

sayısal birer değerden 
ibaret kalıyor.”

Röportaj boyunca etkileyici birçok cümle 
geçti. Şimdi biz milli duygularla çıkılmış 
bu gurur verici yolun destanını yazmak-
ta çok zorlanıyoruz. Dünya, ülkeler arası 
ilişkiler, oynanan oyunlar, kurulan tuzak-
lar gizli ve kirli olaylar yaşanırken ülkemiz 
bu çalışma ile oyun kurucu olabilirmiş. Bu 
bize yeni ve güçlü devlet olmak hayalini 
kurdurdu. Yani aslında gelecek bizim eli-
mizde... 

Fatih’ten kalma kır at bulutta şaha kalk-
sın diye göklere şanlı adımızı yazan hava 
araçları bizden güç alacak. Bu uğurda 
mücadele eden güçlü yürekler;

Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın! 
Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! 
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın! 

Siz yeter ki koşun arkanızda koskoca bir 
ordu var, mücadelemiz uğruna gece gün-
düz demeden çalışmayı düstur edinmiş...

“Yeni nesilden çok umutlu 
olduğumu söyleyebilirim.”

Proje koordinatörü Mahmud Tokur’a ge-
lecek nesillere, yeni mühendislere ne 
söylemek istersiniz diye de sorduk. To-
kur; ‘’Bizim yapamadığımız nice işleri on-
lar yapacaktır. Çünkü farkındalıkları çok 
yüksek ve hayalleri çok büyük. Yeter ki 
bu hayallerine sonuna kadar sahip çıkıp 
o uğurda doğru şekilde çalışsınlar.’’ dedi. 
Sınırları zorlamalıyız. Meyve verebilmek 
için, daha özgür olabilmek için geleceğe 
daha güçlü koşabilmek için…

Biz inanıyoruz 2030’lara, güvenli gele-
ceğe, güzel günlere ve güçlü Türkiye’ye! 
Yeter ki öğrenme ve üretme aşkımız hep 
bizimle olsun. Enerjimiz hep daha faz-
la olsun, her gün daha sağlam basalım 
ayaklarımız üzerine. Unutmayın, 4 teker 
üzerinde, gökyüzünde ve dünyanın her 
yerinde gelecek bizimle gelecek!

Arş. Gör. Dr. Mahmud TOKUR
Proje Koordinatörü
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Endüstriyel
Kenevir

ARZU GÜL ERDOĞAN
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Yüzyıllardır kağıt, ip ve kanvas yapımın-
da kullanılan endüstriyel kenevir Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde ordu ve do-
nanmanın ihtiyaçlarını gidermek için ye-
tiştiriciliğine önem verilmiş bir bitkidir. 
Oldukça yağlı bir içeriğe sahip olan kene-
vir yakıt, sabun ve boya yapımında kulla-
nılır. Besleyici olduğundan gıda olarak da 
tüketilebilen kenevir tohumu Farsça “şah 
tohumu” olarak da bilinir. On dokuzuncu 
yüzyıla kadar gemilerin yelkenlerinde, 
donanımlarında ve ağlarında kullanılan 
kenevir günümüzde otomotiv bileşen-
lerinde cam elyafının yerini almakta ve 
pencere kaplamaları, duş perdeleri ve 
döşemeler için kumaş haline getirilen ke-
nevir biyogaz ve biyoakıt olarak da kulla-
nılmaktadır.

Sağlık alanında da kullanılan endüstriyel 
kenevir, tohumlarıyla birlikte preslenip 
sonrasında çözdürme ve damıtma işlem-
lerinden geçirilerek elde edilen ‘’Canna-
bidiol’’ maddesi tüm dünyada giderek 
yaygınlaşan bir kullanıma sahiptir. Her-
hangi bir uyuşturucu etkisi bulunmayan 
ve birçok bitkisel yağ gibi kullanılan bu 
yağın dünyadaki kullanımı son altı sene-
de iki kattan fazla artış göstermiştir. Hem 
gıda takviyesi hem de bir ilaç alternatifi 
olarak çeşitli olumlu etkileri gözlenen 
kenevirin, Haziran 2018 itibariyle FDA 
tarafından ilk ilaç düzeyinde kabulünü 
alarak reçete ile iki farklı epilepsi türü-
nün tedavisinde kullanılması onay-
lanmıştır. 

Bunlarla birlikte CBD’nin akne tedavisi, 
alzheimer tedavisi, epilepsi ve tip1 diya-
bet başta olmak üzere pek çok rahatsızlık 
için alternatif veya destekleyici bir mad-
de olabileceği ile ilgili olumlu sonuçlan-
mış pek çok araştırma bulunmaktadır. 

Geçmişten Günümüze: 
Türkiye’de Kenevir Üretimi

Kenevir belirli illerde üretimi yapılan 
tek yıllık bir bitkidir. Üretiminin değer-
lendirilmesi maksadıyla kamu tarafın-
dan yapılan ilk yatırımlar Kastamonu’da 
gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlardan 
ilki Sümerbank tarafından 1946 yılında 
kurulan Taşköprü Kenevir Fabrikası’dır. 

Dört bin ton çubuk kenevir işleme 
kapasitesine sahip fabrika, bölgede 

16-24 bin ton üretim olmasına karşın, 
çeşitli nedenlerle kapasitesinin yarısı ka-
dar kenevir alabilmiştir. Fabrikanın tam 
kapasite ile çalışamaması ve zarar etmesi 
nedeniyle Sümerbank 1949 yılı sonunda 
kenevir havuzlama ve soyma tesisinin 
kapatılması kararını alarak 1951 yılı orta-
larında faaliyetine son vermiştir. Kasta-
monu’da kurulan diğer bir tesis Kendir 
Sanayii Müessesi’dir. Kenevir elyafından 
sicim ve kanaviçe üretimi amacıyla 1945 
yılında sanayi planına dahil edilerek 1949 
yılında inşasına başlanmıştır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin çuval ihtiyacını kar-
şılayan fabrika, hammadde olarak kulla-
nılan kenevirin randıman ve karlılığının 
düşük olması nedeniyle 1953 yılından 
sonra Hindistan’dan çok daha ucuz olan 

kenevir muadili olarak kullanılan jüt ithal 
edilmeye başlanmıştır. Kenevir üretimini 
olumsuz yönde etkileyen bu durum İz-
mit’te kurulu SEKA’ya ait fabrikaya kağıt 
üretiminde kullanılmak üzere kenevir 
alınmasıyla telafi edilebilmiştir. 1976 yılın-
da Taşköprü’de SEKA’ya ait kağıt fabrikası 
kurulması kararı alınmış ve fabrika 1984 
yılında faaliyete geçmiştir. 1998 yılında 
özelleştirme kapsamına alınan fabrika 
2004 yılında özelleştirilerek satılmıştır. 
Özelleştirme sonrasında fabrikanın kene-
vir ihtiyacını karşılamak için, daha ucuz 
olması sebebiyle, yurt dışından temin 
yoluna gidilmesi kenevir üretimini bitme 
noktasına getirmiştir. 

Yeni Bir Süreç Başlıyor

Uzun süre geri planda kalan kenevir to-
humu esrar olarak kullanılması nedeniyle 
halkın gözünde belirli önyargılar doğur-
muştur. Öte yandan 2019 yılında endüst-
riyel kenevir ekiminin 19 ilde serbest 
bırakılmasıyla birlikte ekim alanlarının 
artması beklenmiştir. Türkiye’de 29 Eylül 
2016 tarihinde çıkan yönetmelik ile bazı 
kontrol unsurları oluşturulmuştur. Kont-
rollerde esas amaç; izinsiz yetiştiricilik ile 
uyuşturucu madde üretimine mani ol-
manın yanı sıra, izinli kenevir üretiminde 
eğitim ve yayım çalışmaları ile THC mad-
desi düşük 11 kenevir çeşidi kullanılarak 
uygun tekniklerle üretimin yapılmasını 
sağlamaktır. İçindeki THC oranının dü-
şürüldüğü tohum ıslahı projeleri devam 
etmektedir.
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Ekrem YÜCE
Sakarya Büyükşehir Belediye 

Başkanı

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN
Sakarya Üniversitesi 

Rektörü

İş Birliği Protokolü

Yönetmelik düzenlemeleriyle 2019 yılın-
da tekrar gündeme gelen endüstriyel ke-
nevir üretimi belediyeler ve üniversiteler 
arası iş birliği protokolü ile destekleniyor.  
Kenevir ile ilgili denemelerin kurulma-
sı amacıyla protokoller imzalanıyor. Bu 
denemeler bilimsel esaslara göre uzman 
bilim adamları tarafından yürütülmek 
üzere; sarf malzemeleri, hizmet alımı, 
ilgili ekipman ve demirbaş, laboratuvar 
analizleri ve ziraat mühendisi gibi des-
tekleri konu alan iş birliklerini kapsıyor. 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ek-
rem Yüce endüstriyel kenevir ürününün 
AR-GE çalışmaları ile ilgili Sakarya Üni-
versitesi ile iş birliği gerçekleştirilmesi 
için protokol imzaladı. Savaşan, akade-
misyenlerin kenevirden neler üretilebi-
leceğine dair işin içinde olmasının Ar-Ge 
altyapısını geliştirme bakımından önemli 
olduğunu ifade ederek, “Özellikle bilgiye, 
bilginin ürüne dönüşmesini, Ar-Ge’nin 
teknolojiye dönüşmesi konumunda üni-
versiteye güvenilmesini, alan açılmasını 
ayrıca değerli buluyoruz. İnşallah bu iş 
birliğinden hayırlı ve bereketli sonuçlar 
alabiliriz. Kazanan her zaman Sakarya 

olacak. Bilimsel bilgi sayesinde ülkemize 
de fayda sağlayacağımızı düşünüyorum” 
değerlendirmesinde bulundu. Tarihi bir 
anlaşmanın heyecanını yaşadığını dile 
getirerek sözlerine başlayan Başkan Ek-
rem Yüce, “Uzun yıllar dünyada ve ülke-
mizde ekimi yapılan, ülke ekonomisine 
ciddi katma değer sağlayan ve daha sonra 
çeşitli gerekçelerle yasaklanan; ekimine, 
dikimine, hasadına asla müsaade edilme-
yen kenevirin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
teşvikleriyle ülkemizde tekrar ekim alan-
ları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi 
olarak bizler de bu çizgide yerimizi aldık. 
Ekim işlemlerimizi bakanlığımızdan onay 
alarak başlattık. Tabi ki izin alınması bir 
süreçti; ancak bu sürecin esas fiili du-
rumu sonuçtur. Sonuçlara ulaşmak için 
bölgesel kalkınma modelini hedef olarak 
koyduk. Bu hedef doğrultusunda Sakarya 
Üniversitemiz ile mucize ürünümüz ke-
nevirin ekiminden hasadına, toprağından 
tohumuna kadar bütün safhalarını iş bir-
liği halinde yürütmeyi arzu ettik. Sayın 
Rektörüm de bu konuda bizlere üniversi-
temizin bütün bilgi ve birikimleriyle her 
zaman destek vermeye hazır olduğunu 
ifade etti. Bugünde bu konuda bir pro-
tokol yapıyoruz. Bu tarihi günün hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
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6. Sakarya Uluslarası

Kısa Film Festivali’nde

Ödüller Sahiplerini Buldu

Sakarya Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nin bu yıl 
altıncısını gerçekleştirdiği 
Sakarya Uluslararası 
Kısa Film Festivali’nde 
ödüller sahiplerini buldu. 
Sakarya Millet Bahçesi’nde 
düzenlenen ödül törenine 
Sakarya Vali Yardımcısı Ersin 
Emiroğlu, Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 
Sakarya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fatih Savaşan, 
ilçe belediye başkanları, 
Sakarya Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yusuf Adıgüzel ve pek çok 
sanatsever vatandaş katıldı.

MERVE KURTULAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sakar-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
larıyla gerçekleşen festivale toplam 
139 film katıldı. Ön elemeyi geçen 20 
film kurmaca ve belgesel dallarında 
yarıştı. Festivalde Belgesel dalında 
‘Oyuncakçı’ filmiyle Yağmur Kartal 
birincilik ödülünü alırken, ‘Seval’ adlı 
kısa filmiyle Ahmet Keçili ikinciliğe, 
‘Büyülü Fener Bekçileri’ belgeseliyle 
Ferhat Zengin-Bahadır Kapır isimleri 

üçüncülüğe layık görüldü. Kurmaca 
dalında birinciliği ‘Şeker Gıda’ fil-
miyle Ferman Narin, ikinciliği ‘Tepe-
taklak Cinayet’ adlı filmiyle Çamran 
Azizoğlu, üçüncülüğü ise ‘Lekesiz’ 
filmiyle Mehmet Oğuz Yıldırım aldı. 
Çevrimiçi öğrencilerin oylarıyla be-
lirlenen Mansiyon Ödülleri’nin sa-
hibi ise Kurmaca dalında ‘Çamaşır 
Suyu’ adlı kısa filmiyle Büşra Bülbül, 
Belgesel dalında da ‘Ata Yurt’ filmiyle 

Gulnara Aitmamatova oldu. Ödüller 
sahiplerine teslim edildikten son-
ra ödül gecesine uzaktan bağlanan 
Şemsi İnkaya’ya ve Tamer Levent’e 
Türk sinemasına eşsiz katkılarından 
dolayı ödül takdim edildi. Emel Özu-
ğur’un sunuculuğunu yaptığı ödül 
töreninde Sakarya Üniversitesi Dev-
let Konservatuarı’nın ‘Türk Sinema-
sında Unutulmayan Şarkılar’ konseri 
geceye renk kattı. 
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Gençleri Destekliyoruz

Ödül töreninde konuşan Sakarya Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yusuf Adıgüzel, “Üniversiteler kültür 
ve sanatın bir parçasıdır. SAÜ olarak kül-
türe, sanata ve sinemaya büyük bir katkı 
sağlamak ve genç sinemacıları cesaret-
lendirmek için böyle bir organizasyona 
ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl genç arka-
daşlarımızı film çekmeye cesaretlendir-
me çabası büyüyerek, gelişerek devam 
etti. İnşallah bu böyle devam edecek. Ben, 
Türkiye’nin her yerinden hatta dünyanın 
birkaç bölgesinden bu yarışmaya film 
gönderen, yarışmaya katılan bütün ar-
kadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah 
bundan sonraki yıllarda da film festivali-
mizi daha kapsamlı hale getirerek yolu-
muza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Geçmişten Geleceğe Köprü

Geçmişten geleceğe bir köprü kurulması 
gerektiğini söyleyen Sakarya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Festi-
valimizde sergiler, söyleşiler, seminer-
ler yapıldı. Pandemiye rağmen bu kültür 
şölenini İletişim Fakültesi bizlere sundu, 
müteşekkiriz. Elbette Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın katkıları bizi cesaretlendi-
riyor. Çünkü bizim bir şekilde geçmişten 
geleceğe bir köprü kurmamız lazım bu-
nun yolu ise öğrencilerimizin film çek-
melerinden geçiyor. Bu festivalin inşallah 
şehri ile bütünleşen Sakarya Üniversite-
si’nin bir markası olacağını ileriki yıllarda 
uluslararası yönünün çok daha ağır basa-
cağını, çok daha değerli yeni yönetmen-
lere kapılar aralayacağını düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.

Bilim ve Sanat

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğ-
lu ise festivale katılmaktan memnuniyet 
duyduğunu söyleyerek “Bir kuşun özgür-
ce uçabilmesi için kanatlarından biri ilim 
biri de sanat olmalı. Sakarya Üniversi-
tesi bilim ve bu akşam burada gördüğü-
müz gibi sanata katkısıyla toplumumuzu, 
gençlerimizi uçuracak güce sahip. Ben 
böyle bir geceye şahitlik ettiğim için ger-
çekten mutluyum” dedi. Sanatın ve sanat-
çının desteklenmesinin önemine vurgu 
yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem Yüce, “Sanatçıların yeni bakış 
açıları geliştirmeleri için ön ayak olmanın 
önemi büyüktür. Biz de belediye olarak 
bu tür organizasyonlara destek veriyoruz 
ve vermeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Kurmaca Dalında 1. Ödülünü Şeker Gıda Filmi 
ile Ferman Narin, Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem Yüce’nin elinden aldı.

Öğrenci mansiyon ödülleri kurmaca kategorisinde 
“Çamaşır Suyu” filmiyle Büşra Bülbül aldı.

Öğrenci mansiyon ödülleri belgesel kategorisinde 
“Ata Yurt” filmiyle Gulnara Aitmamatova kazandı.

Belgesel Dalında 1. Ödülünü Oyuncakçı Filmi 
ile Yağmur Kartal Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem Yüce ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih 
Savaşan’ın ellerinden aldı.
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Üç gün boyunca şehirle bütünleşe-
rek gerçekleşen kısa film festivalinde 
çevrimiçi söyleşiler, film gösterim-
leri, yönetmen ve senarist atölyeleri 
düzenlendi. Prof. Dr. Şükrü Sim, Ayşe 
Böhürler, Ali Çalışır, Mehmet Erman, 
Selman Kılıçarslan ve Birol Güven gibi 
isimlerin katıldığı söyleşileri sanatse-
verler takip etme fırsatı yakaladı. Fes-
tival’in açılış gününde ‘Vadullah Taş 
Koleksiyonundan Türk Sinemasının 
En İyi 100 Filmi Seçkisi’ ve ‘Yıldırım 
Gencer Film Afişleri Sergisi’ büyük ilgi 
gördü.

Çevrimiçi Söyleşiler ve Atölyeler
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SAÜ’
Canlı Yayın Farkı

den
KORTAY GÜLSOY

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından 
gerçekleştirilen canlı yayınlar, Ramazan ayı süresince devam etti. 
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Sakarya Üniversitesi İletişim Koor-
dinatörlüğü tarafından Ramazan ayı 
boyunca akademisyenler ve şehrin 
önde gelenlerinin katılımıyla prog-
ramlar yapıldı.  Canlı olarak dört 
hafta boyunca Sakarya Üniversitesi 
youtube kanalında yayınlanan prog-
ramlarda; Pazartesi günleri Fen Ede-

biyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nec-
mettin Alkan ‘Tarih Söyleşileri’ ni, Salı 
günleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hatem Akbulut ‘Sağlık ve Teknoloji  
Söyleşileri’ ni, Çarşamba günleri Dr. 
Öznur Özdemir ‘Aile ve Toplum Söy-
leşileri’ni,  Perşembe günleri İlahi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Bostancı ‘Ramazan Söyleşileri’, Cuma 
günleri Prof. Dr. Bünyamin Bezci ‘Si-
yaset Okumaları’ nı gerçekleştirildi.  
Cumartesi günleri ise şehrin önemli 
isimleri ile ‘Şehir Söyleşileri’ yapıldı. 

Öğrenci odaklı akademik bilgilerin 
konuşulduğu bu programlar, inter-
net tabanlı yeni canlı yayın tekno-
lojisi kullanılarak izleyiciyle buluştu-
ruldu. Programların hazırlanması ve 
koordinasyonunda Genel Sekreter 
Yardımcısı ve İletişim Koordinatörü 
Ali Çiydem ve İletişim Koordinatör 
Yardımcısı Öğr. Gör. Ece Fidan gö-
rev alırken, programların canlı yayın 
yönetmenliğini SAÜ İletişim Fakülte-
si Arş. Gör. İsmail Kurtuldu, Teknik 
yönetmenliğini Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Cengiz 
Apaydın yaptı. İletişim koordinatör-
lüğü personeli ve aynı zamanda SAÜ 
İletişim Fakültesi öğrencisi olan Kor-
tay Gülsoy ve Duhan Soruklu can-
lı yayınların resim seçiciliğini ve Kj 
operatörlüğünü üstlendi.

Canlı Yayın Mezuniyet 
Törenleri

Etkileşimli canlı yayınlar ile gerçek-
leştirilen Sakarya Üniversitesi 2020 
Mezuniyet Törenleri açılış konuşma-
sını SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Sa-
vaşan yaptı. Rektör Savaşan, üniver-
sitenin bu yıl akademide 50’nci yılını 
kutladığını belirterek, “Salgın dola-
yısıyla farklılaşan böyle bir ortamda 
mezun olan ilk öğrencilerimizsiniz. 
Dileriz ki yine kampüslerimizde kep-
lerimizin atıldığı, fotoğraflarımızın 
çekildiği, daha şen şakrak olduğumuz 
mezuniyet törenlerine döneriz” dedi.

Dereceye Girenler 
Ödüllerini Canlı Yayında 
Ailelerinin Ellerinden Aldı

Üniversite genelinde tüm fakülteler-
de ilk üçe giren öğrenciler ile me-
zun oldukları fakültelerin dekanları 
arasında etkileşimli canlı yayınlar 
gerçekleştirildi.  29-30 Eylül tarih-
leri arasında düzenlenen törenlerde 
fakülte ve bölümlerinde dereceye 
giren öğrenciler ödüllerini ve plaket-
lerini yakınlarından aldı. Tören sıra-
sında öğrencilerin heyecanlı olduğu 
görülürken, mezunlar ve yakınları 
duygu dolu anlar yaşadı.

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN - Sakarya Üniversitesi Rektörü  
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Haber
Doğrulama

Post-Truth Çağda

Doç. Dr. Mustafa BOSTANCI
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Televizyon izleme süreleri ve gazete ti-
rajlarındaki düşüş, televizyona veda eden 
kanallar ve basılmama kararı alan gazete-
ler yeni bir medya endüstrisine işaret et-
mektedir. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla 
birlikte bilgiyi geniş kitlelere yayabilme 
gücü geleneksel medyanın tekelinden 
çıkmıştır. İnternet ve sosyal medya yal-
nızca doğru bilgiyi dolaşıma sokmamış 
aynı zamanda asılsız/yalan haberin ge-
niş kitlelere ulaşması noktasında da etkili 
olmuştur. Asılsız bilginin sosyal medya 
mecralarında kitleler tarafından ilgi gör-
mesi kimi zaman doğru bilgi olarak kabul 
edilmesini ve bilgi kirliliği sorunsalını 
da beraberinde getirmiştir.  Yalancının 
mumu artık yatsıya kadar yanmasa da 
geniş coğrafyalara çok hızlı ulaşmaktadır. 
Hızla üretilen ve dolaşıma giren, kitleler 
üzerinde etkili olan haberlerin artık gü-
venilirliği sorgulanmakta, doğrulanması 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Sosyal medyada sahte haber genellikle 
organik olmamakta, küçük ölçekli veya 
kendiliğinden gelişmemektedir. Örne-
ğin Twitter’daki sahte haberlerin çoğu, 
birkaç kurulu komplo ve propaganda si-
tesine bağlanmakta ve koordine edilmiş 
kampanyalar sahte haber yayılmasında 
önemli bir rol oymaktadır. Büyük sahte ve 
komplo haber sitelerine odaklanan asılsız 
haberle mücadele politikaları, insanların 
gördüğü sahte haber miktarının azalma-
sına katkı sağlayabilmektedir. Bu müca-
dele şekli, haber kaynağını engelleyerek 
bataklığı kurutmak olarak değerlendiril-
mektedir. Haber kaynakları sosyal medya 
platformlarının kendilerine sundukları 
imkanlarla daha geniş okuyucu kitlelerine 
ulaşmaktadır. Asılsız haberle mücadele-
de hesapların engellenmesinin yanı sıra 
hesapların içeriklerine kaynaklık eden ve 
yaygın bir şekilde asılsız haberler üreten 
internet sitelerini engellemek daha etkin 
bir çözüm olarak görülmektedir.

AB Komisyonu, sosyal medya mecraları-
nın asılsız haber konusunda çalışmalarına 
ilişkin yayınladığı raporda, Google, Twit-
ter ve Facebook tarafından gerçekleşti-
rilen daha fazla şeffaflık sağlama odaklı 
girişimler takdir edilmektedir. Rapor, 
özellikle siyasal reklamların işaretlenme-
sini olumlu bir gelişme olarak belirtmek-
te, asılsız haber ve sahte hesaplarla olan 

mücadelenin artırılması gerektiğinin al-
tını çizmektedir. Sadece bireylerin değil, 
özellikle siyasi seçimlerin gündemde ol-
duğu dönemlerde ülkelerin kaderine dahi 
etki eden asılsız haber sorunu karşısında 
sosyal medya platformlarından somut 
adımlar beklenmektedir. 

Asılsız haberin sosyal medya platformla-
rında yayılması yalnızca kullanıcılar için 
değil aynı zamanda platformlar için de 
büyük bir sorun olarak ortaya çıkmakta-
dır. Sosyal medya platformları genellikle 
uygunsuz olduğu düşünülen içeriklerin 
kullanıcılar tarafından işaretlenmesine, 
şikayet edilmesine imkan tanımaktadır. 
İşaretlenen içerikler kimi zaman platform 
çalışanları tarafından kimi zaman da ba-
ğımsız içerik denetçileri tarafından de-
ğerlendirilmektedir. Bilginin yayılma ve 
paylaşılma hızı dikkate alındığında plat-
formlar tarafından alınan uygunsuz içe-
rik ve asılsız bilgiyle mücadele tedbirleri 
yetersiz kalmaktadır. Reuters Enstitüsü 
(2018) raporuna göre; katılımcılar sahte 
ve güvenilmez haberlerle ilgili sorunla-
rı çözme konusunda yayıncıların %75 ve 
platformların %71 oranında sorumluluğa 
sahip olduğunu düşünmektedir.

Youtube, kullanıcılarının içerikleri çeşitli 
şekillerde bildirmelerine imkan tanımak-
tadır. Doğrudan asılsız haber şeklinde 
bir işaretleme bulunmasa da “Spam veya 
Yanıltıcı İçerik” seçeneği benzer bir işlev 
görmektedir.

Twitter “Tweeti Bildir” seçeneğiyle kulla-
nıcıların ilgili içerikten duydukları rahat-
sızlığı iletmelerine imkan verse de, asılsız 
haber özelinde bir işaretleme seçeneği 
sunmamaktadır.

Instagram kullanıcıları içerikleri “Şikayet 
Et” seçeneğiyle “Spam veya Uygunsuz” 
olarak işaretleyebilmektedir. Instagram 
topluluk kurallarına (2019) göre; Instag-
ram kullanıcılarının paylaşımları önemli 
ve haber değeri taşıyan içerikler olabil-
diği gibi, şiddet barındıran görseller de 
olabilmektedir. Instagram, yoğun şiddet 
içeren video ve görsellerle mücadele et-
mektedir.

Dünyanın en büyük sosyal medya mecrası 
olan Facebook, kimi zaman veri skandal-

ları ile gündeme gelse de, asılsız haberle 
mücadele konusunda önemli çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 30 
ülkeden 68 haber doğrulama ortağıyla 
çalışmaktadır.

Haber doğrulama ortaklarının Internatio-
nal Fact-Checking Network ( Uluslararası 
Doğruluk Kontrolü Ağı) tarafınden de-
netlenmeleri önem arzetmektedir. IFCN 
kapsamında 65 kuruluş aktif olarak pren-
sipleri yerine getirmekte ve bu ağın bir 
üyesi olarak faaliyetlerine devam etmek-
tedir. Türkiye’den Teyit ve Doğruluk Payı 
oluşumları da aktif olarak IFCN üyesidir. 
IFCN, haber doğrulama ağlarını aşağıdaki 
kriterler bakımından her yıl denetlemek-
tedir.

- Siyasi Tarafsızlık ve Adalet
- Bilgi Kaynaklarının Şeffaflığı
- Fon Kaynaklarının Şeffaflığı
- Çalışma Metodolojisi Şeffaflığı
- Açık ve Dürüst Doğrulama Politikası
 
Türkiye’de faaliyet gösteren haber doğru-
lama ağları tarafından incelenen haberle-
re ve sonuçlarına bir kaç örnek verilebilir:

Yargıç Frank Caprio tarafından iki Türk 
vatandaşın yargılanma videosunun ger-
çek olduğu teyid edilmiştir. “Köfteci Yu-
suf’u Bilal Erdoğan Aldı” başlığıyla yayılan 
paylaşımın doğru olmadığı teyid edilmiş-
tir. “Osman Dayıyı Savunmak İçin 800 
Avukat Başvurdu” başlığıyla sosyal med-
yada dolaşıma sokulan bir diğer haberin 
ise gerçeği yansıtmadığı belirlenmiştir. 
“Kamu Hastanelerinden Telefonla Ran-
devu Almak 4,5 TL” başlıklı haberin doğru 
olmadığı teyid edilmiştir. Haber doğru-
lama ağları yukarıdaki örneklere ilişkin 
araştırmaları yaparak (doğru/yanlış) so-
nuçları kamuoyuyla paylaşmıştır.

Üçüncü taraf haber doğrulayıcıların In-
ternational Fact Checking Network pren-
siplerini uygulamaları güven açısından 
önemlidir. Türkiye özelinde Teyit ve Doğ-
ruluk Payı benzeri doğrulayıcı organizas-
yonlarının sayısının artması gerekmek-
tedir. Asılsız haberle mücadelede içeriği 
doğrulama yönteminin yanı sıra, yoğun 
bir şekilde asılsız haber üreten siteleri 
engellemek de önemli bir adım olarak gö-
rülmektedir.

Doğrulama

Post-Truth Çağda

Doç. Dr. Mustafa BOSTANCI
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Kültürel
Çalışmalar

Dünyada ve Türkiye’de

Arş. Gör. M. Musab YILMAZ



SAÜ AKTÜEL 73

Bir disiplin olarak Kültürel Çalışma-
lar, 1950 ve 1960’lı yılların İngilte-
re’sinde ortaya çıkar. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında Avrupa’nın gene-
linde olduğu gibi İngiltere’de de ken-
dini gösteren varsıllaşma ve bunun 
alt ve orta gelirli bireylerin hayat-
larına getirdiği dönüşümü anlama 
çabası, bu alanın ortaya çıkmasında 
önemli bir rol oynar. 

Kültürel Çalışmalar başlığı altında 
kabul edilebilecek ilk eserler, kültür 
olgusuna yönelik o güne değin var 
olan elitist yaklaşımın dışına çıkar ve 
geniş halk kesimlerinin yaşam pra-
tiklerini anlamaya çalışır. Örneğin 
Richard Hoggart tarafından kaleme 
alınan Okuryazarlığın Kullanımları 
(The Uses of Literacy, 1957), modern 
iletişim araçları ve kitleselleşme 
üzerinden, oluşan yeni kültürü anla-
maya çalışır. Raymond Williams, Kül-
tür ve Toplum (Culture and Society, 
1958) adlı eserinde edebiyat metinle-
ri üzerinden İngiltere’de kültür olgu-
sunun geçirdiği görüşümleri ele alır. 
E. P. Thompson ise İngiliz İşçi Sınıfı-
nın Oluşumu (The making of English 
Working Class, 1963) adlı kitabında, 
işçi sınıfının oluşumunu o güne de-
ğin kabul edilen yaklaşımların aksi-
ne, sosyal tarih bağlamında ele alır.

Kültürel Çalışmalar alanının kurum-
sallaşması Richard Hoggart’ın 1964 
yılında Birmingham Üniversitesi’ne 
bağlı Çağdaş Kültürel Çalışmalar 
Merkezi (Center for Contemporary 
Cultural Studies)’ni kurması ile ger-
çekleşir. Merkezin başına 1968 yılın-
da Hoggart’ın halefi Stuart Hall’ün 
geçmesi, merkezi Kültürel Çalışma-
lar için yenilikçi ve deneysel çalış-
maların gerçekleştiği canlı bir or-
tam haline getirir. Disiplinlerarası 
bir alan olarak Kültürel Çalışmalar; 

göstergebilim, postyapısalcılık, tarih, 
felsefe, medya teorisi, feminist teori 
gibi sosyal bilimlerin farklı alanları-
nı politik olarak bağlantılandırarak 
eleştirel bir düzlemde bir araya ge-
tirir. Toplumsal düzeyde anlamın 
üretimi ve yayılımının güç ve kontrol 
sistemleriyle olan bağını açığa çıkar-
ma motivasyonunda olan Kültürel 
Çalışmalar, popüler kültür ürünleri 
merkezinde olmak üzere ekonomik 
ve sosyal kaynakların dağılımını ele 
alır. Cinsiyet, ırk, temsil, eğilimler 
gibi meselelerin ana akım medyadaki 
temsilini de problemleştiren Kültürel 
Çalışmalar, entelektüel olarak marji-
nal ve politik olarak karşıt bir yerde 
konumlanır. Kendisini tamamlanmış 
bir teorik yapı olarak konumlandır-
mayan Kültürel Çalışmalar, böyle-
likle hem tarihi ve politik bağlamlar 
arasında özgürce hareket etme şansı 
yakalar hem de sonsuz bir külliyata 
sahip sosyal bilimler alanında kendi-
sini her daim yenileme şansına sahip 
olur.

Kültürel Çalışmalar, ele aldığı me-
seleler ve bu meseleleri inceleme 
yöntemi bakımından, dünyanın farklı 
bölgelerinde de kolaylıkla kabul edi-
len bir çalışma alanı haline gelir. Bu 
alanın küreselleşmesi, onun mut-
lak bir İngiliz deneyiminden neşet 
etmesinden dolayı muğlaklaşarak 
anlam kaybı yaşamasına neden olsa 
da, aynı zamanda onun çeperlerini 
genişleten bir özellik haline de gelir. 
Her ülke ve bölge, Kültürel Çalışma-
ları kendisine farklı şekillerde mâl 
eder. Her ne kadar İngiliz etkisine 
daha açık olan Avustralya ve Kanada 
gibi ülkeler İngiliz deneyimine daha 
sadık kalsalar da küresel güney ola-
rak tabir edebileceğimiz Afrika ve 
Güney Amerika kıtalarındaki ülkeler 
kendi tarihsel deneyimleri uyarınca 

bu alanda varlık göstermeyi tercih 
ederler. Kültürel Çalışmalar’ın Tür-
kiye serüveninin ele alındığı kap-
samlı bir makale, yakın bir tarihte 
Prof. Dr. Nazife Güngör tarafından 
kaleme alınmıştır. Türkiye’de Kül-
türel Çalışmalar’ın 1990’lı yıllarda 
başladığını ifade eden Güngör, bu 
alanda gerçekleşen ilk faaliyet olarak 
1995 yılında İzmir’de Ege Üniversite-
si Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile 
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin 
Türk Amerikan Çalışmaları Derneği 
ile birlikte düzenledikleri Kültürel 
Çalışmalar Sempozyumu’nu gösterir. 
Kültürel Çalışmalar Türk akademisi-
ne ise ilk defa 1999 yılında girer. Aynı 
yıl Sabancı Üniversitesi’nde Cultural 
Studies adıyla bir lisans bir de yüksek 
lisans programı, Bilgi Üniversitesi’n-
de ise Kültürel İncelemeler adıyla bir 
yüksek lisans programı açılır. Bu üni-
versiteleri Boğaziçi Üniversitesi ile 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi takip 
eder ve Kültürel Çalışmalar, büyük 
oranda yüksek lisans düzeyinde ol-
mak üzere, Türk akademisinde sahip 
olduğu yeri gün geçtikçe güçlendirir.

Sakarya Üniversitesi de Kültürel 
Çalışmalar adı altında Türkçe ve 
İngilizce olmak üzere iki yüksek li-
sans programını bünyesinde barın-
dırmaktadır. Türkçe program 2014 
yılından beri faaliyetlerini sürdürür-
ken, bu yıl İngilizce program da ilk 
öğrencilerini almıştır. Ayrıca, Sakar-
ya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi de 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Kül-
türel Çalışmalar programı, Sakar-
ya şehrinin değerlerini ve kültürel 
zenginliği ön planda tutarak ulusal 
ve küresel düzeyde teori ile prati-
ğin harmanlandığı bir eğitim sistemi 
muştusu ile faaliyetlerini sürdürme-
ye devam etmektedir.

Çalışmalar
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Türkçe’ye ‘dijital eşitsizlik’ ve ‘dijital 
uçurum’ olarak çevrilmiş olan bu kav-
rama son zamanlarda pek çok yerde 
rastlamaktayız. Peki nedir bu dijital 
eşitsizlik diye araştırdığımızda ve bu 
tanımları birleştirdiğimizde; kişilerin, 
şirketlerin, belirli coğrafi bölgelerin 
ve /veya ülkelerin, sosyo-ekonomik 
koşullarına göre Bilgi ve İletişim Tek-
nolojilerine (BİT) erişim imkanlarında-
ki eşitsizlik durumu diyebiliriz.  Dijital 
eşitsizlikler yalnızca var olan gelenek-
sel eşitsizlikleri devam ettirmek ve pe-
kiştirmekle kalmaz yeni eşitsizlikler de 
üretir. Bilgisayar ve internet teknoloji-
leri daima değişen, dönüşen ve dönüş-
türen bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle 
ürettikleri eşitsizlikler de değişir, kar-
maşık bir nitelik kazanır. 

Dijital eşitsizlik araştırmaları zaman 
içerisinde farklı düzeylerde tartışılan 
bir konu haline gelmiştir. Dijital eşitsiz-
lik araştırmaları ilk olarak sadece eri-
şim uçurumu sorununa odaklanmıştır. 
Zaman içerisinde erişim sorununun 
çözümünün diğer sorunlara göre daha 
kolay bir şekilde çözülebileceği fark 
edilmiştir. Teknolojinin daha ucuz 
ve yaygın kullanımı erişimi artırmış 
ve erişim sorununun büyük bir kısmı 
halledilmiştir. Bu süreç büyük ölçüde 
altyapı maliyetlerinin karşılanmasıyla 
ilgili olduğundan, bu sorunun çözümü 
gelişmiş ülkeler için daha kolay hale 
gelmiştir. Dijital eşitsizlik üzerine ça-
lışan araştırmacılar kısa bir süre içe-
risinde, eşit erişimin BİT’in sunduğu 
fırsatlardan eşit yararlanma anlamına 
gelmediğini anlamışlardır. Bu nedenle 
dijital eşitsizlik araştırmalarında odak 
nokta erişim uçurumundan kullanım 
uçurumuna doğru kaymıştır. Erişim 
uçurumuyla ilgili araştırmalar birinci 
düzey dijital eşitsizlik çalışmaları ola-
rak adlandırılmaktadır. BİT kullanıma 
odaklanan araştırmalar ise ikinci dü-
zey dijital eşitsizlik çalışmaları olarak 
adlandırılmaktadır. İkinci düzey dijital 
eşitsizlik araştırmalarında odak, “kim/
kimler kullanıyor” sorusundan “nasıl 
kullanıyor” sorusuna yönelmiştir. “Na-

sıl kullanılıyor” sorusunu öğrenmek 
için dijital beceriler oldukça önemli-
dir. Bundan dolayı ikinci düzey dijital 
eşitsizlik araştırmaları beceri ve kul-
lanım farklılıklarına odaklanmıştır. Ya-
kın dönemde dijital eşitsizliğin üçüncü 
düzeyi olarak adlandırılan süreç ise, 
kullanımdan doğan somut faydaların 
neler olduğu konusuyla ilişkilidir.1

Dünyada ve ülkemizde İnternet kul-
lanımı yaygınlığı, geçtiğimiz yıllar-
dakine benzer biçimde bu yıl da artış 
gösterdi. 4,5 milyar İnternet kullanı-
cısı ile %59 yaygınlığa ulaşıldı. Dünya 
geneliyle karşılaştırmada geçen yıllara 
göre ülkemizin durumunda bir fark 
oluşmadı. Türkiye’de İnternet kullanıcı 
sayısı 62 milyona, yaygınlık ise %74’e 
ulaştı. Bu kadar artan ve yaygın kulla-
nıma rağmen dünyanın birçok yerin-
de ve ülkemizde hala erişim uçurumu 
söz konusudur. Erişim uçurumu farklı 
ülkelerin gelişmiş bölgelerinde tama-
men kapanmış, bazılarında kapanma 
eğilimindedir. Bazı bölgelerde ise hala 
büyük bir uçurum söz konusudur. 
Eşitsizlik sadece bölgesel olarak değil 
nüfusun farklı kesimleri arasında da 
kısmen devam etmektedir. Söz konu-
su erişim imkanı kullanımı garanti-
lememektedir. Bundan dolayı erişim 
oranı kadar “kimin eriştiği” sorusu da 
dijital eşitsizliğin dağılımını anlamak 
için oldukça önemlidir. Araştırmalar 
sosyo-demografik eşitsizliklerin eri-
şim uçurumunu belirleyen faktörler 
arasında olduğunu göstermektedir. Bu 
farklılıklar göz önüne alındığında eği-
tim seviyesi yüksek olanlar iyi bir eği-
tim alamamışlara, kentte yaşayanlar 
kırsalda yaşayanlara, erkekler kadın-
lara, gençler yaşlılara oranla erişimin 
avantajlı tarafında yer almaktadırlar.  
2019 yılı son üç ay verilerini inceledi-
ğimizde internet kullanımı, 16-24 yaş 
arası grupta toplam kullanım oranı 
%90.8, erkeklerde %94.8, kadınlar-
da ise %86.6 iken; 55-64 yaş arasında 
bu oranlar toplamda %42.6, erkelerde 
%52.2, kadınlarda ise %33.2’dir. 65-74 
yaş aralığı grupta ise bu oran toplam-

da %19.8, erkeklerde 25.3, kadınlar-
da 15.0’dır. Veriler yaşlı yetişkinlerin 
eşitsizliğin dezavantajlı tarafında yer 
aldığını gösterirken bu uçurumun ka-
dınlar açısından daha da fazla oldu-
ğu görülmektedir. İnterneti kullanım 
amaçlarına göre de ölçen TÜİK’in, 
istatistikler dışında Türkiye’de kulla-
nım uçurumuna yönelik kapsamlı bir 
çalışması bulunmamaktadır. 2020 ba-
şından itibaren hızla yayılan Korona-
virüs (Covid-19) karşısında bir takım 
sosyal ve ekonomik tedbirler alınmış, 
bu kapsamda eğitim sistemi de dahil 
olmak üzere birçok işin online ortam-
da yürütülmesi kararı alınmıştır. Yüz 
yüze iken çok fazla açığa çıkmayan 
veya gündeme gelmeyen dijital eşit-
sizlik durumu Koronavirüs salgınıyla 
sıkça gündeme gelmeye başlamıştır. 
Dijital eşitsizliğin birinci düzeyi ola-
rak ele aldığımız erişim sorunu, veriler 
neticesinde büyük ölçüde çözüldüğü 
konuşulsa da özellikle kırsal bölgede 
yaşayanlar ve aynı hanede birden fazla 
kişinin aynı anda bağlanması gereken 
durumlarda hala büyük bir sorun ol-
duğu görülmektedir. 

Türkiye’de son zamanlarda en çok 
tartışılan konulardan biri de uzaktan 
eğitimdir. Eğitim Bilişim Ağı  (EBA), 
dijital eşitsizlik tartışmalarının mer-
kezine oturmaktadır. EBA, T.C. Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan 
sosyal nitelikli eğitsel elektronik içe-
rik ağı olarak tanımlanmaktadır. Eği-
time yardımcı olacak içerikler genel 
ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.
tr sitesinde kategorik şekilde yüklen-
mektedir. Türkiye’deki tüm öğrenci 
ve öğretmenlerin elektronik ortamda 
ders içeriklerine ulaşmasını sağlamak-
tadır. Öğrencilerin EBA üzerinden eği-
timlerine devam edebilmeleri için ge-
rekli olan elektronik cihaz ve internet 
erişimi ailenin ekonomik durumuyla 
ilişkilidir. EBA için gerekli olan inter-
net ağı ve cihaza sahip olma durumu 
birincil düzeyde bir dijital eşitsizliğin 
hala toplumumuzda mevcut olduğunu 
göstermektedir.

Arş. Gör. Furkan SÜRÜN

Eşitsizlik

1 Dijital Eşitsizlik konusu ile ilgili ayrıntılı literatüre, Editörlüğünü Mehmet Fiğan ve Yeliz Dede Özdemir’in  yaptığı Dijital Kültür, Dijital  Eşitsizlikler ve Yaşlanma  kitabındaki 
Duygu Özsoy’un “Dijital Bölünme Düzeylerine Dair Literatür Analizi’ başlıklı bölüme bakılabilir. 
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Bellek kavramı yalnızca bireylerin zihin-
sel faaliyetlerine gönderme yapan psi-
kolojik ve bilişsel bir kavramdan ibaret 
değildir. Bireyin belleğinin şekillenme-
sinde yaşadığı toplumun ve kültürün de 
payı vardır. Hiçbir birey, içinde yaşadığı 
ve sosyalleştiği toplumdan bağımsız dü-
şünülemez, bireyin kişiliğinin, karakteri-
nin, düşüncelerinin, hislerinin, istekleri-
nin ve tabii ki belleğinin şekillenmesinde 
toplumsallaştığı ortamın payı büyüktür. 
Kültür, bir toplumun inşa ettiği maddi 
ve manevi ürünlerin tümüdür, kültürün 
yaşayıp varlığını sürdürmesi için nesiller 
boyu miras yolu ile aktarılması gerek-
mektedir, belleğin önemi ise burada or-
taya çıkar; hafıza, meydana gelmiş olay-
ları ve durumları daha sonra hatırlamak 
üzere bellekte arşivler. Bu sebeple bellek 
kültürün de oluşturucusudur. Geçmişte 
meydana gelmiş olaylar, yaşandığı gibi 
hatırlanmaz, geçmiş hafıza ile vardır, 
hafıza geçmişi şekillendirir. Hatırlama 
edimi kendiliğinden, toplumsal ve kültü-
rel faktörlerden bağımsız biçimde ger-
çekleşmez, hatırlamanın gerçekleşme-
si sürecinde dış etkenlerin müdahalesi 
bulunmaktadır. Bireyin hafızasında saklı 
olan şeyi bir anda ortaya çıkaran etmen 
doğal olabileceği özellikle modern top-
lumlarda, iletişim olanaklarının büyük bir 
artış gösterdiği zamanlarda bireylerin ve 
toplumların hatırlama eylemlerini ortaya 
çıkaran etmenler genellikle dış müdaha-
lelerdir. Mekân isimleri, müzeler, insan 
isimleri, sözcükler, masallar, resimler, 
romanlar ve elbette kitle iletişim araçları 
günümüzde toplumların belleğini şekil-
lendiren en önemli dış faktörlerdir. Top-
lumsal bellek bir toplumun kültürel arka 
planını oluşturur ve o toplumun değerle-
ri, algıları, sevgileri ve nefretleri üzerinde 
etkilidir.

Günümüzde tarihe duyulan ilginin art-
masına koşut olarak kitle iletişim araçla-
rı ve özellikle televizyonda tarih konulu 
yapımlara sıkça rastlanır. Kitle iletişim 
araçları tarih sunumu yaparken, tarihi 
yeniden kurgulayarak ve inşa ederek su-
nar. Tarih, hatırlanma anında yeniden var 
olur ve kitle iletişim araçları hatırlama 
ve unutturma etkisini kullanarak tarihin 
yeniden kurgulanmasına önayak olur. Bir 
toplumda iletişim sisteminin tam olarak 
oturması ve genelleşmesi için kültürel 

ortak bir belleğe ihtiyaç vardır. Her kül-
tür, iletişim sisteminin içerdiği bilgileri 
ve kodları depolayacak, kaydedecek ve 
ihtiyaç halinde bu depodaki bilgileri ye-
niden devreye sokacak bir araca ihtiyaç 
duyar. Tarihte bu araç, işaret sistemleri 
ve yazı gibi kayıt sistemleri olagelmiştir. 
Yazı bir kültürün iletişim kurmasının ve 
kültürel belleğini geleceğe aktarmasının 
en temel yapı taşıdır ve bu yolla kültürel 
belleğin oluşumu temelde yazının icadıy-
la şekillenmiştir.

Bugünün açıklanması, betimlenmesi ve 
meşru hale gelmesinin yanında gelecek 
hakkındaki görüşler ve siyasal politika-
ların meşruiyet zeminleri de yine bellek 
inşası süreciyle ilişkilidir. Bellek bir in-
şadır ve daha sonra elde edilen bilgiler 
tarafından ve yaşanan olayın üzerinden 
geçen zaman diliminde değişen koşullar 
tarafından şekillenir. Bellek inşası süre-
cinde suiistimaller ve çarpıtmalar büyük 
yer tutar ve belleğin manipüle edilme-
si aynı zamanda gerçeğin de manipüle 
edilmesidir. Türkiye’de televizyonda son 
yıllarda arka arkaya yayınlanan tarih ko-
nulu dizilerle birlikte toplumun belleği 
tekrar harekete geçirilmiştir. Aslında bu 
süreç 1990’lı yıllarda sinema filmleri ile 
başlamış ve Türkiye’nin yakın tarihinde 
yaşanmış Varlık Vergisi, 6-7 Eylül Olay-
ları, 27 Mayıs ve 12 Eylül Darbeleri gibi 
konular sinema filmlerinde işlenerek 
resmi tarihin çok fazla yer vermediği 
ve yüzleşmek istemediği olaylarla ilgi-
li bir hatırlama ve bellek yaratma süreci 
yaşanmıştır. Toplumsal belleğe yapılan 
müdahaleler yoluyla yalnızca toplumla-
rın bazı şeyleri hatırlamaları ve bazılarını 
unutmaları üzerinden gelişen bir süreç 
yaşanmamakta, bu hatırlama ve unutma 
sürecinin günümüz yaşantısına da et-
kileri olmaktadır. Bugünün açıklanması, 
betimlenmesi ve meşru hale gelmesinin 
yanında gelecek hakkındaki görüşler ve 
siyasal politikaların meşruiyet zeminleri 
de yine bellek inşası süreciyle ilişkilidir. 
Bellek bir inşadır ve daha sonra elde edi-
len bilgiler tarafından ve yaşanan olayın 
üzerinden geçen zaman diliminde deği-
şen koşullar tarafından şekillenir. Bellek 
inşası sürecinde suiistimaller ve çarpıt-
malar büyük yer tutar ve belleğin ma-
nipüle edilmesi aynı zamanda gerçeğin 
de manipüle edilmesidir. Kitle iletişim 

araçlarının bir anlatıyı inşa ederken kul-
landığı görsel ve işitsel öğeler, özellikle 
günümüz iletişim teknolojilerinin büyük 
teknik imkânları sayesinde kitleler üze-
rinde büyük bir inandırıcılığa sahip. Bu 
inandırıcılık, siyasal ve ekonomik alanda 
erk sahibi konumunda bulunan kesim-
lerin ilgisini cezbetmiş ve tarih boyunca 
kitle iletişim araçları siyasal propaganda 
ve ekonomik reklam amacıyla yoğun bir 
şekilde kullanılagelmiştir. Toplumsal bel-
leğin esnek ve siyasal söylemin durumu-
na göre farklılıklar gösterebilen yapısı, 
kitle iletişim araçlarının toplumsal bellek 
oluşumu açısından kullanımını olanaklı 
kılmış ve toplumsal belleğin aktarımı için 
de kitle iletişim araçlarından sürekli ya-
rarlanılmıştır.

Art Spiegelman’ın Holokostla ilgili “Maus: 
A Survivor’s Tale” isimli çizgi romanının 
yayınlanması ve dünyada bu çizgi ro-
manın kazandığı başarı, Holokostu kitle 
iletişim araçları vasıtasıyla son derece 
yaygın bir popüler kültür öğesi haline ge-
tirmiştir. Bu çizgi romanın dünyada elde 
ettiği başarı bu gibi konuların popüler 
kültür ürünlerinde ele alınması ile ilgili 
tartışmaları tekrar gündeme getirmiştir. 

1977 yılında yayınlanan Roots dizisi, o dö-
nemde Afrikalı göçmenler ve kölelik geç-
mişi hakkında bir kamuoyu yaratılmasına 
yardımcı olmuş ve 70’lerin sonlarında 
göçmen hakları konusunda artan bir bi-
lincin inşa edilmesine katkı sağlamıştır. 
Roots dizisinin kazandığı başarının ve 
yarattığı etkinin bir diğer örneğini de 
Yahudi soykırımının toplumsal düzlemde 
yeniden bir tartışma ortamı bulmasında 
büyük payı olan 1978 tarihli Holocaust di-
zisinde görmek mümkündür. Holocaust 
dizisi Yahudi soykırımının kurgusallaş-
tırılmış ve duygusal öğeler eklenmiş bir 
yeniden yaratımıdır ve bu yolla soykırım 
tekrar gündeme gelirken bireylerin ta-
rih ve savaş hakkında görüşleri de yeni-
den şekillenmiştir. Kitle iletişim araçları, 
kurgusal bir anlatıya dayanarak geçmişi 
sunarken, tarihe ve geçmişe bulunduğu 
konumdan bakar ve onu yeniden şekil-
lendirir. Bellek oluşumunda bireylerin 
geçmişe bakışlarında ve neleri hatırla-
maya değer bulup neleri bulmayacakları 
aşamasında kitle iletişim araçlarının ve 
özellikle televizyonun rolü büyüktür. 

Arş. Gör. Can Bora GELBERİ

ve Bellek
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Dünya’da ilk olarak Aralık 2019’da 
Çin’de ateş, öksürük ve nefes darlı-
ğı gibi belirtiler ile ortaya çıkan yeni 
koronavirüs hastalığı (Covid-19); daha 
sonra hızla Dünya’ya yayılım göster-
miş ve Dünya Sağlık Örgütü’nce bir 
pandemi olarak ilan edilmiştir. Tür-
kiye’de ise ilk Covid-19 vakası Mart 
başında görülmüş olup Nisan ayında 
hastalık tüm ülkede hızla yayılmıştır. 
Türkiye’de hastalığın daha fazla yayıl-
masını önlemek için Mart-Nisan ayla-
rında maske takma zorunluluğundan 
başlayarak sokağa çıkma yasağına 
değin birçok önemli kısıtlamalar ge-
tirilmiştir.  

Pandemi döneminin tüm dünyada 
psikolojik, toplumsal, ekonomik ve 
siyasal etkileri olmuş olup bu etkiler 
her geçen gün değişim göstererek 
artmıştır. Bireyler bu dönemde sağ-
lık kaygıları, sosyal izolasyon sonucu 
sevdiklerinden uzak kalma, ekonomik 
sıkıntılar, ölümler vb. birçok sorun ile 
başa çıkmak zorunda kalmıştır. Dün-
ya’daki tüm ekonomik ve psiko-sos-
yal yapıları etkilemiş olan bu pande-
mi sürecinde her birey yeni değişim 
dönemine ayak uydurma çabası güt-
müştür. Özellikle sokağa çıkma ya-
saklarının ilk uygulanmaya başladığı 
2020 yılının bahar aylarında bireyler 
evlerinde serbest zamanlarını farklı 
şekillerde tüketmeye başlamışlardır. 
Kimi kendini spor, yoga gibi beden-
sel aktivitelere verirken kimi de kitap 
okumak, dizi izlemek gibi kültürel fa-
aliyetlere yönelmiştir. Çarşılara, alış-
veriş merkezlerine giderek tüketim 
davranışı göstermenin verdiği korku 
ve kısıtlamalar özellikle pandeminin 
ilk dönemlerinde bireyleri geleneksel 
satış noktalarından çevrimiçi mec-
ralara yönlendirmiştir. Covid-19 ile 
birlikte neredeyse hem ulusal hem de 
uluslararası tüm markalar online satış 
altyapılarını ve sistemlerini güçlen-
direrek hizmet ağlarını genişletmiş-
lerdir. Market alışverişinden giyime 
değin tüm markaların 7/24 online 
satış hizmeti sunmaya başlamasıyla 
birlikte zaten evlerinde olan bireyler 
tüketimi, her zamankinden daha fazla 
ön planda olan bir serbest zaman ak-

tivitesi olarak görmeye başlamışlardır. 

Özellikle televizyon ve sosyal medya 
kullanımının çok arttığı pandeminin 
ilk döneminde markalar da tüketi-
cileri etkileyebilmek adına duygusal 
reklam çekiliklerinin yoğun olarak 
kullanıldığı reklam mesajlarını tercih 
etmişlerdir. Hem geleneksel hem de 
alternatif mecralar aracılığı tüketici-
lere ulaşmaya çalışan markalar pan-
demi döneminde özellikle; birlik/
beraberlik, aile/sağlığın önemi gibi 
duygusal çekiciliklerin ağırlıklı olarak 
kodlandığı reklamlar yapmışlardır. 
Tüketicilerle duygusal bağ yakalayan 
markalar ardından farklı bir strateji 
izleyerek fonksiyonel içeriklerle rek-
lam mesajlarını kodlamaya başlamış-
lardır. “Temassız teslimat”, “hijyen”, 
“el değmeden”, “hemen kapında”, “iste 
gelsin”, “son kontrol” vb. kavram ve 
vaatlere ağırlık verilen reklam mesaj-
larıyla markalar hızlı bir satış ve kâr 
oranı hedeflemişlerdir.  

Dünya çapında tüketim ve tüketici 
araştırmaları yapan Nielsen’in pan-
demi dönemi tüketim araştırması 
sonuçlarına göre (Marketing Türkiye, 
2020); pandemi açıklandıktan sonra 
gerçekleşen online alışverişteki bü-
yüme Ocak-Şubat 2020’de kaydedilen 
büyümenin üzerine çıkarak %171’lik 
bir artış göstermiştir. Covid-19 dö-
neminde e-ticaret kanalında en hızlı 
büyüyen kategoriler saç boyası, ağda, 
çamaşır suyu, sabun, Türk kahvesi/
hazır kahve ve çay olmuştur. Rapora 
göre; Türk tüketicilerin %80’i dışarı-
dan sipariş vermeyip evde yemek pi-
şirmişlerdir. 

Haziran ayının başında Türkiye ‘yeni 
normal’ olarak adlandırılan bir sürece 
girmiştir. Sokağa çıkma yasaklarının 
kalktığı, alışveriş merkezlerinin açıl-
dığı, kafe/restoranların tekrar hizmet 
vermeye başladığı bu dönemde tüke-
tici davranışları da yavaş yavaş eskiye 
dönüş yapmaya başlamıştır. Sokağa 
çıkma yasaklarının olduğu dönemde 
fonksiyonel tüketime ağırlık verilirken 
‘yeni normal’ ile birlikte psikolojik ve 
toplumsal temelli tüketim davranışla-

rı tekrar ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Tüketicilerin psikolojik olarak rahat-
lamak amacıyla hedonik tüketime yö-
neldikleri bilinmektedir. ‘Yeni normal’ 
dönemde moda ürünlerinin tüketi-
minin tekrar artış göstermeye başla-
dığı düşünüldüğünde de tüketicilerin 
Covid-19 temelli korku ve kaygılarını 
hafifletebilmek, rahatlayabilmek adı-
na duygusal tüketime ağırlık vermeye 
başladıkları söylenebilmektedir. Bu 
durumun en temel göstergelerin biri 
de Kasım 2020’de tüm dünyada uy-
gulanan indirim dönemidir. ‘Efsane 
Cuma’ gibi tek gün uygulanabildiği 
gibi ‘Efsane Günler’ şeklinde birkaç 
güne de yayılabilmektedir. Bu dö-
nemde büyük fiyat indirimi yaptığını 
iddia eden markalar ürün stoklarını 
hızlı bir şekilde tüketme amacında-
dırlar. İndirim döneminin reklamları 
bir bombardıman halinde geleneksel 
ve alternatif medyalardan tüketiciye 
ulaşmaktadır. Ne zaman televizyonu 
açsa bir indirim dönemi reklamına 
maruz kalan tüketici, ne zaman sosyal 
medyaya girerse de marka indirim-
lerini anlatan bir influencer ile kar-
şılaşmaktadır. Her yıl Kasım ayında 
dünya çapında gerçekleştirilen in-
dirim dönemi bu yıl geleneksel satış 
noktalarından çok online olarak ger-
çekleşmiştir. Bu yılki tüketim sonuç-
larına göre (Habertürk, 2020); bir ön-
ceki yıla göre işlem hacminde %103, 
işlem adedinde %57, ortalama sepet 
tutarında ise %29 artış gözlenirken 
211 TL olan ortalama sepet tutarı, 273 
TL olmuştur. 2019 döneminde kredi 
kartıyla yapılan işlemlerde tek çekim-
de %50, üç taksitte %41, 6 taksitte %5 
olan işlem hacmi 2020 döneminde tek 
çekimde %53, üç taksitte %30,6 tak-
sitte %9 olmuştur. 

Bu bağlamda; pandemide tüketicilerin 
yalnızca fonksiyonel tüketim gerçek-
leştirdikleri söylenemez. Sağlığın en 
önemli nimet olduğunun anlaşıldığı 
bu dönemde halen indirimden moda 
ürünleri tüketmenin nedenlerinin 
tartışılması gereklidir. Bu süreçte alı-
nan ayakkabıdan/kazaktan çok daha 
önemli konu sağlıklı bir insan olarak 
bu dönemi atlatabilmektir.  
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Yazılı tarih döneminden başlayan bil-
gilerimize bakılırsa ilk iletişim araçları 
olarak vurmalı bir çalgı olan ‘tamtam’ 
ve duvara çizilen resimleri gösterebi-
liriz. İnsanlık dönemin şartlarına uy-
gun olarak sürekli kendisi ve diğerleri 
ile iletişime geçme yollarını aramıştır. 
Taş devrinde duvarlara kazınan figür-
ler, ateşin bulunması ile yerini duman-
la haberleşmeye bırakmıştır. Yazının 
bulunması birçok şeyi değiştirdiği gibi 
eğitimli güvercinler sayesinde posta ile 
iletişimi sağlamıştır. Posta güvercinini 
Mısırlıların ve Büyük Selçukluların kul-
lanıldığı bilinmektedir. Osmanlı devle-
tinin de uzun yıllar kullandığı ‘Ulak’lar 
önemli bilgileri bir yerden bir yere at ile 
hızlı bir şekilde ulaştırmıştır. 1605’te ilk 
gazetenin basılmasıyla birlikte bilgiler 
geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. İlk 
Türkçe gazete ise 1828’de Kahire’de ya-
yınlanmaya başlayan Vekayi- Mısriyye 
olmuştur. 1672 yılında toplum Paris’te 
basılan ilk dergi ile tanışsa da resim-
li ilk dergi için 1701 beklemiştir. Daha 
hızlı bir iletişim aracı isteyen insanlık 
1792’de başlayan telgraf çalışmalarını, 
1835’te mors alfabesinin bulunmasıyla 
tamamlamıştır. Elektrik akımlarındaki 
sinyallerin keşfi belki de kitle iletişim 
araçlarının en önemli dönüm noktası 
olmuştur. Elektrik sinyalleri sayesin-
de 1876’te telefon icat edilmiş ve artık 
ses bir yerden bir yere iletilmeye baş-
lanmıştır. Sesli olarak sadece bir kişiyi 
diğer bir kişiye bağlayan telefonu geliş-
tirme çabaları 1896’da radyonun bulu-
nasıyla başarılı olmuştur. Daha güçlü bir 
frekans olan radyo ilk başlarda gemi-
ler ile iletişim için kullanılsa da birinci 
dünya savaşı ile birlikte toplumu hedef 
alan yayınlarını hızlandırmıştır. Radyo, 
bir taraftan cephedeki askeri motive 
etmeye yönelik kullanılırken diğer taf-
tan da toplum üzerinde de çeşitli pro-
pagandalar için kullanılmıştır. Daha ne 
olabilir diye düşünülürken 1923’te sesin 
yanında görüntüyü de ileten bir araç 
çıkmıştır karşımıza. Televizyon hala 
günümüzün en önemli kitle iletişim 
araçlarından biridir. Toplumlar tele-
vizyonu evlerinin vazgeçilmez bir par-
çası haline getirmiştir. Oturma odaları, 
salonlar, mutfak, balkon derken yatak 
odasına dahi televizyon kurulmuştur. 
Topluma görüntülü olarak direk evin 

içinden hitap eden televizyon kitleleri 
etkisi altına almıştır. Adeta evin içinde 
gözlerimizin içine bakarak bizimle ile-
tişime geçen bir cihaz haline gelmiş-
tir. Bu cihazın toplumu nasıl etkilediği 
veya verdiği mesajlarla yönlendirdiği-
ne dahi birçok bilimsel çalışma vardır. 
Televizyon etkileşim gücünü yaptığı 
canlı yayınlarla arttırmıştır. Dünyanın 
öbür ucunda o anda gerçekleşen olayın 
evden izlenmesi toplumu adeta büyü-
lemiştir. İngiltere halkı 1952’de 11 saat 
süren Kraliçe Elizabeth’in taç giyme 
törenini ilk canlı yayından soluksuz iz-
lemiştir. O dönemde İngiltere halkının 
yüzde 52’sinin evinde televizyon vardır.  
1945’te üretilen ilk dijital bilgisayar as-
lında televizyonunda ötesinin olduğu-
nun ilk habercisiydi. 1974’te ilk cep te-
lefonu ile kişiselleşen iletişim 1994 akıllı 
telefon ile bir başka boyuta geçmiştir. 
Askeri amaçla kullanılan, ilk inter-
net 1969’da kullanılmaya başlanmıştır. 
Word Wide Web protokolü 1991 yılında 
olsa da internet ağının evlere gelmesi 
1998 yılını bulmuştur.  Sosyal medya 
denildiğinde akla Facebook, İnstagram 
vb. gelse de kökü 1971 yılında atılan ilk 
e-maile dayanmaktadır. Facebook’a 
ilk katılan kullanıcı, 2004 yılında Mark 
Zuckerberg’in oda arkadaşı Arie Hasit 
olmuştur. İlk Youtube videosu Jawed 
Karim tarafından 23 Nisan 2005’te yük-
lenmesiyle birlikte kitle iletişimi daha 
karmaşık hale gelmeye başlamıştır.

Televizyon hayatımıza analog sistem ile 
girmiştir. Bu sistemde sinyaller sürekli 
değiştiği için bazı gürültülerin duyul-
masının normal sayıldığı dönemlerdir. 
Sinyal zayıflarsa parazite maruz kalarak 
görüntü ve seste bozulmalar meydana 
gelir.  2010’ların sonuna kadar NTSC, 
PAL ve SECAM olmak üzere dünya 
genelinde üç analog televizyon siste-
mi kullanılmıştır. Dijital televizyon ile 
sinyal seviyesi belli aralıkta dalgalansa 
dahi alt eşikten aşağı düşmediği süre-
ce görüntü ve seste bozulma meydana 
gelmez. Dijital televizyon ile teknik an-
lamda daha kaliteli ses ve görüntünün 
ulaştırıldığı söylenebilir. Dünya üzerin-
de hala analog sistemden dijital sisteme 
geçiş süreci devam etmektedir. 

Canlı yayınlar televizyonlardan inter-

nete sıçramış ve özel kullanıcı ile bir-
likte her internet ve kamerası olan bi-
rer yayıncı haline gelmiştir. Televizyon 
yayınları RTÜK tarafından toplumun 
kültürünü ve ahlakını bozmaması açı-
sından denetlenmektedir. Fakat her 
kullanıcının kendi evinden yaptığı canlı 
yayınların veya paylaşımların deneti-
mi daha zor hale gelmiştir. Dolayısı ile 
internet ortamında büyük bir güven 
zafiyeti mevcuttur. Canlı yayın toplum 
üzerinde etkisi açısından ele alındığın-
da ve doğru kullanıldığında faydası tar-
tışılmasız artacaktır. COVİD-19 salgını 
ile toplumların sosyalleşme alanları 
daralmıştır. Yapılan çalışmalarda tele-
vizyon ve internet kullanımı beklendiği 
gibi artış göstermiştir. Bu süreçte top-
luma ve akademiye faydalı olan kong-
re ve konferanslar internete taşınarak 
canlı yayınlarla bilimsel tartışmalarına 
devam etme imkânı bulmuştur. Altyapı 
ve teknik donanımı yeterli olan kurum-
lar yaptıkları canlı yayın programları ile 
hedef kitlelerine ulaşmışlardır. Diğer 
taraftan sosyal bir varlık olan birey var-
lığını sürdürebilmek ve kendini görü-
nür kılabilmek için sosyal medyayı daha 
aktif kullanmaya başlamıştır. ‘Biz’ kav-
ramından uzaklaşarak ‘ben’ kavramına 
doğru bir değişim gözlenmektedir. Bi-
reyler evlerinden canlı yayınlar ile yap-
tıkları her anı paylaşarak topluma me-
sajlar vermeye başlamıştır. Bu dönem 
tam bir bilgi bombardımanıdır.  

Sonuç olarak, insanlık, tarih boyunca 
bulma, araştırma ve keşfetme mera-
kı ile birçok şeyi elde etmiş ve iletişim 
teknolojileri sayesinde dünyayı global 
bir köy haline getirmeyi başarmıştır. 
İlk çağlarda duvar yazıları ile başlayan 
bireysel haberleşme, gücü elinde bu-
lunduranın kitlelere verdiği mesajlar 
haline gelmiştir. İnternetin bulunması 
ve yaygınlaşması ile canlı yayın mecra-
ları değişime uğramış birey tekrar güç 
kazanmıştır. Kitle iletişim araçlarının 
bu denli hızla değişimi toplumu nasıl 
etkileyeceğinin faturası ilerleyen yıllar-
da karşımıza daha da çıkacaktır. Yalnız 
yaşayan bireyin toplumsallaşma çabası 
ile oluşturduğu aynı zamanda kitle ile-
tişim araçlarının sonuncusu olan sosyal 
medya, varlığını ne kadar sürdüreceği 
merak konusudur. 

Arş. Gör. İsmail KURTULDU

Canlı Yayınlar
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Rengin her tonunun birbirine uyum gösterdiği Sakarya, doğasıyla 
büyüleyen, tarihiyle hayran bırakan, insanın hayal ettiği tüm 
güzelliklere sahip olan eşsiz bir şehirdir.
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Sakarya; tarih, kültür ve doğal güzellikle-
riyle asırlar boyu doğu ile batıyı birbirine 
bağlayan, insanı kendine hayran bırakan 
bir şehirdir. Sakarya; Hititler, Lidyalılar, 
Bitinya Krallığı, Roma İmparatorluğu ve 
Osmanlı Devleti gibi farklı kültürlere ev 
sahipliği yapmıştır. Coğrafi konumu se-
bebiyle tarih boyunca oldukça önemli bir 
yerleşim yeri olan Sakarya, aynı zamanda 
bu konumu nedeniyle de sürekli olarak 
İstanbul–Ankara arası seyahat edenlerin 
uğrak noktası olmuştur. Bugün itibariy-
le Türkiye’nin en kalabalık yirmi ikinci 
şehridir. Kuzeyde Karadeniz, batı da Ko-
caeli ve Bursa, doğuda Düzce, güneyde 
ise Bolu ve Bilecik ile komşu olan şehir, 
2018 yılının verilerine göre yaklaşık 1 mil-
yon nüfusa sahiptir. Türkiye’nin en uzun 
üçüncü nehri olan Sakarya Nehri’nin kı-
yısına kurulmuş, doğal güzellikleri, tarihi 
ve yöresel kültürüyle de coğrafyamızın 
önemli bir kenti konumundadır. Yüzöl-
çümü 482,109.70 hektar olan Sakarya‘yı 
Türkler 13. yüzyılda fethetmiş. Ortadoğu, 
Balkanlar ve Kafkasya kökenli, çok sayı-

da etnisiteye mensup insanın barış içinde 
yaşadığı Sakarya’da; Bosna, Selanik, Ba-
tum ve Halep’ten izler bulmak her zaman 
mümkün. Sakarya’yı ortadan ikiye bölen 
Sakarya Nehri ise yine Karadeniz’e dökü-
lüyor. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış olmasına ek olarak üniversiteli 
genç nüfusun kent yaşamına etkisiyle de 
Sakarya görülmesi gereken tarihi ve canlı 
bir şehirdir.

Bir Doğa Cenneti

Yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz do-
ğal güzelliklere sahip olan Sakarya geniş 
yaylaları, doğal güzellikleri ve tarihi me-
kanları ile en önemli gezi duraklarından 
biridir. Sakarya denince çoğu kişinin 
aklına ilk önce uçsuz bucaksız maviliği 
ile büyüleyen Sapanca Gölü gelir. Mar-
mara Bölgesi’nin doğu yakasında bir tatlı 
su gölü olan Sapanca; Karaçay, Kuruçay, 
Kaymakçı, Karadere, Kurtköy gibi civar 
derelerden beslenen bir tektonik göldür. 
Büyüleyici manzarasının yanı sıra efsa-

neleriyle de ünlü olan Sapanca Gölü’nün 
yerinde bir zamanlar bir kasabanın var 
olduğu ve suyun altında halen yapıların 
olduğu rivayet edilmektedir. Şehrin ka-
labalığından uzaklaşmak isteyenler, göl 
kıyısında gün batımını ve doğumunu izle-
mekle beraber, dileyen çadırını da kura-
bilir. Sapanca tertemiz havası, sakinliği ve 
manzarası ile gelenlere unutamayacakları 
anılar yaşatır.

Sakarya’nın bir diğer gölü de Poyraz-
lar’dır. Şehrin hemen yanında bulunan 
Poyrazlar Gölü, doğayı keşfetme imkânı 
sunar. Bozulmamış doğasıyla, çevre iller-
den gelen ziyaretçilerine günü birlik din-
lenme fırsatı sunmaktadır. Türlü kuşların 
sesleri eşliğinde seyre dalacağınız bu do-
ğal alanda bisiklet sürebilir, mangal yakıp 
piknik yapabilir, balık tutabilir, fotoğraf 
çekebilir, kuş gözlemciliği yapabilir, pa-
intball oynayabilir ve ATV safari yapa-
bilirsiniz. Burada, insanların yapısına ve 
zevkine hitap eden doğal bir manzaranın 
ve etkinliklerinin keyfini sürebilirsiniz.

Şimdi bir orman hayal edin. İçerisinde bir 
sürü bildiğiniz tanıdığınız ağaç türünün 
bulunduğu... Fakat buranın tek farkı, bilip 
tanıdığınız tüm bu ağaçların köklerinin 
suyun altında olması. Gökyüzünün mavi-
liği ile kökleri suyun altında kalmış harika 
ağaçlar ve bu ağaçların etrafında ise su 
tosbağaları, kazlar ve çeşitli birçok hay-
van… İşte burası Acarlar Longozu. Lon-
gozun asıl anlamı su içine batmış orman-
dır. Doğanın tam ortasında bir tatil keyfi 
sunmaktadır adeta. Şehre hem bu kadar 
yakın hem de bu kadar uzakta gibi his-
sedebileceğiniz tek yer burası. Longozun 
içerisinde kayık veya yunus şeklindeki 
deniz bisikletleri ile gezmek ve ardından 
güzel bir balık ziyafeti çekmek sizlerin de 
kulağına güzel gelmiyor mu? Bu doğa ha-
rikası günümüzde Türkiye Cumhuriyeti 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
korunuyor. Eşsiz güzelliğiyle her mevsim 
bir başka manzaraya ev sahipliği yapıyor. 
Adeta yeryüzündeki cenneti andırıyor. 
Cennet demişken Doğançay Köyü’nde 
nostaljik tren garını ziyaret edebilir, Do-
ğançay Şelalesi’nin keyfini sürebilirsiniz. 
Maden Deresi ve Şelalesi’ni atlamayalım. 
Şelalenin dinlendirici sesini dinleyerek 
manzarayı izleyebilirsiniz. Fransızların 
1914’te terk ettikleri madenlerden geriye 
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Doğa yürüyüşü tutkunları için ideal 
bir yer olan Kırca Yaylası, bakir alan-
ları ve yemyeşil doğası ile gelenleri 
büyülüyor. Aynı zamanda kampçılık 
için de oldukça elverişli bir bölge 
olan yayla, doğal görünümü ve bol 
oksijenli havasıyla dikkat çekiyor. 
Davlumbaz Yaylası, evleri ve bara-
kaları ile sizlere nostalji yaşatırken, 
orman gülleri ile oldukça ünlü olan 
Dikmen Yaylası’nı keşfedebilir, her 
yıl yaz aylarındaki şenlikleriyle renkli 
dakikalar yaşayabilirsiniz. Yılın her 
ayında gelebileceğiniz Karagöl Yayla-
sı’nda özellikle ahşap evlerin mimari-
sine hayran kalacaksınız. Bu evlerde 
konaklayabileceğinizi de unutmayın! 
Yaylada kurulan pazarlara gidebilir 
ve taze ürünlerin tadına bakabilirsi-
niz. Yaylada sadece doğal güzellikle-
rini değil, aynı zamanda Roma döne-
minden kalan tarihi kalıntıları görüp 

hayran kalmamak da elde değil.
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kalan tünel ve mağaraları keşfedebilir-
siniz. Suyu oldukça soğuk olan derenin 
içinde açılan yollardan ve sudan hatta taş 
balkonlardan şelaleye tırmanabilirsiniz. 
Kamp severlerin uğrak noktası...

Sakarya tüm bu doğa harikası güzellik-
leriyle göz zevkinize hitap ederken, ta-
rih-kültür sentezi ile etkilemeye devam 
ediyor. Kültürel, sanatsal etkinliklerin yı-
lın her ayı aralıksız devam etmesi, şehrin 
entelektüel kimliğini de ortaya çıkarıyor. 
Birçok galeri, merkez ve konser salonuna 
ev sahipliği yapıyor. Ofis Sanat Merkezi, 
Sakarya Sanat Galerisi, Adapazarı Kültür 
Merkezi ve Orhan Gazi Kültür Merkezi, 
Serdivan Fikir-Sanat Akademisi, Serdivan 
Belediyesi Kültür Merkezi, Ziya Taşkent 
Konser Salonu, Faik Baysal Kütüphane-
si bunlardan bazıları. Bu mekanlar yılın 
her ayı aralıksız sergi, konser, tiyatro, 
söyleşi, sempozyum gibi etkinliklere ev 
sahipliği yapıyor. Sakaryalıların kültür 
ve sanat yaşamı bu modern mekânlarda 
hayat bulmaya devam ediyor. Sakarya 
ayrıca sinema, roman, şiir ve geleneksel 
sanatlara ilham vermiş, Türk sinemasının 
erken döneminde adeta bir merkez olmuş 
ve doğal çekim platosu görevi görmüştür. 
Sakarya Müzesi ile zamanda yolculuk ya-
parak Roma ve Bizans dönemlerine gide-

bilir; Ali Fuat Paşa Kuva-yı Milliye Müzesi 
ile Kuva-yı Milliye döneminde görev al-
mış şahsiyetlere ait fotoğraflara bakabilir; 
Amasya, Erzurum ve Sivas Kongresi me-
tinlerini inceleyip, Atatürk’ün el yazısı ile 
yazılmış 10. Yıl Nutku fotokopilerini oku-
yabilir, Kuva-yı Milliye dönemine ait kro-
noloji, fotoğraflar ve haritalarla o dönem-
lere geri dönebilirsiniz. Deprem Müzesi 
ile 1967 ve 1999 yılı depremleri anılarına 
ortak olabilirsiniz.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Sakar-
ya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
ve birçok eseri tarihten günümüze taşı-
mıştır. Bunlardan en önemlisi Justinyen 
Köprüsü’dür. Bizans’ın Anadolu’daki en 
görkemli eserlerinden biri olan Justinyen 
Köprüsü, yaklaşık bin 500 yıldır ayakla-
rı üzerinde duruyor. Bu köprü, yüzlerce 
deprem ve sosyal karmaşa görmenin yanı 
sıra, Anadolu’da devletlerin yıkılmasına, 
kurulmasına, işgallere ve savaşlara tanık-
lık etmiştir. Geç Roma döneminden kal-
ma taş köprü, 365 metre uzunluğundaki 
dev ölçüleri nedeniyle dönemin yazar ve 
şairlerin eserlerine de konu olmuştur. 
İmparator Justinyen I (527-565) tarafın-
dan inşa ettirilen köprü, döneminin mi-
mari ve teknik uzmanlığının olağanüstü 
bir temsilcisi olarak kabul edilir. Yaşan-

mışlığın dünya üzerindeki en görkemli 
anıtsal yapılarından biridir. Halk arasın-
da Beşköprü adıyla bilinse de 12 kemerli 
olan Justinyen Köprüsü zamana meydan 
okumaya devam ediyor... Sakarya’nın ta-
rih kokan dar sokaklarıyla devam edelim. 
Tarihe tanıklık etmiş Uzun Çarşı kentin 
sembolü olan yapılardan biridir. Gelenek-
sel kent dokusunu ve kimliğini yaşatan 
temel mekânlardan olan çarşının kurucu-
su Rum ve Ermeni esnaflardır. Osmanlı ve 
Ermeni mimarisinden izler taşıyan tarihi 
uzun çarşı, yaklaşık yüz elli yıldır çok sa-
yıda esnafa ev sahipliği yapmış, alışveriş 
tarihinin en büyük tanığı olmuştur.

Sakarya, Osmanlı Devleti döneminden 
kalma birçok tarihi eseri de içerisinde bu-
lunduruyor. Rahime Sultan Cami, Sapan-
ca Rüstempaşa Cami, Hasanfehmipaşa 
Cami, Şeymuslihiddin Cami, Yunuspaşa 
Cami, II. Beyazid Köprüsü, Paşalar Ka-
lesi, Seyifler Kalesi, Harmantepe Kalesi; 
Sakarya Tarihi mekânlarından bazılarıdır.
Sakinliği, doğası ve mimarisiyle Taraklı, 
size sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Sa-
karya il merkezine 65 kilometre uzaklık-
ta, etrafı dağlarla çevrili dar bir vadide 
kurulmuş olan Taraklı, kente hakim Hisar 
Tepesi’nde iki su sarnıcı M.Ö. 2000-1000 
yılları arasına tarihleniyor. Taraklı, Os-
manlı’nın ilk yerleşim yerlerinden biri ve 
tarihi evleri, çarşısı, çeşme ve hamam-
larıyla Osmanlı şehir dokusunun ve sivil 
mimarisinin çok iyi korunduğu yerlerden 
biridir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde 
Taraklı için “kalesi viran bir biçimde olup; 
bağlı bahçeli, akarsulu, bir dere içinde 
500 kadar hanlı, evli, tahta ve kiremit ör-
tülü şirin bir kasabadır” şeklinde bir ifade 
kullanmıştır. Halkın şimşir kaşık ve tarak 
yapması nedeniyle ilçenin ismi Yenice Ta-
raklı olarak anılmaktadır. Bu isim zaman-
la halk dilinde Taraklı olarak değişmiştir. 
Taraklı’da 300 yıllık konaklar bugün halen 
kullanılıyor. Taraklı, “Sakin Şehir” anla-
mına gelen “Cittaslow” belediyeler bir-
liğinin de bir üyesidir. Taraklı coğrafyası 
ile de gezginleri büyüleyecek güzellikler 
taşıyor. Taraklı’nın Arnavut kaldırımlı dar 
sokaklarında dolaşıp bir fetih nişanesi 
olarak dikildiği düşünülen 700 yıllık çınar 
ağacını görmeden, gölgesindeki çeşme-
nin 277 yıldır akan suyundan içmeden ve 
şehrin 19. yüzyıl çehresinin bir görünüp 
bir kaybolduğuna tanıklık etmeden bura-
dan ayrılmak istemeyeceksiniz.
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Sakarya kenti tarihi doğasıyla etki-
leyici aynı zamanla dinamik ve canlı 
bir şehir de. Sakarya Üniversitesi’nin 
kalabalık nüfusunun da etkisiyle, şe-
hirde genç nüfus yoğunluğu epey 
fazla. Şehir merkezinde yer alan 
Kafeler Sokağı, Mavi Durak, Sakar-
ya’nın kalbi Çark Caddesi, dünyaca 
ünlü markaların bir arada bulunduğu 
Agora AVM, Serdivan AVM, Ada AVM 
ve Serdivan’ın simgesi Bağlar Cad-
desi gençlerin vazgeçilmez buluşma 
yerleri arasında. Üniversiteli adre-
nalin tutkunu öğrenciler ve macera 
severler için Kırantepe (Paraşüttepe) 
bölgesinde yamaç paraşütü deneyi-
mi yaşayabilir, Sakarya’da özgürlüğe 
doğru benzersiz bir deneyimle uça-

bilirsiniz. 
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Bugünlerde sporu 
en belirgin olarak 

yaşadığımız 
yer stadyumlar. 

Geçmişten 
günümüze göre 
yerler değişse 
de hisler aynı. 
Futbolun ilk 

çıktığı tarihten bu 
yana taraftarlık 

olgusu insanların 
içlerine yerleşmiş 

ve günümüze 
gelene kadar 

bu çeşitli 
faktörlere evrildi. 
Bunların başında 
holiganizm gelir.  
Holiganlık tüm 
ülkelerin ortak 

sorunu.
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Spor, cinsiyet gözetmeksizin her türlü 
insanın yapabileceği, bütünleştirici bir 
sosyal harekettir. Spor kişileri fiziki ve 
mental yönden geliştiren bir araçtır ve 
aynı zamanda uluslararası etkiye sahip-
tir. İnsanların ilgisini çeken ve ülkelere 
ekonomik ve sosyal alanda getirisi olan ve 
tanıtım aracı olarak kullanılan bir endüst-
ridir. Sporun küresel düzeyde en çok ta-
kip edilen ve bununla bağlantılı olarak da 
büyük bir ekonomik getirisi olan futbolun 
pastada en çok payı alan spor dalı olduğu 
söylenebilir. Futbol sosyal ve ekonomik 
etkilerinin dışında dünyanın en popüler, 
en çok lisanslı sporcunun bulunduğu ve 
günümüzün olmazsa olmazı haline gel-
miştir.

Holiganizmin Tarihçesi
Holiganlık kavramının kabul edilen tari-
hi 123 yıl önceye dayanır. Yine futbolun 
ana vatanı olarak nitelendirilen İngilte-
re’de ortaya çıkmış ve tanım kazanmış-
tır. 1890’lı yılların sonunda Daily News 
gazetesi, futbol maçlarında olay çıkartan 
taraftarları tanımlamak için Patrick Ho-
ligan adında sürekli olay çıkartan bir ta-
raftarın soyadını kullanmıştır. Bu tarihten 
sonra futbol maçlarında olay çıkartanlara 
“Holigan Çeteler” denmiştir. Böylece gü-
nümüzde de birçok dilde aynı şekilde kul-
lanılan holigan kavramının ortaya çıkması 
sağlanmıştır. Holiganizm spordaki terör-
dür. Karşılaşmaları izleyen taraftarların 
maç öncesinde, maç sırasında veya maç-
tan sonra toplu halde çevreye fiziki ya da 
sözlü verilen zarar olarak tanımlanabilir. 
Spor ve bu tür sosyal faaliyetler bireyin 
ya da kitlelerin streslerini atma maksadı 
taşır, ancak bazı taraftarlar bunu holi-
ganlığa çevirir ve maddi manevi zararlar 
oluşturur.  

Futbolda Holiganizm
Futbol holiganlığının şiddet, öfke, sevinç 
gibi konuları içinde bulundurduğu söy-
lenir. Bu alanda holiganlık 1960’lı yıllar-
da insanların dikkatini çekmiş, 19. yüzyıl 
sonlarında sadece karşı takım taraftar-
larına değil müsabakadaki oyunculara 
ve hakeme saldırarak toplumsal sorun 

haline gelmeye başlamıştır. Futbolun ilk 
zamanlarında işçi kesime hitap etmesi-
nin neticesi olarak holiganizmin ortaya 
çıktığı düşünülmüş, ancak günümüzde 
zengin sporu haline gelen ve büyük bir 
ekonomik gücü içerisinde barındıran fut-
bol endüstrisi bu anlamda holiganizme 
engel olamamıştır. Ülkemizde taraftarla-
rı holiganlığa ve dolayısıyla şiddete iten 
nedenler arasında; taraftarların futbol 
kültürü, oyun kurallarındaki eksiklikler, 
federasyonun eğitici kuralları düşünme-
miş olması ve okullarda spor eğitimine 
yeterince önem verilmemiş olması yer 
almaktadır. Futbolda taraftarların çoğun-
luğunu erkekler oluşturur; bu nedenle 
yaşanılan olaylarda cinsellik ön plana 
çıkar ve eylemlerin daha çok bu türde 
ilerlediği görülmektedir. Futbol popüler-
liğinden ötürü spor olarak görülmekten 
daha fazlasıdır; bu yüzden holiganlık sa-
dece müsabakalar öncesi/ sonrası olarak 
görülmemelidir. Futbol; siyasi, ekonomi 
ve sosyolojik açıdan bakılması gereken 

bir spor dalıdır. Holiganların, tuttuğu ku-
lübün aidiyet duygusunu yoğun yaşayan 
taraftarlar olduğu da düşünülmektedir. 
Holiganlık, tuttuğu takım kazansın veya 
kaybetsin karşı tarafla kavga etmek için 
uğraş içindedir. Holiganlar kavgaya ve 
kargaşaya hep hazırlıklıdır. Holiganların 
özellikleri genel olarak şunlardır; fazla 
alkol almaları, başkalarının mallarına kas-
ti olarak zarar vermeleri, pişmanlık veya 
suçluluk duygusu duymamaları ve kendi-
lerinin ya da başkalarının güvenliğini hiçe 
saymalarıdır.

Holiganlığın doğduğu ve en çok yaşandı-
ğı ülke İngiltere’dir. 1980’lerde holiganlık 
birçok kez ölümle sonuçlanmıştır. O dö-
nemde hükümetler şiddeti bitirmek için 
birçok girişimde bulunmuş; ancak farklı 
biçimlerle de olsa halen devam etmesine 
engel olunamamıştır. Bugünlerde geçmi-
şe oranla yükseliş trendinin aksine, rakip 
taraftarlar birbirlerini örgütlemek için 
telefon ve sosyal medyayı kullanmaktadır.
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Türkiye’de Yaşanmış 
Holiganizm Örnekleri 
Türkiye’ holiganlıkla ilgili iki üzücü ör-
nek vardır. Bunlardan biri 1967 yılında 
Kayserispor ve Sivasspor arasında oyna-
nan 2. Lig maçı ve 1969 yılında Kırıkka-
lespor ve Tarsusspor arasında oynanan 
3. Lig maçında yaşanmıştır. Kayserispor 
ve Sivasspor oyuncuları ve taraftarların 
karıştığı bu olay, ezilen ya da havasız 
kalan 43 taraftarın hayatını kaybetme-
sine ve 600 taraftarın yaralanmasına 
neden olmuştur. Sonrasında binlerce 
taraftar Sivas’a yürümek istemiş ve bu 
olay bölgesel bir tehdit oluşturmuştur. 
Dönemin idari amirleri olaya el koyarak 
taraftarları yatıştırmıştır. 1969 yılında 
yaşanan olayın nedeni ise 2 bin kişilik 
stada 10 bin kişinin alınmasıdır. 10 ölü 
100 yaralının olduğu bu korkunç faciada 
tribün çökmüştür.

Holiganizmde Dünya 
Örnekleri
Futbolda şiddet ve holiganizm eğilimi 
1950’li yılların sonlarına kadar gündemi 
meşgul etmemiştir; ancak 1960’lı yılların 
başından itibaren yeniden popülerliği 
artmıştır. Ortaya çıktığı ülke olan İn-
giltere’de en önemli sorun haline gelen 
holiganizm eğilimi diğer tüm ülkelere de 
kanser gibi yayılmıştır. Günümüzde ha-
len popülerliğini sürdüren holiganizm, 
futbolun karşımıza çıkardığı en önemli 
sorunlardan biridir ve gündemi meş-
gul etmeye devam etmektedir. Dünya 
devletleri buna engel olmak amacıyla 
birçok yasa çıkarmış olsa da holiganizm 
tamamıyla bitmemiş, sadece azalmıştır. 
Dünya futbol tarihine bakıldığı zaman 
şiddet ve holiganizm eğilimleri sebebiy-
le birçok üzücü hadise yaşandığı görül-
mektedir. Bunların neredeyse hepsinde 
maddi ve manevi zararlar yaşanmıştır 
ve maalesef ölümle sonuçlandığı da ol-
muştur.

1964 yılında da Peru’da oynanan Tokyo 
olimpiyatları eleme maçında Peru ve 
Arjantin karşı karşıya gelmiş, Peru’nun 
golü ofsayt nedeni ile sayılmayınca çıl-

gına dönen holiganlar sahaya inerek 
hakemi darp etmiştir. Duruma müdaha-
le eden polisler sahaya girerek taraftar-
lara biber gazı sıkmış; ancak Holiganlar 
bunun üzerine stadyumda yangın çı-
karmıştır. Oluşan kaos ortamından çık-
mak isteyen taraftarlar stadyumun çıkış 
kapılarında sıkışmış ve 318 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Heysel faciası olarak tari-
he geçen bir diğer olay 29 Mayıs 1985 
yılında yaşanmıştır. O dönemin Avrupa 
Şampiyonlar kupası olarak bilenen final 
maçında Juventus Liverpool arasında 
oynanmıştır. Müsabakada maç öncesi 
yaşanan holigan kavgasında 39 taraftar 
hayatını kaybetmiştir. Bu yaşanılanlara 
rağmen maç oynanmıştır; ancak seyir-
cisiz oynanan maç en zevksiz final ola-
rak tarihe geçmiştir. 

Günümüze Yakın Yaşanan 
Holigan Olayları
Arjantin’in Buones Aires kentinden 2007 
yılında bir maç sırasında, holigan taraf-
tarlar arasında yaşanan şiddetli kavgada 
bir kişi hayatını kaybetmiş ve 41 kişi ya-
ralanmıştır. Olayın başlama nedeni ise 
iki takımın holigan taraftarlarının saha-
ya girmesidir. Port Said stadyumu faci-
ası 1 Şubat 2012’de meydana gelmiştir. Al 
Masry Club ve Al Ahly SC arasında Mı-
sır’da oynanan maçta holiganların saha-
ya girmesiyle birlikte yaşanan olaylarda 
74 kişi hayatını kaybetmiştir. 2011 yılında 
gerçekleşen bir diğer olay ise Kanada’da 
yaşanmıştır.  Boston Bruins ve Vancou-
ver Canucks arasında oynanan maçta, 
bitiş düdüğü çalmasıyla birlikte holi-
ganlar sahaya inmiş ve etrafı ateşe ver-
miştir. Bu olayın ardından 140 taraftar 
yaralanmış ve büyük çapta maddi hasar 
oluşmuştur.

Son 70 yıla baktığımızda futbol holigan-
larının birçok olumsuz olayın yaşan-
masına sebep olduğu görülmektedir. 
Günümüzde ölümlü hadiselerin daha az 
olmasının sağlayan ise çıkarılan yasala-
rın holiganlığın önünü kapatmak ama-
cıyla düzenlenmesidir. Örneğin bundan 
10 sene önce stada herhangi bir biletle 
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girilmekteydi; ancak şimdilerde kimin 
nerde kiminle oturacağı bilgisini veren 
bir kartla giriliyor. Maç sırasında etra-
fınızda herhangi bir şiddet olmuş olsa, 
günler sonra bile orada kimlerin oturdu-
ğu bilinebiliyor. Günümüzde taraftarlar 
kontrol mekanizmasının işleyişi sebebiy-
le bırakın şiddet içerikli davranışlar gös-
termeyi, tribünde hakaret içerikli konuş-
maya dahi korkar hale gelmiştir.

Sosyolojik Etkileri
Futbol takımı taraftarlığının psikolo-
jik ve sosyal nedenlerde ortaya çıktığı 
söylenebilir. Her toplumda bireylerinin 
eğlenmek gibi birtakım gereksinimleri 
vardır. Bireyler bunların dürtü ve gü-
düleriyle davranışlara dönüştürürler ve 
bir ihtiyaçtan doğan doyuma ulaşırlar. 
İşte takım taraftarlığının temelinde de 
bu yatmaktadır. Futbol gerek seyir gerek 
rekreatif ya da profesyonel icranın üst 
düzeyde olduğu görüldüğünde, futbolun 
ne kadar toplumsallaştığı da anlaşılmak-
tadır. Futbol neredeyse hayatın değiş-
mez bir parçası haline gelmiştir. Futbol, 
günlük yaşantımızdaki sohbetlerin ço-
ğunluğunu oluşturmaktadır ekonomi, 
siyaset, sanat vs. toplumsal olgulardan 
daha çok konuşulmaktadır.

Futbol kendine özgü dinamikleri olan 
bir toplumsal gerçeklik haline gelmiştir. 
Bunu bilen siyasiler de futbolu kontrol 
altına alarak, bu kadar seveninin olduğu 
bir sporu siyasi malzeme olarak kullan-
mışlardır. Halkın bir şekilde sakinleyip 
stres atması gerektiğini düşünen siyasi-
ler bazı konularda toleranslı hale gelmiş-
tir. Buna karşı gelen kesimde mevcuttur. 
Futbola siyasetin karışmaması gerektiği-
ni düşünenler, en azından stres atılan bir 
aktivitede bu tür entrikaların dönmeme-
si gerektiğini belirtmektedir.

Taraftarlar ailesiyle maça gitmeyi düşü-
nürken aklından türlü türlü sorular geç-
mektedir. İnsanlar futbol müsabakalarını 
sosyal bir aktivite olarak görmektedir. 

Holiganlar müsabakalara stres atmak 
için gider; ancak farklı şekilde bunu ger-
çekleştirir. Holiganlar maça fiziksel ve 
maddesel şiddet gösterme düşüncesin-
de giderler ve bu şekilde stres atılacağını 
düşünürler. Ortak amaçlara sahip, ancak 
organize olmayan şekilde hareket eden 
gruplara holiganlar diyebiliriz. Çünkü 
amaçları aynıdır, ama neyin ne zaman 
olacağı asla bilinmez. Organize olmayan 
bu taraftar grupları, birbirlerini tanıma-
sa bile çabucak organize olabilir ve tek 
vücut halinde davranışlarda bulunmaları 
mümkün hale gelebilir.

Seyirci ve Taraftarlık 
Futbol şimdilerde ulusal ve uluslararası 
bir kuvvete dönüşmüştür. Bu gücün en 
önemli temsilcileri taraftarlardır. Futbol 
literatürüne baktığımızda seyirci, taraf-
tarlık, fanatiklik ve holigan gibi kavram-

larla sıkça karşılaşıldığı görülmektedir. 
Bir spor faaliyetini doğrudan ya da med-
ya aracılığıyla takip eden kişiye seyirci, 
takımına bağlı olan onu ya da sporcuları 
takip eden, onlara olumlu duygular bes-
leyen onları destekleyen ve futbolla ilgili 
duygularını bu şekilde karşılayan kişiye 
taraftar, tuttuğu takıma aşırı derecede 
tutku ve şehvetle destekleyen kişilere de 
fanatik denmektedir.

Futbol seyircisiz düşünülemez. Seyirci 
olmazsa futbol zevki de ortadan kalk-
mış demektir. Seyirci ve taraftar takımı 
yönlendiren bir topluluktur, takımının 
sahada nasıl oynayacağına bile karar 
verebilir. Çoğu futbolcu atmosfer için-
de yönlendirmelere uyup birçok yanlış 
davranışlar da bulunabilir. Bu sebeple 
taraftar iyisiyle kötüsüyle bu sporun içe-
risinde olmalıdır.

Taraftarlar sosyal sorumluluk projele-
riyle de önümüze çıkmıştır. Örneğin 
Ekim 2011’de 7.2 büyüklüğünde yaşanan 
depremde Beşiktaş taraftarları formala-
rını sahaya atarak deprem mağdurlarına 
destek verdiklerini göstermeye çalışmış-
tır. Günümüzde bunlarla ilgili birçok ör-
nek verebiliriz; ancak diğer yaşanan kötü 
olaylardan ötürü ülkemizde taraftarlara 
bakış açısı çok değişmiştir, sanki futbol 
maçını izlemeye giden her taraftar holi-
gan gibi yansıtılmış ve bu insanların zih-
ninde kötü bir izlenim bırakmıştır.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ül-
kemizde de futbol çok popülerdir, hatta 
ülkenin gündemine o kadar çok meşgul 
etmektedir ki ülkenin sorunlarının önü-
ne dahi geçebilmektedir. Futbol, ülke-
mizde futbol kavramından öteye geçmiş-
tir. Sokakta yapabileceğiniz herhangi bir 
gösteri önemsenmeyebilir; ancak stad-
yumda gerçekleştirilecek herhangi bir 
protesto hemen yankı bulabilir, o statta 
olmayan taraftarların da ilgisini çekebil-
diği görülür. Bir takımın 30 milyon taraf-
tarı olduğu düşünüldüğünde yapılacak 
protesto bir hayli ilgi çekebilir.
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Sosyal Medyada Taraftarlık
Gerek teknolojide yaşanan gelişmelerin 
gerekse tüketici davranışlarında ortaya 
çıkan yeni yaklaşımların bir sonucu ola-
rak, özellikle son 10 senede hem bireysel 
hem de işletmeler açısından sosyal medya 
önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir. 
Bunun farkına varan taraftar grupları, sos-
yal medyadaki çeşitli uygulamaları ve web 
sitelerini kullanarak stadyum ortamının 
dışında da birçok kişiye ulaşabilme fırsatı 
yakalayabilmiştir. Organize olma amacıyla 
da kullanılan sosyal medya; müsabakalarda 
söylenecek marşlar, açılacak pankartlar ve 
koreografiler için bir buluşma ortamı oluş-
turmuştur.

Sosyal medya taraftarlar için her ne kadar 
birlik beraberlik olma duygusuyla açılsa da 
bu kulüpler için tam anlamıyla öyle değil-
dir. Kulüpler pazarlama mantığıyla hare-
ket etmektedir. Sosyal medya hesapları 30 
milyona varan takipçi sayısı olan kulüpler 
bunu kullanmış; ürünlerini, tesislerin, hat-
ta futbolcularını bile bu sayede tanıtmıştır. 
Önceden transfer haberlerini ilk olarak te-
levizyonda bulunan spor programları pay-
laşırdı; ancak günümüzde sosyal medyanın 
güçlenmesiyle kulüpler transfer haberlerini 
ilk olarak sosyal medya hesaplarından ver-
meye başladı.

Kulüpler sosyal medyanın gücünün o kadar 
çok farkına varmış olmalı ki kendi kulüp te-
levizyon kanallarını dahi kapatma kararı al-
mışlardır. Taraftar gruplarının kurduğu ve 
kulüplerinde desteklediği sosyal medya he-
saplarında, müsabakalara gidemeyen taraf-
tarların görmesi amacıyla o maçta yaşanan 
tribün hadiseleri paylaşılır. Örneğin kore-
ografi, pankart ve tezahüratları paylaşır ve 
bu vesileyle diğer taraftarlara da ulaşılmış 
olunur. Bununla birlikte müsabakaya gide-
meyen taraftarların maçta nasıl bir ortam 
oluştuğunu takip etmesi sağlanarak, taraf-
tarın coşkulu kalmasına çalışılır.

Futbol kulüpleri taraftarlarıyla aralarındaki 
mesafeyi azaltmak amacıyla sosyal medya-
ya fazlasıyla önem verdiği görülmektedir. 
Kulüpler taraftarlarının kurduğu sosyal 
medya hesaplarına bağlılık içerisindedir. 

Örneğin Bursaspor kulübü kendi taraftar 
grubu olan Texas gurubunun sosyal med-
ya hesabını takip eder ve reklamını bilhassa 
yapar.

Türkiye, kulüplerin ve taraftarların sosyal 
medya kullanımları sıralamasında dünya-
nın başlıca ülkeleri arasında gelmektedir. 
KPMG Footboll Becnhmark’ın 2019 yılında 
yaptığı araştırmada sosyal medya üzerinde 
en çok takipçisi olan 20 takım açıklanmış ve 
ülkemizden Galatasaray, Fenerbahçe ve Be-
şiktaş takımlarının sosyal medya hesapları 
bu sıralamaya girmeyi başarmıştır.
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Öğrencilerinin eğitim de-
neyimini geliştirmeyi ve ko-
laylaştırmayı kendine vizyon 
edinen Sakarya Üniversitesi 
(SAÜ), 23 Mart 2020 tarihin-
den itibaren Covid–19 virü-
sü nedeniyle uzaktan eğitim 
modeline geçti. Salgın başla-
madan önce de uzaktan eği-
tim ve bilişim hizmetleri için 
önemli bir alt yapıya sahip 
olan Sakarya Üniversitesi, 
öğrencilerinin ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak 
SABİS’ i yeniledi.

Birçok işlem tek tık 
uzağınızda

Standart bir eğitim öğretim 
yılında sadece dönem başı 
(ders seçimlerinde) site trafi-
ğinde artış bulunurken, çev-
rimiçi eğitime geçişle tüm 
dönem içinde günlük olarak 
yaklaşık altı bin öğrenci et-
kileşimde bulundu. SABİS’in 
karşılaştığı bu yoğun trafik-
te bir problem yaşamaması 
amacıyla programda güncel-
leme yapıldı. 

Yenilenen yüzü ve alt yapısıy-
la öğrenci işlerine gitmeden 
ders seçimi yapabilir, danış-
manınızla iletişime geçebi-
lirsiniz. Alanınızdaki yetkin-
liğinizi artırmak için çift ana 
dal başvurularınızı yapabilir, 
mezun olduğunuzda ise ilişi-
ğinizi kesebilirsiniz. Teknolo-
jiyle bütünleşmiş bir eğitimle 
küçük detaylarla uğraşmadan 
hayallerinizi gerçekleştir-
meniz daha kolay olacaktır. 
Yeter ki, güzel günleri düşle-
mekten vazgeçmeyin…

Yenilenen ara yüzü 
ve kolay kullanım 
özelliğiyle Sakarya 
Üniversitesi Bilgi 
Sistemleri (SABİS) 
ile transkript 
görüntüleyebilmeden 
çift ana dal 
başvurusuna kadar 
birçok işlem öğrenci 
işlerine gitmeden 
yapılabiliyor. 

SABİS Yenilendi

ELİF KUTLU
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Kestane 
Kabağı}Adapazarı 

 Uzar uzar 
ip gibi, 

geri döner 
küp gibi

AYŞENUR BOLAT
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Sakarya Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi’nde çalışan araştırma görevlileri 
olarak, Sakarya’nın damak hafızası 
üzerine bir yıla yakındır saha çalış-
masına dayalı bir proje yürütüyoruz. 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ta-
rafından desteklenen bu projede Sa-
karya’nın 16 ilçesinde çeşitli köylere 
gittik. Bu şehrin gastronomisini kav-
ramaya çalışırken, toprağa, tabağa, 
sofra ritüellerine, hikâyelerine bak-
tık. Bu yazıda ise Adapazarı kabağı 
üzerine yaptığımız saha çalışmasın-
dan bazı notları okuyucularımız için 
derledik.

Sakarya Ticaret Borsası girişimiy-
le coğrafi işareti alınan, Adapazarı 
kabağı olarak bilinen beyaz kestane 
kabağının bu topraklarda en yaygın 
ismi ise ak kabaktır. Ülkemizde ka-
bağın en fazla yetiştirildiği yerlerden 
biri de Sakarya’dır. Kabak tatlısıyla 
da öne çıkan bu şehrin gastronomi 
kitabında kabağa özel bir yer ver-
memek olmazdı. Ümit Dönmez ile 
yaptığımız görüşmede kabak yetiş-
tiriciliğine dair teknik bilgileri öğre-
niyoruz.

Görüşmelerden elde ettiğimiz bul-
gulara göre, Adapazarı kabağının 
böylesine meşhur olmasının sebebi 
tarlada susuz yetiştirilmesidir. Tar-
lasında kara toprak olması gerek-
mektedir. Kara toprağı Ümit amca 
şöyle tanımlıyor: “Üstünde kum ol-
mayan, toprağın hası. Yağmur yağdı 
mı çamur olur, çıkamazsın içinden. 
Karadır rengi.” Kara toprakta yetişen 
kabak içinse şunları söylüyor: “Ka-
bağın geniş yaprakları sabah çiyini 
alır. Nisan-mayıs ayında yağmur dü-
şer, o yeterli olur. Fazladan sulama 
yapılırsa lezzeti kaçar” diyor Ümit 
amca ve devam ediyor: “Kabağın ye-
rini kıştan yapmak lazım. Ekim-ka-
sım gibi yeri sürülür, hayvan güb-
releri kabak çizilerine atılır. Martın 
sonunda tarlaya gidilir, çamur ol-
maması lazım tarlada. Elle ekim ya-
parız. Her sıranın arasına beş metre 
koyarız. Nisan-mayısta çapa yapılır. 
Bu çapada kabak boğazlanır, yani 
sağından solundan toprak çekilir ki 
bitki kurağa dayanıklı olsun. 

Sonrası Allah’a emanet edilir, kök yürümeye 
başlar.” 

Sürüngen bir yapıya sahip olan kabak yürü-
dükçe kökünden uzayan gövde de genişler. 
Bu geniş gövdeye “mahmuz” adı verilir. Mah-
muz yürüdükçe kök çoğalır. Zaman geçtikçe 
kabak bu mahmuzlarla tüm toprağa yayılır, 
toprağın vitamin ve mineralleri içine işler.  
Uzayan bu geniş gövdeden atılan mahmuz-
larla beslenir yavru kabaklar ve korunurlar. 
Ümit amca bunu “kendine örtü yapar kabak” 
şeklinde açıklıyor: “geniş yaprakları yavru-
larını saklar.”  Adapazarı kabağının her dö-

lünün lezzetli olduğunu dinliyoruz 
görüşmecilerimizden. Anaç kabağın 
attığı ilk mahmuzlardan çıkan ilk döl 
tatlı olur ama uç kabakları tatsız olur 
normalde, ama bizim burada uç ka-
bakları da lezzetli olur.”

Adapazarı’nın ak kabağına kestane 
kabak denmesinin sebebi ise kabağın 
dokusu, kokusu, aromasıyla kestaneyi 
andırmasıdır. Bir kabağın kestane-
lik derecesi etli kısmıyla dış yüzeyi 
arasındaki yeşil tabakadan anlaşılır. 
Bu tabakanın bir cm kadar olması, 
kabağın en lezzetli halini yakalamak 
için kafidir.  Adapazarı’nın Sakarya 
nehri tarafından beslenen verim-
li topraklarında yetişen bu kabağın 
rengi zamanla koyulaşır, aroması otu-
rur.  Ümit amca diyor ki “Kabağa hiz-
met edersen, o da sana hizmet eder. 
Konuşur senle kabak. Üç- beş kilo 
olunca seni tarlaya çağırmaya başlar” 
diyor ve ekliyor “Bir eken bir daha ek-
meden yapamaz.”

Kendisini bir kabak aşığı olarak ta-
nımlayan, başka bir görüşmecimiz 
Semiha hanım ise tıpkı Ümit amcanın 
söylediği gibi kabakların kendisiyle 
konuştuğunu şöyle anlatıyor: “Kabak-
larımı birkaç gün görmeyeyim sanki 
onların üzüldüğünü hissederim. Yal-
nız bırakmam mutlaka gider bakarım” 
diyor. Kabak tatlısı üzerine uzman-
laşan Semiha hanım şöyle söylüyor; 
“Kabağı bir gece önce şekerle buluş-
turup ertesi gün kaynatmak olmaz. 
Pişmaniye gibi dağılır öyle olursa. İyi 
bir kabak tatlısı için sabır gerekir. Kı-
sık ateşte saatlerce dinlene dinlene 
haşlanmalı ve şekeri azar azar ilave 
edilmeli” diyor.

72 milletin mutfağına ev sahipliği 
yapan Sakarya’da kabağın her halini 
görmek elbette şaşırtıcı değil. Yerli 
halkının kabağa yazdığı şu bilmeceyle 
de yazımızı bitirelim:

 “Uzar uzar ip gibi, geri 
döner küp gibi.”








