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On birinci öğrenci senato toplantısı 3 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 12:00'de, öğrenciler, 

Rektör (Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN), Öğrenci Dekanı (Prof. Dr. Mehmet Barış HORZUM) ile Öğrenci Dekan 

Yrd. (Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Bağcı) katılımları Rektörlük Senato Toplantı Salonunda, Öğrenci Dekanın açılış 

konuşması ile başladı. Konuşmada üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında pandemi sonrası 

ne gibi zorluklarla ile karşılaştıkları, Öğrenci Senatosunun bu konudaki rolü ve işlevleri hakkında 

bilgilendirmeler yaparak öğrenci senatosunun önemi vurgulandı. Daha sonra 2021- 2022 Eğitim-

Öğretim yılında genel olarak öğrencilerin Sakarya Üniversitesi ile ilgili soru, sorun ve yaşadıkları 

problemleri soruldu. Öğrencilerden gelen geri bildirimler aşağıdaki şekilde raporlanmıştır: 

 

1) Tüm eğitim birimlerinin ilgili birim amirleri tarafından kontrolleri sağlanarak eksik olan ilk yardım 

dolaplarının tamamlanması hususu öğrenciler tarafından önerildi. 

2) Sakarya Üniversitesi SABİS Mobil sistemi öğrenciler tarafından güncellenerek daha kullanılabilir 

hale gelmesi önerildi. 

3) Engelli öğrencilerin sınavlarda sorun yaşamaması adına hocalara erişilebilirlik ve ek süreler 

konusunda bilgilendirme yapılması talep edildi. 

4) Engelli öğrenciler (özellikle görme engelli öğrenciler için) kampüs içerisinde kolayca dersliklere ve 

diğer mekânlara erişim sağlayabilmek adına kampüs girişinden itibaren kabartmalı kılavuzların 

yolların yapılması, yıpranmış olanların yenilenmesi, ayrıca bina girişlerinde, sınıf içerisinde (tahtaya 

erişim sağlamak için) eksik olan rampaların yapılması talep edildi. 

5) Yine engelli öğrencilerin kampüs içerisinde trafikte sorun yaşamamaları adına gerekli noktalarda 

trafik levhaları ve sesli uyarı yapan trafik lambaları eklenmesi önerildi. 

6) Merkez kafeterya üstünde bulunan öğrenci yemekhanesine engelli öğrencilerin rahatlıkla erişim 

sağlayabilmeleri adına mutfak tarafında bulunan asansörlerin konumlarının değiştirilmesi talep 

edildi. 

7) Endüstri Mühendisliği (M5) binası etrafında yetersiz sokak aydınlatması olduğundan dolayı ikinci 

öğretim öğrencileri sorun yaşamakta olduğu belirtildi. 

8) Fakültelere bağlı kulüp etkinliklerine tanınan 15 günlük başvuru süresinin minimize edilmesi talep 

edildi. 

9) SAÜ Sosyal Transkript uygulamasının tanımı nasıl uygulandığı ve sistemin nasıl işlediğine dair 

bölüm başkanlarına ve eğitim birimleri sorumlularına bilgilendirme yapılması önerildi. 

10) Sağlık Bilimleri Fakültesi ders aralarının kısa olduğundan ve mevcut kantinlerin uzak noktalarda 

olmasından dolayı gidip gelme sorununu dile getirildi, bina yakınına kantin yapılması talep edildi. 

11) SAÜ Kütüphane kapanış saatleri dile getirilerek kapanma saatine kadar öğrencilere müsaade 

edilmesi talep edildi. 

12) Öğrencilerin ders sorumluları ile iletişime geçmekte sorun yaşadıkları bu hususta iletişim 

kanallarının çeşitlendirilmesi önerildi. 

13) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi mevcut kantin şemsiyelerinin olmadığı ve öğrencilerin bunu 

talep ettiği belirtildi, ayrıca Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi binasında öğrenci kullanımına 

ayrılan bilgisayarların sorunlu olduğu bu sorunların giderilmesi talep edildi. 


