
     SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL ve AKADEMİK GELİŞİM FAALİYETLERİ YÖNERGESİ 

                                  BİRİNCİ BÖLÜM 

            Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde kayıtlı 

öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca SAKUM tarafından organize edilen bilimsel, sosyal, 

akademik, kültürel faaliyet, etkinlik katılımları ile güz- bahar yarıyıllarında takip edecekleri yüz 

yüze ya da çevrimiçi dersler aracılığıyla farklı alanlarda edinecekleri yeterliliklerin kayıt altına 

alınması, ilgili merkez tarafından yürütülmesi ile ilgili yapıyı belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu yönerge Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde kayıtlı lisans ve 

ön lisans öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişim faaliyetleri sürecinde gerçekleştirilecek 

seminer, konferans, söyleşi gibi etkinlikler ve diğer faaliyetler ile bunların üniversite ortak 

seçmeli dersinin yerine sayılmasını kapsamaktadır. 

Dayanak 

Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

3, 4b ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen, 

a) Birim: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve  

meslek yüksekokullarını ile araştırma merkezlerini, 

b) Bölüm: İlgili lisans veya ön lisans bölüm ve programını, 

c) KARMER; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan  

Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni, 

ç) MESTEM; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 

d) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü'nü, 

e) SAGEM; Sosyal ve Akademik Gelişim Merkezi Faaliyetlerini, 

f) SAKUM: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Sosyal ve Kültürel 

Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni, 

g) SAYEM; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’ni, 



ğ) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu'nu, 

h) YAZEM; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi  

Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

            ifade eder. 

                                   İKİNCİ BÖLÜM 

Program Süreci, Eğitim Alanları, Başvuru, Katılım Koşulu, Değerlendirme, İtiraz 
Program Süreci ve Eğitim Alanları 

Madde 5 - (1) Eğitim programlarının içeriği ve takibi SAKUM tarafından gerçekleştirilir. 

İçeriğin oluşumu sırasında SAKUM, SAYEM, MESTEM, YAZEM, KARMER birlikte çalışır. 

İhtiyaç duyulacak mali kaynak SAYEM tarafından karşılanır. Merkezlerin ortak çalışması 

sonrasında ihtiyaç duyulan alanlar ve eğitimlerde birden fazla program düzenlenir. 

(2) Etkinlik, faaliyet ve derslerin sınıflandırılması: 

a. Sosyal Bilimler, 

b. Fen ve Mühendislik Bilimleri, 

c. Sağlık Bilimleri, 

       ç. Yaşam becerileri, 

d. Farklı alanlarda okuryazarlık becerisi, Şeklinde sınıflandırılmıştır. 

(3) Program ve etkinliklerin takibi; Her hafta Çarşamba günleri 15:00- 16:30 saatleri 

arasında gerçekleştirilecektir. Program ve etkinlikler yüz yüze ya da çevrimiçi gerçekleştirilebilir.  

Bu konuda tasarrufta bulunma hakkı, SAKUM’dadır. 

Başvuru 

Madde 6 - (1) Her eğitim- öğretim dönemi başında, dönem içi gerçekleştirilecek etkinlik, 

ve faaliyetlerin programı SAKUM tarafından ilan edilir. 

(2) SAKUM ihtiyaç duyduğunda herhangi bir konu başlığında ön talep ve ön başvuru 

toplayabilir. 

(3) İlgili faaliyetlerde yalnızca lisans ve ön lisans öğrencileri bulunabilir. 

Katılım Koşulu ve Değerlendirme 

Madde 7 - (1) Bu program çerçevesinde bir dönem devam eden ve başarılı olan 

öğrencilere 2 AKTS, İki dönem devam etmiş olan öğrencilere ise 5 AKTS’lik üniversite seçimlik 

ders kredisi sağlanacaktır. 

(2)  Bu programda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.   



(3)  Programı takip eden öğrencilerden her etkinlik sonunda değerlendirme talep edilir. 

Dönem sonu final sınavı gerçekleştirilir. Öğrencinin yıl içi değerlendirme ve final dönemi 

sınavları çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilir. 

(4)  Değerlendirme komisyonu; SAKUM tarafından belirlenen en az 3 öğretim 

elemanından oluşur. Komisyon, Rektör oluru ile 1 yıl için görevlendirilir. Komisyon, güz ve 

bahar yarıyıllarında final sınavları sonrası toplanarak değerlendirmesini tamamlanır. Yapılan 

sınavlarda başarılı olan öğrenciler ilgili akademik ve idari birimlere bildirilir. Komisyon 

tarafından yapılan değerlendirme sonuçları SAKUM tarafından ilan edilir. 

İtiraz  

Madde 8 - (1) Öğrenci, komisyon kararlarına düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme 

talepleri değerlendirme sürecinden sonra üç iş günü içinde komisyona yazılı olarak yapılır. 

(2) Düzeltme talepleri yedi işgünü içerisinde sonuçlandırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar 

Madde 9 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili kanun, mevzuat 

hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 10 - (1) Bu Yönerge, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu'nda 

kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 
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