
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sakarya Üniversitesi, bünyesinde faaliyet gösteren Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi, 
Üniversite Sanayi ve Toplum İşbirliği Koordinatörlüğü gibi yapılarla ARGE yapmak 
isteyen firmalar ile uzman akademisyenleri buluşturmakta ve çalışmalarına altyapı ve 
teknik destek sağlamaktadır.  
 

Sakarya Üniversitesi bu kapsamda akademisyenlerinin katkısıyla elde edilen ARGE 
projeleri için uzman firmalardan ücretsiz patent yazım/başvuru desteği sağlamakta ve 
patent başvuru masraflarını karşılamaktadır. 
 

Sakarya Üniversitesi bu alandaki çalışmalarının bir neticesi olarak Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından inovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları desteklemek 
amacıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda ‘Ar-Ge Proje Pazarına En Çok 
Katkı Sağlayan Üniversite’ ödülünü almıştır.  
 

 
 

 
Sakarya Üniversitesi, geliştirdiği 3+1, 7+1, 
UMDE Modelleri ile öğrencilerinin, 
eğitimlerinin son dönemlerinde uygulamalı 
eğitim sağlamaları için tam zamanlı stajyer 
olarak istihdam edilmelerini sağlamaktadır.   
 

Bu çerçevede istihdam edilen öğrenciler staj 
süreleri boyunca uygulamalı bir ders olarak 
belirlenen programa uygun olarak 
yetiştirilmekte, işveren, akademisyen işbirliği 
ile de değerlendirilmektedir. 
 

ARGE ORTAKLIĞI.. İSTİHDAM ORTAKLIĞI.. 

 

 

  
 

 

 
 

 
Sakarya Üniversitesi, kamu 
kurumlarında stratejik plan 
yapılmasını zorunlu hale getiren 
5018 sayılı kanunun 
yayınlanmasından önce kurumsal 
olarak Stratejik Yönetim 
konularında çalışmalara başlayan 
birkaç üniversiteden biridir.  
 

Sakarya Üniversitesi halen 
Stratejik Yönetim süreçlerinin 
bilişim sistemleri ile bütünleşmiş 
bir şekilde yürütülmesi gibi bu 
alanda özgün ve öncü çalışmalar 
yürütmekte ve bu alandaki bilgi ve 
birikimleri ile birçok kurum ve 
kuruluşa rehberlik etmektedir.  
 

 

STRATEJİK YÖNETİM.. 

 
 

 
Sakarya Üniversitesi Türkiye’de KYS Belgesi alan ilk 
üniversite ve EFQM Modeli çerçevesinde Türkiye 
Mükemmellik ve Mükemmellikte Süreklilik Ödüllerini 
alan ilk ve tek üniversitedir. Kurumsal olarak 
akreditasyon ve kalite süreçlerinde yıllar boyunca bilgi 
ve deneyimini arttıran Sakarya Üniversitesi bu bilgi 
birikimini ulusal ve uluslararası ortamlarda 
paylaşmaktadır. 
 

KALİTESİYLE FARKLI.. 

 

 
 

 
Sakarya Üniversitesinde, iş dünyasının 
ve kamunun başta olmak üzere 
toplumun her kesiminin ihtiyaç duyduğu 
eğitim hizmetlerini sunmak üzere 
Sürekli Eğitim Merkezi oluşturulmuştur. 
 

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi (SAÜSEM) eğitim verme 
konusunda  emsallerinden farklı olarak 
TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 
17024 standardına göre akredite 
edilmiş ve  Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) tarafından Personel 
Belgelendirme konusunda 
yetkilendirilmiştir. 
 

SAÜSEM Personel Belgelendirme 
konusunda yetkili bir kurum olarak 
sağladığı profesyonel hizmetler ile 
birçok kamu kurumunun ve özel sektör 
kuruluşlarının toplu eğitim hizmetlerini 
sağladığı güvenilir, akredite eğitim, 
sınav ve belgelendirme ortağı olmuştur. 
 

Bu kapsamda SAÜSEM tarafından 
sağlanan eğitimlere örnekler aşağıda 
sunulmuştur.  
 

 TS EN 287-1 Çelik Kaynakçı 
Sertifikalandırılması, 

 İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi 

 Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi 
Eğitim Programı 

 Din Eğitimi Seçmeli Dersleri 
Eğiticiliğine Hazırlık Programı 

 
 
 
 

 YAŞAMBOYU ÖĞRENİM.. 

 
 

 
Sakarya Üniversitesi, Yönetici ve 
yönetici adaylarının akademik 
kariyer yapmalarına olanak 
sağlama ve kişisel gelişimlerini 
sürdürmeleri amacıyla uygun 
lisans ve lisansüstü programlar 
sunmaktadır.  
 

Bu programlar örgün öğretim, 
uzaktan eğitim, örgün-uzaktan 
karma eğitim ve haftasonu olmak 
üzere çeşitlendirilmiştir.  
 

Uzaktan eğitim önlisans, lisans ve 
lisansüstü programlarda öncü olan 
Sakarya Üniversitesi’nde lisans 
düzeyinde Bilgisayar Mühendisliği 
ve Endüstri Mühendisliği; 
Lisansüstü düzeyde Mühendislik 
Yönetimi, Kalite Yönetimi, İşletme, 
Kamu Yönetimi vb. uzaktan eğitim 
programları mevcuttur. 
 

 

EĞİTİM HİZMETİ ÇEŞİTLİLİĞİ.. 
 

 
 

 
Sakarya Üniversitesi maksimum hız ve minimum hata sağlamak üzere tüm iş süreçlerinin 
otomasyon destekli olarak yürütülmesini bir politika olarak benimsemiştir.  Bu amaçla geliştirilen 
sistemler Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi, Eğitim Öğretim Bilgi 
Sistemi, Eğitim Öğretim Destek Sistemidir. 
 
Sakarya Üniversitesinin kendi iş süreçlerinin otomasyon destekli yürütülmesine yönelik çalışmaları 
zaman içerisinde kendisini aşarak çevresini etkileyen bir uzmanlığa dönüşmüş ve Eğitim öğretim 
ve destek süreçlerinin otomasyon destekli olarak sağlanması noktasında birçok ulusal ve uluslar 
arası üniversite için bir model olmuştur.  
 

BİLİŞİM UZMANLIĞI.. 
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