




subu.edu.tr



SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

24

ENSTİTÜ FAKÜLTELERYÜKSEKOKUL MESLEK
YÜKSEKOKULLARI

5840 4436

 

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



DEĞİŞİM PROGRAMLARI

120

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ

84

ÜNİVERSİTEMİZDEN 
HABERLER

SOSYAL
FAALİYETLER

KALİTE
ÇALIŞMALARI

128 136 144

5



Rektörden:
“Bilgiyi beceriyle 
bütünleştiriyoruz” Günümüzde ülkeler arasındaki rekabet bilgi 

gücü ile sürdürülmekte, toplumların geleceği 
ise verilen eğitimin başarısı ile değerlendiril-

mektedir. Bu anlamda genç nüfus oranı ile gelişmekte 
olan ülkeler arasında önemli bir yere sahip olan Türki-
ye’de üniversiteler bilim üreten merkezler olma özelliği 
yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşı-
lama sorumluluğu da taşımaktadır.

Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için yüksek 
verimi gerçekleştirecek bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları-
na sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek önceliğimiz 
olmalı. Mesleki açıdan iyi yetişmiş insan gücü; oluşabi-
lecek olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisi-
ne, kaliteli mal ve hizmet üretimine de önemli katkılar 
sağlayacaktır.

2018 yılında Sakarya Üniversitesi’nden bölünerek ku-
rulan üniversitemiz; geniş ilgi alanında bilim ve tekno-
loji üretimine katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencileri-
mizi “Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz” mottosu ile 
değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, mes-
leki açıdan yetkin, eleştirel ve analitik düşünebilen, ile-
tişim becerileri yüksek ve uygulama becerilerine sahip 
nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için iş dünyası ile bir-
likte çalışmaktadır.
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Üniversitemiz; “Sahaya inmeden olmaz” düsturuyla 
hareket ederek ortaya koyduğu +1 Eğitim Modeli ile 
bünyesindeki Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteleri, 
Yabancı Diller Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulla-
rı ile öğrencilerini sahada da yetiştirerek geleceğe ha-
zırlamaktadır. Öğrencilerimiz en az bir dönem tam za-
manlı olarak kendi alanlarıyla ilgili işletmelerde eğitim 
görürken sigortaları da üniversitemiz tarafından karşı-
lanmaktadır.

Bu modelle;

• Öğrencilerimiz kariyer planlaması yapabilmekte, 
devlet desteğiyle maaş alabilmekte ve daha mezun 
olmadan tecrübe ve iş sahibi olabilmektedirler.

• İşverenler insan kaynakları ihtiyaçlarını giderirken 
ek maliyetlerden kurtulmakta, üniversiteyle birlik-
te yetiştirilen kendilerine uygun öğrencilerle işe de-
vam etme imkânı bulmaktadırlar.

• Öğretim elemanlarımız iş dünyasının pratikte ya-
şadığı sorunlara çözüm üretme, ihtiyaç doğrultu-
sunda derslerini güncelleme, ortak projeler oluştur-
ma ve AR-GE faaliyetleri gerçekleştirme imkânına 
kavuşmaktadırlar.

Türkiye’nin “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuna 
uygun çalışmalar gerçekleştiren Sakarya Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi; üniversite-iş dünyası iş birliği, di-
jitalleşme ve yerli üretimler kapsamında da faaliyetler 
yürütmektedir. Bu kapsamda müfredatlarını günün ve 
geleceğin şartlarına göre iş dünyasından gelen talepler 

doğrultusunda güncel tutmakta, TÜBİTAK’ın başlattığı 
‘Sanayi Doktora Programı’ ile iş dünyasının sorunlarını 
çözecek bilimsel çalışmaları iş dünyasıyla birlikte ger-
çekleştirmektedir. Üniversitemiz bünyesinde kurulan 
Kariyer Merkezi’yle de İŞKUR uzmanları üniversite öğ-
rencilerinin iş imkânlarını takip etmekte ve eğitimlerle 
öğrencilere katkı sağlamaktadır.

Üniversite, toplum, iş dünyası ve uluslararası et-
kinlik zinciri ile iyiden mükemmele doğru akademik 
heyecan oluşturmak, ülkemizin dünyaya açılmasına 
katkı verecek sektörlerin uluslararası pazarlarda reka-
bet gücünün artırılması için akademik iş birliğine yö-
nelik çalışmalar yapmak, entelektüel birikimle üretilen 
bilgi ve Ar-Ge faaliyetleri ile teorik seviyede kalmayarak 
çıktı elde etmek ve toplumla paylaşma mekanizmala-
rının geliştirilmesiyle faydaya dönüştürmek üniversite-
mizin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

Öğrencilerimizi; içinde bulunduğu coğrafyanın tüm 
zenginliklerine sahip çıkan, milli değerlerini koruyan, 
geliştiren, bilimin ışığında geleceğe taşıyan ve iş dün-
yasıyla oluşturduğumuz sinerji ile onların dinamizmini 
birleştiren bir anlayışla geleceğe hazırlıyoruz...

Selam, saygı ve sevgilerimle…

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık
REKTÖR
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2019-2020 YÜKSEK ÖĞRETİM AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, 
“TOPLUMA HİZMET ALANINDA  YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ
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YÖK          
Üstün Başarı
Ödülü

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
akademisyenlerimiz  tarafından geliştirilen 
yerli ve milli imkanlarla üretilen   çok fonksi-

yonlu ilk kanser tedavi sistemi Topluma Hizmet Ödü-
lü'nü Rektörümüz Mehmet Sarıbıyık’a takdim etti.

TÜBİTAK tarafından Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araş-
tırma Destek Programı kapsamında desteklenmiş olan 
proje ile Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyelerimiz kanser 
tedavisinde kullanılmak üzere,  Çok Işınlama Modlu 
Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi  geliştirerek, pro-
totipini ürettiler. Geleneksel kanser tedavi yöntemleri-
ne göre çok daha düşük maliyetli ve yan etkileri sıfıra 
yakın olan bu sistem, dünya çapında birçok kanser ti-
pinde başarıyla uygulanmaya başlandı.

KURULUŞUMUZUN 

2. YILINDA 

CUMHURBAŞKANIMIZ 

SAYIN RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN'IN ELİNDEN 

YÖK ÜSTÜN BAŞARI 

ÖDÜLÜNÜ ALDIK
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Mottomuz
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Misyonumuz

İnsanlığa değer katan, analitik düşünebilen, mesleki 
açıdan yetkin, iletişim becerisine sahip, bilgiyi beceri ile 
bütünleştiren bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte 

bilim, teknoloji ve hizmet üretmek.
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Vizyonumuz

Uygulamalı eğitim ve araştırmada öncü, yenilikçi 
yaklaşımlarla öğrenciyi merkeze alan, ürettiği bilim ve 
teknoloji ile paydaşlarının sorunlarına çözüm üreten, 

uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmak.
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Temel Değerlerimiz

Uygulamalı
Eğitim

Katılımlı
Yönetişim

Sürekli
Gelişme

Etik
Sorumluluk

Akademik 
Özgürlük

Çözüm
Odaklı Ar-Ge
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+1
Eğitim Modeli İş dünyasına nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla ül-

kemizde ilk defa uygulanan +1 Eğitim Modelini geliştir-
dik.

Bu modelle öğrencilerimiz işletmelerde bir dönem tam 
zamanlı çalışarak uygulamalı eğitim alıyorlar ve önli-
sans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitimlerinin son 
bir dönemini işletmelerde tam zamanlı çalışarak öğ-
renciyken iş dünyası deneyimi kazanıyorlar. Böylelikle 
iş tecrübesine sahip olarak mezun oluyorlar. Biz o yüz-
den onlara “+1 mezunu” diyoruz. Bugüne kadar yak-
laşık 50.000’den fazla +1 mezunu iş dünyasında yerini 
aldı.

+1 Eğitim modelinin çok boyutlu kazanımları arasında; 
akademisyenlere iş dünyası ile ortak AR-GE ve gün-
cel teknoloji takibi, üniversitelere programlarda koor-
dinasyon, iş dünyasının ihtiyacına uygunluk ve güncel 
müfredat, güncel teknoloji takibi ve firma altyapısının 
kullanımı, iş dünyasına nitelikli insan, üniversite iş bir-
liği, +1 mezunlarına da iş tecrübesi ve kolay iş bulma 
imkanı yer almaktadır.

2011- 2021 yılları arasında yapılan öğrenci, akademis-
yen ve işveren anketleri üzerinden modelin 10 yıllık 
memnuniyet ortalamasına bakıldığında öğrencilere 
%94, akademisyenler %89 ve işverenlere de %89 ora-
nında yüksek memnuniyet sağladığı görülmüştür.

ÜNİVERSİTE + İŞ DÜNYASI 

İŞ BİRLİĞİ
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Yaşanabilir Şehir
Sakarya
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Tarihi olarak M.Ö. 300’lü yıllara kadar yaşama dair 
kayıtlar bulunan şehir M.S. 395 yılında Doğu Roma İm-
paratorluğu egemenliğine girmiştir.

1326 yılında Osmanlı Devleti’nin Adapazarı ve çevresini 
fethetmesiyle birlikte bölge Müslüman/Türk yer-
leşimine açılmıştır. Bu tarihte fethedilen yerlerden 
bir diğeri de Sakarya Nehri ve Çark Deresi’ni birbirine 
bağlayan Tığcılar Köyü, zamanla başka semtlerin de 
katılımıyla gelişmiş ve büyümüştür. Bölgede kurulan 
pazar nedeniyle de zaman içerisinde ‘Ada Karyesi’ ve 
‘Adapazarı’ olarak anılmaya başlanmıştır. 

Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde (1837) kaza 
olan şehir, 22 Haziran 1954 tarihinde, 6419 Sayılı 
Kanunla il statüsüne taşınmıştır. Şehir adını içinden 
geçen Sakarya nehrinden almıştır.
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Sakarya
Ulaşım
Üniversitemizin şehri Sakarya; ulaşımı, doğası ve eko-
nomik yapısı ile Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri 
arasındadır.

Türkiye’nin kalbi İstanbul ve başkent Ankara’nın orta 
noktasında, İstanbul’a otoban üzerinden karayoluyla 
1 saat 30 dakika ve Ankara’ya yüksek hızlı trenle 2 
saat 45 dakika mesafededir. 

SAKARYA
İSTANBUL

ANKARA

ESKİŞEHİR

Marmara bölgesinin en yeşil doğasına sahip Sakarya; 
dünyanın en temiz tatlı sularından biri kabul edilen Sa-
panca gölü, Karadeniz’e bakan sahilleri, yaylaları ve ta-
rihi/kültürel mirasıyla öne çıkmaktadır. 

Ekonomik yapısını oluşturan verimli tarım alanları, güç-
lü iş dünyası ve dört mevsim turizmi ile TÜİK 2016 yılı 
araştırmasına göre “Türkiye’nin en yaşanabilir şehirle-
ri” arasında ikinci sırada yer almıştır.
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COĞRAFYA

• ULAŞIM
İstanbul < Sakarya > Ankara

• DOĞA
Göl + Deniz + Yayla

• EKONOMİK YAPI
Tarım + Sanayi + Turizm

Sakarya büyük şehirlere olan yakınlığı, doğal güzellikle-
ri, potansiyeli ve kendisinin de büyükşehir olması sta-
tüsüyle barındırdığı imkânlarla öğrencilerin en çok 
tercih ettiği şehirlerden birisidir.

• Adapazarı: Uzun Çarşı, Orhan Camii, Deprem Mü-
zesi, Sakarya Köprüsü, Donatım Park, Millet Bahçe-
si, Çark Caddesi, Sakarya Müzesi, Alicanlar Konağı, 
Tarihi Çark, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

• Akyazı: Kuzuluk Kaplıcaları, Küçücek Tümülüsü, 
Keremali Yaylası, Davlumbaz Yaylası, Sülüklü Göl

• Arifiye: Karaaptiler 2. Justinianus Köprüsü, Molla-
köy Göletleri

• Erenler: Orhan Camii, Sakar Baba Türbesi
• Ferizli: Seyifler Kalesi, Akgöl
• Geyve: Geyve Boğazı, Orhangazi İmarethanesi, 

Gazi Süleyman Paşa Cami, Alifuatpaşa Köprüsü, Ali 
Fuat Cebesoy Müzesi, Seyir Terası, Ayva bahçeleri

• Hendek: Çiğdem Yaylası, Mollalar Evi, Bayraktepe, 
Dikmen Yaylası, Salman Dede Mesire Alanı

• Karapürçek: Teketaban Tümülüsü, Mecidiye Şelale
• Karasu: Maden Deresi Şelalesi, Karasu Sahili
• Kaynarca: Acarlar Gölü ve Longozu, Topçu Köyü 

Tümülüsü
• Kocaali: Kumsal Caferiye Köyü
• Pamukova: Karacaahmet Türbesi
• Sapanca: Sapanca Gölü, Rahime Sultan Cami, Rüs-

tempaşa Cami, Sopeli Doğal Yaşam Köyü, Kırkpı-
nar Sahili, Natürköy, İstanbuldere, Soğucak Yaylası, 
Cami Cedid Cami

• Serdivan: Beşköprü, Kazımpaşa Yukarı Mahalle Ca-
mii, Göl Park, Millet Bahçesi, Kırantepe

• Söğütlü: Harmantepe Kalesi
• Taraklı: Taraklı Evleri, Fenerli Ev, Taraklı Hamamı 

ve Kalesi, Taraklı Termal

Şehrin
Zenginlikleri
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Ormanpark

Karagöl

Sapanca Gölü

Poyrazlar Gölü

Maden Deresi

Beş Köprü (Justinianus)

Acarlar Gölü

Karasu

Taraklı Evleri
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SAYILARLA 
SAKARYA 
UYGULAMALI 
BİLİMLER 
ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
AKADEMİK PERSONEL
İDARİ PERSONEL
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Üniversitemizi sayılarla tanıtıp faaliyet alanlarımızın 
kapsamını özetlemek adına sayısal verileri 
paylaşıyoruz.
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ÖĞRENCİ
Yıllara Göre Öğrenci 
Sayısı ve Dağılımı

SAYILARLA SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
Yıllara Göre Yabancı Öğrenci 
Sayısı ve Dağılımı
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AKADEMİK PERSONEL
Yıllara Göre Akademik 
Personel Sayısı ve Dağılımı
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İDARİ PERSONEL              
Yıllara Göre İdari Personel 
Sayısı ve Dağılımı
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FARKLI ÜLKEDEN

ÖĞRENCİ

80
2642
Haritada yalnızca öğrenci sayıları 
10'un üzerinde olan ülkeler 
gösterilmiştir. 

Uyruklarına Göre 
Uluslararası 
Öğrenci
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ENSTİTÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
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T ürkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz 
üniversite - iş dünyası iş birliği kapsamında 
lisansüstü öğrencilerimize de işletmelerde 

eğitim-öğretim yapabilecekleri imkânları sunuyoruz. 
Bu doğrultuda gerek özel gerekse kamu kuruluşlarıyla 
protokoller yapıyor, etkin olarak uygulanması hususunda 
her türlü çabayı gösteriyoruz.
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ

lee.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Doktora  ·  Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz)

Öğrenci Sayısı YL 1187

Öğrenci Sayısı DR 239

Eğitim Süresi (Yıl) 2-4 Yıl

Konum Esentepe Kampüsü

ENSTİTÜ
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YÜKSEKOKUL

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
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Öğrencilerimizin yabancı dil bilgilerini teknolojik 
imkanlardan da faydalanarak uluslararası düzeye 
taşımalarını sağlıyoruz.
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YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU

yd.subu.edu.tr

BÖLÜMLER 

Hazırlık Sınıfları  ·  Ortak Dersler  ·  Mütercim ve Tercümanlık

Öğretim Elemanı Sayısı 17

Öğrenci Sayısı 240

Eğitim Süresi (Yıl) 4 Yıl

Konum Esentepe Kampüsü

YÜKSEKOKUL
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Yüksekokulumuzda teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin ulus-
lararası düzeyde geçerliliği olan yabancı dil seviyesiyle iletişim becerileri 
kazanmalarına ve akademik çalışmalarını en etkili biçimde gerçekleştirme-
lerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 

Bilgisayar Destekli Temel İngilizce Öğretimi ile multimedya materyalleri 
eşliğinde pedagojik ilkelere dayalı öğrenme aktiviteleri, çeşitli alıştırmalar, 
gelişimi gösteren testler, bütünleşmiş okuma parçaları, video/ses ve gra-
fikler ile öğrencilerimize ilgi çekici tema ve konular sunuyoruz.
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FAKÜLTELER

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ 
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ 
BATI KARADENİZ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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Sehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçları 
doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini 
sürdürdüğümüz fakültelerimizi Sakarya’nın 

potansiyelini en iyi şekilde işleyecek alanlar düşünülerek 
ilgili temsilcilerin katıldığı Fikir Sofrası buluşmalarındaki 
istişareler sonucunda kuruyoruz.
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TEKNOLOJİ 
FAKÜLTESİ

tf.subu.edu.tr

BÖLÜMLER 

Bilgisayar Mühendisliği  ·  Elektrik-Elektronik Mühendisliği  ·  İnşaat 
Mühendisliği  ·  Makine Mühendisliği  ·  Mekatronik Mühendisliği  ·  Metalurji 
ve Malzeme Mühendisliği  ·  Mühendislik Temel Bilimleri

Öğretim Elemanı Sayısı 129

Öğrenci Sayısı 4459

Eğitim Süresi (Yıl) 4 Yıl

Konum Esentepe Kampüsü

FAKÜLTELER
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Fakültemiz uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiş-
tirmek amacı ile 2010 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.  

Uyguladığımız +1 Eğitim Modeli kapsamında iş dünyası ile iç içe 
çalışıyor, AR-GE projeleri ile iş dünyası destekliyor, program içe-
riklerimizi ise günümüz şartlarına göre sürekli yeniliyoruz. Eği-
tim-öğretim sürecinde iş tecrübesi kazanan öğrencilerimizin böl-
gemiz ve ülkemizdeki öncü sektörler tarafından önceliklli tercih 
edilmesine imkan sağlıyoruz.
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TURİZM
FAKÜLTESİ

turizm.subu.edu.tr

BÖLÜMLER 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları  ·  Turizm İşletmeciliği  ·  Turizm Rehberliği  ·  
Rekreasyon Yönetimi

Öğretim Elemanı Sayısı 24

Öğrenci Sayısı 1227

Eğitim Süresi (Yıl) 4 Yıl

Konum Sapanca

FAKÜLTELER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Türkiye’nin en gözde turizm noktalarından biri olan Sapanca’da eğitim-öğ-
retim faaliyetlerini devam ettirdiğimiz fakültemizde; ulusal akreditasyona 
sahip az sayıda bölümlerden biri olan Turizm İşletmeciliği bölümümüz, uy-
gulamalı eğitimi destekleyecek bölgenin en donanımlı 45 kişilik uygulama 
mutfağımız, 450 kişilik konferans salonumuz ve modern dersliklerimizle 
turizmde mesleki yetkinliğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 

Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerimizde bir dönem; Gast-
ronomi ve Mutfak Sanatları ile Rekreasyon Yönetimi bölümlerimizde iki 
dönem olarak uyguladığımız +1 Eğitim Modelimiz sayesinde özel sektör ile 
bütünleşik çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
gastronomi alanında çok sayıda madalya kazandılar.

49



SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

sporbilimleri.subu.edu.tr

BÖLÜMLER 

Antrenörlük Eğitimi  ·  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi  ·  Rekreasyon  ·  Spor 
Yöneticiliği

Öğretim Elemanı Sayısı 45

Öğrenci Sayısı 1343

Eğitim Süresi (Yıl) 4 Yıl

Konum Esentepe Kampüsü

FAKÜLTELER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Fakültemiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisine sahip nitelikli 
antrenör, öğretmen ve spor liderleri yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretime 
devam ediyor. Öğrencilerimiz arasında dünya şampiyonları, Avrupa şam-
piyonu olan, 110+ milli sporcumuz her yıl ülkemize yeni madalyalar geti-
riyor.

Türkiye'de +1 Eğitim Modelini uygulayan ve akreditasyon başvurusu kabu-
le edilen ilk Spor Bilimleri Fakültesiyiz.
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UYGULAMALI BİLİMLER
FAKÜLTESİ

ubf.subu.edu.tr

BÖLÜMLER

Uluslararası Ticaret ve Lojistik  ·  Uluslararası Ticaret ve Finansman  ·  Finans 
ve Bankacılık

Öğretim Elemanı Sayısı 15

Öğrenci Sayısı 410

Eğitim Süresi (Yıl) 4 Yıl

Konum Kaynarca

FAKÜLTELER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Fakültemizde eğitim-öğretime öğrencilerimize uluslararası ticaret alanın-
da gerekli olan yabancı dil yeterliliklerini kazandırarak başlıyoruz.

Üniversite-iş dünyası iş birliği odaklı +1 Eğitim Modelimiz ile okulda alınan 
teorik ve uygulamalı derslerin doğrudan saha tecrübesiyle birleştirilmesi-
ne ve öğrencilerimizin bu bilgilerini uygulama becerisine dönüştürebilme-
sine olanak sağlıyoruz. Özellikle Karasu limanı uluslararası ticaret alanında 
öğrencilerimizin yetkinlik kazanmasına büyük katkı sağlıyor.
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SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

sbf.subu.edu.tr

BÖLÜMLER 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  ·  Hemşirelik  ·  Sağlık Yönetimi  ·  Odyometri  ·  
Dil ve Konuşma Terapisi

Öğretim Elemanı Sayısı 13

Öğrenci Sayısı 262

Eğitim Süresi (Yıl) 4 Yıl

Konum Akyazı

FAKÜLTELER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Fakültemiz sağlık alanında fark oluşturacak, bilimsel bilgiyi üreten lider 
sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 2020 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. Tam donanımlı yeni fakülte binamızla birlikte bölgenin sağ-
lık üssü olma hedefi ve üniversitemizin misyonu doğrultusunda; mesleğin 
niteliklerini kapsayan uzmanlık alanlarında bilgi ve beceriyle donatılmış, 
mesleki gelişime yön veren, gelişim ve değişime açık, geleceğin sağlık pro-
fesyonellerini yetiştiriyoruz.

Uyguladığımız +1 Eğitim Modelimiz ile sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yönelik yenilikçi ve bütünleşik öğretim programlarımızı sektör pay-
daşları iş birliğiyle oluşturuyor ve müfredatımızda yabancı dil derslerine 
yoğun bir şekilde yer veriyoruz.

AKYAZI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LABORATUVARI
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ZİRAAT
FAKÜLTESİ

ziraat.subu.edu.tr

BÖLÜMLER 

Bahçe Bitkileri  ·  Tarla Bitkileri  ·  Bitki Koruma  ·  Peyzaj Mimarlığı

Öğretim Elemanı Sayısı 10

Öğrenci Sayısı 120

Eğitim Süresi (Yıl) 4 Yıl

Konum Arifiye

FAKÜLTELER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Ülkemiz ve özellikle bölgemizde tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıy-
la; yeni tarımsal gelişmeleri takip edebilen, yeni üretim teknikleri gelişti-
rebilen ve bilgi birikimini yetiştiricilere aktarabilen ziraat mühendislerinin 
yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çerçevede tarımsal faaliyetlerin 
temel taşı olan bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu 
bölümlerimiz ile öğrencilerimizi sektöre hazırlıyoruz.

+1 Eğitim Modeli ile yetişen ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı mezunları-
mızın ülkemiz tarımının gelişmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz.
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MESLEK 
YÜKSEKOKULLARI

Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Arifiye Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Ferizli Meslek Yüksekokulu
Geyve Meslek Yüksekokulu
Hendek Meslek Yüksekokulu
Karasu Meslek Yüksekokulu
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Sakarya Meslek Yüksekokulu 
Sapanca Meslek Yüksekokulu
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu
Karapürçek Meslek Yüksekokulu 
Söğütlü Meslek Yüksekokulu 
Taraklı Meslek Yüksekokulu

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Nitelikli ara eleman ihtiyacını nokta atışı programlarla 
çözen meslek yüksekokullarımızın sayısı 12’ye ulaştı. 
Denizcilikten modaya, gazetecilikten iklimlendirme 

teknolojilerine kadar geniş bir alanda birçok programla 
nitelikli öğrenciler yetiştiriyoruz.
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AKYAZI SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

aymyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Fizyoterapi  ·  İlk ve Acil Yardım  ·  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  ·  Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği  ·  Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Öğretim Elemanı Sayısı 11

Öğrenci Sayısı 220

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Akyazı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Okulumuzun bulunduğu Akyazı ilçesinin jeotermal kaynaklarının 
avantajlarını gözeterek sağlık turizmini önceleyen bir eğitim-öğre-
tim süreci yürütüyoruz. Aynı ilçede bulunan fakültemizin bölüm-
lerini destekleyen programlara sahibiz. Uluslararası standartlarda 
geliştirilmiş fiziksel ve teknolojik altyapımız/laboratuvarlarımızla 
öğrencilerimizi hasta iletişiminden ilk ve acil yardım uygulamala-
rına, sağlık kurumları işletmeciliğinden fizyoterapi uygulamalarına 
kadar bölgemizin ve ülkemizin sağlık turizmine yönelik ihtiyaçlarına 
katkı sağlayamayı hedefliyoruz.

Dinamik bir akademik kadro ile sağlık sektörün nitelikli ve tecrübeli 
iş gücü yetiştiriyoruz.
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ARİFİYE
MESLEK YÜKSEKOKULU

arifiye.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  ·  İş Sağlığı Ve Güvenliği  ·  Kaynak 
Teknolojisi  ·  Mekatronik  ·  Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri  ·  
Otomotiv Teknolojisi

Öğretim Elemanı Sayısı 18

Öğrenci Sayısı 1051

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Arifiye

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Okulumuzun bulunduğu bölgenin otomotiv iş dünyası başta olmak üzere 
birçok konuda gerek teknik gerekse destek elemanı yetiştirmek amacıy-
la eğitim-öğretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Çevredeki iş dünyası 
kuruluşlarının talep ve katkılarını alarak ihtiyaca uygun programla kurgu-
luyoruz. MARKA desteğiyle oluşturulan Motor Testi ve Simülasyon labo-
ratuvarımızla özellikle ototmotiv eğitiminde saha tecrübesiyle yetişen öğ-
rencilerimizin yeteneklerini daha da üst seviyeye taşıyoruz. 

Şehrimizde kurulmaya başlayan dünya çapındaki iklimlendirme teknoloji-
si firmalarına iş gücü desteği sağlayacak programlarımızı ve +1 Eğitim Mo-
deli iş birliklerini sürekli geliştiriyoruz.
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DENİZCİLİK
MESLEK YÜKSEKOKULU

denizcilikmyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik  ·  Gemi İnşaatı  ·  Deniz Ulaştırma ve İşletme  ·  
Deniz ve Liman İşletmeciliği  ·  Gemi Makineleri İşletmeciliği  ·  Yat Kaptanlığı

Öğretim Elemanı Sayısı 10

Öğrenci Sayısı 113

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Kocaali

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Sakarya’nın denizci kimliğini ön plana çıkarmak üzere Karadeniz kıyısın-
da kurulan okulumuzda denizcilik sektöründe uluslararası düzeyde eği-
tim-öğretim ve AR-GE faaliyetlerini takip ederek, küresel rekabet ortamı 
için gerekli meslek ve iletişim becerilerine sahip, yenilikçi +1 Mezunları ye-
tiştirmeyi amaçlıyoruz. Okulumuzun bölgemizde alanındaki tek okul oluşu 
ve akademik kadromuzun da sahada uzun yıllar denizcilik tecrübesine sa-
hip olması bize avantaj sağlıyor.

Dünya ve ülkemiz denizciliği ihtiyacı olan dinamik, nitelikli, değişime açık, 
denizcilik örf ve adetlerine bağlı girişimciler yetiştirirken bilgi ve araştırma 
olanaklarıyla bölgemiz ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak, evren-
sel değerlere sahip lider ve saygın bir eğitim kurumu olmayı hedefliyoruz.
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FERİZLİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

femyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Moda Tasarımı  ·  Grafik Tasarımı  ·  İşletme Yönetimi  ·  Moda Yönetimi  ·  
Tekstil Teknolojisi  ·  İş Sağlığı ve Güvenliği  ·  Muhasebe ve Vergi

Öğretim Elemanı Sayısı 18

Öğrenci Sayısı 553

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Ferizli

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Meslek yüksekokulumuz özellikle tasarım alanındaki programlarıyla öne 
çıkmaktadır. Öğrencilerimizin tekstil tasarım ve üretimi yapabilemelerine 
imkan sağlayan kapsamlı atölyelere sahibiz. Günümüzün iletişim dünya-
sında önemli bir yere sahip olaran Grafik Tasarım alanında yetiştirdiğimiz 
öğrencilerimiz edindikleri uygulama ve saha tecrübesinin ardından iş dün-
yasının bir çok kolunda çalışma imkanına sahip oluyor.

Moda yönetimi, Moda Tasarımı ve İşletme Yönetimi programları yenilikçi 
bir vizyon kazandırıyor ve kreatif girişimcilik fırsatları sağlıyor.
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GEYVE
MESLEK YÜKSEKOKULU

gmyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Bankacılık ve Sigortacılık  ·  Dış Ticaret  ·  Emlak Yönetimi  ·  Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım  ·  İnsan Kaynakları Yönetimi  ·  İşletme Yönetimi  ·  Maliye ·  Mimari 
ve Restorasyon  ·  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğretim Elemanı Sayısı 25

Öğrenci Sayısı 1620

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Geyve

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



1995 yılında ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan meslek yük-
sekokulumuz ile ulusal ve bölgesel talepler doğrultusunda atığımız prog-
ramlar ile sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Böl-
gemizin lojistik olarak ülkemizin kuzey batısı ile güney kesimini bağlayan 
yol güzergahı üzerinde olması avantajını dikkate alarak kurumların daha 
çok mali ve idari birimlerine nitelikli insan gücü yetitştirmek için program-
larımızı sektör paydaşları iş birliğiyle oluşturuyoruz.

Tarihi ipekyolu üzerindeki ilçemizde bulunan birçok kültürel varlık, Mimari 
Restorasyon programı öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlıyor.
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HENDEK
MESLEK YÜKSEKOKULU

hmyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Bilgisayar Programcılığı  ·  Elektrik  ·  Elektronik Teknolojisi  ·  İnşaat 
Teknolojisi  ·  Makine  ·  Makine Resim Konstrüksiyon  ·  Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları  ·  İşletme Yönetimi  ·  İnternet ve Ağ Teknolojileri ·  Endüstri 
Ürünleri Tasarımı(pasif)  ·  İç Mekan Tasarımı  ·  Mobilya ve Dekorasyon

Öğretim Elemanı Sayısı 30

Öğrenci Sayısı 1223

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Hendek

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



İlçemizde Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında bulunan, 
ulusal ve uluslararası 8 firmanın yer aldığı 2. OSB içindeki modern yerleş-
kemiz ile üniversite iş dünyası birlikteliğinin en göze çarpan örneklerin-
den birisi olarak ön plana çıkıyoruz. Programlarımızla 2. OSB’de yer alan 
firmaların faaliyet alanlarıyla uyumlu bir şekilde eğitim verirken, öğrenci-
lerimizin alanında yetkin firmalarda uygulama eğitimi almalarına imkan 
sağlıyoruz.

İş yeri deneyimi imkanı yanısıra uygulamaya yönelik eğitimlerimizi de yeni 
nesil laboratuvarlarımızda veriyoruz.
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KARASU
MESLEK YÜKSEKOKULU

kmyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Bilgisayar Programcılığı  ·  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon  ·  Kaynak 
Teknolojisi  ·  Makine  ·  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  ·  Turizm ve Otel 
İşletmeciliği

Öğretim Elemanı Sayısı 18

Öğrenci Sayısı 1218

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Karasu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Lojistik imkanların artması ile her geçen gün gelişen ve büyüyen ilçemizde 
teşkil edilecek iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla birçok alandaki eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sahaya 
hitap edecek Kaynak Teknolojisi ile Makine programları yanısıra işletmele-
rin mali birimlerine de katkı sağlayacak Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarımız öğrencilerimizi iş dünyasına 
hazırlıyoruz. 

Günümüzün vazgeçilmez alanlarından olan Bilgisayar Programcılığı ile 
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon programlarıyla istihdama nitelikli 
katkı sağlıyoruz.
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KAYNARCA SEYFETTİN SELİM
MESLEK YÜKSEKOKULU

kssmyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

İşletme Yönetimi  ·  Maliye  ·  Bilgisayar Programcılığı  ·  Bilgisayar Destekli 
Tasarım ve Animasyon

Öğretim Elemanı Sayısı 10

Öğrenci Sayısı 451

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Kaynarca

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Bölgemizde yeni yapılandırılan Mobilya İhtisas OSB ve Doğu Marmara 
Makine İmalatçıları İhtisas OSB firmalarının teknik ve idari birimlerine de 
katkı sağlayacak şekilde oluşturduğumuz programlarla eğitim-öğretim fa-
aliyetlerini sürdürüyoruz. Özellikle İşletme Yönetimi ve Maliye program-
larında yer alan öğrencilerimiz, ilçemizde yer alan fakültemizde yer alan 
bölümlerle öğrencilerimize eğitim sürekliliği fırsatı sağlıyor.

OSB’lerde aranan niteliklerden birisi olan bilgisayar destekli tasarım ve 
animasyona yönelik programımız ve yine yazılım tarafında +1 Eğitim Mo-
deliyle yetişmiş bilgisayar programcılığı mezunlarımızla iş dünyasının ta-
leplerine katkı sağlıyoruz.
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PAMUKOVA
MESLEK YÜKSEKOKULU

pmyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Dış Ticaret  ·  Gıda Teknolojisi  ·  Laboratuvar Teknolojisi  ·  Eczane Hizmetleri  
·  Laborant ve Veteriner Sağlık

Öğretim Elemanı Sayısı 18

Öğrenci Sayısı 620

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Pamukova

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



2003 yılında kurulan meslek yüksekokulumuzda ilgili sektör temsilcilerinin 
görüşleri alınarak periyodik olarak güncellenen ders planlarımız ile öğren-
cilerimizi donanımlı bir şekilde iş dünyasına hazırlıyoruz.

Okulumuz bünyesindeki Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı’nı ye-
nileyerek akademisyen ve öğrencilerimizin yapacağı AR-GE çalışmalarıy-
la yöresel ürünler geliştirmeyi ve üretmeyi hedefliyoruz. Laboratuvarımız-
da bölgedeki çiftçilerimize de destek olacak şekilde süt ürünleri üretim 
ve geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Laborant ve Veteriner Sağlık 
programı ile Gıda Teknolojisi programı öğrencilerimiz söz konusu amaca 
uygun şekilde üretim süreçlerine katılıyorlar. Üretimden pazara uzanan 
süreçte ise Dış Ticaret programımızla girişimci öğrenciler yetiştiriyoruz.
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SAKARYA
MESLEK YÜKSEKOKULU

smyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Basım ve Yayım Teknolojileri  ·  Bilgisayar Programcılığı  ·  Büro Yönetimi 
ve Yönetici Asistanlığı  ·  Çevre Koruma ve Kontrol  ·  Doğalgaz ve Tesisatı 
Teknolojisi  ·  Elektrik  ·  Elektronik Teknolojisi  ·  Endüstriyel Kalıpçılık  ·  
Halkla İlişkiler ve Tanıtım  ·  İnşaat Teknolojisi  ·  İşletme Yönetimi  ·  Lojistik  
·  Makine  ·  Makine Resim ve Konstrüksiyonu  ·  Mekatronik  ·  Metalurji  ·  
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  ·  Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Öğretim Elemanı Sayısı 61

Öğrenci Sayısı 4371

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Adapazarı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Üniversitemizin en köklü birimi olan meslek yüksekokulumuz, 1976 yılın-
da kurulmuş ve İTÜ kültürü ile yoğrularak gelişimini sürdürmüştür. Günü-
müzde de birçok alanda sahanın nitelikli insan ihtiyacına cevap verecek 
şekilde en çok sayıda program ve öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 
devam etmektedir.

Uyguladığımız +1 Eğitim Modeli çerçevesinde öğrenciliği sırasında alanın-
da tecrübe sahibi olan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası firmalar ta-
rafından tercih edilmelerine imkan sağlıyoruz. İş dünyası ile koordineli 
olarak çalışıyor, program içeriklerini günün şartlarına ve iş dünyasının ta-
leplerine göre sürekli yeniliyoruz. Mezun olmadan alanında tecrübe sahibi 
olan öğrencilerimizin bölgemiz ve ülkemizdeki öncü sektörler tarafından 
öncelikle tercih edilmelerine olanak sağlıyoruz.
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SAPANCA TURİZM
MESLEK YÜKSEKOKULU

stmyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Aşçılık  ·  Turizm ve Otel İşletmeciliği  ·  Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Öğretim Elemanı Sayısı 15

Öğrenci Sayısı 586

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Sapanca

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Türkiye’nin turizm alanında en dikkat çeken lokasyonlardan biri olan Sa-
panca’da yer alan ve Sapanca Gölü’ne yürüme mesafesinde bulunan mes-
lek yüksekokulumuz başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere yakınlığı 
ile hizmet sektörüne yönelik programlarıyla öne çıkmaktadır. Öğrencileri-
miz yakın çevrede yer alan uluslararası ve beş yıldızlı otellerde uygulama 
imkanına sahip oluyorlar.

Üniversitemizin herkese açık olarak hizmet veren Sapanca Park Uygula-
ma Oteli’nde +1 Eğitim modelimiz çerçevesinde çalışarak deneyim kaza-
nan öğrencilerimizi turizm sektörüne hazırlıyoruz. Aşçılık Programımız öğ-
rencileri ise ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları madalyalarla 
üniversitimizin gurur kaynağı oluyorlar.

81



SAPANCA
MESLEK YÜKSEKOKULU

spmyo.subu.edu.tr

PROGRAMLAR 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım  ·  Medya ve İletişim  ·  Pazarlama  ·  Bankacılık ve 
Sigortacılık  ·  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  ·  Dış Ticaret  ·  Peyzaj ve Süs 
Bitkileri Yetiştiriciliği

Öğretim Elemanı Sayısı 29

Öğrenci Sayısı 1920

Eğitim Süresi (Yıl) 2 Yıl

Konum Sapanca

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Deneyimli akademisyen kadromuz, eğitim planlamamız ve konumumuz 
ile öğrencilerimize önemli avantajlar sağlıyor ve uluslararası standartlara 
uygun meslek elemanları ve yöneticiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Farklı alanlardaki birçok kuruluşun iletişim kanallarını en üst düzeyde ku-
lanabilmelerini de sağlayacak şekilde Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım, Pazarlama programlarında sektörün önde gelen isimlerini de öğ-
rencilerimizle buluşturarak eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ediyo-
ruz. Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamala-
rı programlarımız ile alanında yetişmiş +1 Mezunlarımızla ilgili sektörlere 
iş gücü sağlıyoruz. Türkiye’de süs bitkiciliği ile öne çıkan Sapanca ilçemiz-
de sektörün ihtiyaç duyduğu mezunları Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 
programımızda uygulamalı olarak yetiştiriyoruz. Okulumuz yerleşkesi içe-
risinde yer alan özel eğitim bahçemizde öğrencilerimizin deneyim kazan-
masına imkan sağlıyoruz.
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UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA 
MERKEZLERİ
Biyomedikal Çalışmalar
Deprem Çalışmaları (DAMER)
Dil Eğitim-Öğretim (SADEM)
Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim (ESBAM)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FRMER)
Güç Elektroniği Teknolojileri (GÜÇTEK)
Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları (KARMER)
Kadın ve Aile Çalışmaları
Malzeme ve Üretim Teknolojileri (SUMAR)
Mesleki ve Teknik Eğitim (MESTEM)
Otizm Araştırmaları
Otomotiv Teknolojileri (SUBOTAM)
Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler (ROTASAM)
Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar (SAKUM)
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi (TABTEM)
Teknoloji Transferi (TTO)
Uzaktan Eğitim (UZEM)
Yapay Zeka ve Veri Bilimi (YAZEM)
Yaşam Boyu Eğitim (SAYEM)

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



İş dünyasının ve toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda 
ilgili paydaşların da katkılarıyla hedef odaklı uygulama 
ve araştırma merkezleri  açtık. Merkezlerimizin eğitim, 

sertifikalandırma ve Ar-Ge faaliyetleriyle iş dünyasına ve 
toplumun birçok kesimine katkı sağlamayı sürdürüyoruz.
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DAMER
Deprem Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi

damer.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Merkezimizde depreme dayanıklı yapı tasarımı, depremlerin yapılar ve in-
sanlar üzerindeki etkileri, deprem riskinin belirlenmesi ve bu 

doğrultuda deprem hasarlarının azaltılması konularında çalışıyoruz. Dep-
rem mühendisliği alanında araştırma ve uygulama çalışmaları yaparak ge-
rekli bilimsel-teknik bilgi birikimi oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçlıyoruz.

DAMER olarak kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör ile iş birliği 
içerisinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında 
danışmanlık ve teknik destek taleplerini karşılayarak, kamu ve özel kuru-
luşlara proje ve danışmanlık hizmetleriyle fayda sağlıyoruz.
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SADEM
Dil Eğitim-Öğretim 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

sadem.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Merkezimizde 49 farklı ülkeden gelen yaklaşık 679 misafir öğrenciye Türkçe 
öğretmeyi ve Türk kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz.

Ulusal ve uluslararası anlaşmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, 
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunuyoruz. Yabancı dil olarak Türkçe dil 
düzeylerini seviye tespit ve yeterlilik sınavları yaparak Avrupa Dil Pasaportu-
na uygun şekilde belgelendiriyoruz.

Türkiye’de ilk kez SADEM'de kurulan “Sanal Gerçeklik Gözlükleri Laboratuva-
rı" ile sanal ortamda Türkçe öğretimi veriyoruz.
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ESBAM
Egzersiz ve Spor Bilimleri 
Eğitim, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

esbam.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



ESBAM olarak halk sağlığının korunması ve sporun yaygınlaştırılması he-
defleriyle; spor içerisinde olan tüm bireylere ihtiyaçları dahilindeki hiz-
metleri sunuyoruz.  Ayrıca bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmayı, da-
nışmanlık hizmeti vermeyi, eğitimler düzenlemeyi, performans analizleri 
yapmayı ve destek hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. 

Hedeflerimiz doğrultusunda imzaladığımız iş birliği protokolleri çerçeve-
sinde eğitim seminerleri düzenliyor, büyük şampiyonalar yolunda konfe-
ranslar gerçekleştiriyor ve başarılı federasyonlarımızın olimpiyat hazırlık 
süreçlerini takip ediyoruz. Farklı federasyonlar ile gerçekleştirilen iş birlik-
leri ile sporculara yönelik performans analiz ve destek hizmetleri de veri-
yoruz.
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FRMER
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

ftr.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



FRMER olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyona gereksinim duyan hastalara 
Türkiye'deki ve dünyadaki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nite-
likli sağlık hizmeti sunmayı, çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmetleri-
nin verilmesini ve bu alanlarda eğitimler düzenleyerek danışmanlık hizme-
ti vermeyi amaçlıyoruz.

Merkezimizde, araştırmacıların uygulamaya yönelik araştırma yapmaları-
nı koordine ederek, ulusal ve uluslararası kamu/özel kuruluşları ve araş-
tırma gruplarıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Araştırmalar sonunda elde 
edilen bilimsel bulguları raporlaştırarak yayın haline dönüştürüyoruz.
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GÜÇTEK
Güç Elektroniği Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

guctek.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



GÜÇTEK  olarak yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünle-
rin ülkemizde üretilmesini sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik ve 
endüstriyel çalışmalarda paydaş olmayı hedefliyoruz.

Merkezimizde güç elektroniği konusuna yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bu-
lunuyoruz. Proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor, kurum ve kuruluş-
lar ile iş birliği gerçekleştirerek projeler yürütüyor ve ilgili alanda danış-
manlık hizmetleri veriyoruz. Güç elektroniği alanında tasarım, analiz, test 
ve teknoloji geliştirme desteği sağlıyoruz.
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KARMER
Kariyer Planlama ve İnsan 
Kaynakları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

kariyer.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



KARMER olarak öğrencilerimizin kendi yetenek, ilgi, kişilik özellikleri ve ka-
riyer değerlerini tanımalarını sağlıyoruz. İş gücü piyasasında iş ve eğitim 
seçenekleri konusunda bilgilenmeleri ve kendilerine en uygun seçeneğe 
yönelmeleri için destek oluyoruz. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş bir-
liği yaparak öğrenci ve mezunlarımızın istihdamını kolaylaştırmayı amaç-
lıyoruz.

Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrenci ve mezunlarına 
mesleki ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim programları dü-
zenliyoruz.
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SUMAR
Malzeme ve Üretim 
Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

sumar.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Merkezimizde metalurji, malzeme mühendisliği ve üretim teknolojileri 
alanlarında nitelikli araştırmalar yapmayı, araştırmacılar yetiştirmeyi, en-
düstriyel uygulamaları destekleyerek yüksek katma değerli ürün ve pro-
seslere katkı sunmayı amaçlıyoruz. Sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda üni-
versite - iş dünyası, Ar-Ge merkezleri, sektörel oda ve meslek kuruluşları 
arasında iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Alaşım geliştirme, malzemelerin tahribatlı ve tahribatsız testi, analiz ve 
muayenesi, hasar analizi faaliyetleri yanı sıra ileri yüzey işlem teknolojileri, 
ileri imalat ve geleneksel olmayan üretim yöntemleri kapsamında uygu-
lamalı laboratuvar faaliyetleri ile başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi 
olmak üzere, havacılık, metal ve imalat endüstrilerine eğitim, uygulama, 
test, danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
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MESTEM
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

mestem.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek ve ni-
telikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için yerel, ulusal ve uluslararası iş piya-
salarının beklentilerine uygun meslekî ve teknik eğitime yönelik çalışmalar 
yapmayı amaçlıyoruz.

MESTEM olarak mesleki ve teknik konularda eğitim verme ve eğitim içerik-
leri oluşturma, ulusal ve uluslararası alanlarda danışmanlık hizmeti sun-
ma, ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla 
meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
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SOMAM
Otizm ile Mücadele 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

otizm.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Otizm ile ilgili akademik çalışma, proje, kurs ve seminerler düzenliyoruz. Bu 
programlar aracılığı ile üniversitemizin kamu kurum ve kuruluşları, özel eği-
tim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, spor federasyonları, 
özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bu-
lunmayı amaçlıyoruz. 

Merkezimizde otizm ve otizmlilerin daha iyi tanınması, rehabilitasyon ve en-
tegrasyon kültürünün geliştirilmesi, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı 
konmuş çocuklara, fiziksel etkinlikler temelli Terapötik Rekreasyon Rehabili-
tasyon çalışmaları, çocukların ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel/
grup oyun terapisi, anne-baba-çocuk etkileşim rehberliği, aile ve uzman eği-
tim hizmetleri sunarak OSB alanında yapılan çalışmaları kuramsal ve uygula-
malı olarak destekleyen bilimsel ve entegresyon çalışmaları yapıyoruz.
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SUBOTAM
Otomotiv Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

subotam.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Otomotiv alanında yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimizle ülkemizin yerli ve 
milli araç üretimine katkı sağlamayı ve böylece Türk savunma sanayi, oto-
motiv ana ve yan sanayi için ihtiyaç duyulan akademik ve teknolojik bilgiyi 
üretmeyi ve elde edilen sonuçları bilim dünyası ve kamuoyuna sunmayı 
amaçlıyoruz. 

SUBOTAM olarak otomotiv teknolojileri ve yeni nesil otomotiv uygulama-
ları (her türlü yeni nesil insansız kara ve hava araçları, elektrikli araç, oto-
nom araç teknolojileri ile insansı ve endüstriyel robotlar vb.) üzerinde aka-
demik çalışmalar yapıyor ve bu kapsamdaki sistemlerin modellenmesi, 
simülasyonu, tasarımı, testleri ve prototip üretilmesi için Ar-Ge çalışmaları 
yürütüyoruz.
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ROTASAM
Robot Teknolojileri ve Akıllı 
Sistemler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

rotasam.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Merkezimizde robot ve robot teknolojilerini topluma tanıtma, bu teknolo-
jilerle ilgili toplumu bilinçlendirme, robot kullanımını teşvik etme; üniver-
site ve iş dünyası iş birliğini sağlayarak robot teknolojilerinde ihtiyaç duyu-
lan ara elemanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Söz konusu alanlarda Ar-Ge 
çalışmaları yürütüyoruz. 

ROTASAM olarak robot teknolojileri alanında uygulamalı eğitimler düzen-
liyor ve robot yarışmaları için ilgili mevzuata göre sertifikalı hakemler ye-
tiştiriyoruz. Yaptığımız akademik çalışmalardan elde edilen sonuçları ise 
ulusal ve uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlarda sunarak bilim 
dünyasına katkı veriyoruz.
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SAKUM
Sakarya Sosyal ve Kültürel 
Çalışmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

sakum.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Merkezimizde ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal, tarihi, kültürel, eğitim 
ve ekonomi alanlarında araştırmalar yaparak, disiplinler arası çalışmalar 
ile kamu ve özel sektör kurumlarıyla ulusal ve uluslararası ortak projeler 
geliştiriyoruz. Sakarya şehri ve çevresi ile ilişkili somut-soyut kültürel miras 
envanterinin oluşumu, şehir kimliği ve kültürünün geliştirilmesi için faali-
yetler gerçekleştiriyoruz.

Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel beceri, akademik ve entelektüel dü-
zeylerinin yükselmesine katkı sağlayacak, girişimcilik yönlerini geliştirecek, 
sosyalleşme çabalarına destek olacak çalışmalar geliştirerek uygulamalı 
eğitimler veriyoruz.
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TABTEM
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

tabtem.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Merkezimizde tarım bilimleri ve teknolojilerinin sağladığı imkanlardan 
yararlanarak araştırmalar yapıyoruz. Bölgesel, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde eğitimler ile destekleyerek sektörel odaklı iş birlikleri geliştirip, ilgili 
alanlarda danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlıyoruz.

Yeni tarımsal uygulamalar, yöntemler ve malzemeleri test ediyor, uyarlıyor 
ve ilgili sektörün hizmetine sunuyoruz. Tarımsal üretimde yeni agronomik 
yöntemler geliştiriyor ve uygulamaya aktarıyor; otomasyon sistemleri ge-
liştirme, yazılım programları üretme, doğa dostu bitki koruma ürünleri ge-
liştirme ve uluslararası projeler ile çift yönlü teknoloji transferi faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz.
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TTO
Teknoloji Transferi 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

tto.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Üniversitemizde geliştirilen akademik araştırmaların hibe desteklerinden 
yararlanmasını, üniversite iş dünyası iş birliği kapsamında ilgili sektör ile 
akademisyenlerimizin ortak çalışmalar gerçekleştirmesini sağlıyoruz. 

TTO olarak, başvuruya açık proje fon kaynaklarını akademisyenlerimi-
ze duyuruyor, bilgilendirme seminerleri ve eğitimler düzenliyoruz. Proje 
destek programları ile akademisyen, öğrenci projeleri eşleştirmesi, pro-
je yazım ve ön değerlendirme desteğinin sağlanması, firma akademisyen 
eşleştirmesi ve devamında ortak proje başvurularının yazım ve yönetim 
süreçlerinin yönetilmesi hizmetlerini veriyoruz. Patent, faydalı model, 
marka başvuru ve tescil süreçlerinin takibi ve fikri mülkiyet haklarının tica-
rileştirilmesi ile akademik ve öğrenci girişimlerine mentörlük desteği su-
narak, hızlandırıcı programlar ile ön kuluçka ve kuluçka hizmetlerinin ve-
rilmesini sağlıyoruz.
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UZEM
Uzaktan Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi

uzem.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Üniversitemizde ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim-öğre-
tim programları kapsamında uzaktan eğitim için altyapı, plan, program, 
koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütüyoruz. Uzaktan eğitim ile 
ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları planlayarak eğitimde 
niteliğin ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

UZEM olarak akademik birimlerimizde uzaktan eğitim faaliyetlerinin ke-
sintisiz sürdürülebilmesi, uzaktan eğitim ve örgün eğitim süreçlerinde kul-
lanılabilecek e-öğrenme materyallerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi 
konusunda akademisyenlerimize destek veriyoruz. Öğrencilerimize de ih-
tiyaç duydukları alanlarda destek vererek öğretim süreçlerinin verimli yü-
rütülmesi için çalışıyoruz.
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YAZEM
Yapay Zeka ve Veri Bilimi 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

yapayzeka.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Merkezimizde yüksek teknoloji üretiminde ihtiyaç duyulan yapay öğren-
me, veri işleme, robotik ve otomasyon alanlarında 'çözüm için yazılım', 'yo-
rumu kodlama, 'kodu yorumlama' ve 'düşünen kod geliştirebilme' ilkeleri 
doğrultusunda çalışan ve veri işleyebilen donanımlı iş gücü yetiştirmeyi 
hedefliyoruz.  

Yapay öğrenme, veri bilimi ve robotik alanlarında eğitimler veriyor, araş-
tırma-geliştirme yapıyor ve ilgili alanlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
İleri düzeyde teknolojiler geliştirme üzerine çalışmalar yaparak, bu çalış-
maları insanlık yararına yüksek teknoloji çıktılarına dönüştürüyoruz.
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SAYEM
Yaşam Boyu Eğitim 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

sayem.subu.edu.tr

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından mesleki yeterlilik personel belgelen-
dirme sınavlarını yapmak üzere yetkilendirilen merkezimizde işletmelerde 
çalışan personelleri geliştirerek uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip 
olmalarını sağlamak için sınavlar yapıyoruz. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemi 
ile toplumun çeşitli kademelerindeki iş gücünü yetkinleştirmeyi ve hizmet 
içi eğitimler ile mevcut çalışanların niteliklerini artırmayı amaçlıyoruz. 

SAYEM olarak örgün, uzaktan ve karma modellerle verdiğimiz eğitimlerle; 
ilgili standartlara uygun ulusal ve uluslararası alanlarda belgelendirme, TS 
EN ISO/IEC 17024 uluslararası standartta ve ulusal yeterliliklere uygun yö-
netmelikler doğrultusunda personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, 
seminer, konferans, kongre, çalıştay, alan araştırması, sınav organizasyon-
ları alanlarında da faaliyet gösteriyoruz.
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DEĞİŞİM 
PROGRAMLARI

Erasmus+
Mevlana
Farabi

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Yeni şehirler, ülkeler, insanlar ve kültürler tanımanın 
kişisel gelişime büyük katkılar sağladığına inanıyoruz. 
Bu doğrultuda ortağı olduğumuz Erasmus+, Mevlana 

ve Farabi değişim programlarıyla hem öğrencilerimizin hem 
de akademik ve idari personellerimizin yurtiçi ve yurtdışında 
eğitim, staj ve mesleki faaliyetlerde bulunmalarını 
sağlıyoruz.
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ERASMUS+
Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları 
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Değişim Programı

erasmus.subu.edu.tr

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Erasmus+, bir ülkedeki yükseköğretim kurumlarının program kapsamın-
daki diğer ülkelerin yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğren-
ci ile akademik ve idari personel hareketliliği gerçekleştirmelerine imkân 
sağlayan projeleri kapsar. Karşılıksız hibe desteğinin sağlandığı program 
çerçevesinde, gerekli şartları sağlayan öğrencilerimiz, farklı ülkelerde bu-
lunan üniversitelerde bir veya iki dönem öğrenim görebildikleri gibi, işyeri 
staj uygulamalarını da hibe desteği ile gerçekleştirebilirler. Ayrıca bu prog-
ramdan akademik ve idari personelimiz de partner kurumlarda ders ver-
me ve eğitim alma hareketliliklerinden yararlanabilir.

Erasmus Koordinatörlüğümüzde 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği-
miz Erasmus faaliyetlerine Avrupa’dan 18 farklı ülke, 45 farklı üniversite, 8 
proje ve toplamda 500.000 € bütçe ile devam ediyoruz. Üniversitemiz de-
ğişim programları kapsamında tek başına yürüttüğü ve konsorsiyum oluş-
turduğu projeleriyle (KA130, KA131, KA152, KA171 ve KA220t) yeni kurulan 
üniversiteler arasında en çok faaliyet yürüten üniversitelerden biridir.
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MEVLANA
Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları 
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Değişim Programı

mevlana.subu.edu.tr

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim ku-
rumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında, 
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir 
programdır. Değişim programına katılmak isteyen ve gerekli şartları sağla-
yan öğrencilerimiz en az bir, en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim eleman-
larımız ise en az iki hafta, en fazla üç ay süreyle dünyadaki yükseköğretim 
kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Mevlana 
Değişim Programı kapsamında üniversitemiz, yurtdışındaki bir çok farklı 
ülke ve yükseköğretim kurumları ile ortaklık yürütüyor.
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FARABİ
Yurt İçi Yükseköğretim Kurumları 
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Değişim Programı

farabi.subu.edu.tr

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Bu program aracılığıyla, başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimize, öğre-
nimlerinin diledikleri bir eğitim-öğretim döneminde veya yılında ülkemi-
zin farklı illerindeki üniversitelerin kontenjanları dahilinde öğrenim görme 
olanağı sağlıyoruz. Program kapsamında katılımcı öğrencilere karşılıksız 
hibe desteği veriliyor. Farabi Değişim Programı çerçevesinde üniversite-
miz, yurt içinde tüm üniversiteler ile öğrenci değişim faaliyetleri gerçekleş-
tirmeye devam ediyor.
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KALİTE 
ÇALIŞMALARI

KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
STRATEJİK YÖNETİM
SÜREÇLERLE YÖNETİM
KURUM İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
KURUMSAL PERFORMANS
ÖLÇME DEĞERLENDİRME

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Üniversitemizin her kademesinde kalite standartları 
çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesini ve 
bunun sürekliliğinin sağlamasını azami derecede 

önemsiyoruz. Kalite Koordinatörlüğümüz ve her birimde yer 
alan kalite temsilcilerimiz ile tüm süreçleri etkin bir şekilde 
değerlendirerek takibini yapıyoruz.
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Kalite ve 
Sürdürülebilirlik

Sürekli iyileştirmeyi prensip edinmiş bir üniversite ola-
rak başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşları-
mıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve performan-
sını arttırarak yükseköğretime katma değer sağlamayı 
amaçlıyoruz.  Dijital dönüşümün hızla yaşandığı günü-
müz dünyasında yasal, ekonomik, sosyo-kültürel deği-
şime hızla ayak uyduracak esnek bir yönetim yapısına; 
güçlü ve farklılaştırılmış uygulanabilir stratejilere ve bu 
stratejileri hayata geçirebilecek yönetim/yönetişim, sis-
tem ve modellerinin gerekliliğinin bilinciyle sürekli iyi-
leştirmeler yapıyoruz.

2020-2024 stratejik planı doğrultusunda amaç ve he-
deflerimizi yerel / bölgesel / ulusal kalkınma hedefle-
riyle ilişkilendiriyoruz. Üniversitemizde eğitim-öğretim, 
araştırma ve geliştirme, uygulama ve topluma hizmet 
süreçlerinde anahtar performans göstergeleri ve kritik 
başarı faktörlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesini 
sağlayarak tüm bu farklılaşmış uygulamalarını sürdü-
rülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

KALİTE ÇALIŞMALARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Yükseköğretim Kalite Kurulu çalışmaları kapsamında kurum iç değerlen-
dirme süreçlerini başarı ile tamamlamış ve dış değerlendirme süreçleri 
kapsamındaki çalışmalara devam ediyoruz. 

Üniversitemiz, kalite güvence organizasyon yapısını oluşturarak iç kalite 
güvencesi sistemini değerlendirme ve izleme süreçlerini güvence altına al-
mış olup bu husustaki sürekli iyileştirme çalışmalarını Kalite Komisyonu, 
Kalite Koordinatörlüğü ve bağlı komisyon/ çalışma grupları ile yürütüyo-
ruz. 

Ölçme ve değerlendirmenin ve paydaş geri bildirimlerinin öneminden ha-
reketle üniversitemizin kurumsal anket çalışmaları kalite süreçlerinin ay-
rılmaz bir parçası olup sürekli iyileştirmelere yön veriyor. 

131



GENEL        
Memnuniyet Oranları

KALİTE ÇALIŞMALARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



+1 EĞİTİM MODELİ 
Memnuniyet Oranları
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+1 DÖNEMSEL MEMNUNİYET 
Karşılaştırmaları: Fakülteler

KALİTE ÇALIŞMALARI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



+1 DÖNEMSEL MEMNUNİYET     
Karşılaştırmaları: Meslek Yüksekokulları

135



SOSYAL 
FAALİYETLER

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
SAPANCA PARK OTEL

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Öğrencilerimiz için sosyal, sanatsal, sportif, kültürel 
etkinlikler, alan gezileri ve kişisel gelişim etkinlikleri 
düzenliyoruz.
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Sosyal Aktiviteler
ve Öğrenci 
Toplulukları

• Proje İnovasyon Topluluğu      
• SUBÜ Kızılay Topluluğu
• Genç Mimar Sinan Mühendisler Topluluğu       
• Ab-ı Hayat Öğrenci Topluluğu 
• Yamaç Paraşütü Topluluğu       
• Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğu       
• Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu     
• Seyahat ve Rehberlik Topluluğu
• SUBÜ TETRA Elektromobil Topluluğu   
• Kamp Öğrenci Topluluğu           
• Fotoğraf ve Sinema Topluluğu  
• Araştırma ve Teknoloji Topluluğu          
• Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Topluluğu
• İnşaat Mühendisliği Teknolojileri Topluluğu     
• Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu 
• Mekatronik Topluluğu  
• İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler Topluluğu       
• Geleceğin Mühendisleri Topluluğu  

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN 

SOSYAL, SANATSAL, 

SPORTİF, KÜLTÜREL 

ETKİNLİKLER, ALAN 

GEZİLERİ VE KİŞİSEL 

GELİŞİM ETKİNLİKLERİ 

DÜZENLİYORUZ.

SOSYAL FAALİYETLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
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Sosyal Aktiviteler
ve Öğrenci 
Toplulukları

• Turizm Yöneticileri Topluluğu 
• Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu 
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu     
• Mobil Oyun Tasarımcıları Topluluğu     
• İletişim Topluluğu        
• Peyzaj Topluluğu          
• Turizm Fakültesi Gastronomi Topluluğu
• Milli Teknoloji Topluluğu           
• İşletme Topluluğu        
• (UZİNOVA) Uzay ve İnovasyon Topluluğu          
• Tiyatro Topluluğu         
• SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu 
• Yabancı Diller Topluluğu           
• Etnospor Topluluğu     
• Havacılık ve Savunma Teknolojileri Topluluğu         
• Yönetim ve Gelişim Topluluğu  
• Etkinlik Atölyesi Topluluğu

SOSYAL FAALİYETLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
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Sapanca Park
Otel
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren uygulama 
otelimizde; 32 standart, 16 aile ve 6 suit oda ile müşte-
rilerimize hizmet veriyoruz.

Sapanca Kırkpınar’da yemyeşil doğayla iç içe konum-
lanmış, İstanbul ve Ankara çevre yolları ile birçok tarihi 
merkeze yakın, otoban ve hızlı trenle ulaşım kolaylığı 
bulunan otelimizde huzurlu bir konaklama deneyimi 
sunuyoruz.

Doğanın dinlendirici etkisinin yanı sıra trekking, ATV, 
hentbol, yazlık sinema ve gruplara özel zumba, pilates, 
yoga gibi aktivitelere imkan veren otelimizde misafirle-
rimizin keyifle vakit geçirmelerini sağlıyoruz.

Spor klüpleri için idman alanları, iş dünyası için özel 
toplantı salonlarıyla ilgili alanlarda da hizmet sunuyo-
ruz.

Misafirlerimizin damak tadına uygun olarak tasarladı-
ğımız zengin içerikli kahvaltımızı ve Türk ve dünya mut-
fağından seçkin lezzetleri A La Carte restoranımız ve is-
teğe göre bahçemizde sunuyoruz.

SOSYAL FAALİYETLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
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ÜNİVERSİTEMİZDEN 
HABERLER

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Üniversitemiz kuruluşundan günümüze kadar 
geçen kısa sürede çok sayıda önemli yeniliğe, 
projeye, buluşmaya, iş birliğine ve başarıya imza 

attı. Bunlarda öğrencilerimizden akademisyenlerimize, 
idari personellerimizden yönetici kadromuza kadar birçok 
ismin ciddi çabaları var. Bu bölümde öne çıkan gelişmeleri 
derleyerek bir haber seçkisi oluşturduk. Üniversite olarak 
iletişim kanallarını etkin biçimde kullanmayı, sürekli 
haber üretimini ve bunları ilgili mecralardan kamuoyuna 
duyurmayı önemsiyoruz.
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YENİ AÇILAN FAKÜLTELERİMİZ 
GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTI

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi düzenlenen 
törenlerle açıldı. Fikir Sofrası’nda gerçekleştirilen istişareler 
sonucunda bölümleri, ders içerikleri belirlenen fakültelerimiz; +1 
Eğitim Modeli ile 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle yüzde 100 
dolulukla eğitim-öğretime başladı.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AÇILIŞI, 22 EYLÜL 2020

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



subu.edu.tr/tr/node/702ZİRAAT FAKÜLTESİ AÇILIŞI, 16 EKİM 2020
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“FİKİR SOFRASI” 
MEYVELERİNİ VERİYOR

İstişareler sonucunda 16 farklı program oluşturulurken, sporda 
da +1 Eğitim Modelinin uygulanması kararı verildi. Ayrıca 1. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde tezli yüksek lisans programı dersleri 
ve tez görüşmelerinin yapılması kararlaştırıldı. 

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIYLA BULUŞMA

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

SAKARYA  DÜŞÜNCE PLATFORMU BULUŞMASI
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SUBÜ TEKNOFEST'E
DAMGA VURDU

TEKNOFEST 2021’de SUBÜ’nün 2020 yılında 3 ödül kazanan 
ve Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda üçüncü, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Intercity İstanbul 
Park’ta düzenlenen yarışta ikinci olan Revolt, 2021 Efficiency 
Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ‘Revolt Evo’ ismiyle yer 
alarak 65 takım arasında 8. oldu. 
Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Sabit Kanat 
Kategorisi’nde ABRA İHA Takımı 65 takım arasında 8. olarak 
mansiyon ödülü kazandı. Ulusararası İnsansız Hava Aracı 
Yarışması’nın Döner Kanat Kategorisi’nde ise ARTEK HYPERION 
Takımı mansiyon ödülünün sahibi oldu. 
Uçan Araba Tasarım Yarışması’na katılan Skyline Takımı ise 
tasarladıkları ‘Zevahir’ isimli araçlarıyla 2. olarak 30 bin liralık 
ödül kazandı.

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



VECHÜR2020, TÜRKİYE BEŞİNCİSİREVOLT EVO ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI, TÜRKİYE SEKİZİNCİSİ İNSANSIZ HAVA ARACI YARIŞMASI, MANSİYON ÖDÜLÜ

İNSANSIZ HAVA ARACI YARIŞMASI, TÜRKİYE SEKİZİNCİSİ
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Son dönemde SUBÜ öğrencisi ve mezunu milli sporcular katıldıkları 
şampiyonalarda ciddi başarılar elde ettiler. Yunus Emre Başar, 
Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazandı. Mervenur Uslu Kürek Dünya Kupası Hafif 
Kilo Kadınlar İki Çifte Kategorisi’nde partneri Elis Özbay ile 
birlikte bronz madalyanın sahibi oldu. 

Emine Selda Kırdemir 74. Balkan Atletizm Şampiyonası 
Heptatlon branşında bronz madalya kazanarak bu dalda 
2015’ten bu yana Türkiye’ye ilk madalyayı getirdi. Avrupa Karate 
Şampiyonası’nda ise Serap Özçelik Arapoğlu 50 kiloda Avrupa 
Şampiyonu olurken, Eda Eltemur 68 kiloda bronz madalyayı 
ülkemize getirdi. Şu anda Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim 
gören milli sporcu sayısı 110’u aşmış durumda.

MİLLİ SPORCULARIMIZ 
GURURLANDIRIYOR

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



YUNUS EMRE BAŞAR, AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA GÜMÜŞ MADALYA

EMİNE SELDA KIRDEMİR,
74. BALKAN ATLETİZM ŞAMPİYONASI HEPTATLON BRANŞI BRONZ MADALYA

MERVENUR USLU VE ELİS ÖZBAY,
KÜREK DÜNYA KUPASI HAFİF KİLO KADINLAR İKİ ÇİFTE KATEGORİSİNDE

BRONZ MADALYA
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UZEM tarafından kurulan güçlü yazılım altyapısı, geliştirmeler ve 
sürekli kontroller ile ‘lms.subu.edu.tr’ adresi üzerinden verilen 
eğitim süreci sıkıntısız bir şekilde yönetiliyor. Dersler ilgili 
materyallerle birlikte canlı olarak işlenirken, öğrenciler ders 
kayıtlarına daha sonra da ulaşabiliyor. 

Sınavlar ise sistem üzerinden hem test hem klasik olarak 
gerçekleştirilebiliyor. SUBÜ’de uzaktan eğitimi daha da güçlü hale 
getirmek için çalışmalar sürüyor.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ 
YENİLENDİ

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



VECHÜR2020, TÜRKİYE BEŞİNCİSİUZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA DERSLERİ

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME BULUŞMALARI
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ULUSLARARASI 
DERGİLERİMİZLE 
AKADEMİK LİTERATÜRE 
KATKI

Akademik anlamdaki en önemli atılımlardan birisi de 7 uluslararası 
derginin yayın hayatına başlaması oldu. Alanı ile ilgili tüm 
akademisyenlerden ingilizce ve Türkçe makaleleler kabul eden 
ve Uluslararası düzeyde yayınlanacak olan dergilerimiz Bilimsel 
Yayınlar Koordinatörlüğü çatısı altında yayın hayatına başladı.
• Tarımsal Biyoteknoloji Dergisi 
• İşletme ve Ticaret Dergisi
• İnovatif Sağlık Uygulamaları Dergisi 
• Zeki Sistemler Araştırmaları Dergisi 
• Turizmde Yeni Trendler Dergisi
• Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi
• Deniz ve Mühendislik Teknolojisi Dergisi

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



ULUSLARARASI
AKADEMİK 
DERGİLERİMİZ
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel yetenekli öğrencilerin 
eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Rahime Cengiz tarafından 
önerilen ebeveyn mısır hatlarının tepe püsküllerinin polen 
dökmemesini sağlayan proje, TÜBİTAK ARDEB kapsamında 
kabul edildi. Yine Ziraat Fakültesi tarafından fındıkta verimliliği 
arttıracak çalışmalar başlatıldı.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fatih Çalışkan’ın yürütücüsü olduğu yüksek verimliliğe 
sahip güneş panel sistemleri geliştirmeyi amaçlayan eğitim 
proje başvurusu Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak 
kazandı.

“TOPLUMA HİZMET” 
ÇALIŞMALARI 
ÇEŞİTLENEREK
DEVAM ETTİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ TÜBİTAK ARDEB PROJESİ

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

AB ‘DEN SUBÜ’YE  YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ DESTEĞİZİRAAT FAKÜLTESİ TÜBİTAK ARDEB PROJESİ
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Misafir öğrencimizin ilk durağı olan Dil Eğitim-Öğretim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM); çok daha iyi duruma 
getirilen fiziki imkânları, akademik kadrosu ve güncel eğitim 
teknikleriyle eğitim-öğretime devam ediyor. Türkçe eğitiminin 
yanı sıra öğrencilerin kültürel olarak Sakarya’ya, Türkiye’ye ve 
üniversite ortamına adaptasyonları sağlanıyor.

Misafir öğrencilerimiz Üniversitemiz tarafından kendi ülkeleriyle 
Türkiye arasında bir kültür elçisi olarak görülüyor. Son olarak sanal 
gözlüklerin kullanımıyla başlatılan eğitim tekniği ise teknolojinin 
imkânlarıyla Türkçe öğrenimini daha kolay hale getirdi. Pandemi 
sürecinde eğitim-öğretim uzaktan devam ediyor.

MİSAFİR ÖĞRENCİLERİMİZ 
SADEM’DE

PANDEMİ ÖNCESİ YÜZ YÜZE TÜRKÇE EĞİTİMİ

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



SADEM DİL SINAVI

KÜLTÜR ELÇİLERİ YETİŞİYOR
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PAYDAŞLARLA İŞ
BİRLİĞİ GÜÇLENDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Belediyesi ve EPAŞ ile 
Geyve MYO’nun Alifuatpaşa’daki ek hizmet binasının yenilenmesi 
için harekete geçilerek inşa çalışmalarına başlanıldı.
Tanzanya Darüsselam Üniversitesi (UDSM) ile iki ülkenin eğitim 
anlamında iş birliğini sağlamak ve ilişkileri güçlendirmek üzere bir 
protokol imzalandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Isparta 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) rektörleri ve 
komisyonları ortak bir eğitim-öğretim ve idari çalışma stratejisi 
geliştirmek için Afyon’da bir araya geldi.

DARÜSSELAM ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



TÜRKİYE'DE İLK: E-DEVLET SERTİFİKASIISUBÜ-SUBÜ İSTİŞARE TOPLANTISI, AFYON

GEYVE MYO EK HİZMET BİNASI PROTOKOLÜ
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Makedonya’da düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda 
SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencisi Şev-
val Yiğit ‘Modern Ulusal Tabak ve Sıcak Et Tabağı’ kategorisinde 2 gümüş 
madalya, SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
öğrencisi İrem Karahan ise ‘Tavuk Yemekleri’ kategorisinde 1 gümüş ma-
dalya kazandı.

Gastronomide 
Uluslararası Başarı

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Erasmus+ Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve ka-
lite güvencesi olarak tasarlanan ECHE (Erasmus Charter for Higher Educa-
tion) Beyannamesi’ni alan SUBÜ; Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki üniver-
sitelerle öğrenci, akademisyen ve idari personel gönderip alma ve Ulusal 
Ajans ve AB Komisyonu merkezli yükseköğretim faaliyetlerindeki tüm 
Erasmus+ programları için hibe başvurusunda bulunma hakkı kazandı.

SUBÜ Erasmus+ 
Ağına Katıldı
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İşveren Tercihinde 
SUBÜ 11. Sırada

Erasmus+ Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve ka-
lite güvencesi olarak tasarlanan ECHE (Erasmus Charter for Higher Educa-
tion) Beyannamesi’ni alan SUBÜ; Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki üniver-
sitelerle öğrenci, akademisyen ve idari personel gönderip alma ve Ulusal 
Ajans ve AB Komisyonu merkezli yükseköğretim faaliyetlerindeki tüm 
Erasmus+ programları için hibe başvurusunda bulunma hakkı kazandı.

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Üniversitemiz bünyesinde yapılan doktora tez çalışması kapsamında Tek-
noloji Fakültesi’nden 3 akademisyenin de katkısı ve dört yıllık bir çalışma 
sürecinin sonucunda kişinin damar haritasını görüntüleyebilen ve bu sa-
yede enjeksiyon yapılan hastaların damarının kolayca bulunabilmesi sağ-
layan cihazın prototipi üretildi. Cihazla sisteme kaydedilen el veya ayak 
damar izi, kimlik tanıma olarak da kullanılabiliyor ve bilgiler şifrelenerek 
koruma altına alınabiliyor.

Damar İziyle Kimlik Tarama 
Cihazı Geliştirildi
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YÖK Üstün 
Başarı Ödülü’nü 
Cumhurbaşkanı 
Takdim Etti

Teknoloji Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hyun Soo 
Lim’in yürütücülüğündeki proje ile Çok Işınlama Modlu Fotodi-
namik Terapi Lazer Sistemi geliştirildi. Prototip cihazı üretilen 
sistemle kanserli dokuya uygulanan ışınların çok sayıda vakada 
tümör dokusunu birkaç seansta yok ederek sağlıklı dokulara za-
rar vermediği görüldü. Çalışma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ta-
rafından ‘Topluma Hizmet’ alanında Üstün Başarı Ödülü’ne layık 
görüldü. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Sarıbıyık, ödülü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ellerinden aldı.

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
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Kamu-Üniversite-İş 
Dünyası İş Birliğinde 
1.lik

SUBÜ, Kamu-Üniversitesi-İş Dünyası İş Birliği’nin (KÜSİ) güçlen-
dirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgesindeki üni-
versiteler arasında fark oluşturarak önemli bir başarı elde etti. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan değerlendirmelerde SUBÜ Öğretim Üyesi Dr. 
Barış Boru, gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle Ar-Ge ve Ye-
nilik Ekosistem Endeksi İkinci Bölge Kategorisi’nde birinciliğe la-
yık görüldü.

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
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Arifiye Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üye-
si Dr. İlker Dursun tarafından geliştirilen ‘üni-ENVER Üniversitenin Tüm Yer-
leşkelerinin Enerji Verimlilik Potansiyel Haritasının Çıkarılması ve Bir İzleme 
Platformu Geliştirilmesi‘ isimli Ar-Ge projesi Avrupa Birliği’nden (AB) destek 
almaya hak kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından AB fi-
nansmanıyla yürütülen Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi kapsamında onaylanan proje uz-
man desteği alacak 12 projeden birisi oldu. Projede çalışmalar başladı.

Enerji Verimliliği Projesine 
AB’den Destek

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



SUBÜ öğretim elemanlarından Dr. Mücahit Soyaslan’ın yürütücüsü oldu-
ğu TÜBİTAK destekli  ‘Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürek-
li Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Üretimi’ başlıklı proje kap-
samında yerli imkânlarla yüksek enerji verimliliğine sahip dişlisiz asansör 
motoru üretildi. Soyaslan ayrıca SUBÜ’nün elektrikli aracı Revolt’un yarış-
larda kullandığı yüzde 91 verime sahip elektrikli motorun tasarımını ve 
üretimini de gerçekleştirdi.

Elekrikli Araç Motoru ve Dişlisiz 
Asansör Motoru Üretildi
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SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından baş-
latılan ve internet üzerinden gerçekleştirilen 25 saatlik eğitimi içeren Pan-
demi Sorumlusu Sertifika Programı kapsamında katılımcılara; salgın duru-
muna göre yaşanacakları öngörme, bununla ilgili çözümler üretme, panik 
anında çalışanları ve çevresini sakinleştirerek durumu anlatabilme ve pan-
demi sürecini yönetme becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitimler ve-
rildi. Programı tamamlayan ve sınavda başarılı olan katılımcılar sertifikala-
rını alarak iş hayatının ilk salgın uzmanları oldular.

İş Hayatının İlk Salgın 
Uzmanları

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu 
Gökay Gündüz, KNX Test Laboratuvarı’nı Türkiye’de ilk olarak kuran isim 
oldu. KNX sistemi; Dünya’da ısıtma, havalandırma, güvenlik sistemi, aydın-
latma, panjur kontrolü, su kontrolü, enerji yönetimi, akıllı sayaç ve bunla-
rın yanı sıra ev aletleri, ses/video gibi bütün ev ve bina kontrolü uygulama-
ları için kullanılan uluslararası bir standart. KNX standartlarında yapılan 
cihazların son kullanıcıya sunulmadan önce ilk olarak söz konusu test la-
boratuvarından, daha sonra ise KNX’ten onay alması gerekiyor. 

SUBÜ Mezunu Türkiye’de Bir 
İlk Olan Laboratuvarı Kurdu
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Üniversitemiz ile dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Pirelli arasın-
da protokol imzalandı. Protokole göre ilgili bölümlerden seçilen öğrenci-
ler Pirelli firmasında tam zamanlı olarak çalışacaklar. Daha sonra ise 2. 
öğretim derslerine girecekler. Öğrencilik dönemi boyunca asgari ücreti ve 
sigortası firma tarafından ödenecek öğrencilerin mezun olduklarında da 
işleri hazır olacak. Protokole göre ayrıca üniversitemizin her öğretim dü-
zeyinden öğrenciler ‘+1 Eğitim Modeli’ kapsamında firmada bir dönemlik 
tam zamanlı uygulamalı eğitimlerini ve yaz stajlarını yapabilecekler.

Pirelli ile Uygulamalı Eğitimde İş 
Birliği

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kara-
bacak yürütücülüğünde çalışmaları gerçekleştirilen ‘Değişken Hızlı Rüzgâr Tür-
binlerinin Rüzgâr Sensörsüz Maksimum Güç İzleme Tabanlı Doğrusal Olmayan 
ve Tam Uyarlamalı Denetimi’ başlıklı proje TÜBİTAK tarafından Proje Perfor-
mans Ödülü’ne layık görüldü. Projede rüzgâr türbinlerinin veriminin arttırıl-
ması konusuna odaklandıklarını vurgulayan Karabacak, “Yaptığımız çalışmalar 
sayesinde bir rüzgâr türbinine ait olan güç elektroniği donanımlarını ve elekt-
ronik kontrollü bir rüzgâr türbini fiziksel emülatörünü tasarlamayı başardık. 

Enerji Projesine TÜBİTAK 
Ödülü
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SUBÜ Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu, İzmir 
Depremi’nin ardından bölgede gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalış-
malarına katkı sağladı. Öğretim Görevlisi Hasip Cana ve 4 SUBÜ öğrenci-
sinden oluşan ekip, 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan 4 yaşın-
daki Ayda Gezgin’in sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda da aktif olarak yer 
aldı. Ayda bebeğin ümitler kesilmişken enkazdan kurtarılması kamuoyu 
tarafından mucize kurtuluş olarak adlandırılmıştı.

Mucize Kurtuluşta SUBÜ 
Ekibi de Vardı

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



+1 Eğitim Modelinden pandemi sürecinde de ödün vermeyen üniversitemiz, 
Güz Yarıyılında ön lisans düzeyinden bin 578, lisans düzeyinden 409 olmak 
üzere bin 987 öğrenciyi; Bahar Yarıyılında ise önlisans düzeyinden 2 bin 178, 
lisans düzeyinden 960 olmak üzere 3 bin 138 öğrenciyi iş yeri uygulamasına 
gönderdi. 2020-2021 Akademi Yılı’nda toplam 5 bin 316 öğrenci saha dene-
yimine kavuşmuş oldu. Hastalık riskine karşı gerekli esnekliklerin sağlandığı 
iş yeri uygulamalarıyla Türkiye’de büyüyen üretim sektörünün artan nitelikli 
eleman ihtiyacı ile birçok öğrenci mezuniyetlerinin ardından iş sahibi oldu.

Pandemide 5 bin 134 Öğrenci 
İş Deneyimine Kavuştu
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YÖKAK’IN SUBÜ 
DEĞERLENDİRMESİ:
GENÇ VE DİNAMİK
BİR ÜNİVERSİTE

Üniversitemize YÖKAK tarafından görevlendirilen ‘Değerlendirme 
Takımı’nın saha ziyareti neticesinde analiz edilen birçok boyut 
kısaca 7 maddelik bir çıkış bildirimi ile ifade edildi. 

YÖKAK’ın bildirimine göre SUBÜ; çalışanların aidiyet duygusu 
yüksek, stratejik plan çalışmalarını yerine getirmiş, öğretim 
elemanlarının kendi aralarında ve öğrencileriyle güçlü bir 
iletişiminin olduğu, öğrencilerin ve çalışanların birim 
yöneticilerine kolaylıkla ulaşabildiği, dış paydaşlarla 
çok güçlü iş birliği olan, bölgeye özgü çözümler üretme 
motivasyonu yüksek olan, genç ve dinamik bir üniversite 
olarak tanımlandı. 
YÖKAK, saha ziyareti ve dış değerlendirme programının detaylı 
sonuçlarını ise hazırlayacağı ‘Kurumsal Geri Bildirim Raporu’ ile 
SUBÜ’ye bildirecek.

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



VECHÜR2020, TÜRKİYE BEŞİNCİSİYÖKAK'IN ÜNİVERSİTEMİZİ DEĞERLENDİRMESİ
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Üniversitemiz ve Metin Yerebakan Aile Vakfı (MEYEV) arasında ayva meyve-
si üzerinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek yeni ürünler elde edilmesine 
olanak sağlayacak bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ME-
YEV’in Sakarya Pamukova’da bulunan Ayvaryum Ayva Botanik Bahçesi’ndeki 
farklı ülke menşeili ayva türlerinden üniversiteyle ortak hareket edilerek yeni 
ayva türleri geliştirilecek. Ayva yaprak ve meyvesinden üniversite tarafından 
belirlenen usul ve esaslara uygun uçucu ve sabit yağların; meyveden meyve 
suyu, pekmez ve birçok gıda türevlerinin üretilmesi hedefleniyor.

Ayvaya Değer Katacak 
İş Birliği

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
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Üniversitemiz bir uluslararası ortaklığa daha imza atarak Pakistan’ın Mirpur Bi-
lim ve Teknoloji Üniversitesi (MUST) ve Ulusal Robotik ve Otomasyon Merkezi 
(NCRA) ile ‘Akademik Değişim Programı Mutabakat Protokolü’ imzaladı. Protokol; 
karşılıklı teknoloji paylaşımı, öğrenci değişimi, ortak yayın yapılması, ortak kon-
feranslar ve karşılıklı ziyaretler gibi konuları içeriyor. Protokol töreninde SUBÜ 
ROTASAM Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Atalı 
da yer aldı. Doç. Dr. Faisal Riaz program sonrasında TEKNOFEST yarışmaları için 
Bursa’da bulunan SUBÜ öğrencilerinin geliştirdiği araçları da inceledi.

SUBÜ’den Teknoloji Odaklı 
Uluslararası Protokol
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Üniversitemiz, Uluslararası PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe 
Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nda; Ziraat Fakültesi, Sapanca Meslek Yükse-
kokulu ve Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SAYEM) 
bulunduğu stantla yer aldı. Fuarda bu yıl öğrenci almaya başlayan lisans dü-
zeyindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ön lisans düzeyindeki Peyzaj ve Süs Bit-
kileri Yetiştiriciliği Programı ile sertifikalandırma yapılan eğitim programları 
ziyaretçilere anlatıldı. 

SUBÜ Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Fuarındaydı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Dr. Hüseyin İrfan Balık, Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Dünya 
Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Fındığa Değer Katan Akademisyenler’ ka-
tegorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye, dünyadaki fındık üretim ve ihracatının 
önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda fındığın tanıtım ve tüketimine 
katkı sağlamak amacıyla her yıl Ağustos ayının 2. haftası Dünya Fındık Haftası ola-
rak kutlanıyor.

Fındık Çalışmaları 
Ödüllendirildi

185



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde iş dünyası ve STK 
temsilcilerini bir araya getiren toplantıda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü 
Bekir Aktürk, salgın sürecinde yapılan Kısa Çalışma ve Nakdi ücret destekle-
ri, normalleşme sürecindeki İŞKUR destekleri ve hizmetleri hakkında bilgi-
lendirmede bulundu. Söz konusu toplantıya İl Daire Müdürleri ve İş dünyası 
temsilcileri de katılım gösterdi.

SUBÜ Öncülüğünde Sakarya’nın 
İş Gücü Masaya Yatırıldı
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Üniversitemizin öncüsü olduğu ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ Yükseköğretim Ku-
rumu (YÖK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğre-
timde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ ile desteklendi. Yönetmelikle 
2019 yılı verilerine göre 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının istihdam 
oranının İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ortalaması yüzde 85,6 iken 
Türkiye’de yüzde 73,6’da kalmasına çözüm üretmek amaçlanıyor. +1 Eğitim Mo-
deli, kısa sürede Türkiye’de 100’ün üzerinde üniversitede belirli düzey ve birim-
lerde uygulanmaya başlandı.

+1 Eğitim Modeline 
YÖK Desteği
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Üniversitemiz Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) ile ‘Ada-
let Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’ arasında ‘Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Protokolü’ imzalandı. İmza töreninde Adalet Bakan Yardım-
cısı Yakup Moğul, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin, SAYEM Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Barış Boru ve bürokratlar yer aldı. Protokolle cezaevlerinde bulunan hüküm-
lülerin aldıkları mesleki eğitimlerin SAYEM tarafından belgelendirilmesi ve toplum 
hayatına dönüşte daha kolay entegre olmaları ve istihdam edilmeleri sağlanacak.

İnsan Hayatına Dokunan 
İş Birliği
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Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Halit Öztekin ve Sakarya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Dereli, birçok firmanın çip tedarikine ilişkin ya-
şadığı sıkıntıya yönelik olarak çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda SUBÜ ve Türki-
ye’nin Malezya ile gerçekleştirdiği milli çip üretim ortaklığının önemli bir paydaşı 
olan YONGATEK arasında iş birliği anlaşmasına varıldı. İş birliği ile çip üretiminde 
sektörün en büyük sorunu olan nitelikli çalışan sorununa yönelik olarak birlikte 
hareket edilecek. 

Çip Sektörüne Nitelikli 
Çalışan Yetiştirilecek

189



ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



191



ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



193



ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



195



SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Serdivan, Sakarya | +90 (264) 616 00 54 | subu.edu.tr


