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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

SEKTÖR DERSLERİ YÖNERGESİ 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Sektör derslerinin amacı, Sakarya Üniversitesi öğrencilerini iş dünyasının 

temsilcileri ile buluşturup onları çalışılan projelerden, problemlerden haberdar etmek ve 

üniversite sanayi işbirliğini arttırmaktır.   

(2) Bu yönerge Sektör Derslerinin belirlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 2-(1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 44’üncü maddesinin (a), 

(b) bendine dayanılarak, Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ile Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen; 

a) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu, 

b) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü, 

c) Üniversite: Sakarya Üniversitesini, 

ç) Birim: Sakarya Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve 

Devlet Konservatuvarını, 

d) Sektör temsilcisi: Sektör dersini yürütmek üzere üniversite dışından gelen ve alanında 

uzman olan personeli,  

e) Sektör dersi: Sektör temsilcilerinin bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktarması için 

oluşturulan seçimli dersleri, 

f) Koordinatör: Dersin yürütülmesini koordine eden ve Sakarya Üniversitesi’nde görev yapan 

öğretim üyesini, 

g) Yardımcı öğretim elemanı: Koordinatör ve sektör temsilcilerinin dersin yürütülmesinde 

asistanlığını yapan öğretim elemanını, 

ğ) Kurul: Enstitü, Fakülte veya Yüksekokul yönetim kurulunu,  

h) Ders öneri formu: Dersinin niteliklerinin belirlendiği şablon formunu, 

ifade eder. 

 

Sektör Derslerinin belirlenmesi 

MADDE 4-(1) Sektör dersleri Lisansüstü, Lisans veya Önlisans düzeylerindeki programların 

ders planlarında yer alan ve seçimli statüdeki dersler kapsamında düzenlenir ve yürütülür. 

Seçimli dersler “Üniversite Ortak Seçimli”, “Enstitü Seçimli, “Fakülte Ortak Seçimli” veya 

“Bölüm/Program Seçimli” olabilir. 

(2) Üniversite dışından kurumsal firmalardan veya kamu/yarı kamu kuruluşlardan gelen ders 

verme teklifleri her yıl Mayıs ayı sonuna kadar birimlerce alınır.  
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(3) Her birim sadece kendi uzmanlık alanı ile ilgili ders tekliflerini alır, bu amaçla birim 

yöneticileri fakültenin ilgi alanındaki sektörlerle ilişki kurar ve süreci yönetir. Uygulamanın 

sürekliliği, ders açma önerilerinin değerlendirilmesinde en önemli kriter olarak ele alınır. 

Önerilen ders kapsamında Üniversite ile kurum arasında ilgili bölüm aracılığı ile bir protokol 

hazırlanır. Öğretim elemanı olarak görev alacak sektör temsilcilerinin adlarının yer aldığı ve 

tüm dönemi kapsayan haftalık ders çizelgesi protokole eklenir. Protokol ekleriyle beraber 

ilgili kurulların onayına sunulur.   

(4) Dersi alabilecek potansiyel öğrenciler (enstitü/fakülte/bölüm/program şeklinde) ve dersin 

öğrencilere kazandıracağı yeterlilikler belirlenir. Bu yeterlilikler dersi alacak öğrencilerin 

program çıktıları ile uyumlu olmalıdır. Dersin hangi kapsamda seçimli olduğu belirlenir. Ders 

bilgileri ders öneri formuna işlenir. 

(5) Öğrenim çıktısı benzer olan ancak farklı firmalar tarafından önerilmiş eşdeğer içerikli 

dersler de değerlendirmeye alınır. Birden fazla ders önerisi durumunda derslerin gerektirdiği 

bilgi ve becerilere göre dersler uygun dönemlere yerleştirilir. 

(6) Bir öğrenci, “Üniversite Ortak Seçimli”, “Fakülte Seçimli” ve “Bölüm Seçimli” ders 

havuzlarından en fazla birer Sektör dersi alabilir. Öğrenci bu havuzlardan birden fazla Sektör 

dersi almak isterse ders planında en fazla bir tanesi sayılır. Yüksek lisans ve doktora 

düzeylerinde, bir öğrencinin en fazla kaç Sektör dersi alıp saydırabileceği Enstitülerce 

belirlenir. 

(7) Lisans veya Önlisans düzeyinde önerilen bir dersin içeriği, haftalık faaliyetleri Sakarya 

Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre düzenlenir. Lisansüstü 

düzeyde önerilen derslerin içerikleri ise ilgili Enstitü yönetmelikleri ile belirlenir. 

(8) İlgili kurullarda görüşülen ders önerileri, Rektörlük Eğitim-Öğretim ve Güncelleme 

Kurulu tarafından değerlendirilir ve Senatoya sunulur. Senatoda kabul edilen ders önerisi, 

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi’nde yayınlanır ve bir sonraki dönemde öğrencilerin 

seçimine sunulur. 

(9) Lisans ve Önlisans düzeyinde ders verecek sektör temsilcileri için 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanun’un 31. maddesine göre görevlendirme yapılır. Lisansüstü düzeyinde 

ders verecek sektör temsilcilerinin niteliğine ilgili Enstitü karar verir. 

Sektör Derslerinin yürütülmesi, ölçme ve değerlendirme 

MADDE 5-(1) Dersin bir kısmı veya tamamı sektörden gelen bir veya daha fazla sektör 

temsilcisi tarafından verilir. Sektör dersinin yürütülmesinde Sakarya üniversitesi öğretim 

üyelerinden de faydalanılabilir. Ancak sektör temsilcilerinin vereceği ders miktarı 7 haftadan 

az olamaz.  

(2) Ders yürütülmesi sırasında ilgili birimde görev yapan bir öğretim üyesi koordinatör olarak 

belirlenir.  

(3) Koordinatör ders içeriklerinin sisteme yüklenmesinden, ders verme sürecinin kesintisiz 

devam etmesinden, notların sisteme girilmesinden ve değerlendirme süreçlerinden 

sorumludur, dersi veren öğretim elemanı gelemediğinde koordinatör derse girer. Koordinatör, 

dönem başlamadan önce dersin verileceği salon veya laboratuvarı organize eder. 

(4) Dersi alacak öğrenci sayısı (kontenjan), niteliği dönem başında koordinatör tarafından 

belirlenir ve kurul kararıyla Rektörlüğe bildirilir. Dersi seçen öğrenciler arasından, kontenjan 

kadar en başarılı olanları derse yazılır. 

(5) Dönem içinde oluşacak anlaşmazlıklar durumunda dersin kalan kısmının yürütülmesinden 

koordinatör sorumludur. 
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(6) İlgili birim yeterli sayıda yardımcı öğretim elemanını derse asistanlık yapmak üzere tahsis 

eder.  Yardımcı öğretim elemanı, ödev, sınav gibi ölçme değerlendirme faaliyetlerinde ders 

yürütücülerine yardımcı olur. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller  

MADDE 6-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 7-(1) Bu yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 

Yürütme  

MADDE 8-(1) Bu yönerge Sakarya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


