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1. Avrupa Mükemmellik Ödülüne Sahip Tek Üniversite
Sakarya Üniversitesi, dünyadaki en saygın ödüllerden olan Avrupa Kalite 
Ödülüne sahip Türkiye’deki tek üniversitedir. 2000’lerde başlayan kalite 
çalışmaları EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü ile zirveye çıkmıştır.

2. Saygın ve Uluslararası Tanınan Akademik Kadro 
Tüm öğrencilere eşit ve nitelikli eğitimi sağlayan Sakarya Üniversitesi, 
akademik kadrosunu hem nicelik hem de kalite açısından devamlı geliştirme-
ktedir. Sakarya Üniversitesi, çoğu yurt dışında eğitim gören akademik 
kadrosu ile uluslararası iş birliklerine açık bir üniversitedir.

3. Uluslararası Tanınan Diploma
Sakarya Üniversitesi mezunları, uluslararası alanda tanınan bir diploma eki 
alırlar.

4. Uluslararası Üniversite - Uluslararası Öğrenci Portföyü
Sakarya Üniversitesinin uluslararasılaşma sürecinin bir parçası olan 105 farklı 
ülkeden 5000 yabancı öğrencisi vardır. Sakarya Üniversitesi, yabancı 
öğrenciler için Türkiye’nin en misafirperver üniversitelerinden biridir. Sakarya 
Üniversitesi öğrencileri, dünyanın çok farklı ülkelerinden gelen meslektaşları 
ile bir araya gelerek sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlayabilmektedirler.

5. Çift Anadal
Genel not ortalaması ve diğer koşullar açısından yeterli olan öğrenciler, iki 
farklı programdan aynı anda ders alma ve çift diploma sahibi olma olanağına 
sahiptirler.

6. Yandal 
Bu program, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi 
duydukları başka bir lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik 
olarak bilgi ve becerilerini artırmayı sağlamaktadır. Programı başarı ile 
tamamlayan öğrencilere yandal belgesi verilmektedir.

7. İlgi Alanı 
Öğrencilerin kariyer hedeflerinde derinleşmelerine seçmeli dersler yoluyla 
destek olunmaktadır. İlgi alanları, bölüm seçmeli dersler arasından oluşturul-
maktadır. Süreci başarıyla tamamlayan öğrencilere ilgi alanı belgesi 
verilmektedir.

8. Öğrenci Ar-Ge Uyumu
Öğrencilerin öğrenimleri boyunca Ar-Ge deneyimi kazanmaları için, iç ya da 
dış kaynaklı proje çalışmalarına katılımları sağlanmaktadır. Ar-Ge uyumu 
akademik ve sektörel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Akademik Ar-Ge’yi 
tercih eden öğrenciler öğretim üyeleri ile birlikte araştırma, laboratuvar 
faaliyetlerine ve/veya bölüm öncelikli araştırmalara katılmaktadırlar. Sektörel 
Ar-Ge’yi tercih eden öğrenciler ise firmaların Ar-Ge birimlerine giderek 
araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.

9. Sosyal Transkript 
Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca üniversite içinde veya kamu kurum-
larının bünyesinde katıldıkları sosyal faaliyetler sonucu edindikleri kazanım-
larını içeren bir transkript almaktadırlar.

10. Uygulamalı Eğitim ve Sektörel Dersler 
Sakarya Üniversitesi sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde 3 + 1 ve 7 + 1 
uygulamalı eğitim modelini geliştirmiştir. Türkiye’de ilk kez Sakarya Üniversi-
tesinde görülen bu modellerle öğrenciler, çalışma hayatına bir adım önde 
başlamaktadır. Teorik bilgi ile uygulamayı bütünleştiren bu model sayesinde, 
öğrencilerin hem gerekli teorik bilgileri edinmeleri hem de uygulama 
becerilerine kavuşmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere ilgili sektörlerde 
uzman profesyonellerden sektörel içerikli dersler alabilme imkânı sunulmak-
tadır. Bu modelin bir sonucu olarak, Sakarya Üniversitesi, sektörde daha 
kolay iş bulabilen mezunlar yetiştirmektedir.

11. Eşsiz Huzurlu Kampüs
Sakarya Üniversitesi Sapanca Gölü Panoraması ile yeşil bir kampüse sahiptir. 
Öğrencilerin eğitim hayatı, İstanbul’un hemen yanında sakin bir atmosfer 
içerisinde gerçekleşmektedir. Ayrıca kampüsteki posta ve banka ofislerinden 
de yararlanılmaktadır. Öğrencilere çeşitli öğle ve akşam yemeği seçenekleri 
sunulmakta olup, merkezi kafeterya ve sayısız kafede yemek yiyebilmek de 
mümkündür. Sakarya Üniversitesi, Wi-Fi bağlantısı ve bilgisayar laboratuvar-
ları ile kütüphanesindeki geniş koleksiyonunu 7/24 öğrencilerin erişimine 
sunmaktadır.

12. Öğrenci Değişiminde Lider  
Sakarya Üniversitesinde Erasmus, Mevlana ve Farabi Öğrenci Değişim 
Programları mevcuttur. Öğrenciler, Avrupa ülkelerindeki çeşitli üniversitelerde 
Erasmus programı çerçevesinde eğitim alabilmektedirler. Mevlana programı, 
öğrencilerin Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerindeki üniversitelerle 
değişim yapmalarını sağlamaktadır. Farabi programı ise Türkiye’deki 
üniversiteler arasında öğrenci değişimi sağlayan programdır. Bu program, 
öğrencilerin Türkiye’deki herhangi bir üniversitede bir dönem için eğitim 
hayatlarına devam etmelerine imkân sağlamaktadır.

13. Cazip Program Çeşitliliği
14 fakültesi, 2 yüksekokulu, 3 meslek yüksekokulu, 6 enstitüsü ve 304 farklı 
programı ile Sakarya Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde en 
zengin program çeşitliliğine sahip üniversiteler arasındadır. Sakarya 
Üniversitesinin programları ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite 
edilmiştir. Bu bir üniversitenin uluslararası tanınırlığı ve yeterliliği için en 
önemli göstergelerdendir. Türkiye’de en çok sayıda akredite edilmiş 
programa sahip devlet üniversitesi olan Sakarya Üniversitesi, akreditasyon 
konusunda lider üniversite konumundadır.

14. Girişimci Üniversite 
Sakarya Üniversitesi, Türkiye’de en çok proje alan üniversiteler arasında yer 
almaktadır. Akademisyenleri; akademik yayınlar, projeler, patentler ile 
girişimcilik ve yenilikçilik alanında son yıllarda kaydettiği güçlü atılımlar ve 
desteklere ilave olarak SAÜ, Sakarya Teknokent ve ADAPTTO Teknoloji 
Transfer Ofisi tarafından sağlanan desteğe de katkıda bulunmaktadır.

15. Aktif Üniversite  
Sakarya Üniversitesinde yıl boyunca konferanslar, paneller, seminerler, 
kongreler ve profesyonel görüşmeler düzenlenmektedir. Öğrenci toplulukları 
tarafından organize edilen etkinlikler aracılığıyla öğrenciler, sosyal olarak 
kendilerini geliştirmekte ve kariyer toplulukları sayesinde mezun olmadan iş 
hayatını tanıma fırsatını elde etmektedir. Sakarya Üniversitesinde 180’den 
fazla öğrenci topluluğu mevcuttur ve bunlar öğrencilerin ihtiyaç duyacağı her 
türlü sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetleri sağlamaktadır. Böylece 
öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini toplumun bir üyesi olarak 
geliştirmeleri sağlanmaktadır.

16. Sakarya Teknokent 
Sakarya Teknopark Türkiye’de teknolojik olarak en gelişmiş Teknokentler 
arasındadır. Sakarya Üniversitesi 2015’te Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen “Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Zirvesi”nde ödül almıştır. Sakarya Teknokent Türkiye’deki 84 
Teknokent arasında 14. sıraya yükselmiş olup Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 2018 verilerine göre Doğu Marmara Bölgesi’nde ilk sırayı 
korumaktadır.

17. 200.000’den Fazla Mezundan Oluşan Büyük Bir Topluluk  
1992’den beri Sakarya Üniversitesi, 200.000’den fazla mezun vermiştir. 
Sakarya Üniversitesi mezunları, kamu ve özel sektördeki çalışma ortamlarında 
bu büyük ailenin bir üyesi olmanın gururunu taşımaktadırlar. Sakarya 
Üniversitesinin yüksek donanımlı ve özgür fikirlere sahip öğrencileri insan 
haklarını koruyan, insanlığa saygı gösteren, ulusal ve ahlaki değerleri 
koruyan, erdemli ve takım ruhuna inanan bireylerdir. Bu öğrenciler aynı 
zamanda ileri görüşlü, araştırmacı, eleştirel ve rekabetçi olup güçlü sosyal 
ilişkilere sahiptirler.
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