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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

 
SOSYOKÜLTÜREL ETKİNLİKLER DERSİ YÖNERGESİ 

 

(03/09/2019 Tarih ve 16-04 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 

 
MADDE 1- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, 

toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, öğrencileri araştırıcı ve yaratıcı niteliklere 

sahip yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen sosyokültürel 

alanlardaki çalışmalara katılımlarının teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

 
MADDE 2- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına 

kayıtlı öğrencilerin sosyokültürel çalışmalara katılımlarının değerlendirilmesi ve 

yürütülmesiyle ile ilgili esasları kapsar. 

Dayanak 

 
MADDE 3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47’nci maddesi ile Kütahya Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen: 

 
a) AKTS: İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve 

yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş 

teorik veya uygulamalı ders saatleri ve diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de 

göz önünde bulundurularak hesaplanan değeri, 

b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okulunu, 
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c) Sosyokültürel Etkinlikler: Öğrencilerin ders dışı katıldıkları sosyal, bilimsel, kültürel 

ve sanatsal etkinlikleri, 

ç) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü, 

 
d) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu, 

 
e) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

 
Sosyokültürel Etkinlikler Dersi Tanım, Uygulama ve Değerlendirme Esasları 

Tanım 

MADDE 5- (1) Sosyokültürel etkinlikler dersi, öğrencilerin ders dışı bilimsel, sosyal, 

toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, öğrencileri yaşam boyu öğrenen bireyler 

olarak yetiştirmek amacıyla planlanan bir derstir. 

(2) Sosyokültürel etkinlikler dersi Rektörlük, Fakülteler, Meslek Yüksek Okulları, 

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri tarafından koordine edilen 

etkinlikler ile Eğitim Komisyonu tarafından onaylanan belgelenmiş diğer ulusal ya da 

uluslararası etkinliklerden (bilimsel kongre, sempozyum, seminer, çalıştay, panel, söyleşi, 

atölye çalışmaları, müze veya arkeolojik alan gezileri, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, 

konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk 

projeleri gibi etkinliklere katılma) oluşur. 

(3) Sosyokültürel etkinlikler dersi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. sınıf 

öğrencileri için zorunlu dersler grubu içinde değerlendirilir. 

(4) Sosyokültürel etkinlikler dersi, güz döneminde Sosyokültürel Etkinlikler 1, bahar 

döneminde Sosyokültürel Etkinlikler 2 olmak üzere yer alır. 

(5) Sosyokültürel etkinlikler dersi 3 saat uygulama (0+3) ve 2 AKTS olarak belirlenir. 

 
(6) Sosyokültürel etkinlikler dersi ilgili akademik birimlerde her dönem açılma 

zorundadır. 
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Uygulama 

 
MADDE 6- (1) Etkinlikler, üniversite içi ve üniversite dışı, ulusal ya da uluslararası 

olarak gerçekleştirilebilir. 

(2) Etkinliklere katılımı sağlamak için, tüm ön lisans ve lisans programlarının haftalık 

ders programlarında “Cuma” günü öğleden sonraları serbest saatlerde yapılması sağlanır. Diğer 

taraftan bu etkinlikler, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde hafta içi ve hafta sonu da 

gerçekleştirilebilir. 

(3) Üniversite içi ve üniversite dışı sosyal etkinliklerin (bilimsel, kültürel, sanatsal, 

sportif ve sosyal faaliyetlerin) içerik ve koordinasyonunu sağlamak; gerekirse sonuç/puanlama 

raporu isteyip, bunları değerlendirmek için “Sosyokültürel Etkinlikler Koordinatörü” 

Üniversite Rektörü tarafından atanır. 

(4) Faaliyetlere katılımın takibi ve iş yüklerinin sisteme işlenmesi Sosyokültürel 

Etkinlik Koordinatörlüğü tarafından yapılır. 

(5) Bu faaliyetlere katıldığının belgelenmesi; yoklama, Sosyokültürel Etkinlik 

Koordinatörlüğünün onayı ya da özellikle birim faaliyetlerinde dekanlık/müdürlüklerin 

tanımlamış olduğu kurallara göre yapılabilir. 

(6) Bu dersin ilgili Bologna Bilgi Sistemi işlemlerinin gerçekleştirilmesi Sosyokültürel 

Etkinlikler Koordinatörlüğü tarafından yapılır. 

Değerlendirme 

 
MADDE 7 - (1) Sosyokültürel etkinlikler, akademik takvimde dersler için belirlenen 

süre içerisinde olmalıdır. 

(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen sosyokültürel etkinlik seçeneklerinden her birine en az 

bir defa katılmak zorundadır: 

a) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, 

b) Fakülteler ve Meslek Yüksek Okulları tarafından düzenlenen etkinlikler, 

 
c) Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlikler, 
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d) Eğitim Komisyonu tarafından onaylanan belgelenmiş diğer ulusal ya da uluslararası 

etkinlikler (müze veya arkeolojik alan gezisi, sanat evi ziyareti, el sanatı çalışmaları, 

spor etkinlikleri vb), 

e) Sosyal sorumluluk projelerindeki çalışmalar. 

 
(3) Sosyokültürel etkinlikler, katılım sağlanan ve onaylanmış etkinlik sayısına göre 

değerlendirilir. Etkinlik sayısı 10 dan az olması durumunda Yetersiz (YZ), 10 ve üzeri olması 

durumunda Yeterli (YT) olarak değerlendirilir. 

(4) Sosyokültürel Etkinlikler Dersi için, ilgili yarıyılın en geç bütünleme sınavlarının 

bitiş tarihine kadar gerekli iş yükünü sağlayan öğrenciye, sosyokültürel etkinlikler karnesi 

doldurulur. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

 
MADDE 8 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, 

Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

 
MADDE 9 - (1) - Bu yönerge, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunca kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

 
MADDE 10 - (1) Bu yönergenin hükümlerini, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 


