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Ogrenci ipleri Dekanhgr

niliusnl vE KtiLTUnu ETKiNLiKLER DERSi UYGULAMA ESASLARI

1. 0n lisans programlarrnda 4.yanyrlda REK-202 KODUYLA I Iftedilik Bilimsel ve Ktilttirel

etkinlikler dersi agrlacaktrr.

2. Lisans programlannda 8. Yanyrlda REK-402 koduyla 2 IGedilik Bilimsel ve Ktilt0rel

Etkinlikler dersi agrlacaktrr.

3. Universite btinyesinde yer alan konferans salonlanna kart okuyucu baflanacaktrr.

4. Yoklama sistemi etkinlilin baglama saatinden 30 dakika <ince agrhp, baglama saatinden 15

dakika sonra kapatrlacaktrr. Dersin yoklamasrnrn gegerli olabilmesi igin tilrencilerin etkinlik

bitiminde kartlarrm yeniden kart okuyucuya okutmalan gerekmektedir. Aksi takdirde

yoklama gegersiz sayrlacaktrr. Etkinlik siiresi igerisinde dlrencinin bagka bir etkinlile

katrlmast mtimki.in delildir.

5. Universitemizde dtizenlenen etkinlikler www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

6. Lisans ri[rencileri 8 yanyrlhk olrenim stiresince asgari l0 (on) etkinlige katrlmalarr halinde

mezuniyet agamasmda "Gegti" olarak transkriptine eklenecektir. 10 (on) etkinlikten daha az

etkinlife katrlan lisans ri[rencilerinin transkriptine ders "Kaldt" olarak iglenir.

7. flnlisans dlrencileri 4 yarryrlhk <i[renim si.iresince asgari 4 (ddrt) etkinli$e katrlmalarr

halinde mezuniyet agamasrnda "Gegti" olarak transkriptine eklenecektir. 4 (dclrt) etkinlikten

daha az etkinlige katrlan lisans d[rencilerinin transkriptine ders "Kaldt" olarak iglenir

8. Ogrenci kag etkinlile katrldr[rm oprenci bilgi sistemi i.izerinden takip edebilecektir. Ders

kayrt raporlannda ci[rencilerin kag etkinlipe katrldrlryla ilgi bilgilendirme yer alacakttr.

9. Dersin takibi Ogrenci igleri Dekanh[r tarafindan yaprlacakttr.

10.Ders 2012-2013 Elitim-Olretim yrhnda l.ve 2.srnrf d[rencilerinden itibaren uygulanmaya

baglanacaktrr.

Siileyman Demirel Universitesi O$renci igleri Dekanh!r
Batr Yerle$kesi 32260 ISPARTA
Telefon: 0 (246)211 1929 Faks: 0 (246) 2ll 8237

0 (246)2tt t948-44
e.posta: oid@sdu.edu.tr Elektronik A!: http://oid.sdu.edu'tr
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St}LEYMAN DEMiRET, trNivBnsirpsi
oRTAK zoRuNr-ulsrqvrnr,i DERSLER nGiriu oGnnriu vE srNAv voxnncnsi

siRixci sol,Uvr
Amag, Kapsam, Dayanakve Tanlmlar

Amag
Madde I - (l) Bu ydnergenin amacr; Siileyman Demirel Universitesinin Fakiilte, Yiiksekokul ve

Meslek Ytiksekokullannda almmasr zorunlu Bilimsel ve Ktiltiirel Etkinlikler, Atati.irk ilkeleri ve inkrl6p
Tarihi, Yabanct Dil ve Tiirk Dili dersleri, onlisans/lisans programrna ba[h olarak almmasr zorunlu veya
segmeli olan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanrmr dersi, lisans ve onlisans orlak segmeli derslerinin
e$itim-6[retimine ve srnavlarrna iligkin esaslan diizenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (l) Bu yonerge, Siileyman Demirel Universitesi birimlerinde almmasr zorunlu

Bilimsel ve Kiiltiirel Etkinlikler, Atatiirk ilkeleri ve inkrldp Tarihi, Yabancr Dil ve Tiirk Dili dersleri,
onlisans/lisans programrna ba$h olarak ahnmasr zorunlu veya segmeli olan Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanrmr dersi, lisans ve onlisans ortak segmeli derslerinde uygulanacak usul ve esaslara iligkin
hi.iktimleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (l) Bu yonerge,2547 Sayrh Yiiksek<i[retim Kanunu'nun S'inci Maddesinin (r)

bendine, 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 Sayrh Ytikseko$retim Kurumunun Yiirtitme Kurulu
Karan, ile 28 Eyltil 201I tarihli Yiikseko[retim Kurulunun Ytri.itme Kurulu Karan ve Siileyman
Demirel Universitesi On Lisans ve Lisans E[itim-O[retim ve Srnav Ycinetmeli[i hi.iki.imlerine grire

di.izenlenmigtir.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

j)

Tanlmlar
Madde 4 - 

(l) Bu ycinergede gegen;

Universite: Stileyman Demirel Universitesini,

ilgili birim: itgili nakiitte, Ytiksekokul, Meslek Yiiksekokulunu,

ilgili ytinetim kurulu: itgitifakulte, Yiiksekokul, Meslek Yiiksekokulu Ydnetim Kurulunu,

ilgili kurul: itgiti fakulte, Yiiksekokul, Meslek Yiiksekokul Kurulunu,

Lisans ortak segmeli ders: Siileyman Demirel Universitesi rilretim elemanlan tarafindan 6nerilen
ve ilgili kurullar ve Senato tarafindan kabul edilen 2 (iki) saat 3 (iig) kredilik segmeli dersi,

Lisans ortak segmeli dersler havuzu: ilgili kurullar ve Senatonun onayl ile lisans ortak segmeli

ders olarak kabul edilmig olan derslerin tlimtinii,

Onlisans oftak segmeli ders: Siileyman Demirel Universitesi 6[retim elemanlan tarafindan
onerilen ve ilgili kurullar ve Senato tarafindan kabul edilen 2 (iki) saat 3 (iig) kredilik segmeli

dersi,

Onlisans ortak segmeli dersler havuzu: ilgili kurullar ve Senatonun onayr ile onlisans ortak
segmeli ders olarak kabul edilmig olan derslerin ttimiinii,

Meslek Ytiksekokullarr Koordinatorti: Siileyman Demirel Universitesi Meslek Yiiksekokullan
Koordinatoriinii,

Trimester: Onlisans programlannrn bazrlannda uygulanan bir elitim-o[retim ytltntn iig donemden
olugtu[u e[itim modelini

IKINCI BOLUM
Ortak Zorunlu/Segmeli Ders Uygulama Esaslart

ifade eder.



Derslerin Ofiretim Yanyrllan
Madde 5 - Bu yonerge kapsamrndaki derslerden;

(l ) Yabancr Dil dersleri;

a) ingilizce l0l dersi l. yanyrlda, ingilizce 102 dersi 2. yarryida zorunlu yabancr dil hazrrlrk
e[itimi almayan dsrencilere okutulur.

b) ingilizce lll dersi l. yarryrlda, ingilizce l12 dersi 2.yarrylda zorunlu yabancr dil hazrrhk
e[itimi alan <ilrencilere okutulur.

(2) Atatiirk ilkeleri ve inkrlap Tarihi dersi, I . ve 2. yanyrlda okutulur.

(3) T0rk Dili dersi, I . ve 2. yanyrlda okutulur.

(4) Bilimsel ve Kiilti.irel Etkinlikler dersi, 6nlisans programlannda 4. yarryida, lisans programlannda
8. yanyrlda yer alr.

(5) Lisans programlannda Temel Bilgi Teknolojileri Kullanrmr dersinin zorunlu veya segmeli olarak
okutulmasrna dersin okutulaca[r bcili.im/program bagkanlftlannm gori.igleri dolrultusunda ilgili
ycinetim kurullannca karar verilir ve tiniversite senatosunca onaylanrr.

(6) Zorunlu olarak okutulmasrna karar verilen lisans programlannda Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanrmr dersi l. yanyrlda okutulur.

(7) Segmeli olarak okutulmasrna karar verilen lisans programlannda Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanrmr dersi diger ortak segmeli derslerle birlikte lisans ortak segmeli dersler havuzunda yer
alr.

(8) Lisans ortak segmeli derslerinin 1. yarryrl harig hangi yarryrlda okutulacaprna dersin okutulacalr
bdliim/program bagkanhklarrnrn gdrtigleri do[rultusunda ilgili ydnetim kurullarrnca karar verilir
ve iin iversite senatosunca onaylanrr.

(9) Onlisans programlannda Temel Bilgi Teknolojileri Kullanrmr dersi segmeli olarak okutulur ve bu
ders cinlisans ortak segmeli dersleri havuzunda yer alrr.

(10) Onlisans programlarrnda ortak segmeli dersler 2. veya 3. yanyrlda yanyrlda okutulur. Ortak
segmeli derslerinin hangi yanyrlda okutulacaSr, isimleri aynr olan <inlisans programlannda aynr
yarryrlda okutulmak kaydryla, meslek yiiksekokullan koordinatcirtiniin bagkanhlrnda iiniversite
meslek yiiksekokullan miidi.irlerinin katrldr$r toplantrda gcirtigiiliip karara ba$lanrr ve senatonun
onaylna sunulur.

(ll) Trimester uygulanan <inlisans programlannda alrnmasr zorunlu Bilimsel ve Kiiltiirel Etkinlikler,
Atattirk ilkeleri ve inkrldp Tarihi, Yabancr Dil ve Ti.irk Dili derslerinin ogretim yanyrllan ilgili
ydnetim kurulu tarafindan belirlenir ve i.iniversite senatosunca onaylanrr.

Ortak Segmeli Dersler Havuzunun Olugturulmasr ve Ders Segimi
Madde 6 - (l) Onlisans ve lisans programlan igin iiniversiteye ba[h fakiilte, ytksekokul ve

meslek yiiksekokullannrn dfretim elemanlan tarafindan cinerilen derslerden ortak segmeli dersler
havuzu olugturulabil ir.

(2) Ortak segmeli dersler havuzu, birinci ve ikinci iigretim igin ayn ayn olugturulur.

(3) Ortak segmeli dersler havuzu igin her bciliim/program en az iki ders onerir.

(4) Ortak segmeli dersler, oprencilere bilim ve teknoloji, saflrk, sanat ve spor gibi alanlarda genel
bilgi ve/veya beceri kazandrrmayr amaglar ve her yanyrlda agrlrr.

(5) Her yanyrlda agrlacak ortak segmeli dersler yanyrl baglamadan iki hafta once Olrenci igleri
Dairesi ve ilgili birimlerce ilan edilir.

(6) Ortak segmeli derslerin <i[renci kontenjanlarr igin alt srnrr 15'den, iist srnrr 25'ten az olmamak
iizere dersi verecek dfretim elemanrnrn ve bciliim bagkanhlrnrn onerisi ile ilgili ydnetim kurulu
tarafindan belirlenir. Dersi alan <i[renci sayrsrnrn yiiksek olmasr durumunda, ilgili biiliim
bagkanhprnrn dnerisi ve ilgili ydnetim kurulu karanyla gubeler olugturulabilir.



(7) Oprenciler, dgrenim g<irdiikleri bdli.im/programrn agtr[r ortak segmeli derslerden segemezler.

(8) Temel Bilgi Teknolojileri Kullantmr dersinin zorunlu olarak okutulmasrna karar verilen lisans
programlarrnda oprenciler lisans oftak segmeli dersler havuzundaki Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanrmr dersini segemezler.

(9) Ogenimleri siiresince <inlisans <ifrencileri I (bir), lisans oprencileri 2 (iki) ortak segmeli ders
almak zorundadrrlar. Trimester uygulanan dnlisans programlarrnda ortak segmeli ders alma
zorunlulu[u yoktur.

(10) Ortak segmeli derslerin altnmasr ve brrakrlmasrnda Siileyman Demirel Universitesi On Lisans ve
Lisans E$itim-O[retim ve Slnav Yonetmeli[inin segmeli derslerle ilgili hiikiimleri uygulanrr.

Derslerin Haftahk Saatleri ve Kredileri
Madde 7 -

a) Yabancr Dil, Tiirk Dili ve Atatiirk ilkeleri ve inkrlap Tarihi dersleri haftada iki (2) saat okutulur.

b) Bilimsel ve Ktltiirel Etkinlikler dersi <inlisans programlarrnda I kredi, lisans programlarnda 2
kredidir.

c) Zorunlu olarak okutulmasrna karar verilen lisans programlannda Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanrmr dersi 3 (ii9) saat 3 (iiq) kredi okutulur.

d) Lisans ve onlisans ortak segmeli dersleri 2 (iki) saat 3 (iig) kredi okutulur.

E[itim-O[retim $ekli
Madde 8 - 

(l) Yabanct dil dersleri harig diler dersler igin ana yerlegkede yer alan fakiilte ve
yi.iksekokullar, programlanna kayrtlr <i[renci sayrlannr gciz <intinde bulundurmak ve birkag programr bir
araya getirmek suretiyle en az 70 <iSrenci olacak gekilde gubeler olugturulabilir. Tiirk Dili ve Atati.irk
ilkeleri ve inkrlap Tarihi dersleri igin ilgili birimin dersliklerinin yetersiz kalmasr durumunda Ertokug
Bey Derslikleri Amfi leri kullanrlrr.

Ana yerlegke drgrnda bulunan ytiksekokullar yukarrda scizil edilen dersler igin programlanna
kaytth <ilrenci saytlannt goz ontinde bulundurmak ve birkag programl bir araya getirmek suretiyle fiziki
olanaklar olgtisiinde gubeler olugturabilir ve olugturulan gubeler ilgili bcilUmlere bildirilir.

(2) Bilimsel ve Ktilttirel Etkinlikler dersi, cigrencilerin o[renimleri stiresince iiniversite birimleri
tarafindan dtizenlenen bilimsel ve ktiltiirel etkinliklerden onlisans programlannda en az 4 (dOrt)
tanesini, lisans programlannda en az l0 (on) tanesini takip etmeyi igerir.

(3) Onlisans ve lisans ci[rencilerinin her yarryrl sonunda o yanyrlda kag bilimsel ve killtiirel etkinlipe
katrldrklarr ve Bilimsel ve Kiiltiirel Etkinlikler dersinden Geger not almalan igin en az kag
etkinli[i daha takip etmeleri gerekti[i rigenci bilgi sistemi aracrhlryla duyurulur ve not
gizelgelerinde bu bilgi yer alrr.

(4) Enformatik Bolilmii tarafindan yiirtittilen dersler harig zorunlu ve segmeli dif,er dersler orgiin
e[itim yoluyla verilir. Orgi.in e[itim uzaktan egitim yoluyla desteklenebilir. Enformatik Briliimi.i
tarafindan yi.irtitiilen dersler uzaktan e[itim yoluyla verilir.

(5) Trimester uygulanan onlisans programlannda ahnmasr zorunlu Atati.irk ilkeleri ve inkrlAp Tarihi,
Yabancr Dil ve Tiirk Dili derslerinin e[itim-<i[retim gekli ilgili ycinetim kurulu tarafindan
belirlenir ve iiniversite senatosunca onavlanrr.

Yeterlik Srnavr
Madde 9 - (l) Her e$itim-dfretim yrh bagrnda Yabancr Dil Hazrrhk e[itimi ongortilmeyen

programlara yeni kaydolan o$renciler igin Yabancr Dil ve zorunlu Temel Bilgi Teknolojileri Kullanrmr
dersleri igin bir yeterlik stnavt yaprlrr. Bu srnavlardan mutlak de[erlendirme yontemine gore yiiz (100)
tizerinden en az altmtg (60) bagan notu alan ci$renciler bu derslerden baganh sayrlrr. 100 puan iizerinden
elde edilen bagarr notu Balrl De$erlendirme Ycinergesi'nde Ek-2 de yer alan Tablo ll'deki aralrk
de$erleri dikkate altnarak harf notuna gevrilir ve genel not ortalamasr hesabrnda dikkate alrnlr.



Muafiyet
Madde 10 - (1) Daha once bagka bir ytiksekcigretim kurumunun <iprencisi iken, Ogrenci Segme

ve Yerlegtirme Merkezi tarafindan yaprlan srnavlara girerek velveya yatay gegig yoluyla Universitenin
egdeler bir birimine kesin kaydrnr yaptlran 6[rencilerin, o[renime baglayacaklan b<iliim/program
intibak komisyon gortigleri dikkate almarak ilgili Fakiilte/Yiiksekokul Ycjnetim Kurulu Karan ile bu
dersten muaf sayrhr ve ders intibaklarr yaprlrr.

Srnavlar
Madde 11 - (l) Bilimsel ve Kiilttirel Etkinlikler dersi harig bu ycinerge kapsamrndaki derslerin

ara./ytlsonu stnavlart dini ve milli bayramlar drgrnda cumartesi ve pazar giinleri yapllrr.
(2) Universite birimleri tarafindan dtzenlenen bilimsel ve kiilti.irel etkinlikierden en az 4 (d6ft)

tanesine katrlan onlisans <ifrencileri ile en az l0 (on) tanesine katrlan lisans rifrencilerine Bilimsel
ve Kiilttirel Etkinlikler dersinden G (geger) notu verilir.

Devam Devamsrzhk
Madde 12 - 

(l) Uzaktan e$itim yoluyla verilen ders/dersler harig bu yonerge kapsamrndaki
derslerde devam zorunlulu[u aranrr.

Yiinergede hiikm ii bulu nmayan haller
Madde 13 - (l) Bu Yonergede hiiktim bulunmayan konularda Stileyman Demirel Universitesi

On Lisans ve Lisans E[itim-Opretim ve Srnav Yonetmeli[i hiiktimleri uygulanrr.

Yiirii rl ii kten Kaldrnlan Yiinerge
Madde- 14 (l) Bu Yonerge ile; 13.05.2010 tarih ve 318/8 sayrh "siileyman Demirel Universitesi

Ortak Zorunlu Dersler Elitim O[retim ve Srnav Ydnergesi" yiiri.irltikten kaldrnlmrgttr.

Yiiriirliik
Madde 15 - 

(1) Bu Yonerge htiktimleri Senatoda kabul edildifi tarihte yiiriirlii[e girer.

Yiiriitme
Madde l6 - (l) Bu Yonerge htiki.imlerini Stileyman Demirel Universitesi Rekt<irii yiiriitiir.

Yiinergede yaprlan de[igiklikler ile ilgili Senato tarih ve karar sayrst;

r) 2710912012 - 390105:

2) 0Utll20r2 -393102;
3) 05t1212012 - 395t05;

Yonergenin tiimii kabul edildi.

Y<inergede de[igiklik yaprldr.

Ycinergede de[i giklik yapr ldr.


