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Sevgili Öğrenciler,

Uzun ve zorlu bir sınav maratonunun ardından SDÜ’lü olmayı 
hak ettiniz. Üniversitemize hoş geldiniz. 

Hayatınızın belki de en heyecanlı, en verimli ve en zorlu döne-
mi olan üniversite hayatına yeni adım atıyorsunuz. Üniversite 
hayatınıza uyum sağlamanızı kolaylaştırmak amacı ile temel 
bilgilerin bulunduğu bir oryantasyon kitapçığı hazırladık. Bu 
oryantasyon kitapçığının, içerdiği birçok pratik bilginin öğren-
cilik hayatınızda faydalı olacağını ümit ediyoruz.

Üniversite eğitiminin amacı, meslek edinme sürecinde bilgi ve 
becerinin artırılması yanında bilgiye erişme ve yorumlama ye-
teneğinin kazandırılması ve bunun topluma hizmet amaçlı kul-
lanılmasıdır. En iyi üniversitelerde eğitim almış veya çalışmış, 
yenilikçi, özveri ile çalışan eğitimcilerimiz iyi bir doktor, mü-
hendis, mimar, işletmeci, öğretmen, sporcu, vb. olma sürecinde 
yanınızda yer alacaklardır. Size düşen görev, en iyi şekilde bu 
bilgi birikiminden faydalanmaktır. Unutmayın ki üniversite eği-
timi özveri ve çaba gerektiren bir süreçtir. 

Sizler bu aileye katılarak, bilgi, görgü, be-
ceri ve yetkinliklerinizi artırarak ulusal 

ve uluslararası ortamlarda üniversi-
temizin çok iyi birer temsilcisi ola-
caksınız. Türkiye’deki üniversiteler 
arasında bir marka olan Süleyman 
Demirel Üniversitesi’nin bir üyesi 
olmanın ve bu üniversiteden mezun 

olmanın ayrıcalığını buradan sonra-
ki iş hayatınızda hissedecek, bu guru-

ru her zaman yaşayacaksınız.

Değerli gençler, bu düşünce-
lerle, hepinize yeniden hoş 
geldiniz der; yeni akademik 
yılda çalışmalarınızda son-
suz başarılar dilerim.

Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı
SDÜ Rektörü
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Üniversitemizde bir akademik yıl, güz ve bahar yarıyıllarından olu-
şur; güz ve bahar yarıyıllarının her biri sınav haftaları dışında sizler 
için 14 haftalık bir eğitim sürecidir. Üniversitemizin tüm akademik 
birimlerinde ders geçme notunuz ara sınavın %40’ı, yarıyıl / yıl 
sonu sınavının ise %60’ı olarak belirlenir. Eğer aldığınız derste ara 
sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama gibi çalışmalar yapılmışsa 
ders geçme notunuz ara sınavın % 50’si yarıyıl/yıl sonu sınavının 
ise % 50’si olarak işlem görür. SDÜ’den mezun olabilmek için en 
az 2.00 genel not ortalamasına (GNO) sahip olmanız gerekir. Eğer 
siz bir Tıp ve Diş Hekimliği öğrencisiyseniz ders geçme notunuz 
fakültenizin esaslarına göre düzenlenir.

Harf notu, katsayısı ve 100 puan üzerinden değer aralığı

 

 
Akademik takvim, kayıtlar, sınavlar, sınav değerlendirme esasları, 
yatay geçiş, yandal, çift dal gibi eğitim-öğretim yılı boyunca sizleri 
ilgilendiren tüm bilgilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının adre-
sinden ulaşabilirsiniz. http://oidb.sdu.edu.tr

Harf Notu Katsayı 100 Puan Üzerinden Değeri

AA 4.00 88-100

BA 3.50 81-87

BB 3.00 74-80

CB 2.50 67-73

CC 2.00 60-66

DC 1.50 53-59

DD 1.00 46-52

FD 0.50 39-45

FF 0.00 0-38

Öğrenci İşleri
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Üniversitemiz; Erasmus, Mevlana ve Farabi programları ile Türkiye 
ve dünya genelindeki üniversitelerle yaptığı anlaşmalar doğrultusun-
da sizleri belirli dönemler dâhilinde eğitim alma hareketliliğinden 
faydalandırır. Bu çerçevede, 22 Avrupa Birliği ülkesindeki seçkin 
üniversitelerle yapılan 300’ü aşkın anlaşmayla öğrencilerimize ayrı-
calıklı bir eğitim olanağı sunulmaktadır. Erasmus programı ile farklı 
kültürleri ve ülkeleri tanıyarak yurt dışı deneyimine sahip olabilirken, 
Mevlana ve Farabi programları ile de Türkiye’deki farklı üniversite-
lerin olanaklarından ve kaynaklarından yararlanma fırsatı edinebilir-
siniz. Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına başvuru şartları ve 
sürecin nasıl işletileceği hususundaki bilgilerin ayrıntılarına Batı Yer-
leşkesi Dış İlişkiler Ofisi ile temasa geçerek ya da http://erasmus.
sdu.edu.tr, http://farabi.sdu.edu.tr ve http://mevlana.sdu.edu.
tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.

AKADEMİK
OLANAKLAR

Yurt Dışı ve Yurt İçi Üniversitelerle 
Anlaşmalar/ Erasmus, Mevlana,  
Farabi Değişim Programları

Üniversitemizin eğitim-öğretim dili Türkçe olmasına rağmen 
yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm ve programları tercih 
etmişseniz Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 yıl süre ile ağırlıklı 
İngilizce hazırlık eğitimi alırsınız.

Yabancı Dil Olanakları
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Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İle-
tişim Uygulama ve Araştırma Merkezi; işverenler, üniversite öğrenci-
leri, mezunlar ve öğretim üyeleri arasında kariyer planlamaya dayalı 
iletişim ve paylaşımı arttırmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda 
mezunların istihdam olanaklarını geliştirme, öğrencilere iş başvurusu 
ve mülakat teknikleri konusunda yardımcı olma, akabinde iletişim 
içinde olduğu firmalardan gelen talepler doğrultusunda mezunların işe 
yerleştirilmesi, öğrencilere staj imkanı sunulması ve kişisel gelişim 
desteği sağlanması konularında hizmet vermektedir. Bununla birlik-
te öğrencilere, iş hayatına hazırlık bilincini geliştirme olanağı sunma 
ve planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda eğitim 
programları, kurslar, seminerler, konferanslar, iş gezileri düzenleme 
ve mezun takip sistemini gerçekleştirme hizmeti de sunmaktadır.

Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi hakkında detaylı bilgiye www.kariyer.sdu.edu.tr adresi 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kariyer Planlama ve Mezunlarla 
İletişim Uyg. ve Araş. Merkezi

İstediğiniz takdirde çift anadal ve yandal programlarına başvurarak 
kendi lisans programlarınızın yanı sıra diğer alanlarda da eğitim alma 
olanağına sahipsiniz. Çift anadal yapmışsanız ikinci bir diploma, yan-
dal yapmışsanız bitirdiğiniz yandal programının sertifikasını alabilir-
siniz. Çift anadal programına en erken 3. yarıyıl, en geç 5. yarıyılın 
başında GNO’nuz en az 2,70 ise; yandal programlarına en erken 3, 
en geç 6. yarıyılın başında GNO’nuz en az 2,35 ise başvurabilirsiniz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, üniversitemiz öğrenci-
lerine, personel ve personel yakınlarına bireysel, sosyal, eğitimsel ve 
mesleki alanlara yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 
sunmaktadır. Alanında uzman psikologlar tarafından evrensel bir değer 
olan mahremiyet ve gizlilik ilkelerini titizlikle uygulayarak, bireysel 
farklılıklara saygı, dürüstlük, tarafsızlık ve sorumluluk anlayışı ile hiz-
met veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Randevu için 0 
(246) 211 83 67 numaralı telefonla danışanların hizmetinde.

Çift Anadal / Yandal

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
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Mutlu
Yaşam
Mutlu
Kampüs
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FİZİKSEL
OLANAKLAR

10 bin dekarlık arazi içerisinde “Doğu” ve “Batı” olmak üzere iki 
yerleşkede kurulan üniversitemizde, 14 fakülte, merkez ve ilçelerde 
yer almak üzere toplam 4 meslek yüksekokulu, 1 Devlet Konserva-
tuvarı, 2 yüksekokul, 6 enstitü ile lisans ve lisansüstü düzeyde geniş 
bir yelpazede eğitim-öğretim çeşitliliği sunan büyük bir üniversite-
de eğitim görmenin ayrıcalığını yaşarsınız.

Batı Yerleşkesi sınırları içinde sağlık hizmeti sunan Mediko Sosyal, 
öğrenci kimliği ile başvuran öğrencilerimize, yetkilendirilmiş 1 aile 
hekimi ve 3 hemşire tarafından yapılan ilk muayeneden sonra ge-
rekli yönlendirmeleri yapmakta ve ayaktan tedavi hizmeti sunmak-
tadır. (Mediko aynı zamanda sportif ve sosyal faaliyetlerde sağlık 
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.) Merkez yerleşke dışın-
daki birimlerimizdeki öğrencilerimiz bulundukları ilçelerin sağlık 
ocakları ve devlet hastanelerinden faydalanabilir.

Mediko Sosyal Binası    
ve Sağlık Hizmetleri
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Tam Olimpik 
Yüzme Havuzu

29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu    
Olimpik Yüzme Havuzu, üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde 10.500 
m2 kapalı alan üzerine kurulmuştur. Olimpik yüzme havuzu 25x50 
ölçüleri, 2.33 cm’lik derinliği ile tam olimpik özelliğe sahiptir. Bu 
nedenle havuzda ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlenebil-
diği gibi sizlere de nitelikli yüzme aktiviteleri yapacağınız ortam 
sağlanmaktadır. Aktivitelere ve yüzme havuzu güncel programına 
aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.    
http://sportesisleri.sdu.edu.tr
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Yemekhane ve 
Kafeteryalar

Üniversitemize bağlı pek çok birimde (Batı Yerleşkesi Yemekhanesi, 
Doğu Yerleşkesi Yemekhanesi, Merkez Mutfağı, Diş Hekimliği ve 
Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi vb.) bulunan salonlardaki mutfaklar-
da günde yaklaşık 15.000 öğrenci ve personele öğle ve akşam yemeği 
hizmeti verilmektedir. Yemekler diyet uzmanları kontrolünde, gün-
lük alınması gereken kalori hesaplanarak hazırlanmaktadır. Günlük 
menünün dışında yemek talebiniz olursa Doğu Yerleşkesi Yemekhane 
Binasının alt katında hizmet veren “Alakart Restoran”ın hizmetlerin-
den de faydalanabilirsiniz.

Ayrıca Batı Yerleşkesinde bulunan ve hem restoran hem de kafe 
olarak hizmet veren Taş Kafeye gidebilir ve mekânın nezih orta-
mında yemek ya da çay-kahve molası verebilirsiniz.

Yemekhane hizmetlerinden faydalanmak için öğrenci kimlik kart-
larınıza yemekhane binası girişinde bulunan noktalardan veya

https://oos.sdu.edu.tr adresinden yemek hakkı yüklemesi yapabi-
lirsiniz.

Batı ve Doğu yerleşkelerinde olmak üzere toplam 20 tane kantin ve 
kafeteryada sizlerin ders aralarında ufak molalar vererek dinlenme-
nize imkân sağlar.
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Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi sınırları içerisin-
de, 21.501 m2 kapalı alan üzerinde kurulan ve 2008 yılında hiz-
mete açılan Atatürk Kapalı Spor Salonu, bölgesinin büyük ölçekli 
spor alanlarından biridir. Kapasitesi ve mevcut donanımları itiba-
rıyla, bölgenin ve ülkenin en iyi spor merkezleri arasında bulunan 
Atatürk Kapalı Spor Salonu, voleybol, hentbol gibi ulusal karşılaş-
malara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca federasyonların tüm ihti-
yaçlarına cevap verebilecek alanlar bulunmaktadır. Atatürk Kapalı 
Spor Salonunda basketbol, voleybol, hentbol, fitness, step, aerobik, 
tırmanma, masa tenisi sporlarını da yapabilirsiniz. Atatürk Spor 
Salonu haftanın 7 günü, ihtiyaca göre 07.00-23.00 saatleri ara-
sında hizmet verebilmektedir. Sizlere uygun zaman dilimlerinde 
spor faaliyetleriniz için kapalı spor salonundan yararlanabilirsiniz. 
Doğu Yerleşkesindeki diğer spor alanları   
z2 basketbol sahası, z2 voleybol sahası, z1 tenis sahası

Doğu Yerleşkesi Spor Alanları 
ve Atatürk Kapalı Spor Salonu

Üniversitemizin Doğu ve Batı yerleşkelerinde olmak üzere toplam-
da 42.000 m2 üzerinde yerleşim alanı olan spor tesislerimizin Batı 
Yerleşkesinde yer alan bölümü yaklaşık 3.000 m2 açık alan üzerine 
kuruludur. Batı Yerleşkesi spor alanlarımız arasında faaliyet gösteren 
z2 çim futbol sahası z2 halı futbol sahası z1 plaj voleybol  
z3 sokak basketbol sahası z5 kapalı 2 açık tenis sahası z1 spor 
salonundan faydalanabilirsiniz.

Batı Yerleşkesi Açık ve 
Kapalı Spor Alanları
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Doğu yerleşkemizde yer alan 8000 m2 kullanım alanı, 950 kişilik 
oturma kapasitesi, 160 bin basılı yayını, 170 bin elektronik yayını, 10 
binin üzerindeki multimedya kaynağı, 38 bine yakın elektronik der-
gisi ve 53 online veri tabanı ile Avrupa’nın en iyi 30 kütüphanesi ara-
sına girebilmiş; araştırma ve dokümantasyonda lider SDÜ Prof. Dr. 
Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, öğrencilerimize 7/24 hizmet sunan bir 
kapasitededir. Ayrıca öğrencilerimizin bilgi merkezinden rahat fay-
dalanabilmeleri için çay-çorba ikramı yapılmaktadır. Otobüs seferleri 
de öğrencilerin uzun süre bilgi merkezinden faydalanabilmeleri için 
düzenlenmiştir. Referans, belge sağlama ve kütüphanelerarası ödünç 
alma gibi hizmetlerden yararlanmak için de http://kutuphane.sdu.
edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2 Ocak 2001 tarihinde hizmet vermeye başlayan Süleyman Demirel 
Üniversitesi Doğu Kampüsü içerisinde yer alan hastanemiz, Isparta ve 
çevre illerden gelen vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 
Gerek fiziki gerekse teknolojik açıdan her geçen gün gelişen hastanemiz, 
bugün 600 yatak kapasitesine ulaşmış olup, 34 Anabilim Dalı, geniş ve 
güçlü akademik kadrosu ile en kaliteli sağlık hizmetini sunma bilinci ile 
çalışmalarını yürütmektedir. Çağın gerektirdiği son teknolojiyle donatı-
lan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 
sunduğu hizmet kalitesi ve her biri alanında uzmanlaşmış akademik kad-
rosu ile hizmet vermeye devam ediyor. Hastanemiz hakkında detaylı bil-
giye sahip olmak ve hizmetlerden yararlanmak için http://hastane.sdu.
edu.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi 
(KÜTÜPHANE)

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
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SDÜ bünyesinde, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyindeki mezun ve 
öğrencilerin girişimcilik faaliyetlerini teşvik amacıyla kurulan SDÜ ön 
kuluçka merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Ağustos 2018’de hizmete girmiştir. 
Teknoloji tabanlı yeni projelerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerini 
sürdüren Ön kuluçka merkezinde girişimcilere yönelik altyapı hizmetleri 
(ofis alanı, internet, toplantı bölümü, sosyal alan) teknik, idari ve mali 
danışmanlık hizmetleri, üniversite imkanlarından faydalanma, Ar-Ge, 
inovasyon ve endüstriyle uygulama projelerinin desteklenmesi hizmetle-
ri sunulmaktadır. Detaylı bilgiye http://bigg.sdutto.com adresinden ula-
şabilirsiniz. Genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla Göller Bölgesi 
Teknokenti içerisinde kurulan kuluçka merkezinde ise; girişimci firma-
lara ofis hizmetleri, ekipman desteği,  yönetim desteği, mali kaynaklara 
erişim, ulusal ve uluslararası yatırım ağlarına ulaşım desteği kritik iş ve 
teknik destek hizmetleri verilmektedir.

SDÜ Ön Kuluçka ve  
Kuluçka Merkezi



12 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORYANTASYON BROŞÜRÜ

SOSYAL VE KÜLTÜREL
OLANAKLAR

Öğrenci Toplulukları

SDÜ, sizlere zengin eğitim programlarının yanı sıra, sosyal dünyası 
geniş bir yerleşke atmosferi de sunmaktadır. Doğu ve Batı yerleşke-
leri; kültür merkezleri, sanat evleri, yemek salonları, kafeteryaları, 
spor üniteleri, bankaları, iletişim ve ulaştırma ofisleri, yurtları, eğ-
lence mekânları, öğrenci meydanı ve şenlikleriyle gündüz ve gece 
canlı bir yaşam alanıdır.

20.000’e yakın öğrencinin üyesi olduğu öğrenci toplulukları ile 
alan farkı gözetmeksizin sizlerin hobilerine ve isteklerine geniş bir 
yelpazede cevap veren topluluk çalışmaları ve etkinliklerine dâhil 
olabilirsiniz.
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1. Kültür ve Kitap Topluluğu
2. Halk Oyunları Topluluğu
3. Sinema Topluluğu
4. Su Sporları Topluluğu
5. Gıda Topluluğu
6. Dans Topluluğu
7. Satranç ve Zeka Oyunları Topluluğu
8. Endüstri ve Kalite Topluluğu
9.  Sağlık Ekonomi Yönetim Topluluğu
10. Münazara Topluluğu
11. Dağcılık ve Kayak Topluluğu
12. Atatürkçü Düşünce Topluluğu
13. Tiyatro Topluluğu
14. İşaret Dili Topluluğu  
15. Havacılık Topluluğu
16. Galatasaraylılar Topluluğu  
17. Edebiyat Topluluğu
18. Uluslararası Kültürel Etkiletişim 
 Topluluğu
19. Fizik Topluluğu
20. Sosyal Politika Topluluğu
21. Türk Dünyası ve Akraba 
 Toplulukları Topluluğu
22. Tekstil Topluluğu
23. Kızılay Topluluğu 
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24. Türkçe Topluluğu
25. Tarih Topluluğu
26. Sosyolojik Düşünce ve Felsefe Topluluğu
27. İletişim ve Genç Yöneticiler Topluluğu
28. Müzik Topluluğu 
29. Motosiklet Topluluğu
30. Arkeoloji Topluluğu
31. Yerbilimleri Topluluğu
32. İnançlı Gençlik Topluluğu
33. Fotoğraf Topluluğu
34. Milli Kültür Topluluğu
35. İnşaat Topluluğu
36. Rock Topluluğu
37. Elektronik ve Haberleşme
 Mühendisliği Topluluğu
38. Uluslararası Öğrenci Topluluğu
39. Ebru Topluluğu
40. Coğrafya Topluluğu
41. Proje Araştırma Geliştirme ve 
 Uygulama Topluluğu
42. Uluslararası Mühendislik ve 
 Teknoloji Öğrencileri Topluluğu
43. Genç Sağlıkçılar Topluluğu
44. Okçuluk ve Atıcılık Topluluğu    
45. Akademik Düşünce Eğitim 
 Medeniyet (ADEM) Topluluğu
46. Yazılım ve Siber Güvenlik 
 Topluluğu
47. Politika Tasarım Topluluğu 
48. Hukuk ve Adalet Topluluğu
49. İlahiyat Bilgi ve Düşünce Topluluğu
50. Kariyer ve Girişimcilik Topluluğu
51. Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu
52. Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Topluluğu
53. Kritik ve Analitik Değerlendirme Topluluğu
54. Sosyal Medya Topluluğu
55. Süleyman Seba Üni BJK Topluluğu
56. Kimya Mühendisliği Topluluğu
57. Diplomasi Topluluğu
58. Sanat ve Mimari Topluluğu
59. Akademik Koordinasyon Topluluğu
60. Robotik ve İnovasyon Topluluğu
61. Stratejik Düşünce Topluluğu
62.  Finansal Yönetim Topluluğu
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63. Türk Yurdu Topluluğu
64. Sağlıklı Yaşam Topluluğu
65. Genç Yazarlar Topluluğu
66. Eğitim Bilimleri Topluluğu
67. Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu
68. İdealist Gençlik Topluluğu
69. Bilgisayar Topluluğu
70. Osmanlı Türkçesi Topluluğu
71. Turizm Topluluğu
72. SDÜ GençYeşilay Topluluğu
73. Moda Topluluğu
74. Yoldaki İşaretler Topluluğu
75. Kalk ve Uyar Tasavvur Topluluğu
76. Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu
77. Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT)
78. Etnospor Topluluğu
79. Genç TEMA Topluluğu
80. Yeniler Topluluğu
81. TurkTMISC Topluluğu 
82. Makine ve Otomasyon Topluluğu
83. Bursasporlular Topluluğu
84.  Hayvanları Koruma Topluluğu
85. Alternatif Enerji Topluluğu
86. Bilgi ve Değerler Topluluğu
87. Üniversiteli Fenerbahçeliler Topluluğu
88. Matematik Topluluğu
89. İnovatim Topluluğu 
90. Siyaset ve Yönetim Topluluğu 
91. Çevre Topluluğu 
92. Eskrim Topluluğu
93. Biyolojik Araştırma Topluluğu
94. Etkinlik Geliştirme ve Deneyimi 
 Artırma (EGDA) Topluluğu
95- Ateş Böceği Topluluğu
96- Sayokan Topluluğu
97- Ekonomi Yönetim Topluluğu
98-Enerji Verimliliği Topluluğu
99-Türk Tıp Öğrencileri Birliği Topluluğu
100-Aşçılık ve Gastronomi Topluluğu
101-Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu
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Öğrenci Meydanı    
Şenlik ve Konserler

SDÜ Doğu Yerleş-
kesinde yer alan Öğ-
renci Meydanı kişisel 
yeteneklerinizi sergi-
leyebileceğiniz, mü-
zik, tiyatro ve resim 
etkinliklerini gerçek-
leştirebileceğiniz açık hava tiyatrosu şeklinde düzenlenmiştir. Öğ-
renci toplulukları de bu alanda yerleşmiş olduğu için tanışma ve 
kaynaşma sağlanmakta, toplulukların takım çalışmaları daha kolay 
gerçekleşmektedir. Ayrıca üniversitenin organize ettiği geniş katı-
lımlı konser ve gösteriler için de öğrenci meydanı siz öğrencileri-
miz için keyifli bir ortam oluşturmaktadır.

Her dönem düzenlenen bahar şenlikleri ve çaylaklar günü SDÜ ile 
bütünleşmiş ve gelenekselleşmiştir. Öğrencilerimiz bu şenliklerde 
ünlü sanatçıların, müzisyenlerin konserleri ile eğlenmekte, resim, 
fotoğraf, seramik sergileri, film gösterimleri, tiyatro gösterileri, 
halkoyunları ve modern dans gibi aktiviteleri izleme imkânı da bul-
maktadırlar. Bahar şenlikleri, öğrencilerimizin çeşitli dallarda katı-
lacakları yarışmalarla da ayrı bir zenginlik kazanmaktadır.
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Tiyatro - Sergi - Kongre

Burs Olanakları

Bankacılık Hizmetleri

Yurt Olanakları

SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi her yıl çok sayı-
da kültürel etkinliğe ev sahipliği yaparak eğitime yeni bir ivme ka-
zandırmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yerleşke için-
de ve dışındaki kültür merkezlerinde, kongre ve sergi salonlarında 
ünlü tiyatro oyunlarını izleyebilir; ebru, resim ve fotoğraf sanatının 
inceliklerini gözlemleyebilir; kendi oyunlarınızı sahneye koyup re-
sim ve fotoğraflarınızı meraklılarıyla paylaşabilirsiniz.

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından üniversitemize ayrılan kontenjan-
lara göre öğrencilerimize eğitim-öğretim yılı boyunca burs veril-
mektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, kamu ve özel sektör kuruluşları ile 
birçok dernek, vakıf ve şirket tarafından karşılıklı/ karşılıksız ola-
rak verilen burs veya kredi imkânlarından da yararlanabilmektedir.

SDÜ Doğu ve Batı Yerleşkeleri sınırlarında 5 bankanın ATM’si (Halk 
Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası) 
hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra Doğu Yerleşkesinde Halk Bankası 
Uydu Şubesi sizlerin tüm bankacılık hizmetlerinden faydalanmasını sağ-
lamaktadır. Yerleşke içerinde bir de PTT şubesi yer almaktadır.

Üniversite Doğu ve Batı Yerleşkesi sınırları içinde Kredi Yurtlar 
Kurumuna bağlı dört adet kız yurt binası ile şehir merkezinde yine 
Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı iki adet erkek yurdu bulunmakta-
dır. Isparta merkezde ise öğrencilere yönelik ve her bütçeye uygun 
apartlar barınma konusunda öğrencilere geniş imkânlar sunmakta-
dır. Öğrenci odaklı şehrimiz, ulaşım ve barınma problemi yaşama-
yacağınız nadir illerden biridir.
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Kısmi Zamanlı Çalışma Olanakları

Güvenlik

Beslenme Yardımları

Üniversitemiz her yıl 700’ü aşkın öğrencisine, akademik birimler-
den idari birimlere, yemekhaneden kütüphaneye çeşitli alanlarda 
kısmi zamanlı çalışma imkânı sunmaktadır. Böylelikle öğrencileri-
miz derslerden artakalan zamanlarında hem gelir elde edebilmekte 
hem de alanlarında kendilerini geliştirebilmektedirler. Üniversite-
mizin kısmi zamanlı çalışma, burs, beslenme, sağlık ile ilgili alan-
larda öğrencilerine sunduğu hizmetler hakkında http://sksdb.sdu.
edu.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Isparta, Türkiye’de suç oranının en düşük olduğu iller içerisindedir. 
Bu nedenle “Güvenli Eğitim Kenti” olarak da anılan Isparta’da İl 
Emniyet Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi arasında 
sıkı bir iş birliği yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği ve 
asayişin sağlanması adına yerleşke sınırları 7/24 her noktadan özel 
güvenlik birimince korunmaktadır. Güvenlik ekiplerimiz, dışarıdan 
ve içeriden gelebilecek her türlü olumsuzluğu gidermek üzere hiz-
met vermektedir.

Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda 155’i arayabilir ve çok kısa 
bir süre içinde polisin yardımını alabilirsiniz. Yerleşke sınırları içe-
risinde 7/24, 211 1082 ve 211 1725 numaralı telefonları arayarak 
güvenlik hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz maddi imkânları elverişli olmayan öğrencilerine üc-
retsiz öğle yemeği şeklinde beslenme yardımları yapmaktadır. Fa-
külte ve yüksekokullara her yıl ayrılan kontenjanlar çerçevesinde 
öğrencinin ihtiyaç derecesi öğrenilerek beslenme yardımı alacak 
öğrenciler belirlenmektedir. Beslenme yardımı için Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığına başvurabilirsiniz.
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Mobil Uygulama

Sosyal Ağlar 

Bilimsel Projelerinizde   
Maddi Destek Olanakları

Üniversitemizle ilgili işlemlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz “SDÜ 
Mobil”, her türlü ihtiyacınıza cevap verecek şekilde tasarlandı. SDÜ 
Mobil ile Öğrenci Bilgi Sistemi, Haberler, Duyuru-
lar, Etkinlikler, Personel Bilgi Sistemi, Yemek Menü-
sü gibi içeriklere mekana bağlı kalmadan cebinizden 
erişebilirsiniz. Etkinliklerden anında haberdar olabi-
lir, güncel akademik takvime ulaşabilirsiniz. Öğrenci 
Bilgi Sistemi ve Enstitü Bilgi Sisteminde açıklanan 
notlarınıza kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yerleş-
kede yolunuzu kolayca bulabilir, 3. Part uygulamalar 
(whatsapp, facebook, e- mail vs.) aracılığı ile bu bil-
gileri paylaşabilirsiniz. Uygulamaya Android ve ios 
işletim sistemleri üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında en doğru ve güncel haberler 
için web sayfamız ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. 

Öğrencilerimizin üniversitemiz bünyesinde yürütmekte oldukla-
rı bilimsel araştırmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim-
sel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından maddi ve 
teçhizat olanaklarıyla desteklenmektedir. Projelerin kabulü, de-
ğerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan 
komisyon; öğrenci projeleri, tez projeleri, uluslararası kongrelere 
destek projelerinde öğrencilerimize büyük kolaylıklar sağlamakta-
dır. www.bap.sdu.edu.tr

sduniversitesisduniversitesi @sd_universitesi

Sosyal Medyada
Buluşuyoruz
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2018-2019 Mezuniyet Töreni

Süleyman Demirel Üniversitesi ailesine katılan öğrencilerimiz, 
kendilerine kayıt esnasında otomatik olarak açılan ücretsiz e-posta 
adresleri ile eğitim öğretim dönemleri süresince sıklıkla kullandık-
ları işlemleri daha keyifle bir ortamda yapabilecekler.

Üniversitemizce verilen mail adresleri; http://ogrencieposta.sdu.
edu.tr adresi üzerinden kullanılabilir, öğrenci bilgi sisteminden 
https://obs.sdu.edu.tr başvuru işlemlerini (bütünleme, çift anadal, 
yandal vb.) yapabilir, kayıt yenileme-ders ekleme-bırakma işlemle-
rinden ders programlarına, dokümanlardan dönem ve genel notlara, 
harç bilgilerinden sınav programlarına kadar sizi ilgilendiren bilgi-
lere ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca online ödeme sistemi https://oos.sdu.edu.tr ile hesaplarını-
za para yükleyerek pek çok işlemi zaman kaybetmeden gerçekleş-
tirebilirsiniz. Bu sistem ile yemek hakkı yükleme işlemlerini, spor 
tesisi kullanma ücretinizi, kütüphane ödemelerinizi sıra bekleme-
den kolaylıkla yapabilirsiniz. Edindiğiniz e-posta ile Üniversitemiz 
Bilgi Merkezinde bilgisayarları kullanabilir; özel araştırma kaynak-
larına (veri tabanları, makaleler, elektronik kitaplar vb.) üniversite 
dışından erişim sağlayabilirsiniz.

E-posta adresleriniz ile SDÜ Mobil uygulaması üzerinden zamana 
ve mekana bağlı kalmadan bir çok hizmete cebinizden erişebilir; 7 
gün 24 saat SDÜ kablosuz ağları “SDU_WiFi” ve “eduroam” aracı-
lığı ile internet hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Online İşlemler
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Isparta, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunması 
nedeniyle önemli merkezlere konforlu ve kolay bir şekilde kara ve 
hava ulaşımının sağlandığı bir ildir. Türkiye’deki tüm illere karayo-
lu ile devamlı ulaşım sağlandığı gibi İstanbul 593 km, Ankara 387 
km, Eskişehir 293 km, Konya 250 km ve Antalya 127 km’dir. Bu 
büyük illere de günde birkaç kez otobüs kalkmaktadır.

Isparta’ya hava yolu ulaşımı İstanbul - Isparta arasında düzenlenen 
uçak seferleri ile sağlanmaktadır. Isparta Süleyman Demirel Hava-
limanı Isparta’ya 26 km uzaklıktadır. İlçelerden de farklı ulaşım 
olanaklarıyla SDÜ’ye erişilebilir.

Şehir merkezine yaklaşık 8 km, otobüs terminaline ise 6 km uzak-
lıkta olan SDÜ’nün Doğu ve Batı yerleşkelerine ulaşım oldukça 
kolaydır. Toplu taşıma ile her iki yerleşke için de şehir merkezinden 
düzenli ve sıklıkla seferler düzenlenmektedir.

ULAŞIM
OLANAKLARI

Hat No: 4 - SDÜ Batı Yerleşkesi    
Sefer Bilgileri: Hafta içi 07.00’de başlar, 23.30’a kadar sürer 
Durak Bilgileri: z6 Mart Atatürk Caddesi Ana Durak zÖzkanlar 
zOrman Bölge Müdürlüğü zOtogar zYeni Emniyet Müdürlüğü 
zEski Kipa zÇünür Mahallesi zBatı Yerleşkesi

Batı Yerleşkesi için

Hat No: 12 - SDÜ Doğu Yerleşkesi    
Sefer Bilgileri: Hafta içi 07.00’de başlar, 23.30’a kadar sürer 
Durak Bilgileri: z6 Mart Atatürk Caddesi Ana Durak zÖzkanlar 
Orman Bölge Müdürlüğü zOtogar zYeni Emniyet Müdürlüğü 
zEski Kipa zÇünür Mahallesi zKapalı Spor Salonu zOrman Fa-
kültesi zDoğu Yerleşkesi

Doğu Yerleşkesi için



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORYANTASYON BROŞÜRÜ 23

Hat No: 8      
Sefer Bilgileri: Hafta içi 07.00’de başlar, 17.00’a kadar sürer. Durak 
Bilgileri: zOtel Isparta Altı zZübeyde Hanım Caddesi zBelediye 
zSubay Lojmanları zOtogar zYeni Emniyet Müdürlüğü zKolçe-
lik Kavşağı zEski Kipa zÇünür zTıp Fakültesi zOrman Fakültesi 
zÜniversite Kavşağı

Hat No: 46  
Sefer Bilgileri: Hafta içi 09.00’de başlar, 30 dakikada bir kalkar.
Durak Bilgileri: zIşıkkent Merko Önü zYağmur Sitesi zKilit Si-
tesi zGülistan Karakolu zMiraç Camii zDeregümü Yolu zZafer 
Kız Yurdu zCuma Pazarı zOtogar zBatı Yerleşke - Doğu Yerleşke 
zTıp Fakültesi

Hat No: 47      
Sefer Bilgileri: Hafta içi 09.00’de başlar, 30 dakikada bir kalkar.
Durak Bilgileri: zAyazmana Mesireliği zGülevler zOktay Petrol 
zAqua Park zHafiz İbrahim Demiralay Okulu zBilal Habeşi Ca-
misi zÇevre Yolu zMigros Kavşağı zŞehir Hastenesi zÖzkanlar 
zOtogar zBatı Yerleşke-Doğu Yerleşke zTıp Fakültesi

Üniversitemizde yerleşke içi ulaşım ise Doğu-Batı yerleşkeleri 
arasında hafta içi hizmet veren ücretsiz ring seferleri ile sağ-
lanmaktadır. Ring saatleri ve durakları her eğitim - öğretim yılı 
başında üniversitemiz web sayfasından ilan edilmektedir.

06.50 > zIşıkkent zGülistan zZafer zFatih zCuma Pazarı                 
zDoğu- Batı Yerleşkesi
07.30-08.00 > zAsri Mezarlık zHızırbey zYağmur Sitesi zIspaş  
zAdliye zOtogar zDoğu- Batı Yerleşkesi
07.30 >  zYenice zDere zBorsa Okulu z1001 Evler z156 Cad.      
zOtogar zTıp-Doğu BatıYerleşkesi
07.30-08.00 >  zEmre zGülcü zSidre zHalıkent zGülevler zKöy 
Garajı zSSK zAnadou zOtogar zTıp-Doğu-BatıYerleşkesi
08.00-08.30-09.10 >  zGülüstan zŞok zTuran zNakliyat zCuma    
Pazarı zOtogar  zTıp  zDoğu Batı Yerleşkesi
06.40 >  zDemir Köprü zTeneke Bakkal zTria zAyazmana Gülev-
ler zBelmaş zKöy Garajı zBilal Habeş Camii zÇevre Yolu zMigros 
zKolçelik zTıp zDoğu BatıYerleşkesi
07.30-08.00 >   zHalıkent zYavuz Sitesi zFatih Kuran Kursu  zMigros 
zÇevre Yolu zBatıYerleşkesi
08.00-16.00 >  zGökay Yurdu zTıp  zDoğu Batı Yerleşkesi
07.30 > zAkkent  zÖzkanlar  zOtogar  zTıp  zDoğu BatıYerleşkesi

SDÜ Tıp - Araş. Uyg. Hastanesi için

Ekspres Hatlar

Diğer Ekspres Hatlar

Yerleşke Ring Seferleri
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zIsparta’nın dünyada “Güller ve Göller Şehri” olarak tanındığını,

zIsparta’nın yaşanabilir kentler sıralamasında hep üst sıralarda yer aldığını,

zIsparta’nın eğitim ve sağlık gibi önemli hizmetlerin nitelikli yürütülmesi bakı-
mından Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu, 

zGüller diyarı Isparta’ya ilk gülün 1888 yılında Müftüzade İsmail Efendi tara-
fından Bulgaristan’dan getirildiğini ve bugünkü Gülcü Mahallesi’ne dikildiğini,

zDünya gül yağı üretiminin %65’inin Isparta’dan karşılandığını,

zÇoğunlukla camgöbeği renginde olan Eğirdir Gölü’nün bazı gün ve saatlerde 
farklı renklere büründüğü için halk arasında “Yedi Renkli Göl” olarak anıldığını,

zTürkiye’de bulunan 454 farklı kuş türünün 225’inin Eğirdir Gölü ve çevre-
sinde bulunduğunu,

zTürkiye’de üretilen elmanın %22’sinin Isparta’dan karşılandığını,

zAspendos ve Perge’den başlayıp Adada antik kentinde birleşerek Isparta’nın 
Yalvaç ilçesi yakınlarındaki Pisidia Antiocheia’sında sonlanan St. Paul Yo-
lu’nun Türkiye’nin en uzun ikinci “uzun mesafe yürüyüş rotası” olduğunu,

zIsparta’nın Evliya Çelebi tarafından süslü şehir anlamına gelen “Medine-i 
Müzeyyen” sözüyle tanımlanmış bir doğal güzellikler şehri olduğunu,

zIsparta adının kökeni hakkında çeşitli görüşler olmakla birlikte bunlar ara-
sında en yaygınının bu adın Hititçe “Barida” sözcüğünden geldiği yönünde 
olduğunu

Nereye Gidelim?

Davraz Kayak Merkezi

Eğirdir GölüISPARTA

Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan, manzarası ve çevresindeki doğal 
güzelliklerle yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Eğirdir Gölü’nün 
Isparta il merkezine uzaklığı 35 kilometredir. Şehir havasından uzaklaşıp 
doğayla iç içe olmak istediğinizde Eğirdir’e gidebilir ve Eğirdir’in en 
turistik mekânı Yeşil Ada’da bisiklet kiralayabilir, yürüyüş yapabilir, göl 
çevresinde düzenlenen yelken, sörf, jet ski, su bisikleti, su kayağı gibi
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etkinliklere katılabilir ve göl kenarındaki balık restoranlarında yemek 
molası verebilirsiniz.

Kış sporlarına ilgi duyuyorsanız Isparta il merkezine 26 kilometrelik 
bir uzaklığa sahip olan Davraz Kayak Merkezi’ne gidebilir ve Eğirdir 
Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde snowboard, tur kayağı, alp disipli-
ni, kuzey disiplini, trekking, yamaç paraşütü gibi sporları yapma imkânı 
bulabilirsiniz. 

Isparta’nın çevresindeki diğer doğal güzellikleri keşfetmek isterseniz 
Gölcük Krater Gölü ve Milli Parkı’nı, Milas Mesire Yeri’ni ve biraz daha 
uzağa giderek Sütçüler’deki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nı, Şarkikaraa-
ğaç’taki Kızıldağ Milli Parkı’nı, Eğirdir’deki Kovada Gölü’nü, Keçibor-
lu’daki Lavanta Vadisi’ni ziyaret edebilirsiniz. 

Pisidia bölgesinde bulunan Antiocheia Antik Kenti ve Adada Antik Ken-
ti, Isparta’nın en çok ziyaret edilen tarihi yerlerindendir. Siz de önemli 
arkeolojik kalıntıların bulunduğu bu yerleri ziyaret ederek Men Tapınağı, 
kiliseler, evler, devasa bir tiyatro, su kemerleri gibi tarihi yapılara tanıklık 
edebilirsiniz. 

Gül yetiştiriciliğinde ön planda olan güller diyarı Isparta’da her yıl mayıs, 
haziran aylarında düzenlenen, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle 
karşılanan gül toplama turlarına katılabilirsiniz.

Keşif Isparta Projesi

Isparta’nın doğal, tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmanız, 
yerinde yaşamanız amacıyla  “Keşif Isparta” projesini başlattık. 

Projede; Kovada Millî Parkı ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Ertokuş Medre-
sesi (Atabey), Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Eğirdir 
Can Ada, Yeşil Ada, Akpınar Seyir Terası, Zindan Mağarası (Aksu), Pınar-
gözü Mağarası (Yenişarbademli), Psidia Antioheia Antik Kenti (Yalvaç), 
Kızıldağ Milli Parkı (Şarkikaraağaç) gibi yerlere Ekim, Kasım, Nisan ve 
Mayıs aylarında tek günlük geziler düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi ve baş-
vuru için üniversitemiz web sayfasındaki keşif ısparta duyurularını, sosyal 
medyada #kesifisparta etiketini takip edin.



SDÜ
ailesine 
hoş
geldiniz.


