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BİLGİ İŞLEM
DAİRE BAŞKANLIĞI

Kampüs ve bina girişlerimizde yer 
alan turnikelerden geçiş yapılırken 
sağlığınız için Covid-19 pandemisi
tedbirleri kapsamında HES Kodu
kontrolleri yapılmaktadır. Geçişler 
sırasında sorun yaşamamak ve
çevrimiçi sistemlere (SDÜNet, SDÜ 
Mobil, Yemekhane, Kiosk, OBS ve 
ÖYS...) erişim için bu dokümanı 
lütfen okuyunuz ve uygulayınız.

SDÜ Ailesine



SDÜ ÖĞRENCİ E-POSTA İŞLEMLERİ 

Üniversitemiz tarafından kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimizin 
üniversitemiz uzantılı e-posta adresleri aktif edilmektedir.

Öğrenci e-posta adresleriniz ile Üniversitemiz Bilgi Merkezi bilgisayarları 
kullanılabilir; özel araştırma kaynaklarına (veri tabanları, makaleler, elektronik 
kitaplar vb.) üniversite dışından erişim sağlayabilirsiniz.

E-posta adresleriniz ile Sdü Mobil ve SDÜNet uygulamaları aracılığıyla bir çok 
hizmete mobil cihazlarınızdan erişebilir; 7 gün 24 saat SDÜ kablosuz ağları 
aracılığı ile internet hizmetinden faydalanabilirsiniz.

E-posta hesaplarınıza https://ogrencieposta.sdu.edu.tr adresinden giriş 
yapabilirsiniz. Öğrenci e-posta adresleriniz aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde 
eğitim programlarınızın türüne göre özel olarak açılmıştır. E-posta adreslerinizin 
ilk giriş parolaları TC Kimlik numaranızın son sekiz hanesidir. Güvenlik için ilk 
girişten sonra lütfen e-posta parolanızı değiştiriniz.

**E-Posta Formatlarında yer alan 12345678901 kısımına öğrenci numaralarınız 
gelecektir.

Önlisans Öğrencileri 

E-Posta Adresi Formatı

ol12345678901@ogr.sdu.edu.tr

l12345678901@ogr.sdu.edu.tr

yl12345678901@ogr.sdu.edu.tr

d12345678901@ogr.sdu.edu.tr

Lisans Öğrencileri 

Yüksek Lisans Öğrencileri 

Doktora Öğrencileri 

E-Posta adreslerinizin formatı**;



HES KODU VE AŞI BİLGİSİ GÖRÜNTÜLEME
İZNİ
Cep telefonunuzda kurulu olan Hayat Eve Sığar (HES*) uygulamasını açınız ve ana 
ekranda yer alan Hes Kod Ayarları seçeneğine tıklayınız.

Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu seçeneklerini aktif hale getiriniz.

* HES uygulamanızın güncel olması ve HES Kodunuzun süresiz olarak 
tanımlanması gereklidir.



SDÜ MOBİL UYGULAMAHES KODU VE AŞI BİLGİSİ GÖRÜNTÜLEME
İZNİ

https://link.sdu.edu.tr/WLhkWWom h t t p s : / / l i n k . s d u . e d u . t r / T I D Q D _ l R

Üniversitemiz ile ilgili işlemlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz “SDÜ Mobil”, her türlü 
ihtiyacınıza cevap verecek şekilde tasarlandı.

Android ve İOS cihazlar üzerinden hizmet sunan uygulama ile “Haberler ve 
Duyurular”, “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Akademik Takvim”, “Online Ödeme Sistemi”, 
“Rezervasyon İşlemleri” gibi içeriklere erişebilirsiniz. Ayrıca Radyo SDÜ, Youtube 
kanalımız ile sosyal medya hesaplarına da kolaylıkla ulaşabileceğiniz uygulama
menüleri yer almaktadır.

SDÜ Mobill ile Neler Yapabilirsiniz?

SDÜ’nün haber, duyuru ve etkinlik bildirimlerini takip edebilirsiniz.

Rezervasyon butonu ile yemekhane, kütüphane, spor tesisleri ve psikolojik 
danışmanlık rezervasyonlarını yaptırabilirsiniz.

Online Ödeme Sistemi ile sıra beklemeden ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Öğrenci kartınız yanınızda olmadığında QR Kodlu Geçiş Sistemi ile yetkiniz olan 
kapı ve turnikelerden geçiş yapabilirsiniz.

Öğrenci Bİlgi Sistemi girişi ile işlemlerinizi yapabilirsiniz. Araç Kayıt ve HES Kodu 
işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.



SDÜNET UYGULAMA PLATFORMU

SDÜNet, üniversite içi uygulamaların tek bir platform üzerinden ulaşılmasını 
sağlayan bir sistemdir. https://sdunet.sdu.edu.tr adresi üzerinden SDÜNet 
platformuna, öğrenci e-posta adresiniz ve bu e-posta adresine ait parolanız ile 
giriş yapabilirsiniz.

SDÜNet ile;

Kurum içi uygulamalara tek bir noktadan ve tek bir giriş ile ulaşabilirsiniz. 

Aktif dönem derslerinizi ve ders programınızı görebilirsiniz.

Sınav takviminizi görebilirsiniz.

Sınav notlarınızı görebilirsiniz.

SDÜ Sohbet uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kütüphane, Yemekhane, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Yüzme Havuzu ve 
Spor Tesisleri randevu işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Hesap bakiyenizi görebilir, hesabınıza kredi kartı ile yükleme yapabilirsiniz. 

Kütüphaneden ödünç aldığınız kitapları görebilirsiniz.

Üniversite ve bağlı birimlerin haber, duyuru ve etkinlliklerini takip edebilirsiniz.

Kayıtlı araç bilgilerinizi görebilir, araç bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

HES Kodlarınızı görebilir, güncelleme 
yapabilirsiniz.

Kartlı geçiş sistemi geçiş kayıtlarınıza 
ulaşabilirsiniz.



SDÜ MOBİL
UYGULAMASIYLA HES KODU NASIL 
EKLENİR?

Öğrenci e-posta hesabı ile giriş yaptıktan 
sonra SDÜ Mobil uygulamasında yer alan 
“Öğrenci Bilgi Sistemi” menüsünü seçerek 
HES Kodu alanına ulaşabilirsiniz.

Hes Kodu menüsüne tıkladıktan sonra açılan ekrandaki 
“Yeni Kayıt Ekle” butonundan HES Kodu ekleme işlemini 
gerçekleştirebilirsiniz.

HES Kodu ekleme işlemini yaparken “Kayıt Sahibi” alanına 
Kendisi seçeneğini seçip, HES Kodunuzu yazdıktan sonra 
“Kaydet” butonu ile kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.



UYGULAMASIYLA HES KODU NASIL 
EKLENİR?

Öğrenci e-posta hesabı ile giriş yaptıktan 
sonra SDÜNet uygulamasında yer alan 
Hes Kodu Wigdet’i veya Kişisel/Hes Kodu 
menüsünü seçerek HES Kodu alanına 
ulaşabilirsiniz.

Açılan pencerede Hes Kodu ekleme 
işlemini yaparken “Kayıt Sahibi” alanına 
Kendisi seçeneğini seçip, HES Kodunuzu 
yazdıktan sonra “Kaydet” butonu ile 
kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt oluşturduktan sonra “Ekle” seçeneği 
ile yeni HES Kodu ekleyebilir veya ”Sil” 
seçeneği ile varolan HES Kodunuzu 
sistemden silebilirsiniz.

0000-0000-00

Test KULLANICI



SDÜ MOBİL
UYGULAMASIYLA ARAÇ KAYDI NASIL 
YAPILIR?

Öğrenci e-posta hesabı ile giriş yaptıktan SDÜ Mobil 
uygulamasında yer alan “Öğrenci Bilgi Sistemi” menüsünü 
seçerek Araç Kayıt alanına ulaşabilirsiniz.

32SDU032

32SDU032

Araç kayıt menüsüne tıkladıktan sonra açılan 
ekrandaki “Yeni Kayıt Ekle” butonundan araç kayıt 
ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

ARAÇ KAYIT

ARAÇ KAYIT

ARAÇ KAYIT

Araç kayıt ekleme işlemini yaparken “Kayıt Sahibi” alanına 
Kendisi seçeneğini seçip, plakanızı yazdıktan sonra 
“Kaydet” butonu ile kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlem sonrasında, aracınızla batı yerleşkesinde yer 
alan araç kayıt istasyonuna uğramayı unutmayınız!



Öğrenci e-posta hesabı ile giriş yaptıktan 
sonra SDÜNet uygulamasında yer alan 
Araç Kayıt Wigdet’i veya Kişisel/ Araç Kayıt 
menüsünü seçerek Araç Kayıt alanına 
ulaşabilirsiniz.

Açılan pencerede Araç Kayıt ekleme 
işlemini yaparken “Kayıt Sahibi” alanına 
Kendisi seçeneğini seçip, plakanızı 
yazdıktan sonra “Kaydet” butonu ile 
kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt oluşturduktan sonra “Ekle” seçeneği 
ile yeni plaka ekleyebilir veya ”Sil” seçeneği 
varolan araç kaydınızı sistemden 
silebilirsiniz.

Bu işlem sonrasında, aracınızla batı 
yerleşkesinde yer alan araç kayıt 
istasyonuna uğramayı unutmayınız!

SDÜ MOBİL
UYGULAMASIYLA ARAÇ KAYDI NASIL 
YAPILIR?

UYGULAMASIYLA ARAÇ KAYDI NASIL 
YAPILIR? 



SDÜ MOBİL
QR KOD DESTEKLİ GEÇİŞ SİSTEMİUYGULAMASIYLA ARAÇ KAYDI NASIL 

YAPILIR? 

Öğrenci e-posta hesabı ile giriş yaptıktan sonra 
SDÜMobil uygulamasında yer alan modüller 
menüsünde bulunan “QR Kodlu Geçiş Sistemi” 
uygulamasını açınız ve QR Kod okuma ekranına 
turnike üzerinde yer alan QR Kodu okutarak yetkiniz 
olan turnikelerden geçiş yapabilirsiniz.



SDÜ MOBİL
QR KOD DESTEKLİ GEÇİŞ SİSTEMİ

SDÜ MOBİL
UYGULAMASIYLA REZERVASYON NASIL 
YAPILIR?
Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlığınız için yemekhane, kütüphane ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri rezervasyonlu hale getirilmiştir. Rezervasyon 
işlemleri SDÜ Mobil uygulamasında modüllerin altında yer alan rezervasyon 
menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

Yemekhane Rezervasyonu
-Batı Öğrenci Salonu, Doğu Öğrenci Salonu, Diş Öğrenci Salonu

Kütüphane Rezervasyon

Psikolojik Danışmanlık Rezervasyon



UYGULAMASIYLA REZERVASYON 
NASIL YAPILIR?

Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlığınız için yemekhane, kütüphane ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri rezervasyonlu hale getirilmiştir. Rezervasyon 
işlemleri SDÜNet uygulamasında rezervasyon widgeti üzerinden   
gerçekleştirebilirsiniz.

Yemekhane Rezervasyonu
-Batı Öğrenci Salonu, Doğu Öğrenci Salonu, Diş Öğrenci Salonu

Kütüphane Rezervasyon

Psikolojik Danışmanlık Rezervasyon



SDÜ MOBİL
UYGULAMASIYLA HAFTALIK YEMEK 
FİŞİ NASIL ALINIR?

Üniversitemiz yemekhanelerinde haftalık fiş alımı yaparak daha avantajlı yemek 
yemek hakkına sahip olabilirsiniz. Haftalık fişi Perşembe, Cuma, Cumartesi, 
Pazar ve Pazartesi günlerinde gerçekleştirilmektedir. SDÜ Mobil’den fiş alımı için 
uygulama içerisindeki modüler menüsünden Online Ödeme Sistemine giriş 
yapınız ve haftalık fiş alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

HAFTALIK

TOTAL



UYGULAMASIYLA HAFTALIK YEMEK 
FİŞİ NASIL ALINIR?

Üniversitemiz yemekhanelerinde haftalık fiş alımı yaparak daha avantajlı yemek 
yemek hakkına sahip olabilirsiniz. Haftalık fişler sadece Perşembe, Cuma, 
Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri satın alma işlemi gerçekleştirilmektedir. 
SDÜNet’ten fiş alımı için uygulamalar içerisindeki Online Ödeme Sistemine giriş 
yapınız ve haftalık fiş alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. 



SDÜ MOBİL
UYGULAMASIYLA HESABA NASIL  
BAKİYE YÜKLENİR?

Yerleşke içerisindeki yemekhaneler, yüzme havuzu, spor tesisleri ve kütüphane 
sistemlerinde ödemeler her öğrencimizin online hesabı üzerinden 
gerçekleşmektedir. Hesabınıza bakiye yüklemek için  SDÜ Mobil uygulamasında 
modülerin altında Online Ödeme Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

*Hesaba bakiye yükleme işlemleri sadece kredi kartı ile gerçekleşmektedir. 
Kredi kartınızı online alışverişe açık olması gereklidir.



UYGULAMASIYLA HESABA NASIL 
BAKİYE YÜKLENİR?

Yerleşke içerisindeki yemekhaneler, yüzme havuzu, spor tesisleri ve kütüphane 
sistemlerinde ödemeler her öğrencimizin online hesabı üzerinden 
gerçekleşmektedir. Hesabınıza bakiye yüklemek için  SDÜNet uygulamasında 
Online Ödeme Sistemi widgeti üzerinden bakiyenizi görebilir ve “bakiye yükle” 
butonu ile bakiye yükleyebilirsiniz.

*Hesaba bakiye yükleme işlemleri sadece kredi kartı ile gerçekleşmektedir. 
Kredi kartınızı online alışverişe açık olması gereklidir.



YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ KIOSKLARIN 
KULLANIMI

Yerleşke içerisindeki yemekhane girişlerinde yer alan kiosklar üzerinden aşağıdaki 
işlemleri yapabilirsiniz;

Hesaba bakiye yükleme (sadece kredi  kartı ile)

Rezervasyon işlemleri

Haftalık fiş alımı

Yüzme havuzu ve spor tesisleri paket alımları ve rezervasyon işlemleri

Kütüphane işlemleri

Yemekhane işlemleri


