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1. Kampüs Tanıtımı
 Üniversitemiz, öğrencilerine içeriği zengin eğitim

programlarının yanı sıra, sosyal dünyası geniş bir yerleşke
ortamı da sunmaktadır.

 Yerleşke, kültür merkezleri, sanat evleri, yemek salonları,
kafeteryaları, spor üniteleri, bankaları, iletişim ve ulaştırma
ofisleri, yurtları, eğlence mekânları, öğrenci meydanı ve
şenlikleriyle gündüz ve gece canlı bir yaşam alanıdır.

 Merkezi Derslikler

 Bilgi Merkezi (Kütüphane)
http://library.sdu.edu.tr

 Mediko Sosyal
https://sksdb.sdu.edu.tr/tr/mediko-sosyal-merkezi.html

 Yemekhane (Doğu ve Batı Kampüste)
https://w3.sdu.edu.tr/aylik-yemek-listesi

 Kültür Merkezi
https://sksdb.sdu.edu.tr

 Spor Salonları (Batı ve Doğu Kampüste)
https://sportesisleri.sdu.edu.tr

 Öğrenci Kulüp Odaları
https://sksdb.sdu.edu.tr/tr/ogrenci-topluluklari/ogrenci-topluluklari-
7924s.html

 Yüzme Havuzu (Doğu Kampüste)
https://sportesisleri.sdu.edu.tr

http://library.sdu.edu.tr/
https://sksdb.sdu.edu.tr/tr/mediko-sosyal-merkezi.html
https://w3.sdu.edu.tr/aylik-yemek-listesi
https://sksdb.sdu.edu.tr/
https://sportesisleri.sdu.edu.tr/
https://sksdb.sdu.edu.tr/tr/ogrenci-topluluklari/ogrenci-topluluklari-7924s.html
https://sportesisleri.sdu.edu.tr/


2. Öğrenci Toplulukları
 Süleyman Demirel Üniversitesi 100'ü aşkın öğrenci kulübüyle Türkiye’nin kulüpler açısından en

zengin üniversitesidir. Üniversitemizde her gün bir yenisi açılan öğrenci kulüpleri
üniversitemizdeki sosyal hayatın zenginliğinin de bir göstergesidir. Bu kulüpler, öğrencilerimize
üniversite eğitimleri boyunca geniş bir hobi yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sanatın
hemen her dalında bir öğrenci kulübüne sahip olan üniversitemiz, zamanınızı dolu dolu geçirerek
bir şeyler üretmek, yeni beceriler kazanmak ve insan ilişkilerinizi geliştirmek mümkündür.



3. Yemekhane
 Üniversitemize bağlı yedi ayrı birimde (Batı yerleşkesi

yemekhanesi, Doğu yerleşkesi yemekhanesi, İlahiyat Fakültesi,
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sürekli Eğitim Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Çiftçi Eğitim Merkezi) bulunan mutfaklarda
yaklaşık 15 bin öğrenci ve personele öğle ve akşam yemeği
hizmeti verilmektedir. Yemekler Diyetisyen ve Gıda Mühendisi
kontrolünde, günlük alınması gereken kalori hesaplanarak
hazırlanmaktadır.

 SDÜ web sayfası ve SDÜ Mobil uygulamadan aylık yemek
listelerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, SDÜ Online Ödeme Sistemi
üzerinden hesabınıza para yükleyerek yemekhaneye giriş
yapabilirsiniz.
https://oos.sdu.edu.tr

 SDÜ Askıda Yemek uygulaması ile ücretsiz yemek imkanlarından
faydalanabilirsiniz. Askıdan yemek alma işlemi, Süleyman
Demirel Üniversitesi tarafından sağlanan dijital uygulamalar
(SDÜ Mobil, kiosk uygulaması, web uygulaması) aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir.
https://askidayemek.sdu.edu.tr

https://oos.sdu.edu.tr/
https://askidayemek.sdu.edu.tr/


4. Akademik Takvim

 Her eğitim öğretim yılı başında SDÜ web sayfası ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan
edilmektedir.
https://oidb.sdu.edu.tr

 Akademik takvimde eğitim öğretim yılı güz ve bahar
dönemlerine ait başlangıç ve bitiş, kayıt yenileme,
mazeretli kayıt başvurusu, ders ekleme-bırakma,
ara sınav (vize), final ve bütünleme sınav tarihleri
yer almaktadır.

 Kayıt yenileme ve ders seçimlerinin zamanında
yapılması öğrencilerin sorumluluğunda olduğundan,
akademik takvimde belirlenen ilgili tarihlere dikkat
edilmelidir.

https://oidb.sdu.edu.tr/


 https://obs.sdu.edu.tr adresinden öğrenci numarası ve şifresi ile Öğrenci Bilgi
Sistemine giriş yapınız.

 Şifre TC kimlik son sekiz hanesidir.

 Şifresini unutan öğrenciler 0246 211 1066 numaralı telefonu arayabilir.

5. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
5.1. OBS’ye Giriş 

https://obs.sdu.edu.tr/


Öğrenci bilgileri yer alacak

Dönemlik AKTS bilgileri ve genel not 
ortalaması yer alacak

 Bu tarz uyarıları lütfen dikkate alınız.

 Öğrenci Bilgi Sistemine girdiğinizde sağ taraftaki gibi bir
ekranla karşılaşacaksınız.

 Bu menüleri lütfen dikkatli bir şekilde inceleyiniz.

5.2. OBS Ana Sayfa Görünümü



Kimler Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti Yatırmalıdır?

 Program süresini (lisans 4 yıl) doldurmuş olan birinci öğretim
öğrencileri katkı payı yatırmalıdır.

 Program süresini doldurmayan birinci öğretim öğrencilerinin
herhangi bir ücret yatırmalarına gerek yoktur.

 İkinci öğretim de okuyan öğrenciler ve uzaktan eğitim öğrencileri
kaçıncı sınıfta olurlarsa olsunlar öğrenim ücreti yatırmalıdır.

5.3. OBS Harç İşlemleri 



Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti Borcum Var mı?

Harç Bilgileri menüsünden borcunuz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

5.3. OBS Harç İşlemleri 



Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Borcumu Nasıl Ödeyebilirim?
1- Halk Bankası / Ziraat Bankası Şubesinden Ödeme
Süleyman Demirel Üniversitesi katkı payı/öğrenim ücreti yatırmak istediğinizi beyan edip
öğrenci numaranızı söyleyerek yatırabilirsiniz.

2- Halk Bankası Bankamatiklerinden Ödeme
Giriş --> Kurum Ödemeleri --> Harç --> Isparta Plaka Kodu (32) --> SDÜ --> Öğrenci No 
Bu işlemleri yaparak öğrenim ücretinizi yatırabilirsiniz.

3- Kredi Kartıyla Ödeme
OBS ana sayfada yer alan aşağıdaki menü aracılığıyla borcunuzu kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. 

 İşlem ücreti, havale ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 Katkı payı/öğrenim ücreti Havale, EFT gibi bankacılık işlemleriyle yatırılmamalıdır.

5.3. OBS Harç İşlemleri 



Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı

 Ders kaydı ve internet üzerinden kayıt yenileme tarihleri Akademik Takvimde belirlenmiştir.

 Hem Güz hem de Bahar dönemlerinde ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerini yapmanız
gerekmektedir.

 Ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerini yapabilmeniz için katkı payı veya öğrenim ücreti
borcunuzun olmaması gerekmektedir.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



Bu menüden ders kaydınızı 
yapabilirsiniz. 

Ekle sil haftasında yine bu 
menüden ders kaydınızı 

güncelleyebilirsiniz.

Dönemlik AKTS kontrollerini bu 
listeden yapabilirsiniz.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri



Dönemlik AKTS Sınırları

 Genel not ortalaması 1,80’den düşük olan öğrencilerimiz en fazla 30 AKTS

 Genel not ortalaması 1,80’den yüksek olan öğrencilerimiz en fazla 50 AKTS

 Çift anadal ve yandal öğrencilerimiz en fazla 60 AKTS’lik ders seçebilirler.

NOT: Pandemiden dolayı sadece 2020-2021 Güz ve Bahar döneminde genel not
ortalaması 1,80’den düşük olan öğrencilerimiz de 50 AKTS’ye kadar ders seçebilirler.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



Ders Seçimi Yaparken İzlenecek Adımlar

1) Alt sınıflardan almadığınız zorunlu dersleri seçiniz.

2) Alt sınıflardan almadığınız seçmeli dersleri seçiniz.

3) Alt sınıflardan kaldığınız dersleri seçiniz.

4) Döneminizdeki zorunlu ve seçmeli derslerini seçiniz.

5) Döneminizdeki üniversite ortak seçmeli dersleri seçiniz.

Bu adımlarda AKTS sınırınıza kadar ilerleyebilirsiniz.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



1- Alt Sınıflardan Alınmayan Zorunlu Dersler
 Alt sınıflardan almadığınız zorunlu dersler varsa aşağıdaki listede bu dersler görüntülenecektir.
 Öncelikle bu dersleri işaretleyerek seçiniz.
 Seçili Dersleri Ekle işlemini gerçekleştiriniz.
 Bu dersleri seçtikten sonra diğer dersler görüntülenebilecektir.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



2- Alt Sınıflardan Alınmayan Seçmeli Dersler
 Alt sınıflardan almadığınız seçmeli dersler varsa aşağıdaki listede bu dersler görüntülenecektir.
 Öncelikle bu dersleri işaretleyerek seçiniz.
 Seçili Dersleri Ekle işlemini gerçekleştiriniz.
 Bu dersleri seçtikten sonra diğer dersler görüntülenebilecektir.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



3- Alt Sınıflardan Başarısız Olunan Dersler
 Alt sınıflardan kaldığınız dersler varsa aşağıdaki listede bu dersler görüntülenecektir.
 Öncelikle bu dersleri işaretleyerek seçiniz.
 Seçili Dersleri Ekle işlemini gerçekleştiriniz.
 Bu dersleri seçtikten sonra diğer dersler görüntülenebilecektir.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



4- Dönem Dersleri
 Döneminize ait zorunlu ve seçmeli dersler aşağıdaki listede görüntülenecektir.
 Döneminize ait zorunlu ve seçmeli dersleri işaretleyerek seçiniz.
 Seçili Dersleri Ekle işlemini gerçekleştiriniz.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



5- Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
 Döneminize ait üniversite ortak seçmeli (ÜOS) dersi varsa aşağıdaki listede tüm ÜOS dersleri görüntülenecektir.
 İstediğiniz ÜOS dersini işaretleyerek seçiniz.
 Seçili Dersleri Ekle işlemini gerçekleştiriniz.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



Seçilen Tüm Dersler
 Seçtiğiniz tüm dersler aşağıdaki listede görüntülenecektir.
 İstediğiniz dersi çıkarıp başka ders ekleyebilirsiniz.
 Listenin altında aldığınız derslerin toplam AKTS’si hakkında bilgiler bulunmaktadır.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



Üst Sınıftan Ders Alma
 Üst sınıftan almak istediğiniz herhangi bir dersiniz varsa bölümünüze ait dersleri sınıf ve ders türü seçmek 

suretiyle listeleyip ekleyebilirsiniz. 
 Üstten ders alabilmek için genel not ortalamanızın en az  2,5 olması gerekmektedir

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



Ders Kaydını Tamamlama
1) Ders Seçimini yaptıktan sonra Seçili Dersleri Ekle butonunu tıklayıp derslerinizi ekleyiniz.

2) Daha sonra Ders Kaydını Tamamla butonunu tıklayarak ders kaydını tamamlayınız. Bu işlemi yapmazsanız
ders seçimi yapmamış olursunuz.

3) Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydınızda bir hata olduğunu fark etmeniz halinde Ders Kaydını Geri Al
butonunu kullanarak ders kaydınızı güncelleyebilir ve kaydınızı yeniden tamamlayabilirsiniz.

5.4. OBS Ders Kayıt İşlemleri 



Herhangi bir soru/sorun 
durumunda danışmanınızla iletişim 

kurabilirsiniz.

Öğrenci mail adresinizi aktif bir 
şekilde kullanınız.

Öğretim elemanlarının ve Öğrenci 
İşleri Personelinin size attıkları 

mesajlara bu sayfadan 
ulaşabilirsiniz. Lütfen mesajlarınızı 
düzenli bir şekilde kontrol ediniz.

Aldığınız tüm derslerin sınav 
programına bu sayfadan 

ulaşabilirsiniz.

Aldığınız tüm derslerin ders 
programına bu sayfadan 

ulaşabilirsiniz.

Aldığınız derslerle ilgili 
öğretim üyesinin yüklediği 
dokümanlara bu sayfadan 

ulaşabilirsiniz.

5.5. OBS Önemli Menüler



5.6. Uzaktan Eğitim (Adobe Connect)

Dönem içerisinde almış olduğunuz bütün 
dersler bu menüde listelenecektir.

Aldığınız bütün dersler Adobe Connect 
uygulamasıyla online olarak yapılacaktır.

Adobe Connect uygulamasıyla uzaktan 
eğitimin nasıl yapılacağıyla ilgili ayrıntılı 

bilgiyi aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.

Adobe Connect İle Uzaktan Eğitim

https://www.youtube.com/watch?v=6CqaLEH6gCg&feature=emb_title&ab_channel=S%C3%BCleymanDemirel%C3%9Cniversitesi


5.6. Uzaktan Eğitim (Adobe Connect)

Ders programında yer alan gün ve saatte 
ilgili derse canlı olarak katılabilirsiniz.
Derslere canlı olarak katılmanız ders 

esnasında soru sorabilmeniz ve öğrenme 
süreciniz  açısından oldukça önemlidir. 

Bu yüzden mümkün olduğunca derslere 
canlı olarak katılmanızı tavsiye ederiz.

Bütün derslerin video kaydı 
yapılmaktadır.

Canlı olarak katılamadığınız derslerin 
video kaydını ders bittikten 1 sonra 

izleyebilirsiniz.



5.6. Uzaktan Eğitim (Adobe Connect)

Adobe Connect uygulamasını 
bilgisayarınızın web tarayıcısında 

açabilirsiniz.

Adobe Connect uygulaması 
aracılığıyla açabilirsiniz.

Bağlantı yavaşlığı ve bağlantı 
kopmalarını en aza indirmek için 

Adobe Connect uygulamasını 
kullanmanızı tavsiye ederiz.

Adobe Connect uygulamasını 
bilgisayarınıza indirmek için bu 

linke tıklayabilirsiniz.
Ayrıca Adobe Connect 
uygulamasını tablet ve 

telefonunuza da indirebilirsiniz.



5.6. Uzaktan Eğitim (Adobe Connect)

Adobe Connect uygulamasına kayıtlı 
kullanıcı kısmından giriş yapınız.

Öğrenci numaranızı giriniz.

OBS şifrenizi giriniz.
Adobe Connect şifrenizi dilerseniz 

değiştirebilirsiniz.



5.6. Uzaktan Eğitim (Adobe Connect)

Dersi anlatan öğretim 
elemanının görüntüsü

Derse canlı olarak katılan 
öğrenci isimleri 

Ders esnasında 
öğrencilerin yazdığı 

mesajlar

Hoparlör, mikrofon ve 
kamera ayarları



Ders Planı Nedir?

 Ders planı mezuniyete esas bölüm müfredatını ifade etmektedir.

 Okuduğunuz bölümden mezun olabilmek için ders planında yer alan dersleri başarmış
olmanız gerekmektedir.

 Ders planında, ders kodları, dönemlik ders listesi, dersin AKTS’si, haftalık ders saati,, varsa
dersin ön koşulu ve derslerin türü yer almaktadır.

 1. sınıf güz dönemi toplam 32 AKTS diğer dönemler toplam 30 AKTS olmalıdır.

 8 yarıyılın toplamı 242 AKTS olmalıdır.

6. Ders Planı



Ders Planı Nasıl İncelenmelidir?

Her dersin farklı bir kodu
bulunmaktadır. Bazı derslerin adları
aynı olsa da kodları farklı
olabilmektedir. Bu yüzden ders
kodlarına dikkat ediniz.

Not ortalamanız hesaplanırken derslerden aldığınız harf
notunun katsayısı ile dersin AKTS’si çarpılmaktadır. Bu
yüzden derslerin AKTS’leri ortalamanız açısından
oldukça önemlidir.

Dersin haftalık saatini ifade
etmektedir. Teorik, Pratik ve
Lab/Uyg. saatlerinin toplanmasıyla
elde edilir.

6. Ders Planı



Ders Planı Nasıl İncelenmelidir?
Dersin türüyle ilgili bilgiler yer
almaktadır. Türü Zorunlu veya YÖK
olan dersler kesinlikle alınması
gereken derslerdir.

Transkriptinizde her dönemin AKTS
toplamının kesinlikle 30 (1. sınıf güz
dönemi 32) olması gerekmektedir.
Aksi durumda mezun olamazsınız.

Tür adı aynı olan seçmeli dersler
bir seçmeli ders grubunu ifade
etmektedir. Seçmeli ders
grubundaki derslerden sadece
1’inin alınması gerekmektedir. Her
seçmeli ders grubundan ders
almak zorundasınız.

Seçimlik 1 ders grubundan sadece 1
ders almanız gerekmektedir.

Seçimlik 2 ders grubundan sadece 1
ders almanız gerekmektedir.

Ön koşullu derslerin koşulları bu
sütunda yer almaktadır. Koşulun
bulunduğu satırdaki dersi
alabilmek için kod verilen dersi
istenen şartla başarmış olmanız
gerekmektedir.
Örneğin Uygulamalı Ekonometri
dersini alabilmek için EKO-362 ve
EKO-361 kodlu dersleri en DD ile
geçmiş olmanız gerekmektedir.
Aksi durumda bu ders
alamazsınız.

6. Ders Planı



7. Kurum Web Sayfaları

Üniversite Web Sayfası
 Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfası,

üniversitemiz hakkındaki akademik ve idari
bilgilerin bulunduğu, güncel duyuruların,
haberlerin ve etkinliklerin paylaşıldığı bir
adrestir.

 Ayrıca fakülte internet sayfalarına erişim
imkanı sağlanmaktadır. Örneğin fakültemiz
internet sayfasına erişmek için "Akademik"
menüsünden "İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi" seçilmelidir.

 https://w3.sdu.edu.tr/

https://w3.sdu.edu.tr/


Fakülte Web Sayfası
 Fakültemiz web sayfası, fakültemiz hakkındaki

akademik ve idari bilgilerin bulunduğu,
fakültemiz öğrencilerine yönelik güncel
duyuruların, haberlerin ve etkinliklerin
paylaşıldığı bir adrestir.

 Özellikle güncel duyuruların ve etkinliklerin
takibi açısından öğrencilerimizin sık sık
fakültemiz internet sayfasını ziyaret etmesi
önerilmektedir.

 Fakülte birimlerine ulaşmak için iletişim bilgileri,
akademik-idari personel listesi ve bölümlerin
internet sayfalarına erişim imkanı
sağlanmaktadır.

 Ayrıca öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm
bağlantılar için kısa yol erişimler internet
sayfasında mevcuttur.

 https://iibf.sdu.edu.tr/

7. Kurum Web Sayfaları

https://iibf.sdu.edu.tr/


Bölüm Web Sayfası
 Bölümümüz internet sayfası, bölüm hakkında bilgilerin

yer aldığı, öğretim elemanlarının kişisel sayfalarına
ulaşılabilen, iletişim kanallarının yer aldığı bir adrestir.

 Bölüm öğrencilerimizi ilgilendiren güncel duyuruların
ve etkinliklerin takibi açısından öğrencilerimizin sık sık
bölümümüz internet sayfasını ziyaret etmesi
önerilmektedir.

 Bölümümüz internet sayfasında bulunan "Doküman
Arşivi" kısmı, ders planları ve dönem ders programları
gibi bilgilerin yer aldığı dosyaları içermektedir.

 Ders içerikleri kısmında bölüm derslerine ait bilgi
paketine ulaşılır ve ders içerikleri görülebilir.

 Ayrıca Akademik Takvime, öğrenci bilgi sistemine
(OBS), e-posta, kütüphane vb. kısımlar için erişim
imkanı da vardır.

 https://iibf.sdu.edu.tr/ekonometri

7. Kurum Web Sayfaları

https://iibf.sdu.edu.tr/ekonometri


8. Bölüm Sosyal Medya Hesapları

Bölümün Twitter, İnstagram 
hesabına ve mail adresine 

hızlı erişim ikonlarından 
ulaşabilirsiniz.



9. Öğrenci Danışmanlığı

 Üniversitemiz öğrenci danışmanlığı yönergesinde öğrenci danışmanlığının amacı şu şekilde belirtilmiştir;

"Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine eğitim-öğretim sürecinde rehberlik yapmak, karşılaştıkları 
sorunların çözümüne katkıda bulunmak, öğrencilerin daha başarılı olmalarına ve mesleki bilgileri, çalışma 

alanlarını öğrenmelerine yönelik koşulların hazırlanmasına yardımcı olmaktır."

 Bu kapsamda öğrenci bilgi sistemi (OBS) içeriğinden danışmanınızı öğrenebilirsiniz.

 OBS üzerinden belirlenen saatlerde danışmanınızla yüz yüze veya uzaktan erişimle iletişim kurulabilir.

 Ayrıca her yarıyıl en az bir defa danışmanınızla yaptığınız görüşme OBS'de kayıt altına alınacaktır.



10. Bölüm Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEMİR
fatihdemir@sdu.edu.tr

Ekonometri Anabilim Dalı

Arş. Gör. Sinan YILDIRIM
sinanyildirim@sdu.edu.tr
Ekonometri Anabilim Dalı

Arş. Gör. Gülçin KENDİRKIRAN
gulcinkendirkiran@sdu.edu.tr

Ekonometri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL
hakandemirgil@sdu.edu.tr

İstatistik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ
cuneyttoyganozu@sdu.edu.tr

İstatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sadık ÇÖKELEZ
sadikcokelez@sdu.edu.tr
Yöneylem Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ
kenanoruc@sdu.edu.tr
Yöneylem Anabilim Dalı

Doç. Dr. Harun SULAK
harunsulak@sdu.edu.tr
Yöneylem Anabilim Dalı

Arş. Gör. Gökhan YILMAZ
yilmazgokhan@sdu.edu.tr

Yöneylem Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU
ozgegundogdu@sdu.edu.tr
Ekonometri Anabilim Dalı

Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan Yardımcısı



11. Üniversite Mobil Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi mobil uygulaması ile birçok
işlemi mekana bağlı kalmadan geçekleştirmek mümkündür.
Ayrıca SDÜ Mobil kullanım videoları ve diğer videolar için
https://www.youtube.com/c/SduBidb/videos adresinden
YouTube kanalına ulaşılabilir.

@ogr.sdu.edu.tr uzantılı 
mail adresiniz

Mail şifreniz

Misafir girişi ile duyurular, 
akademik takvim ve 

rezervasyon işlemlerine 
ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/c/SduBidb/videos


11. Üniversite Mobil Uygulaması

QR kodu kullanarak 
fakültedeki turnikelerden 

geçebilirsiniz.

Hızlı erişim ikonları

Akademik takvim, 
rezervasyon işlemleri, 

Öğrenci Bilgi Sistemi ve QR 
koduna ulaşabilirsiniz.



11. Üniversite Mobil Uygulaması

Aynı zamanda Özel Sohbet 
Oluştur seçeneği ile kişiler 

arasında iletişim sağlanması 
mümkündür.

Grup oluşturma seçeneği ise 
öğretim elemanları ile 

öğrenciler arasında ders 
hakkında iletişimin sürekliliği 
için avantajlar sağlamaktadır. 
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