İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ DERS DIŞI ETKİNLİKLER UYGULAMA
ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE-1 Bu Esasların amacı, İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı fakülte ve
yüksekokullarda üniversite içinde ve dışında yürütülen etkinliklerin özelliklerini, etkinliklere
kayıt koşullarını ve etkinliklere katılımın değerlendirmesine ilişkin esasları belirlemektedir.
Bu Esaslar; İstanbul Gedik Üniversitesindeki tüm fakülte ve yüksekokulları kapsar.
Tanımlar
MADDE-2 Bu Esaslarda geçen:
a) İlgili Kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul
Kurulunu,
b) Senato: İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,
c) Etkinlik: İlgili kurullar ve Senatonun onayı ile Üniversite etkinliği olarak kabul
edilmiş olan etkinliklerin tümünü,
d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Etkinlikler Komisyonu, Etkinliklerin Belirlenmesi, Kaydı, Değerlendirilmesi
Ders Dışı Etkinlikler Komisyonu
MADDE-3

(1)

Hangi

etkinliklerin

“Ders

Dışı

Etkinlikler”

içerisinde

değerlendirileceği “Ders Dışı Etkinlik Komisyonu” tarafından belirlenir.
(2) Ders Dışı Etkinlik Komisyonu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör yardımcısı
başkanlığında, her Meslek Yüksekokulu/Fakülteden belirlenen birer temsilciden oluşur.
(3) Üyeler 2 (iki) yıllığına görevlendirilir ve görevi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.
(4) Ders dışı etkinlikler her yarıyıl başında Rektörlüğe yapılan başvuru ya da komisyon
üyelerinin bilgilendirmesiyle belirlenir.
(5) Değerlendirmede Üniversitenin bilimsel ve etik ilkeleri, öğrencilerin genel gereksinimleri,
tertip edilen etkinliğin özellikleri ve salon imkanları gibi hususlar dikkate alınır.
Üniversite Etkinliklerinin Belirlenmesi İlkeleri
MADDE -4 (1) Ders dışı etkinliklerin özellikleri:

a) Kültürel etkinlikler; kültür ve sanat etkinlikleri, spor ve sağlık etkinlikleri, çevre
duyarlılığını geliştirme, tarih kültürünü geliştirme, iletişim becerileri gibi kazanımlara yönelik
olmalıdır.
b) Bilimsel Etkinlikler; bilimi yaygınlaştırma amacını güden, sempozyum, kongre,
konferans, çalıştay, seminerler.
Etkinlik Esasları
Madde-5 (1) Ders Dışı Etkinlik Komisyonu tarafından Ders Dışı Etkinlik olarak tespit
edilen etkinlik;
a) icrasından en az 3 (üç) gün önce Üniversite Web sayfasında ilan edilir.
b) Tespit edilecek bir logo ile etkinlik afiş ve duyurularında belirtilir.
c) Etkinlik katılım takibi, alt yapısı oluşturulacak olan elektronik takip sistemiyle yürütülür.
d) Ders Dışı Etkinlik katılımları ilgili salon giriş ve çıkışlarında elektronik ortamda öğrenci
kimliği okutma ile kayıt altına alınır.
e) Zaman belirlemesinde etkinliğin başlangıç ve bitiş saati esas alınır.
f) Sadece giriş veya sadece çıkış kaydı bulunan katılımlar değerlendirmeye alınmaz.
g) Etkinlik süresi tamamlanmadan çıkış yapan öğrencinin süresi değerlendirmeye alınmaz.
h) Ders Dışı Etkinlik katılımı zamanının tespitinde elektronik takip sistemi kayıtları esas
alınır.
l) Günlük 1 (bir) etkinlik esas alınır.
m) Öğrenciler, ders dışı etkinlik otomasyon sistemi üzerinden katıldıkları etkinlik sayı ve
zaman bilgilerini takip edebilirler.

Kart Okuyucu Sisteminin Kullanılamadığı Durumlar
Madde- 6 (1) Kart okuyucu sisteminin kullanılamadığı durumlarda aşağıdaki yöntem
uygulanır;
a) Yöntemin uygulanmasından ilgili bölüm başkanı sorumludur.
b) Etkinlik katılım takibi, EK-1 ve EK-2’ deki form üzerinden ilgili öğretim elemanı
tarafından yapılır.
c) Ders Dışı Etkinlik katılımları etkinliğin başlangıç ve bitişinde öğrenci imzası ve ilgili
öğretim elemanı onayı ile kayıt altına alınır.
d) Zaman belirlemesinde etkinliğin başlangıç ve bitiş saati esas alınır.

e) Sadece giriş veya sadece çıkış kaydı bulunan katılımlar değerlendirmeye alınmaz.
f) Etkinliği takip eden ilk üç gün içinde EK-1 ve EK-2 de yer alan form ilgili bölüm
başkanının imzası ve fakülte yönetim kurulu onayı ile öğrenci işleri daire başkanlığına
gönderilir.
Etkinliklerin Puanları
MADDE-7 (1) Her lisans öğrencisi mezun olabilmek için en az 16 etkinliğe, her ön lisans
öğrencisi ise en az 8 etkinliğe katılmak zorundadır. Dikey ve Yatay geçişle gelen öğrenciler
için kabul edildikleri sınıfa göre normal eğitim-öğretim süresini tamamlamak üzere her
yarıyıla 2 etkinlik gelecek şekilde hesaplanır. Her öğrenci belirlenen etkinlik sayısını
mezuniyete kadar tamamlayabilir. Her bir etkinlik en az 1 saat olmalıdır.
Başarı Değerlendirme
MADDE-8 (1) Başarı değerlendirmesinde etkinlik sayısı esas alınır.
(2) Mezuniyet aşamasında başarılı sayılabilmeleri için lisans öğrencilerinin 16, önlisans
öğrencilerinin 8 etkinliğe katılmış olmaları gerekmektedir.
(3) Bu etkinlik için ara sınav, final, bütünleme ve tek ders sınavı yapılmaz.
(4) Sadece üniversite tarafından düzenlenen etkinlikler değerlendirmeye alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Diğer Hususlar
MADDE -9 Bu Esaslarda belirtilmeyen konularda İstanbul Gedik Üniversitesi Lisans
Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili birim lisans eğitim-öğretim sınav yönerge
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE -10 Bu Esaslar; 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılı başından
itibaren yürürlüğe girer ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversiteye kayıt
yaptırmış olan tüm öğrencilere, kalan yarıyıl üzerinden saat hesabı yapılarak uygulanır.
Yürütme
MADDE -11 Bu Esasların hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK-1

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ DERS DIŞI ETKİNLİK TAKİP FORMU
(Başlangıç)
Etkinlik :
Başlama Saati:
Yer:
Bölüm

Öğrenci No

Öğrenci isim –soy isim

İmza

Öğretim Elemanı:
İmza:

EK-2

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ DERS DIŞI ETKİNLİK TAKİP FORMU
(Bitiş)
Etkinlik :
Bitiş Saati:
Yer:
Bölüm

Öğrenci No

Öğrenci isim –soy isim

İmza

Öğretim Elemanı:
İmza:

