ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DERSİ
UYGULAMA USUL VE ESASLARI
1- Bu Uygulama Usul ve Esasları, “Eskişehir Teknik Üniversitesinde (0+2 3)
AKTS kredisiyle açılacak olan “Kültürel Etkinlikler” dersiyle ilgili
düzenlemeleri kapsar.
2- “Kültürel Etkinlikler”, I. ve II. yarıyıl öğrencileri için YÖK zorunlu/seçmeli
dersleri grubu içinde değerlendirilecek, üst yarıyıldaki öğrenciler içinse
seçmeli ders olarak kabul edilecek ve bu ders I. ve II. yarıyıllarda ders
programına yer alacak ve bu ders için diğer derslerle çakışma dikkate
alınmayacaktır.
3- Aşağıda belirtilen türdeki etkinlikler bu dersin kapsamı içerisinde kabul
edilecek, dönem içindeki çeşitli etkinliklerden hangilerinin kabul edileceği
internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
(a) Spor etkinliklerine faal olarak veya izleyici olarak katılmak,
(b) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından hazırlanan
seminerlere katılmak,
(c) Sanatsal alanda atölye çalışmalarına katılmak (Baskı, Resim, Seramik ve
Tasarım gibi),
(ç) Sanatsal gezilere katılmak (Öğretim elemanlarının denetiminde
düzenlenecektir.),
(d) Kültür gezilerine katılmak (Öğretim elemanlarının denetiminde
düzenlenecektir.),
(e) Üniversite içinde sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklere izleyici olarak
katılmak,
(f) Bilimsel toplantı ve seminerlere izleyici olarak katılmak veya görev
almak.
4- Etkinliklere katılan öğrencilerin izlenme şekli Rektörlük tarafından
belirlenecektir.
5- “Kültürel Etkinlikler” dersine kayıt yaptıran öğrenciler için otomatik yoklama
sistemi uygulanacaktır. Sistemin uygulanmasıyla ilgili hususlar şunlardır:
(a) Konser ve tiyatro için yoklama sistemi, etkinliğin başlama saatinden 30
dakika önce açılıp, başlama saatinden 5 dakika önce kapatılacak, sinema
için ise etkinliğin başlama saatinden 30 dakika önce açılıp başlama
saatinden 15 dakika sonra kapatılacaktır. Ancak öğrenciler tiyatro
oyununun ve konserin bitiş saatinde yeniden kartlarını yoklama
sistemine okutmak zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin etkinliğe
katıldığına dair yoklaması geçerli olmayacaktır. Etkinlik süresince
öğrencinin başka bir etkinliğe katılması mümkün olamayacaktır.
(b) Panel, sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel etkinlikler için
yoklama sistemi, etkinliğin başlama saatinden 20 dakika önce açılıp,
başlama saatinden 15 dakika sonra kapatılacaktır. Etkinlik süresince
öğrencinin, başka bir etkinliğe katılması mümkün olamayacaktır.
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(c) Sergi için yoklama sistemi, serginin açıldığı tarihten bir gün sonra açılıp

kapanış tarihine kadar saat kısıtlaması olmaksızın açık tutulacaktır. Sergi
salonlarında yoklama başlangıç saati: 09:00, kapanış saati ise 17:45’tir.
Hafta sonları sergi salonları kapalıdır. Öğrenci sergiye katıldıktan sonraki
30 dakika içinde başka bir etkinliğe katılamayacaktır.
(ç) Müzelerdeki daimi sergileri öğrenciler, müzelerin açık olduğu saatler ve
günlerde ziyaret edebilirler.
(d) Aylık “Etkinlik Takvimi” yayınlandıktan sonra programa eklenen ve “KÜL
199 Kültürel Etkinlikler” dersi kapsamında yer alan etkinlikler, güncel
olarak Eskişehir Teknik Üniversitesinin http://eskisehir.edu.tr
adresindeki ve Anadolu Üniversitesinin http://www.anadolu.edu.tr
internet adresindeki “etkinlikler” menüsünde yer alacaktır.
(e) Etkinliğe girişte öğrenci, “Öğrenci Kimlik Kartını cihazdan olumlu veya
olumsuz bir cevap alana kadar çekmeyecek, cihazın üzerindeki yeşil ışığın
yanması ve kısa aralıklarla 2 kez ötmesi hâlinde yoklama geçerli
sayılacaktır. Geçerli olan bir yoklama için öğrenci, kartını yeniden
okutmayacaktır.
(f) Öğrenci Kartı, cihazdan olumlu veya olumsuz bir cevap alana kadar
çekmeyecektir. Aksi takdirde cihazın üzerindeki yeşil ışık yanacak ve kısa
aralıklarla 3 kez ötecek, bu durum gereksiz zaman kaybına neden olacak
ve sistem bu tür denemeleri kaydedecek, bu tür denemede bulunan
öğrenciler uyarılacaktır.
(g) Etkinlik süresince öğrenci başka bir etkinliğe katılmaya çalışırsa cihazın
üzerindeki kırmızı ışık yanacak ve cihaz uzun aralıklarla 2 kez ötecektir.
Bu durumda öğrencinin yoklaması geçersiz sayılacaktır.
(ğ) Öğrencinin katılım hakkını doldurduğu etkinlikler için yeniden yoklama
almak istemesi hâlinde cihazın üzerindeki kırmızı ışık yanacak ve uzun
aralıklarla 3 kez ötecektir.
(h) Sistemde herhangi bir hata oluşması hâlinde cihazın üzerindeki kırmızı
ışık yanacak ve uzun aralıkla 1 kez ötecektir.
(ı) Öğrenciler katıldıkları etkinlikleri, “Örgün Öğrenci Sistemi” yoklama
görüntüleme sayfasından takip edebileceklerdir.
(i) “Öğrenci Kimlik Kartı” olmayıp da yoklama için imza atan öğrencilerin
denetimi de yukarıda belirtilen şekilde işleme alınacaktır.
(j) Öğrenci kartı olduğu halde imza atanların imzaları geçerli olmayacaktır.
Bu bağlamda, kartı olmasına rağmen kartından kaynaklanan bir sorun
nedeniyle imza atmak zorunda kalan ve bu imzaları yoklama sisteminde
görünmeyen öğrencilerin, geçerli mazeretleri ve kartlarıyla birlikte
Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları
gerekmektedir.
6- Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerin Anadolu Üniversitesinde
katıldıkları bu kapsamdaki etkinlikler de kültürel etkinler olarak
değerlendirilecektir.
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7-

Yukarda belirtilen etkinliklerden alınacak harf notu, katılım sağlanan etkinlik
sayısıyla orantılı olacak ve etkinlik sayısı toplamına göre aşağıda belirtilen
harf notlarından biri başarı notu olarak verilecektir.
Katılım Sağlanan
Etkinlik Sayısı
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4‒0

Harf Notu
Karşılığı
AA
AB
BA
BB
BC
CB
CC
CD
DC
DD
FF

Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
9- Bu Usul ve Esasları, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
8-

Senato Karar Tarihi
26/7/2018
Tarihi

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
Senato Karar Sayısı
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DEĞİŞİKLİK
Sayısı
Değişiklik Yapılan Madde
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