
GENEL KURALLAR: 

1. Dilekçenizin onay işlemlerinin yapılabilmesi için harç borcunuzun olmaması 

gerekmektedir.    “Harç Ödeme” tarihlerine dikkat ediniz. Harç borcu olan öğrencilerde 

ders onay butonu çıkmamaktadır. 

 

2. Eğer alttan ders kalmış ise ders seçiminde öncelikle tüm alttan kalan zorunlu derslerin 

seçilmesi gerekmektedir. Sonrasında öğrencinin alabileceği kredi ölçüsünde bu döneme 

ait dersler seçilmelidir. Daha sonra eğer hala kredisi varsa isteğe bağlı olarak üstten ders 

alınabilir. (Ağırlıklı not ortalaması 2.00’ den fazla olanlar 40 AKTS ye kadar ders 

alabilir, AGNO sı 2.00’ den aşağı olanlar en fazla 30 AKTS ders alabilirler.) 

 

3. Bölüm seçmeli dersleri birbirinin yerine geçmez. Bu nedenle 5. yarıyıl (1 tane), 6. 

yarıyıl (1 tane), 7. yarıyıl (4 tane) ve 8. yarıyıl (4 tane) Seçmeli Ders aldığınızdan emin 

olunuz. Örneğin 7. yarıyılda 6 ders alıp 8. yarıyılda 2 ders alırım düşüncesi hatalıdır! 

Bölüm Seçmeli derslerinizden kaynaklı mezun edilememe durumu yaşarsınız.  

 

4. Bu dönem BİTİRME projesi dersini almak isteyen öğrencilerin, daha önceki yıllarda en 

az 1 kez AP dersini almış olmaları gerekmektedir.   

 

5. Bitirme Projesi dersi için bir Hoca ile anlaşan öğrencilerin ders seçerken Hoca’ya ait 

proje dersini eklemeleri gerekmektedir. Ancak bir Hoca ile anlaşmayan öğrenciler bir 

hocadan dersi seçmiş olsalar bile rastgele Hoca ataması yapılacaktır. 

 

6. Sadece Staj dersi kalan öğrencilerin harç yatırmalarına gerek yoktur.  

 

7. Almak istediğiniz seçmeli dersi, Almanız gereken zorunlu dersleri hangi şubeden 

alacağınızı ders seçim haftasında sizin seçmeniz gerekmektedir. Ders Ekle Çıkar 

haftasında Keyfi ders değişimi ve hoca değişimi KESİNLİKLE yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKLE-SİL İŞLEMLERİ 

Ekle-sil işlemleri için  http://bilgisayar.kocaeli.edu.tr/danismanlar.php linkindeki kayıt 

danışmanınız ile öğrenci maili üzerinden yapılacaktır. Danışmanlarınızın mail adresleri linkte 

verilmiştir (Farklı mail adreslerine mail atmayınız. Maili sadece kayıt danışmanınıza atınız). 

Ekle-sil işlemleri e-mail adresi üzerinden yapılacaktır. Mail atarken mail içeriğine Öğrenci 

Numarası - Ad Soyad bilgilerinizi mutlaka ekleyiniz. Çünkü sistemden atılan maillerde ad 

soyad bilgileriniz gözükmemektedir. Kotası dolu olan derslerde gerek kalmadıkça kota artırımı 

yapılmayacaktır. Bu yüzden keyfi ders değişikliği veya Hoca değişikliği gibi istekleriniz için 

mail atmayınız. Atılan maillerde dikkate alınmayacaktır. 

 

 Maillerde karışıklık olmaması için öğrenciler durumlarına göre mail konu başlıkları 

belirlenmiştir. 

 Belirtilen durumlardan hangisine giriyorsanız uygun formatlı maili atınız. 

 Çok sayıda öğrencinin danışmanlığı yapıldığı için birden fazla mail göndermeyiniz bu 

nedenle tek mailde probleminizi belirtiniz. 

 15 Eylül öncesi atılan mailler dikkate alınmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bilgisayar.kocaeli.edu.tr/danismanlar.php


DURUM 1:  TÜM DERSLERİNİ SEÇMİŞ, SADECE DERS DİLEKÇESİ ONAY 

İŞLEMİ KALAN ÖĞRENCİLER:  

Mail Konusu: Sadece ders dilekçesi onayı  

Mail İçeriği: Öğrenci numarası-ad soyad bilgisi, tüm derslerimi eksiksiz seçtim sadece ders 

dilekçesi onayı kalmıştır. 

Not: Bu öğrencilerin ders dilekçelerinde kural hatası olmaması şartıyla ders onayları 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

DURUM 2:  YAZ OKULUNDAN DERS ALIP, ALDIĞI DERSLERİ GEÇEN 

ANCAK BU DERSLERİ DERS DİLEKÇESİNE EKLEYEN ÖĞRENCİLER:  

Mail Konusu: Yaz Okulundan Geçilen Dersler  

Mail İçeriği: Öğrenci numarası-ad soyad bilgisi, yaz okulundan hangi dersleri geçtiyseniz 

silinecek bu derslerin isimleri, ekleyemediğiniz başka dersler varsa bu derslerin isimleri 

Seçilecek Zorunlu Dersler: 

Sırayla bu dersleri belirtiniz. 

*Not: Sadece zorunlu dersin ismini belirtiniz. Ders Ekleme işlemi kontenjanı olan 

şubeden yapılacaktır.  

Bölüm Seçmeli Dersleri:  

Sırayla bu dersleri alternatifleriyle birlikte belirtiniz. 

Üniversite Seçmeli Dersler:  

Sırayla bu dersleri alternatifleriyle birlikte belirtiniz. 

*Not: Seçmek istediğiniz dersleri sırayla yazınız. Seçimleriniz dikkate alınacaktır ancak 

her ders için alternatif bir ders mutlaka belirtiniz, kotası olan uygun ders eklenecektir.  

Eğer alternatif ders belirtmezseniz yazdığınız dersin kontenjanı olmaması durumunda 

herhangi bir ders eklemesi yapılamayacaktır. 

 

 

 



 

DURUM 3: TÜM DERSLERİNİ SEÇMİŞ SADECE BİTİRME PROJESİ DERSİ 

SEÇECEK veya KONTENJAN DURUMUNDAN KAYNAKLI ANLAŞTIĞI HOCA 

YERİNE BAŞKA BİR HOCADAN BİTİRME PROJESİ DERSİ SEÇMİŞ OLAN 

ÖĞRENCİLER 

Mail Konusu: Anlaştığım Hocadan Bitirme Projesi Seçemedim 

Mail İçeriği: Öğrenci numarası-ad soyad bilgisi, Bitirme Projesi dersinden hangisini 

seçeceğiniz bilgisi ve anlaştığınız hocanın ismi.  

*Not: İsminiz Anlaştığınız hocanın listesinden kontrol edilip isminiz var ise ekleme 

yapılacaktır. Bu sebepten hoca ile daha önceden anlaşmanız gerekmektedir. 

 

 

 

DURUM 4:  DİLEKÇESİNDE EKSİK DERSLER OLAN ÖĞRENCİLER:  

 

Mail Konusu: Ders dilekçesinde eksik ders  

Mail İçeriği: Öğrenci numarası-ad soyad bilgisi,  

Seçilecek Zorunlu Dersler: 

Sırayla bu dersleri belirtiniz. 

*Not: Sadece zorunlu dersin ismini belirtiniz. Ekleme işlemi kontenjanı olan şubeden 

yapılacaktır. 

Bölüm Seçmeli Dersleri:  

Sırayla bu dersleri alternatifleriyle birlikte belirtiniz. 

Üniversite Seçmeli Dersler:  

Sırayla bu dersleri alternatifleriyle birlikte belirtiniz. 

 

*Not: Seçmek istediğiniz dersleri sırayla yazınız. Seçimleriniz dikkate alınacaktır ancak 

her ders için alternatif bir ders mutlaka belirtiniz, kotası olan uygun ders eklenecektir.  

Eğer alternatif ders belirtmezseniz yazdığınız dersin kontenjanı olmaması durumunda 

herhangi bir ders eklemesi yapılamayacaktır. 



 

 

 Hiç mail atmayan öğrencilerin dilekçeleri kural hatası olmaması 

şartıyla olduğu gibi onaylanacaktır. 

 

 Ders seçiminde problem olmayıp, dilekçesi sorunsuz onaylanan 

öğrencilerin maillerine dönüş yapılmayacaktır. Ancak ders 

seçimlerinde problem olan öğrencilerin mail gönderdikleri adrese 

dönüş yapılacaktır. Bu nedenle maillerinizi ilgili gün içinde 

mutlaka kontrol ediniz.  

 

 Ders onaylarınız bittiğinde duyuru atılacaktır, bu nedenle 

duyuruları takip ediniz.  

 

 Ekle-Çıkar haftasının son günü 23 Eylül 2022 mutlaka ders 

dilekçelerinizi kontrol ediniz. Eksik dersiniz varsa mutlaka 

danışmanınızla iletişime geçiniz. Dersleriniz edestek sistemine 

uzem tarafından ekleneceği için Ekle-Çıkar haftası bittikten sonra 

herhangi bir ders /hoca değişimi kesinlikle yapılamayacaktır. 

 

 Danışmanınızın bölüm sayfasındaki duyurularını takip ediniz. 

 

 Unutmayınız ki almak istediğiniz dersleri ders seçim haftası 

boyunca sizin seçmeniz gerekir. Ekle-Çıkar haftasında farklı 

sebeplerden dolayı ders EKLEYEMEYEN öğrencilerin 

kontenjan dahilinde ders eklemeleri yapılır. Bu sebepten almak 

istediğiniz dersleri ders seçim haftası boyunca seçmeye özen 

gösteriniz. 


