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Bilgisayar Bölümü Başarı Sırası
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Birinci Sınıf (I. ve II. öğretim) 
Danışmanı:Öğr. Gör. Ömür CAN

Akademik Danışman Kimdir?

comur@kocaeli.edu.tr

Danışmanlar her yıl güncellenir.
Danışmanınız değişebilir.
I. ve II. öğretim için danışman farklı olabilir.

Bazen I. öğretim için 2 danışman bile olabilir.
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Bir öğrenciye, üniversiteye kayıt oluşundan itibaren  
üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde,  
kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin  
üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde  
yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili  
bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen  
öğretim elemanıdır.

Öğretim Elemanı Kimdir?
Araştırma Görevlisi (Arş. Gör.)  
Öğretim Görevlisi (Öğr. Gör.) 
Okutman

Peki Öğretim Üyeleri Kimlerdir?:  
Doktor  Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. 
Üyesi)  Doçent (Doç. Dr.)
Profesör (Prof. Dr.)

Akademik Danışman Kimdir?
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Akademik Danışmanım Kim?

bilgisayar.kocaeli.edu.tr
sitesinde ana sayfada
> Öğrenci Danışmanları

Kayıt danışmanları
danışmanınızdır.
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Web Sitelerini Takip Ediniz!

Önemli duyuru ve etkinlikler için:

www.kocaeli.edu.tr (Kocaeli Üniversitesi Ana Sitesi)

mf.kocaeli.edu.tr (Mühendislik Fakültesi Sitesi)

sitelerini ara sıra

bilgisayar.kocaeli.edu.tr (Bölüm Sitemiz)

 sitelerini ise her gün takip ediniz.
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Bölüm Web Sitemiz
bilgisayar.kocaeli.edu.tr
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ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)
obs.kocaeli.edu.tr sitesinden

Hocalarınızın attığı mesajları takip ediniz.
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Eğitim-Öğretim 
SüresiBir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve izinli geçirilen süreler  
hariç; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği  
dönemden başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp  
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan  
lisans programlarından azami yedi (7) yıl içinde, mezun  
olamayanlar için tabi oldukları yönetmelik hükümleri uygulanır.

(Yani 8. yıl atılabilirsiniz)

Kayıt dondurma (izinli sayılma) durumları hariç
tutulur.En az bir yarıyıl, en fazla dört yarıyıl izin verilebilir.
Verilen izin, öğretim süresinden sayılmaz.

İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt
haftasının ilk gününden başlayarak, iki hafta içerisinde
yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında 
 bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul  
edilmez.
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I. Öğretimden II. Öğretime
Yatay Geçiş

Birinci öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş
yapabilir.

İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, birinci
öğretim programlarına yatay geçiş yapamaz.

Madde 44 – (6)
… Birinci öğretim öğrencilerinin ikinci öğretime geçişlerinde, 
 Üniversiteye giriş yılındaki bölüm/program kontenjanının
%5’ini geçmemek üzere kontenjan tanınır. Bu geçişlerde de 
 ikinci öğretimden birinci öğretime geçişte uygulanan ilgili  
mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak geçiş yapan bu  
öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen katkı payını
ödemek zorundadır.
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Başarı (Geçme) Notu
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Başarı (Geçme) Notu
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Yarıyıl Not Ortalaması ve

Yıl Sonu Not Ortalaması Nedir?

Örneğin ikinci yıl sonunda, 4. yarıyıl sonu not 
ortalamanız
ve 2 yılın sonu (toplamda) not ortalamanız oluşur.

Madde 29 – (1)
Öğrencinin yarıyıl/yıl sonu not ortalaması, bir yarıyıl/yılda almış 
 olduğu tüm derslerdeki başarı notlarına karşılık gelen 
katsayılar  ile bu derslerin AKTS değerlerinin çarpımının, ilgili 
yarıyıl/yılda  alınan derslerin toplam AKTS değerine bölümü ile 
hesaplanır.

Bu hesaplamada elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane 
 olarak alınır.
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Ders Türleri
Zorunlu, üniv. seçmeli (ÜSD) ve ön koşullu dersler,

UE (Uzaktan Eğitim) dersleri var.

Birinci sınıfta ÜSD yok. 

Toplam 12 AKTS ÜSD almak zorundasınız.

Madde 15- (1)
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Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.
Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın
derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli

zorunlu 
 
dersler; 
 
seçmeli

bölüm/program seçmeli dersleri ve üniversite
dersleri (ÜSD) olmak üzere iki gruba ayrılır…

(2) Ön koşullu ders/dersler, bir derse kayıt olabilmek
için daha önce başarılmış olması gereken ders/derslerdir.  
Ön koşullu ders/dersler anabilim dalı veya ilgili  
bölüm/program akademik kurulu tarafından fakülte,  
yüksekokul veya meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve  
kurulun kararı Senato onayından sonra kesinleşir. Ön  
koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programında belirtilir.



Uzaktan Eğitim Dersleri

http://uzem.kocaeli.edu.tr
sitesinden ulaşabilirsiniz.

Uzem dersleri 1. sınıflar için ücretsizdir.
Türk Dili (UE) 
 Tarih (UE)
İngilizce (UE)
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Koşullu Harf Notu Nedir?

Öğrencinin koşullu harf notlu derslerine ait dersin  
başarılı/başarısız durumlarının belirlenmesinde yarıyıl not  
ortalaması kullanılır.
Öğrencinin bir dersten (DC) harf notu alması halinde bu  
dersin başarılı sayılıp sayılmamasına ilgili yarıyıl sonunda  
karar verilir.

İlgili Yarıyıl Not Ortalaması >= 2.00 Başarılı
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İlgili Yarıyıl Not Ortalaması < 2.00 Başarısız

Öğrenci tekrar eden yarıyılda, bu başarısız olan
dersini  almak zorundadır.



Şubelere (A/B) Ayrılan  
Derslerin Sınavları ve 
Değerlendirilmesi

Bir dersin ilgili sınıfta birden fazla öğretim
elemanı tarafından A/B şubeleri halinde ortak 
 verilmesi veya ilgili sınıfın doğrudan
şubelereayrılması durumunda, bu derslere ilişkin sınavlar
ortak yapılır ve bu derslerin notları tek bir liste
halinde ele alınıp değerlendirilir.
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Bağıl Değerlendirme Sistemi (Çan Eğrisi)

DSN’si (Dönem Sonu Notu) 15’in altında olan  
ve/veya devamsız öğrenciler bağıl değerlendirmeye 
 katılmazlar ve dersten başarısız sayılırlar.

Bir ders için öğrencinin aldığı DSN (Dönem Sonu 
 Notu) T standart notuna dönüştürülür.  
(Hesaplama karışıktır)

Sonuçta Bağıl Değerlendirme Sistemi 
(Çan Eğrisi) öğrenci lehinedir.
Sınıf ortalaması düşükse, notunuz yükselir.
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Derse Yazılma ve Kayıt Yenileme

Harçlarınızı vaktinde yatırın.

I. öğretim II. öğretim derslerini seçemez.
II. öğretim I. öğretim derslerini seçemez. 
 Sistem buna müsaade etmez.

Madde 13- (4)
… Akademik takvimde belirtilen katkı
payı/öğrenim  ücreti yatırma ve kayıt yenileme 
süresinden sonra  öğrencinin ders kaydı 
yapılmaz.
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Yanlış Hocanın Dersine Girmeyin!

Bir başka hocanın dersine yanlışlıkla 
  
girmekten öğrenci sorumludur!

ÖBS sisteminden seçtiğiniz (veya    

danışmanın seçtiği) hocaların 
derslerine  (A veya B grubu) girin.

Öğrenci (ÖBS) şifrenizi öğrenin. Unuttuğunuzda 
 bölüm sekreterinden alabilirsiniz.

Madde 13 – (1)
Her yarıyıl/yıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler 
 içinde ÖBS üzerinden tüm öğrenciler kayıtlarını yenilemek ve 
 derslere yazılmak zorundadır.

Ders kayıtları, öğrencinin akademik danışmanının onayı 
ile  kesinleşir. Öğrenciler, derslere yazılım, kayıt yenileme 
ve  katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemlerinden  
sorumludur.
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Derslere Girmek İşin Yarısıdır!
İlk kez alınan teorik derslerde %70 (10 dersin 7 si),
Laboratuvarlarda %80 devam zorunluluğu vardır.

Bilgisayar Lab. dersinde mini quizler 
var  (Cumartesi - Pazar günleri ders 
yoktur).

Yoklama zorunluluğu varsa… yoksa…

‘Devamsızlıktan kalmayın, nottan kalın.’

Madde 13- (2)
… Öğrenci, ders kayıt işlemlerinde, önceki  
yarıyıl/yıllardan hiç almadığı ve başarısız olduğu dersleri 
 öncelikle almak zorundadır.

Devam koşulu sağlandığı halde başarısız olunan 
dersler
için, programdaki ders çakışma durumu dikkate 21

alınmaz.



Bölüm Derslikleri
Derslik kapasitelerimiz min 67 ve max 115’dir.

Bölüm kontenjanları (fiziki koşullara  
bakılmaksızın) YÖK tarafından 2012  
yılından bu yana düzenli olarak artırıldı.

Diğer bölümlerin büyük dersliklerinde 
 (120-140 kişilik Amfi’lerde) ders  
görebilirsiniz.

Selim Bozkurt Lab.’da (3037) ders olmayan 
 saatlerde bilgisayarlarda çalışabilirsiniz.

Yeme-içme işini lütfen Lablarda 
yapmayalım

Sınıflara labdan koltuk taşımayınız. 
Bilgisayar Lab’ında da ders 
yapılmaktadır. 22



Bölüm Laboratuvarları
8 Adet Laboratuvarımız mevcut:

Akıllı Sistemler Araştırma Lab.
Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Araştırma Lab.
Büyük Veri ve Dağıtık Sistemler Araştırma Lab.
Çoklu Ortam ve Görsel Hesaplama Araştırma Lab.
Gömülü ve Algılayıcı Sistemler Araştırma Lab.
Görüntü İşleme Araştırma Lab.
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Lab.
Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Araştırma Lab.

Hocalarımızın kontrolündeki projelerde ve 
yarışmalarda (TEKNOFEST vb)  yer  alın. 
Kendinizi geliştirin.
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Bir dersin ilgili ders koordinatörü tarafından belirlenen
öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yüküdür.
Her dersin, ders saati ve AKTS’si öğretim planında belirtilir.

Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak
AKTS’ ye göre belirlenir.

Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin 
 şeffaflığını arttırmak, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve 
 genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim  
programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için 
 öğrenenin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak  
kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemidir.

Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme
faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamandır.

ECTS Label: Bütün lisans ve yüksek lisans programlarında 
 AKTS’yi uygun biçimde gerçekleştiren yükseköğretim  
kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından verilen kurumun 
 prestij ve kalitesini arttıran belgedir.
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AKTS
(Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi)



Not: AKTS’nin yüksek olması, dersin zor olduğunu
değil, ders yükünün fazla olduğunu gösterir.
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(Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi)



Dört yıllık lisans programlarında 
dersve uygulama kredi toplamı 240 AKTS dir

.

Birinci sınıfta bir yarıyılda en çok 30 AKTS
alınabilir.
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AKTS
(Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi)



AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders  
başarı notu (DC) harf notundan düşük olmayan bir  
öğrenci danışmanının onayı ile üst dönemlerden 
ders  alabilir. (Bir yarıyıl erken bitirme imkanınız 
olabilir)

Üst sınıfta bir yarıyılda alınacak max (39) krediye
danışmanla birlikte karar verilir.

Madde 17- (4)
… Öğrencinin AGNO’su (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) 2.00’ın 
 altında ise öğrenci bir yarıyılda en fazla 30 AKTS 
değerinde  ders alabilir. Yıllık ders planı uygulanan 
programlarda bu değer  en fazla 60 AKTS olabilir.

AGNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler için alınacak AKTS 
 değeri en fazla 1/3 oranında, Kocaeli Üniversitesi Öğrenci  
Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Yönergesi çerçevesince  
belirtilen esaslara göre arttırılabilir. 27

AKTS
(Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi)



Bölüm Komisyonlarını Öğrenin!
İntibak ve Af 
Komisyonu

..............

.........
Burs Komisyonu

..............

.........

Staj Komisyonu
..............
.........

ÇAP Komisyonu
..............
.........

Erasmus Komisyonu
..............
.........

Farabi Komisyonu + Mevlana Komisyonu
..............
.........

bilgisayar.kocaeli.edu.tr sitesinden
BÖLÜMÜMÜZ > KURUMSAL
Komisyon ve Koordinatörler
Menüsü’nden ulaşılabilir.
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Yüzde 10, Onur ve Yüksek Onur
110 kişilik mevcutta %10’a girenler 11 kişi olur.

Bir eğitim-öğretim yılı sonunda o öğretim yılının AGNO’su

• 3.00-3.50 olan öğrenciler Onur Öğrencisi,

• 3.51-4.00 olan öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi kabul edilir.

Avantajları Nedir?:
* II. öğretim harcı yerine I. öğretim harcı ödersiniz ya da
* II. öğretim harcını ödeyerek I. öğretimde okuyabilirsiniz.
* İş başvurusunda, CV (Özgeçmiş) de yazarsınız.

Birinci sınıf ortalamaları: 1.85-1.95

AMAN DİKKAT!!!
Oysa birinci sınıf ortalamanızı yüksek tutmak,
diğer sınıflara göre daha kolaydır.
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Stajlar
Staj dersleri (Teorik) seçeceksiniz. Ders yok.  
Pratik stajlar 2 kısım halinde, 
toplamda 50 iş  günüdür. 
(Derslerle eş zamanlı olmayabilir)

Staj en erken 2. sınıf sonunda yapılabilir.

2. sınıf bitiminde en fazla 20 iş günü.

Her staj bitiminde staj sunumu ve sınavı var.

II. Öğretim öğrencileri isterse dönem içi 
(birinci
öğretim saatlerinde) staj yapabilir.

I. Öğretim öğrencileri ise dönem 
içinde staj  yapamazlar.

Stajın AKTS’si ders dilekçelerinde dahil 
edilmez.

Stajlar dersten sayılır.
30



Yaz Öğretimi (Okulu)
Yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından 
 alınacak dersler için öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili 
 birimin Bölüm onayı gerekir.

Öğrenciler, yaz öğretiminde derslerin  
AKTS/kredi/saat değerlerine bakılmaksızın, 
 en çok 3 ders alabilir.

http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik.php
 
 lilinkinden> KOÜ Yaz Öğretimi Esasları
dokümanına bakınız.
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Notlarda Maddi Hata ve 
Sınav  Sonuçlarına İtiraz
Sınav notunun açıklanmasından itibaren
3 iş günü içerisinde Bölüm Sekreterliği’ne
itiraz dilekçesi verilir. Süre kaçırılırsa dilekçe  
dikkate alınmaz. Danışman dilekçeyi inceler, hata 
 yoksa dekanlığa sevk eder.

MADDE 28 – (1)
Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren üç iş günü
içinde
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bağlı olduğu fakülte dekanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav
kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya müdürlük
maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını  
ilgili bölüm/program başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim  
elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin  
itirazının devamı halinde bu itiraz tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü  
içerisinde yapabilir. Bu durumda; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek  
yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil 
 olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilikbir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve
dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır.



Mazeret
Sınavı
Mazeret sınavı, ara sınav (vize) ve
bütünleme sınavları için geçerlidir.

Final sınavının mazereti yoktur!
(Bütünleme sınavı zaten bir mazerettir.)

Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp 
 alınmayacağı ilgili akademik birimin yönetim  
kurulunca karara bağlanır.

Mazeret sınavları, aynı yarıyılın son 
haftasında
finallerden önce yapılır.

Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, yeni bir 
 mazeret sınav hakkı verilmez.
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Mazeret
Sınavı
Mazereti belgelemek zorunludur: Sağlık  
kurumlarınca verilen sağlık raporu, üçüncü dereceye 
 kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri  
durumlarda mazeret belgesi gereklidir.
(Belge sınav tarihini içermelidir)

Mazerete gerekçe olan belge (hastalık, vefat vb.) 
 son ara sınav tarihinden itibaren 10 iş günü  
içerisinde bölüm başkanlığına verilmelidir.
Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme
konulmaz.
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Yönetmelikler

16.07.2019 tarihli Yeni Yönetmeliği  
http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik.ph
p
Her öğrenci girdiği yıldaki yönetmeliğe 
tabidir.  Öğrenciler bu yönetmelik maddelerini 
bilmek  ve uymak zorundadır.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğini

Not/Ders Geçme Sistemini

ÖĞRENİN!
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Disiplin Yönetmeliği
http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik_011.php

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için 
uzaklaştırma  cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7 – (1)

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma 
 cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit 
 etmek,
b)Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle  
yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde 
 bulunmak,
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda 
bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,  
d)Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş 
 eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim  
sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal (aşırma ) 
yapmak.
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Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma 
 cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 8 – (1)
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;

ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı
madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin 
 sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine  
başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava  
girmek,
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Kopya Çekmek Suçtur!
Derslik duvarlarına ve sıralara kopya  
yazan ve kopya çekenler hakkında  
soruşturma açılmaktadır.

Sınavlarda uyulması gereken kurallar  
derslik koridorlarında asılıdır.

Yüzyüze sınavlarda telefonlar  
kapatılacak ve görevlilerin  göstereceği 
yere konulacaktır.
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Dilekçeler
Bölüm Sekreterliği’ne (Resul Bey’e)Tümü

verilir.

Tüm dilekçe örnekleri Müh. Fak. Sitesinde var: 
 mf.kocaeli.edu.tr sitesinden

Öğrenci > Formlar >
Öğrenci Dilekçe ve Formları

menüsünden bulabilirsiniz.
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Mezuniyette
Birinci öğretim ile aynı eğitimi alan
II. öğretim öğrencilerinin mezuniyet belgesi  ve 
diplomalarında
II. öğretim ibaresine yerverilmez.
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Üniversite Liseden Farklıdır!
Sadece hocalarınızın ders anlatımları yeterli 
 gelmeyebilir. Sizin de ekstra çalışmanız  
gerekecek.

Geçmiş yıllarda çıkmış soruları edinin. 
 Bir arkadaşınız, fotokopiciniz olsun.

Programlama dersleriyle yetinmeyin.  
internette online uygulamalarda çalışın.

42

TAVSİYELER:



Kütüphaneyi Kullanın!
http://kutuphane.kocaeli.edu.tr/

(Belli bir süre) Ödünç Kitap Almak /Mezuniyet

Not: Gecikmelerde günlük para cezası 
vardır.

Kendi kütüphanemiz için kitap (roman vb) 

bağışı  istiyoruz. İsteyen bölüm 

sekreterliğinden alabilir
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İngilizce Öğrenin! Sosyal Olun!
Literatür ve kaynakların çoğu İngilizce

Sportif ve sosyal faaliyetlere, öğrenci 
 topluluklarına katılın!

KOUBK: https://
www.facebook.com/koubk/

BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)  
imkanlarından (havuz, fitness gibi) yararlanın.
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Kent Kart

Öğrenci Kentkart (Tüm Araçlarda İndirimli) 
 Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1) Onaylı Öğrenim Belgesi
2) Bir adet vesikalık fotoğraf
3) Kart ücreti

Bir başka arkadaşınıza kent kartınızı
kullandırmak suçtur.

Not: Bir öğrenci kartından 2. bir kişiye 
kart
basılırsa, TAM ücreti alınır.
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TAVSİYELER:

Laptop (ya da PC) Alımı

Hafif olsun (2.500 gr çok fazla).

İşlemcisi en az i7 ve bir ssd  
harddiski olsun!

Pili uzun süre dayansın.

Windows kurmasını ve Ofis (Word ve 
Excel) Programını kullanmayı 
öğrenin.

Oyunlara dalmayın!
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TAVSİYELER:

Sınavlara çalışmayı son günlere 

bırakmayın!

Bir haftada 9 dersin yetişmesi 

mümkün değildir.
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Office 365 tüm öğrencilere ücretsiz veriliyor. 

http://uzem.kocaeli.edu.tr/uzemweb/yardim/off365_kullanici_etkinle%C5%9Ftirme.pdf

PC için office ücretsiz olarak   sunulmamaktadır.
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Hocalarla İletişim Kuralları
Eposta ile Hocalara Ulaşabilirsiniz!

Yüz yüze konuşabileceğiniz konular için e-posta yollamayın. Kızgın ve 
sinirli

olduğunuz durumlarda cevap yazmayın.
Süper!  • Profesyonel bir e-posta adresi kullanın: “kedisever25”, “cicikiz”

• Konu: “Sınav notu”, “Yoklama” gibi kısa, net ve anlaşılır olmalıdır.

• Ek dosya: Varsa eklemeyi unutmayın!

• Font ve Boyut: Font “Arial” veya “Calibri”, boyut 10 punto olabilir.
•   İmla kuralları: Konuşma dili ile yazım dili farklıdır. Chat dilinden kaçının.  

“Gitçez, Kib, kndn iyi bak, Slm”

•   Argo: Günlük dilden uzak durun. “Ne haber Hocam?” !!!

•   Emoticon’lar: BTW, OMG, LOL, WTF,  vb kullanmayın.

• Espri yapmayın: E-posta ile yapılacak bir şakanın etkisi farklıdır.

•   Cevaplama: E-postalarınızı zamanında cevaplayın.

• BÜYÜK HARFLERLE YAZMAYIN: Karşı tarafa bağırıyorsunuz!

•   İmza : Basit bir imzanız olsun. İmzanızı e-postaya eklemeyi unutmayın.

• Priority: Her mesajı “Acil” ya da “Önemli” seçenekleri ile göndermeyin.

• Okundu İletisi: “Return Receipt” in çok fazla kullanmayın, rahatsız edebilir.

• Kontrol: “Gönder” tuşuna basmadan önce, son kez mutlaka okuyun.
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Öğle arası (12:00-13:00) yemek molasında
ofislere gelmeyin!

Hocalarımızı başka hocalara ve bana
lütfen sormayın!

- “Filan hoca nerede gördünüz mü?”
- “Hocam filan hoca ne zaman gelir?”

Sınıftan son çıkan arkadaş lütfen ışıkları
söndürsün!
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  Bütün
Öğrencilerimize

   Başarılar Dilerim!

TEŞEKKÜRLER
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