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ÖĞRENCİLER İÇİN WEB ÜZERİNDEN EKLE/BIRAK DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

AÇIKLAMASI 

2018-2019 Bahar Yarıyılı Ders Ekle/Bırak işlemleri ,   

a)  İki aşamalı olarak 1 hafta içerisinde tamamlanacaktır. 

b) Derslerden ancak toplam herhangi 2 adedi için ekle veya bırak işlemi 

yapılabilecektir (1 adet zorunlu, 1 adet seçmeli  veya  2 adet  seçmeli veya 2 adet 

zorunlu ders için). Daha fazla sayıda ders için işlem yapılmaya çalışıldığında sistem 

buna izin vermeyecektir. 

1. Aşaması 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 19 Şubat 2019 Salı 

günü saat 16.00’da bitecektir.  

2. Aşama ise (1 gün aradan sonra) 21 Şubat 2019 Perşembe günü saat 10.00’da 

başlayıp, 22 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir.  

Ders Ekle/Bırak işlemleri bu dönem de normal kayıt işlemleri gibi WEB kayıt sistemi 

DEBİS üzerinden yapılacaktır.  

Ders Ekle/Bırak işlemleri (667 Sayılı KHK ile yerleştirilmiş Özel Öğrenciler dahil) 

Fakültemiz bölümlerine kayıtlı tüm öğrenciler tarafından yapılabilecektir. 

Ders Ekle – Bırak işlemlerine ilişkin açıklamalar aşağıdadır. 

1. Öğrenci web kayıt sayfasına normal kayıtlardaki gibi giriş yapacaktır. Ders ekle-
bırak işlemlerinin WEB üzerinden yapılabilmesi için öğrencinin Fakülte Dekanlığına bir 
dilekçe ile başvurması gerekir. Bu amaçla işlemlere başlamadan önce öğrencinin 
sayfasına ilk girişte karşısına çıkacak ve aşağıda örneği görünen dilekçeyi okuyup 
altındaki onay kutucuğunu işaretlemesi gerekmektedir. Yoksa ders ekle-bırak kayıt 
işlemi başlamayacaktır. 

DİKKAT! SİSTEMDE  YAZILI OLAN DİLEKÇENİN SONUNDAKİ “ONAY” KUTUCUĞU TIKLANMADAN KAYIT 
İŞLEMİNİZ BAŞLAMAYACAKTIR. ÖNCELİKLE DİLEKÇEYİ OKUYUP, ARDINDAN “ONAY” KUTUCUĞUNU 
TIKLAYINIZ. 
 

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığına, 

D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. Madde 4. bendi gereği; ders 
ekle/bırak işlemi yapmak istiyorum. Bu işlem sonucunda eklediğim veya bıraktığım derslerimin 
Danışmanımca ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu’nca onaylanmadan kesinleşmiş 
sayılamayacağını ve söz konusu makamlarca gerekli görüldüğü taktirde yapılacak değişiklikleri aynen 
kabul edeceğimi beyan ederim.  
İş bu dilekçenin D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. Madde 4. bendi 
gereği Mimarlık Fakültesi Dekanlığına verilmesi gerekli dilekçe yerine geçtiğini kabul ediyorum.  
 
Yukarıdaki dilekçemin işleme alınmasını arz ederim.   (Dilekçe onay işlemi için tıklayınız.) 

 



2 
 

2. Onay işleminden sonra, sayfada yer alan kayıt sırasında aldığı dersler ile 
zorunlu ve seçmeli derslerin bir listesi işleme açılacaktır. Derslerin yanına seçme 
dersler için kalan kontenjan adedinin görüldüğü bir sayaç ile dersin eklemesi 
veya bırakılması için bir onay kutucuğu bulunmaktadır.  Dersi bırakmak için bu 
onay kutusuna tıklayarak temizlemeniz, dersi eklemek için bu onay kutusuna 
tıklayarak işaretlemeniz yeterlidir. Bu işaretin niteliğine göre dersin yanındaki 
sayaçtaki sayı da artıp eksilecektir. Kontenjanı dolan derslerde işlem 
yapılamayacaktır. Zorunlu derslerin yanında ise yine bir onay kutusu bulunacak 
ve bu kutu vasıtası ile ders ekle-bırak işlemi yapılabilecektir. Ancak bu derslerde 
kontenjan bulunmadığından yanında sayaç kutucuğu da yoktur. Aynen kayıt 
işlemlerinde olduğu gibi ders seçimleri yapıldıktan sonra danışman onayı 
alınacaktır. Danışmanın onaylaması halinde işlem tamamlanacak reddetmesi 
halinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar danışman onayına sunulacaktır. 
Öğrenci ders ekle bırak işlemlerini birden fazla tekrarlayabilir. 

3. Bu dönem de ders ekle-bırak işlemleri iki aşamalı yapılacaktır.  

- İlk aşama 2 gün sürecek olup, bu aşamada öğrenciler zorunlu ve seçme 

dersler üzerinde ders ekle bırak işlemlerini diledikleri gibi yapabileceklerdir. Bu 

aşama 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 19 Şubat 2019 Salı 

günü saat 16.00’da sona erecektir.   

- İkinci aşama 2 gün sürecek olup, (1 gün aradan sonra) 21 Şubat 2019 

Perşembe günü saat 10.00’da başlayıp, 22 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.00’da 

sona erecektir. Bu 2. aşamada zorunlu derslerde istendiği gibi ders ekle-bırak 

işlemi yapılabilecektir. Ancak seçme derslerde, bir önceki 1. Aşama sonunda, o 

derse kayıtlanan öğrenci sayısı 9 ve aşağıda olan seçme dersler kapatılacak ve 

bu seçme derslere 2. aşamada kayıt hakkı verilmeyecektir.  Bu seçme derslere 

kayıtlanmış öğrenciler otomatik olarak bu seçme dersleri bırakmış 

sayılacaklar ve bu öğrenciler halen açık olan seçme derslere 

kayıtlanabileceklerdir. Bu aşamada öğrenci sayısı 10 limitinde (tabanında) 

olan hiçbir derse sistem ders bırakma izni vermeyecek, ancak ders ekleme izni 

verecektir. Böylece bu aşamada kalan derslerden hiçbirinin kapanmasına izin 

verilmeyecek ve öğrenci mağduriyeti önlenmiş olacaktır. Öğrenciler ancak 

kayıtlı öğrenci sayısı 11 ve üstündeki derslerde bırak işlemi yapabileceklerdir 

(kontenjanı dolan seçmeli derslerde de ders bırakma işlemi yapılabilir).  

4. Normal kayıt haftasında kayıt yaptırmayan öğrenciler ders ekle/bırak 
işlemini yapamazlar. Mimarlık Fakültesinde mazeret kayıtları ders ekle/bırak 
haftasından sonra yapılacaktır.        
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5.     Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. Madde 7-8 
bentleri gereği; 

(7) İlk defa almış olduğu seçimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir 
öğrenci, eğitim öğretim programına göre, daha sonraki yarıyıl veya yıllardan 
birinde, o derse eşdeğer başka bir seçimlik ders alabilir, 
(8) Öğrenci başarısız olup tekrarlamak istemediği bir seçimlik dersi 2.kez 
almadığı takdirde bir sonraki yarıyılda kayıt yenileme işlemlerinin bitiminden 
sonra iki hafta içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması durumunda 
üzerinden o ders sorumluluğu kaldırılır, 

denmektedir.  
 
Ancak bu ders kaldırma işlemi dilekçe şartına bağlıdır. Ders ekle/bırak kayıt 

işlemleri sırasında isteyen öğrenci, “işleme devam” kutucuğundan önce WEB 

sayfasında aşağıda örneği görülen dilekçenin altındaki kutucuğa tıklayarak bu 

işlemi sağlayabilir.  

Kayıtlanıp başarısız olduğu bir seçme dersi bulunmayan, 1. Sınıfa yeni kayıt 

olmuş olan veya böyle bir işlemi tercih etmeyen öğrenciler aşağıdaki aşamayı 

atlayacaklardır. 
 

AŞAĞIDAKİ DİLEKÇE; DAHA ÖNCE ÜZERİNİZE ALIP BAŞARISIZ KALDIĞINIZ SEÇMELİ DERSLERİN 

BİRİKMESİNİ ÖNLEYEREK ORTALAMANIZIN YÜKSELMESİNİ SAĞLAYACAKTIR. DİLEKÇENİN İŞLEME 

ALINMASINI İSTİYORSANIZ DİLEKÇE SONUNDAKİ “ONAY” KUTUCUĞUNU İŞARETLEYİNİZ, 

İSTEMİYORSANIZ DİLEKÇEYİ ATLAYARAK İŞLEMİNİZE DEVAM EDİNİZ. 

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığına, 

D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. Madde 7-8 bentleri gereği; yeni 
aldığım “seçmeli derslerin” her birine karşılık olarak, daha önce alıp başarısız olduğum “seçmeli 
derslerden” birinin ders sorumluluğunun üzerimden kaldırılmasını talep ediyorum. 
İş bu dilekçenin D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. Madde 7. Ve 8.  
bentleri gereği Mimarlık Fakültesi Dekanlığına verilmesi gerekli dilekçe yerine geçtiğini kabul 
ediyorum.  
Yukarıdaki dilekçemin işleme alınmasını arz ederim.  (Dilekçe onay işlemi için tıklayınız)    

 

 

 

 


