
 

KAYIT ESNASINDA SORUN YAŞAYAN 

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!! 

Üniversitemizde yeni uygulamaya geçen kayıt sistemi nedeni ile bazı uyum sorunları 

yaşanmaktadır. Bu sorunlar ve çözümüne ilikin yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir: 

1. Daha önce bütün zorunlu derslerini alıp başarılı olduğu halde, bologna kapsamındaki 

düzenleme ile 2013-2014 ve sonrası kayıt yaptıran öğrencilerimiz için geçerli olan 

yeni zorunlu derslerden (SOS223- Toplumsal ve Kültürel Tarih, SOS224 Toplumsal 

Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi, SOS323 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı) sistemde 

almak zorunda olduğunuz ders olarak karşınıza çıktığında, bu dersi almadığınız 

takdirde diğer dersleri seçmenize izin vermeyecektir. (1) Öncelikle bu durumdaki 

dersi kayıt programınıza ekleyiniz. (2) almak istediğiniz diğer dersleri sistemden 

ekleyiniz (3) Aslında 2013 öncesi kayıtlı olduğunuz için almak zorunda olmadığınız 

VE YENİ DERS ALABİLMEK İÇİN MECBUREN ALDIĞINIZ BU DERSLER için 

danışmanınıza ders silme dilekçesi veriniz (Ek 1) (4) Eğer bu dersi kodladığınız için 

krediniz başka dersi almaya yetmedi ise ders silme dilekçenize, silinen dersin yerine 

eklemek istediğiniz dersi de yazabileceğiniz dilekçeyi veriniz (Ek 2). 

2. Bologna (2013) öncesinde zorunlu olan ve Bologna kapsamında seçmeli statiye 

geçirilen dersler (TAR241 Sosyal Tarih, SOS218 Türk Sosyo-Kültür Yapısı ve 

SOS105 Hukuka Giriş ) ve zorunlu statüde iken kaldırılan SOS219 Kurumlar 

Sosyolojisi dersini daha önce almış başarısız olmuş ya da hiç almamış 2013-2014 

öncesinde kayıtyaptıran öğrencilerimizin bu derslerin yerine bölüm içi bir derslerini 

saydırmaları ya da yeni bir bölüm içi seçmeli ders almaları gerekmektedir. Aksi 

durumda mezuniyet için gerekli olan zorunlu ders kredisi eksik olacaktır.  

3. Bu durumlar dışında yine de kayıt esnasında sorun yaşayan öğrencilerin kayıt 

programlarını her koşulda yapıp, aşamadıkları sorun için öncelikle danışmanları 

gerekirse öğrenci işleri ile görüşmesi gerekmektedir. Her durumda sistemden 

kaynaklanan sorunları en geç Ekle-Sil döneminde mutlaka aşılacaktır. Yeni uygulanan 

sistem nedeniyle yaşanabilecek bu tarz durumlar nedeniyle öğrencilerimiz ne öğrenci 

işleri ne de bölümümüzce ASLA mağdur edilmeyecektir. 

 

 



Ek1: 

 

 

Sosyoloji Bölümü Başkanlığı’na, 

 

Bölümünüzün …………………. numaralı ………………………. isimli öğrencisiyim. 2013-

2014  sonrasında uygulanan Bologna programında yer alan, ancak ulusal kredi sistemine tabii 

olduğum için benim almak zorunda olmadığım aşağıda kodu ve adı belirtilen dersler sistemde 

programımda görünmektedir. Almak zorunda olmadığım bu ders/derslerin programımdan 

silinmesi konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

 

Saygılarımla, 

 

Ad-Soyad: 

İetişim bilgileri: 

 

 

Silinecek Ders Kodu ve Adı Dönemi  Notu Durumu 

    

    

    

    

    

 

 

Danışman Onayı:



Ek 2: 

 

 

 

 

Sosyoloji Bölümü Başkanlığı’na, 

 

Bölümünüzün …………………. numaralı ………………………. isimli öğrencisiyim. 2013-

2014  sonrasında uygulanan bologna programında yer alan, ancak ulusal kredi sistemine tabii 

olduğum için benim almak zorunda olmadığım aşağıda kodu ve adı belirtilen dersler sistemde 

programımda görünmektedir. Almak zorunda olmadığım bu ders/derslerin programımdan 

silinmesi ve bu derslerin yerine yine aşağıda kodu ve adı belirtilen derslerin programıma 

eklenmesi konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

 

 

Saygılarımla, 

 

Ad-Soyad: 

İetişim bilgileri: 

 

 

Silinecek Ders Kodu ve Adı Dönemi  Notu Durumu Eklenecek Ders Kodu ve Adı 

     

     

     

     

     

 

 

Danışman Onayı:





 


