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…..…………………… FAKÜLTESİ DEKANLIĞI / MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 ………………………………………… BÖLÜM/PROGRAM BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                            

ANKARA  

 

Fakülteniz/Meslek Yüksekokulunuz - Bölümünüz/Programınız .…… sınıf ……..…………… numaralı öğrencisiyim. 

İstenilen ek belgelerle birlikte (X) işareti ile işaretlediğim isteğimin yerine getirilmesini arz ederim. 

                                                                                                                                          …../…../202.. 

                                                                                                                                                   Adı Soyadı 

                İmza 

 

ADRES VE İLETİŞİM TELEFONLARI (Belirtiniz): …………………………………………………………………………… 

 

 

(  )Kaydımın kendi isteğimle silinmesini istiyorum. Kayıt silme nedenini belirtiniz………………………. 

( )Mazeretimin kabul edilerek, kaydımın 20… - 20… Güz (   ) –  20…- 20… Bahar (   ) dönemi süresince dondurulmasını 

istiyorum (Ek-2) 

(  )Sınav notum Öğrenci Otomasyon Sisteminde görülmemektedir.(Aşağıdaki tabloda ilgili yerler doldurulacaktır.) 

 (  )Sınav kâğıdımda maddi hata olup olmadığının incelenmesini istiyorum.( Aşağıda tabloda ilgili yerler doldurulacaktır.) 

 ( )Mazeretim nedeniyle sınavına giremediğim derslerden mazeret sınavına girmek istiyorum.(Ek-2 ve aşağıdaki tabloda ilgili 

yerler doldurulacaktır.) 

(  )Ders kaydımı yenilemek istiyorum.(Dondurulan kaydımın iptali Ek-4 doldurulacak) 

(  )Tek ders / Ek sınav /Sınırsız sınav hakkı sınavına girmek istiyorum. (Ek 3-6 ve aşağıdaki tabloda ilgili yerler doldurulacaktır.) 

(  )Ders notlarının değiştirilmesini istiyorum ( Pilotaj Bölümü) (Ek-5 ve aşağıdaki tabloda ilgili yerler doldurulacaktır.) 

        (  )Mezuniyet işlemlerinin başlatılması (Pilotaj Bölümü) (Ek-5) 

  (  )Yaz okulunda ders açılmasını istiyorum. (Aşağıdaki tabloda ilgili yerler doldurulacaktır.) 

  (  )Uçuşlarımı ……..….… Şehrinde yapmak istiyorum. 

        (  ) ……. Dersinden çekilmek istiyorum. (Aşağıdaki tabloda ilgili yerler doldurulacaktır.) 

        (  )Özel öğrenci olarak ders almak istiyorum 

        (  )Ek ders sınavına girmek istiyorum(Azami süresini dolduran öğrenciler için) 

  (  )………Fakültesinden ……….dersi  güz/ bahar dönemi fakültemde açılmadığı için……… Fakültesinden almak istiyorum 

  (  )Yaz okulu kapsamında Üniversitemizde açılmayan…… derslerini …… Üniversitesinden almak istiyorum. (Aşağıdaki tabloda 

ilgili yerler doldurulacaktır.) 

   (  )Önceki Üniversitemden almış olduğum derslerin sayılmasını istiyorum. (Ek-1) 

 ( )Mazeretim nedeniyle giremediğim derslerden raporlu sayılmak istiyorum. (Ek-2 ve aşağıdaki tabloda ilgili yerler             

doldurulacaktır.) 

         (  )Diğer (Belirtiniz):…………………………………………………………………………… 

 

 

Dersin 

Kodu 

 

Dersin Adı 

 

Dersin Son Alındığı 

Öğretim Elemanı 

 

Sınav Şekli 

(Ara Sınav /Dönem 

Sonu Sınavı /Tek Ders 

Sınavı) 

Sınav Tarihi 

     

     

     

     

     

     

 

 İSTENİLEN EKLER: 

     Ek–1. Ders içerikleri, Transkript 

 Ek–2. Mazeret belirtir belge 

 Ek–3. Not durum belgesi 

Ek–4. ………………………… Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kaydımı dondurdum. 

     Ek-5. Uçuş Kayıt Defteri(Log book) ve Uçuş Ekibi Lisans Fotokopisi 

     Ek-6. Ödeme yapıldığına dair dekont 


