
FEF-04 / Mazeretli Ders İptali Talep Formu 

T.C. 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi 

Öğrencinin Adı ve Soyadı  Telefon No 

Öğrenci Numarası E-posta      

Öğrencinin Bölümü / Programı       Tarih       

  “Formu doldurduktan sonra ders kayıtlanma listesi ve transkript ekleyiniz.” 

 Bölüm Başkanlığı’na 

 akademik yılı            yarıyılı “Ders Kayıtları” ile “Ders Ekleme/Bırakma - Danışman 

Onayları” süreleri içerisinde                                       nedeniyle ders kayıt iptali işlemini 

gerçekleştiremediğim aşağıda ki tabloda verileri yer alan ders kayıt(lar)ımın iptal edilmesini (“Notlar” 

alanında yazılı koşullara uygun olması kaydıyla) talep ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 

İmza: 

Kayıt İşleminin İptali İstenen Ders Verileri ve Sorumlu Öğretim Üyesi Onayları 

Dersin 

Kodu 
Dersin Adı Kredi ECTS 

Dersin Sorumlu Öğretim Üyesinin  

Unvanı   /   Adı-Soyadı    /   İmzası 
Onay 

Ders kayıt işleminin iptali 

Uygundur  /  Uygun Değildir 

Ders kayıt işleminin iptali 

Uygundur  /  Uygun Değildir 

Ders kayıt işleminin iptali 

Uygundur  /  Uygun Değildir 

Ders kayıt işleminin iptali 
Uygundur  /  Uygun Değildir 

Ders kayıt işleminin iptali 

Uygundur  /  Uygun Değildir 

Danışmanın Unvanı /Adı / Soyadı : 

Açıklamalı Görüşü              : Yukarıda yazılı ders(ler)de kayıt iptali işlemi yapıldığında, bulunulan 

dönemde almakla yükümlü olduğu asgari ECTS oranının altına düşmeyecek öğrencinin talebinde sakınca 

bulunmamaktadır. 
Tarih/İmza: 

Bölüm Başkanı    : 

 Uygundur     Uygun değildir 
Tarih/İmza: 

Ekler : 1- Ders Kayıtlanma Listesi  2- Transkript (Mezuniyet) 

Notlar:  

a) Bu form, “Ders Kayıtları” ile “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” süreleri içerisinde kayıtlandığı derslerinin iptal işlemini

geçerli bir mazereti nedeniyle gerçekleştiremeyen ve bu derslerinden kaydının silinmesini talep eden öğrencilere yönelik düzenlenmiştir.

b) Akademik Takvimde ilan edilen “Ders Kayıtları” süreleri içerisinde “Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden hatasız ve eksiksiz olarak ders 

kaydının yapılması öğrencinin, “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” süreleri içerisinde gerekli düzenleme ve düzeltme işlemlerinin talep 

edilmesi öğrencinin, gerçekleştirilmesi ise danışmanının yükümlülüğündedir. 

c) Ders kaydı iptali talebinin işleme alınması için aşağıda ki yazılı durumların meydana gelmesi ve koşulların sağlanmış olması gerekir;

 Öğrencinin haftalık ders programının zorunlu kıldığı veya haklı ve geçerli bir gerekçesinin bulunduğu durumlarda,

 Ders kaydı iptal edildiğinde, bulunulan dönemde almakla yükümlü olunan asgari ders yükü(asgari 30 ECTS) oranının altına düşülmemesi,

 Kayıt iptali istenen derse daha önceki yarıyıllarda kayıtlanılmamış olması, derste başarılı/başarısız/devamsız notun bulunmaması,

 “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” bitiminden, ara sınavlar öncesine kadar ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yapılması.

d) Kaydı iptal edilecek derslerin yerine farklı derslere kayıtlanılmak isteniyorsa “FEF-03 MAZERETLİ DERS EKLEME TALEP FORMU” 

doldurulmalı ve bu form ile birlikte verilmelidir. 

e) Formun elektronik ortam araçlarında düzenlenmesi, çıktısının alınması, eklerinin temin edilmesi, imza aşamalarının yürütülmesi ve Fakülte

Evrak Kayıt Birimine teslim edilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir. 
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