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COURSE WITHDRAWAL FORM 

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ  /  STUDENT INFORMATION 

Adı / First Name : Soyadı / Surname : 

Öğrenci No / Student No:                                      Fakülte / Faculty:                Bölüm / Department :  

Yazışma Adresi / Contact Address : 

Tel : (Ev / Home)                                           GSM :                                    e-mail : 

 

ÇEKİLMEK İSTENİLEN DERS  /  COURSE TO BE DROPPED 

DERSİN KODU / COURSE 
ID 

DERSİN ADI / COURSE NAME KREDİSİ / CREDİT 

   

 

 

201... / 201... eğitim – öğretim yılı Güz Dönemi / Bahar Dönemi ‘nde yukarıda belirtilen 

dersten çekilmek istiyorum. 

I would like to withdraw from the above-mentioned course in 201... / 201... Academic 

Year – Fall / Spring Semester. 

 
 
 

Tarih / Date        : 

İmza / Signature : 

 
 
 
 
 
 
 

 
                     
                                                               Lütfen arka sayfayı okuyunuz. 
                                                    / Plase read back page 
 

 
 
            

Dersi veren öğretim üyesi / görevlisi /  

Instructor/ Lecturer of the  Course 

Öğrencinin Danışmanı /  

Student Advisor 

İmza / Signature : İmza / Signature : 
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 Öğrenciler 1. sınıf derslerinden çekilemez. / A student is not allowed to withdraw from courses 

during the first two semesters of his/ her undergraduate program. 

 Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları (daha önceki notu FF, FD, NA, U olan) 

derslerden çekilemez. / A student is not allowed to withdraw from courses he/ she has to repeat ( the 

former grades of which are FF, FD, NA, U ). 

 Öğrenciler daha önce çekildiği (W-Withdrawal) notu aldığı derslerden çekilemez./ A 

student is not allowed to withdraw from courses in which he/ she has received the grade (W) before. 

 Öğrenciler bir dönemde en çok 1 dersten çekilebilirler. (ÇAP, YDP, Sertifika dersleri dahil) 

/ A student is allowed to withdraw from only one course at most during a semester including Double Major 

and Minor Programs.  

 Lisans öğrencileri öğrenimleri süresince en fazla 6 dersten çekilebilirler./ A student is allowed 

to withdraw from 6 courses at most, during his/ her undergraduate study. 

 Bir öğrenci çekildiği dersi bölümünde açıldığı ilk dönemde almak zorundadır. / A student has 

to take the course she/has withdrawn in the first semester the course is opened. 

 Son kez açılan intibak derslerinden çekilmeye izin verilmez. / A student is not allowed to 

withdraw from the adjustment courses that are opened for the last time.  

 Dikey Geçiş yoluyla Üniversitemize kabul edilen öğrenciler birinci sınıfa ait almakla yükümlü 

oldukları derslerden çekilemezler. / Students, who enrolled to our University through vertical transfer, 

cannot withdraw from freshman courses that they are required to take. 

 Çekilme izni dönem başından itibaren ilk on hafta içinde yapılır. Dersten çekilmeye, öğrenci 

danışmanının önerisi ve ilgili dersin öğretim üyesinin onayı ile izin verilir. / A student withdraws 

from a course after the drop/add period within the first 10 weeks, following the start of the semester, upon 

the approval of his/her advisor and of the instructor concerned. 

 Herhangi bir seçmeli dersten çekilen öğrenciler bu dersi açıldığı ilk dönemde almakla 

yükümlüdürler. Öğrenciler çekildiği seçmeli dersi yeniden almak istemiyorsa Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü’ne “Seçmeli Ders Değiştirme Formu” vererek bu dersin yerine başka bir 

seçmeli ders alabilirler. / Students who withdrew from an elective course are obliged to take this 

course in the first semester it is opened. If the students do not want to take the elective course they 

withdrew, they can register for another elective course by submitting “Elective CourseChange Form” 

toRegistar’s Office. 

 Yatay geçiş yoluyla Üniversitemize kabul edilen öğrenciler birinci sınıfa ait almakla yükümlü 

oldukları derslerden çekilemezler. / Students who are registered to our University as transfer 

students can not withdraw from freshman courses that they have to take. 

 


