
  

 

 

 

 

Aşağıda belirttiğim neden/nedenlerden dolayı kaydımın silinmesini istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.  

I want my registration to be deleted for the reasonsstated below. I will give you the information you need. 

 

Adı ve Soyadı / Name Surname :…………………………………………… 

Tarih / Date   :…………………………………………… 

İmza / Signature  :…………………………………………… 

 

 

 

Birim Adı / Unit Name Adı Soyadı / Name Surname 

Ünvanı / Title 

Tarih / Date İmza / Signature 

…………………… Fakültesi Sekreteri/  

Faculty Secretary 

   

Sağlık-Kültür-Spor Daire Başkanlığı /  

Health-Culture Sports Department 

   

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı /Department of Library and 

Documentation 

   

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı /  

Department of Computing 

   

Kimlik Teslim /  

Identity Delivery 

   

Mali İşler Daire Başkanlığı / 

Department of Financial Affairs 

   

 

Ayrılma Nedenlerim: 

 

Sağlık Sorunlarım nedeniyle 

Kendi İsteğimle 
Maddi ve ailevi nedenlerle  

Yatay Geçiş Yapacağımdan 

Yeniden YGS’ye gireceğimden  
Yurt Dışı Eğitim 

Başarısızlık nedeniyle  

Askere Gideceğimden 

Hazırlık Programını Başaramadığımdan dolayı 

 
 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

My Reasons for Leaving: 

 

Health problems 

My own Request 
For financial and family reasons 

I am going to transfer 

I will enter YGS again 
Study abroad 

Due to failure 

I am going to the army 

I could not succeed in the Preparatory Program 

 
 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

KAYIT SİLDİRME BAŞVURU FORMU / 

REGISTRATION CANCELLATION APLICATION FORM 

 



 

 

AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS 

 

İlişik Kesme  

MADDE 36 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydının 

silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.  

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin 

tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.  

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.  

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği 

kesilebilir.  

 

 

   Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

Head of Student Affairs Department 

 


