
GRUP (SECTION) DEĞİŞİKLİĞİ FORMU 
                Tarih: …./…../…… 

   
Grup (section)  değişikliği istediğim .........................  kodlu ders, kayıtlarıma ekledigim (aşağıda 
belirtilen)  ders ile çakışmaktadır.  
                                                                                                                     Kayıtlı Olunan Dersin  
Ders Kodu        Grup            Gün-Saat                                                       Öğretim Üyesi -  İmzası 
  
 

   

* Yukarıdaki tabloda yer alacak bilgileriniz, 2018-2019/1. Doneminde kayıtlı olduğunuz ve onay 
aldığınız ders bilgisini içermelidir. 
 
** EE213-EE214, EE313-EE314, HIST2201-HIST2206, TURK 303-TURK 304 dersleri cakısmalarında grup 
degisiklikleri yapılmayacaktır. Laboratuvar dersleri icin ilgili Lab. asistanları ile irtibata gecilmelidir. 
Türkce ve Tarih dersleri tum bölümlere coklu grupta acildıgı icin cakısmanın giderilecegi herhangi bir 
gruptan kayıt yaptırılması beklenmektedir. NTE / FE kategorisinde alınan derslerle oluşan ders 
çakışmalarında grup degisikligi, Bolum Baskanlığı’nca uygun goruldugu takdirde yapılacaktır.   
 
EE213 ASİSTANI:  Göktuğ Cihan Özmen                                EE313 ASİSTANI: Hande İbili 
 
 
2018-2019/1. Döneminde kayıtlarıma eklediğim …………… kodlu dersin grubunun (section) 
…………………….. grubundan ……………………..grubuna aktarılmasını  (Sadece EE bölüm dersleri 
için) saygılarımla arz ederim. 
                                                                                Kayıtlı olunan ders                     Geçiş Yapılmak İstenen Ders  
Ders Kodu        Grup            Gün-Saat                  Öğretim Üyesi - İmzası                  Öğretim Üyesi - İmzası 

  
 
 

    

 
 

Not (Durumunuz hakkında isteğe bağlı açıklama ):   
 
Ad-Soyad:         Danışman Onayı 
 

Öğrenci No: 
 

Program: 
 

e-mail: 
 

Tel: 
 

İmza:  
 

Formun EEMB Öğrenci İşlerine son teslim tarihi:  15.10.2018 Saat:11.00  

15 Ekim 2018 tarih saat:11.00’dan sonra gelen dilekçeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.  
Dilekçe sonuçları 19 Ekim 2018 tarihinde, 61 nolu programdan bilgi girişleri yapılarak 
öğrenilebilinir. 
 
Grup değişikliği formu ilgili öğretim üyelerine imzalatılmadan önce , mutlaka kayıt yaptırılmış 
ve ilgili danışmandan kayıt onayı (interaktif ortamda ilk kayıt ve/veya ders ekle-sil süresinde 
(ekle-sil süresinde değişiklik yapmış olanlar için))  
 

2018/1. DÖNEMİ DERS KAYIT ONAYI (approve) ÇIKTINIZ İLE  ( “Semester Detail Info” ve 
“Course Schedule” çıktıları) FORMUNUZU TESLİM EDİNİZ.  
Grup değişiklikleri sadece EE Bölüm dersleri (EE 213 ve EE 313 dersleri hariç) için yapılır.  
 
*Talep edilen gruba aktarılma yapılamaması durumunda ders saati aynı olan başka bir gruba aktarılma işlemi 
yapılması,  Bölüm Başkanlığı yetkisindedir. Grup değişiklikleri yapıldıktan sonra gelen itirazlar kabul 
edilmeyecek ve ikinci bir  grup değişikliği (daha önce kayıtlı olunan grupta dahil olmak üzere) yapılmayacaktır. 
EEMB 


