
L sans Kayıt Düzeltme Duyurusu 
LİSANS PROGRAMI KAYIT DÜZELTME BAŞVURULARI DUYURUSU 

SON BAŞVURU TARİHİ:  12.04.2021 

1. Lisans Ders(ler)ini Kayıtlarından (Kayıt Düzeltme) Dilekçesi - Formu 
https://eee.metu.edu.tr/forms linkinden BS Forms başlığı altındaki aşağıda belirtilen form ve 
dilekçe doldurulacaktır. (COVID19 nedeniyle ders çıkarma talebinin detayı açıklama kısmında 
belirtilmelidir). 
  EE BS 15-kayit_duzeltme_formu.doc 
  EE BS 16-kayit_duzeltme_dilekcesi.doc 

2. Danışmandan aşağıda belirtilen içerik doğrultusunda e-posta ile  onay alınacaktır. İçerik 
metni: 
 
“ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na 
2020-2021/2. Döneminde danışmanı olduğum .....numaralı ve   …………….. adlı öğrencinin 
kayıt düzeltme işlemi  tarafımca uygundur/uygun değildir. 
Danışman Ad-soyad: ” ibareli onay e-postası .pdf formatı. 

3. Ders çıkarma işlemi yapılacak ise dersi veren öğretim üyesinden onay alınmasına gerek 
yoktur. 

4. Ders ekleme işlemi yapılacak ise dersi veren öğretim üyesinden aşağıda belirtilen içerik 
doğrultusunda e-posta ile  onay alınacaktır. İçerik metni: 
 

“ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na 

2020-2021/1. Döneminde    .......numaralı ve   …………….. adlı öğrencinin ………kodlu ders 
ekleme talebi  tarafımca uygundur/uygun değildir. 

Öğr. Üyesi Ad-soyad: ” ibareli onay e-postası .pdf formatı. 

 

5. Not Döküm Belgesi (öğrenci bilgi sisteminden alinan . pdf formatında ) 

E-posta ile iletilecek başvuru evrakları: Eksik başvurular değerlendirilmeyecektir. 

 Kayıt Düzeltme Formu 
 Kayıt Düzeltme Dilekçesi 
 Danışman Onay epostası 
 Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait) 

Başvurular ODTÜ e-posta (........@metu.edu.tr)  hesabı uzerinden yapılmalıdır. 

Tüm belgeler .pdf formatında ve (ODTÜ) e-posta yolu (bağlı olunan danışman e-posta adresine cc 
tutularak) ile bölüm öğrenci işleri serdark@metu.edu.tr adresine gönderilecektir. Gönderilen e-
postalarda konu (title) “kayıt düzeltme talebi-programı-ad-soyad-öğrenci no” bilgileri belirtilmelidir. 

NOT: Başvurular,  MFYK sonucu  öğrenci bilgi sisteminden akademik durumlarınıza yönelik 
yansıtılacaktır(3 hafta içerisinde), kontrol ediniz. 

  



 

L sansüstü Kayıt Düzeltme Duyurusu 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI KAYIT DÜZELTME(KAYITTAN DÜŞÜRME)  BAŞVURULARI DUYURUSU 

SON BAŞVURU TARİHİ:  12.04.2021 

1- Lisansüstü Kayıt Düzeltme Dilekçesi 

Öğrencinin tamamlaması gereken işlemler: 

 Öğrenci “Kayıt Düzeltme Dilekçesini” gerekçesini belirterek hazırlar. Dilekçe boş bir kağıda 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine hitaben yazılmalı ve akademik durum belirtilmelidir. 
Ayrıca dilekçede öğrenci no-ad-soyad, programı, adres, telefon,   e-posta @metu.edu.tr 
uzantılı e-posta, danışman bilgileri de yer almalıdır. 

 Danışmandan aşağıda belirtilen içerik doğrultusunda e-posta ile  onay alınacaktır. İçerik 
metni: 
 
“ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na 
2020-2021/1. Döneminde danışmanı olduğum .....numaralı ve   …………….. adlı öğrencinin 
kayıt düzeltme işlemi  tarafımca uygundur/uygun değildir. 
Danışman Ad-soyad: ” ibareli onay e-postası .pdf formatı. 

 Ders çıkarma işlemi yapılacak ise dersi veren öğretim üyesinden onay alınmasına gerek 
yoktur. 

 Ders ekleme işlemi yapılacak ise dersi veren öğretim üyesinden aşağıda belirtilen içerik 
doğrultusunda e-posta ile  onay alınacaktır. İçerik metni: 
 

“ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na 

2020-2021/1. Döneminde    .......numaralı ve   …………….. adlı öğrencinin ………kodlu ders 
ekleme talebi  tarafımca uygundur/uygun değildir. 

Öğr. Üyesi Ad-soyad: ” ibareli onay e-postası .pdf formatı. 

 Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait öğrenci bilgi sisteminden alinan . pdf formatında ) 

 E-posta ile iletilecek başvuru evrakları: Kayıt Düzeltme Dilekçesi, Danışman Onay e-postası, 
Not Döküm Belgesi (İlgili programa ait). Eksik başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Başvurular ODTÜ e-posta (........@metu.edu.tr)  hesabı uzerinden yapılmalıdır. 

Tüm belgeler .pdf formatında ve (ODTÜ) e-posta yolu (bağlı olunan danışman e-posta adresine cc 
tutularak) ile bölüm öğrenci işleri serdark@metu.edu.tr adresine gönderilecektir. Gönderilen e-
postalarda konu (title) “kayıt düzeltme talebi-programı-ad-soyad-öğrenci no” bilgileri belirtilmelidir. 

NOT: Başvurular,  FBE sonucu  öğrenci bilgi sisteminden akademik durumlarınıza yönelik 
yansıtılacaktır(3 hafta içerisinde), kontrol ediniz. 

 

 


