
 

 

 

.…/…../……. 

 

Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 

Yüksekokulunuz __________________________________________________ programının, 

_____________ numaralı, ______ sınıf öğrencisiyim. Dünyada ve ülkemiz genelinde 

yaşanmakta olan COVİD-19 salgını dolayısı ile zorunlu iş yeri uygulaması dersini  

2020-2021 akademik yılı bahar döneminde (15 Şubat 2021 – 8 Mayıs 2021 

tarihleri arasında) ödev/proje vb. hazırlayarak uzaktan ve çevrimiçi olacak 

şekilde yapmak istiyorum.* 

 

2020-2021 akademik yılı bahar döneminde (15 Şubat 2021 – 8 Mayıs 2021 

tarihleri arasında) ilgili iş yerinde / kuruluşta yüz yüze ve fiilen uygulama 

olacak şekilde yapmak istiyorum.*  

 

2020-2021 akademik yılı bahar döneminde (15 Şubat 2021 – 8 Mayıs 2021 

tarihleri arasında) ilgili program koordinatörü ile üniversitemizde veya 

uygun görülen üniversitelerde yüz yüze ve fiilen uygulamalı eğitim olacak 

şekilde yapmak istiyorum.*   

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

 
* Yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birisi işaretlenmelidir. İşaretlediğiniz seçeneğin aynısının “COVID-19 

Küresel Salgın Dönemi Zorunlu İş Yeri Uygulaması Eğitimi Tercih Formunda” da işaretlendiğinizden emin 

olunuz. 
 

Öğrencinin  

Adı ve Soyadı: 

Cep Telefon Numarası:  

Ev Adresi: 

İmzası: 

 

EKLER 

Ek-1: COVID-19 Küresel Salgın Dönemi Zorunlu İş Yeri Uygulaması Eğitimi Tercih Formu 

 
**COVID-19 Küresel Salgın Dönemi Zorunlu İş Yeri Uygulaması Eğitimi Tercih Formu bu dilekçenin ayrılmaz 

bir parçasıdır. 

***Bu belgeler (dilekçe + tercih formu) öğrenci tarafından bizzat elle doldurulacak ve Başkent Üniversitesi 

Kahramankazan Meslek Yüksekokuluna ilgili program koordinatörü dikkatine kargo ile gönderilecektir. Ayrıca 

bu belgeler (dilekçe + tercih formu) renkli bir şekilde taranarak e-posta yoluyla Kahramankazan Yüksekokul 

Sekreterliğinin kmyo@baskent.edu.tr adresine ve Bilgi olarak da makcakaya@baskent.edu.tr adresine e-posta 

gönderilecektir.   
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Öğrencinin                                                                                                                .… /.… /…… 

Adı / Soyadı  
 

 
Öğrenci No  

 

Programı  

 

 

-Tercih Edilen Zorunlu İş Yeri Uygulaması Eğitimi Yöntemi- 
 

1. ☐  

2020-2021 Akademik yılı bahar döneminde üzerime yükleyecek olduğum zorunlu iş yeri 

uygulaması eğitimi dersini COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan öğretime uygun olacak 

şekilde çevrimiçi ödev, proje vb. uygulamalarla yapmayı tüm yasal sorumluluk 

tamamen bana ait olmak kaydıyla kabul ediyorum. 

2. ☐ 

2020-2021 Akademik yılı bahar döneminde üzerime yükleyecek olduğum zorunlu iş yeri 

uygulaması eğitimi dersini, ortaya çıkabilecek tüm olumsuz sonuçlarını kabul ederek 

ve tüm yasal sorumluluk tamamen bana ait olmak kaydıyla ilgili iş yerinde yapmayı 

kabul ediyorum.  

3. ☐  

2020-2021 akademik yılı bahar döneminde üzerime yükleyecek olduğum zorunlu iş yeri 

uygulaması eğitimi dersini ortaya çıkabilecek tüm olumsuz sonuçlarını kabul ederek 

ve tüm yasal sorumluluk tamamen bana ait olmak kaydıyla ilgili program 

koordinatörü ile üniversitemizde veya uygun görülen üniversitelerde yüz yüze ve fiilen 

uygulamalı eğitim yapmayı kabul ediyorum. 

 

Yukarıda tercih ettiğim zorunlu iş yeri uygulaması eğitimi sürecinde oluşabilecek her türlü 

risklerde sorumluluk tarafıma ait olup, süreçlerle ilgili hiçbir konuda Başkent 

Üniversitesi’nin hiçbir birimi ve/veya çalışanı mesul değildir. Tarafıma ileride oluşabilecek 

tüm hukuki konularda ve muhtemel mağduriyetler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

 

Ad-Soyad  : 

 

İmza           : 

 

Tarih          :  .… /.… /…… 

 

 
Bu belgeler (dilekçe + tercih formu) öğrenci tarafından bizzat elle doldurulacak ve Başkent Üniversitesi 

Kahramankazan Meslek Yüksekokuluna ilgili program koordinatörü dikkatine kargo ile gönderilecektir. Ayrıca bu 

belgeler (dilekçe + tercih formu) renkli bir şekilde taranarak e-posta yoluyla Kahramankazan Yüksekokul 

Sekreterliğinin kmyo@baskent.edu.tr adresine ve Bilgi olarak da makcakaya@baskent.edu.tr adresine e-posta 

gönderilecektir.   
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