
 

Dilekçe Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra işleme alınacaktır. 
 

 

T.C. 
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

KAYIT DONDURMA BAŞVURU DİLEKÇESİ 
 

AKADEMİK YIL: 2022 - 2023 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
………………………………………………………………………………… BÖLÜM BAŞKANLIĞINA 

 
  Bölümünüz öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim gerekçe dolayısıyla ……………...(Bir Yarıyıl/İki Yarıyıl) 

kaydımın dondurulmasını istiyorum. 

  Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 
Adı ve Soyadı :   

 
_ _   /_ _  / 20__ 

 
 
 
 
 

İMZA 

T.C. Kimlik No. :  
Okul Numarası :  
Bölümü :  
Programı :  
Cep. Tel. No. : 0 - 5 
E-Mail Adresi : …………................ @ …………................ 

İkametgâh 
Adresi :  

MAZERET GEREKÇESİ: 
 Hastalık Hali. (Öğrencinin veya birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir 
rahatsızlığının bulunması veya en az 20 günlük heyet raporu almasını gerektirecek bir durumunun oluşması halinde >> Bu Durum 
Raporla Belgelenmelidir) 

 Yakınlarından Birinin Vefatı. (Öğrencinin birinci veya ikinci derece yakınlarından birinin vefatı nedeniyle eğitimine ara vermek 
zorunda kalması halinde >> Bu Durum Belgelenmelidir) 

 Tutukluluk ve Hükümlülük Hali. (Öğrenci en az 20 gün süreli tutuklanmış ise; tutuklama kararının bir suretinin, form ekinde 
sunulması gerekir.) (Öğrenci hüküm giymiş(Terör suçu hariç) ise; kararın bir suretinin form ekinde sunulması gerekir) 

 Maddi Durumun Yetersiz Olması Hali. (Öğrenci dilekçe ekinde resmi kurumlardan alacağı ihtiyaç sahibi olduğuna dair belge ile 
başvurması gerekir) 

 Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali. (Öğrencinin en az 20 gün süreli olarak, ulusal veya uluslararası 
yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirilmesi durumunda; resmi belgesini 
sunması gerekir) 

TALEP EDİLEN AKADEMİK YIL ve YARIYIL(LAR): 

Akademik Yıl Yarıyıl Talep Edilen Akademik Yıl ve Yarıyılı Yazınız 

2022 - 2023 Güz  
Tek seferde en fazla 2 

yarıyıl kayıt dondurma 

talebinde 

bulunabilirsiniz. 2022 - 2023 Bahar  

 
Bu Kısım Öğrenci İşleri Birimi Tarafından Doldurulacaktır. 

Öğrenci eğitim süresince ……... yarıyıl kayıt dondurmuştur. (En fazla 6 yarıyıl kayıt dondurabilir) Talebi Uygun  Değil  
Öğrenci ilgili yarıyılda kayıt dondurma başvurusundan önce derse(lere) yazılma yapmıştır.   
(Dilekçe Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra; yazılma yapmış 
olduğu ders(ler) silinecektir)     

Evet  Hayır  

EKLER: 
 EK-1   Mazeret Belgesi 
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