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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

………………………… MÜDÜRLÜĞÜ 

…………………………….. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA 

 

…………………………Fakültesi/Yüksekokulu ………………………………………… Bölümü/Programı ……sınıf 

………………... numaralı öğrencisiyim. İstenen belgeler dilekçem ekinde sunulmuş olup, aşağıda (X) işareti ile belirtilen işlemin 

yapılması hususunda; 

Bilgilerinize gereğini saygılarımla arz ederim. …./…./….. 

Adı Soyadı 

     İmza 

Adres ve iletişim telefonları: 

 

 

(   ) Öğrenci belgesi almak istiyorum.  

(   ) Transkript belgesi almak istiyorum. 

(   ) Kaydımın silinmesini istiyorum. (Ek 2) 

(   ) Mazeretimin kabul edilerek, kaydımın ……………………… süresince dondurulmasını istiyorum (Ekler 1,3) 

(   ) Sınav notum öğrenci otomasyon sisteminde görülmemektedir. (Tablodaki ilgili yerler doldurulacaktır.) 

(   ) Sınav kâğıdımda maddi hata olup olmadığının incelenmesini istiyorum. (Tablodaki ilgili yerler doldurulacaktır.) 

(  ) Mazeretim nedeniyle sınavına giremediğim derslerden mazeret sınavına girmek istiyorum. (Ek 3 ve tablodaki ilgili yerler 

doldurulacaktır.) 

(   ) Ders kaydımı yenilemek istiyorum. (Harç yatırma zorunluluğum bulunmuyor.)  

(   ) Ders kaydımı yenilemek istiyorum. (Harcımı zamanında yatırdım.) (Ek 4) 

(   ) Ders kaydımı yenilemek istiyorum. (Harcımı yasal faiziyle yatırarak) (Ek 4) 

(   ) Ders kaydımı yenilemek istiyorum. (Kayıt dondurma süresi bittiğinden dolayı)  

(   ) Ders kaydımı yenilemek istiyorum. (Dondurulan kaydın iptalinden dolayı) 

(   ) Daha önce alıp başarılı olduğum derslerden muaf olmak istiyorum (Ek 5) 

(   ) Tek ders sınavına girmek istiyorum. (Ek 6 ve tablodaki ilgili yerler doldurulacaktır.) 

(   ) Azami süreyi doldurduğumdan dolayı aşağıdaki derslerden ek sınavlara girmek istiyorum.  

(   ) Görmüş olduğum Eğitim-Öğretim dönemlerindeki İngilizce içerikli derslerin tarafıma verilmesi. (Ek 6) 

(   ) Görmüş olduğum Eğitim-Öğretim dönemlerindeki Bilgisayar içerikli derslerin tarafıma verilmesi. (Ek 6) 

(   ) Görmüş olduğum derslerin içeriklerinin tarafıma verilmesi. (Ek 6,8) 

(   ) Geçici mezuniyet belgesinin tarafıma verilmesi. (Ek 6) 

(   ) ………………………………  tarihleri arasında zorunlu stajımı yapmak istiyorum. 

(   ) Zorunlu stajdan muaf olmak istiyorum. 

 

Sıra Dersin Adı 
Dersin Son Alındığı 

Öğretim Elemanı 

Sınav Şekli  

(Ara-Dönem Sonu Büt-Tek 

Ders, Azami Süre) 

Sınav Tarihi 

1     

2     

3     

4     

5     

 

İSTENİLEN EKLER: 

Ek-1 Öğrenci belgesi                                                      

Ek-2 Nüfus cüzdanı fotokopisi      

Ek-3 Mazeret belirtir belge   

Ek-4 Banka dekont belgesi 

Ek-5 Derslerin onaylı içerikleri ve transkript. 

Ek-6 Transkript 

Ek-7 Askerlikten dolayı kayıt dolduranlar için terhis belgesi 

Ek-8 İlişik kesme belgesi  

Ek-9 a)  Kamu işyerlerinde çalışanlar için staj muafiyet belgesi 

          b) Özel işyerlerinde bağımlı çalışanlar için staj muafiyet belgesi 

          c) Özel işyerlerinde bağımsız çalışanlar için staj muafiyet belgesi 

          d) Öğrenci sigortası takip formu 


