
AD-SOYAD/NAME-SURNAME :

…..../…../…......

ÖĞRENCİ NUMARASI/STUDENT ID NUMBER :

SINIFI / LEVEL :  1.sınıf/Level 1  2.sınıf/Level 2  3.sınıf/Level 3 

MÜDÜRLÜK / DIRECTORATE:                                                                                                                                      

BÖLÜMÜ / DEPARTMENT :                                                                                                                                 

TELEFON / PHONE :                                                                                                                                  

KAYIT DONDURMA DÖNEMİ / TERM FOR OFFICIAL LEAVE OF ABSENCE:

Akademik Yılı / Academic Year: (20….-20…..)   Dönem / Term:
 Güz / Fall -  Bahar /

Spring

Kayıt Dondurma nedeni /   Reason for Official Leave of Absence   :   


Yurtdışı eğitimi / Study Abroad    Askerlik / Military Service

 Sağlık / Health Problems

 Diğer (ise açıklamasını yazınız) / Other (please specify ):

Önceki yıllarda kayıt dondurma var mı? / Have you been on official leave of absence before ? :  Evet / Yes  Hayır /
No

…………………………
ÖĞRENCİNİN İMZASI / STUDENT’S

SIGNATURE
EK: ………………………………………………………………..

: ………………………………………………………………..
: ………………………………………………………………..

………………………..………………………
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ/ FİNANCE 

OFFİCE TARİH / DATE



Doğuş Üniversitesi (“Üniversite”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hakkında azami hassasiyet  göstermekteyiz.  Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm
şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK K.”)’na uygun olarak işlenmesine ve gizliliğinin sağlanmasına büyük
önem vermekteyiz.  Anayasa  m.20/3  ile  tanınan  “kişisel  verilerinizin  korunmasını  isteme”  hakkınızın  bilincinde  olarak,  KVK K.  kapsamında  tanımlı  “Veri
Sorumlusu”  sıfatıyla,  kişisel  verilerinizi  mevzuata  uygun  şekilde  işlemekteyiz.  Daha  geniş  açıklama  için  Doğuş  Üniversitesi
https://www.dogus.edu.tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi 

As Doğuş University (“University”), we show maximum sensitivity about the security of your personal data. As a university, we attach great importance to the
processing and confidentiality of all personal data of all individuals associated with the University in accordance with the Law No. 6698 on Protection of Personal
Data ("KVK K."). Being aware of your right to “ask for the protection of your personal data” recognized by the constitution article 20/3, as “Data Controller”
defined  within  the  scope  of  KVK  K.,  we  process  your  personal  data  in  accordance  with  the  legislation.  For  a  broader  explanation  you  can  visit
https://www.dogus.edu.tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi

hakkımızda: about us kisisel-verilerin-korunmasi: protection of personal data

https://www.dogus.edu.tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi

	…………………………
	………………………..………………………

