MEZUNİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA
Mezun olma şartlarını taşıyan* öğrencilerimizin diplomalarının hazırlanabilmesi için son başarılı sınavının açıklanıp, tüm derslerinin
sonuçlandırılmasından itibaren Kullanıcı adı ve şifreleri ile Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak Kullanıcı İşlemleri/Belge Talebi/Mezuniyet
Talep Formu isteğinde bulunmanız gerekmektedir. Mezuniyet Talep formunun başkanlığımız tarafından görünmesi yeterli olacaktır,
çıktısının alınmasına veya başkalığımıza gelmenize gerek yoktur. Talebiniz ÖİDB’na ulaşınca mezuniyet işlemleriniz başlatılacaktır.
Bütünleme sınavına veya Ek sınavlara girecek veya Yaz Okulundan ders alacak öğrenciler bunların bitip sonuçlanmasından sonra
Mezuniyet Talep Formu isteğinde bulunacaklardır.
Sınav notları açıklanmamış ve sonuçlandırılmamış öğrenciler kesinlikle Mezuniyet Talep Formu isteğinde bulunmayacaklardır.
Mezuniyet Talep Formu isteğinde bulunurken boşlukları aşağıdaki şekliyle doldurunuz ve “Gönder “ butonuna basınız.

Önemli Not: Yabancı Uyruklu öğrencilerimizden mezuniyet şartlarını sağlayanların “Türkiye Mezunları Bilgi
Formu” nu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkalığı Esenboğa Yerleşkesi B Blok Mezuniyet Ofisine teslim
etmeleri gerekmektedir.
Yabancı uyruklu öğrencilerden Öğrenci Bilgi Siteminde yer alan kimlik bilgilerinde farklılık olanların mezuniyet
talebinde bulunmadan önce İl Göç İdaresi Başkanlığına başvurarak kimlik bilgilerini güncellemeleri
gerekmektedir.
*MEZUN OLMA ŞARTLARI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Öğrenci müfredat derslerindeki zorunlu dersleri almış olmalı.
Öğrenci 360/240/120 AKTS’yi tamamlamış olmalı
Öğrenci Staj zorunlu olan bölümler için staj öğrenimini tamamlamış olmalı.
Öğrencinin akademik not ortalaması en az 2.00 olmalı.
Bitirme projesini tamamlanmış olmalı.
Seçmeli dersler müfredata uygun alınmış olmalı.

MEZUNİYET TALEP FORMU İSTENMESİNDEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER:
1) Mezuniyet Talep Formu isteğinde bulunan öğrenci Öğrenci İşleri tarafından Danışman Mezuniyet Onay Ekranına
yönlendirilir.
2) Danışmanı tarafından öğrencinin mezuniyet şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilir.
3) Mezuniyet şartlarını taşıyan öğrenci danışmanı tarafından onaylanır.
4) Öğrencinin ilişik kesme onayları Öğrenci İşleri, SKS ve Kütüphane Daire Başkanlıkları tarafından sistem üzerinden
online olarak yapılır.
5) Öğrenci ilişik kesme onaylarının gerçekleştiğini kontrol etmelidir.
6) İlişik kesme ve onay işlemleri sonrasında 15 gün içerisinde hazırlanan Diploma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Esenboğa Yerleşkesi B Blok Diploma Teslim Ofisinden alınabilir. (Not: Tescil yapılması gereken programlardan mezun
olan öğrencilerin diplomaları İl Sağlık Müdürlüğü’nce tescil işlemi yapıldıktan sonra teslim edilecektir.)
MEZUN DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize kısa sürede diploma verilmesi planlandığından geçici mezuniyet belgesi
düzenlenmeyecektir.
Mezun olduğunu gösterir belge isteyen öğrencilerimizin, www.turkiye.gov.tr adresinden kullanıcı adları ve E-devlet şifreleri ile sisteme
girerek sırasıyla aşağıdaki işlem basamaklarını yapmaları gerekmektedir:
1. “e-hizmetler” sekmesi seçilir
2. “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” seçeneği seçilir.
3. “Belge Oluştur” butonuna basılır.
4. “Dosya İndir” butonuna basılır.
5. İndirilen pdf dosyasının çıktısı alınır.

