
 
Mezun Öğrenci İlişik Kesme İşlemi 

 
Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, yönetmelik 
hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrencilerin mezuniyetleri birim yönetim kurulu 
kararlarıyla onaylanır  ve  diploma almaya hak kazanırlar.  
 
Mezuniyet Belgesi hazır duruma gelen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını ilgili 
dekanlığa/müdürlüğe/enstitüye teslim ederek belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan 
alabilirler. Diploma almaya hak kazanan mezun öğrencilere; diploma ile beraber diploma eki 
teslim edilir. Diploması henüz düzenlenememiş mezunlara, mezun olduklarını ve diploma 
bilgilerini içeren Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenir.  
 
Mezun Öğrenci İlişik Kesme İşlemi 
 

1- Öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve gecikme olmaması için 
kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları üniversitemiz/akademik birim kütüphanesine en 
geç final sınavları dönemi içinde elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

2- Bunlar dışında bulunan diğer üniversitemize / akademik birimlerimize  ait her türlü 
malzeme, eşya, alet vb. İlgili birimlere mutlak suretle teslim olunacaktır. 

 

3- Öğrenci kimlik kartları ilgili dekanlığa/müdürlüğe/enstitüye teslim edilecektir.  
Kayıp ise Gazete Kayıp İlanı İle Başvurulacaktır.  

 

Mezuniyetleri onaylanan öğrenciler Geçici Mezuniyet/Diploma Belgelerini alabilmek için ilgili 
dekanlığa/müdürlüğe/enstitüye müracaat ederler. İlgili dekanlık/müdürlük/enstitü öğrencinin; 
Birim, birim kütüphanesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı ile ilgili mezuniyet belgelerini almaya engel bir durum olup olmadığını kontrol 
eder. 
 

1- Kayıtlı kitaplar mutlak suretle kütüphane veya ilgili birimlere teslim edilecektir.  
Kitap teslim işlemi tamamlanmadan,  

2- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait her türlü malzeme, eşya, alet vb. İlgili birimlere 
teslim etmeyen öğrencilerimize,   
 

Geçici Mezuniyet/Diploma Belgeleri teslim edilememektedir. Bu nedenle dönem sonu itibariyle 
kitapların, her türlü malzeme, eşya, alet vb.  ivedilikle teslim edilmesi gerekmektedir.  
 

 İlgili akademik birim tarafından gerekli kontrolleri yapılan öğrencilere;  kayıtlı olunan 
akademik birim ve üniversitemizin diğer birimleri ile ilişik kesmesine engel bir durumu 
olmayanlardan öğrenci kimlik kartı teslim alınarak, mezuniyet transkripti,  lise diploması 
ve diğer evrakları (fotoğraf vb.) öğrenciye teslim edilir. 

 İlgili akademik birimde ilişik kesme işlemini tamamlayan öğrenciler; Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’na müracaat ederek , ÖİDB tarafından harç durumu kontrol edilir. Harç borcu 
olan öğrenciden harç borcu tahsil edilir. Harç borcu tahsil edildikten sonra diploma ile 
beraber diploma eki teslim edilir. Diploması henüz düzenlenememiş mezunlara, mezun 
olduklarını ve diploma bilgilerini içeren Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenir. 
 

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, DİPLOMA, DİPLOMA EKİ YALNIZCA HAK SAHİPLERİNİN 
KENDİLERİNE YA DA NOTER ONAYLI VEKALETNAMELERİNİ İBRAZ EDEN VEKİLLERİNE TESLİM 

EDİLİR. 


