Mezun olabilme koşulları nelerdir?
Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu diploma programının bütün çalışmalarını
(ders, staj, bitirme ödevi, seminer vb.) başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması
gerekir.
Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olabilir
mi?
Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olamazlar.
Genel Akademik Not Ortalamasını (GANO) 2.00 altında olan öğrenci ne yapmalıdır?
Mezun olmak için gerekli ortalamayı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki dönemde/dönemlerde
kayıt yenileme ve derse yazılım yaparak gerekli ortalamayı sağlamaları halinde mezun
olabileceklerdir.
Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci hangi durumda önlisans diploması almaya hak
kazanır?
Lisans öğrenimini tamamlamayan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep
etmeleri hâlinde, ön lisans diploması verilir.
Lisans öğrenimini tamamlayamayanlar önlisans diplomasını nasıl alabilirler?
Öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört dönemindeki dersleri başarı ile tamamlaması,
genel akademik not ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve devam ettiği programdan
kaydının silinmiş olması koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.
Mezun olduktan sonra transkript, lise diploması ve belgelerimin aslını ya da onaylı
fotokopisini nereden alabilirim?
Öğrenim gördüğünüz akademik birimden temin edebilirsiniz.
Diplomanın hazır olup olmadığı nereden öğrenilebilir?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet ve Diploma biriminden veya Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığımız web sayfasında “ Ogrenci Diploma Sorgulama” alanından TC kimlik numarası ile
giriş yapılarak öğrenilebilir.
Diplomam henüz hazırlanmamış geçici mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım?
Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler öğrenim gördüğü akademik birime öğrenci kimlik kartlarını
teslim edip, lise diploması, mezuniyet transkriptlerini alarak gerekli imza işlemlerini
tamamladıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan diplomalar hazırlanıncaya kadar
“Geçici Mezuniyet Belgesi” alabilirler.
Geçici Mezuniyet Belgesi/Diploma alırken hangi işlemler yapılır?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Geçici Mezuniyet Belgesi /diploma ve diploma ekini alır.
Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, ne yapmalıyım?
Geçici Mezuniyet Belgesini kaybeden öğrencilere, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan
kayıp ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde, bir nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında
buluna geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi onaylanarak verilir. Başvuru esnasında diploması
hazırlanmışsa diploması verilir.
Diplomayı/Geçici Mezuniyet belgesini kim teslim almalıdır?
Öğrenci kendisi alabilir veya noterden vekâlet verilen kişi tarafından alınabilir.
Diplomanın kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır?
Kayıp diplomaların yerine ikinci nüsha diploma verilir. Kaybedilmesi hâlinde aşağıda belirtilen
belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Mezuniyet-Diploma İşlemleri birimine
başvurulması halinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Kayıp diploma başvuru formu ( Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız )
2. Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi
3. Yerel veya Ulusal yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı
Diplomanın ekinin kaybedilmesi durumunda ne yapılmalıdır?
Diploma eki kaybında yeniden diploma eki başvurusu yapılması gerekmektedir. Kaybedilmesi
hâlinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın MezuniyetDiploma İşlemleri birimine birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı evrakları inceler ve talebin kabul edilip edilemeyeceğine karar verir. Talebin kabulü
halinde aslına uygun olarak hazırlanan diploma ekinin üzerine kaçıncı nüsha olduğu yazılır. Bu
suretle hazırlanan diploma ekinin ikinci nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Kayıp diploma eki başvuru formu ( Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız )
2. Yerel veya Ulusal yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı

