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Mezuniyet Takip Sistemi (MTS), toplam 4 ayrı sayfada yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesine
bağlı olarak çalışan bir sistemdir. Sistemi oluşturan sayfalar, işlem yapacak kişilerin veya birimlerin
yetkilerine göre hiyerarşik yapı içerisinde ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oluşturulan
kurallara göre tasarlanmıştır.
Sistemi oluşturan sayfalar;
1- Öğrenci Mezuniyet Takip Sayfası
2- Danışman Mezuniyet Takip Sayfası
3- Birim Mezuniyet Takip Sayfası
4- ÖİDB Mezuniyet Takip Sayfası
Mezuniyet kriterleri;
1- Üniversite Kütüphanesi ile ilişiğinin olup, olmadığı
2- Harf notu onaylanmamış dersleri (sınav sonucu) bulunup, bulunmadığı,
3- Mezuniyet için gerekli toplam kredinin tamamlanıp, tamamlanmadığı,
4- Mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredisinin tamamlanıp, tamamlanmadığı,
5- Ortak zorunlu derslerin alınıp, alınmadığı,
6- AGNO’nun minimum 2.00’ın üzerinde olup, olmadığı,
7- Başarısız (FF, Z) dersinin bulunup, bulunmadığı,
8- Katkı payı / Öğrenim ücreti borcunun olup, olmadığı
Bunlara ilaveten,
1- Danışmanlar tarafından öğrencinin,
a. Staj, bitirme ödevi ve benzeri konularda varsa yükümlülüklerin tamamlanıp
tamamlanmadığı,
2- Birim öğrenci işleri tarafından öğrencinin,
a. Staj, bitirme ödevi ve benzeri konularda varsa yükümlülüklerin tamamlanıp
tamamlanmadığı,
b. Birim üniteleri ( birim kütüphanesi, ayniyat saymanlığı gibi) ile ilişiğinin olup
olmadığı
Kontrol edilmekte ve ilgililerin bu kriterlere vereceği cevaba bağlı olarak öğrencinin mezuniyet
işlem süreci takip edilmektedir.
Ayrıca, öğrencinin girmiş olduğu en son sınav tarihi, mezuniyet tarihi olarak belirlenmekte,
ancak öğrencinin mezuniyet tarihinin son sınav tarihi olmaması durumu (staj bitirme tarihi, bitirme
ödevi teslim tarihi gibi) dikkate alınarak ilgili personel tarafından mezuniyet tarihi bilgisi
güncellenebilmektedir.

1- Öğrenci Mezuniyet Takip Sayfası
Bu sayfa aracılığı ile kayıtlı oldukları programın son yarıyılında/yılında bulunan öğrenciler
mezuniyet kriterlerine bağlı olarak mezuniyet işlemlerini başlatabilmekte veya bu işlemi, danışmanı
tarafından onaylanıncaya kadar iptal edip geri alabilmektedirler.
Mezuniyet kriterlerinde hata olduğunu düşünen öğrenciler, ilgili birimlere başvurarak bu hataları
düzelttirebilmektedirler.
Mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için, kriterlerin tümünün tamamlanmış olması
gerekmektedir.
Mezuniyet işlemi danışman tarafından onaylanmadığı sürece öğrenci “Mezuniyet İşlemini
Durdur” butonunu kullanarak başlatmış olduğu mezuniyet işlemini geriye alabilecektir.
Mezuniyet işlemini başlatan öğrenci yine bu sayfa aracılığı ile işlem aşamalarını takip
edebilecektir.
MEZUNİYET İŞLEMİNİ
MEZUNİYET İŞLEMİNİ
BAŞLATMAMIŞ ÖĞRENCİ
TAMAMLAMIŞ ÖĞRENCİ

2- Danışman Mezuniyet Takip Sayfası
Mezuniyet işlemleri ile ilgili kriterleri tamamlayıp, mezuniyet işlemlerini başlatan öğrencilere ait
bilgiler, ilgili öğretim elemanının “Danışman Mezuniyet” sayfasında yer alacaktır.
Bu sayfada danışman öğretim elemanı mezuniyet işlemini başlatan öğrencinin;
 Not kartı
 Not karteksi (Detaylı)
gibi bilgilere ulaşıp, görüntüleyip inceleyebilecek ve gerekli kontrollerini yapabilecektir.
Danışman öğretim elemanı, mezuniyet işlemini onaylamak istediği öğrenci için “Mezuniyet
Onayla” butonunu tıkladığında, mezuniyet kriterlerinin (8 kriter) görüntülendiği bir pop-up penceresi
açılacak bu pencerede yer alan bilgilere bağlı olarak gerekli kontrolleri yapabilecektir.
Kayıtlı olduğu programda, staj, bitirme ödevi veya tezi gibi öğrencinin müfredatında yer almayan
yükümlülükler eğer danışman öğretim elemanları tarafından takip ediliyorsa, sayfada yer alan “Öğrenci
akademik (staj, bitirme ödevi v.s) çalışmalarını tamamlamıştır.” bilgisine ait kutucuğu işaretledikten
sonra “Onayla” butonu aracılığı ile öğrencinin mezuniyet işlemini gerçekleştirebilecektir.
Mezuniyet işlemi birim öğrenci işleri personeli tarafından onaylanmadığı sürece danışman öğretim
elemanı “Onay Kaldır” butonunu kullanarak onaylamış olduğu mezuniyet işleminin onayını geriye
alabilecektir.

3- Birim Mezuniyet Takip Sayfası
Mezuniyet işlemleri ile ilgili kriterleri tamamlayıp, mezuniyet işlemlerini başlatan, danışman
öğretim elemanı tarafından bu işlemi onaylanan öğrencilere ait bilgiler, ilgili birim öğrenci işleri
personelinin “Birim Mezuniyet Onay” sayfasında yer alacaktır.
Bu sayfada danışman öğretim elemanı mezuniyet işlemini başlatan öğrencinin;
 Not kartı
 Not karteksi (Detaylı)
gibi bilgilere ulaşıp, görüntüleyip inceleyebilecek ve gerekli kontrollerini yapabilecektir.
Birim öğrenci işleri personeli, mezuniyet işlemini onaylamak istediği öğrenci için “Mezuniyet
Onayla” butonunu tıkladığında, mezuniyet kriterlerinin (8 kriter) görüntülendiği bir pop-up penceresi
açılacak bu pencerede yer alan bilgilere bağlı olarak gerekli kontrolleri yapabilecektir.
Kayıtlı olduğu programda öğrencinin;
 Staj, bitirme ödevi veya tezi gibi öğrencinin müfredatında yer almayan yükümlülükler,
 Birim üniteleri (birim kütüphanesi, ayniyat saymanlığı) ile ilişiğinin olup olmadığı,
konularında sayfada yer alan
 “Öğrenci akademik (staj, bitirme ödevi v.s) çalışmalarını tamamlamıştır.”
 “Öğrencinin birimimiz üniteleri (Kütüphane, Ayniyat Saymanlığı) ile ilişiği
kalmamıştır”
bilgilerine ait kutucuklarla işaretledikten sonra “Onayla” butonu aracılığı ile öğrencinin mezuniyet
işlemini gerçekleştirebilecektir.
Öğrencinin mezuniyet tarihinin belirlenmesinde son sınav tarihi, sistemde yer aldığı şekliyle, esas
alınacaktır. Ancak öğrencinin mezuniyet tarihinin son sınav tarihi olmaması durumu (staj bitirme tarihi,
bitirme ödevi teslim tarihi gibi) dikkate alınarak ilgili personel tarafından mezuniyet tarihi bilgisi
güncellenebilecektir.
Birim öğrenci işleri personeli, yukarıda yer alan açıklamalara bağlı olarak, “Onayla” butonu
aracılığı ile öğrencinin mezuniyet işlemini gerçekleştirebilecektir.
Mezuniyet işlemi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli tarafından onaylanmadığı sürece
öğrenci “Onay Kaldır” butonunu kullanarak başlatmış olduğu mezuniyet işleminin onayını geriye
alabilecektir.

4- ÖİDB Mezuniyet Takip Sayfası
Mezuniyet işlemleri ile ilgili kriterleri tamamlayıp, mezuniyet işlemlerini başlatan, danışman
öğretim elemanı ve Birim Öğrenci İşleri personeli tarafından bu işlemi onaylanan öğrencilere ait
bilgiler, ilgili birim öğrenci işleri personelinin “OİDB Mezuniyet Onay” sayfasında yer alacaktır.
OİDB personeli tarafından yetkili olduğu birime sınırlı olmak kaydıyla,
 Program satırında yer alan açılır menü (combo)’den ilgili program seçilip,
 Mezuniyet Durumu satırında yer alan açılır menü (combo)’den de
o Mezuniyet işlemi onaylanmamış öğrenci seçilerek yan tarafta yer alan “ONAYLA”
butonu ile öğrencinin mezuniyeti onaylanacak
o Daha sonra mezuniyeti onaylanmış öğrenci seçilerek yan tarafta yer alan “MEZUN ET”
butonu ile öğrencinin mezuniyet işlemi gerçekleştirilecektir.
Mezuniyet işlemi tamamlanan öğrenci için, şahsi dosyasında arşivlenmek üzere sistem tarafından
hazırlanacak olan “İLİŞİK KESME BELGESİ”nin yazıcıdan çıktısı alınacak ve işlem tamamlanmış
olacaktır. İlişik kesme belgesinde, öğrenci bilgiler, mezuniyet kriterleri, mezuniyet işlem süreci
(tarihsel/saatsel olarak) ile ilgili bilgiler yer alacaktır.
Mezuniyet işlemi ÖİDB Personeli tarafından tamamlanan öğrencinin mezuniyet işlemi hiçbir
personel tarafından geri alınamayacaktır.

