
          MEZUNİYET BAŞVURU DİLEKÇESİ                        
 

* BUÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği: 

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik; lisans programında en az 240 AKTS kredilik; Diş 
Hekimliği Fakültesi ile Veteriner Fakültesinde en az 300 AKTS kredilik; Tıp Fakültesinde ise en az 360 AKTS kredilik dersi başarıyla 
tamamlayan, GANO’su en az 2,00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, 
kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir. 
GEÇİCİ MADDE 1 – Üniversiteye 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ve daha öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler, mezuniyet için 
gereken AKTS kredi yükünü sağlayamamaları durumunda, kayıtlı oldukları programların tüm ders ve çalışmalarından başarılı 
olmaları ve GANO’larının en az 2,00 olması halinde mezun olmaya hak kazanırlar. 
 

NOT: İmza sahipleri formdaki bilgilerden sorumludur. 

BUÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

MEZUNİYET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA 

 

Bölümümüzün ……………….. nolu ………………………….…. isimli öğrencisiyim. BUÜ 

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince aşağıda belirtilmiş olan 

tüm mezuniyet şartlarını sağlamış bulunmaktayım. Mezuniyet işlemlerimin başlatılması için 

gereğini bilgilerinize arz ederim. 

  

Tel no: Tarih: 

 İmza: 

 
 

Mezun Olabilmek için Şartlar: 

1- Tabi olunan müfredatın ders planında belirtilen tüm derslerin alınmış olması 

2- Tüm derslerin ve başarı notlarının transkripte işlenmiş olması  

3- GANO = min. 2,00 

4- AKTS = min. 240 (2014-15 müfredatı ve sonrası için) (Toplam 8 AKTS Staj 1 ve Staj 2 dahil) 

5- Zorunlu stajın tamamlanmış ve kabul edilmiş olması 

(2011-12 müfredatı öncesi için 60 gün, 2011-12 ve sonrası için 50 gün) 

NOT: 

1- Mezuniyet işlemleri, her ayın son Çarşamba günü ve askerlik celp dönemleri gibi özel 

durumlarda yapılmaktadır. 

2-  Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olduğu başvurular dikkate alınmayacaktır. 

3- Dilekçelerin yönetime girebilmesi için en geç, yönetimden önceki Cuma günü saat 12:00’a 

kadar verilmesi gerekmektedir. 

4- Başvurular yönetim tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde sonuçlanacaktır. Başvurular 

Dekanlık Öğrenci İşleri’nde sonuçlanmaktadır. 

5- Dilekçe teslimi, Makine Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne e-posta ile 

(mezuniyetmakine@uludag.edu.tr) yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAYLI BİLGİ için, BÖLÜMÜMÜZÜN SAYFASINDA 

“MEZUNİYET” KISMINI İNCELEYİNİZ. 

 

MEZUNİYET DÖNEMİ 

 20___ / 20___ Güz / Bahar / Yaz  

 

MEZUNİYET ŞEKLİ 

Yarıyıl Sonu / Bütünleme sonrası mezun  

Ek Sınav sonrası mezun  

Yaz Dönemi sonrası mezun  

Staj sonrası mezun 

“Mühendislik Tamamlama Programı” öğrencisiyim. 

 
 
 

 

 

Bursa Uludağ 

Üniversitesi 

Mühendislik 

Fakültesi Mezun 

Anket Formu’nu 

doldurdum. 

 

Yukarıda sayılmış 

olan, mezun 

olmak için gerekli 

tüm şartları yerine 

getirmiş 

bulunmaktayım. 

 

mailto:mezuniyetmakine@uludag.edu.tr
http://uludag.edu.tr/makine/konu/view?id=4551&title=mezuniyet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBqUwNkoKYsRqC2u8HaGBrHsSVoak6WkL3p-30F68B__tmgg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBqUwNkoKYsRqC2u8HaGBrHsSVoak6WkL3p-30F68B__tmgg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

