BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEZUNİYET AKIŞ ŞEMASI

Tabi olduğunuz “Ders Planı”na ulaşınız.
(Bölümümüzün sayfasında “Mezuniyet İşlemleri” kısmına bakınız…)
“Taslak Transkriptinizin”, tabi olduğunuz ders planında bulunan
1, 2, 3, 4, 5

tüm dersleri içerdiğinden emin olunuz.
(Otomasyon hesabınıza bakınız…)

“GANO Değerinizin” en az 2,00 olduğundan emin olunuz.
“AKTS Miktarınızın” en az 240 olduğundan emin olunuz.
“Staj Günü Sayınızın” tam olduğundan emin olunuz.

6,7,8

9, 10

“Kütüphane İlişik Kesme Belgenizi”
internet yoluyla alınız.

11

“Yeni Mezun Anketinizi” doldurunuz.
(Bölümümüzün sayfasında “Mezuniyet İşlemleri” kısmına bakınız…)
“Mezuniyet Başvuru Formunuzu” doldurunuz.
(Bölümümüzün sayfasında “Mezuniyet İşlemleri” kısmına bakınız…)
“Kütüphane İlişik Kesme Belgesi
ve Mezuniyet Başvuru Formu”nu
e-posta yoluyla bölümümüze iletiniz.

12

Hükümet Burslusu iseniz, YTB’den (Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanlığı’ndan) temin edilecek “Borcu Yoktur Yazısı”nı da
Bölüm Sekreterliğimiz’e iletiniz.
13

Gerekirse YANDAL-ÇİFT ANADAL KOMİSYONU ile iletişime geçiniz.

NOT: Konuyla ilgili fakültemizin bilgilendirmesi
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“ISL3008 Girişimcilik” ve “ATA202 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi III (Nutuk)” dersleri hiçbir ders
planı için zorunlu değildir.
MAK4433 Proje Hazırlık dersi, 2012-13 ve sonrası ders planlarına tabi olan, 2015-16 ve sonrasında
MAK4004 Bitirme Ödevi dersini alanlar için bir ön-koşuldur, zorunludur.
MAK3009 Mühendislikte Proje Yönetimi dersi, 2012-13 ve sonrası ders planlarına tabi öğrenciler
için zorunludur.
Sorumlu olunan diğer zorunlu ve seçmeli dersler, tabi olunan ders planından kontrol edilmelidir.
Mezun durumuna gelen öğrenciler, son dönemde alabilecekleri ders yüklerine ilave bir ders
ekleyebilirler.
2014-15 öncesi ders planlarına tabi öğrencilerin mezuniyetinde 240 AKTS sınırı aranmaz.
2014-15 ve sonrası ders planlarına tabi öğrencilerin, (taslak transkriptlerinde bulunmasa dahi)
toplam 8 AKTS Staj I ve Staj II dersleri, mezuniyet aşamasında AKTS değerlerine eklenecektir.
Yıllar içerisinde bazı derslerin AKTS değeri değişebilir. Esas olan, ders planının tamamlanması ve
2014-15 ve sonrası ders planları için en az 240 AKTS değerine ulaşılmasıdır.
2011-12 müfredatı öncesi için 60 gün, 2011-12 ve sonrası için 50 gün staj zorunluluğu vardır.
Başvuru formunda, staj danışmanınıza stajınızı onaylatacağınız bir bölüm bulunmamaktadır.
Kontroller, başvurunuzdan sonra staj komisyonunca yapılacaktır.
“Kütüphane İlişik Kesme Belgesi” için internet adresi:
https://uludag.edu.tr/kutuphane/konu/view?id=6823%E2%80%9DMezuniyet
Mezuniyet başvurusu için e-posta: mezuniyetmakine@uludag.edu.tr
Anadalınız Makine Mühendisliği değilse ve bölümümüzde Yandal ya da Çift Anadal yaptıysanız,
size ait “Lisans Programı Ders Seçim Formu” ve anadalınızdan temin edeceğiniz “Mezuniyet
Belgesi” ile birlikte YANDAL-ÇİFT ANADAL KOMİSYONU ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK:
2014-15 ders planına tabi olan bir öğrenci, 2014-15 ders planına ve taslak transkriptine bakarak:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Her dönem alması zorunlu olan dersleri,
3 adet Sosyal Seçmeli dersi (örneğin Patent ve Endüstriyel Tasarım)
1 adet Teknik Seçmeli dersi (örneğin Talaşlı İmalat)
6 adet I. Grup Seçmeli dersi (örneğin Takım Tezgâhları)
4 adet II. Grup Seçmeli dersi (örneğin Üretim Otomasyonu)
Proje Hazırlık dersini (2012-13 ve sonrası ders planlarına tabi olduğu ve 2015-16 ve
sonrasında Bitirme Ödevi dersini aldığı için)
✓ Mühendislikte Proje Yönetimi dersini (2012-13 ve sonrası ders planlarına tabi olduğu için)

almış olduğunu, minimum 2,00 GANO ve 240 AKTS şartlarını sağladığını kontrol etmelidir.
Ayrıca, min. 50 gün staj yapmış olmalıdır. (Zorunlu staj; 2011-12 müfredatı öncesi için 60 gün, 2011-12
ve sonrası için 50 gün olduğundan dolayı.) Bu staj süresi, bir seferde min. 10 gün olmak üzere aşağıdaki
stajları içerebilir:
✓
✓
✓
✓

Yaz stajı,
Dönem-arası staj,
Atölye stajı,
Dönem-içi staj (2 dönem yapılan dönem-içi stajda, toplam gün sayısına bakılmaksızın staj
tamamlanmış sayılmaktadır.),
✓ Akademik takvim içinde yapılan staj (Bu staj, ancak herhangi bir ders alınmıyorsa yapılabilir.
Bu stajın yapıldığı dönemde harç ödemesi yapılmaz.),
✓ Bölümümüz staj komisyonuna başvurusu yapılmış ve kabul edilmiş yatay-dikey geçiş staj
muafiyeti.
16 Haziran 2022

