
MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME VE İŞLEM AKIŞI 

1- Mezun olabilmek için öğrencinin tabi olduğu müfredata ait bütün zorunlu ve seçmeli 

dersleri ile stajını başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. 

2- Mezun olmak için dilekçe vermek zorunludur. Öğrenci, bütün derslerini ve stajını 

tamamladıktan sonra dilekçe vermelidir. Bunun dışındaki durumlarda (eksik ders, eksik 

staj, ek ders sınavı öncesi vb.) dilekçe dikkate alınmaz.  

3- Öğrenciler, mezuniyet dilekçelerini ÖğrenciNo@ogr.uludag.edu.tr eposta adresleri 

üzerinden atacaktır. Mezuniyet dilekçelerinde öğrencinin güncel telefon numarası 

bulunmalıdır. Mezuniyet dilekçeleri mezuniyettekstil@uludag.edu.tr  adresine e-mail 

atılmalı ve e-mailin konu kısmına “Öğrencinin numarası, adı – soyadı ve mezuniyet” 

bilgileri yer almalıdır.   

4- Mezuniyet Komisyonu her ayın ilk pazartesi günü toplanmakta olup, bu tarihten sonra 

verilen dilekçeler bir sonraki komisyon toplantısında görüşülür. 

5- 5. ve 6. yarıyıldaki ALAN İÇİ SEÇMELİ 2.GRUP dersleri (TEK 3xxx kodlular) 

toplam 2 adettir ve 5. veya 6. yarıyıldan alınabilir. 7. veya 8.yarıyıldan alınan ALAN 

İÇİ SEÇMELİ 2.GRUP dersleri (TEK 4xxx kodlular)  bu derslerin yerine geçmez. 

6- 7. ve 8. yarıyıldaki ALAN İÇİ SEÇMELİ 2.GRUP dersleri toplam 2 adettir ve 7. veya 

8. yarıyılda alınabilir. 5. veya 6. yarıyıldan alınan ALAN İÇİ SEÇMELİ 2.GRUP 

dersleri (TEK 3xxx kodlular)  bu derslerin yerine geçmez. 

7- Yıllara göre ders planları bölüm web sayfasında verilmiştir.  

8- Tabi olunan müfredat yılına göre mezun olabilmek için tamamlanması gereken toplam 

AKTS bilgileri (zorunlu staj 8 AKTS dahil) aşağıda verilmiştir. 

 

Müfredat yılı Tamamlanması Gereken AKTS (staj dahil) 

2014-2015 240 AKTS 

2015-2016 240 AKTS (% 30 İngilizce) 

2016-2017 240 AKTS (% 30 İngilizce) 

2017-2018 248 AKTS (% 30 İngilizce) 

2018-2019 248 AKTS (% 30 İngilizce) 

 

9- Ders alacağı son yarıyıl sonunda (güz/bahar) mezun durumda olacak ve bütün derslerini 

tamamlamış olmasına rağmen toplam AKTS değerini sağlayamayacak öğrenciler ilgili 

dönemin ders seçimi tarihlerinde “AKTS Tamamlama Başvuru Formu” nu bölüm 

sekreterliğine iletmeleri zorunludur. İlgili forma bölüm web sayfasından ulaşılabilir (Toplam 

AKTS hesaplanırken stajın 8 AKTS olarak toplama dahil edilmesi gerektiği unutulmamalıdır). 
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