
 
 

AKDAĞMADENİ MYO MEZUNİYET İŞLEMLERİ 

1) Mezun durumunda olan öğrencilerimiz (Sorumlu olduğu derslerini vermiş, GANO’su 2.00 ve 

üzerinde olan, stajını tamamlamış öğrenci) ilan edilen tarihlerde mezuniyet işlemlerine 

başlamadan önce ilk olarak “YBÜ-FRM-133 MEZUNİYET İŞLEMLERİ BAŞLATILMASI FORMU”nu 

doldurmalı, daha sonrasında doldurduğu formu imzalayarak birim öğrenci işlerine elden teslim 

etmeli ya da imzalayıp taratıp akdagmyo@yobu.edu.tr adresine e-mail ekinde göndermelidir (E-

mail ile gönderilen belgelerin aslını daha sonra geçici mezuniyet belgesi almaya geldiğinizde 

Öğrenci İşlerine teslim ediniz). E-mail konu başlığına Mezuniyet talep formu-Öğrenci Adı-

Öğrenci No-Bölümü yazılmalıdır. (SINAV NOTLARI AÇIKLANMAMIŞ VE SONUÇLANDIRILMAMIŞ 

ÖĞRENCİLER KESİNLİKLE MEZUNİYET İŞLEMLERİ BAŞLATILMASI FORMU 

DOLDURMAYACAKLARDIR). 

  

2) Mezuniyet işlemleri başlatılması formu öğrenci tarafından teslim edildikten sonra öğrencinin 

mezuniyet durumu okulumuz ilgili birimleri tarafından değerlendirilecek, mezuniyeti onaylanan 

öğrenciler okulumuz internet sitesinde http://myoakdag.bozok.edu.tr/ yayınlanacaktır. 

Okulumuz internet sitesinde mezuniyeti onaylanan öğrenciler listesinde yer alan öğrencilerimiz 

geçici mezuniyet belgelerini alabilmek için öncelikle Yozgat Bozok Üniversitesi Mezunlar Birliğine 

kayıt olmalı ve ilişik kesme işlemini online olarak gerçekleştirmelidir. İlişik kesme işleminin 

tamamlanıp tamamlanmadığını online olarak takip edebilirsiniz. (İSMİNİZ İNTERNET SİTEMİZDE 

YAYINLANMADAN VE İLİŞİK KESME İŞLEMİ TAMAMLANMADAN GEÇİCİ MEZUNİYET BELGENİZİ 

ALMAK İÇİN LÜTFEN GELMEYİNİZ). 

 

3) Mezunlar birliğine üye olduktan ve İlişik kesme onayı da aldıktan sonra öğrencilerimizin GEÇİCİ 

MEZUNİYET BELGESİ almak için Öğrenci Kimlik Kartı ile birim öğrenci işlerine gelmeleri 

gerekmektedir. Geçici Mezuniyet Belgesi ilgili öğrenciye elden teslim edilir. Bir başka kişiye 

teslimi ancak NOTER ONAYLI VEKÂLET verilmesi ile mümkündür.  

İlişik kesmek için üniversitemiz ana sayfasından (http://bozok.edu.tr/) E-hizmetler sekmesi 

altında İlişik Kesme formuna tıklayınız (https://oiks.bozok.edu.tr/). Online ilişik kesme 

formunu doldurunuz. 

Mezuniyet işlemleri başlatılması formunu okulumuz öğrenci işleri biriminden temin 

edebilirsiniz. Ya da mezuniyet işlemleri başlatılması formunu indirmek için Akdağmadeni 

MYO internet sayfasından (http://myoakdag.bozok.edu.tr/) hızlı erişim -> formlar -> öğrenci 

formları sekmesine tıklayınız. İlgili formu doldurunuz. 

Mezunlar birliğine üye olmak için Bozok Üniversitesi Mezunlar Birliği internet sayfasından 

(https://mezun.bozok.edu.tr/) Üyelik -> Mezun Veritabanı sekmesine girip kaydınızı 

tamamlayınız. 
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Öğrencilerimiz aynı zamanda mezun durumda olduklarını gösterir belgeyi e-devlet üzerinden de 

alabilirler. Bunun için aşağıdaki adımları izleyiniz:  

1. www.turkiye.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve E-devlet şifresi ile sisteme girilir. 

2. “e-hizmetler” sekmesi seçilir 

3. “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Yükseköğretim Mezun Belgesi 

Sorgulama” seçeneği seçilir. 

4. “Belge Oluştur” butonuna basılır. 

5. “Dosya İndir” butonuna basılır. 

6. İndirilen pdf dosyasının çıktısı alınır. 

 

DIPLOMA İŞLEMLERİ 

Önlisans diploması çıkan öğrenciler Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile daha sonra diplomalarını 

alabilirler. 

 

ÖZET 

MEZUNİYET İŞLEMLERİ BAŞLATILMASI FORMUNU DOLDURUN, İMZALAYIN, ELDEN TESLİM EDİN 

YA DA TARATIP E-MAIL ATIN. 

 

İSMİNİZ MEZUNİYETİ ONAYLANAN ÖĞRENCİLER LİSTESİNDE YAYINLANDIYSA; 

 

MEZUNLAR BİRLİĞİNE ÜYE OLUN. 

 

İLİŞİK KESME İŞLEMİNİ YAPIN. 

 

İLİŞİK KESME İŞLEMİNİZ TAMAMLANDI İSE; 

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTINIZ İLE OKULUMUZA GELEREK GEÇİCİ MEZUNİYET BELGENİZİ 

ALABİLİRSİNİZ YA DA E-DEVLET ÜZERİNDEN MEZUN BELGESİ ALABİLİRSİNİZ. 

 

ÖNLİSANS DİPLOMASI ÇIKAN ÖĞRENCİLER GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN ASLI İLE DAHA 

SONRA DİPLOMALARINI ALABİLİRLER. 

 


