DİPLOMA BAŞVURU FORMU
ÖĞRENCİ NO
(Student No)
TC KİMLİK NO
(identity no)
Cep Telefonu
(Cell Phone)
Ev Telefonu
(Phone)

ADI SOYADI
(Name Surname)
FAKÜLTESİ
(Faculity)
BÖLÜMÜ
(Departmat)
E-Posta
(E-mail)

.......................... Fakültesi/Yüksekokulu/MYO Dekanlığına/Müdürlüğüne
Yukarıda adı ve soyadı yazılı öğrencimizin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından diplomasının verilebilmesi için ilişiğinin olup
olmadığının bildirilmesini saygılarımla arz ederim.
M.Dilaver YAR
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
YEMEK YÜRÜTME
TAHAKKUKU

Sağlık Kültür D.Bşk'lığı
2. KAT

jet kartını teslim etmiştir

.... /... / 201..

HARÇ SAYMANLIĞI

Sağlık Kültür D.Bşk'lığı
2. KAT

harç borcu ve ilişiği yoktur

.... /... / 201..

FAKÜLTE/Yüksekokul
KÜTÜPHANESİ

FAKÜLTE/YO/MYO

ilişiği yoktur

.... /... / 201..

MERKEZ
KÜTÜPHANE

MERKEZ KAMPÜS

ilişiği yoktur

.... /... / 201..

ÖĞRENCİ DANIŞMANI

FAKÜLTE/YO/MYO

.... /... / 201..

ANABİLİMDALI
BAŞKANI

FAKÜLTE/YO/MYO

BÖLÜM BAŞKANI
(KOORDİNATÖR)

FAKÜLTE/YO/MYO

Zorunlu ve seçmeli
müfredat derslerini
tamamlayarak
mezuniyet hakkı
kazanmıştır.
İlişiği yoktur.

Öğrenci İşleri

ÖİDB

disiplin ceza
harç borcu

var

......... İşgünü stajını tamamlamıştır. (Staj mecburiyeti olan bölümlerce doldurulacaktır)
STAJ BİTİŞ TARİHİ : ..... / .... / 201...
(Staj Bitiş Tarihi Yazılacaktır,
Mezuniyet tarihine esastır)

STAJ SORUMLUSU
Tarih

: ..... /.... /201...

İmza

:

Mühendislik Fakültesi için Staj Bitiş Tarihleri:
STAJ 1

STAJ2

STAJ3

yok

.... /... / 201..
.... /... / 201..
.... /... / 201..
MEZUNİYET DÖNEMİ 20.…/ 20....
GÜZ FİNAL
GÜZ SONU TEK DERS
BAHAR FİNAL
BAHAR SONU TEK DERS
YAZ OKULU
YAZ SONU TEK DERS
STAJ

* mezuniyet dönemi işaretlenecektir

Yukarıdaki imzalar tamamlandıktan sonra, aşağıdaki belgeler formun ekine eklenerek ÖİDB'e Teslim edilecektir.
1. Nüfus hüviyet cüzdanının veya ehliyetin (TC kimlik no bulunan) tasdiksiz fotokopisi
2. Öğrenci Kimlik Kartları (Bank24 jet kart, öğrenci kimlik kartı ve diğer eski kimlikler) (Teslim edilmediği taktirde Diploma verilmeyecek ve herhangi bir
sebeple kullanıldığı tespit edilen kimlik için ilgililer hakkında kanuni işlem yapılacaktır. )
3. https://ogrenci.gazi.edu.tr/anketmezun/ adresinden Anket Formu doldurulacak.(Çıktı alınmasına gerek yoktur.)
4. 4 adet fotoğraf (Sadece TIP, ECZACILIK ve DİŞ HEKİMLİĞİ öğrencileri için geçerlidir)
*** Herhangi bir sebeple adı ve soyadında değişiklik olan öğrenciler de bir dilekçe ile birlikte evlilik cüzdanı veya mahkeme kararının fotokopisini ve
vukuatlı nüfus cüzdanı örneğini de vereceklerdir.
*** Geçici mezuniyet belgesi sadece diploma düzenlenmeyen birimler için hazırlanmaktadır.
.......................................................................FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MYO ...............................……………………………..………… Bölümü
……………………….……………...........Anabilim Dalı ………………………...... numaralı öğrencinizim. ..…./ ..…./ 20…. tarihinde mezun oldum. Diplomamı
almak için ..…./ ..…./ 20…. tarihinde başvuruda bulunuyorum. Başvurduğum tarih itibarı ile istenilen bütün belgelerimi (kimlik kartı, banka kartı, nüfus
cüzdan fotokopisi vs.) teslim ederek ilişiğimi kestim ve doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ediyorum.
ADRES (Adresses)

Tarih (Date)
İmza (Signature)

