
Mezuniyet İşlemleri 

DEĞERLİ MEZUN ADAYLARIMIZ 

2021-22 Akademik yılı Bahar dönemi Lisansüstü mezuniyet törenimiz  
5 Temmuz 2022 tarihinde ,Rektörlük Binası Havuz başında , Lisans ve Önlisans 
mezuniyet törenimiz 6 Temmuz 2022 tarihinde DAÜ Yasin Düşüner Stadyumunda 
saat 19:00 da gerçekleşecektir.   

 

Mezun Adayı Olan Tüm Öğrenciler; 

Mezuniyet işlemlerinin  tamamlanabilmesi  için  aşağıdaki adımları takip ederek  işlemlerini 
tamamlamaları gerekmektedir.  

Mezuniyet ile ilgili tüm işlemler online olarak  öğrenci portallarından tamamlanacaktır.  

 

1- İLİŞKİ KESME İŞLEMİ 
İlişki kesme işlemleri  (13.06.2022 - 29.06.2022)  tarihleri arasında tamamlanmalıdır. 
İlişki kesme işlemlerinizi tamamlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz. 

  

• Öğrenci portalınıza giriş yapınız.  
 

•  Açılan pencerede (Mezuniyet İşlemleri Ödemesi linkinden online ödeme 
https://epay.emu.edu.tr/fees )  mezuniyet işlemleri için belirtilen miktarı online olarak 
gerçekleştiriniz.  (Okul borcunuz var ise açılan pencerede önce o miktar görülecektir. Bu 
miktarı ödedikten sonra  mezuniyet işlemleri için gereken işlemleri başlatabileceksiniz.) 

 

• Ödemesini  gerçekleştiren tüm mezun adayları 13.06.2022 tarihi itibari ile cübbe,şal ve 
mezuniyet hediyelerini Öğrenci Hizmetleri Ofisinden temin edebileceklerdir.  
 

          NOT:     

• Ödeme işlemini gerçekleştiren mezun adaylarının bilgileri otomatik olarak ilgili birimlere  
gönderilir. (Bölüm  Dekanlığı , Mali İşler Müdürlüğü , Kütüphane , Spor  İşleri 
Müdürlüğü,Sosyal Aktiviteler , Bilgi İşlem Merkezi,Lisansüstü Eğitim ve Araştırma 
Enstitüsü (yüksek lisans  öğrencileri için ) ve Yurtlar ). 
 

• İlgili birimler tarafından gerekli olan borç kontrolleri sağlandıktan sonra, yapılan işlemlerin 
birim onayları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne  iletilecektir. 
  

• Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından tüm işlemler kontrol edilip onaylandıktan sonra ilişki 
kesme işleminiz tamamlanmış olacaktır.  

 

• Üniversite ile ilişkiniz mezuniyet tarihi itibari ile kesilmiş olacaktır. 
 

• Yurtdışına çıkış yapacak olan mezun adaylarımızın en geç 2 ay içerisinde adadan çıkış 
yapmaları gerekmektedir.                                                                                                                       

İLİŞKİ KESME İŞLEMLERİNİZ BAŞLATILMIŞTIR !  DİPLOMA İŞLEMLERİNE GEÇİNİZ ! 

 

https://epay.emu.edu.tr/fees


      2- DİPLOMA İŞLEMLERİ   

KKTC UYRUKLU MEZUN ADAYLARI:    
 

      Diploma Teslimatı: 

Törene Katılacak olanlar 

• İlişki Kesme işlemini tamamlayan KKTC uyruklu mezun adayları diplomalarını 6 Temmuz 
2022 Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mezuniyet töreninde alacaklardır. 
 

Törene Katılmayacak olanlar 

• Törene katılmayan mezunlarımız diplomalarını 7 Temmuz  2022 Perşembe gününden itibaren 
mesai saatleri içerisinde Öğrenci Hizmetleri ofisinden gelip alabilirler.  
 

 
TC VE YABANCI UYRUKLU MEZUN ADAYLARI 
 
İlişki kesme işlemini tamamlayan tüm TC ve Yabancı uyruklu mezun adayları, diploma 
işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıdaki adımları takip ediniz.   

 

• Öğrenci portalınıza giriş yapınız. 
 

• 13 Haziran 2022 -29 Haziran 2022 tarihleri arasında  
 
Giriş-Çıkış Belgenizi (Mağusa Polis Müdürlüğü muhaceret bölümünden alınacaktır.)  
 
Öğrenci Muhaceret Belgenizi (İçişleri bakanlığı  muhaceret portalınızdadır.) 
 
Mezuniyet Formu’nuzu (Portalınızda bulunan “Mezuniyet işlemleri /Forumlar kısmından 
/Mezuniyet Başvuru Formu nu doldurunuz.)  
 

• Yukarıda belirtilen tüm belgeleri  birlikte tek mail olacak şekilde ve  PDF* formatında  
mezuniyetislemleri@emu.edu.tr adresine  gönderiniz.   
 

• Yukarıda belirtilen ilgili belgelerin ve mezuniyet  başvuru formunun sistemde eksik olması 
durumunda diploma işlem süreci uzayacaktır. 
 

• Tüm İşlemlerinizi  tamamlandıktan sonra başvurunuz Öğrenci Hizmetleri Ofisine iletilecektir ve 
diploma onay işlem süreciniz başlatılmış olacaktır.  

 

      Diploma Teslimatı: 

Törene Katılacak olanlar 

       Törene katılan mezunlarımız diploma onay işlemlerinin tamamlanabilmesi için , törende   
       aldıkları diploma ve diploma eklerini 7 Temmuz 2022 Perşembe günü 08:30 -15:00  
       saatleri arasında   Öğrenci Hizmetleri Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

Törene Katılmayacak olanlar 

       Törene katılmayan mezunlarımızın diplomaları Öğrenci Hizmetleri Ofisi tarafından    
       işlemleri  başlatılacaktır.     
 

       NOT:  Diploma Onay İşlemleri tamamlandıktan sonra  diploma ve diploma ekleri       
                  mezuniyet formunda belirtilen şekilde  tarafınıza elden veya  kargo ile teslim   
                  edilecektir. 

mailto:mezuniyetislemleri@emu.edu.tr

