SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET TÖRENİ YÖNERGESİ
(18.02.2010 tarih ve 340 sayı ve 02 Nolu Üniversite Senato Kararı)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1: Bu yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesi’nde yapılacak mezuniyet törenlerini
tanımlamak ve bu törenlerdeki birlik ve beraberliği sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2: Bu yönerge; Sakarya Üniversitesi önlisans, lisans, lisansüstü (yükseklisans ve
doktora) ve çift anadal programlarını bitirenler için düzenlenecek mezuniyet töreninin kapsam
ve şeklini düzenler.
Dayanak
MADDE 3: Bu yönerge 06.11.1981 tarihli Yükseköğretim Kanunu’nun 14. Maddesine
dayanılarak çıkarılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tören Uygulaması ile ilgili Esaslar
MADDE 4: Sakarya Üniversitesi’nde her eğitim-öğretim yılı sonunda mezun öğrenciler için
mezuniyet töreni düzenlenir. Tarih “Akademik Takvim”in belirlendiği “Senato Toplantısı”nda
görüşülerek Senato Kararı ile belirlenir.
MADDE 5: Her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen ilk senato toplantısında Mezuniyet Töreni
Düzenleme Komitesi senato tarafından belirlenir. Komite, bir Rektör Yardımcısı
Başkanlığında, Dekan ve Müdürlerden seçilecek öğretim üyeleri ile Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanı’ndan oluşur.
MADDE 6: Mezuniyet Töreni Düzenleme Komitesinin törenin yapılma şekli ve içeriği ile
ilgili alacağı kararlar, Genel Sekreter ve görevlendireceği personel tarafından uygulanacaktır.
Mezuniyet töreninden en az 2 ay önce mezuniyet töreni taslak planı Mezuniyet Töreni
Düzenleme Komitesi tarafından Senato’ya sunulur. Alınacak olan Senato Kararı ile
uygulamaya koyulur.
MADDE 7: Mezuniyet töreninde; Üniversite birincisi, Fakülte, Yüksekokul, Devlet
Konservatuvarı birincisi ile ilgili okulların Bölüm Birincilerine, Meslek Yüksekokulu
birincileri, program birincileri ve önlisans programları diplomaları ve ödülleri verilir.
Üniversite Mezun Kütüğü’ne isim plaketi bu alanlardan en yüksek başarı puanına sahip olan
mezun tarafından çakılacaktır. Başarı eşitliği söz konusu olduğu takdirde mezunların
Üniversite giriş puanları esas alınarak en yüksek puana sahip olan mezun birinci kabul
edilecektir. Bunun yanında ulusal ve uluslararası alanda bilim, teknoloji, sanat ve spor
dallarında başarı gösteren öğrencilere ayrıca belgeleri/ödülleri takdim edilir.
Üniversite Birincisi lisans birincisi olacaktır.
(Mezuniyet töreninde üniversite SÖZ-1,SÖZ-2, EA-1,SAY-1 ve SAY-2 alanları
birincilerine diplomaları ve ödülleri verilir.)
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MADDE 8: Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Enstitü, Fakülte, Devlet
Konservatuvarı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu birincileri ile bölüm ve program
birincilerine ilgili okulun Yönetimi tarafından uygun görülecek ödüller, uygun görülen
zamanda ve yerde verilecektir. Senato kararı ile tüm eğitim birimlerinin mezuniyet törenleri
ayrı ayrı ve kendi alanlarında yapılabilir.
MADDE 9: Dekanlık ve müdürlükler Rektörlük tarafından duyurulan tarihten önce okul
birincileri bilgilerini, verilecek ödülleri ve tören sırasında görevli olacak akademik personel
isimlerini Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na resmi yazı ile bildireceklerdir.
MADDE 10: Tören alanındaki tören düzeni (geçiş, protokol düzeni, ödül sunumu, güvenlik,
makine ve teçhizat, temizlik vb.) komitenin yazacağı resmi yazılar ile tüm birimlere
duyurulur.
MADDE: Törende kullanılacak, renk ve modelleri komite tarafından belirlenen “kep” ve
“cübbe”ler törenden en az 2 hafta önce, yeterli sayıda ve sağlamlıkta komite tarafından hazır
bulundurulur.
MADDE: Mezuniyet Töreni’nden en az 1 ay önce, afiş, davetiye, duyuru tasarımları Halkla
İlişkiler Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak belirlenir ve Törenden en az 2 hafta önce
basım, dağıtım, postaya verilme işlemleri Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından
tamamlanır. Tören Programı ve yeri Üniversitenin Web sayfasında yayınlanır.
Yürürlük
MADDE 15: Bu yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16: Bu yönerge hükümlerini, Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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