
English below 
 
 

Değerli Öğrencilerimiz, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ve Üniversitemiz yetkili kurullarının 2019-2020 Akademik 

Yılı Bahar Dönemi ile ilgili aldığı kararlar ile öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlıkları göz önüne 

alınarak, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 19:00’da “2019-2020 Çevrimiçi Mezuniyet Töreni” 

yapılması planlanmıştır. 2019-2020 Çevrimiçi Mezuniyet Töreni, Yaşar Üniversitesi Youtube kanalında  

https://youtu.be/xGMn69DVmDg  yayınlanacaktır. 

 
Mezuniyet Töreni hazırlıklarımız tüm hızıyla ve heyecanla devam ediyor. Sizler için “Mezuniyet Töreni 
Katılım Bilgi Ekranı”  https://mezuniyet.yasar.edu.tr/ hazırlanmıştır. Bilgi Ekranına, 2019-2020 
Mezuniyet Törenine katılım koşullarını sağlayan Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri ile Enstitü Mezunları 
giriş yapabilecektir. Girişler; Öğrenci No ve OBS Şifresi ile yapılacaktır. Mezuniyet Töreni katılım 
koşulları için https://mezuniyet.yasar.edu.tr/katilim-kosullari.pdf   adresi incelenebilir. 
 
Mezuniyet Töreni Katılım Bilgi Ekranı’nda yer alan “Mezuniyet Töreni Katılım Formu”nda sizlerden 
birtakım bilgiler istenmektedir. Burada yer alan bilgileri; (fotoğraf, e-posta, telefon, adres) en geç 05 
Temmuz 2020 Pazar günü saat 23:59’a kadar doldurmanız gerekmektedir. Mezuniyete ilişkin tüm 
duyurular sisteme gireceğiniz iletişim bilgileriniz (e-posta/cep telefonu) ile yapılacaktır. Bu sebeple bilgi 
ekranına gireceğiniz bilgilerinizin güncel ve doğru olması önemlidir.  Belirtilen tarihten ve saatten sonra 
bilgi ekranı kapatılacaktır.  
 
Önemli Not: Bilgi ekranında belirtilen fotoğraf kriterlerini   
https://mezuniyet.yasar.edu.tr/FotografEklemeKriterleri.pdf sağlamayan ve içeriği sebebiyle 
üniversite yetkilileri tarafından uygun bulunmayan fotoğraflar Çevrimiçi Mezuniyet Törenine dahil 
edilmeyecektir. Fotoğrafı kabul edilmeyen veya fotoğraf göndermeyen öğrencilerin fotoğraflarının 
bulunduğu yerde Yaşar Üniversitesi logosu kullanılacaktır. 
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Dear Students, 
In accordance with the decisions made by the Council of Higher Education, the Ministry of Health and 

Yaşar University concerning the 2019-2020 Academic Year Spring Semester, the “2019-2020 Online 

Graduation Ceremony” will be held on Thursday,  July 16, 2020 at 19:00 to protect our students’ and 

staff members’ health. The 2019-2020 Online Graduation Ceremony will be broadcast on the Yaşar 

University YouTube channel at https://youtu.be/xGMn69DVmDg. 

 
Preparations for the graduation ceremony are in full swing. We have prepared a “Graduation 
Ceremony Participation Info Screen” which can be reached at https://mezuniyet.yasar.edu.tr/. 
Students in Associate, Bachelor’s and Graduate Programs who meet the participation criteria for the 
2019-2020 Graduation Ceremony will be able to log into the screen using their student numbers and 
OBS passwords. Please check https://mezuniyet.yasar.edu.tr/katilim-kosullari.pdf to see the 
participation criteria. 
 
You will be requested to submit some information on the “Graduation Ceremony Participation Form” 
on the Info Screen. Please fill out the form with all the information requested (photo, e-mail, phone, 
address) by Sunday, July 05, 2020 at 23:59. You will be informed about all the announcements 
regarding the graduation ceremony by means of the contact information provided (e-mail/mobile 
phone). It is therefore important that your contact information is up-to-date and accurate.  The 
information screen will be deactivated after the above-mentioned date and hour.  
 
PLEASE NOTE THAT:    
Photos that do not meet the photo criteria stated on the info screen 
(https://mezuniyet.yasar.edu.tr/FotografEklemeKriterleri.pdf) and that are not approved by the 
university administration will not be included in the Online Graduation Ceremony. The Yaşar University 
logo will be used for students whose photos are not approved or who fail to submit a photo. 
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