
2012–2013  Eğitim-Öğretim Rehberi
MEZUN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

107

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
MEZUN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Konservatuvar, Yüksekokul ve

Meslek Yüksekokulu öğrencilerine verilecek olan belgelerin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere verilecek belgelerin

düzenlenmesini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 29. maddesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25, 30, 40 ve 46.
maddeleri temel alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen tanımlardan;
a) Birim: Öğrencinin öğrenim gördüğü enstitü/fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,
b) Diploma Eki: Mezunlara almış oldukları derecelerin, akademik ve mesleki tanınırlığını tüm dünyada

kolaylaştırmak üzere İngilizce olarak düzenlenen ve diploma ile birlikte verilen belgeyi,
c) Diplomasını Kaybedenlere Düzenlenen Belge: İkinci nüsha diplomanın kaybedilmesi durumunda

düzenlenen belgeyi,
ç) Doktora Diploması: Lisansüstü öğrenimde doktorasını başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı,
d) Geçici Mezuniyet Belgesi: Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine verilen geçici

nitelikteki diploma yerine geçen belgeyi,
e) Hologram: Üniversitenin ambleminin bulunduğu sadece optik okuyucu ile okunabilen şifreleri nedeniyle taklit

edilmesi oldukça güç bir nitelik taşıyan etiketi,
f) Lisans Diploması: Fakülte/konservatuvar/yüksekokulların eğitim programlarını başarıyla tamamlayan

öğrencilere verilen diplomayı,
g) Onur Belgesi: Mezuniyet ortalaması 90-100 arası olan öğrencilere verilen belgeyi,
ğ) Ön Lisans Diploması: Meslek yüksekokulu eğitim programını başarıyla tamamlayan veya en az dört yıl

öğretim yapılan fakülte/yüksekokullarda ilk iki yılın derslerinin tümünü başaran ve daha sonra yükseköğretim kurumundan
ayrılan öğrencilere istekleri üzerine verilen diplomayı,

h) Sanatta Yeterlilik Diploması: Lisansa dayalı en az on, yüksek lisansa dayalı en az sekiz yarıyıllık programı
kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı
amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretimi başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı,

ı) Soğuk Mühür: Üniversitenin adının tersine kazılı bulunduğu, yazılı belgenin doğruluğunu, kabul ve onayını
belirtmek amacı ile belgeye basılan metalden yapılmış aracı,

i) Tıp Doktoru Diploması: Tıp fakültesi eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilen diplomayı,
j) Transkript: Öğrencinin aldığı, başardığı ve saydırdığı dersleri ile ilgili bilgileri içeren, dönem ve genel

akademik ortalama ile kredi toplamını gösteren belgeyi,
k) Üstün Başarı Belgesi: Mezuniyet ortalaması 85-89 arası olan öğrencilere verilen belgeyi,
l) Veteriner Hekimliği Diploması: Veteriner fakültesi eğitim programını başarıyla tamamlayanlara verilen

diplomayı,
m) Yüksek Lisans Diploması: Yüksek lisans düzeyindeki lisansüstü eğitim programını başarıyla

tamamlayanlara verilen diplomayı,
ifade eder.
Geçici Mezuniyet Belgesi
Madde 5- (1) Geçici Mezuniyet Belgesi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
a) Geçici Mezuniyet Belgesi, ilgili enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen ve mezuniyet bilgisi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilen öğrenciler ile fakülte/konservatuvar/ yüksekokul/meslek yüksekokullarınca
mezun olduğu belirlenen ve mezuniyet bilgisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilen öğrenciler için, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine dayanılarak hazırlanır.

b) Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara yazılı istekleri üzerine bir defaya
mahsus olmak üzere bir hafta içinde düzenlenir.

c) Geçici Mezuniyet Belgesi, diploma metni esas alınarak, bir nüsha halinde düzenlenir.
ç) Geçici Mezuniyet Belgesi Fakültelerde Dekan, Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında

Müdür tarafından imzalanır ve mühürlenir.
d) Geçici Mezuniyet Belgesi, tarih ve sayı verildikten sonra, mezunun kendisine ya da noterden vekalet verdiği

kişiye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından imza karşılığında teslim edilir.
e) İstek üzerine düzenlenen ve Diploma yerine geçen Geçici Mezuniyet Belgesi, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına iade edilerek Diploma alınır.
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f) Diplomanın mezuniyetten kısa bir süre sonra hazırlanması durumunda Geçici Mezuniyet Belgesi
düzenlenmeden de diploma verilebilir.

(2) Geçici Mezuniyet Belgesinin ön yüzünde evrakın sayı ve tarihi, mezun olan öğrencinin adı soyadı, baba adı,
anne adı, doğum yeri ve tarihi, öğrenci numarası, enstitü/fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu adı,
bölüm/program adı, diploma derecesi, mezuniyet tarihi (gün, ay, yıl olarak), kimlik numarası, uyruğu, diploma türü, diploma
numarası, Fakültelerde Dekan, Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokullarında Müdürün imzası, hologram,
soğuk mühür bulunur.

(3) Geçici Mezuniyet Belgesinin arka yüzünde seri numarası, düzenleyen memurun imzası, şefin imzası, şube
müdürünün imzası, daire başkanının imzası bulunur.

Diploma
Madde 6- (1) Diploma aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
a) Diplomalar, ilgili enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen ve mezuniyet bilgisi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına gönderilen öğrenciler ile Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarınca mezun olduğu
belirlenen ve mezuniyet bilgisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilen öğrenciler için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine dayanılarak hazırlanır.

b) Diplomada bir hata yapıldığında, hatalı diploma tutanakla iptal edilerek yeni bir diploma düzenlenir.
c) Diploma öğrencinin mezun olduğu dönemdeki nüfus bilgileri esas alınarak düzenlenir.
ç)   Tıp Fakültesi mezunlarının diplomaları mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde düzenlenerek tescil edilmek

üzere Sağlık Bakanlığına gönderilir.
d) Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu bölüm/programlardan mezun olan öğrencilerin diplomaları

düzenlenerek tescil edilmek üzere Sağlık Bakanlığına gönderilir.
e) İkinci öğretim uygulaması yapılan bölüm/programlardan mezun olanların diplomalarında ikinci öğretim

programından mezun oldukları belirtilmez.
f) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18.03.1989 tarihli ve 20112 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan, “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ön Lisans Diploması verilir.

(2) Diplomanın ön yüzünde mezun olan öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi (gün, ay, yıl olarak), diploma
numarası, üniversitenin adı ve logosu, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde bölümü / programı, diplomanın türü, diploma
derecesi, Fakültelerde Dekan ve Rektörün, Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Müdür ve Rektörün
imzaları, hologram, soğuk mühür bulunur.

(3) Diplomanın arka yüzünde mezun olan öğrencinin adı-soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu,
kimlik numarası, öğrenci numarası, sağ tarafta diploma bilgilerinin ingilizce metni, sol alt köşede diploma seri numarası,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında düzenleyenin, Enstitü/Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
Sekreterinin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının imzası bulunur.

Mezuniyet Tarihi
Madde 7- (1) Kayıtlı olduğu programın bütün gereklerini yerine getiren öğrencilerin mezuniyet tarihi, ilgili dönem

sınavlarının bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde staj son sınıfı takiben yapılıyorsa mezuniyet tarihi staj
bitimini izleyen iş günü olur. Bunun dışında hazırlık eğitimi zorunluluğu olan ön lisans/lisans eğitimini tamamlayıp sadece
yabancı dil hazırlık sınıfı sorumluluğu bulunanlar için bu sorumluluğun yerine getirildiği sınavın tarihini izleyen iş günü
mezuniyet tarihi olarak belirlenir.

Diploma Eki
Madde 8- (1) Mezun olan öğrencilere almış oldukları derecelerin, akademik ve mesleki tanınırlığını tüm dünyada

kolaylaştırmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının öngördüğü biçimde hazırlanan Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından düzenlenir.

(2) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır, mühürlenir ve güvenlik hologramı yapıştırılarak
mezuna Diploma ile birlikte verilir.

Üstün Başarı ve Onur Belgesi
Madde 9- (1) Mezuna, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine

göre, disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile mezuniyet ortalaması esas
alınarak üstün başarılı veya onur öğrencisi olduğunu belirten belge düzenlenir. Üstün Başarı/Onur Belgesinde,
Üniversitenin adı, bitirilen bölüm/programın adı ve akademik ortalama yer alır.

(2) Üstün Başarı/Onur Belgesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Fakültelerde Dekan,
Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Müdür tarafından imzalanır.

(3) Üstün Başarı/Onur Belgesi, mezuna Diploma ile birlikte verilir.
Transkript
Madde 10- (1) Transkript, öğrenim gördüğü süre içerisinde öğrencinin aldığı, başardığı ve saydırdığı dersleri ile

ilgili bilgileri içeren, dönem ve genel akademik ortalaması ile kredi toplamını gösteren, varsa staj ve disiplin ile durum
bilgilerinin bulunduğu belgedir.

(2) Lisansüstü program öğrencilerinin transkriptinde, tez konusu ve tez danışmanı bilgileri yer alır.
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(3) Öğrenim görmekte olan veya öğrenimini tamamlamadan ayrılan öğrencilerden talep eden olması halinde
transkripti, öğrenim gördüğü birim tarafından düzenlenir, Enstitü/Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
Sekreteri tarafından imzalanır ve mühürlenerek öğrenciye verilir.

(4) Mezun olanların transkripti,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, imzalanır ve mühürlenerek
mezuna Diploması ile birlikte verilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Ekinin Verilmesi
Madde 11- (1) İlişik Kesme Belgesinde bulunan imzaları tamamlatarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuran

mezuna, diploması henüz hazırlanmamış ise Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.
(2) Daha önce Geçici Mezuniyet Belgesi almış olan mezuna, Geçici Mezuniyet Belgesinin iadesi halinde;

doğrudan diplomasını almak üzere başvuran mezuna ise İlişik Kesme Belgesinde bulunan imzaları tamamlatarak Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurması halinde Diploma ve Diploma Eki verilir.

(3) Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Eki, ancak zorunlu hallerde öğrencinin noterden vekalet
verdiği kişiye verilebilir. Vefat eden öğrencinin Diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.

(4) Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Eki sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği
vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

(5) Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Eki posta ile gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler
dikkate alınmaz.

Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diploma Ekinin Kaybedilmesi
Madde 12- (1) Geçici Mezuniyet Belgesini kaybedene gazeteye verdiği ilan ve bir dilekçe ile başvurması halinde

Diploması teslim edilir. Diploması henüz düzenlenmemiş ise, üzerine kaybolma nedeniyle verildiği şerhi düşülerek yeni bir
Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.

(2) Diplomasını kaybedenler, gazeteye verdiği ilan, bir dilekçe ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği belge ücretinin
ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekont ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur.

(3) Bu şekilde başvuran öğrenciye ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir.
(4) İkinci nüsha olduğu belirtilerek düzenlenen diplomanın, ön sol üst köşesinde ve arka sağ alt köşesinde

“İKİNCİ NÜSHA” ibaresi yer alır.
(5) İkinci nüsha diplomanın kaybedilmesi durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen prosedürleri yerine

getirerek başvuruda bulunanlara Diplomasını Kaybedenlere Düzenlenen Belge verilir.
Diploma Defteri
Madde 13- (1) Diploma Defteri, diploma ve geçici mezuniyet belgesinde yer alan bilgilerin kaydedildiği defterdir.
(2) Diploma numarası, o diplomanın diploma defterine kayıt numarasıdır; verilen ilk numaradan başlamak üzere

seri halinde devam eder; diploma defteri bitiminde yeni deftere veya her eğitim-öğretim yılına yeni bir numara ile başlanmaz.
(3) Hazırlanan diplomalar, diploma defterine kaydedilir ve aldığı tarih belirtilerek imza karşılığı mezuna teslim edilir.
Geçici Madde 1- (1) Enstitü Öğrenci Bilgi Sistemine geçiş çalışmalarının devam ettiği süre içerisinde,  lisansüstü

programlardan mezun olan öğrencilerin Geçici Mezuniyet Belgesi, ilgili Enstitü Müdürlüğünce düzenlenir.
Yürürlük
Madde 14- (1) Bu Yönerge, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.


