ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, GEÇİCİ MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim- Öğretim
Yönetmeliği uyarınca, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı
Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulundan ön lisans, lisans ve lisansüstü
(yüksek lisans ve doktora) programlarını tamamlayan öğrenciler için hazırlanacak olan
diploma, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki, onur belgesi, yüksek onur belgesi, Senato
kararınca fahri doktora unvanı verilecek olanlar için hazırlanacak olan diploma ve diploma
defterlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu yönerge, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ön lisans,
lisans ve lisansüstü öğrencileri ile fahri akademik unvan verilecekler için düzenlenecek olan
resmi belgelerin hazırlanması ve teslim edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. ve 44.
maddeleri, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim- Öğretim Yönetmeliği ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitü,
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
b) Dekan: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı
fakültelerin dekanlarını,
c) Elektronik İmza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle
mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik

veriyi,
d) Müdür: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitü,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,
e) Rektör: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Diplomalar

Diplomalar

MADDE 4 – (1) Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine
getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, ilgili birim tarafından aşağıda tanımlanan
diplomalar düzenlenir.
a) Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarının
programları için “Ön Lisans Diploması” verilir.
b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulların
eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki ve/veya ilk iki yılındaki bütün
derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı sağlayan ancak öğrenim
gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere uygun ön
lisans programı bulunması halinde “Ön Lisans Diploması” düzenlenir.
c) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte, yüksekokulların lisans
veya çift anadal programlarının derslerinden başarılı olan ve gerekli tüm koşulları
sağlayan öğrencilere “Lisans Diploması” düzenlenir.
d) Lisansüstü öğrenimin yüksek lisans programlarını tamamlayan ve mezun olmak için
gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yüksek Lisans Diploması” (tezli veya tezsiz
olduğu diplomada belirtilir), doktora programlarını tamamlayan ve mezun olmak için
gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Doktora Diploması” düzenlenir.
e) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi ve Enstitüde aynı isimde tezsiz yüksek lisans
programı bulunması ve ilgili tezsiz programın asgari koşullarını sağlaması
durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
f) Bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi yolunda ve toplumun temel

değerleri doğrultusunda seçkin hizmet ve katkıda bulunan kişilere, Senato kararı ile
“Fahri Doktora Diploması" düzenlenebilir.
(2) Lisans programlarını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin ön
lisans diploması aldıktan sonra lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda, kendilerine
verilen ön lisans diplomasını iade etmeden devam etmek istedikleri lisans programlarına
kayıtları yapılmaz.
(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda belirtilen
sürelere dahil değildir.

Mezuniyet tarihi
MADDE 5 - (1) Ön lisans, lisans, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyet tarihi,
ilgili dönem sonunda öğrencinin girmiş olduğu en son sınavın (dönem sonu, bütünleme, tek
ders, ek ders ve benzeri) bitim tarihidir.
(2) Tüm dersleri başardığı halde staj çalışması devam eden öğrencilerin mezuniyet

tarihi, staj çalışmasının tamamlanıp uygun görülerek onaylandığı tarihtir.
(3) Bir lisans programına kayıtlıyken kaydını sildirip, ön lisans diploması alan

öğrencilerin diplomalarına mezuniyet tarihi yerine ayrılış tarihi yazılır.
(4) Lisansüstü öğrencilerin mezuniyet tarihi, tezin imzalı nüshasının sınav jüri

komisyonu tarafından Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

Diploma defteri, diploma numarası
MADDE 6 – (1) Diploma numaraları ile diploma defterinin sayfa numaraları, her yıl
yeniden başlatılır.
(2) Diploma numaraları “Mezuniyet Yılı - Fakülte/Yüksekokul Kodu – Diploma Sıra
No” esasına göre verilir.
Diplomaların Şekli
MADDE 7 – (1) Diplomalarda kullanılacak kâğıt türü, boyutu, şekli ve diplomanın
ön/arka yüz düzenlemesi Senato tarafından belirlenir.
(2) Ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomaları Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi kullanılarak
hazırlanır.

(3)

Yükseköğretim

Kurulu

Başkanlığının

belirlediği

programlar

haricinde

diplomada unvan yer almaz.
(4) Diplomaya fotoğraf yapıştırılmaz.

Diplomada Yer Alan Bilgiler
MADDE 8 – (1) Diplomanın ön yüzünde,
a) Üniversitenin logosu ve adı,
b) Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
c) Öğrencinin adı ve soyadı,
d) Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı adı,
e) Mezuniyet tarihi (bitirilen gün, ay ve yıl belirtilerek),
f) Diploma türü (ön lisans, lisans, lisansüstü),
g) Diplomanın sağ alt köşesinde Rektörün adı, soyadı ve unvanı, sol alt köşesinde
Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürünün adı, soyadı,
unvanı, diplomanın alt orta kısmında üniversite hologramı,

h) Diplomanın sağ üst köşesinde Rektörlüğe ait soğuk damga,
i) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği programlarda unvanı,
yer alır.
(2) Diplomanın arka yüzünde, mezun olan öğrencinin:
a) T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Uyruklular için Yabancı Kimlik numarası,
b) Anne ve baba adı,
c) Doğum yeri ve tarihi,
d) Diploma düzenleme tarihi,
e) Diploma numarası,
f)

Öğrenci İşleri Daire Başkanı/Enstitü Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanı/Bölüm

Başkanı ve diplomayı hazırlayan yetkilinin adı, soyadı, unvanı ve elektronik imzası,
g) Belge doğrulama kodu ve adresi,
yer alır.
(3) Fahri doktora unvanı verilecek olanlar için düzenlenecek diplomalarda yer
alacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

Diplomalarda imza

MADDE 9 - (1) Diplomalar, düzenleme tarihinde görevde bulunan Rektör, Dekan,
Müdür tarafından elektronik imza ile imzalanır.

Diploma dili
MADDE 10 – (1) Diplomalar, Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde düzenlenir.

Diploma Eki
MADDE 11 – (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma
almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte “Diploma Eki” verilir.
(2) Diploma eki, yükseköğretim diplomasına yapılan bir ek olup, diplomanın
akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak diplomanın yerini almaz
ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez.
(3) Diploma eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa
Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır.
(4) Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi,
içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile
ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.
(5) Diploma Eki Öğrenci İşleri Daire Başkanı/ Birim üst yetkilisi tarafından imzalanır
ve ilgili birim mührü ile resmiyet kazanır.
Geçici Mezuniyet Belgesinin Düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, istekleri halinde
mezun olduklarını belirten ve diploma bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" bir
defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu belge diploma gerektiren tüm işlemlerde diploma
yerine geçer.
(2) Geçici Mezuniyet Belgesinin ön yüzünde, öğrencinin eğitim-öğretimle ilgili
bilgilerine ve kimlik bilgilerine yer verilir, arka yüzü boş bırakılır. Geçici Mezuniyet Belgesi
üzerine ilgili birim mührü basılır.
(3) Geçici mezuniyet belgesinde unvan yazılmaz.
(4) Lisans geçici mezuniyet belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından,
lisansüstü geçici mezuniyet belgeleri Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

Sertifika ve Belgeler
MADDE 13- (1) Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

belirtilen başarı şartlarını yerine getiren öğrencilere, “Onur Belgesi” veya “Yüksek Onur
Belgesi” verilir.
(2) Kayıtlı olduğu yan dal programındaki bütün dersleri başarıyla tamamlayan
öğrenciler ile kayıtlı olduğu çift anadal programını tamamlayamayan veya tamamlamadan bu
programdan ilişiğini kestirmek isteyen öğrencilere, başarmış oldukları çift anadal
programındaki derslerin, yan dal programındaki asgari krediyi sağlaması halinde, yan dal
sertifikası verilir.
Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesinin Teslimi
MADDE 14 – (1) Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak
sahiplerinin kendilerine ya da bu konuda özel yetki içeren noter onaylı vekaletnamelerini
ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde,
vereceği

vekaletnamenin

Türkiye

Cumhuriyeti

Büyükelçiliklerinden

veya

Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde
kanuni mirasçılarına verilir.
(2) Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.
Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgesinin Kaybı, Değiştirilmesi ve
Yenilenmesi
MADDE 15 – (1) Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesinin kaybı veya
kullanılamaz hale gelmesi durumunda mezunlara, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha
verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ikinci
bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde ön lisans ve lisans
mezunları

Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına, lisansüstü mezunları

Enstitü

Müdürlüğüne; başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı) ve
kayıp ilanı verdiği gazete ya da emniyet Birimlerince düzenlenmiş kayıp veya çalıntı
tutanağının bir sureti ile birlikte başvurur.
b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sol üst köşesinde "İKİNCİ NÜSHA" olduğu yazılır
ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör
tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra, evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı soyadı gibi kimlik

bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerde değişiklik olması
durumunda, diploma henüz düzenlenmemiş ise öğrencinin kendi istemi doğrultusunda
yeni bilgilere göre diploma/belge düzenlenir. Hazırlanmış ve teslim edilmiş
diploma/belge üzerindeki değişiklikler ise tarih belirterek ve gerekli açıklama
yazılarak yapılır.
d) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir
nedenle tahrip olan veya zorunlu nedenlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken
diplomaların/belgelerin yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen
ön lisans ve lisans mezunları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, lisansüstü mezunları
ise Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge ile
onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı) eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin
üzerine yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan
ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16- (1) Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile 12/06/2014 tarih ve 10/02 Karar Sayılı
Senato Kararı ile kabul edilen Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Diploma, Geçici
Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine ilişkin Yönerge ve ekleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı
Tarihi

Sayısı
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