İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Diploma ve Benzeri Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
(Üniversite Senatosunun 18.05.2016 tarih ve 2016/06-1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir)

Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde diploma ve benzeri
belgelerin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullardan
mezun olanlara verilecek diploma, yan dal sertifikası ve ilgili belgeler ile Yabancı Diller
Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve eğitim merkezlerinde yürütülen programlara ilişkin sertifika veya
başarı/katılım belgelerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) ) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
b) Diploma: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans/yüksek lisans/doktora diplomasını,
c) Duplikata: Diplomanın tıpkısı ikinci nüshasını,
d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu ve enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,
e) Mezun: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi fakülte ve enstitülerinden mezun olan öğrencileri,
f) Müdür: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerini,
g) Öğrenci: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri,
ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanı: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanını,
h) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini
ifade eder.
Diploma
Madde 5 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programındaki ilk dört yarıyılın bütün derslerini
başarmış olup genel not ortalaması en az 2.00 olan ve üniversiteden ayrılan öğrenciye, müracaatı
halinde, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ön lisans diploması (Ek:1), fakültelerden mezun
olmaya hak kazananlara lisans diploması (Ek:2), enstitülerin tezli yüksek lisans programlarından

mezun olmaya hak kazananlara tezli yüksek lisans diploması (Ek:3), tezsiz yüksek lisans
programlarından mezun olmaya hak kazananlara tezsiz yüksek lisans diploması (Ek:4), doktora
programlarından mezun olmaya hak kazananlara doktora diploması (Ek:5) verilir. Diplomanın
metni ve tasarımı ekte verilen örneklere göre düzenlenir.
(2) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan diplomanın metin alanında yer alan fakülte/enstitü
ve programların Türkçe ve İngilizce isimleri ekteki listeye göre yazılır (Ek:6).
(3) Diplomada, Üniversitenin logosu ve gömülü hologramı bulunan, 250 gr./m2
ağırlığında, A4 (21 x 29.7cm) boyutunda, beyaz renkli Japon Bristol kağıt kullanılır. Diplomanın
ön yüzünde bulunan başlık alanında Trajan Pro, mezunun adı alanında Gabriola, metin kısmında
Tiranti, imza alanı ve arka yüzünde Philosopher yazı tipi kullanılır.
(4) Diplomada sınav dönemi, mezuniyet kredisi, derecesi ve ortalaması, mezunun unvan ve
fotoğrafı yer almaz.
(5) Diplomanın düzenlenmesinde mezunun mezuniyet tarihindeki kimlik bilgileri esas
alınır.
(6) Diploma numarası, diplomanın arka yüzünde yer alır ve diploma defterine kaydedilir.
Diploma numarasının ilk iki rakamı mezuniyet yılının son iki rakamını, üç ve dördüncü rakamlar
akademik birim kodunu, beş ve altıncı rakamlar bölüm/program kodunu, (G) güz yarıyılını, (B)
bahar yarıyılını, son dört rakam diploma sıra numarasını gösterir.
(7) Çift anadal programı mezunlarının diplomalarında, çift anadal programından mezun
olduğu belirtilmez.
(8) Diploma, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Düzenlenen diplomanın
“aslı gibidir” kopyası mezunun dosyasında saklanır.
(9) Mezunun diplomasını alabilmesi için üniversiteye herhangi bir borcunun olmaması,
üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak teslim etmiş ve almışsa geçici
mezuniyet belgesini iade etmiş olması gerekir.
(10) Diploma, mezunun kendisine veya diplomayı almak üzere noter onaylı vekâletname
verdiği kişiye imza karşılığında, teslim tutanağı ile elden verilir. Diploma sahibinin yurt dışında
bulunması halinde vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş
olması gerekir.
(11) Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarından ilk başvurana verilir.
(12) Diplomasını kaybedenlere diplomanın duplikatası verilir. Duplikatanın ön yüzünün
altına “kayıp nedeniyle verilmiştir” ibaresi yazılır.
(13) Diplomasını kaybeden, İstanbul, Ankara veya İzmir’de yayımlanan ve ülke çapında
dağıtılan bir gazetede ilan verir. İlanda; diplomanın alındığı üniversitenin adı, diploma numarası,
mezuniyet yılı, kaybedildiği için hükmü kalmadığı bilgilerinin belirtilmesi şarttır. Üniversite
rektörlüğüne verilecek duplikata isteğini belirten dilekçeye ilanın çıktığı gazete ile onaylı nüfus
cüzdanı suretinin eklenmesi gerekir. Başvurunun Üniversite Yönetim Kurulunda kabulü halinde
diplomanın duplikatası hazırlanır. Duplikata düzenlendiği tarihte görevde olan dekan/müdür ile
rektör tarafından imzalanır.
(14) Tahribata uğrayan diploma yerine duplikata verilir. Bunun için diplomanın iade
edilmesi gerekir.

(15) Duplikatanın kaybedilmesi durumunda yenisi düzenlenmez. Yerine “duplikata kayıp
belgesi” verilir. Kayıp belgesinin verilmesinde duplikatanın verilmesi usulüne uyulur.
(16) Üniversite tarafından hatalı düzenlenmiş olan diploma/duplikatanın yenisi verilir.
Gerekli düzeltme diploma defterinde de yapılır. Hatalı diploma/duplikata iptal edilerek Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı arşivinde saklanır.
Geçici Mezuniyet Belgesi
Madde 6- (1) Diploması henüz düzenlenmemiş olan mezuna bir defaya mahsus olmak ve
diploma ile değiştirilmek üzere “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir.
(2) Geçici mezuniyet belgesi, ekli örnekteki metin ve tasarıma uygun biçimde (Ek:7)
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Hazırlanan belgenin onaylı kopyası mezunun
dosyasında saklanır.
(3) Belgenin düzenlenmesinde mezunun mezuniyet tarihindeki kimlik bilgileri esas alınır.
(4) Belge, mezunun kendisine veya belgeyi almak üzere noter onaylı vekâletname verdiği
kişiye imza karşılığında, teslim tutanağı ile elden verilir. Belge sahibinin yurt dışında bulunması
halinde vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca düzenlenmiş olması
gerekir.
(5) Belgesini kaybedene, belge üzerine kayıp nedeniyle verildiği kaydı düşülerek
dosyasındaki onaylı kopyanın fotokopisi verilir.

Diploma Eki
Madde 7 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diplomalarına ek olarak formatı
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma eki verilir (Ek:8).
(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen diploma eki, diploma ile birlikte
geçerlidir.
(3) Diploma ekini kaybedene, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanan ikinci
nüshası, üzerine kayıp nedeniyle verildiği kaydı düşülerek bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
Diploma Defteri
Madde 8 – (1) Diploma bilgileri, diploma sıra numarasına göre diploma defterine işlenir.
(2) Diploma defterinde mezunun diplomasındaki bilgilere ek olarak, kimlik bilgileri,
öğrenci no, üniversiteye kayıt tarihi, mezuniyet dönemi, mezuniyet ortalaması, mezuniyetine
ilişkin ilgili yönetim kurulu kararının tarihi ve sayısı, mezunun iletişim bilgileri, mezunun
fotoğrafı, diplomayı teslim alanın adı, soyadı, teslim aldığı tarih ve imzasının bulunduğu alanlar ile
açıklama alanı yer alır (Ek:9).
(3) Diploma defteri her bir diploma düzeyi (ön lisans, lisans, lisansüstü) için her yıl ayrı
ayrı düzenlenir. Defterin tüm sayfaları mühürlenir, son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğu notu
ile birlikte Rektörün ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının imzaları bulunur.
(4) Diploma üzerinde yapılan her türlü değişiklik diploma defterinde de yapılır.

Sertifika ve Belgeler
Madde 9 – (1) Kayıtlı olduğu yan dal programındaki dersleri başarıyla bitiren öğrencilere
metni ve tasarımı ekte (Ek:10) yer alan “Yan Dal Sertifikası” verilir. Yan dal programını bitiren
öğrencinin sertifikasını alabilmesi için ana dal programından mezun olması gerekir.
(2) Yan Dal Sertifikasında Üniversitenin logosu ve gömülü hologramı bulunan, 240 gr./m2
ağırlığında, A4 (21 x 29.7cm) boyutunda, beyaz renkli mat kuşe kağıt kullanılır. Diplomanın ön
yüzünde bulunan başlık alanında Trajan Pro, diğer alanlarda Sanchez yazı tipi kullanılır.
(3) Yan Dal Sertifika numarası, bu yönergenin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen
şekilde verilir ve yan dal sertifika defterine kaydedilir.
(4) Sertifika Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.
(5) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından verilen sertifika (Ek:11), başarı belgesi
(Ek:12), yeterlik belgesi (Ek: 13) ve katılım belgesinin (Ek:14) metin ve tasarımı ekteki örneklere
göre düzenlenir.
(6) Belge hak sahibine elden teslim edilebileceği gibi, ilgilinin yazılı olarak bildirdiği kişiye
de imza karşılığı teslim edilebilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 10 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 11 – (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 – (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Ek. 1 (Önlisans Diploması Ön Yüz Örneği)

Ek. 1 (Önlisans Diploması Arka Yüz Örneği)

Ek. 2 (Lisans Diploması Ön yüz Örneği)

Ek. 2 (Lisans Diploması Arka yüz Örneği)

Ek. 3 (Tezli Yüksek Lisans Diploması Ön Yüz Örneği)

Ek. 3 (Tezli Yüksek Lisans Diploması Arka Yüz Örneği)

Ek. 4 (Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Ön Yüz Örneği)

Ek. 4 (Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Arka Yüz Örneği)

Ek. 5 (Doktora Diploması Ön Yüz Örneği)

Ek. 5 (Doktora Diploması Arka Yüz Örneği)

Ek. 6 (Diplomanın Metin Alanında Yer Alan Fakülte / Enstitü ve Programların Diploma Numarası Kodları, Türkçe ve İngilizce İsimleri)

Ek. 7 (Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği)

Ek.8 (Diploma Eki Örneği)

Ek. 8 (Diploma Eki Örneği)

Ek. 8 (Diploma Eki Örneği)

Ek. 8 (Diploma Eki Örneği)

Ek. 9 (Diploma Defteri Örneği)

Ek. 10 (Yandal Program Sertifikası Ön yüz Örneği)

Ek. 10 (Yandal Program Sertifikası Arka Yüz Örneği)

Ek. 11 (Sertifika Ön yüz Örneği)

Ek. 11 (Sertifika Arka yüz Örneği)

Sertifika No
Certificate No

Doğum Yeri
Place of Birth

Doğum Tarihi
Date of Birth

Uyruğu
Nationality

Türkiye Cumhuriyeti / Republic of Turkey
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Istanbul 29 Mayıs University
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Center For Continuous Education Application And Research
Mehtap GÜVEN ÇOBAN

Müdür
Registrar

Ek. 12 (Başarı Belgesi Ön Yüz Örneği)

Ek. 12 (Başarı Belgesi Arka Yüz Örneği)

Sertifika No
Certificate No

Doğum Yeri
Place of Birth

Doğum Tarihi
Date of Birth

Uyruğu
Nationality

Türkiye Cumhuriyeti / Republic of Turkey
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Istanbul 29 Mayıs University
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Center For Continuous Education Application And Research
Mehtap GÜVEN
ÇOBAN Müdür
Registrar

Ek. 13 (Yeterlilik Belgesi Örneği)

Ek. 14 (Katılım Belgesi Ön yüz Örneği)

Ek. 14 (Katılım Belgesi Arka yüz Örneği)

Sertifika No
Certificate No

Doğum Yeri
Place of Birth

Doğum Tarihi
Date of Birth

Uyruğu
Nationality

Türkiye Cumhuriyeti / Republic of Turkey
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Istanbul 29 Mayıs University
Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Arabic Center For Education Implementation And Researh
Yrd. Doç. Dr. İbrahim HELALŞAH
Müdür
Registrar

