ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge
MADDE 1- Erzincan Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların kesin
kayıt yaptıran öğrencileri ile bu kurumdan mezun olanlara verilecek olan doktora, yüksek lisans,
lisans ve ön lisans diplomaların düzenlenmesi hakkında bu yönerge hükümleri uygulanır.
MADDE 2a) Diploma veya mezuniyet belgesi öğrencinin başvuru tarihinde düzenlenir.
b) Diplomaya yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin eğitim-öğretim, staj çalışmaları
sınavlarının bittiği tarihtir.
c) Diplomaların şekli ve boyutları Üniversite Senatosu’nca belirlenir.
d) Diplomaya derece yazılmaz.
e) Diplomalar çini mürekkeple veya en kaliteli bilgisayar çıktısı olarak doldurulur.
f) Diplomalar fakültelerde dekan ve rektör, enstitülerde enstitü müdürü ve rektör,
rektörlüğe ve fakültelere bağlı yüksekokullarda müdür ve rektör tarafından bizzat imzalanır.
g) Diplomalardaki rektör imzası, rektörlük soğuk mührü ile, dekan ve yüksekokul
müdürlerinin imzası ise ilgili birim soğuk mührü ile mühürlenir.
h) Kampüs içindeki fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlara zorunlu hallerde
verilecek olan geçici mezuniyet belgeleri rektör yardımcıları tarafından imzalanır. Kampüs
dışındaki fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlara verilecek olan geçici mezuniyet belgeleri
ise dekan, dekan yardımcısı, müdür veya müdür yardımcısı tarafından imzalanır.
i) Diploma ve mezuniyet belgelerinin arka kısmına konan bilgilerin resmi kayıtlara
uygunluğu enstitüde enstitü sekreterliğince, kampüs içi fakülte ve yüksekokullarda öğrenci işleri
daire başkanlığınca, kampüs dışı ise dışarıdaki fakülte ve yüksekokul sekreterlerince tasdik
edilir.
j) Diplomalar bir kereye özgü düzenlenir. Ancak, diplomanın kaybedilmesi durumunda
ikinci nüsha olarak da diploma düzenlenebilir. Geçici mezuniyet belgeleri almış olanlar, bu
belgeleri iade etmedikleri sürece diploma verilmez. Geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde
diploma düzenlenebilir. Ancak diploma ve mezuniyet belgesi kayıp ilânının Türkiye genelinde
yayınlanan bir gazeteye verilmesi gerekir.
k) Kayıt belgeleri, kimlik ve benzeri tüm belgelerde kullanılacak fotoğraflar öğrencinin
tanınmasını sağlayacak şekilde ve nitelikte olmalıdır.
Yürürlük
MADDE 3- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- Bu Yönergeyi Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Senato Karar Tarihi :
Senato Karar Sayısı :

21/09/2006
02/10

1/1

