
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ .
DİPLOMA, MEZUNİYET ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü ve yüksekokulların kesin 
kayıt yaptıran öğrenciler ile bu kurumdan mezun olanlara verilecek olan doktora, yüksek lisans, ısans ve 
önlisans diplomaların, mezuniyet belgelerinin, öğrenci kimlik belgelerinin ve kayıt belgelerinin 
düzenlenmesi hakkında bu yönerge hükümleri uygulanır.

Yasal Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Diploma, Mezuniyet Belgelerinin ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi İlkeleri 
Madde 3*
a) Mezuniyet belgesi eğ itim-öğretim yılının bitim tarihinden itibaren,diplomalar ise Öğrenci işleri

Daire Başkanlığının çalışma takviminde belirlediği tarihte düzenlenir.
b) Diplomaya yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin eğitim-öğretim, staj çalışmaları sınavlarının

bittiği en son tarihtir. _
c) Diplomaların şekli ve boyutları Üniversite Senatosu nca belirlenir.
ç) Diplomaya derece yazılmaz.
d) Diplomalar için çini mürekkeple veya en kaliteli bilgisayar çıktısı olarak

doldurflluj. Djp|omalar fakültelerde dekan ve rektör, enstitülerde enstitü müdürü ve rektör, rektörlüğe ve
fakültelere baölı yüksekokullarda müdür ve rektör tarafından bizzat imzalar

f) Diplomalarda Üniversite Rektörünün imzasının yanında , Fakültelerde Dekan in, Yuksekoku 
yada Müdür’ün imzası bulunur, diplomanın üzerine logo ve eğitim-öğretım yılının yazılı olduğu bandrol

yaP Ş 9) Fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlara verilecek olan geçici mezuniyet belgeleri dekan,
dekan vardımcısı, müdür veya müdür yardımcısı tarafından imzalanır. ı , . „

ğ) Diploma ve mezuniyet belgelerinin arka kısmına yazılan bilgilerin resmi kayıtlara uygunluğu 
enstitüde enstitü sekreterliğince, kampus içi fakülte ve yüksekokullarda öğrenci işleri daire başkanlığınca,
kampus dışı fakülte ve yüksekokul sekreterlerince tasdik edilir.

h) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden mezun olanların, diplomalarını kaybetmeleri halinde b 
defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edilmesi, gerekli harcın ödenmesi ve 
durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile, yeni bir diploma düzenlenir ve düzenlenen diplomanın 
üzerine "Kaybedilen Diplomanın İkinci Nüshası" ibaresi yazılır.

ı) Diplomanın veya “İkinci Nüsha” diplomanın kaybı halinde; Türkiye genelinde yayınlanan bir 
gazeteye verilmesi şartı İle bir defaya mahsus olmak üzere ilgilinin durumunu kanıtlayan Diploma Zayi

^ OGeçici mezuniyet belgeleri almış olanlar, bu belgeleri iade etmedikleri sürece diplomaları 
kendilerine verilmez. Geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde; Türkiye genelinde yayınlanan bir 
aazeteye kayıp ilanının verilmesi şartı ile kendilerine diplomaları verilir. u anMc!:

OGeçici mezuniyet belgeleri ve diplomalar şahsın kendisine imza karşılığında verilir. Kendisi 
qelemeyecek durumda olanlar vekalet yolu belgelerini alabilecekleri gibi; üniversite Öğrenci işleri Daire 
Başkanlığına kargo, posta, Belge geçer yada e-posta yolu ile gönderecekleri 'mzah bır dilekçe ite 
istedikleri belgeyi talep edebilirler Ancak kargo yada posta yolu ile kendilerine gönderilen belgelerde
mevdana aelecek zarardan üniversite sorumlu değildir. ....

k)Öğrenci kimlik belgeleri yeni kayıt yaptıran öğrencilere kayıt esnasında verilir. Her öğretim yılı 
başında kimliklere bandrol yapıştırılır. Bandrolsüz kimlikler geçersizdir. Kimliklerin kaybolması halinde
Türkiye aenelinde yayınlanan bir gazeteye verilmesi şartı ile yeni bir kimlik düzenlenir.

I- Kayıt belgeleri, kimlik ve benzeri tüm belgelerde kullanılacak fotoğraflar öğrencinin
tanınmasının sağlayacak şekilde ve nitelikte olmalıdır.

m- Tüm belgelerin verilmesi konusunda kırtasiye yükünü hafifletmek amacı ile alınacak ücret

n- Diplomalar, mezuniyet belgeleri, öğrenci kimlik belgeleri ve kayıt belgeleri Öğrenci İşleri daire 
Başkanlığınca düzenlenir.

Yürürlük

Madde 4- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme



Bu yönerge tarih ve ..1*2.. sayılı Senato Karan ile kabul edilerek yürürlüğe
girmiştir
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