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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Belgelerin teslimi 

MADDE 22 – (1)Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak 
sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim 
edilir. Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye 
Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, 
istekleri halinde veraset ilamını ibraz eden kanuni mirasçılarına verilir. Diploma, geçici 
mezuniyet belgesinin iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir. Geçici mezuniyet 
belgesinin kaybedilmesi durumunda ise, kişinin beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıp-
çalıntı tutanağının teslim edilmesi üzerine imza karşılığında ilgili birim tarafından diploması 
verilir. 

Diploma, sertifika ve diğer belgelerin kaybı halinde yapılacak işlemler  

MADDE 23 – (1)  Diploma ve sertifikaların kaybedilmesi halinde yeniden düzenlenmesi için 
gerekli belgeler şunlardır; 

a) Dilekçe 

b) Kayıp-Çalıntı Tutanağı 

c) İl Emniyet Müdürlüğü onay yazısı 

d) Nüfus cüzdan fotokopisi 

(2)Belgelerin kaybı halinde kayıp belge sahibi bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
belgelerle birlikte ilgili birime başvurur. 

(3) Üniversite tarafından düzenlenen diploma, diploma eki, yandal ve pedagojik formasyon 
sertifikasını kaybedenlere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile orijinal belgedeki bilgiler esas 
alınarak yeniden belge düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgenin ön yüzüne “ikinci nüsha 
olarak düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülür. İkinci nüsha belge düzenleme tarihinde 
görevde bulunan Rektör / Dekan / Müdür tarafından imzalanır. 

(4) Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi halinde yeni bir geçici mezuniyet belgesi 
düzenlenmez, öğrenciye mezun belgesi verilir. 

(5) Onur, yüksek onur ve üstün başarı belgesinin kaybedilmesi halinde yeni bir belge 
düzenlenmez. Öğrenciye başarı durumunu gösterir bir belge verilir. 

Yeniden belge düzenlenmesi 

MADDE 24 -  (1) Diploma, sertifika ve diğer belgeler düzenlendikten sonra ad, soyad veya 
kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda, yeni bir belge düzenlenmez. 

(2) Herhangi bir nedenle kullanılmayacak şekilde tahrip olan belgelerin yerine orijinal 
belgedeki bilgileri içeren yeni belge düzenlenir. Bu durumda hak sahibi, ilgili birime bir dilekçe 
ile başvurur. Dilekçeye asıl belge ve nüfus cüzdanı fotokopisi eklenir. 


