Diploma Süreci Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
1. Mezun oldum ne zaman geçici mezuniyet belgemi veya diplomamı alabilirim?
Bir öğrencinin mezun olabilmesi için; tabi olduğu Müfredat programının tüm derslerinden
başarılı olması ve not ortalamasının en az 2 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin
Kütüphane Borcu, Harç Borcu vb. Bulunmamalıdır. Mezun olduğu dönemdeki tüm not işlemleri
tamamlandıktan ve BYS üzerindeki Transkript Belgesinin sol üst köşesine mezuniyet tarihi eklendikten
sonra geçici mezuniyet belgesi için birimi ile iletişime geçebilir. Diploma ise mezuniyet tarihinden
itibaren 3 ay sonra mezun olunan birimden alınır.

2. Diplomalar üzerinde uzaktan eğitim, ikinci öğretim, tezli/tezsiz gibi ifadeler yer alır
mı?
Diploma üzerinde; uzaktan eğitim ve ikinci öğretim gibi ifadeler yer almaz. Sadece 7 Mayıs
2013 tarihinden itibaren lisansüstü eğitimde “Tezli Yüksek Lisans” veya “Tezsiz Yüksek Lisans” ibaresi
yazar.

3. Atatürk Eğitim Fakültesi 5 yıllık programlardan (Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya,
Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik Öğretmenliği) mezun oldum. Diplomamda tezsiz
yüksek lisans ibaresi yer alacak mı?
11 Temmuz 2007 de alınan bir karar ile 2007 ve sonrasında 5 yıllık programlara (Fizik, Kimya,
Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik Öğretmenliği) kayıtlanan öğrencilerin
diplomalarında “Tezsiz Yüksek Lisans” ibaresi yazmamaktadır. Bu tarihten önce kayıtlanan mezunların
diplomalarında “Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans” yazmaktadır. Ancak 2007 veya sonrasında
kayıtlanan öğrenciler birimden Tezsiz Yüksek Lisans seviyesinde mezun olduğuna dair bir yazı
isteyebilir.

4. Diplomamı aldıktan sonra soyadım değişti. Yeni soyadıma göre tekrar diploma /
Duplikata düzenlenir mi?
Mezun olduktan sonra nüfus bilgilerinde olan değişikliklerden dolayı yeniden diploma
düzenlenmemektedir. Öğrenci mezun olduğu tarihte nüfus bilgileri ne ise o şekilde diploma düzenlenir.
Mezuniyet tarihinden sonra nüfus bilgilerindeki değişiklikler önceden verilen diplomayı geçersiz
kılmamaktadır.

5. Geçici mezuniyet belgesinin aslını kaybettim, diplomamı alabilir miyim?
Diploma alabilmek için Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını ibraz etmek gerekmektedir. Geçici
Mezuniyet Belgesini kaybedenler veya bulamayanlar herhangi bir ulusal gazeteye kayıp ilanı verirler ve
bu ilan çıktığında o gazeteyi satın alarak mezun olduğu birime başvururlar. Eğer 3 ay süreli Geçici
Mezuniyet Belgesi almış ise ilan vermelerine gerek yoktur.

6. Diplomamın “Aslı Gibidir” onaylı suretini alabilir miyim?
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında diplomalara “Aslı Gibidir” onay işlemi
yapılmamaktadır. Kişi mezun olduğunda noterden ya da diplomayı vereceği yerden aslını ibraz ederek

yaptırabilir. Bazı akademik birimler “Aslı Gibidir” onay işlemi yapmaktadırlar. Kişi mezun olduğu birimle
görüşebilir.

7. Diploma ve diploma ekini aynı anda alabilir miyim?
Üniversitemizden mezun olan öğrencilere diploma, diploma eki, transkript ve talep
edildiğinde lise diploması aslı, diploma kılıfı içinde (2011-2012 Bahar Döneminden itibaren)
verilmektedir. Mezun olan öğrenciler bağlı bulundukları akademik birimlerden belirtilen belgeleri talep
edebilirler.

8. Hangi yıldan itibaren diploma eki dağıtımı başlamıştır?
2008 ve sonrası kayıtlı öğrencilere diploma eki verilir. Bu sürece 2007 yılında hazırlık
sınıflarında eğitim gören öğrenciler de dâhildir. Belirtilen yıllardan önce kayıt yaptırmış veya mezun
olmuş kişilere diploma eki verilmemektedir.

9. Lise diploması ve belgelerimin onaylı fotokopisini nereden nasıl alabilirim?
Öğrenci kayıtlı olduğu akademik birimden özlük dosyasında bulunan tüm (lise diploması, staj
belgesi, denklik belgesi, TÖMER belgesi vb.) belgelerin “Aslı Gibidir” ibareli fotokopisini alabilir. Mezun
olduğunda ise özlük dosyasında bulunan belgelerin asıllarını talep ettiğinde alabilir.

10. 2015 Haziran ayından sonra mezun olan öğrenciler akademik birimlerinden
diplomayı almaya geldiklerinde aynı gün teslim alabilecekler mi?
Üniversitemizden 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren mezun olanlara 3
ay süreli Geçici Mezuniyet Belgesi verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren mezun olanların
diplomaları 3 ay içerisinde hazırlanmakta olup ÖBYS üzerinden mezuniyetleri gerçekleştirilmektedir.
Mezun yukarıda bahsedilen 3 aylık süreyi gözeterek birimine kimlik kartı (Nüfus Cüzdanı, Öğrenci Kartı,
Ehliyet vb.) ile başvurarak aynı gün içerisinde diplomasını ve talep ettiği takdirde diğer belgelerini
(Diploma Eki, Transkript, Lise Diploması vb.) de alabilir.

11. Diplomamın İngilizcesini nereden, nasıl alabilirim?
Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize diplomaları 2013 Haziran döneminden itibaren;
ön yüzünde hem İngilizce hem de Türkçe olarak düzenlenmiştir. 2007 ile 2013 yılları arasında mezun
olan öğrencilerin ise ön yüzü Türkçe, arka yüzünde İngilizce bilgiler bulunmaktadır. Diplomalar mezun
olunan akademik birimlerden alınabilir.

12. Onur / Yüksek Onur belgesi ayrıca alabilir miyim?
Önlisans / lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’ su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler,
onur öğrencisi; GANO’ su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesinde (Transkript Belgesinde) belirtilir. Ayrıca bir belge verilmez.

13. Bölüm birincilerine ayrı bir belge verilmekte midir?
Mezunlardan bölüm ve birim (fakülte, yüksekokul, enstitü) birincileri için talep edilmesi
halinde birimleri tarafından üst yazı verilir.

14. Bologna sürecinde diploma ve diploma ekini aynı anda alabilir miyim?
Üniversitemiz 2005 yılından itibaren YÖK bünyesinde Bologna Çalışmalarını yürütmüş ve
müfredat programlarını bu çalışmalar doğrultusunda hazırlamıştır. Diploma ve Diploma eki 2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren mezun olan her öğrenciye verilmektedir. 2008 yılı veya
sonrasında kaydolmuş ve 2014-2015 Güz döneminden önce mezun olmuş olup Diploma eki
düzenlenmesine rağmen almayan öğrenciler olduğundan ve kimlerin almayacağı bilinmediğinden
dolayı talep doğrultusunda verilmektedir.

15. İngilizce Transkript Belgesi nerden ve ne kadar sürede alabilirim?
İngilizce Transkript Belgesi birimlerden alınabilir. Birimlerin yoğunluğuna göre süre değişiklik
gösterir.

16. Diplomamı kaybettim, yeniden diploma alabilmek için ücret ödeyecek miyim?
Mezunlardan alınacak ikinci diploma (Duplikata) ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Şu an itibariyle ücret belirlenmediğinden bu süreçte bir ücret alınmamaktadır.

17. Diplomalar nereden alınabilir?
Mezun olunan birimlerden (Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte, Enstitü) diplomalar
alınabilir.

18. Kapanan birimlerden mezun olanlar diplomalarını nereden alacaklar?
Üniversitemizin geçmişi çok eskiye dayandığı için geçmişte var olan ancak günümüzde
kapatılmış, farklı bir birime devredilmiş olan birimler ve kurumlar bulunmaktadır.
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Maliye-Muhasebe Yüksekokulu, İktisat ve Ticaret
Yüksekokulu, Beyazıt İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu, Galatasaray İktisat ve İşletmecilik
Yüksekokulu, Ticari Bilimler Fakültesi, Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu, Özel İktisadi ve
Ticari Bilimler Yüksekokulu) Mezunlarının diplomaları ve özlük dosyaları Rektörlüğümüz arşivinde
bulunmaktadır. Bu birimlerden mezun olanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Dilekçe, 2 adet resim,
nüfus cüzdanı fotokopisi, Geçici Mezuniyet Belgesi (yoksa Kayıp İlanı) ile müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Mezun Olunan Birim
Diş Hekimliği Yüksek Okulu
Eczacılık Yüksekokulu
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Enstitüsü
Yüksek Teknik Öğretmen Okulu
İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü
Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi
İlahiyat Meslek Yüksekokulu
İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu,
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Eğitim Fakültesi
Müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diploma Almak İçin Müracaat Edilecek Birim
Diş Hekimliği Fakültesine
Eczacılık Fakültesine
Güzel Sanatlar Fakültesine
Teknik Eğitim Fakültesine
Atatürk Eğitim Fakültesine
Atatürk Eğitim Fakültesine
İlahiyat Fakültesine
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

NOT 1: Teknik Eğitim Fakültesi 2016 yılı içerisinde kapanacak olup net tarih belli değildir. Teknik Eğitim
Fakültesi mezunlarının 0216 336 57 70 numaralı telefondan veya mutef@marmara.edu.tr e-posta
adresinden bilgi almaları gerekmektedir.

NOT 2: Üniversitemizden mezun olan herkesin bilgileri; Üniversitemiz diploma sorgulama sayfası
diploma.marmara.edu.tr web adresine ve YÖKSİS vasıtası ile e-devlete aktarılmaktadır. Bilgilerini ilgili
adreslerde bulamayanların diploma@marmara.edu.tr e- posta adresinden bilgi almaları
gerekmektedir.

19. http://diploma.marmara.edu.tr/ adresindeki sorgulamalar güncel mi?
2013, 2014 ve 2015 yılı verileri anlık olarak aktarılmaktadır. Bu tarihten önceki verilerin
güncellenmesi devam etmektedir. Eğer eski mezunlar bilgilerini göremiyorlarsa veya bilgilerinde hata
olduğu düşünülüyorsa diploma@marmara.edu.tr adresine mail atabilirler.

20. Diploma üzerinde mezuniyet notu görünür mü?
Yükseköğretim Kurulu kararı gereği diploma üzerinde mezuniyet notu görünmez. Mezuniyet
notu / GANO transkript ve diploma ekinde yer almaktadır.

21. Diploma alabilmek için GANO en az kaç olmalı?
Öğrenci tabi olduğu müfredat programını (ders, uygulama, staj vb.) başarıyla tamamlayan ve
GANO’ su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

22. Çift anadaldan mezun oldum fakat anadalım devam etmekte. Çift anadal diplomamı
alabilir miyim?
Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde
etmeden çift anadal programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını
elde eden öğrenci, çift anadal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını
alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.

23. Diplomasını kaybeden öğrenci nasıl bir yol izlemeli?
Üniversitemizden mezun olan ve diplomasını kaybeden kişilerin ulusal bir gazeteye kayıp ilanı
vermeleri ve ilanın çıktığı gün o gazeteyi satın alarak mezun olduğu birime dilekçe ile müracaat etmeleri
gerekmektedir. İlgili mezunun müracaatına istinaden birim Yönetim Kurulu Kararı alır ve ikinci defa
diploma (Duplikata) hazırlanır.

24. Kaybedilen diplomanın yerine yeni diploma basılacak, aynı formata mı olacak bir
farklılığı var mı?
Diploma üzerinde yer alan bilgiler aynı olup güncel formatta düzenlenmektedir. Ayrıca
üzerinde kırmızı mürekkeple “Duplikata” yazısı yazar.

25. Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri diplomalarını nereden alabilirler?

Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik mezunlarının tamamı diplomalarını öğrenim
gördükleri Enstitülerden alabilmektedir.

26. Hazır olan diplomayı aynı gün içinde alabilir miyim?
Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diplomaları tüm akademik birimler tarafından
verilmektedir. Her birimin kendi içerisinde yoğunluğu farklı olduğundan ilgili birimden bilgi alınarak
diplomayı teslim almaya gidilmesi faydalı olacaktır.

27. Tüm derslerimi verdim, tüm yükümlülüklerimi tamamladım diplomamı ne zaman
alabilirim?
Öğrencilerin mezun olmak için tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra birim
yönetim kurulu kararı alarak bir liste halinde mezunları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Her
birimin yoğunluğuna göre Yönetim Kurulu Kararları farklı zamanlarda alınabilir. Yönetim Kurulu Kararı
alındıktan sonra Geçici Mezuniyet Belgesi için ilgili birime müracaat edilebilir. Yönetim Kurulu Kararı
alındıktan 3 ay sonra diploması hazırlanır ve ilgili birimden teslim edilir.

28. Mezun olan bir öğrenci hangi evrakları alabilir?
Öğrenci mezun olduğunda; özlük dosyasında bulunan belgelerin asıllarını talep ederse alabilir.

29. Kayıt sildiren bir öğrenci hangi evrakları alabilir?
Öğrenci kayıt sildirdiğinde; özlük dosyasında bulunan belgelerin asıllarını talep ederse alabilir.

30. Yandal sertifikası ne zaman ve nereden alınabilir?
Sertifika programının bitirilmesinden itibaren 2 ay içerisinde kendi birimine başvuru yaparak
alabilir.

31. Diploma ile ilgili ayrıca düzenlenmiş akademik takvim var mı?
Sürekli mezun verilebilme durumu olduğundan (tek ders, yaz okulu, diğer durumlar) net bir
takvim bulunmamaktadır. Sadece Mayıs ayı içerisinde bir duyuru şeklinde program yayınlanır. Toplu
olarak diplomaların ne zaman dağıtılacağı ile ilgili bu programa mayıs ayı içerisinde ulaşılabilir.

32. Diplomaya almaya gelirken hangi kimlik belgelerini kabul ediyorsunuz?
Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Kampüs kart

33. Diplomamı alırken kampüs kartımı teslim edecek miyim?
Kampüs Kartın banka kartı özelliği olduğu için geri alınmamaktadır.

34. Diplomayı almaya benim dışımda bir başkası gelebilir mi?
Diploma öğrencinin kendisine teslim edilir. Öğrencinin kendisi gelemiyorsa noter onaylı
vekâletname ile vekili de alabilir.

35. Marmara Üniversitesi diplomasının yurt dışında geçerliliği var mı?

Geçerlilik için o ülkenin ilgili kurumlarında bilgi alınması gerekmektedir. Şimdiye kadar
geçersizliği ile ilgili bir sorun tarafımıza bildirilmemiştir. Diploma ile birlikte diploma eki de verildiği için
bu gibi durumlarda diploma eki kullanılabilir. Bizim ülkemizde denkliği Yükseköğretim Kurulu belirlediği
için aynı şekilde o ülkede de YÖK benzeri üst kuruluşlardan sorgulama yapılması gerekmektedir.
Üniversitemiz YÖK başkanlığında Bologna çalışmalarını yürütmektedir. Bologna çalışmalarından dolayı
tüm müfredat programları yeniden düzenlenmiş olup mezun olunduğunda alınan diploma ve diploma
eki tüm Avrupa Ülkelerinde ve Bologna sürecine dâhil olan ülkelerde geçerlidir.

36. Diploma eki nasıl alınabilir?
Diploma ekleri 2014-2015 Güz Döneminden itibaren diploma ile beraber verilmektedir. Bu
dönemden önce mezun olanların dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Yaklaşık 1 hafta içerisinde
bu belge alınabilir.

37. Mezun oldum ama ÖSYM sisteminde hala okuyor görünüyorum. Sebebi nedir?
Diploma ve transkript belgeniz ile birlikte, ÖSYM bürolarından eğitim bilginizi güncellemeniz
gerekmektedir.

38. Diplomayı almak için yapmam gereken bir işlem var mıdır?
Diplomayı almak için; geçici mezuniyet belgesinin aslı (kaybettiyseniz Bkz. 4. Soru) ve kimlik
ile birlikte şahsen birimine başvuru yapılması gerekmektedir.

