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Etiket
Türü

2009 
Yılı

2010 
Yılı

2011 
Yılı

Etiket 
alan Türk 
Üniversite

Sayısı

AKTS 23 5 12 5

DE 53 52 44 24



Diploma Eki Etiketi



NASIL BAŞVURULUYOR?

 Standart veya Extended üniversite beyannamesine sahip olan 
kurumlar başvurabilir,

 DS Etiketi Başvuru Formu ( 1 asıl, 2 kopya yazılı form ve elektronik 
ortamda) , Bütün Lisans ve Yüksek Lisans mezunlarına ücretsiz , 
otomatik olarak ve en çok konuşulan bir Avrupa dilinde veriliyor 
olması,

 Avrupa komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES  tarafından 
geliştirilmiş modelin kullanılması,

 Tasdiklenmiş Diploma Eki Kopyaları,
2009 veya 2010 veya 2011 (15 Mayıs 2011  tarihine kadar)yılları için 
2 Lisans (farklı disiplinler) ve
2 Yüksek Lisans (farklı disiplinler) (veya 1 YL ve 1 Doktora),

 Diploma Eki ile ilgili açıklamanın web sitesinde İngilizce ve Türkçe 
olarak yer alması,

 Gerçek Diploma Eki örneklerinin web sitesinde yer alması.



ULUSAL AJANS TARAFINDAN YAPILAN 

ÖN DEĞERLENDİRME ??

 Örneklerin “certified copy” olması

This application form contains various references to 
“certified copies”. Certification is to be given by means 
of one official stamp, signature of the authorised 
person of the institution and date of the applicant 
institution (per each DS copy provided). Copies that 
are not correctly certified will be considered ineligible. 



ULUSAL AJANS TARAFINDAN YAPILAN 

ÖN DEĞERLENDİRME??

 Örnek sayısının eksik olması 
 Lisans ve Y. Lisans gruplarından yeterince örnek 

olmaması,
 Örneklerin farklı disiplinlerden olmaması,
 Örneklerin başvuru formunda belirtilen yıllara ait 

olmaması,
 Kopyalar yerine gerçek DS örneklerinin 

gönderilmesi.



UZMANLAR TARAFINDAN YAPILAN 

DEĞERLENDİRME 

 Tasdik edilmiş kopya ? completed, signed and certified DS
 Başvuru formundaki kutucuklar ticklenmemiş,
 Diploma Eki ile ilgili açıklama,

-verilen web adresinde açıklama yok
- açıklamaya birçok tıklamadan sonra ulaşılılıyor
-açıklama yeterli değil
Bütün mezunlara otomatik olarak, ücretsiz ve en çok konuşulan Avrupa  
dillerinden birisinde hazırlanmış olması
Diploma Supplement is being  issued in a widely spoken European 

language, given automatically and free of charge to every   student upon 
graduation

 Örnek dolu değil, sadece şablon.



UZMANLAR  TARAFINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME??

 Önerilen resmi formata uymaması ve olması gereken bilgilerin 
eksik olması (8 Bölüm).

Please note:
 The wording and numbering shown in the model 

above must be strictly respected. An 
exception may be made for the numbering of 
section 7.

 Sub-sections deviating from the Diploma 
Supplement model shown below, be it in the 
form of numbers (e.g. 4.2.1, 4.2.2., etc), letters 
(4.2.a., 4.2..b, etc.), bullet points, indents or in 
other such ways, are NOT allowed.



UZMANLAR  TARAFINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME??

 2.1, 2.4, 5.2,6.1
bölümlerinin boş bırakılmaması, 
boş bırakılması yerine “not applicable” yazılması



3 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of qualification:

First Cycle (Bachelor’s Degree)

3.2 Official length of programme:

Four years (240 ECTS credits)

3.3 Access requirements(s):

High School Diploma
Placement through a centralized national university placement  
examination



UZMANLAR  TARAFINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME 

 3.2 de programın süresi 2 yıl yazıyor ama parantez içinde

3 yıla uzayabileceği yazıyor öğrenci 4., 5., 6. yarıyıllarda

tez yapıyor.

 Yüksek Lisans örneklerinde program 4 yarıyıl denmesine

rağmen Transcript bölümünde sadece 1, 2, 4 yarıyılları

görünüyor.



4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of study:
Full time

4.2 Programme requirements:
The student must complete 4 years of study acquiring 240 ECTS credits.
The following key learning outcomes must be achieved;

Students can articulate Newton's laws. 
Students can articulate Maxwell's equations.
Students can articulate the Schrödinger equation.
Students can answer qualitative and quantitative problems in classical 
mechanics.

Students can answer qualitative and quantitative problems in electricity 
and magnetism.
Students can answer qualitative and quantitative problems in quantum 
mechanics.



UZMANLAR  TARAFINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME 

 Name of the qualification and (if applicable) title conferred
İngilizce? Türkçe?

 4.2 Programme requirements:
Genel bir açıklama yapılmış, o programa özgü değil!
Bütün programlar için 60 günlük endüstri stajı yazılmış.    Programlardan 
birisi Tarih Yüksek Lisans programı.

 4.3 Programme details (e.g., modules or units studied), and the 
individual grades/marks/credits   obtained 
4.2 de staj olduğu yazılmasına rağmen 4.3 bölümünde staj görünmüyor.

Listedeki derslerin bazılarının ECTS kredileri yok
Yüksek Lisans derslerinin hepsi zorunlu!



UZMANLAR  TARAFINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME 

 ECTS toplamı 240 (YLisansta 120) değil

 Yıllara göre 60 ECTS değil

 4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance:
4.5 Overall classification of the qualification (in original language)

Listede yer alan bazı derslerin notlarının not listesinde yazılan 
notlar bölümünde  

ne anlama geldiği belli değil.
Bazı notlar 4.4 teki açıklamaya göre başarısız notlar ama öğrenci 

mezun olmuş
4.4 te açıklama yapılmadan 4.5 te bir açıklama konmuş (pekiyi!)



UZMANLAR  TARAFINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME 

 4.4 Not dağılım tablosu var ama hiçbir açıklama yok.
Notlar sadece başarılı olanları yansıtıyor, başarısız notlar
belirtilmemiş.

 4.5 sadece not ortalaması olarak değil aynı zamanda
hangi nitelikte olduğunu belirtmek gerekir.



4.4 Grading scheme and, if available, grade 
distribution guidance:

Letter 
Grades

Numeral 
grades

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

FD 0.50

FF 0.00



4.4 Grading scheme and, if available, grade 
distribution guidance:

Degree of Success Letter 
Grades

Numeral 
grades

Perfect AA 4.00

Very Good BA 3.50

Good BB 3.00

Average CB 2.50

Passing Grade CC 2.00

Conditional Passing Grade DC 1.50

Conditional  Passing Grade DD 1.00

Failure FD 0.50

Failure FF 0.00



UZMANLAR  TARAFINDAN YAPILAN
DEĞERLENDİRME 

 6. Additional Information
Bu bölümde verilen adreslerin ulaşılabilir olması ve ilgili program     
hakkındaki bilgiyi içermesi gerekir.

 7. Certification of the supplement
7.1 Date:
7.2 Signature:
7.3 Capacity:
7.4 Official stamp or seal:

İsmi geçen ve imzalayan kişinin kapasitesi belli değil.



ECTS Etiketi
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ECTS ETİKETİ

NASIL BAŞVURULUYOR?

 Bilgi Paketi/Ders Kataloğu(Information Package/Course 
Catalog), IP/CC

İngilizce (zorunlu)
Türkçe (isteğe bağlı)

 Üniversiteki bütün  Lisans ve Yüksek Lisans
Programları ve Bütünleşik Programlar (varsa) için

 Kurumda Uygulanan Akademik Tanınma Prosedürü
 ECTS  Kredilerinin Hesaplanması
 ECTS araçlarının (LA,ToR) doğru kullanılması
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ECTS ETİKETİ

NASIL BAŞVURULUYOR?

 ECTS Etiketi Başvuru Formu
 Sadece standart veya Extended üniversite beyannamesine sahip 

olan kurumlar başvurabilir
 Öğrenci Dosyaları

2009/2010 veya 2010/2011 için 

3 giden (farklı disiplinden ve farklı ülkeye)
ToR, LA, ToR, PoR

3 gelen (farklı disipline ve farklı üç ülkeden)
LA, ToR



22

ECTS ETİKETİ

NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

İlk değerlendirme:
Ulusal Ajans tarafından “Öğrenci Dosyaları” 

üzerinden yapılıyor.
 Dosya Sayısı 
 Dosya Nitelikleri (3 farklı ülke, 3 farklı disiplin)
 Dosyaların ilgili yıllara ait olup olmadığı
 Dosyalardaki belgeler (ToR, LA, PoR) imzalı ve 

tasdikli (orijinal değil) kopya?



ECTS ETİKETİ

Please pay particular attention to your 
assessment of the items in bold. If any of 
these items are lacking, you must give an 
overall score of 1 ('missing' or 
'unavailable') for the relevant section. In 
this case, you should reject the application 
(overall assessment conclusion to be 
indicated as 'rejected'). 



Part 1: Information on the Institution

 Name and address
 Academic calendar
 Academic authorities
 General description of the institution (including type and status)
 List of programmes offered
 General admission requirements
 General arrangements for the recognition of prior learning (formal, 

informal and non-formal)
 General registration procedures
 ECTS credit allocation based on the student workload 

needed in order to achieve expected learning outcomes
 Arrangements for academic guidance



Part 2: Information on degree programmes 
GENERAL  DESCRIPTION
 Qualification awarded
 Level of qualification
 Specific admission requirements
 Specific arrangements for the recognition of prior learning (formal, informal 

and non-formal)
 Qualification requirements and regulations
 Profile of the programme
 Key learning outcomes
 Occupational profiles of graduates with examples
 Access to further studies
 Course structure diagram with credits (60 per full-time academic 

year)
 Examination regulations, assessment and grading
 Graduation requirements
 Mode of study (full-time, part-time; e-learning…)
 Programme director or equivalent



Part 2: Information on degree programmes 
DESCRIPTION of INDIVIDUAL COURSE UNITS
 Course unit title
 Course unit code
 Type of course unit (compulsory, optional)
 Level of course unit (e.g. first, second or third cycle; sub-level if 

applicable)
 Year of study (if applicable)
 Semester/trimester when the course unit is delivered
 Number of ECTS credits allocated 
 Name of lecturer(s) 
 Learning outcomes of the course unit
 Mode of delivery (face-to-face, distance learning)
 Prerequisites and co-requisites
 Recommended optional programme components
 Course contents
 Recommended or required reading
 Planned learning activities and teaching methods
 Assessment methods and criteria
 Language of instruction
 Work placements
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ECTS ETİKETİ

NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Ulusal Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme

Bilgi Paketi/Ders Kataloğu 
Şifresiz ulaşılmalıdır.

 Başvuru formunda verilen verilen adreslere ulaşma
verilen adreslere gittiğinizde bir veya birkaç tıklama ile bilgiye ulaşmanız 

gerekir , bu mümkün olmuyor
 kataloğun pdf şekli
 Bilgiler dağınık :Bazı bilgiler katalogda, bazıları ECTS/DS linkinde
 Bilgiler belirtilen sırada değil
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ECTS ETİKETİ

NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Ulusal Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme
Gözlenen Eksiklikler
 Bilgiler çok dağınık
 Programların listesi yok

(Liste fakültenin altında)
 İngilizce başlayıp  Türkçe bir linke bağlanarak 

devam ediyor



ECTS ETİKETİ

Course Catalogue/Information Package
 Öğrenme Çıktılarının doğru yazılması,
 Zorunlu stajların yıllık 60 ECTS kredinin 

içinde olması,
 Seçmeli dersler dahil bir yarıyılda 30 ECTS

olması gerekir.
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ECTS ETİKETİ

NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Ulusal Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme
Öğrenci Dosyaları

ToR (giden öğrenci)
Değişimden önce
 Değişimden önceki tarihte hazırlanmamış olması
 İmzasız ve mühürsüz  olması
 Yerel Not sistemini açıklayan bir bilgi olmaması
Değişimden sonra
 Ders kodlarının olmayışı
 ECTS notlarının olmayışı
ToR (gelen öğrenci)
 Gelen öğrenci için hazırlanan ToR da yerel not sistemi ile ilgili açıklama olmaması,
 Öğrencilerin sınavlarda başarılı olmadıkları halde bile ECTS kredisi ile ödüllendirilmesi,
 Ders kodu, yerel notlar, ECTS notları ve/veya kredilerinin unutulması
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ECTS ETİKETİ

NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Ulusal Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme
Gözlenen Eksiklikler
LA
 Tarih ve Öğrenci ve/veya  koordinatörlerin imzalarının eksik olması,
 LA, ToR ve PoR birbiri ile uyumsuzluğu( ders sayısı, ders isimleri ve kredileri farklı)
 LA nın değişimden önceki tarihte imzalanmaması,ve değişikliklerin de hareketliliğin 

başlangıcından önce hazırlanmammış olması
 LA nın resmi modele uymaması ve olması gereken bilgileri (krediler gibi) içermemesi.

PoR
 Belgede tanınma prosedürünün yeterince açık olmaması
 Değişimden gelen öğrencilerin dersleri transcripte  T diye işlenip ağırlıklı not 

ortalamasında dikkate alınmıyor
 Sadece etiket başvurusu için yapılmış hissi vermesi
 Türkçe hazırlanmamış olması



 Renumbering and rewording of sections
 No statement regarding the DS being issued free of charge to all 

graduates.
 Transcript and DS not a single document to indicate they are issued 

together as a single document.
 Web information not in English.
 Web information confusing or difficult to locate.
 Web page not at link given.
 Example DS not in a widely spoken language.
 Incorrect number of DS files provided.
 The preamble is not a requirement but if included must not be 

altered.



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..


