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2003-2004
ECTS    91 Başvuru  11 Başarı
DS        85 Başvuru  28 Başarı

2004-2005

ECTS    55 Başvuru  3 Başarı
DS         72 Başvuru  30 Başarı (2 Türk Üniversitesi) 

2005-2006
ECTS    46 Başvuru  7 Başarı
DS      102 Başvuru  38 Başarı (11 Türk Üniversitesi) 

ECTS/DS ETĐKETĐ
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YÜKSEK ÖĞRETĐM KURUMLARININ 
ECTS/DS ETĐKETĐ ĐÇĐN TEPKĐLERĐ

• Niçin ihtiyaç var? Kullanımı nedir?
• Kurum ECTS Etiketi almış?
• Bu kararı veren değerlendiriciler kim?
• Bizim üniversite bunu yapmak için çok büyük!
• Biz zaten çok iyiyiz ve çok iyi tanınıyoruz!
• Sadece üçüncü sınıf kurumlar etikete başvurur!
• Ulusal olarak desteklenmiyor.
• Kalite güvence kuruluşlarının çok umurunda değil.
• Bütün bu  kapsamlı ve yorucu iş için ekstra bir para verilmiyor…

gibi…..
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ECTS/DS ETĐKETĐ SAHĐBĐ OLMANIN
FAYDASI NE?

• Kurumumuz küresel düşünmeye ve uluslararası
eğilimleri ve  talepleri karşılamaya ve rekabet 
edebilmeye hazırlıklı mı?

• Kurumumuz küreselleşme sürecinde daha iyi bir 
görüntüye ihtiyaç duyuyor mu? Etiket buna ne 
şekilde katkı sağlar?

• Şeffaflık etiketlerle teşvik edilebilir mi?
• Etiket öğrencilerimiz, ortaklarımız ve bizim için 

ne anlam ifade ediyor?
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ECTS/DS ETĐKETĐ SAHĐBĐ OLMANIN
FAYDASI NE?

Etiketler; 
• Şeffaflığı tanınabilir bir formatta anlatır.
• Öğrenci merkezli/iş yükü temelli yaklaşımı gündeme getirir.
• Üst yönetimi idari standartları düşünmeye sevkeder / idari 

mükemmelliyeti garanti eder.
• Öğrencilere ve partnerlara verilecek bilginin niteliğini garanti eder.
• Hareketliliğin kalitesini arttırır/ ortak dereceler için daha fazla 

olanaklar yaratır.
• Yurtiçinde ve yurtdışında kurumun tanınmasına  yardım eder.
• Yurt dışındaki öğrenme sürelerinin ve yeterliliklerin tanınmasına 

yardımcı olur.
• ECTS ve DS in kurum tarafından doğru bir şekilde kullanıldığını

göstererek prestij ve kaliteyi arttırır.
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BAŞVURU SÜRECĐ VE TAKVĐMĐ

Hazırlık 

Süreci
Ekim-
Kasım-
Aralık 
2008

Başvuru

15 Ocak 

2009

Ön 

Seçim

16 
Ocak-

Başvuruların 

Gönderilmesi

Son

Seçim

Sonuçların

Açıklanması

Mayıs 2009

Đki Aşamalı Değerlendirme Prosedürü

DESTEK

ECTS/DS 

Danışmanları ve 
Bologna Uzmanları

Türk Ulusal Ajansı

DEĞERLENDĐRME

ECTS/DS 
Danışmanları ve 

Bologna Uzmanları

Avrupa 
Komisyonu

DEĞERLENDĐRME

Uluslar arası
Uzmanlardan 
oluşan bir jüri



7

HAZIRLIK SÜRECĐ

ECTS Etiketi

• ECTS/DS Kullanıcı Kılavuzu(ECTS/DS Users’ Guide) 
• ECTS Key Features
• Bilgi Paketi/Ders Kataloğu(Information Package/Course Catalog), IP/CC

Đngilizce (zorunlu)
Türkçe (isteğe bağlı)

• Üniversiteki bütün  Lisans ve Yüksek Lisans Programları ve bütünleşik 
Programlar için

• Kurumda Uygulanan Akademik Tanınma Prosedürü
• Kredilerin Tanımlanması
• Kredilerin doğru tanımlanması (öğrenim çıktıları ve öğrenci iş yüküne 

dayanan)
• Yurtdışındaki öğrenim sürelerinin tanınması
• ECTS araçlarının (LA,ToR) doğru kullanılması
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HAZIRLIK SÜRECĐ

DS Etiketi

• Bütün Lisans ve Yüksek Lisans mezunlarına 
ücretsiz ve en çok konuşulan bir Avrupa dilinde 
veriliyor olması,

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

• Đnternet ortamında genel bir açıklamanın 
bulunması.
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BAŞVURU

ECTS Etiketi

• ECTS Etiketi Başvuru Formu
• Sadece standart veya Extended üniversite beyannamesine sahip 

olankurumlar başvurabilir
• 23 Avrupa Dili
• 1 Orijinal, 2 kopya
• Öğrenci Dosyaları

2006/2007 veya 2007/2008 için 

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

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

DS Etiketi

• DS Etiketi Başvuru Formu 
• Standart veya Extended üniversite beyannamesine sahip olan 

kurumlar başvurabilir,
• 23 Avrupa Dili
• 1 Orijinal, 2 kopya
• Tasdikli Diploma Eki Kopyaları

2007 veya 2008 yılları için 
2 Lisans (farklı disiplinler)
2 Yüksek Lisans (farklı disiplinler)

• Diploma Eki ile ilgili açıklamanın bulunduğu web adresinin 
belirtilmesi ve bu adreste hazırlanmış örnek bir diploma 
ekinin yeralması.
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BAŞVURU

• Etiket sahibi üniversitelerin

Etiket süresi 2009 da biteceği için yeniden 
başvurmaları gerekir.

• Etiket Süresi

2009-2013
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DEĞĐŞĐKLĐKLER NE?

ECTS Başvurusu

• ECTS Kredilerinin öğrenim çıktıları ve öğrenci iş
yükü temel alınarak belirlenmiş olması,

• Değerlendiriciler rastgele 3 ayrı fakültedeki 
rastgele 3 programının rastgele 3  dersini 
inceleyeceklerdir.

DS Başvurusu

• 2.1 Name of the qualification and (if applicable) 
title conferred



13

NELERE DĐKKAT ETMELĐYĐZ?

ECTS Başvurusu
IP/CC
• IP/CC nin iki dilde (biri Đngilizce olmak kaydıyla diğeriTürkçe) 

hazırlanması durumunda biribirinin eşleniğinin olması,
• Derece Programlarının tanıtılması (8 husus var),
• IP/CC ye webde kolay ulaşılması,
• ECTS Kredilerinin öğrenim çıktıları ve öğrenci iş yükü temel 

alınarak belirlenmiş olması.
Gözlenen eksiklikler:
• ECTS bütün lisans ve yüksek lisans programlarına doğru bir şekilde 

uygulanmıyor.
• ECTS çeşitli bölümlerde uygulanıyor fakat hepsinde değil.
• ECTS bütün gelen ve giden öğrencilere uygulanmıyor.
• Bir yıldaki kredi 60 ECTS değil.
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NELERE DĐKKAT ETMELĐYĐZ?

ECTS Başvurusu

ToR
• Đmzalı onaylı (orijinal değil) kopyalarının gönderilmesi.
Gözlenen eksiklikler:
• ToR larda mühür eksikliği olması,
• Gelen öğrenci için hazırlanan ToR da yerel not sistemi 

ile ilgili açıklama olmaması,
• Öğrencilerin sınavlarda başarılı olmadıkları halde bile 

ECTS kredisi ile ödüllendirilmesi,
• Yerel notlar, ECTS notları ve/veya kredilerin unutulması.



15

NELERE DĐKKAT ETMELĐYĐZ?

ECTS Başvurusu
Gözlenen eksiklikler:
LA
• Tarih ve Öğrenci ve/veya  koordinatörlerin imzalarının eksik olması,
• LA, ToR ve PoR birbiri ile uyumsuzluğu,
• LA nın değişimden önceki tarihte imzalanmaması,
• LA nın resmi modele uymaması ve olması gereken bilgileri (krediler 

gibi) içermemesi.

PoR
• Belgede tanınma prosedürünün yeterince açık olmaması,
• Sadece etiket başvurusu için yapılmış hissi vermesi,
• Đmzasız ve/veya mühürsüz olması.
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NELERE DĐKKAT ETMELĐYĐZ?

DS Başvurusu
Gözlenen eksiklikler:

• Dosya sayısının eksik olması,
• Lisans ve Y. Lisans seviyesinde mezun verilmesine rağmen her iki gruptan yeterince 

dosya olmaması,

• Diploma Ekinin ücretsiz ve otomatik olarak bütün mezunlara verildiğine dair bir 
açıklamanın Üniversitenin  web sitesinde bulunmaması,

• Gerçek kopyalar yerine müsvettelerin gönderilmesi,
• Önerilen resmi formata uymaması ve olması gereken bilgilerin eksik olması

(8 Bölüm),
• Transcript kısmının olmaması, 

• Yurtdışında alınan derslerin DS de orijinal isimleri ile görünmemesi,
• Diploma Eki ile ilgili bilginin kurumun resmi bir yazılı belgesinde veya web

sitesinde yer almaması.
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ETĐKETĐN GETĐRDĐĞĐ SORUMLULUK

• Etiket sadece prestij için değil, aynı
zamanda sahip olunduktan sonra bunun  
gerektirdiği standartlara göre hareket 
etmenin bilincinde  olmak gerekir.

• Kurumun kendisini partnerlerinin merceği 
altında olduğunun farkında olması gerekir.
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ULUSAL VE AVRUPA DÜZEYĐNDE 
DEĞERLENDĐRME?

FAYDALI MI ? ZARARLI MI?

AVRUPA
• Bilgi yeterince şeffaf ise görmek  

daha kolaydır

• ECTS/DS felsefesini daha iyi   

idrak etmiş olmak

• Avrupa düzeyinde göreceli    

kalite

ULUSAL
• Değerlendirici için daha açık 

bilgi

• Ulusal Kurallar konusuna daha   

iyi vakıf olmak

• Ulusal düzeyde göreceli kalite
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TEŞEKKÜR

Katılımınız ve Đlginiz 

için 

Teşekkür Ederim.


