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İstanbul Üniversitesi 
Diploma Eki

Diploma Eki’nin Yükseköğre�m Kurumlarına Katkısı 

• Akademik ve profesyonel tanınmanın kolaylaş�rılması.

• Şeffaflığın artması.

• Bütün Avrupa’da kabul gören ortak ve çerçeve diploma 
verme şansına sahip olma.

• Mezunlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde iş bulma dü-
zeyinin artmasıdır.

Yükseköğre�m Kurumları, diploma ekinin amaç ve içeriğini ken-
di öğrencilerine, yerel kurumlara, işverenlere ve diğer ilgililere 
yaygın bir şekilde duyurmakla yükümlüdür.

Diploma Eki E�ke� Kriterleri

Diploma Ekini, çok konuşulan bir Avrupa dilinde, ücretsiz olarak 
diploma ile birlikte her bir öğrencisine kusursuz veren yükse-
köğre�m kurumlarına Avrupa Komisyonu tara	ndan Diploma 
Eki E�ke� verilir. Bologna kararlarına imza koyan her ülkeden 
yükseköğre�m kurumları DE E�ke� için başvuruda bulunabilir.

DE E�ke� başvurularında kurumların, başvuru formu ile birlikte 
doldurulmuş DE örneklerini, kamuoyuna ve öğrencilerine tanı-
�m amaçlı hazırladıkları broşürü, yine tanı�m amaçlı duyuru-
larını içeren web bölgesi adreslerini vermeleri, diploma ekini 
tüm öğrencilerine çok konuşulan bir Avrupa dilinde ücretsiz 
verdiklerini teyit etmeleri gerekmektedir.

DE E�ke� başvurusu her yıl 1 Kasım tarihine kadar doğrudan 
Avrupa Komiysonu’na yapılır. DE E�ke� 1 Kasım 2004 tarihinde 
başvuruda bulunan ve kabul edilen yükseköğre�m kurumları 
için üç yıl süre ile geçerlidir.
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(DE) Diploma Eki Nedir?

Diploma Eki (DE) Yükseköğre�m Kurumları tara	ndan diploma-
nın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Sade-
ce verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın başka 
ülkeler tara	ndan da anlaşılmasına yardımcı olur. 

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS) nin bilgi forma�, Avru-
pa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tara	ndan 
gerçekleş�rilmiş�r. Bu üç kurumun organize e
ği ortak bir 
kurul tara	ndan denenmiş ve geliş�rilmiş olan format, Avrupa 
Birliği tara	ndan kabul edilen 11 Avrupa dilinde düzenlenmiş-
�r. Üniversitemizde Diploma Eki’nde kullanılan dil  İngilizce’dir.  

Diploma Eki (DE) , uluslararası saydamlığı pekiş�rmeyi hedef-
leyen ve elde edilmiş ye� ve becerilerin ifade edildiği diploma, 
derece, ser�fika gibi belgelerin akademik ve meslekî ifadesini 
sağlamaya yönelik, bir yükseköğre�m diplomasına ek olarak, 
orijinal diplomada adı ve kimliği belir�len kişinin takip edip 
başarıyla tamamladığı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik 
ve statüsünü göstermek üzere verilir. Hiçbir değer yargısına, 
denklik, eşdeğerlik ya da  tanınırlıkla ilgili görüşlere yer veril-
mez. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, 
para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel 
gereksinmelere uyarlanabilir özellikte tasarlanmış�r.  

Diploma Eki’nin İçeriği

Diploma Eki sekiz bölümden oluşmaktadır.

1.Diplomaya Sahip olan kişi ile ilgili bilgiler
1.1. Soyadı:
1.2. Adı :
1.3. Doğum tarihi  (gün/ay/yıl):
1.4. Öğrenci numarası :

2. Alınan derece ile ilgili bilgiler
2.1. Derecenin adı : (Türkçe)
2.2. Alınan derecenin ana alanı :

2.3. Dereceyi veren kurumun adı ve statüsü : (Türkçe)
2.4. Eğer 2.3’ten farklı ise programı yürüten Kurumun adı 

ve statüsü :
2.5.Öğre�m dili :

3. Alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler
3.1. Derecenin düzeyi :
3.2. Programın normal süresi :
3.3. Programa kabul edilme koşulları : 

4. Programın içeriği ile ilgili bilgiler
4.1. Programın türü :
4.2. Program hakkında detaylı bilgi :
4.3. Alınan dersler/notlar/krediler :
4.4. Notlandırma sistemi hakkında bilgi :
4.5. Alınan derecenin sınıflandırılması (Türkçe) :

5. Elde edilen derecenin kullanım alanları
5.1. Bir üst dereceye başlama imkanı :
5.2. Meslek icra etme hakkı (eğer varsa) :

6. Ek bilgiler
6.1. Ek bilgi :
6.2. Bilgi elde edilebilecek başka kaynaklar:

7. Diploma Eki’nin onaylanması
7.1. Tarih :
7.2. İmza :
7.3. İmzalayanın unvanı :
7.4. Soğuk damga/Resmi mühür :

8. Ulusal Yükseköğre�m Sistemi Hakkında Bilgi

Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek 
öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliş�-
rilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; Na�-
onal Recogni�on Informa�on Centres (NARICs) adlı kuruluştan 
temin edilir: www.enic-naric.net   

Bu doğrultuda Yükseköğre�m sistemi ile ilgili bilgi tüm üniversi-
teler için Yükseköğre�m Kurulu tara	ndan hazırlanır ve gerek-
�ğinde güncellenir. Bu kısımda Türk eği�m sistemini gösteren 
genel şema da bulunmaktadır.  Şemada diploma sahibinin aldı-
ğı dereceye karşılık gelen kutu kenarları kalınlaş�rılarak belirgin 
hale ge�rilmektedir.

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağ-
lanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığı-
na dair açıklama yapmak gerekir. 

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları 
tasdik ve meşrulaş�rma süreçlerini aynen uygulamaları gerek-
mektedir. 

İstanbul Üniversitesi, Bologna Kararları gereği 2005 yılı ve son-
rası mezunlarına başvuruları halinde birinci nüshası ücretsiz ol-
mak üzere Diploma Eki verecek�r. İkinci ve daha sonraki nüsha-
ların ücre� İstanbul Üniversitesi Yöne�m Kurulu’nca belirlenir.
Diploma Eki Ne Değildir?

• Bir özgeçmiş (CV) değildir!

• Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez!

• Kendiliğinden akademik veya mesleki tanınmayı garan�-
leyen bir belge değildir! 

Diploma Eki’nin Mezunumuza Katkısı 

• Yurtdışında, diplomasının  kolaylıkla karşılaş�rılabileceği  
bir belgeye sahip olması. 

• Üniversite öğrenimi  boyunca alınan dersler, kazanılan 
başarı ve  ye�lerin  nesnel ve adil değerlendirilmesini ve  
eksiksiz tanımlanmasını  sağlaması.

• Mezunumuzun başarı ve ye�lerinin nesnel ve adil değer-
lendirilebilmesini sağlaması.

• Yurtdışında iş olanakları veya diğer çalışmalara daha ko-
lay ulaşım sağlaması.


