


Erasmus+ Programı 
Öğrenci İşlemleri  

Toplantısı 



 Öğrencinin yurtdışında alıp başarılı olduğu 
derslerin orijinal isim, kredi, kod ve notları ile 
birlikte yer alması  gerekmektedir. 
 
 Transcriptin arkasında (ekinde) birim notlandırma 

sistemi (not eşdeğerlik tablosu) bilgisinin yer 
alması gerekmektedir.  
Bu bilgi Diploma Ekinde, Kurumlar arası 
Anlaşmalarda yer alan ile aynı olmalıdır. 

 

GİDEN ÖĞRENCİ TRANSCRİPT 
(NOT DÖKÜM BELGESİ) 



 Başarı durumu bölümüne ‘’başarılı (99)’’ yazılması 
gerekmektedir. 

 
Öğrencinin başarılı olduğu dersin Erasmus 
kapsamında olduğunun belirtilmesi: 
 Transcriptin altında öğrencinin değişime katıldığı 

kurum ve tarihler yer almalıdır.  Dersin kodunun 
yanına * konularak.  

 «Başarılı (99)» ve açıklama ile. 

GİDEN ÖĞRENCİ TRANSCRİPT 
(NOT DÖKÜM BELGESİ) 



Orijinal isim ve 
kodlar yazılmıştır 

Başarılı (99) 

* Konularak öğrencinin değişime 
katıldığı kurum ve tarihler yazılmıştır.  

Not Eşdeğerlik 
tablosu bulunmuyor 



Orijinal isim ve 
kodlar yazılmıştır 

Not Eşdeğerlik 
tablosu   

Muaf (99) 
Başarılı (99)  



 
 DEU tarafından verilen Transcriptin 

arkasında (ekinde) birim notlandırma 
sistemi (not eşdeğerlik tablosu) bilgisinin 
yer alması gerekmektedir.  
 
Bu bilgi Diploma Ekinde, Kurumlar arası 
Anlaşmalarda yer alan ile aynı olmalıdır. 

 
 

GELEN ÖĞRENCİ TRANSCRİPT 



Not Eşdeğerlik tablosu 
bulunmuyor Not Eşdeğerlik tablosu bulunmadığı 

için Koordinatörlüğümüz tarafından 

Kurumlararası Anlaşmadan 
alınarak eklenen evrak 



         

 

Higher Education  
Learning Agreement form 
Student’s name 

Section to be completed AFTER THE MOBILITY 

RECOGNITION OUTCOMES 

I.  MINIMUM INFORMATION TO INCLUDE IN THE RECEIVING 

INSTITUTION'S TRANSCRIPT OF RECORDS  
 

Start and end dates of the study period:  

 
Table E: academic outcomes at receiving institution  
 

Component 
code 
(if any)  

Component title (as 
indicated in the course 
catalogue) at the 
receiving institution 

Was the component 
successfully 
completed by the 
student? [Yes/No] 

Number of 
ECTS credits  

Receiving 
institution 
grade 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Total:  

 

[Signature of responsible person in receiving institution and date]   

 

Gelen Erasmus öğrencisi 
için öğrenim anlaşmasının 
E  Tablosu’nda istenen tüm 

bilgilerin transcriptte yer 
alması veya bu tablonun 

transcripte ek olarak 
düzenlenmesi gerekir.  

Not döküm belgesi 
(Transcript) ile tutarlı 

olmalıdır. 



YÖNETİM KURULU 
KARARI 





Ekte Öğrenim Anlaşması 
(Learning Agreement) yer alması 

gerekmektedir 

Kesin tarih aralığı Kurumun adı 

Hibeli/hibesiz 
Öğrenim ya da staj 

hareketliliği 
öğrencisi olduğu 

net değil 



Tarih aralığı net 
değil 

Hibeli/hibesiz 
ibaresi yer 

almamaktadır 

Ekte Learning 
Agreement yer 

almaktadır 

Öğrenim/staj 





 
 Öğrenim Faaliyetini gerçekleştirmek üzere 

gidecek öğrencilerin Yönetim Kurulu 
Kararları ekinde ders tanınırlıklarını 
gösterir ilgili tablo   (Learning Agreement – 
Öğrenim Anlaşması Tablo A ve Tablo B 
 

 Ders değişikliği olması durumunda Tablo C 
ve Tablo D 
 
 

Yönetim Kurulu Kararı 



1 ay içerisinde değişikliklerin yapılması ve 
imzalanması gerekmektedir. 



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 

 international.deu.edu.tr  
 
 
 

DIŞ İLİŞKİLER 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

erasmus@deu.edu.tr 

mailto:erasmus@deu.edu.tr

