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 ÖZET 

21. yüzyılda Avrupa‟da siyasi ve ekonomik alanlardaki geliĢmeler eĢliğinde eğitim 

alanında da geliĢmeler yaĢanmıĢtır.   Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında iĢbirliği içinde olarak 

Avrupa Yükseköğretim Alanı oluĢturmayı hedeflemiĢtir. Bu açıdan birinci bölümde Avrupa 

Birliği‟nin tanımı ve Avrupa Birliği eğitim politikaları yer almıĢtır. 

Avrupa Yükseköğretim Alanı,  üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerindeki farklılıklar 

korunarak diğer üye ülkelerin yükseköğretim sistemleriyle karĢılaĢtırılabilir seviyeye 

ulaĢmasını ve ülkeler arası geçiĢi kolaylaĢtırmayı hedeflemektedir. Bologna süreci Avrupa 

Yükseköğretim Alanı hedefleyen bir reform sürecidir.  Bu bağlamda ikinci bölümde Bologna 

Süreci ve Temel Deklarasyonlar ele alınmıĢtır. 

Son bölümde ise öncelikle Bologna Süreci‟nin Türkiye‟deki uygulama alanı ile birlikte 

süreçle ilgili değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bologna Süreci kapsamında müfredat incelenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bologna Süreci,  Avrupa Yükseköğretim Alanı 
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                                           ABSTRACT 

In the 21st century, Europe has witnessed developments in the field of education in 

company with the developments in the fields of politics and economics. European Union aimed 

at creating European Higher Education Area in cooperation with the member states. In this 

respect, in the first part, the definition of European Union and education policies of European 

Union are included. 

European Higher Education Area aims at maintaining differences of  higher education 

systems of  member states by achieving comparable levels with the other member states‟ higher 

education systems and facilitate interstate transition. Bologna process is a reform process 

aiming at European Higher Education Area. In this context, Bologna Process and  Basic 

Declarations  are handled in the second part. 

In the last part of the study, some evaluations are made about the field of application of 

Bologna Process in Turkey together with the process. And curriculum is examined in the 

context of Bologna Process. 

 

Key Words: Bologna Process, European Higher Education Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         ÖNSÖZ 

 

Tezi hazırlama sürecinde büyük katkılarından dolayı danıĢmanım saygıdeğer H. Tuğba 

EROĞLU hocama, Bölüm BaĢkanıma ve katkıları bulunan fakültedeki diğer Öğretim Üyesi 

hocalarıma Ģükranlarımı sunuyorum.  

 Tez hazırlama çalıĢmalarımda her fırsatta yardımcı olan değerli arkadaĢım ArĢ. Gör. 

Hikmet Selahaddin GEZĠCĠ ve yardımcı olan diğer ArĢ. Görevlisi arkadaĢlarıma çok teĢekkür 

ederim.  

ÇalıĢma sürecim boyunca her zaman yanımda olan maddi manevi yardımlarını 

esirgemeyen, bu süreçte bana katlanan çok değerli Anne ve Babama, Tezimin her aĢamasında 

desteğini biran olsun esirgemeyen ve bu süreçte bana itici güç olan Hayatıma çok teĢekkür 

ediyorum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KISALTMALAR 

AB: Avrupa Birliği 

ADEK: Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulları 

AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu 

AGH: Avrupa Gönüllü Hizmetinin  

AKTS: Avrupa Kredi Sistemi 

AYA: Avrupa Yükseköğretim Alanı 

BFUG: Bologna Süreci Ġzleme Grubu 

ECB: Avrupa Merkez Bankası'na  

EMU: Ekonomik ve Ulusal Birliğe 

ENQA: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği 

ESIB: Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri 

EUA: Avrupa Üniversiteler Birliği 

EURASHE: Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği 

EURATOM: Avrupa Atom Enerji Topluluğu 

HAK: Hükümetlerarası Konferans 

KOB: Katılım Ortaklığı Belgesi 

LLP: Hayat Boyu Öğrenme 

YÖDEK: Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

Komisyonu 

 

 

http://www.porttakal.com/haberleri/avrupa/
http://www.porttakal.com/haberleri/ekonomi/


TABLOLAR VE ġEKĠLLER 

Tablo 1:  Bologna Süreci Dönem BaĢkanı Olan Ülkeler 

Tablo 2:  Ulusal Yeterlilik Çerçevesi OluĢturma AĢamaları 

Tablo 3: 2009-2011 Diploma Etiketi ve Akts Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları Listesi 

Tablo 4: 2012 Yılında AKTS Etiketi ve Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

Tablo 5: 2013 Yılında AKTS Etiketi ve Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

Tablo 6: Kamu Yönetimi 1.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 7: Kamu Yönetimi 1.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 8: Kamu Yönetimi 2.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 9: Kamu Yönetimi 2.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 10: Kamu Yönetimi 3.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 11: Kamu Yönetimi 3.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 12: Kamu Yönetimi 4.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 13: Kamu Yönetimi 4.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 14: Ġktisat 1.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 15: Ġktisat 1.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 16: Ġktisat 2.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 17: Ġktisat 2.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 18: Ġktisat 3.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 19: Ġktisat 3.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 20: Ġktisat 4.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 21: Ġktisat 4.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 



Tablo 22: ĠĢletme 1.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 23: ĠĢletme 1.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 24: ĠĢletme 2.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 25: ĠĢletme 2.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 26: ĠĢletme 3.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 27: ĠĢletme 3.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 28: ĠĢletme 4.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 29: ĠĢletme 4.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 30: Uluslararası ĠliĢkiler 1.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 31: Uluslararası ĠliĢkiler 1.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 32: Uluslararası ĠliĢkiler 2.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 33: Uluslararası ĠliĢkiler 2.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 34: Uluslararası ĠliĢkiler 3.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 35: Uluslararası ĠliĢkiler 3.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 36: Uluslararası ĠliĢkiler 4.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

Tablo 37: Uluslararası ĠliĢkiler 4.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

 

ġekil 1: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Süreci ġeması 

 

  



1 
 

GĠRĠġ 

 

Avrupa Birliği‟nin siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda geliĢmeleri eğitim alanında 

yapılan reformlar takip etmiĢtir. Avrupa Birliği tanımı ve tarihi hakkında geliĢmelere yer 

verilmiĢtir. Lizbon SözleĢmesiyle birlikte eğitimdeki alanında temeller atılmıĢtır. 

1998 yılında gerçekleĢtirilen Sorbonne Deklarosyon‟uyla birlikte Avrupa 

Yükseköğretim Alanı OluĢturma hedefinin adımları atılmıĢtır. Daha sonra Prag, Bologna, 

Bergen, Berlin deklarasyonu AYA oluĢumu konusunda reformlar devam etmiĢtir. 

Bologna Süreci, Avrupa'da akademik konularda standartlar geliĢtirmek ve ayrılıkları en 

aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaĢtırmak ve birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim 

alanı yaratmak amacıyla oluĢturulmuĢ bir programdır. 

Bologna Süreci‟ne zamanla üye devlet sayısı artmıĢtır. Bologna Süreci kapsamında 

Yükseköğretim alanında gerekli adımlar atılmıĢ. Öncelikle hareketlilik konusunda çalıĢmalar 

yapılmıĢ bu sayede yükseköğretimler arası karĢılaĢtırılabilir ortam oluĢturulması 

hedeflenmiĢtir. Kredi sistemlerinde ve diploma eki geliĢtirilerek üye ülkeler arasında geçerlilik 

sağlanarak fırsat eĢitliği sağlanmıĢtır.   

Türk yükseköğretiminde de gerekli çalıĢmalar hazırlanarak üniversitelerin bu sürece 

uyum sağlamalarını istenmiĢtir. Sürece uyum sağlamak amacıyla 2005 yılında Yükseköğretim 

Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği yayınlanmıĢtır. 

Bakanlar, Avrupa genelinde yüksek kalite standartlarını sağlaması bakımından kalite 

güvence sisteminin önemli olduğunu vurgulamıĢlardır. Bakanlar; ortak referans çerçevesi 

kurma konusunda iĢbirliği yapmak ve iyi uygulama örneklerini yaymak için Yükseköğretimde 

Kalite Güvencesi Avrupa Ağı (ENQA) üyesi olmayan ülkeler ile ilgili taraflarla iĢbirliği 

yapmayı hedeflemiĢtir. 
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                                                       BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

            AVRUPA BĠRLĠĞĠ TARĠHĠ VE EĞĠTĠM POLĠTĠKALARI 

Bu bölümde Avrupa Birliği tarihi baĢta olmak üzere Türkiye‟nin Avrupa Birliği 

ĠliĢkileri ve Avrupa eğitim politikaları ele alınmaktadır.  

             

            1.1.Avrupa Birliği Tanımı ve Tarihçesi 

Avrupa‟da birlik düĢüncesinin kökenleri oldukça eskidir. Ortaçağ ve Yeniçağ‟da 

Hıristiyanlık merkezinde bir birlik düĢüncesi ağır basmaktadır. Aydınlanma Çağı‟ndan itibaren 

birlik düĢünceleri, daha ziyade seküler değerler çerçevesinde Ģekillenmeye baĢlamıĢtır ( ĠçiĢleri 

Bakanlığı, 2014). 

Birinci Dünya SavaĢından sonra örgütlenme düĢünceleri aktif hale gelmeye baĢlamıĢtır. 

Ġlk olarak 1923 yılında Kont Richard Coudenhove – Kalergi tarafından Pan Avrupa Hareketi 

isminde bir örgüt kurulmuĢtur. Daha sonra 1926 yılında Avrupa ĠĢbirliği Derneği isminde 

Cenevre‟de bir örgüt daha kurulmuĢtur. Kısa sürede bu örgütün Paris, Berlin ve Londra gibi 

büyük kentlerde Ģubeleri açılmıĢ ve örgütlenme düĢüncesi yayılmaya baĢlamıĢtır (Ülger, 2003: 

5). 

Avrupa‟da birlik yaratma düĢüncesi ciddi olarak II. Dünya savaĢından sonra ortaya 

çıkmıĢtır. Avrupa‟da yaĢam tarzını köklü bir Ģekilde yıpratan ve büyük hasarlara yol açan II. 

Dünya savaĢı sonrasında siyasi düĢünürler ve ülkelerin önde gelen isimleri savaĢ dıĢında bir 

yolun oluĢturulması gerektiği ve yaĢam tarzını iyileĢtireceğini dile getirmiĢlerdir ( Akgönenç, 

2010: 2). 

Ġngiltere BaĢbakanı Winston Churchill 1946 yılında Ġsviçre‟nin Zürih kentinde yaptığı 

bir konuĢmasında Bir Avrupa BirleĢik Devletleri‟nin kurulması gerektiği konusunda açıklama 

yapmıĢtır. Churchill bu düĢüncesinde, ağır iĢler gören yüz milyonlarca insan olduğunu ve bu 

insanların hayata bağlayan sevinç ve umutların kazandırılması gerektiğini savunmuĢtur 

(Karluk, 2005:3). 

.Robert Schuman (Fransa DıĢiĢleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri 

Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Devletlerini, kömür ve 

çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslar üstü bir kuruma devretmeye davet etti.  
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Schuman Planına göre, Avrupa'da bir barıĢın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya 

arasında yüzyıllardır süregelen çekiĢmenin son bulması gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz 

konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi 

tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutulması gerekiyordu ( AB Bakanlığı, 2014). 

Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak 1951 yılında Paris‟te Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğu‟nu ( The European Coal and Steel Community)  kuran Paris AntlaĢması 

imzalanmıĢtır. AKÇT‟nu kuran ülkeler Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, Ġtalya 

ve Hollanda oluĢturmaktadır. AKÇT‟nin üye ülke ekonomilerinin geliĢmesinde katkıda 

bulunmak, tam istihdamı gerçekleĢtirerek iĢsizliği önlemek ve yaĢam standartlarını yükseltmek 

gibi amaçları bulunmaktadır (Karluk, 2005: 9). 

Paris AntlaĢmasına üye ülkeler 1957 yılında iki yeni örgüt daha kurulmuĢlardır.  ĠĢgücü 

ile mal ve hizmetlerin serbest dolaĢımına dayanan bir ekonomik topluluk oluĢturmaya karar 

verdiler ve. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. Malların, iĢgücünün, hizmetlerin ve 

sermayenin serbest dolaĢtığı bir ortak pazarın kurulması ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe 

gidilmesi amaçlanmıĢtır. Diğer topluluk ise Avrupa Atom Enerji Topluluğu (EURATOM) 

olarak kurulmuĢtur. Topluluğun amacı, nükleer enerjinin barıĢçıl amaçlarla ve güvenli biçimde 

kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araĢtırma programlarını koordine etmek 

olarak belirlenmiĢtir (AB Bakanlığı, 2014). 

Sosyal politikanın topluluk içinde ortak bir politika olmaması üye ülkeler arasında farklı 

uygulamalar bulunmaktaydı. Bunun üzerine 1986 yılında Avrupa Tek Senedi imzalanmıĢtır. 

Bunun sonucunda Avrupa düzeyinde sosyal diyalog geliĢtirilmesine katkıda bulunmuĢtur ve 

topluluğun belirli bir politikası olması sağlanmıĢtır ( Ataman, 2005: 12). 

Maastrıcht AntlaĢması, Avrupa ülkelerinin Ekonomik ve Parasal Birlik dıĢında Siyasi 

Birlik düĢünceleri sonucunda 7 ġubat 1992 yılında Hollanda‟nın Maastrıch kentinde yapılan 

Devlet ve Hükümet BaĢkanları zirvesinde yapılan antlaĢma sonucunda Avrupa Birliğinin 

hukuki temelleri atılmıĢtır. Bu süreçte Almanya ve Fransa önemli ölçüde aktif rol almıĢlardır. 

Ancak Almanya‟nın Avrupa içinde güçlü merkez olma eğilimi karĢısında Fransa, Almanya‟yı 

asimile etmek için mücadele ederken bunun karĢılığında Almanya ise gücünü hissettirebilmek 

için federal yapı oluĢmasını desteklemiĢtir (Karluk, 2005: 85). 
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Avrupa Topluluğu‟na üye 12 devlet tarafından 1992‟de imzalanan Maastricht 

AnlaĢması, Topluluğa kapsamlı değiĢiklikler getirdi; Avrupa Topluluğu üzerinde ve onu da 

kapsayan Avrupa Birliği bu anlaĢmayla biçimlendirildi. AnlaĢmanın getirdiği yeni boyutla 

birlikte 1995 yılında Ġsveç, Finlandiya ve Avusturya da topluluğa katıldı. Üye ülke sayısı 15‟e 

ulaĢtı ve üçüncü geniĢleme süreci yaĢandı ( Ġstanbul AB ÇalıĢmaları, 2014). 

Maastricht AntlaĢması ekonomik faaliyetlerin uyumlu ve dengeli geliĢimini; 

enflasyonsuz, sürdürülebilir ve çevre korumasına önem veren bir büyümenin sağlanmasını; üye 

ülke ekonomilerinin uyum içinde birbirlerine yaklaĢmasını ve Avrupa vatandaĢları için daha 

güçlü bir Birlik yaratılmasını hedeflemiĢtir. 

AntlaĢma kapsamında, 

 Tek paraya geçilmesini sağlayacak bir ekonomik ve parasal birliğin kurulması; 

 AB vatandaşlarına yaşadıkları ülkenin belediyelerinde seçme ve seçilme hakkı veren bir 

Avrupa vatandaşlığının oluşturulması; 

 Avrupa güvenliğini sağlayacak ve demokrasi ve insan hakları gibi ortak değerleri 

savunacak bir ortak dış ve güvenlik politikasının meydana getirilmesi; 

 Birliğin iç güvenliğini sağlamak üzere hukuk ve içişlerinde işbirliğinin sağlanması  

konuları ele alınmıştır. Ayrıca, eğitim, kültür, kamu sağlığı ve tüketicinin korunması, 

ulaştırma, vize politikası ve sanayi politikası gibi belirli politika alanları da Antlaşma 

kapsamı dâhil edilmiştir. Bu alanlarda oluşturulacak ortak politikalar ve ilgili AB 

mevzuatı üye ülkeler üzerinde bağlayıcı olacaktır. Antlaşmanın getirdiği çok önemli bir 

yenilik de 'yetki ikamesi' ilkesidir. Buna göre, ancak herhangi bir sorunun boyut ve 

niteliği nedeniyle, AB düzeyinde müdahalenin üye devletlerinkinden daha etkin olacağı 

hallerde AB yetki kullanacaktır (ĠKV, 2014). 

Amsterdam AntlaĢması, 1996 yılında Torino kentinde baĢlayan Hükümetlerarası 

Konferansı sonucunda imzalanmıĢtır. Amsterdam AntlaĢması Maastricht AntlaĢması'nın 

oluĢturduğu hukuksal çerçeveyi tamamladı ve "Avrupa VatandaĢlığı" kapsamındaki hakları 

güçlendirdi. AB ve AT AntlaĢmaları yeniden numaralandırıldı, bunlara değiĢiklikler getirildi. 

Amsterdam AntlaĢması ile AB AntlaĢması'nın maddelerini değiĢtirdi ve maddeler A'dan S'ye 

harflerle belirlenmiĢtir. 
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Avrupa Parlamentosu'nun karar alma mekanizmasındaki rolü ortak karar alma 

prosedüründe getirilen değiĢikliklerle güçlendirildi. Ayrıca Komisyon BaĢkanı'nın atanması 

için Parlamento'nun onayı, Komiserlerin atanması içinse Komisyon BaĢkanı'yla ortak karar 

Ģartı getirilmiĢtir (Ġstanbul AB ÇalıĢmaları, 2014). 

7-9 Aralık 2000 tarihlerinde yapılan Nice Zirvesi'nde AB üyesi ülkeler, geniĢleme 

süreci kapsamında AB'nin gerçekleĢtirmesi gereken kurumsal reformlarla ilgili olarak ġubat 

2000'de oluĢturulan Hükümetlerarası Konferans (HAK) çerçevesinde varılan sonuçlar 

temelinde Kurucu AntlaĢmalara değiĢiklik getiren bir AntlaĢma üzerinde uzlaĢmaya 

varmıĢlardır. 26 ġubat 2001 tarihinde imzalanan Nice AntlaĢması, tüm üye ülkelerde 

onaylanmasının ardından 1 ġubat 2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir (ĠKV, 2014). 

Nice AntlaĢması'yla nitelikli çoğunlukla karar alınan alanların kapsamı geniĢletildi. 

VatandaĢların serbest dolaĢımı, sivil iĢlerde hukuki iĢbirliği, hizmetler ve fikri mülkiyetin ticari 

boyutu ile ilgili uluslararası anlaĢmalar, sanayi politikası, üçüncü ülkelerle ekonomik, mali ve 

teknik iĢbirliği, Avrupa düzeyindeki siyasi partilerin tüzüğü, Adalet Divanı ve Birinci Derece 

Mahkemesi'nin iĢleyiĢ kuralları gibi alanlar bu çerçeveye alınmıĢtır (Ġstanbul AB ÇalıĢmaları, 

2014). 

Nice antlaĢmasının geniĢleme açısından önemli noktası ise üye devletler ve kurumlar 

arasındaki iliĢkilerde dengeyi sağlamak, Birliğin demokratik yapısını güçlendirmek ve karar 

alma sürecinin iĢlerliğinin artırılması konusu hedeflenmiĢtir. Ayrıca15 üye ülke ve 12 aday 

ülkenin (Türkiye hariç) AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki üye sayıları dağılımı ile 

AB Konseyi'nde karar almadaki oy ağırlıklarını belirlemiĢ, Bakanlar Konseyi'ndeki ağırlıklı oy 

oranlarını değiĢtirmiĢtir  (Karluk, 2005: 144 - 145). 

Avrupa Birliği‟nin 1995 yılındaki Madrid Zirvesinde üye ülkeler,  ekonomik ve siyasal 

birliği sağlamak amacıyla Avrupa parasının EURO olması konusunda karar almıĢtır.  Euro'ya 

geçiĢle Ekonomik ve Ulusal Birliğe (EMU) üye ülkeler, ulusal para politikası yetkilerini 

Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) devretti ve ECB, Euro alanında para politikasının tek yetkili 

kurumu oldu. Ulusal Merkez Bankaları, ECB tarafından belirlenecek tek para politikasının 

yürütülmesi sırasında aktif rol almıĢtır.  

 

 

http://www.porttakal.com/haberleri/euro/
http://www.porttakal.com/haberleri/ekonomi/
http://www.porttakal.com/haberleri/ulke/
http://www.porttakal.com/haberleri/para/
http://www.porttakal.com/haberleri/politika/
http://www.porttakal.com/haberleri/avrupa/
http://www.porttakal.com/haberleri/euro/
http://www.porttakal.com/haberleri/para/
http://www.porttakal.com/haberleri/politika/
http://www.porttakal.com/haberleri/taraf/
http://www.porttakal.com/haberleri/para/
http://www.porttakal.com/haberleri/politika/
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1 Ocak 2002 tarihinden itibaren ise, 6 ay içinde üye ülkeler kendi para birimlerini 

tedavülden kaldırılmıĢ ve Euro dolaĢıma girmiĢtir. Hesap olarak kullanılan Euro, 1Ocak 2002 

yılından itibaren de efektif olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. Euro banknot olarak, 5, 10, 20, 50, 

100, 200 ve 500'lük kupürler halinde, madeni para olarak da 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 centler olarak 

tedavüle girmiĢtir ( Ülger, 2003: 139-140; “Prottakal.com”, 2013). 

28 ġubat 2002 tarihinde AB Anayasası taslağını oluĢturmak üzere 105 üyeli „Avrupa'nın 

Geleceği Kurultayı' toplanmıĢtır. Avrupa için bir Anayasa oluĢturan AntlaĢma Taslağı, 17-18 

Haziran 2004 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleĢtirilen Zirve sonunda kabul edilmiĢtir. AB 

Anayasası, üye ve aday ülke liderleri tarafından Roma'da imzalanmıĢ böylece 29 Ekim 2004 

tarihinde son Ģeklini almıĢtır. AB Anayasası, Avrupa Birliği üye ülkelerinin siyasi bir birlik 

kurma yolunda attıkları en önemli adımı teĢkil etmekte ve AB'nin temelini oluĢturan kurucu 

antlaĢmalar ile bugüne kadar onları değiĢtiren tüm antlaĢmaları tek ve yeni bir metinde 

bütünleĢtirmektedir ( ĠKV, 2014). 

12 Ocak 2005 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen Anayasa'nın 

yürürlüğe gireceği tarih olarak 1 Kasım 2006 belirtilmiĢtir. Ancak Anayasa'nın yürürlüğe 

girebilmesi için tüm üye ülkeler tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak, üye 

devletlerden birinin dahi Anayasal AntlaĢmada belirtilen tarihe dek onaylamaması halinde 

yürürlüğe giremeyecek olması onay sürecini sancılı bir hale getirmiĢtir. Özellikle, Fransa ve 

Hollanda'da gerçekleĢtirilen referandumlarda çıkan 'hayır' kararı olumsuz etki yaratmıĢtır. Bu 

durum karĢısında, 16-17 Haziran 2005 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen AB Hükümet ve 

Devlet BaĢkanları Zirvesi'nde, AB Anayasası onay sürecine iliĢkin olarak, referandumlardan 

çıkan 'hayır' sonuçlarının üye ülkeler arasında 'domino etkisi' yaratmasını önlemek için onay 

sürecine bir yıl ara verilmesine karar verilmiĢtir ( ĠKV, 2014). 

13 Aralık 2007 tarihinde AB Zirvesinde Devlet ve Hükümet BaĢkanları tarafından 

imzalanmıĢtır. AntlaĢma, 27 üye ülkede onay sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Aralık 

2009 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. AntlaĢma, reddedilen Anayasa'da yer verilen sembolik 

öğeleri kapsamamakta ancak kurumsal ve iĢleyiĢe iliĢkin değiĢiklikleri korumaktadır. AntlaĢma 

ile getirilen önemli bazı değiĢiklikler aĢağıda belirtilmiĢtir ( DıĢiĢleri Bakanlığı, 2014) 

 

 AB’ne üye ülke sayısının artmasıyla birlikte Dönem Başkanlığının her altı ayda bir 

ülkeden başka bir ülkeye geçmesi yönündeki sistemin işlemesi zor hale gelmiştir. Bu 

http://www.porttakal.com/haberleri/ocak/
http://www.porttakal.com/haberleri/tarih/
http://www.porttakal.com/haberleri/ulke/
http://www.porttakal.com/haberleri/para/
http://www.porttakal.com/haberleri/euro/
http://www.porttakal.com/haberleri/euro/
http://www.porttakal.com/haberleri/ocak/
http://www.porttakal.com/haberleri/euro/
http://www.porttakal.com/haberleri/para/
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çerçevede, Lizbon Antlaşması’nda 2,5 yıllık süre için seçilecek Daimi AB Konseyi 

Başkanı’nın AB Konseyi toplantılarına Başkanlık etmesi kararlaştırılmıştır 

 Lizbon Antlaşmasıyla birlikte getirilen bir diğer önemli yenilik nitelikli çoğunluk 

oylama sisteminde değişikliktir. Yeni sistem nitelikli çoğunluğun sadece üye ülkelerin 

sayısı ve sahip oldukları ağırlıklı oya göre tanımlamamakta, ülkelerin nüfuslarını da 

hesaba katmaktadır. Bu çerçevede, Lizbon Antlaşması uyarınca 2014 yılından itibaren 

aşamalı olarak yürürlüğe girmesi öngörülen yeni nitelikli çoğunluk sistemi AB 

nüfusunun en az % 65’ini oluşturacak şekilde üye ülkelerin en az % 55’inin (27’den 15) 

karar alınabilmesi için onay vermesi şartını getirmektedir. Bu yeni nitelikli çoğunluk 

sistemine “çifte çoğunluk” adı verilmiştir.  

 Lizbon Antlaşması AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi için de bir düzenleme 

getirmektedir. AB Konseyi, nitelikli çoğunlukla, Komisyon Başkanı ile de anlaşarak, Dış 

Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisini atayacaktır. Yüksek Temsilci, Birliğin Ortak 

Dış ve Güvenlik Politikasını yürütmekle görevlendirilmiştir. 

 Ayrıca, Lizbon Antlaşmasıyla Avrupa Parlamentosundaki (AP) üye sayısı 751 (750 üye 

+ Başkan) ile sınırlandırılmaktadır. Ülkelerin AP’da temsil edileceği üye sayısı en az 6, 

en fazla 96 olabilecektir. Parlamento üyeleri beş yıl için seçilmekte ve AP, başkanını 

kendi üyeleri arasından seçmektedir.  

2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük geniĢleme dalgası gerçekleĢti ve 

10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 yılında, Bulgaristan ve 

Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. Son olarak 2013 yılında 

Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaĢmıĢtır (AB Bakanığı, 

2013). 

 

1.2. Türkiye‟nin Avrupa Birliği ĠliĢkileri 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra 

Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık baĢvurusunda bulunmuĢtur. AET Bakanlar 

Konseyi, Türkiye'nin yapmıĢ olduğu baĢvuruyu kabul ederek üyelik koĢulları gerçekleĢinceye 

kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaĢması imzalanmasını önermiĢtir. Bunun sonucunda Ankara 

AnlaĢma 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmıĢ ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir 

(AB Bakanlığı, 2014). 
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Ankara AnlaĢması, Türkiye'nin AET'ye entegrasyonu için hazırlık dönemi, geçiĢ 

dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç devre öngörmüĢtür. Ġlk dönem, AnlaĢma'nın yürürlüğe 

girdiği 1 Aralık 1964 tarihi itibarıyla baĢlamıĢtır. Taraflar arasındaki ekonomik farklılıkları 

azaltmaya yönelik „Hazırlık Dönemi' olarak belirlenen bu dönemde, Türkiye herhangi bir 

yükümlülük üstlenmemiĢtir. 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe 

giren Katma Protokol ile birlikte, Ankara AnlaĢması'nda öngörülen hazırlık dönemi sona ermiĢ 

ve "GeçiĢ Dönemi"ne iliĢkin koĢullar belirlenmiĢtir. Bu dönemde taraflar arasında sanayi 

ürünleri, tarım ürünleri ve kiĢilerin serbest dolaĢımının sağlanması ve Gümrük Birliği'nin 

tamamlanması öngörülmüĢtür. (AB Bakanlığı, 2014). 

Türkiye 1987 yılında AET‟ ye tam üyelik baĢvurusunda bulunmuĢtur. BaĢvuru Konsey 

tarafından 1989 yılında Komisyona havale etmiĢtir. Değerlendirmeler sonucunda 1990 yılında 

Komisyon, Türkiye‟yi tam müzakereler için yeterli görmemiĢtir ve öneri paketi getirmiĢtir. 

“Matutes Paketi” olarak da bilinen iĢbirliği programı Ģu bölümleri içermekteydi (Aydın, 2009: 

299); 

 1995 yılı sonuna kadar Gümrük Birliği‟nin gerçekleĢmesi 

 Mali iĢbirliğinin yeniden baĢlatılması 

 Siyasi iĢbirliğinin geliĢtirilmesi 

 Gümrük Birliği‟ne doğrudan ve dolaylı biçimde bağlı alanlarda iĢbirliğinin 

yoğunlaĢtırılması  

Türkiye 1995 yılında imzalan AB Ortaklık Konseyi kararı ile Gümrük Birliği‟ne 

katılmıĢ ve bu anlaĢma 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girilmiĢtir. Böylece, Türkiye-AB 

Ortaklık ĠliĢkisinin "Son Dönem"ine geçilmiĢtir. 

Türkiye, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki‟de yapılan Zirve‟de diğer aday 

ülkelerle eĢit Ģartlarda aday ülke ilan edildi. Helsinki Zirvesi kararlarına göre, Türkiye, diğer 

aday ülkeler gibi bir Katılım Öncesi Stratejisi‟nden yararlanacak, Topluluk Programları ve 

ajanslarıyla, aday ülkeler ile Birlik arasında, katılım süreci çerçevesinde yapılan toplantılara 

katılma imkanına sahip olacaktır (http:// www.mfa.gov.tr, 2014 ). 

Zirve Sonuç Bildirisi ayrıca, önceki AB Konseyi kararları çerçevesinde bir Katılım 

Ortaklığı Belgesi hazırlanmasını öngörmüĢtür. Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB), adaylığı 

resmen kabul edilen her ülke için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Konsey 

tarafından onaylandıktan sonra, AB Resmi Gazetesi‟nde yayımlanan bir belgedir. Dolayısıyla 

http://www.mfa.gov.tr/
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AB müktesebatının bir parçasıdır. Katılım Ortaklığı Belgesi aday ülkeler için bir tür yol 

haritasıdır. Bu belgede üyelik için alınması gereken önlemler, kısa ve orta vadeli öncelikler 

Ģeklinde, siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve AB müktesebatına uyum baĢlıkları altında 

(mevcut durum itibarıyla 35 fasıl) sıralanır. Ayrıca, söz konusu belgede AB‟nin mali 

yardımlarına iliĢkin hususlar da yer alır. (http:// www.mfa.gov.tr, 2014 ). 

17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi'nde, AB-Türkiye iliĢkilerinde bir dönüm noktası 

daha yaĢanmıĢ ve Zirve'de Türkiye'nin siyasi kriterleri yeteri ölçüde karĢıladığı belirtilerek 3 

Ekim 2005'te müzakerelere baĢlanması kararı alınmıĢtır. 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da 

yapılan Hükümetlerarası Konferans ile Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerelerine 

baĢlamıĢtır. Yine aynı gün bir basın toplantısı düzenlenerek Türkiye için Müzakere Çerçeve 

Belgesi yayımlanmıĢtır. Böylece, Türkiye ile AB arasındaki iniĢli çıkıĢlı iliĢki, çok önemli bir 

dönüm noktasını aĢarak yepyeni bir sürece girmiĢtir (AB Bakanlığı, 2014). 

 

1.3. Avrupa Birliği Eğitim Politikaları 

AB SözleĢmesinin (EC Treaty)  149.maddesi  Devletlerarasındaki iĢbirliğini teĢvik 

ederek eğitim kalitesine katkıda bulunmak ve gerektiğinde, üye ülkelerin faaliyetlerini 

destekleneceği belirtilmiĢtir. 150. Maddesinde ise üye devletlerin faaliyetlerini destekleyen ve 

tamamlayan bir mesleki eğitim politikası uygulamak olarak belirlenmesi Avrupa birliğinin 

eğitim konusuna ne kadar önem verdiği görülmektedir (http://dhgm.meb.gov.tr, 2014). 

Avrupa Birliği eğitim konusundaki hedefleri aĢağıda belirtilmiĢtir (Özbay, y.t: 6) 

 Eğitimin, özellikle üye ülkelerinin dillerinin öğretimi yoluyla geliştirilmesi, 

 Ülkeler arasında öğrencilerin ve öğretmenlerin hareketliliğinin ve diplomalarının 

tanınmasının sağlanması, 

 Öğretim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi,  

 Üye ülkelerinin eğitim-öğretim sistemlerinin ortak sorunları konusunda bilgi ve 

deneyimlerini aktarılması, 

 Gençlerin ve eğitmenlerin ülkeler arasındaki değişiminin desteklenmesi, 

 Açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesi, 

 Uluslar arası kurumlar ile eğitim konusunda işbirliğinin geliştirilmesi, 

http://www.mfa.gov.tr/
http://dhgm.meb.gov.tr/
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 Teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, sürekli mesleki eğitimin geliştirilmesi, meslek 

eğitime erişim olanaklarının arttırılması, 

 Eğitim kurumlarıyla işyerleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi. 

 

1.3.1. Socrates Programı 

Program her yaĢ ve seviyedeki eğitimi kapsayan ve katılımcı ülkeler arasındaki 

iĢbirliğini güçlendirerek eğitimin kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Hareketlilik ve değiĢim 

programları programın önemli özelliğidir. KarĢılıklı eğitim iĢbirliği ve okul ortaklığı projeleri, 

öğretim ve üniversite kadrosunun, öğrencilerinin değiĢimi ve eğitim yöneticileri arasındaki 

Avrupa çapındaki bilgi ağları bu bütüncül yaklaĢımın parçalarını oluĢturmaktadır (Duman, 

2001). 

 

Socrates programı aĢamalı olarak uygulanmaya konulmuĢtur. (Socrates I) olarak 

bilinen program 1995-1999 yılını kapsarken. (Socrates 2) olarak adlandırılan dönem ise 2000-

2006 yılını kapsamaktadır. Birinci dönemdeki uygulamalar ve kazanılan deneyimler ikinci 

programın oluĢumunun temel esaslarını oluĢturmuĢtur. Program AB‟ye üye ülkeler, AB‟ye 

aday ülkeler ve EFTA ülkelerine uygulama alanı bulmaktadır (Çakır, 2010: 80). 

Program üye ülkeler arasındaki eğitim iĢbirliği sağlamak ve her düzeydeki eğitim 

seviyesini artırmak amacının dıĢındaki diğer hedefleri aĢağıda belirtilmiĢtir (Rençber, 2005: 

23); 

 Avrupalı kimliğini güçlendirmek üzere, üye ülkelerin kültürel özelliklerini de koruyarak 

eğitimde Avrupa boyutunu bütün düzeylerde geliştirmek,  

 Başta daha az kullanılan ve öğretilen diller olmak üzere AB dillerine ilişkin bilgi 

düzeyinin arttırılması,  

  Eğitim kurumları arasında değişimlerin teşvik edilmesi, açık ve uzaktan öğretimin 

desteklenmesi, diplomalar ve öğrenim sürelerinin tanınması alanında iyileştirmelerin 

teşvik edilmesi,  

 Bilgi alışverişinin geliştirilmesi yoluyla eğitim alanında işbirliği ve hareketliliğin 

desteklenmesi ve bu yöndeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olunması,  
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 Eğitim uygulamaları ve malzemelerinin geliştirilmesinde yeniliğin teşvik edilmesi, 

 Program tüm eğitim seviyelerinde özellikle de açık ve uzaktan eğitimin geliĢtirilmesi 

yoluyla ve eğitimin her kademesinde öğrenme, bilgi birikimi ve deneyim entelektüel 

hareketliliğini desteklemektedir. Ayrıca Topluluk düzeyinde böyle tanınmasını kolaylaĢtırmayı 

amaçlayan akademik kredi ve modüllerin tanıtımı ile diploma ve özellikle çalıĢma süreleri, 

akademik tanınmasını teĢvik etmeyi amaçlamıĢtır (http//:europa.eu, 2009). 

Socrates I programının ülkeler arasındaki uygulama alanı ile ilgili geliĢmeler aĢağıda 

kısaca ifade edilmiĢtir  (Ġlhan, 2003: 10); 

 316.000 yüksek öğretim öğrencisi tam zamanlı eğitimlerinin belirli bir dönemini diğer katılımcı 

ülkelerin birinde geçirmiştir. 

 26.000 öğretmen ve asistan ülkelerarası ziyaret imkanı bulmuştur. 

 80.000 genç başka bir Avrupa dilini öğrenmek ve geliştirmek için düzenlenen projelere ve 

değişim programlarına katılmıştır. 

 

 5.000 okul arasında 1620 ortaklık antlaşması gerçekleştirilmiştir. 

 1.800'den fazla yüksek eğitim kurumunun katılımı ile üniversiteler arası 2673 işbirliği programı 

oluşturulmuştur. 

Socrates II Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 253/2000/EC sayılı ve 24 Ocak 2000 

tarihli kararı gereğince kurulan ve Topluluk eylem programının ikinci aĢaması olan Socrates'in, 

2000-2006 yılları arasındaki yedi yıllık dönemi kapsaması planlanmıĢtır. Bu program, resmi ve 

gayri resmi eğitim ve öğretime dayanan yaĢam boyu öğrenmeyi yayarak, eğitim ve öğretimin 

Avrupa boyutunu geliĢtirmek suretiyle 'Bilgi Avrupa'sı' hedefini ilerletecektir. Program aktif 

yurttaĢlığı ve istihdamı teĢvik edeceği gibi bilgi, kapasite ve rekabetin geliĢmesine de yardım 

edecektir. Program, Üye Ülkelerin geliĢtireceği eylemlere destek ve katkı sağlamakla birlikte, 

kültürel ve dilsel çeĢitliliklerine tamamıyla saygılı olacaktır (MEB, 2014). 

Socrates programı eğitim kuruluĢlarına öğretim projeleri düzenleme ve deneyimleri 

paylaĢma için destek sağlamaktadır. ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlarla ve sivil toplum örgütlerine 

eğitim konularında etkinlikler yapmaları için yardım etmektedir. Sokrates programı 

çerçevesinde yalnızca AB'ne üye ülkeler arasında karĢılıklı iĢbirliği projeleri mali destek 

alabilmektedir (Ġlhan, 2003: 11). 
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Socrates II programının iki önemli temel prensibi yaĢam boyu öğrenmenin teĢviki ve 

bilginin Avrupa da geliĢmesidir. Bununla birlikte programın diğer amaçları ise aĢağıda 

maddeler halinde belirtilmiĢtir; 

 Eğitimin her kademesinde Avrupa boyutunu güçlendirmek, 

 Yabancı dil bilgilerini geliştirmek, 

 Eğitim alanında işbirliği ve hareketliliği teşvik etmek,  

 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmek, 

 Eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik etmek 

Belirtilen bu amaçların Avrupa uygulanması açısından üye devletlerin politikaları katkı 

sağlamıĢtır. Ayrıca komisyonun tedbirleri ve topluluk tedbirleri programın tutarlı olmasında 

etkili olmuĢtur (http//:europa.eu, 2014). 

 

1.3.2. Hayat Boyu Öğrenme (LLP) 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeni bir 

döneme girmiĢtir. 2013 yılı sonuna kadar sürecek yedi yıllık bir dönemi kapsayan Hayatboyu 

Öğrenme (Lifelong Learning Programme) ve Gençlik (Youth in Action) Programları, önceki 

programlarda olduğu gibi AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri ve Aday Ülkelerin katılımıyla 

gerçekleĢtirilecektir (http://www.marmara.edu.tr, 2014). 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 15 Kasım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararı, 

Hayatboyu Öğrenme Programı yasalaĢmıĢtır. Programın genel amacını ise; Hayatboyu öğrenme 

yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iĢ imkanı 

yaratmak, sosyal bütünlüğü geliĢtirmek; çevrenin gelecek kuĢaklar için daha iyi korunmasını 

sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüĢmelerini temin etmek amacıyla 

Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karĢılıklı değiĢim, iĢbirliği ve 

hareketliliği güçlendirmektir (Avrupa Birliği Ofisi, 2014). 

1.3.3. Comenius Programı 

Comenius programı öğrenciler, öğretmenler ve eğitim ilk aĢamasında yer alan 

ebeveynler için tasarlanmıĢtır. Okul öncesi eğitimin yanı sıra ilköğretim ve orta dereceli okullar 

programın kapsamındadır. Comenius temel amacı gençlerin ve Avrupa kültürleri, dilleri ve 

http://www.marmara.edu.tr/
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değerlerin çeĢitliliği eğitim personeli arasında bilgi ve anlayıĢ geliĢtirmektir (http//ec.europa.eu, 

2014). 

Comenius Programı, okul eğitimindeki kaliteyi artırmak ve Avrupa boyutunu 

güçlendirmek amacıyla programın diğer hedefleri ise (Akman ve diğ. 52-53) 

 Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi 

teşvik eder, 

 Pedagojik metotlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik eder, 

 Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta 

yaygınlaştırılmasını destekler, 

 Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan 

öğrencilerin entegrasronu ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden 

yöntemler geliştirir ve bunları yaygınlaştırır, 

 Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde 

 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik eder. 

 

1.3.4. Grundtving Programı 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 

yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yetiĢkin eğitimi alanında 

sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam 

edecektir (http://www.ua.gov.tr, 2013). 

Program yetiĢkin eğitimini sağlayarak, yaĢam boyu öğrenimin kalitesini, sürekliliğini ve 

eriĢilebilirliğini artırmayı planlayan bir uygulamadır. Temel nitelikleri edinmeden okulu 

bırakmıĢ olanlar için iyileĢtirilmiĢ eğitim fırsatlarının geliĢtirilmesini ve alternatif öğrenme 

yollarıyla yenilikleri teĢvik etmeyi amaçlamıĢtır (Rençber, 2005: 24). 

Grundtvig faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetiĢkin eğitimi hizmeti veren 

kurum ve kuruluĢlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri 

kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları baĢta olmak üzere sivil toplum kuruluĢları, araĢtırma 

merkezleri, danıĢmanlık ve bilgi/iletiĢim kuruluĢları ile özel kuruluĢlar, yüksek öğrenim 

kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluĢlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak 

birlikte çalıĢabilirler (http://www.ua.gov.tr, 2013). 
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Programın öncelikli olarak belirlediği hedef kitle (http://Sakarya.edu.tr, 2014); 

 Özel eğitim ihtiyacı olan yetişkinler, özürlüler, yaşlılar,  

 Temel eğitim ve niteliklerden yoksun yetişkinler, kadınlar,  

 Kırsal ya da sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış yörelerde yaşayanlar  

 Kendilerine ulaşılması güç gruplar, etnik gruplar 

 

           1.3.5. Leonardo da Vinci Programı 

Leonardo da Vinci Programı, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki mesleki eğitim ve 

öğretimde yer alan kiĢi ve kuruluĢlar içindir. Bu bilgi ve becerilerini geliĢtirmek yurt dıĢında iĢ 

yerleĢimler aracılığıyla iĢçileri, stajyerler ve iĢletmelere fayda sağlanması ve çalıĢanların 

uzmanlıklarını artırılması planlanmıĢtır (http//ec.europa.eu, 2014). 

Leonardo da Vinci ilk olarak 1994 yılında uygulamaya konulmuĢ ve 2000 yılına dek 

yürürlükte kalması öngörülmüĢtür. Avrupa Konseyi, 26 Nisan 1999 tarih ve 1999/382/EC sayılı 

kararı ile programın ikinci aĢamasının 2000–2006 yılları arasında uygulamaya konulmasını 

kabul etmiĢtir. Programın 2000–2006 arası dönemi için öngörülen toplam bütçesi 1.150 Milyon 

€ olarak belirlenmiĢtir. Avrupa Komisyonu ve üye devletler Leonardo da Vinci programı ile 

diğer eğitim programları ile birbirleriyle tutarlı ve birbirini tamamlayıcı olması konusunda 

hassasiyet göstermiĢlerdir (Rençber, 2005: 31-32). 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 

yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında mesleki eğitim alanında 

sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam 

edecektir (http://www.ua.gov.tr, 2014). 

Leonardo Da Vinci programı ile programa katılan ülkelere ve o ülkelerde program 

dâhilinde olan baĢta gençler olmak üzere ilgili kiĢilere fırsatlar sunmuĢtur ve bu fırsatlar ise 

(Akman vd. 65-66): 

http://sakarya.edu.tr/
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 Programa katılan ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesinin 

artırılması, yenilikler geliştirmek ve ulusal mesleki eğitim politikalarına katma değer 

sağlanması, 

 Her düzeydeki mesleki eğitimde Avrupa boyutunun teşvik edilmesi, ülkeler arası 

çalışma şartlarına uyumun geliştirilmesi, 

 Sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve ülkeler arası çalışma şartlarına uyumun 

geliştirilmesi, 

 Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının 

mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi, 

 Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip eğitimde; yüksek okullar, mesleki 

eğitim tesisleri ve işletmelerin daha fazla karşılıklı etkileşiminin sağlanması,  

 Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişiler için temel 

mesleki eğitimi veya ileri düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması, 

 Mesleki eğitimde bayanların fırsat eşitliğinin teşvik edilmesinin sağlanması. 

 

1.3.6. Erasmus Programı 

Erasmus programı 1987 yılında Avrupa genelinde öğrenci hareketliliğini desteklemek 

amacıyla baĢlatılmıĢtır. Program yasal dayanağı olarak 1957 tarihinde imzalanan Roma 

AnlaĢması‟nın daha çok mesleki eğitimle ilgili olan 128 inci maddesi gösterilmiĢtir. 1995 

yılında Erasmus, Socrates Programının bir bölümü olarak bu programa dahil edilmiĢtir. Bu 

nedenle “Socrates-Erasmus” olarak da ifade edilmektedir (Rençber, 2005: 37). 

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen 

üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel 

Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı'na baĢvuru yaparlar. Erasmus 

Üniversite Beyannamesi almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli 

Erasmus programından faydalanabilmektedirler (http://www.ua.gov.tr, 2014). 

Erasmus programına Avrupa üniversitelerinin yaklaĢık yüzde 90‟ı katılmıĢtır. 1987 

yılından itibaren 1,9 milyon örgenci baĢka bir Avrupa ülkesinde belirli bir eğitim dönemini 

geçirmiĢtir. Programa örgenciler ve akademisyenler dıĢında üniversite personeli de 

katılabilmektedir. Programa dahil olanlar bulundukları ülkelerde sosyal ve kültürel etkileĢim 

sağlamaktadır (http//ec.europa.eu, 2013). 
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Programın amacı Avrupa‟da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu 

güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası iĢbirliğini teĢvik ederek; 

öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa‟da karĢılıklı değiĢimini sağlayarak; programa katılan 

ülkelerdeki çalıĢmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve Ģeffaflığın 

geliĢmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır. Daha kaliteli 

yükseköğretim sunan Avrupa‟da mezunlar daha donanımlı, iĢ dünyasının beklentilerine daha 

fazla cevap veren bireyler olacaklardır (omu.edu.tr, 2013). 

Erasmus Öğrenci Hareketliliği; Üniversite öğrencilerinin yurtdıĢında bir yükseköğretim 

kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdıĢında bir Ģirkette veya herhangi bir kurum/kuruluĢta 

staj yapmalarını kapsamaktadır. Personel Hareketliliği ise Yükseköğretim kurumlarının 

akademik personelinin veya iĢletmelerde görevli bir personelin yurtdıĢındaki bir yükseköğretim 

kurumunda ders vermesine olanak sağlar. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının akademik ve 

idari tüm personelinin yurtdıĢında bir kuruluĢta mesleki geliĢimlerine yönelik bir kursa/eğitime 

katılmaları (konferanslar hariç) ya da iĢbaĢı eğitimi/izleme yapmalarını ifade etmektedir 

(http://www.ua.gov.tr, 2014). 

Erasmus öğrenci değiĢimi programı ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 

dönemliğine baĢka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yüksek öğretim kurumunda öğrenci 

olabilirken, öğretim elemanları aynı koĢullar altında 1 hafta - 6 hafta aralığında ders vermek 

üzere yurt dıĢına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu değiĢimden faydalanan bireylerin yurt 

dıĢında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karĢılıksız hibe 

vererek değiĢime mali olarak da destek vermektedir (http://www.sakarya.edu.tr, 2014). 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaĢmalar kapsamında 

yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaĢmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini 

belirlemek üzere öğrencilerine baĢvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca 

birbirleriyle anlaĢması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında 

yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi 

kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine baĢvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları 

gerekmektedir (http://www.ua.gov.tr, 2014). 

Her kurum kendi baĢvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir. Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi baĢlamadan önce seçilecek 

Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri 
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belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

BaĢkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler 

(http://www.ua.gov.tr, 2014). 

 

1.3.7. Youth Program 

Gençlik Programı, Avrupa Birliği‟nin üçüncü önemli programlarından birini 

oluĢturmaktadır. Program normal öğretim ve eğitim sistemlerinden farklı olarak tüm gençleri 

hedeflemektedir.  Kısıtlı imkanlara sahip olan gençler programa katılım olanakları artarken, 

ayrıca yerel düzeydeki iĢ fırsatlarından da yararlanabilmektedirler (Karluk, 2005: 501). 

Gençlik Programı, bireysel ya da grup olarak, belli bir amacı sınırlı bir süre içerisinde 

gerçekleĢtirmek üzere, bu amaca ulaĢmak için kimlerle, ne zaman, nasıl, hangi etkinliklerde 

bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir Ģekilde 

tanımlanıp planlandığı faaliyetler serisidir. Gençlik Programı, proje düzeyinde uygulanmak 

üzere; gençlere aktif vatandaĢlık ve Avrupa vatandaĢlığı fikrini aĢılamak, gençler arasında 

dayanıĢmayı ve hoĢgörüyü geliĢtirmek, farklı ülkelerdeki gençler arasında karĢılıklı anlayıĢı 

güçlendirmek ve gençlik alanında Avrupa düzeyinde iĢbirliğini teĢvik etmeyi hedeflemektedir. 

Bu hedeflere yönelik olarak dört ana öncelik belirlenmiĢtir: Avrupa vatandaĢlığı, gençlerin 

demokratik yaĢama katılımı, kültürel çeĢitlilik ve olanakları kısıtlı gençlerin bu programa dâhil 

edilmesi (http://www.avrupa.info.tr, 2014). 

Öğrenme hareketliliğinde baĢvuru yapılabilecek 3 farklı faaliyet bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi Gençlik DeğiĢimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve 

birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karĢılıklı ilgi duyulan bir konu 

etrafında Gençlik DeğiĢimini birlikte planlarlar. Bir Gençlik DeğiĢimine katılmak için yabancı 

dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmiyor.  

Katılımcılar 13-30 yaĢ arasındadır, grup liderleri için yaĢ sınırı yoktur, Esas faaliyet 

seyahat günleri hariç en az 5 ve en fazla 21 günde gerçekleĢtirilir. Ayrıca grup liderleri hariç en 

az 16 ve en fazla 60 katılımcı ile gerçekleĢtirilir, Grup liderleri hariç her grupta en az 4 

katılımcı olmalıdır (http://www.ua.gov.tr, 2014). 

Ġkinci olarak ise Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli 

bir projede 2-12 aylık süreler dâhilinde yer almanızı sağlayan bir etkinliktir. Dil eğitimini de 

http://www.ua.gov.tr/
http://www.avrupa.info.tr/
http://www.ua.gov.tr/
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(% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaĢ arasındaki tüm gençlere açıktır. Avrupa 

Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dıĢında çeĢitli Ģekillerdeki 

gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, 

bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.  

Avrupa Gönüllü Hizmetine katılım koĢulları ise (http://www.duzce.edu.tr, 2014); 

 Etkinlikler, gönüllünün yasal olarak ikamet ettiği ülkenin dışında başka bir ülkede 

gerçekleştirilmelidir.  

 Etkinlik kâr amacı gütmemeli, ücret karşılığı olmamalıdır.  

 Etkinlik, iş ikamesi veya askerlik hizmeti ya da hizmet şekillerini içermemelidir.  

 En az bir AB üyesi devleti içermelidir.  

 Projeler doğrudan Program Ülkeleri’ndeki Ulusal Ajanslar tarafından işleme 

koyulacaktır.  

Üçüncü olarak ise Gençlik ÇalıĢanlarının Hareketliliği oluĢturmaktadır. Bu faaliyet, 

gençlik çalıĢmalarında ve kuruluĢlarında aktif kiĢilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, 

uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar 

ve ağların oluĢmasını sağlayacak faaliyetlerin değiĢimini destekler. Programda yaĢ sınırı 

yoktur, esas faaliyet seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay arasında gerçekleĢtirilir, en fazla 50 

katılımcı dâhil edilmektedir (http://www.ua.gov.tr, 2014). 

 

 

                                                          ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ YÜKSEKÖĞRETĠM ALANI VE BOLOGNA SÜRECĠ 

 

Bu bölümde Avrupa Birliği Yükseköğretim Alanı oluĢturmak için yapılan çalıĢmalar 

yer almaktadır. Bologna Sürecine dair bütün konular incelenmektedir. Bununla birlikte temel 

deklarasyonlardan bahsedilmektedir.  

 

 

http://www.duzce.edu.tr/
http://www.ua.gov.tr/
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2.1. Avrupa Yükseköğretim Alanı 

 

Avrupa ülkelerinde yükseköğretime olan talepler 1980 yılların ilk yarısından itibaren 

yoğunlaĢmıĢtır. Özellikle iĢ gücü piyasasında ağır sanayi sektörlerinden hafif hizmet 

sektörlerine doğru sapma olması konusunda etkili olmuĢtur. Yükseköğretim programlarının 

önemini artıran diğer konu ise, özel sektör ile yükseköğretim kurumlarının iĢ birliği içinde 

olmalarıdır. Bu duruma etken ise teknik eğitime dayalı programların yaygınlaĢtırılmasıdır 

(Kalaycı, 2006: 348). 

Paris Üniversitesi 800. yıldönümü kutlamaları katılan dört eğitim bakanları, 

Avrupa'daki Avrupa yüksek öğrenim sektörünün eski ve yenilenmesi gerektiği konusunda 

görüĢünü paylaĢtılar. 

Avrupa Yükseköğretim Alanı, Bologna süreci ile uygulamaya geçilmiĢtir. Ancak 

Avrupa‟da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikri ilk kez Sorbon Bildirisi ile ortaya 

çıkmıĢtır. Sorbon Bildirgesi Fransa, Almanya, Ġngiltere ve Ġtalya'nın bakanları tarafından, 1998 

yılında imzalanmıĢtır (http://www.ehea.info, 2014). 

Avrupa Yükseköğretim Alanında üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip 

yükseköğretim sistemi haline getirilmesi arzu edilmeyen bir durumdur. Avrupa Yükseköğretim 

Alanı‟nda asıl hedeflenen Ģey ise, çeĢitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, 

yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle 

karĢılaĢtırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu Ģekilde, bir ülkeden ya da 

yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçiĢin kolaylaĢması ve böylece öğrenciler ve öğretim 

görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır (http://bologna.gov.tr, 

2014). 

 

2.2. Bologna Süreci 

Bologna Süreci, Avrupa'da akademik konularda standartlar geliĢtirmek ve ayrılıkları en 

aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaĢtırmak ve birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim 

alanı yaratmak amacıyla oluĢturulmuĢ bir programdır. Ġtalya'nın Bologna kentinde bulunan 

Bologna Üniversitesi'nde yürütülen bir dizi görüĢmenin ardından ortaya atıldığı için bu adla 

ifade edilmektedir (http://tarih-notlari.blogcu.com , 2014). 

http://www.ehea.info/
http://bologna.gov.tr/
http://tarih-notlari.blogcu.com/
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Fransa, Ġtalya, Almanya ve Ġngiltere Eğitim Bakanları 1998 yılında Sorbonne' da 

düzenledikleri bir toplantıda, ortak bir Avrupa yükseköğretim alanı oluĢturma fikrini ortaya 

atmıĢlardır. 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanlarının 

Bologna'da toplanarak Avrupa'da ortak bir yükseköğretim alanı oluĢturmak için Bologna 

Bildirisini imzalamaları ile birlikte Bologna Süreci resmi olarak baĢlamıĢtır (http://higheredu-

sci.beun.edu.tr , 2014). 

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen 

bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluĢun iĢbirliği ile 47 üye ülke (Karadağ'ın 

bağımsızlığını ilan etmesiyle üye ülke sayısı 45 ten 46 ya, son olarak Kazakistan'ın da sürece 

dâhil olmasıyla 47'ye yükselmiĢtir) tarafından oluĢturulan ve sürdürülen, alıĢılmıĢın dıĢında bir 

süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletlerarası herhangi bir anlaĢmaya dayanmamaktadır. 

Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 

Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluĢumdur ve ülkeler Bologna 

Süreci‟nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler 

(https://bologna.yok.gov.tr, 2014). 

Bologna Süreci‟nin temel hedeflerinin büyük bir kısmı Bologna Bildirgesi‟nde 

belirtilmiĢtir. Diğer hedefler bazı ise sonraki Bildirgelerde ifade edilmiĢtir. Öncelikle Bologna 

Bildirge‟sinde açıklanan hedefler  (http://www.unesco.org,  http://www.coe.int, 2014 ); 

 Kolay okunabilir ve karşılaştırılabilir dereceler sisteminin benimsenmesi,  

 Esas olarak iki ana döneme, lisans ve lisansüstü dayalı bir sistemi oluşturmak,  

 Kredi sistemi (örneğin, ECTS) kurulması,  

 Öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve idari personel hareketliliğini teşvik etmek,  

 Kalite güvencesinde Avrupa işbirliğini teşvik etmek, 

 Özellikle müfredat geliştirme ve kurumlararası işbirliği konusunda yüksek öğretimde 

Avrupa boyutunun teşvik edilmesi. 

Bologna Bildirisi‟nin yayımlanmasından iki yıl sonra üç yeni ülkenin (Türkiye, 

Hırvatistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, LihtenĢtayn ) katılımıyla 33 Avrupa ülkesinin 

yükseköğretimden sorumlu Bakanları, 19 Mayıs 2001‟de Prag‟da, Bologna Süreci‟ni izlemek 

ve gelecek yıllar için öncelikler belirlemek üzere toplanmıĢtır. Prag‟da Bologna Süreci‟ne 3 

hedef daha eklenmiĢtir. Bu hedefler ise (https://bologna.yok.gov.tr, 2014); 

http://higheredu-sci.beun.edu.tr/
http://higheredu-sci.beun.edu.tr/
https://bologna.yok.gov.tr/
http://www.unesco.org/
http://www.coe.int/
https://bologna.yok.gov.tr/
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 Yaşam boyu öğrenimin teşvik edilmesi, 

 Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımının sağlanması, 

 Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale getirilmesi. 

 

           2.2.1. Bologna Süreci’nin ĠĢleyiĢi  

Bologna Süreci, temel olarak uluslararası, ulusal ve kurumsal olmak üzere üç düzeyde 

yürütülmektedir. Ulusal düzeyde Bologna Süreci, ülkelerin Yükseköğretimden sorumlu 

bakanlıkları, ulusal rektörler konferansları/komiteleri, ulusal üniversite birlikleri, ulusal öğrenci 

birlikleri ile kalite güvencesi kuruluĢları, iĢverenler vb kuruluĢlar tarafından yürütülmektedir. 

Kurumsal düzeyde ise Bologna Süreci, yükseköğretim kurumları, fakülteleri, bölümleri ile 

öğrenci ve öğretim görevlileri temsilcileri tarafından yürütülmektedir (http://dib.kafkas.edu.tr, 

2014). 

Uluslararası düzeyde, sürecin geliĢimi ve koordinasyonundan sorumlu olan oluĢum 

Bologna Süreci Ġzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group, BFUG)‟dur. BFUG, Bologna 

Süreci‟nin öngördüğü hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için alınacak önlemleri karara bağlamak ve 

süreç geliĢimini takip amacıyla 2001 Prag Avrupa Bakanlar Toplantısında kurulmuĢtur ve 

Bologna Süreci‟ne dahil olan ülkelerin temsilcilerinden oluĢmaktadır.  

2009 Bakanlar Konferansı‟nda alınan karar gereğince, Bologna Süreci‟nin baĢkanlığı, 

AB dönem baĢkanı ülke ve AB üyesi olmayan bir ülke tarafından yürütülecektir. 2010 yılında 

baĢlayan bu süreçte ülkeler ve dönem baĢkanlıkları belirtilmiĢtir (http://www.ehea.info, 2014); 

Tablo 1:  Bologna Süreci Dönem BaĢkanı Olan Ülkeler 

Yarıyıl AB-BaĢkanlığı AB üyesi olmayan ülke 

1 Temmuz - 31 Aralık 2010 
Belçika Arnavutluk 

1 Ocak - 30 Haziran 2011 
Macaristan Andorra 

1 Temmuz - 31 Aralık 2011 
Polonya Ermenistan 

http://dib.kafkas.edu.tr/
http://www.ehea.info/
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1 Temmuz - 31 Aralık 2012 
Kıbrıs Bosna Hersek 

1 Ocak - 30 Haziran 2013 
Ġrlanda  Hırvatistan (1 Temmuz 2013 

AB üyesi olmuĢtur) 

1 Temmuz - 31 Aralık 2013 
Litvanya Gürcistan 

1 Ocak - 30 Haziran 2014 
Yunanistan  Kazakistan 

1 Temmuz - 31 Aralık 2014 
Ġtalya Holy See 

 

FUG‟a ayrıca, Avrupa Komisyonu (European Commission), Avrupa Konseyi (Council 

of Europe), Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association, EUA), Avrupa 

Ulusal Öğrenci Birlikleri (The National Unions of Students in Europe, ESIB), Avrupa 

Yükseköğretim Kurumları Birliği (European Association of Institutions in Higher Education, 

EURASHE) ve UNESCO Yükseköğretim Merkezi (UNESCO-CEPES), BFUG‟a danıĢman üye 

statüsünde dahil edilmiĢlerdir. Genel olarak, BFUG faaliyetlerini desteklemek üzere 

oluĢturulan BFUG Yönetim Kurulu (BFUG Board)‟nun görevleri, Sürecin baĢarılı bir Ģekilde 

yürütülmesini sağlamak, çalıĢma programının uygulanmasını takip ve koordine etmektir 

(https://bologna.yok.gov.tr, 2014 ). 

Takip edilecek yöntemler ile gelecek iki yıl içerisinde gerçekleĢtirilmesi planlanan 

öncelik alanlarını belirlemek ve son iki yıl içerisinde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek 

üzere her iki yılda bir Bologna ülkeleri yükseköğretimden sorumlu Bakanlarının katılımı ile 

Bakanlar konferansı düzenlenmektedir. 1999‟da Bologna‟da gerçekleĢtirilen konferansın 

ardından 2001 yılında Prag‟da, 2003‟te Berlin‟de, 2005 yılında Bergen‟de, 2007 yılında 

Londra'da, 2009 Leuven'de, 2010 BudapeĢte'de, 2012 yılında ise BükreĢ'te yapılmıĢtır 

(http://www.international.ac , https://bologna.yok.gov.tr, 2014). 

 

 

 

https://bologna.yok.gov.tr/
https://bologna.yok.gov.tr/
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2.2.1.1. Bologna Ġzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group – BFUG) 

Bologna Süreci üye ülkeleri ve Avrupa Komisyonu (European Commission) 

temsilcilerinden oluĢan, ve Avrupa Konseyi (Council of Europe), Avrupa Üniversiteler Birliği 

(European University Association, EUA), Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri (The National 

Unions of Students in Europe, ESIB), Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği (European 

Association of Institutions in Higher Education, EURASHE) ve BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Organizasyonu – Yükseköğretim Merkezi (UNESCO-CEPES)‟nin danıĢman 

üye statüsü ile yer aldıkları Bologna Ġzleme Grubu (BFUG), 2001 Prag Avrupa Bakanlar 

Konferansı‟nda alınan kararla kurulmuĢtur. 

2.2.1.2. BFUG Yönetim Kurulu 

BFUG‟nin faaliyetlerini desteklemek üzere oluĢturulan BFUG Yönetim Kurulu (BFUG 

Board)‟nun görevleri, aĢağıda belirtilmiĢtir (http://www.tekok.edu.tr, 2014); 

 Bologna etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli desteğin sağlanması 

 Bologna Süreci hedeflerine ulaşmayı amaçlayan yeni üyelere yardım edilmesi, 

 Durum değerlendirmesinin hazırlık aşaması için gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi, 

 BFUG üyeleri ve/veya BFUG tarafından belirlenen özel konular üzerine uzman olan 

kişilerden Çalışma Grupları’nın oluşturulması, 

 Bir sonraki Bakanlar Konferansı hazırlık sürecinin denetlenmesi ve idare edilmesi. 

 

2.2.1.3. Sekreterya 

 Bir sonraki Bakanlar Konferansı‟nın düzenlenmesine iliĢkin iĢlerin yürütülmesi, 

 BFUG ve Yönetim Kurulu tarafından verilen iĢlerin yürütülmesi,  

 BFUG ve Yönetim Kurulu‟nun sorumluluğu altındaki ÇalıĢma programının 

uygulanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi. 

 

2.2.2. Bologna Süreci’ne Üye Ülke ve KuruluĢlar  

1999 yılında Bologna Konferansından 29 ülkenin katılımı ile baĢlamıĢtır ve her 

konferans dönemi bu sayı giderek artmıĢtır. Ülkeler ve katılım yılları ise aĢağıda 

belirtilmektedir (http://dib.kafkas.edu.tr, 2014); 

http://www.tekok.edu.tr/
http://dib.kafkas.edu.tr/
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 19 Haziran 1999 Bologna Konferansında Bolonya Sürecine katılan 29 ülke: Avusturya, 

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 

Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, 

İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve İrlanda. 

 19 Mayıs 2001 Prag Bakanlar Konferansında Bolonya Sürecine katılan ülke sayısı 33 

olmuştur: Hırvatistan, Kıbrıs, Lihtenştayn ve Türkiye. 

 19 Eylül 2003 Berlin Bakanlar Konferansında üye sayısı 40’a yükselmiştir:  

Arnavutluk, Andora, Bosna-Hersek, Vatikan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, 

Sırbistan-Karadağ ve Makedonya. 

 18-19 Mayıs 2005 Bergen Bakanlar Konferansında Sürece dahil olan ülke sayısı 45’e 

ulaşmıştır: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.  

Karadağ'ın 2006'da bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 2007 yılında 

gerçekleştirilen Londra Bakanlar Konferansında alınan karar ile Karadağ'ın sürece 

sürece dahil olmasıyla üye ülke sayısı 46'ya yükselmiştir. 

 11-12 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen Budapeşte-Viyana Bakanlar Toplantısı'nda 

Kazakistan'ın da sürece dahil olmasıyla günümüzde Bologna Süreci, 47 ülkenin üye 

olduğu geniş yelpazeye sahiptir. 

 

2.2.2.1.Bologna Sürecine Üye Olan Uluslararası KuruluĢlar 

Bologna Ġzleme Grubu‟nda oy kullanma hakkına sahip olan Avrupa Komisyonu dıĢında 

kalan kuruluĢlar, BFUG‟nin resmi danıĢman üyeleridir. Bu KuruluĢlar ise 

(https://bologna.yok.gov.tr); 

 European Commission (Avrupa Komisyonu), 

 Council of Europe (Avrupa Konseyi), 

 EUA – European University Association (Avrupa Üniversiteler Birliği), 

 EURASHE – European Association Institutions in Higher Education (Avrupa 

Yükseköğretim Kurumları Birliği), 

 ESIB – The National Unions of Students in Europe (Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri), 

 UNESCO-CEPES – Center for Higher Education, (BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Organizasyonu – Yükseköğretim Merkezi), 

https://bologna.yok.gov.tr/
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 EI – Education International Pan-European Structure (Uluslararası Eğitim Avrupa 

Yapısı), 

 ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education (Avrupa 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği), 

 ETUCE – Union of Industrial and Employers‟ Confederations of Europe (Avrupa 

Sanayi ve ĠĢverenler Konfederasyonları Birliği) 

 

Avrupa Komisyonu 2004 yılında aldığı kararla, ülke merkezli faaliyet gösteren Erasmus 

programları vasıtasıyla, ülkelerin yükseköğretim kurumlarının Bologna süreci çerçevesinde 

doğrudan iĢbirliği içinde çalıĢmasını öngörerek ulusal ajanslara bu süreçte sorumluluk 

yüklemiĢtir. Bologna sürecine imza atmıĢ olan Socrates programı ülkelerinde Ulusal Bologna 

Rehberleri Takımı oluĢturulması ve ulusal ajanslar tarafından faaliyet planı niteliğinde 

projelerin hazırlanması istenmiĢtir. Komisyon, projelerin gerçekleĢtirilebilmesi için ülkelerin 

Erasmus bütçelerine kaynak aktarmaktadır. Ülkelerin yükseköğretimde yer alan öğrenci 

nüfusları dikkate alınarak yapılan kaynak aktarımı, hazırlanan projenin toplam maliyetinin 

%90'ını geçememektedir. Ülke takımları Avrupa genelinde var olan takımın bir parçasıdır ve 

bu ulusal takımlar vasıtasıyla Bologna Süreci'nin uygulamadaki etkinliği artırılmak 

istenmektedir (http://www.ua.gov.tr, 2014). 

 

2.2.3.Bologna Süreci’ne Katılım KoĢulları 

Üyeler için asıl odaklanılması gereken nokta 10 Eylem BaĢlığı iken, Bologna Süreci‟nin 

temel ilkelerinin dikkate alınması da eĢdeğerde önem taĢımaktadır. Avrupa Yükseköğretim 

Alanı oluĢturulması hedefi, her ülkenin kendi yükseköğretimi sistemi felsefesi ile iĢbirliği 

içerisinde gerçekleĢtirilebilir. Tümü Bologna Bildirisi ve/veya Prag ve Berlin Bildirileri‟ne 

uzanan bu prensiplerin detaylı olarak aĢağıda belirtildiği Ģekilde düzenlenmiĢtir 

(http://bologna.zirve.edu.tr, 2014); 

 Öğrencilerin ve personelin uluslararası hareketliliği 

 Özerk üniversiteler 

 Yükseköğretim yönetimine öğrencilerin katılımı 

 Yükseköğretim için kamusal sorumluluk 

 Bologna Süreci’nin sosyal boyutu 

http://www.ua.gov.tr/
http://bologna.zirve.edu.tr/
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2.2.3.1. Öğrencilerin ve Öğretim Görevlilerinin Uluslararası Hareketliliği 

2007 yılında Londra bildirgesinde, KiĢisel geliĢim için fırsatlar yaratma, bireyler ve 

kurumlar arasında uluslararası iĢbirliğini geliĢtirme, yükseköğretim ve araĢtırma kalitesini 

artırma ve Avrupa boyutuna gerçeklik kazandırma konularında önemli rol oynayan öğrenci, 

mezun ve öğretim görevlilerinin hareketliliği, Bologna Süreci‟nin temel unsurlarından bir 

tanesi olduğu ifade edilmiĢtir. Bologna Bildirisinde, “Serbest dolaĢımın etkili bir Ģekilde 

sağlanması önündeki engellerin ortadan kaldırılması yoluyla hareketliliğin teĢvik edilmesi” 

gerektiği bildirilmiĢtir.  

Prag Bildirisinde ise, “Bakanlar, demokratik değerleri, kültürlerin, dillerin ve 

yükseköğretim sistemlerinin çeĢitliliğini içeren Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın 

zenginliğinden faydalanabilmeleri için öğrencilerin, öğretmenlerin, araĢtırmacıların ve idari 

personelin hareketliliğin teĢvik edilmesi yönündeki çalıĢmaların devam ettirilmesini beyan 

etmiĢtir” (https://bologna.yok.gov.tr, 2014). 

Öğrenci ve Personel Hareketliliği programların kalitesi ve araĢtırmaların 

mükemmelliğini artırmaktadır. Avrupa yükseköğretim alanı akademik ve kültürel anlamda 

uluslararası bir alana yayılmıĢtır. Hareketlilik, kiĢisel geliĢim ve istihdam edilebilirlik için 

önem arz etmektedir. Bununla birlikte çeĢitliliğe saygıyı duyma ve diğer kültürlerle iletiĢim 

kurma kapasitesinin geliĢmesine yardım sağlar. Dilsel çoğulculuğu teĢvik eder, böylece Avrupa 

yükseköğretim alanının çok dilli geleneğini destekler ve yüksek öğretim kurumları arasında 

iĢbirliği ve rekabeti arttırır.  2020‟de, Avrupa yükseköğretim alanına dahil olan ülkelerdeki 

mezunların en az %20‟si yurtdıĢında bir süre eğitim veya staj amaçlı bulunmuĢ olmalıdır 

(http://www.ehea.info, 2014). 

Hareketlilik politikaları, mevcut altyapı, vize ve çalıĢma izinleri gibi bir dizi 

uygulamaya yönelik eylemlerle uyum içerisinde olmalıdır. Bunun için gerekli olan Ģeyler; 

esnek çalıĢma yolları, aktif bilgi politikaları, öğrenim kazanımlarının tam olarak tanınması ve 

öğrenim desteği ve kazanılan burs ve kredilerin taĢınabilirliğinin sağlanmasıdır. Yükseköğretim 

kurumlarına yüksek kaliteli öğretmen ve araĢtırmacıları daha fazla çekebilmek için çekici 

çalıĢma koĢulları, kariyer yolları geliĢtirilmelidir. Öğretmenlerin kilit rol oynadıkları göz önüne 

alındığında, öğretmenlerin, ilk aĢama araĢtırmacılarının ve diğer personelin hareketliliğini 

kolaylaĢtıracak kariyer yapıları düzenlenmelidir (http://www.ehea.info, 2014). 

 

https://bologna.yok.gov.tr/
http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/
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2.2.3.2. Özerk Üniversiteler 

Bologna Bildirisinde Avrupa‟daki yükseköğretim kurumları, “1988 Bologna Magna 

Carta Universitatum” da belirlenen temel prensipler ıĢığında, Avrupa Yükseköğretim Alanı 

kurma yolunda temel bir görev üstlenmeyi kabul etmiĢlerdir. Yükseköğretim kurumlarının bu 

sorumluluğu kabul etmeleri; üniversitelerin, yüksek öğrenimin ve araĢtırma sistemlerinin 

sürekli değiĢen ihtiyaçlara cevap verebileceği, toplum beklentileri ve bilimsel geliĢmelere 

uyum sağlamasını garanti eden bağımsız ve özerk yapıları düĢünüldüğünde oldukça önemli bir 

geliĢmedir. Berlin Bildirgesi‟nde Yükseköğretim kurumlarının kendi yönetim ve iç 

organizasyon konularında kendilerinin karar alabilme yetkilerinin olması gerektiği belirtilmiĢtir 

(https://bologna.yok.gov.tr, 2014). 

2.2.3.3. Yükseköğretim Yönetimine Öğrenci Katılımı 

Berlin Bildirgesinde, “Bakanlar öğrenci organizasyonlarının Bologna Sürecine yapıcı 

katılımlarını dikkate almakta ve öğrencilerin özellikle gelecekteki faaliyetlerin ilk aĢamasında 

olmak üzere süreç boyunca devamlı olarak yer almalarına duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. 

Öğrenciler yükseköğretim yönetiminin tam ortaklarıdır. Bakanlar, Avrupa Yükseköğretim 

Alanı boyunca öğrenci katılımını garanti altına alan ulusal ölçütlerin büyük çoğunlukla mevcut 

olduğunun bilincindedir. Aynı zamanda, Bakanlar yükseköğretim yönetimine öğrencilerin 

katılımının artırılması için gerekli yolların tanımlanması için kurumlar ve öğrenci 

organizasyonlarından talep etmektedir” (https://bologna.yok.gov.tr, 2014). 

Bologna sürecinde öğrencilerin Yükseköğretim‟e katılımı açısında bazı araĢtırma ve 

çalıĢmalar olmuĢtur. Bu bağlamada 2003 yılında Oslo‟ da Norveç makamlar tarafından seminer 

konusu olmuĢtur. Avrupa Konseyi Öğrenci üzerinde çalıĢma yapılmıĢtır (http://www.see-

educoop.net, 2014).  

 

2.2.3.4. Kamusal Sorumluluk Olarak Yükseköğretim 

Prag Bildirisinde, “Bakanlar, yükseköğretimin bir kamu malı olarak ele alınması 

gerektiği, bir kamusal sorumluluk olduğu ve öyle olmaya devam edeceği fikrini desteklemiĢtir” 

(https://bologna.yok.gov.tr. 2014). 

https://bologna.yok.gov.tr/
https://bologna.yok.gov.tr/
http://www.see-educoop.net/
http://www.see-educoop.net/
https://bologna.yok.gov.tr/
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Eğitim bir kamu hizmetidir ve kamuya her konuda destek olarak doğru 

yönlendirmelerde bulunmalıdır. Toplumun eğitim genel düzeyinin artırılması bilimsel,  

kültürel, ekonomik gibi çeĢitli alanlarda büyük katkılar sağlamaktadır (http://www.esu-

online.org, 2014). 

2.2.3.5. Bologna Süreci’nin Sosyal Boyutu 

Londra Bildirgesinde Yükseköğretim kurumlarının toplumda sosyal bütünleĢmeyi 

geliĢtirmede, eĢitsizliklerin azaltılmasında, bilgi, beceri ve yeterlilik düzeyinin artırılmasında 

güçlü bir rol oynaması gerektiği belirtilmiĢtir. Öğrencilerin sosyal ve ekonomik geçmiĢlerinden 

kaynaklanan engeller olmadan eğitimlerini tamamlayabilmeleri üzerine vurgu yapılmıĢtır. 

Ayrıca öğrencilere yeterli hizmet sunulması, yükseköğretimde daha esnek öğrenim yollarının 

oluĢturulması ve her düzeyde eĢit fırsata dayalı katılımın artırılması yönünde çalıĢmaların 

devam ettiği belirtilmiĢtir (https://bologna.yok.gov.tr, 2014). 

Bergen Bildirgesinde Bologna Sürecinin sosyal boyutu, Avrupa Yükseköğretim 

Alanı‟nın ayrılmaz bir parçası ve Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın çekiciliğinin ve rekabet 

edebilirliğinin arttırılması için gerekli koĢullardan bir tanesi olduğu ifade edilmiĢtir. Bununla 

birlikte herkese açık, kaliteli yükseköğretimi oluĢturmak için çalıĢmalar yapıldığı ve 

öğrencilerin sosyal ve ekonomik konulardan desteklenmesi gerektiği belirtilmiĢtir 

(https://bologna.yok.gov.tr, 2014). 

Berlin bildirgesinde Bakanlar, Bologna Süreci‟nin sosyal boyutunun önemine tekrar 

vurgu yapılmıĢtır. Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın sosyal özelliklerini geliĢtirme hedefi 

arasında; sosyal uyumu arttırmaya ve cinsiyet eĢitsizliklerini azaltmaya yönelik bir denge 

kurulması gerektiği ifade edilmiĢtir.  Bakanlar yüksek öğretimin bir kamu sorumluluğu ve 

kamu yararı olduğunu yinelemiĢlerdir (https://bologna.yok.gov.tr, 2014). 

 

           2.3. TEMEL DEKLARASYONLAR 

Bologna sürecine katkı sağlayan Temel Deklarasyonlar tarihsel sürece göre aĢağıda yer 

verilmektedir. 

 

 

http://www.esu-online.org/
http://www.esu-online.org/
https://bologna.yok.gov.tr/
https://bologna.yok.gov.tr/
https://bologna.yok.gov.tr/
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2.3.1. Sorbonne Deklarasyonu 

Avrupa Yüksek Öğretim Sistemi‟ni geliĢtirmek amacıyla öncelikle 25 mayıs 1998 

yılında Sorbonne Deklarasyon‟u yayımlanmıĢtır. Sorbonne Üniversitesi‟nin 800. yılı 

kutlamaları için bir araya gelen dört devlet bakanı tarafından görüĢ birliğini varılmıĢtır.  Fransa 

Milli Eğitim, AraĢtırma ve Teknoloji Bakanı Claude Allegre, Ġtalya Halk Eğitimi, Üniversiteler 

ve AraĢtırma Bakanı Luigi Berlinguer, BirleĢik Krallık Yükseköğrenim Bakanı Tessa 

Blackstone ve Almanya Eğitim, Bilim, AraĢtırma ve Teknoloji Bakanı Jürgen Rüttgers 

tarafından imzalanmıĢtır (www.ond.vlaanderen.be, 2014). 

Sorbonne Bildirisi‟nde, Avrupa‟nın sadece euro, bankalar ve ekonomiden ibaret 

olmadığı, aynı zamanda Bilgi Avrupası olması gerektiği konusunda yoğunlaĢmıĢlardır. Kıtanın 

entelektüel, kültürel, sosyal ve teknik boyutlarının güçlendirilmesi ihtiyacından bahsedilerek 

bunların büyük ölçüde üniversiteler tarafından Ģekillendirildiği ifade edilmiĢtir (www.ehea.info, 

2014). 

Yüksek öğretimde, farklılıkların saygı gördüğü açık bir Avrupa fikri birçok olumlu 

düĢüncesi oluĢmuĢtur. Bununla birlikte öğrenim ve öğretimde hareketliliği ve iĢbirliğini 

arttıracak bir çerçeve geliĢtirilmesi ve bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması için gerekli 

çalıĢmaların sürekli olarak devam etmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

Bakanlar deklarasyonda yükseköğretim uluslararası tanınırlığı sağlamak ve öğrencileri 

çekebilmek için ülke içinde ve ülke dıĢında kolay anlaĢılabilir olmasıyla doğrudan alakalı 

olduğunu ifade ettiler. Bakanlar uluslararası karĢılaĢtırılabilirlik ve denklik için, lisans ve 

yüksek lisans olmak üzere iki temel aĢamaya dayanan bir sistemin oluĢturulması gerektiği 

konusunda birleĢtiler. 

Bakanlar lisans öğrencilerinin, çok disiplinli çalıĢmalar yürütme konusunda ve yabancı 

dil yeteneğini geliĢtirme ayrıca yeni bilgi teknolojilerini kullanma ile ilgili fırsatlar içeren çok 

yönlü programlara girme Ģansına sahip olmaları gerektiğini belirttiler. Lisans sonrası dönemde 

ise, daha kısa olan yüksek lisans ile daha uzun olan doktora dereceleri arasında bir tercih 

yapılabileceği ve iki program arasında geçiĢ yapmak mümkün olabileceğini ifade etmiĢlerdir 

(bologna.yok.gov.tr). 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.ehea.info/
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2.3.2. Bologna Deklarasyonu 

Avrupa Eğitim Bakanları Ortak Bildirisi olan ifade edilen Bologna Deklarasyonu 19 

Haziran 1999‟da Bologna‟da Avrupa Birliği Konferansı için bulunan 29 ülkesinin eğitim 

bakanları tarafından imzalanmıĢtır. 

Bologna Deklarasyonu Avrupa yükseköğretim alanını geliĢtirmeye yönelik 

hazırlanmıĢtır. Bilgi Avrupa‟sı, vatandaĢlarına yeni milenyumun getirdiği zorluklara karĢı 

mücadele edebilecek Ģekilde yeterlilik kazandırmakla birlikte sosyal ve kültürel değerler sahip 

çıkan, ortak değerler bilincine sahip ve bunu geliĢtirebilen Avrupa vatandaĢı kimliğinin 

oluĢturulmasına vurgu yapılmıĢtır (http://deu.edu.tr, 2014). 

Demokratik, barıĢçı ve istikrarlı toplumların geliĢmesi ve güçlendirilmesinde eğitimde 

iĢbirliğinin uluslararası düzeyde bir öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu düĢünceler 

doğrultusunda Avrupa kültürel boyutlarını oluĢturmada üniversitelerin rolünü vurgulanmıĢtır. 

Pek çok Avrupa ülkesi deklarasyonda yer alan hedeflere ulaĢma yolunda çalıĢmayı 

deklarasyonu imzalayarak ya da prensipte bu anlaĢmayı kabul ettiklerini bildirerek kabul 

etmiĢlerdir. Avrupa‟daki yükseköğretim kurumları, “1988 Bologna Magna Carta 

Universitatum” da belirlenen temel prensipler ıĢığında, Avrupa Yükseköğretim Alanı kurma 

yolunda temel bir görev üstlenmeyi kabul etmiĢlerdir. (http://bologna.dicle.edu.tr, 2014). 

Bologna‟da Sorbonne Deklarasyonu‟nda belirtilen esaslara bağlı kalmakla birlikte bazı 

yeni hedefler belirtilmiĢtir (http//: www.aku.amu.edu.pl, 2014); 

 Kolay okunabilir ve karşılaştırılabilir dereceler sisteminin benimsenmesi,  

 Esas olarak iki ana döneme, lisans ve lisansüstü dayalı bir sistemi oluşturmak,  

 Kredi sistemi (örneğin, ECTS) kurulması,  

 Öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve idari personel hareketliliğini teşvik etmek,  

 Kalite güvencesinde Avrupa işbirliğini teşvik etmek, 

 Özellikle müfredat geliştirme ve kurumlararası işbirliği konusunda yüksek öğretimde 

Avrupa boyutunun teşvik edilmesi. 

 

Belirtilen hedefler doğrultusunda kültür, dil, ulusal eğitim sistemleri farklılıkları göz 

önünde bulundurarak, kurumsal yetkileri dahilinde Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nı oluĢturmak 

için çalıĢmayı taahhüt etmiĢlerdir. 

http://deu.edu.tr/
http://bologna.dicle.edu.tr/
http://www.aku.amu.edu.pl/
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2.3.3. Prag Deklarasyonu 

Bologna deklarasyonun imzalanmasından iki yıl sonra 32 Avrupa devletinin 

Yükseköğretimden sorumlu Bakanları, kaydedilen ilerlemeleri gözden geçirmek bununla 

birlikte sürecin ileriki yıllardaki yönünü ve önceliklerini ortaya koymak amacıyla Prag‟da bir 

araya gelmiĢlerdir (bologna.en.ankara.edu.tr). 

Türk Yükseköğretimi açısından Prag Deklarasyonun ayrı bir önemi bulunmaktadır. 

Bologna Süreci‟ne bu deklarasyon da üye olmuĢtur. Türkiye sürece katılımla birlikte Avrupa 

Yükseköğretim Alanı‟nın hedeflerini benimsemiĢtir. Sürece üye olmakla birlikte 

Yükseköğretimde değiĢim ve uyum süreci baĢlamıĢtır.  

Toplantı yeri olarak Prag‟ın seçilme nedeni ise Avrupa Birliği'nin geniĢlemesi sürecinde 

Avrupa'nın tamamını bu sürece dâhil etme isteğinin bir sembolüdür. Bakanlar, Ġzleme Grubu 

tarafından hazırlanan “ Bologna Sürecini Ġlerletmek” baĢlıklı raporunu gözden geçirmiĢler ve 

onaylamıĢlardır. Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın demokratik değerleri, kültürleri 

yükseköğretim sistemlerindeki farklılığın neden olduğu geliĢmelerden öğrenciler, akademik ve 

idari personelin yararlanabilmesi için hareketliliğin devam edebilmesi konusunda gerekli 

çalıĢmaların yapılmasını belirtmiĢlerdir (http://deu.edu.tr, 2014). 

Toplantıda Yükseköğretim‟in kamu yararı olarak ele alınması gerektiği ve sosyal 

sorumluluğun bir parçası olduğu görüĢü savunulurken, ayrıca öğrencilerin yükseköğretimin 

ayrılmaz bir parçası fikri benimsenmiĢtir. 

Bakanlar, kolay anlaĢılabilir ve karĢılaĢtırabilir bir derece sistemi sayesinde 

vatandaĢların yeterliliklerini Avrupa Yüksek Öğretim Alanı‟nda etkin bir Ģekilde 

kullanmalarına zemin hazırlamıĢtır. Uygulamaya geçirebilmek için ENIC ve NARIC gibi 

organizasyonlara çağrıda bulunmuĢlardır  

Deklarasyon‟da ele alınan konularda bir diğeri ise iki aĢamalı derece sistemidir. 

Toplantıda lisans ve yüksek lisans olmak oluĢturulan ikili sistemin birçok ülkede benimsendiği 

ve uygulamaya konulduğu ifade edilmiĢtir. Bununla birlikte bu ikili sistemin sadece 

üniversitelerde değil diğer yükseköğretim kurumlarında da verilebileceği belirtilmiĢtir 

(http://deu.edu.tr, 2014). 

http://deu.edu.tr/
http://deu.edu.tr/
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Bakanlar öğrenme açısından daha fazla esneklik için Avrupa Kredi Sistemi‟nin (ECTS-

AKTS) önemine vurgu yapmıĢlardır. Kredi Sistemi‟nin kalite güvencesiyle birlikte uygulamaya 

geçmesi sonucunda öğrencilerin Avrupa iĢ piyasasına katılmasını kolaylaĢtıracağını ve Avrupa 

yükseköğretim kurumları arasındaki uyumu ve rekabet gücünü artıracağını belirtilmiĢtir (http:// 

www.gov.tr, 2014); 

Deklarasyon‟da hareketliliğin desteklenmesinin ve geliĢtirilmesinin çok önemli 

olduğunu vurgulamıĢlardır. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, araĢtırmacıların ve idari 

personelin serbest dolaĢımını engelleyebilecek bütün faktörlerin ortadan kaldırılacağı 

belirtilmiĢ ve hareketliliğin sosyal boyutunun da olduğu ifade edilmiĢtir. Bakanlar, Nice‟de 

2000 yılında Avrupa Komisyonu tarafından imzalanan Hareketlilik eylem Planı‟nın bu konuda 

önemli olduğunu vurgulamıĢlardır (http://deu.edu.tr, 2014). 

Bakanlar, Avrupa genelinde yüksek kalite standartlarını sağlaması bakımından kalite 

güvence sisteminin önemli olduğunu vurgulamıĢlardır. Bakanlar; ortak referans çerçevesi 

kurma konusunda iĢbirliği yapmak ve iyi uygulama örneklerini yaymak için Yükseköğretimde 

Kalite Güvencesi Avrupa Ağı (ENQA) üyesi olmayan ülkeler ile ilgili taraflarla iĢbirliği 

yapmak suretiyle üniversitelere, diğer yükseköğretim kurumlarına, ulusal ajanslara ve 

ENQA'ya çağrıda bulunmuĢlardır. Ayrıca yükseköğretimde Avrupa boyutunu güçlendirmek ve 

mezun istihdamı artırmak için Avrupa odaklı ders içerikleri oluĢturulması gerektiğini ifade 

etmiĢlerdir (http:// www.gov.tr, 2014); 

Prag Deklarasyonu‟nda bakanlar yaĢam boyu öğrenmenin sağladığı katkılara vurgu 

yapmıĢlardır. Geleceğin bilgi toplumu çağında ve ekonomi üzerine dayalı Avrupa‟sında rekabet 

edebilmek ve teknolojik geliĢmelere ayak uydurabilmek için yaĢam boyu öğrenmenin önemli 

olduğu görüĢünde birleĢmiĢlerdir (http://deu.edu.tr, 2014). 

Yükseköğretim kurumları ve öğrencilerin aktif ve yapıcı Ģekilde iĢbirliği içinde olmaları 

Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın kurulmasında ve Ģekillenmesinde katkılar sağladığı 

belirtilmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin derneklere, üniversitedeki eğitim içeriklerine ve diğer 

yükseköğretim kurumlarına önemli ölçüde etkin olmaları gerektiği konusunda vurgu 

yapılmıĢtır. 

Bakanlar, Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nı cazip hale getirebilmek için dünyanın her bir 

bölgesinden öğrencilerin hareketliliğe katılması gerektiğini belirtirken bunun için 

yükseköğretim derecelerinin anlaĢılabilir hale getirilmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

http://www.gov.tr/
http://deu.edu.tr/
http://www.gov.tr/
http://deu.edu.tr/
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Yükseköğretim ve araĢtırmaların kalitesinin, rekabet edebilirliği ölçüsünde artı değer 

kazanacağı ifade edilmiĢtir.  Deklarasyonda ayrıca Sokrates, Leonardo da Vinci ve Tempus 

Cards'ın açık olduğu Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye'nin Bologna sürecine 

katılımları Bakanlar tarafından olumlu karĢılanmıĢtır (http:// www.gov.tr, 2014); 

 

           2.3.4. Berlin Deklarasyonu 

19 Eylül 2003'de 33 Avrupa ülkesinin yüksek öğretimden sorumlu Bakanları, Avrupa 

Yüksek Öğretim Alanı'nı gerçekleĢtirmeyi hızlandırmak amacıyla gelecek yıllar için öncelikleri 

ve yeni hedefleri belirlemek ve kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmek için Berlin'de buluĢtular 

(http:// www.hasangumrukcu.com, 2014) 

Deklarasyonda, önemli olarak üzerinde durulan konulardan biri Bologna Süreci‟nin 

sosyal boyutu ile ilgili olmuĢtur. Bakanlar rekabet ortamını artırmak ve Avrupa Yükseköğretim 

Alanı‟nın sosyal boyutunu geliĢtirmek için sosyal ve cinsiyet eĢitsizler azaltılarak sosyal uyum 

sağlanması gerektiği belirtilmiĢtir. Bu bakımdan yükseköğretimin kamu yararı ve kamu 

sorumluluğu olduğu ifade edilmiĢtir. 

Bakanlar, kendi ülkelerindeki yüksek öğretim ve araĢtırma sistemleri arasında daha sıkı 

ağları korumak için tüm çabanın gösterilmesi gerektiği hususunda görüĢ bildirmiĢlerdir. Ayrıca 

Avrupa‟nın farklı gelenekleriyle sahip olduğu kültürel zenginlikle birlikte dil çeĢitliliğini 

koruyarak Avrupa Yükseköğretim kurumları arasında sosyal ve ekonomik geliĢmelerin 

artırılmasını fikrini savunmuĢlardır (http://www. meb.gov.tr, 2014). 

Deklarasyon‟da Prag ve Berlin arasındaki Bologna Sürecinin geliĢmesi üzerine çalıĢan 

Ġzleme Grubu tarafından hazırlanan Ġlerleme Raporu'nu ve Avrupa Üniversite Birliği (EAU) 

tarafından hazırlanan Trends-III Raporu‟nu açıklamıĢlardır. Bakanlar ayrıca bu sürecin 

uygulanmasında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi‟nin desteklerinin olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. 

Bakanlar, Avrupa Yükseköğretim Alanını kuran Bologna Sürecinin tüm maddelerinin 

önemini belirterek kurumsal, ulusal ve Avrupa düzeyindeki çabaları artırma ihtiyacını 

vurgulamıĢlardır. Ancak, sürece hız vermek amacıyla gelecek iki yıl için orta vadeli öncelikleri 

kendileri üstlenmiĢlerdir. Etkili kalite güvence sistemini geliĢtirmek, iki aĢamaya dayanan 

sistemin etkili kullanımını güçlendirmek ve çalıĢma periyotları ile derecelerin tanınma 

http://www.gov.tr/
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sistemini geliĢtirmek üzerine yoğunlaĢtıracaklardır. Ayrıca diğer konu baĢlıkları da aĢağıda 

belirtildiği gibi ele alınmıĢtır (http:// www.gov.tr, 2014); 

Avrupa Yüksek öğretim Alanı oluĢturmanın temelinde yüksek öğretimin kalitesi olduğu 

fikri benimsenmiĢtir. Bakanlar, kurumsal, ulusal ve Avrupa düzeyinde kalite güvencesinin daha 

çok geliĢmesini desteklenmesi gerektiğini belirtmiĢler ve kalite güvencesinin ortak kriterler 

sonucunda geliĢme sağlayacağını vurgulamıĢlardır. 

Aynı zamanda, kurumsal özerklik, ilkesiyle uyumlu Yüksek öğretimde kalite güvencesi 

için temel sorumluluğun kendi kurumlarına dayandığını vurgulamıĢlar ve bunun da ulusal 

kalite çerçevesinde akademik sistemin gerçek sorumluluğunun temelini oluĢturduğunu 

vurgulamıĢlardır. 

Ayrıca, 2005'e kadar ulusal kalite güvence sistemlerinin aĢağıdakileri içermesi 

hususunda görüĢ birliğine varmıĢlardır; 

 Ġlgili kurum ve kuruluĢların sorumluluklarının tanımı 

 Ġç değerlendirme, dıĢ inceleme, öğrencilerin katılımı ve sonuçların yayımını içeren 

kurumların veya programların değerlendirilmesi 

 Akreditasyon, sertifika ve karĢılaĢtırılabilir kurallar 

 Uluslar arası katılım, iĢbirliği ve ağ oluĢturma 

 

Bakanlar,  iki aĢamalı sistemin kendi ülkelerinde 2005 yılına kadar uygulamaya 

koyacaklarını taahhüt etmiĢler. Avrupa Yükseköğretim Alanı için bir kalifikasyonlar çerçevesi 

geliĢtirmeyi hedefleyerek, bu çerçeve bağlamında derecelerin farklı tanımlanması gerektiği 

belirtilmiĢtir. Birinci ve ikinci aĢama dereceleri kiĢisel, akademik ve iĢ piyasası ihtiyaçlarını 

karĢılayabilecek yapılara sahip olması gerektiği ifade edilmiĢtir. Ayrıca birinci aĢama 

dereceleri ikinci aĢamaya geçiĢ için olanak sağlamalıdır ve ikinci derelerinin ardından da 

doktoraya eğitimine baĢlanabileceği belirtilmiĢtir (http:// www.gov.tr, 2014). 

Öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin hareketliliği Avrupa Yükseköğretim 

Alanı‟nın temelini oluĢturmaktadır. Bu açıdan Berlin Deklarasyonu‟nda da tekrar ele alınmıĢtır. 

Bakanlar hareketliliğin siyasal, sosyal ve ekonomik olduğu kadar kültürel ve akademik açından 

da önemli olduğu belirtilmiĢtir. Bakanlar, hareketliliğin önündeki engelleri kaldıracaklarını 

http://www.gov.tr/
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ayrıca ulusal kredi ve bağıĢlarla hareketliliğin arması için gerekli yardımların yapılacağı 

belirtilmiĢtir. 

Uluslararası müfredatın geliĢmesinde Avrupa Kredi Sisteminin önemli katkılar 

sağlayacağı belirtilmiĢ. AKTS‟ nin sadece transfer sistemi olarak kalmayacağı ayrıca geliĢerek 

biriktirme sistemi olmasını hedeflemiĢlerdir. 

Bakanlar, Bologna Deklarasyonuna katılan tüm ülkeler tarafından onaylanması gereken 

Lizbon Tanınma AnlaĢması‟nın önemini belirmiĢler ve anlaĢmanın yaygın olarak uygulanması 

için Ulusal Yetkililerle birlikte ENIC ve NARIC ağlarına çağrı yapılmıĢtır. Bakanlar, 2005 yılı 

itibariyle mezun olacak her öğrencinin ücretsiz olarak Diploma Eki alması hedeflenmekle 

birlikte bu ek, konuĢulan Avrupa dillerinde birinde yayınlanması gerektiğini belirtilmiĢtir. 

Diploma eki, akademik tanınmayı kolaylaĢtıracak ve istihdamı geliĢtirmede katkı sağlayacaktır 

(http://deu.edu.tr, 2014). 

Deklarasyonda, öğrencilerin Bologna Süreci‟nin temel taĢlarından olduğu belirtilmiĢ. 

Bu süreçte öğrencilerin önemli katkılar sağladığını ve sonraki süreçlerde de bunun devam 

etmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. Bakanlar, öğrencilerin katılımın artırmak için ulusal yasal 

önlemlerin alındığını belirtmiĢlerdir. Öğrenciler için uygun yaĢam ve çalıĢma koĢullarının 

gerekliliği vurgulanmıĢ, bu Ģartlar sağlandığı sürece öğrenciler çalıĢmalarını zamanında 

baĢarıyla tamamlayacaklardır. 

Bakanlar Prag‟da yaptıkları çağrıların Avrupa içerikli müfredat ve dersler hazırlandığı 

belirtmiĢler. Ayrıca yurt dıĢında ortak derece programları kapsamında belirli bir süre eğitim 

görmenin yanı sıra yeterli düzeyde dil öğrenme yeterliliğinin de gerekli olduğu ifade edilmiĢtir. 

Bakanlar, yüksek öğretimde milletler arası değiĢimin akademik kalite ve akademik 

değerler temelinde idare edilmesi gerektiğini belirterek bu sonuca ulaĢmak için tüm çabanın 

harcanması hususunda görüĢ birliğine varmıĢlardır. Bologna seminer ve konferanslarını 

dünyanın diğer bölgelerinden gelen temsilcilere açarak, bu bölgelerle iĢbirliği yapılmasını 

teĢvik etmektedirler (http://deu.edu.tr, 2014). 

Bakanlar, yaĢam boyu öğrenmeyi hayata geçirmek için, yüksek öğretimin önemli katkısı 

olduğunun altını çizdiler. Bu hedefi gerçekleĢtirmek amacıyla ulusal politikalarını sıraya 

koymak ve daha önceki öğrenmeleri de içeren yüksek öğretim düzeyinde yaĢam boyu 

http://deu.edu.tr/
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öğrenmeyle ilgili olanakları geliĢtirmek için Yüksek öğretim Kurumları ile tüm ilgilileri teĢvik 

etmek için adımlar atmaktadırlar. 

Avrupa Kültür Konvansiyonu'na taraf ülkeler Bologna Süreci hedeflerini kendi 

yükseköğretim sistemlerinde uygulamaya gönüllü olduklarını bildirdikleri takdirde Avrupa 

Yüksek öğretim Alanının üyesi olmaya uygun olabilirler. BaĢvurularında, deklarasyonda yer 

alan hedefleri ve ilkeleri ne Ģekilde uygulayacakları bilgisi yer almalıdır. Bakanlar, Arnavutluk, 

Andorra, Bosna Hersek, Vatikan, Rusya, Sırbistan, Karadağ, "Eski Makedonya Cumhuriyeti" 

nin üyelik için taleplerini kabul ederek bu ülkeleri yeni üye olarak karĢılamıĢlar ve süreci 40 

Avrupa Ülkesine çıkarmıĢlardır (http:// www.aku.amu.edu.pl, 2014). 

Bakanlar, Bildiri'de yer alan tüm konuların uygulanması, Bologna Süreci'nin genel 

iĢleyiĢi ve gelecek Bakanlar toplantısının hazırlanmasını bir Ġzleme Grubu'na vermiĢtir. Ġzleme 

Grubu; Avrupa Komisyonu ile Bologna Süreci'ne üye ülke temsilcileri ve danıĢman üye olarak 

da Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği, 

Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri ile UNESCO/CEPES'den oluĢmaktadır. Senede iki defa 

toplanması gereken bu gruba, hâlihazırdaki AB Dönem BaĢkanlığı tarafından baĢkanlık edilip 

bir sonraki Bakanlar Konferansına ev sahipliği yapacak olan ülke yardımcılığını üstlenecektir 

(http:// webb.deu.edu.tr, 2014). 

 

2.3.5. Bergen Deklarasyonu 

Bergen Deklarasyonu 19-20 Mayıs 2005 yılında Norveç‟in Bergen kentinde Avrupa 

Yükseköğretimden sorumlu Eğitim Bakanları bir araya gelerek gerçekleĢtirilmiĢtir. Bakanlar 

orta vadeli planları gözden geçirmek ve Avrupa Yükseköğretim Alanı dair hedefleri 

gerçekleĢtirmeyi hedeflemiĢlerdir. 

Bakanlar, Bologna Ġzleme Grubu‟nun 2003-2005 Genel Raporu, ve Avrupa 

Üniversiteler Birliği‟nin Trends IV Raporu incelendiğinde hedefler doğrultusunda olumlu 

ilerlemeler olduğu kaydetmiĢler (http://digm.meb.gov.tr, 2014). 

Bakanlar, iki aĢamalı sistemin geniĢ kapsamda uygulama alanı bulmuĢ ve öğrencilerin 

çoğunluğu bu sisteme katılmıĢtır.  Ancak aĢamalar arasında geçiĢlerde kısmen de olsa bir takım 

sorunlar bulunmaktadır. Öğrencilerin lisan mezunu olduktan sonra özel ve kamu alanındaki 

http://www.aku.amu.edu.pl/
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istihdamı artırmak için kurumlar ve hükümetler arasındaki diyalogun artırılması gerektiğini 

belirtmiĢler (http:// www.gov.tr, 2014). 

Deklarasyonda, Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın çekiciliğini ve kalitesini artırmakla 

birlikte rekabet edebilirliğini güçlendirmek için araĢtırmanın en önemli faktörlerden biri olduğu 

vurgulanmıĢtır. AraĢtırmanın yoğun olarak kullanıldığı eğitim aĢaması doktora kısmıdır. 

Üniversitelerin doktora programlarını desteklenmesi gerektiği ve bu bağlamda iĢ yükü piyasası 

için faydalı olacağı belirtilmiĢtir.  

Bakanlar, Bologna Süreci‟nin vazgeçilmez unsuru sosyal boyutu tekrar ele alınmıĢtır. 

Hükümetlerin dezavantajlı öğrencilere hem ekonomik hem de danıĢmanlık açısından yardımlar 

sağlaması gerektiği vurgulanmıĢtır. Hareketliliğin gerçekleĢmesi için ise vize ve çalıĢma izni 

konusunda kolaylık sağlanacağı ayrıca kredi ve burslar aktarılabileceği ifade edilmiĢtir  (http:// 

www.cebts.eu, 2014). 

Bologna sürecindeki olumlu ilerlemeler ıĢığında kalite ve Ģeffaflık üzerine Avrupa 

Yükseköğretim Alanı kurmayı hedeflenmiĢ. Her bir öğrenciyi iĢ gücü piyasasına, daha fazla 

yeterlik kazanmaya ve aktif vatandaĢlığa hazırlamak isteyen katılımcı ülkeler, ayrıca kültürel 

zenginliğinde göz ardı edilmemesini istemiĢler.  “Berlin'de oluĢturulan izleme yapısını, Ġzleme 

Grubu'na; Uluslararası Eğitim (EI) Pan-Avrupa Yapısı, Avrupa Yükseköğretimde Kalite 

Güvencesi Birliği (ENQA) ve Avrupa Sanayi ve ĠĢverenler Konfederasyonları Birliği'nin 

(UNICE) yeni danıĢma üyeleri olarak dahil edilmesini onaylamıĢlardır.” 

(http://bologa.en.enkara.edu, 2014). 

 

2.3.6. Londra Deklarasyonu 

 Bologna Süreci‟ne dâhil olan ülkeler 18 Mayıs 2007 yılında Londra‟da bir araya 

gelmiĢlerdir. Bakanlar, son iki yılda meydana gelen geliĢmelerin Avrupa Yükseköğretim Alanı 

oluĢumuna olumlu katkılar sağladığını belirtmiĢler. Ayrıca üyelik kriterleri doğrultusunda 

Karadağ Cumhuriyeti‟ni Bologna Süreci‟ne üye olarak dahil edilmiĢtir (www.yok.gov.tr, 

2014). 

Londra Deklarasyonu‟nda öncelikle Bergen‟de görüĢülen konuların uygulama ölçütler i 

değerlendirilmeye alınmıĢtır. Bakanlar, Yükseköğretim kurumlarının toplumları geliĢtirmede 

en büyük paya sahip olduğu vurgulamakla birlikte toplum değerlerinin öğrenilmesi ve geleceğe 

http://www.gov.tr/
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aktarılması rolünü sağladığı belirtilmiĢtir. Bu bağlamda Yükseköğretim kurumlarının bu 

rollerini yerine getirilmesi için gerekli mali kaynakları sağlanması gerektiği belirtilmiĢtir. 

Bergen Deklarasyonu‟nda onaylanan Kalite Güvencesi ġartları ve Ġlkeleri, bu konu 

üzerinde önemli değiĢimler sağlamıĢtır. Bütün ülkeler uygulama baĢlamıĢ ve ilerlemeler 

kaydetmiĢler. Bu sonuç doğrultusunda örgenci katılımı artmıĢtır. Ayrıca kalite güvencesi 

konusundaki sorumluluk yükseköğretim kurumlarına verilmiĢtir (http://webb.deu.edu.tr). 

2006 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Avrupa Öğrenciler Birliği (ESIB), 

Avrupa Kalite Ajansları Birliği (Euopean Network of Quality Agencies-ENQA  ) ve Avrupa 

Yükseköğretim Kurumları Birliği (European Association of Institutions in Higher Education-

EURASHE ) tarafından düzenlenen Avrupa Kalite Güvence Formu düzenlenmiĢtir.  Bakanlar, 

bu alanda daha fazla geliĢim sağlanması için her yıl düzenli olarak düzenlenmesini istemiĢlerdir 

(www.yok.gov.tr, 2014). 

Bologna Süreci‟ne dahil olan ülkeler arasındaki hareketlilik ve sosyal boyut 

konularındaki durumun daha ileri düzeye geliĢtirilmesi istenmiĢtir. Bu bağlamda Avrupa 

Komisyonundan bu konuların uygulama alanlarındaki ilerlemelerin ölçülmesi için 

karĢılaĢtırabilir ve güvenilebilir bilgi verileri oluĢturulması istenmiĢtir. 

Deklarasyonda görüĢülen konulardan bir diğeri ise derece sistemiyle farklılık kazanan 

istihdam konusu olmuĢtur. Bakanlar, üç aĢamalı derece sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte 

yaĢam boyu öğrenme kapsamında her bir aĢama için istihdam oranının nasıl artırılabileceği 

konusunda Bologna Ġzleme Grubundan ayrıntılı olarak rapor hazırlanmasını istemiĢlerdir 

(www.yok.gov.tr). 

Bologna Süreci‟nden Avrupa Yükseköğretim Alanı‟na bir geçiĢ kapısı olacak olan 2010 

yılını Bakanlar, toplumların ulusal alanda ve Avrupa düzeyindeki geliĢimlerinde önemli rol 

oynayacağı belirtilerek yükseköğretime olan bağlılığımızın göstergesi olduğu vurgulanmıĢtır. 

 

2.3.7. Leuven Deklarasyonu 

Bologna Süreci‟ne üye 46 ülkenin yükseköğretimden sorumlu bakanları hem o sürece 

kadarki geliĢmeleri değerlendirmek hem de sonraki on yılın Avrupa yükseköğretim Alanı için 

öncelikli hedeflerini belirlemek amacıyla 28-29 Nisan 2009 yılında Leuven‟de bir araya 

http://www.yok.gov.tr/
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gelmiĢlerdir. Bakanlar, 2020 kadar olan süreçte Avrupa yükseköğretimi yenilikçi ve bilgiye 

dayalı hedefini gerçekleĢtirilme açısından büyük ilerleme kaydedileceğini belirtmiĢlerdir 

(http://bologna.en.ankara.edu.tr, 2014). 

Leuven Deklarasyonu‟nda küreselleĢmenin yükseköğretimi etkilediği konusunda görüĢ 

belirtmiĢler. Bu bağlamda hızla artan teknolojik geliĢmeler yeni öğrenme metotları ortaya 

çıkarmıĢtır. Bakanlar, öğrencilerin hareketlilik sayesinde değiĢen iĢ piyasasında bilgi ve 

yeteneklerini geliĢtirmelerini sağlayacağını belirtmiĢlerdir. Bologna Süreci yükseköğretim 

sistemleri arasında uyum ve rekabet ortamı oluĢturmuĢtur. Bu bağlamda öğrenci ve 

akademisyenlerin hareketliliğinin geliĢmesini sağlamıĢtır ( www.yok.gov.tr, 2014). 

Deklarasyon‟da görüĢülen konulardan bir diğeri ise yükseköğretimdeki öğrenci 

çeĢitliliğinin Avrupa nüfusundaki çeĢitlilikle eĢ değer olması gerektiğini belirmiĢlerdir. Bu 

konu kapsamınsa yükseköğretimin sosyal niteliğine vurgu yapılmıĢ ve kaliteli eğitime eĢit 

Ģekilde eriĢilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep etmiĢlerdir 

(http://www.ehea.info, 2014). 

Bakanlar, Hayat Boyu Öğrenmenin katılımın geniĢletilmesinde önemli yeri olduğunu 

belirtmiĢlerdir. YaĢam Boyu Öğrenme politikalarının uygulaması, kamu otoriteleri, 

yükseköğretim kurumları, öğrenciler, iĢverenler ve çalıĢanlar arasında güçlü bir ortaklık 

gerektirmektedir. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından geliĢtirilen YaĢam Boyu 

Öğrenmede Avrupa Üniversiteleri SözleĢmesi (European Universities‟ Charter on Lifelong 

Learning) bu tür ortaklıkların temininde faydalı veriler içermektedir (www.yok.gov.tr).  

Öğrenciler, araĢtırmacılar ve personelin hareketliliği sayesinde programların kalitesini 

ve araĢtırmaların seviyesini artıracağı konusunda görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu bağlamda Avrupa 

yükseköğretim alanının akademik ve kültürel geliĢimi hızlanacaktır. Her ülkeye hareketliliği 

arttırma, hareketliliğin yüksek kalitesini koruma ve Ģekil ve alanlarını çeĢitlendirme gerektiği 

konusunda vurgu yapılmıĢtır. 2020‟de Avrupa yükseköğretim alanına dahil olan ülkelerdeki 

mezunların en az %20‟si yurtdıĢında bir süre eğitim veya staj amaçlı bulunmuĢ olması 

gerekmektedir (http://webb.deu.edu.tr). 

Hükümetler, temsilci yapılarıyla akademik topluluklar ve diğer paydaĢlar arasında 

ĢekillenmiĢ olan Bologna Süreci‟nin mevcut örgütsel iĢbirliği, amacına uygun olarak kabul 

edilmektedir. Bologna Süreci gelecekte AB dönem baĢkanı ve bir de AB üyesi olmayan bir 

ülke tarafından eĢ-baĢkanlık yöntemiyle yürütüleceği belirtilmiĢtir. Diğer politika alanlarıyla da 

http://bologna.en.ankara.edu.tr/
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etkileĢimde olmak için BFUG araĢtırma, göç, sosyal politika ve istihdam gibi diğer alanlardan 

da uzmanlarla ve karar alıcılarla da irtibat kuracaktır. BFUG‟dan 2012‟ye kadar talep edilen 

konular Ģu Ģekilde sıralanmaktadır (www.yok.gov.tr, 2014); 

 Hareketlilik ve sosyal boyut alanında ölçme ve izleme için belirleyicilerin veri toplama 

ile bağlantılı şekilde tanımlanması; 

 Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde ne kadar dengeli bir hareketliliğin 

sağlanabileceğinin göz önüne alınması; 

 Şeffaflık mekanizmalarındaki gelişmelerin izlenmesi ve 2012 Bakanlar Konferansı’nda 

rapor edilmesi 

 Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı dışında daha iyi anlaşılması ve teşvik 

edilmesi için, mevcut yapıları en iyi şekilde kullanarak, bir ağ oluşturulması; 

 Tanıma alanındaki ulusal eylem planlarının analiz edilmesine dair tavsiyelerin 

izlenmesi. 

 

 

Deklarasyon‟da E4 grubunun (ENQA, EUA, EURASHE, ESU) genel olarak kalite 

güvencesi ve özel olarak da Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı‟nın (EQAR) tüm 

paydaĢların görüĢlerini de dikkate alacak Ģekilde dıĢ değerlendirme yapmalarını sağlamaya 

yönelik iĢbirliklerini devam ettirmesi konusunda görüĢ bildirmiĢlerdir (http://webb.deu.edu.tr). 

Bakanlar Bologna‟nın yıl dönümü vesilesi ile 11-12 Mart 2010 tarihinde Avusturya ve 

Macaristan‟ın ortaklaĢa olarak düzenleyeceklerini belirtmiĢler. Bir sonraki Bakanlar Konferansı 

Romanya tarafından BükreĢ‟te Nisan 2012‟de düzenleneme kararı almıĢlar ve takip eden 

konferanslar 2015, 2018 ve 2020 yıllarında gerçekleĢtirileceği açıklanmıĢtır 

(http://www.ehea.info). 

            

 2.3.8. BudapeĢte – Viyana Deklarasyonu 

Bologna Sürecine katılan ülkelerin yükseköğretimden sorumlu bakanları Bologna 

Bildirgesi kapsamında Avrupa Yükseköğretim Alanı oluĢturulması ve hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesi ve değerlendirilmesi için 11-12 Mart 2010 yılında BudapeĢte‟de ve 

Viyana‟da bir araya gelmiĢlerdir. Ayrıca Kazakistan sürece dâhil olmuĢ ve üyeliği kabul 

edilmiĢtir. 

http://www.yok.gov.tr/
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Öğrenciler yeterliliklerini eĢit ve sorunsuz Ģekilde tanınan hareketlilikten yararlanması 

sonucunda kendilerine uygun eğitim ortamları bularak eğitim misyonlarını yerine getirme 

fırsatı bulmaktadırlar. Bakanlar; kamu otoriteleri, yükseköğretim kurumları, öğrencileri ve 

öğretim üyeleri, iĢverenler, kalite güvence ajansları ve Avrupa kurumları arasında benzersiz bir 

ortaklık dâhilinde, yükseköğretim sistemlerinin, dillerin ve kültürlerin çeĢitliliğine saygı, 

iĢbirliği ve güven üzerine kurulu bir Avrupa Yükseköğretim Alanı inĢa etmek için bir reformlar 

geliĢtirildiği belirtilmiĢtir (www.yok.gov.tr ,2014). 

Deklarasyon‟da bağımsız değerlendirmeler ve diğer raporlarlar incelenmiĢtir. Verilere 

bakıldığı zaman Yükseköğretim kurumları, öğrenci ve öğretim üyelerinin gittikçe artan 

oranlarda Bologna Sürecinin hedeflerini benimsedikleri gözlemlenmiĢtir. Bologna 

Reformlarının uygulanmasında önemli baĢarılar kaydedilmiĢ olmakla birlikte, raporlar 

göstermiĢtir ki, derece ve müfredat reformu, kalite güvencesi, hareketlilik ve sosyal boyut gibi 

Avrupa Yükseköğretim Alanı faaliyet alanlarındaki uygulamalar farklılaĢmaktadır. Bakanlar, 

Öğrenciler ve öğretim üyelerinin içinden yükselen eleĢtiriler de dikkate alınmıĢtır 

(http://webb.deu.edu.tr). 

Bakanlar, yükseköğretimin kamusal bir sorumluluk alanı olduğu tekrar vurgu 

yapılmıĢtır. Sürece katılan ülkeler içinde bulundukları ekonomik sorunlara rağmen 

yükseköğretim kurumları için gerekli olan kaynakların temin edilmesi konusunda garanti 

vermiĢlerdir. Yükseköğretimin, bilginin gittikçe daha da itici güç olduğu bir Dünya‟da sosyal 

ve ekonomik kalkınmanın ve yenileĢmenin asıl lokomotifi olduğu görüĢünde birleĢmiĢlerdir 

(http://www.ond.vlaanderen.be). 

Avrupa Yüksek öğretiminden sorumlu bakanlar, Bologna Ġzleme Grubundan tüm 

Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın eylem hatlarında ve üzerinde anlaĢılmıĢ olunan Bologna 

prensiplerinin tam ve uygun bir Ģekilde uygulanmasını istemiĢlerdir. Deklarasyon‟da Avrupa 

Yükseköğretim Alanı‟nı sürekli güçlendirip geliĢtirerek ve ilerleterek Avrupa AraĢtırma 

Alanından da sinerji alarak sonraki on yılın engel ve zorlukları geçerek baĢarıya ulaĢacaklarını 

belirtmiĢlerdir. Gelecek Bakanlar toplantının, Leuven takvimini yürütmek ve mevcut ilerlemeyi 

sürdürmek amacıyla 26-27 Nisan 2012‟de Romanya‟nın ev sahipliğinde BükreĢ‟te yapılmasını 

kararlaĢtırmıĢlardır (bologna.en.ankara.edu.tr). 

 

            

http://www.yok.gov.tr/


42 
 

2.3.9. BükreĢ Deklarasyonu 

Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar 26-27 Nisan 2012 yılında BükreĢ‟te Avrupa 

Yükseköğretim Alanı‟nın mevcut durumu değerlendirmek ve gelecekteki öncelikli hedefleri 

belirlemek amacıyla bir araya gelmiĢlerdir (www.yok.gov.tr, 2014). 

 Deklarasyon‟da Avrupa‟nın içinde bulunduğu ekonomik kriz ele alınmıĢtır ve krizin 

sosyal açıdan olumsuz etkilerine vurgu yapılmıĢtır. Mali sıkıntılar nedeniyle yükseköğretime 

ayrılan fonlar azalmıĢ ve mezunların istihdamı konusunda olumsuz ortam oluĢmuĢtur. Buna 

rağmen yükseköğretim sıkıntılı durumun giderilmesinde önemli faktörlerden biridir. 

Yükseköğretim, güçlü hesap verebilen sistemleri sayesinde olumlu katkılar sağlayacağı 

belirtilmiĢtir (http://www.ehea.info, 2014). 

Bologna Süreci‟ndeki reformlar sayesinde Avrupa genelinde yükseköğretimin 

görünümünü değiĢtirmiĢtir. Avrupa‟daki yükseköğretim sistemleri artık birbirleriyle daha 

uyumlu ve karĢılaĢtırılabilirdir. Kalite güvence sistemleri güven oluĢumuna katkıda 

bulunmaktadır ve yükseköğretim yeterlilikleri sınırlar arasında daha tanınır olmuĢtur ve 

yükseköğretime katılım geniĢlemiĢtir. Bu bağlamda öğrenciler daha geniĢ eğitim fırsatlarından 

yararlanmaktadır ve hareketlilikleri artmıĢtır (www.yok.gov.tr, 2014). 

Bakanlar, Yükseköğretim için kamusal sorumluluk taĢımayı taahhüt etmiĢlerdir. 

Yükseköğretimin finansmanı ve yönetiĢimi ile ilgili diyalog baĢlatılması gerektiği konusunda 

görüĢ birliğine varmıĢlardır. Yükseköğretim kurumlarının etkili yönetiĢim ve idari yapıların 

geliĢtirilmesi gerekliliğini belirtmiĢlerdir. Bu bağlamda öğrencilerin ve personelin katılımları 

desteklenmesi konusunda görüĢ bildirmiĢlerdir (http://www.ehea.info, 2014). 

Deklarasyon‟da örgün, yaygın ve resmi olmayan öğrenmelerin tanınmasını da 

kapsayacak adil bir akademik ve mesleki tanınma Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın 

merkezindedir. Bu durum öğrencilerin akademik hareketliliğine doğrudan olumlu katkılar 

sağlayacaktır, mezunların mesleki hareketlilik Ģanslarını iyileĢtirecek ve edinilen güven 

derecesinin doğru biçimde ölçülmesini sağlayacağı belirtilmiĢtir (www.yok.gov.tr). 

Deklarasyonda 2012-2015 yılları için Ulusal seviyede, ilgili paydaĢlarla ve yüksek 

öğretim kurumlarıyla birlikte aĢağıdaki önceliklerin gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır 

(http://www.ehea.info); 

http://www.yok.gov.tr/
http://www.ehea.info/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.ehea.info/
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 2012 Bologna Uygulama Raporu’nun bulgularını kapsamlı bir şekilde yansıtacak ve 

sonuç ve önerilerini de dikkate alınacaktır; 

 Az temsil edilen grupların yükseköğretime erişiminin artırılmasına yönelik hedefler 

tespit edeceğiz ve yükseköğretime erişimi genişletecek ve bitirme oranları artırılacaktır;  

 Öğrenci merkezli öğrenme ve yenilikçi öğretme yöntemlerini ve destekleyici ve ilham 

verici bir çalışma ve öğrenme ortamı yaratılmasını güçlendirecek koşulları 

oluşturacağız, bununla birlikte, öğrenciler ve çalışanların tüm yönetişim seviyelerinde 

yer alması için çalışmaya devam edilecektir; 

 Bir taraftan EQAR (European Quality Assurance Registrar) tarafından tescilli kalite 

güvence ajansları faaliyetlerini Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)’na yaymaya devam 

ederken, diğer taraftan ulusal gerekliliklere riayet edilecektir; 

 Özellikle eğitim programlarının geliştirilmesinde, istihdam edebilirliği, yaşam boyu 

öğrenmeyi, problem çözme ve girişimcilik becerilerini işverenlerle iyileştirilmiş işbirliği 

yoluyla artırılacaktır; 

 Ulusal yeterlilikler çerçevesi, AKTS ve Diploma Eki uygulamalarının öğrenme 

kazanımları temelli olmasını sağlanacaktır; 

 AYA ile uyumlu ulusal yeterlilik çerçevelerinin uygulanmasını 2012 yılına kadar 

tamamlayamamış ülkeleri çalışmalarını hızlandırmaya bu görev için yeniden gözden 

geçirtilmiş bir yol haritası sunması davet edilecektir; 

 “Daha İyi Öğrenme için Hareketlilik” stratejisindeki tavsiyeleri uygulayacağız ve 

ulusal hibe ve kredilerin AYA çevresinde tam olarak taşınabilir olmasına çalışılacaktır; 

Bakanlar Avrupa düzeyinde, 2015 Bakanlar Konferansı hazırlıkları doğrultusunda ve 

ilgili paydaĢlarla birlikte aĢağıdaki önceliklerin gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır 

(www.yok.gov.tr, 2014); 

 Bologna reformlarının uygulanması ile ilgili iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını 

ve akran öğrenmesini kolaylaştıracak olan AYA Akran Öğrenme İnisiyatifini 2013 yılı 

itibariyle geliştirilecek ve uygulanacaktır; 

http://www.yok.gov.tr/


44 
 

 Bir taraftan üçüncü düzeyde (doktora) kalitenin, şeffaflığın, istihdam edebilirliğin ve 

hareketliliğin nasıl teşvik edilebileceğini araştırırken diğer taraftan, AYA ile Avrupa 

Araştırma Alanı arasında ek köprüler kurulacaktır; 

 AKTS Kullanıcı El Kitabı’nı devam eden öğrenme kazanımları ve önceki öğrenmenin 

tanınması çalışmaları doğrultusunda güncellenilecektir; 

 Yeterlilikler çerçevelerinin uygulamada nasıl çalıştığı, öğrenme kazanımları ile ilgili 

bağın vurgulanması ve ulusal kapsamda kısa kademe yeterliliklerini Avrupa 

Yükseköğretim Alanında Yeterlilikler Çerçevesi’nde nasıl dikkate alınacağı ile ilgili 

çalışmaları koordine edilecektir; 

 Yükseköğretimin sosyal boyutuyla ilgili akran öğrenmenin teşvik edileceği bir pilot 

projeyi başlatacağız, aynı zamanda AYA içinde sosyal boyutla ilgili alınan inisiyatifleri 

izleyecek ve iyi uygulama örneklerini toplanacaktır; 

 Kalite Güvencesi için Avrupa Standart ve İlkeleri (ESG-European Standards and 

Guidelines)’nin 2015 yılında uygulanması için yeniden gözden geçirilmesini 

önerilecektir; 

 Ulusal kapsamda hareketlilik ve işbirliğine yönelik engelleri ortadan kaldırmak 

amacıyla ortak program ve derece oluşturulmasına dair ulusal mevzuat ve 

uygulamalarımızı gözden geçirilecektir; 

 “Küresel Düzlemde Avrupa Yükseköğretim Alanı” Stratejisinin uygulanmasını 

değerlendirilecektir; 

2015 yılı Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı için Ermenistan’da 

(Erivan) bir araya gelinmesi kararlaştırılmıştır. 

                                                

                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BOLOGNA SÜRECĠ’NĠN YÜKSEKÖĞRETĠMDE YERĠ VE ÖNEMĠ, ĠKTĠSADĠ VE 

ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ MÜFREDAT PROGRAM ÇIKTILARI 

Bu bölümde ise Bologna Süreci Türkiye açısında değerlendirme yapılmaktadır. Bologna 

Sürecinin Türkiye‟deki uygulama alanları bahsedildikten sonra Yükseköğretim açısından 
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değerlendirme yapılmaktadır. Son olarak ise Selçuk Üniversitesi ĠĠBF ders çıktıları Bologna 

süreci bağlamında değerlendirilmektedir. 

. 

3.1. Türkiye’nin Avrupa Eğitim Programlarına Katılım Süreci 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Avrupa Birliğine üye veya üyelik adayı 

olan ülkelerde toplumun ve bireylerin eğitim seviyelerinin artırılmasını planlanmıĢtır. Ayrıca 

üye ülkelerin vatandaĢları arasında iĢbirliğinin ve etkileĢimin artırılmasıyla birlikte Avrupa 

vatandaĢlarının vatandaĢlık bilinçlerinin ve sosyal giriĢimciliklerinin güçlendirilmesi 

hedeflenmiĢtir. DeğiĢik isimler altında uzun yıllardır uygulanan programlar Avrupa genelinde 

ilk kez 1995 yılında tek çatı altında toplanarak sistemleĢtirilmiĢtir (http://higheredu-

sci.beun.edu.tr, 2014). 

Eğitim ve Gençlik Programları, çok uluslu bir faaliyet özelliği sergilemekte olup 

Avrupa Birliği'ne üye veya aday konumundaki bütün ülkelerde bulunan Ulusal Ajanslar 

vasıtasıyla yürütülmektedir. AB'ye üye ve aday ülkelerdeki bütün Ulusal Ajanslar Eğitim ve 

Gençlik Programlarının uygulanması konusunda hem ülke otoritelerine ve hem de Avrupa 

Komisyonuna karĢı sorumludurlar. Türkiye, Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünü 1999 yılında 

kazandıktan sonra Eğitim ve Gençlik programlarına 1 Nisan 2004 tarihinde tam katılım hakkını 

elde etmiĢtir (http://higheredu-sci.beun.edu.tr, 2014). 

Programlar ülkemizde Ulusal Ajans olarak da bilinen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi BaĢkanlığı tarafından yürütülmektedir. Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi‟nde 

Avrupa Birliği‟ne adaylık sürecinin baĢlaması ile topluluk programlarından yararlanmaya 

baĢlamıĢtır. Türkiye'nin AB programlarından yararlanmasını sağlayacak olan ve taraflarca 26 

ġubat 2002 tarihinde imzalanmıĢ bulunan Çerçeve AnlaĢmayı onaylayan 4763 sayılı Kanun da 

TBMM tarafından görüĢülerek uygun bulunmuĢ ve 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir (www.ua.gov.tr, 2014). 

Türkiye‟de “Ulusal Ajans” görevini üstlenmek üzere Ocak 2002 tarihinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile Devlet Planlama TeĢkilatı bünyesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Dairesi kurulmuĢtur. Daha sonra 31 Temmuz 2003 tarihli kanun ile daire 

baĢkanlığı, DPT‟nin bir ilgili kuruluĢu olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi BaĢkanlığı‟na dönüĢtürülmüĢtür. Merkez BaĢkanlığı, 3 Haziran 2011 tarihli kanun ile 

http://higheredu-sci.beun.edu.tr/
http://higheredu-sci.beun.edu.tr/
http://higheredu-sci.beun.edu.tr/
http://www.ua.gov.tr/
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yine aynı adla Avrupa Birliği Bakanlığı‟nın bir ilgili kuruluĢu haline getirilmiĢtir  

(www.ua.gov.tr, 2014).  

2003 yılında pilot uygulamalara baĢlayan Ulusal Ajans 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim 

ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline geldi ve 2006 yılına kadar süren Socrates, 

Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla bilinen topluluk programlarını yürütmeye baĢladı. 

2007-2013 dönemi içerisinde Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal 

Ajansı tarafından baĢarıyla yürütülmüĢtür. 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni program, 

Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajans unvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi BaĢkanlığı tarafından yürütülmektedir (www.ua.gov.tr, 2014). 

Türkiye‟nin Avrupa Birliği ve Eğitim Gençlik Programlarına katılma süreciyle 1998 

yılından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından hazırlana Ġlerleme Raporları‟nda yer almıĢtır. 

Ġlk olarak hazırlanan Raporda Öğrenim, Eğitim ve Gençlik baĢlığı altında yer almıĢtır. 

Komisyon, Türkiye ile mutabık kalınacak usullere uygun olarak, Türkiye‟nin 2000-2004 

yıllarında Sokrates, Leonardo ve Avrupa Ġçin Gençlik Programlarına katılma fırsatlarını 

oluĢturmuĢtur. Katılım, kültürlerin ve zihniyetlerin birbirine yaklaĢmasını sağlarken uygun 

finansmana olmalı ve programlara katılanlara serbest dolaĢım sağlamalısı gerekliliği 

belirtilmiĢtir (www.abgs.gov.tr). 

2002 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla, Devlet Planlama TeĢkilatı bünyesinde AB 

Eğitim ve Gençlik Programları Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur. Söz konusu Daire BaĢkanlığına, 

çeĢitli Bakanlıklardan destek alınarak, yedi personel atanmıĢtır. Bu Daire BaĢkanlığının ileri 

zamanda, Sokrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik programlarından sorumlu olarak faaliyet 

gösterecek Ulusal Ajans Ģeklinde Merkez haline gelmesi planlanmıĢtır (www.abgs.gov.tr, 

2014). Devlet Planlama TeĢkilatı 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı olarak faaliyet 

göstermektedir (tr.wikipedia.org, 2014). 

2005 yılındaki Ġlerleme Raporu‟na göre Türkiye‟nin Leonardo da Vinci, Socrates ve 

Youth programlarına son derece baĢarılı bir Ģekilde katıldığı belirtilmiĢtir. Ulusal Ajansı 

tarafından yürütülen bilgilendirme kampanyalarının da desteğiyle, programlar öğrenciler ve 

genç profesyoneller arasında büyük ilgi gördüğü belirtilmiĢtir. Ulusal Ajansın görevlerini en iyi 

Ģekilde yerine getirmeye çalıĢtığı belirtilerek AB ortaklarıyla birlikte 9000‟den fazla Türk 

katılımcının dâhil olduğu projeler için bu faaliyetlere tahsis edilen fonların % 90‟ının ihalesini 

gerçekleĢtirildiği ifade edilmiĢtir (www.abgs.gov.tr, 2014). 

http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/kurumsal-ilgili-link-ve-dok%C3%BCmanlar/eski-programlar
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/kurumsal-ilgili-link-ve-dok%C3%BCmanlar/eski-programlar
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/kurumsal-ilgili-link-ve-dok%C3%BCmanlar/eski-programlar
http://www.ua.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/
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2010 yılındaki Ġlerleme Raporu‟na göre Yükseköğretim alanında, 2009 ve 2010‟da yedi 

yeni devlet üniversitesinin ve bir yeni özel üniversitenin kurulmasıyla Türkiye‟deki toplam 

üniversite sayısı 154‟e ulaĢtığı belirtilmiĢtir. 30-34 yaĢ aralığında yüksek eğitimi baĢarıyla 

tamamlayanların oranı 2009 yılında % 14,7‟ye yükseldiği ifade edilmiĢtir. Türkiye‟nin Bologna 

süreci uygulama açısından ileri seviyede aĢama kaydettiği yinede bazı güçlükler yaĢandığı 

belirtilmiĢtir  (www.abgs.gov.tr, 2014). 

Raporda Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Eylem programları mevcut bütçeyi oldukça 

aĢan hibe baĢvuruları almaya devam ettiği belirtilmiĢ buna bağlı olarak 2009 yılında 1200‟den 

fazla proje baĢvurusu yapılmıĢ ve 10.000‟den fazla bireysel hareketlilik finanse edildiği 

belirtilmiĢtir. 2010 yılında ise Türkiye‟nin programlara mali katkısı yaklaĢık 80 milyon avroya 

ulaĢtığı ve zamanında ödendiği ifade edilmiĢtir  (www.abgs.gov.tr, 2014). 

2014 yılındaki Ġlerleme Raporu‟na göre Eğitim, öğretim ve gençlik alanında, %55'i AB 

tarafından finanse edilmiĢtir. Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarına yapılan baĢvurular 

büyük oranda artmaya devam ettiği belirtilerek kurumlarla ve kiĢilerle 3.600'den fazla hibe 

anlaĢması imzalanmıĢtır. Nihai yararlanıcıların toplam sayısı 70.000'e ulaĢtığı ifade edilmiĢtir. 

Türkiye, bazı üniversitelerde Bologna süreci tavsiyelerini uygulama bakımından ileri bir 

aĢamada olduğu ancak Türkiye‟deki 176 üniversite arasında nitelik açısından önemli 

farklılıklar olduğu vurgulanmıĢtır. Ayrıca Türkiye‟nin Mayıs 2014'te "Erasmus+" programına 

tam katılım için anlaĢma imzaladığı belirtilmiĢtir (www.abgs.gov.tr, 2014). 

 

3.2. Bologna Sürecinin Türkiye’deki Uygulama Alanı 

Avrupa Konseyi, Avrupa Bölgesindeki yükseköğretim ile ilgili diploma ve derecelerin 

tanınması için 11 Nisan 1997 tarihinde Unesco ile birlikte Lizbon Tanıma SözleĢmesi‟ni 

gerçekleĢtirmiĢtir. Lizbon Tanıma SözleĢmesi, Avrupa Bölgesi‟nde bir baĢka ülkeden alınmıĢ 

olan derece ve öğrenim sürelerinin tanınmasına iliĢkin usulleri belirleyen ve hukuksal 

bağlayıcılığı olan bir belgedir. SözleĢme, yabancı diplomaların ev sahibi ülkenin eğitim sistemi 

ve iĢ sektöründe ki gerçek yerinin belirlenmesine yönelik hazırlanmıĢtır (www.mersin.edu.tr, 

2015). 

Türkiye, SözleĢmeyi 01/12/2004 tarihinde imzalamıĢ ve SözleĢme 01/03/2007 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. SözleĢmenin ulusal düzeyde uygulanmasındaki sonra, SözleĢme ile ulusal 

mevzuat arasındaki uyuĢmazlıkları kaldırmak amacıyla, SözleĢme ile uyumlu biçimde 

http://www.abgs.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/
http://www.mersin.edu.tr/
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hazırlanan yeni “YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”  resmi gazetede 

yayımlanarak 11 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir (www.istanbulbilim.edu.tr, 2015). 

 

3.2.1. Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi 

Avrupa‟da yükseköğretimde hareketlilik ve tanınmanın önündeki en önemli engel, 

sistem ve standartların farklılığı olmuĢtur. Avrupa‟da uygulanmakta olan yükseköğretim 

sistemlerinin sayısı, ülke sayısından fazladır. Yükseköğretim sistemleri arasındaki bu 

farklılıklar öğretim süresi, kredi yapıları, değerlendirme sistemlerindeki farklılıklar gibi 

durumlar sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Bu yapılar içinde, öğrencilerin çeĢitli yükseköğretim 

kurumlarından almıĢ oldukları eğitimlerin, Avrupa‟daki diğer yükseköğretim kurumları 

tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer ve 

Biriktirme Sistemi-AKTS (European Credit Transfer and Accumulation System –ECTS) 

geliĢtirilmiĢtir (Atalay ve Cangül; 2008: 47). 

AKTS, bir diploma programının veya dersin öngörülen öğrenme çıktılarını ve 

yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini baĢarabilmesi için gereken is yükü göz önünde tutularak 

hesaplanan bir kredi sistemi olarak tanımlanmaktadır. AKTS baĢlangıçta Erasmus programı 

kapsamında hareketlilik faaliyetlerinde kredi transferi amacıyla kullanılırken, daha sonra kredi 

biriktirme sistemi olarak da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bologna Süreci'nin en önemli 

araçlarından birisidir (www.yok.gov.tr). 

AKTS kredisi, bir dersi basarıyla tamamlayabilmesi için, örgencinin yapması gereken 

çalıĢmaların tamamını (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalıĢma, sınavlar, ödevler, vs.) 

kapsayan, is yükünü temel alan bir değerdir. Bu değer; her dersin, bir yükseköğretim 

kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalıĢma 

yükünün ne kadar bir bölümünü kapsadığını da dolaylı olarak göstermektedir (www.yok.gov.tr, 

2015). 

ĠĢ yükü, öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını baĢarması için gerekli olan tüm 

öğrenme aktivitelerini tamamlaması için ihtiyacı olan zamanı belirtmektedir. Bu yük ortalama 

bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim üyesi tarafından hesaplanır. Dersin AKTS Kredisinin 

hesaplanmasında öğrenci görüĢlerinin de alınması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul 

edilebilirliğini artırmaktadır (http://bologna.klu.edu.tr, 2015). 

http://www.istanbulbilim.edu.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://bologna.klu.edu.tr/
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Bologna Süreci‟nin Türkiye‟de uygulanması aĢamasında, AKTS en önemli çalıĢma 

alanlarından birisi olmuĢtur. Son yıllarda, Türkiye‟deki birçok üniversite kendi kredi ve 

notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaĢtırma çalıĢmalarına yoğunlaĢmıĢ 

durumdadırlar. Bu bağlamda, üniversitelerde hem AKTS‟nin uygulanıĢından hem de 

öğrencilerin AKTS üzerine bilgilendirilmesinden sorumlu olmak üzere AKTS kurum 

koordinatörleri ve her fakülte / bölüm için ayrı AKTS bölüm koordinatörleri görevlendirilmiĢtir 

(GümüĢ ve Kurul; 2011: 114). 

Avrupa Kredi Transfer Sistemine iliĢkin temel esaslar aĢağıdaki gibidir 

(http://bologna.nevsehir.edu.tr ); 

 AKTS’de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 kredi, bir dönemlik (yarıyıl veya 

sömestre) eğitime ise 30 kredi verilir. 

 1 akademik yılda 3 dönem uygulaması bulunan kurumlarda, her bir dönem için 20 

AKTS kredisi verilir. 

 Öğrenciler, dört yıllık eğitim sonunda toplam 240 AKTS kredisi toplayarak mezun olur. 

 Bir yıllık toplam 60 AKTS’nin oluşturulmasında, 1 AKTS= 25-30 çalışma saati olarak 

düşünülür (bir günde öğrencinin 8 saat çalıştığı varsayılırsa). Bu da yıllık 1500-1800 

saat (37,5-45 hafta/yıl( tutarında bir iş yüküne karşılık gelir. 

 İdeal olan hesaplama yöntemi, öğrencilerin herhangi bir ders için harcamış oldukları 

toplam zamanın ölçülmesidir. Böylece, öğrencilerin bir dönemde almak zorunda 

oldukları derslerin her biri için ayrı ayrı hesaplanan toplam iş yükü miktarı 30 AKTS 

(bir dönemlik kredi miktarı) olarak düşünülüp, toplam iş yükü içerisinde her bir dersin 

karşılık geldiği AKTS belirlenir. Derslerin toplam iş yükü hesabında anketlerle 

öğrencilerin katılımının sağlanması son derece önemlidir. 

 Kısaca AKTS kredisi, bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam 

zamanlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre, ilgili dersin 

ne kadarlık çalışma gerektirdiğini belirten bir sayıdır. 

 Bir akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması 

zorunluluğudur 

Bir dersin AKTS kredisinin hesaplanması aĢağıdaki Ģekilde yapılmaktadır 

(www.yok.gov.tr, 2015): 

 Yarıyıl Süresi sınav dönemi dâhil 16 haftadır 

http://www.yok.gov.tr/


50 
 

  Her hafta 4 saat teorik derse katılım 

 Her hafta 1 saat sınıfta rehberli problem çözme  

 Haftalık ödev hazırlanması 

 Kısa Sınav (Quiz) 

 Verilen problemlerin tek basına veya grup halinde çözülmesi ve uygulama saatinde 

tartısılması 

 Dönem projesinin rapor/tasarım halinde hazırlanması ve sınıf ortamında 

sunulması/sergilenmesi 

 Açık kitap ara sınav ve final sınavı 

 

           3.2.2. Diploma Eki 

Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve 

açıklayıcı bir belgedir. Sadece verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın baĢka 

ülkeler tarafından da anlaĢılmasına yardımcı olmaktadır. Bu belge doldurulduğunda alınan 

dereceye iliĢkin doğru değerlendirme yapılması için her türlü bilgiyi sağlamaktadır.  Diploma 

Eki her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte çok konuĢulan bir Avrupa dilinde 

ücretsiz olarak verilir (Atalay ve Cangül; 2008: 53). 

Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul‟un 11 Mart 2005 tarihli toplantısında almıĢ olduğu 

karara göre, konu ile ilgili alt yapı çalıĢmalarının tamamlanması ve 2005-2006 öğreti m yılı 

itibariyle yükseköğretim kurumlarından mezun olacak öğrencilere diplomalarına ek olarak, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylı diploma ekinin öğrencinin talebi üzerine verilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bu diploma ekinin ilk nüshasının ücretsiz olması ve AB dillerinden yaygın 

olarak kullanılan dilerinden birinde düzenlenmesi için çalıĢmalara giriĢilmiĢtir (GümüĢ ve 

Kurul; 2011: 113). 

Diploma Eki 8 bölümden oluĢur. Diploma Ekinin ilk bölümünde kiĢi hakkında bilgi 

verilir. Diğer bölümlerinde ise derecenin ne olduğu, derecenin düzeyi, tamamlanan programın 

içeriği, ilgili öğrencinin program süresince aldığı dersler ve notları, derecenin kiĢiye 

kazandırdığı akademik/mesleki haklar ve eğitim görülen ülkenin yükseköğretim sistemi 

hakkında açıklamalara yer verilir.  (www.yok.gov.tr, 2015). 

http://www.yok.gov.tr/
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NARIC ağı (Ulusal Akademik Denklik Bilgi Merkezleri) 1984 yılında kurulmuĢtur ve 

yabancı bir ülkede alınan diploma ve örgenim sürelerinin akademik olarak geliĢtirilmesini 

sağlamaktadır. ENIC ağı (Avrupa Bilgi Merkezi Ağı) ise akademik yeterliliklerin tanınması 

alanında ortak tutum ve hareketlilik yaratmak için kurulan bir iletiĢim ağıdır (www.yok.gov.tr). 

Türkiye ENIC/NARIC Merkezi, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yapılandırılmıĢ ve 

2003 yılından itibaren ENIC/NARIC iletiĢim ağının bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. 

Bu ağ dahilinde çalıĢan ENIC/NARIC merkezlerinin temsilcileri düzenli olarak bir araya 

gelmektedir. Diploma ve derecelerin tanınması ile ilgili bilgi alıĢveriĢi yapmaktadırlar. 

Türkiye‟de ENIC ve NARIC faaliyetleri Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Denklik Birimi ile 

Avrupa Birliği ve Uluslararası iliĢkiler Birimi tarafından yürütülmektedir 

(http://europass.gov.tr, 2015). 

Türkiye ENIC/NARIC Merkezi, aĢağıda belirtilen konularda ENIC/NARIC iletiĢim 

ağına dahil iken diğer ENIC/NARIC Merkezleri ile bilgi ve görüĢ alıĢveriĢinde bulunarak 

örgencileri, iĢverenleri, üniversiteleri, diğer yükseköğretim kurumlarını, yükseköğretimden 

sorumlu bakanları ve organizasyonları bilgilendirmektedir (http://europass.gov.tr, 2015): 

 Yabancı ülkede kazanılan diplomaların, derecelerin ve diğer yeterliklerin tanınması, 

 Yabancı ülkelerin ve Türkiye'nin yükseköğretim sistemleri, 

 Yurt dışında eğitim alabilmek için iletilebilecek pratik sorular (burslar, ders sistemleri, 

programların denkliği) 

 

3.2.3. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi 

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri 

tanımlamak, belirlenmiĢ ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karĢılaĢtırmak için 

kullanılan, seviyelerden oluĢan ilkeler ve kurallar bütünü anlamına gelmektedir. Ulusal 

Yeterlilik Çerçevesi, bir ülkede bulunan yeterlilik sistemlerini bütünleĢtirmekte ve yeterlilik 

sistemleri arasında eĢgüdümü sağlamaktadır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi kalite standartları 

çerçevesinde daha Ģeffaf ve tanımlanabilir olmasını sağlayan ve öğrenenlerin yeterlilikler 

arasında yatay ve dikey hareketliliği kolaylaĢtırmaktadır. Bu bağlamda Avrupa olmak üzere 

farklı kıtalardaki ülkeler tarafından geliĢtirilmiĢ ve uygulamaya koymuĢlardır 

(www.myk.gov.tr). 

http://europass.gov.tr/
http://europass.gov.tr/
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Türkiye'de yükseköğretimde ulusal yeterlilikler çerçevesi oluĢturulmasına yönelik ilk 

çalıĢmalar, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2005 yılında Bergen'de gerçekleĢtirilmiĢtir ve 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin oluĢturulmasını karara bağlayan Bakanlar Toplantısı 

sonrasında baĢlatılmıĢtır. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2006 yılında kurulan ilk 

Yükseköğretim Yeterlilikler Komisyonu (YYK) üyeleri Yükseköğretim Kurulu ve 

yükseköğretim kurumları temsilcilerinden oluĢturulmuĢ ve çalıĢmalarını 04.02.2008 tarihine 

kadar sürdürmüĢlerdir (www.yok.gov.tr). 

10.07.2008 tarihinde Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından Ulusal Yeterlilik 

Çerçevesi çalıĢmalarını daha geniĢ bir ölçekte sürdürmek üzere Komisyon üyeleri yenilenmiĢ 

ve Komisyon çalıĢmalarına destek vermek üzere farklı üniversitelerden ve disiplinlerden 

deneyimli akademisyenlerin katılımıyla “Yükseköğretimde Yeterlilikler ÇalıĢma Grubu” 

oluĢturularak, yeterlilik çalıĢmaları yeniden baĢlatılmıĢtır (www.yok.gov.tr). 

On bir aĢamada tamamlanması öngörülen ulusal yeterlilikler oluĢturma sürecinde 

yapılacak olan çalıĢmaların takvimi belirlenmiĢtir Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler 

Çerçevesi oluĢturma aĢamaları ve aĢamaların öngörülen tamamlanma tarihleri aĢağıdaki 

tabloda gösterilmiĢtir (bologna.akdeniz.edu.tr, 2015); 

Tablo 2:  Ulusal Yeterlilik Çerçevesi OluĢturma AĢamaları 

 UYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 

1 Karar alınması (Decision to start) Nisan 2006 

2 Gündemi oluĢturmak (Setting the agenda) 2006 

3 Sürecin organizasyonu (Organizing the process) 2006-2008 

4 Çerçevenin tasarımı (Design framework) Kasım 2008 

5 PaydaĢlardan görüĢ alınması (Consultation) Ocak 2009 

6 Çerçevenin onaylanması (Approval) Ocak 2010 
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7 Ġdari organizasyon (Administrative set-up) ġubat 2010 

8 Pilot Uygulama 

Tüm Kurumlarda Uygulama 

Aralık 2010 

Aralık 2012 

9 Yeterliliklerin UYÇ’ye dahil edilmesi (Inclusion of 

qualifications) 

2010 – 2015 

10 Çerçevenin Avrupa Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun 

belgelendirilmesi (Self-certification) 

2010 – 2012 

11 UYÇ Web sitesinin oluĢturulması ve yayınlanması (NQ web 

page) 

2010 

 

           Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi‟nin Yükseköğretim için önemi 

(http://tyyc.yok.gov.tr, 2015); 

 Mevcut yeterliliklerin anlaşılması, düzenlenmesi ve geliştirilmesine olanak sağlar;  

 Yeni yeterliliklerin tasarlanabilmesi için bir içerik sunar;  

 Yeterliliklerin reformunu kolaylaştırır;  

 Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur;  

 Yeterliliklerin vatandaşlar, işverenler ve toplumun bütün üyeleri için rollerini ve 

yararlarını gösterir;  

 Yeterlilikler ve tanınma ve hareketlilik arasındaki farklı ulusal roller ve ilişkileri 

açıklar;  

 Ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir;  

 Ülke dışında yükseköğretimin tanınmasını ve cazibesini arttırır. 

 

http://tyyc.yok.gov.tr/
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Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi‟nin Yükseköğretim için önemi 

(http://tyyc.yok.gov.tr, 2015); 

 Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini bilinçli seçmelerine yardımcı olur;  

 Öğrenciler bu dersleri başarı ile tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip 

olacaklarını önceden bilirler;  

 Öğrencilerin öğrenim programları dışındaki aktivitelerinde öğreneceklerinin anlaşılır 

olmasına yardım eder;  

 Öğrenci hareketliliği için engelleri azaltır ve yaşam boyu öğrenimi teşvik eder;  

 Eğitim-öğretim düzeyleri arasında yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir;  

 Ara yeterlilikler dâhil bütün yükseköğretim yeterliliklerinin ve kredi aralıklarının 

kapsamlı bir listesini sağlar;  

 Böylece öğrenenlere yardım eder, onları destekler ve onlara yönelik bütün eğitim 

fırsatlarını açıklar 

            3.2.4. Kalite Güvencesi ve Akreditasyon 

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi konusunda Avrupa ülkeleri arasında ortak ilke ve 

standartların oluĢturulmasına yönelik somut adımlar Sorbon Deklarasyonu ile atılmıĢtır. Kalite 

güvencesi, Avrupa Yükseköğretim Alanını yeniden yapılandıran Bologna Süreci‟nin 9 temel 

iĢbirliği konusunun önemli bir maddesi haline getirilmiĢtir. Daha sonra Berlin‟deki Milli 

Eğitim Bakanları toplantısında bu konuda somut adımlar atılmıĢtır ve kalite güvencesi 

çalıĢmaları; Avrupa yükseköğretim alanının baĢlangıcı olarak görülen Bologna Süreci‟nin 

basarıyla sürdürülebilmesi ve uluslararası rekabetin oluĢturulabilmesi için en önemli araç 

olarak görülmüĢtür (Duman, 2008: 35). 

Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği (ENQA) ve Merkezi ve Doğu Avrupa 

Yükseköğretim Kalite Güvence Ağı (CEEN) tarafından kalite güvencesinden sorumlu ajans ve 

kurumlarla gerçekleĢtirilen iki ayrı ve kapsamlı çalıĢmanın sonuçlarına göre, çeĢitli ülkelerde 

hizmet veren kalite güvence kuruluĢları arasında önemli farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bu 

sonuç doğrultusunda kalitenin ulusal bağlamda ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır (Özer, 

Gür, Küçükcan; 2010: 15).  

Türkiye‟de kalite güvencesi konusunda yükseköğretimde kalite standartlarının 

oluĢturulması ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi için Yükseköğretim 

Kurulu tarafından 2005 yılında eğitim, öğretim, araĢtırma aktivitelerinin kalitesinin 

http://tyyc.yok.gov.tr/
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geliĢtirilmesi ve değerlendirilmesi temel amacıyla Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve 

Ġlkelerine (ESG) de uygun olacak Ģekilde “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 

Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği” yayınlanmıĢtır. Üniversitelerarası Kurul 

tarafından seçilen dokuz üye ile Ulusal Öğrenci Konseyi tarafından belirlenen bir öğrenci 

temsilcisinden oluĢan ve yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite 

geliĢtirme çalıĢmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu olan Yükseköğretim 

Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuĢtur 

(webb.deu.edu.tr, 2015) 

YÖDEK, yayınlamıĢ olan yönetmelik ve ilgili geliĢmeler doğrultusunda yükseköğretim 

kurumlarımıza bu konudaki çalıĢmalarına yardımcı olabilmek amacıyla bir rehber 

yayınlamıĢtır. Rehber iki ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, Yükseköğretim 

Akademik Değerlendirme Kalite GeliĢtirme süreçlerinin ulusal ve kurumsal boyutta sistem ve 

isleyiĢ akısını tanımlayan Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

Ana Süreç Haritası yer almaktadır. Ġkinci kısımda ise stratejik planlama, kurumsal 

değerlendirme, periyodik izleme ve iyileĢtirme ile performans göstergelerini içeren 

Yükseköğretim Kurumlarındaki Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Süreçleri 

bulunmaktadır (Duman, 2008: 40).  

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

Yönetmeliği gereğince yükseköğretim kurumlarının kendi içlerinde akademik değerlendirme ve 

kalite geliĢtirme çalıĢmalarından sorumlu olan Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme 

Kurulları (ADEK) oluĢturulmuĢtur. ADEK'ler üye sayısı ve üyeleri, ilgili yükseköğretim 

kurumunun senatosu tarafından belirlenen ve en az dokuz, en fazla on sekiz kiĢiden 

oluĢmaktadır (www.yok.gov.tr, 2015). 

ADEK'in baslıca görevleri ise; ilgili yükseköğretim kurumunda kurumun stratejik planı 

ve hedefleri doğrultusunda akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmek.  Kalitesinin 

geliĢtirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalıĢmayı ve özellikle "iç 

değerlendirme" çalıĢmalarını yürütmek. Bu bağlamda iç değerlendirme raporunu hazırlamak 

veya hazırlatmak; ilgili yükseköğretim kurumunun "dıĢ değerlendirme" yaptırması durumunda, 

gerekli hazırlıkları yapmak, dıĢ değerlendirici kurum, kuruluĢ veya kurula her türlü desteği 

vermek olarak belirlenmiĢtir. Yüksekögretim Kurumlarında Kalite Süreci Ģeması aĢağıda 

gösterilmiĢtir (www.yok.gov.tr, 2015); 

http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
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ġekil 1: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Süreci ġeması 

 

Akreditasyon bir çok alanda topluma sunulan program ve hizmetlerin belirli 

mükemmeliyet standartlarında sunulduğu konusunda güvence altına alan bir sistemdir.  

Yükseköğretimde akreditasyon; bir yüksek öğretim kurumunun ya da yüksek öğretim kurumu 

tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal veya uluslararası düzeyde belirli 

performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vs.) sahip olduğunu ortaya koymayı 

amaçlamaktadır (www.ideal-dergisi.com, 2015). 

Türkiye‟de Bologna süreci ile yükseköğretimde öğrenci merkezli öğrenim süreciyle 

birlikte akreditasyon çalıĢmaları hızlanmaktadır ve akreditasyon belgesi alan bölümler ile 

fakültelerin sayısı hızla artıyor. Üstelik 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı yasa ile Türkiye‟deki 

tüm üniversiteler, öğrenci iĢ yüküne dayalı/ öğrenci merkezli öğretim sistemine geçiĢ 

sağlamıĢlardır (www.ideal-dergisi.com, 2015). 

Türkiye‟de yükseköğretim programlarının akreditasyonu 2002 yılında Mühendislik 

Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) kurulmuĢtur. 

Ülkemizdeki çeĢitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve 

bilgilendirme çalıĢmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine 
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http://www.ideal-dergisi.com/
http://www.ideal-dergisi.com/
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katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluĢtur. 25 Ocak 2007 tarihinde 

bir sivil toplum kuruluĢuna dönüĢerek tüzel kiĢilik kazanmıĢtır (www.mudek.org.tr, 2015). 

Yükseköğretim kurumları „kurumsal akreditasyon‟ ve „programa-dönük akreditasyon‟ 

olmak üzere iki tür akreditasyon yaptırabilmektedirler. Kurumsal akreditasyon, kaliteyi 

minimum standartlarda garantilemeyi amaçlamaktadır. Kurumsal akreditasyon sürecinde, 

yüksek öğretim kurumunun idari, mali ve akademik kapasitesi bir bütün olarak 

değerlendirilmektedir. Programa-dönük akreditasyon ise yükseköğretim kurumu tarafından 

uygulanan her hangi bir programın kalite ve mükemmeliyet standartlarına uygun olduğunu 

ortaya koymayı hedeflemektedir (www.ideal-dergisi.com, 2015). 

3.2.5. Türkiye’de Akts Etiketi ve Diploma Etiketi Üniversiteler 

 Tablo 3: 2009-2011 Diploma Etiketi ve Akts Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları Listesi 

2009 Yılında Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları  

Bilkent Ünv. - Ege Ünv. - Karadeniz Teknik Ünv. - Orta Doğu Teknik Ünv. - Sabancı Ünv.  

Sakarya Üniversitesi - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

2010 Yılında Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları  

Anadolu Ünv. - Ġzmir Ekonomi Ünv. - Marmara Ünv.  - Ġzmir Yüksek Teknoloji Ens. 

2010 Yılında AKTS Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

Karadeniz Teknik Ünv.  - Sakarya Ünv. 

2011 Yılında Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları  

Akdeniz Ünv. - Çağ Ünv. - Balıkesir Ünv. - YaĢar Ünv. - Koç Ünv. - Atatürk Ünv. - Fırat Ünv.  

Namık Kemal Ünv. - Gazi Ünv. - Karabük Ünv. - Kocaeli Ünv. - Pamukkale Ünv. -  

Mehmet Akif Ersoy Ünv. - Süleyman Demirel Ünv. 

2011 Yılında AKTS Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

http://www.mudek.org.tr/
http://www.ideal-dergisi.com/
http://www.hurriyet.com.tr/index/izmir/
http://www.hurriyet.com.tr/index/izmir/
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Anadolu Ünv. - Ege Ünv. - Ġzmir Ekonomi Ünv. 

 

Tablo 4: 2012 Yılında AKTS Etiketi ve Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

2012 Yılında AKTS Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

 

 Çağ Ünv. - Fatih Ünv. - Ġstanbul Aydın Ünv. - Marmara Ünv. - Ġstanbul Kültür Ünv. -  Maltepe Ünv. 

 

Ġzmir Yüksek Teknoloji Ens. – Mersin Ünv. – YaĢar Kemal Ünv. - Mustafa Kemal Ünv.  Pamukkale Ünv. 

2012 Yılında Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

 Afyon Kocatepe Ünv. - BahçeĢehir Ünv. - Beykent Ünv. - Bülent Ecevit Ünv. - Çanakkale On sekiz Mart Ünv 

Çukurova Ünv. - Dokuz Eylül Ünv. - Dumlupınar Ünv. - Düzce Ünv. - Gaziantep Ünv. - Ġstanbul Aydın Ünv. - 

Ġstanbul Ünv. 

Maltepe Ünv. - Mersin Ünv. - Mustafa Kemal Ünv. - NevĢehir Ünv. - Niğde Ünv. - Uludağ Ünv. – Fatih Ünv. 

 

Kaynak: (http://bologna.yok.gov.tr, 2015) 

Tablo 5: 2013 Yılında AKTS Etiketi ve Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

2013 Yılında Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

Atatürk Ünv. - Balıkesir Ünv.  - BaĢkent Ünv. -  Çukurova Ünv. - Dokuz Eylül Ünv. - Ġzmir Ünv.  

 

 

Gebze Ġleri Teknoloji Ens. – Karabük Ünv – Kocaeli Ünv. - Namık Kemal Ünv. - NevĢehir Ünv. 

 

 Niğde Ünv. - Sakarya Ünv. – Uludağ Ünv. – Yıldız Teknik Üniversitesi 

2013 Yılında Diploma Etiketi Alan Yükseköğretim Kurumları 

Adıyaman Ünv. – Adnan Menderes Ünv. – Atılım Ünv. - BaĢkent Ünv. – Bilkent Ünv. - ġeyh Edebali Ünv. 

Bozok Ünv. – Celal Bayar Ünv.  – Eğe Ünv. - Gediz Üniversitesi – GaziosmanpaĢa Ünv. – Erciyes Ünv. 

GümüĢhane Ünv. –  Hacettepe Ünv.  – Ġnönü Ünv. - Ġstanbul Bilgi Ünv. – Ġstanbul Arel Ünv. - Ġzmir Ünv 

http://www.hurriyet.com.tr/index/izmir/
http://bologna.yok.gov.tr/
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Ġzmir Ekonomi Ünv. – Kilis 7 Aralık Ünv.  – Kırıkkale Ünv. - Kafkas Ünv. – Özyeğin Ünv. - Okan Ünv. 

Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv. – MuĢ Alparslan Ünv. – Ondokuz Mayıs Ünv. - Hava Harp Okulu 

Muğla Sıtkı Koçman Ünv. – Ordu Ünv.  – Anadolu Ünv. - Sakarya Ünv. - Trakya Ünv. - UĢak Ünv. 

Ġzmir Yüksek Teknoloji Ens. – Gebze Yüksek Teknoloji Ens. 

Kaynak: (http://www.yok.gov.tr, 2015). 

 

3.2.6. Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut 

Öğrenci katılımı, örgencilerin yükseköğretim yönetimine katılması ve karar süreçlerinde 

eĢit paydaĢlar olarak yer alması anlamına gelmektedir. Berlin Bildirgesi, öğrencilerin nitelikli 

aktif ve yapıcı ortaklar olarak yükseköğretim alanındaki değiĢiklikler için itici güçler 

olabilmektedir. Aktif öğrenci katılımı ulusal, bölgesel ve kurumsal olmak üzere Avrupa 

Yükseköğretim Alanının tüm aĢamalarında, yükseköğretim sisteminin baĢarısı için ana 

koĢullardandır (www.yok.gov.tr, 2015). 

Türkiye‟de öğrencilerin öğretim sürecinde etkin Ģekilde yer alabilmesi için 

üniversitelerde öğrenci konseyleri oluĢturulmuĢtur ve öğrenci temsilci seçimleri düzenli olarak 

yapılmaktadır. Öğrenci temsilcileri sınıf, bölüm, program ve fakülte düzeyinde seçilmekte, 

gerektiği durumlarda fakülte kurullarına ve üniversite senatolarına çağrılmaktadırlar. Ancak 

öğrenci temsilcilerinin yönetim kurullarına ve senatolara girseler bile oy haklarının olmaması 

bulunmaması katılım açısından bir eksiklik oluĢturmaktadır (http://dergipark.ulakbim.gov.tr, 

2015). 

Türkiye'de ise öğrenci katılım çalıĢmaları Ulusal Öğrenci Konseyi ve Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Konseyleri tarafından yürütülmektedir. Ulusal Öğrenci Konseyi 20 Eylül 

2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve 

Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği‟nce kurulmuĢtur. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği 6.maddesine göre öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde 

aĢağıdaki Ģartlar aranır (www.yok.gov.tr): 

http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/


60 
 

 İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı 

öğrencisi olması, 

 Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

 Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş 

olması, 

 Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması. 

 

Yönetmeliğin 14.maddesine göre Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek 

Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri Ģunlardır (www.yok.gov.tr, 2015): 

 Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde 

Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek, 

 Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, 

konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek, 

 Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde 

öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi'nin ve yüksek-

öğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, 

 Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün 

öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, 

 Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde 

öğrenci etkinliklerini koordine etmek, 

 Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasaat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu 

toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun 

ilgili yönetim organlarına iletmek, 

 Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, 

konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul 

toplantılarına katılmak. 

 

Sosyal Boyut kavramının ortaya çıkıĢ sebebi, Bologna Süreci katılımcı ülkelerinin 

demografikçe ekonomik açılardan, sosyal ve politik, öğrenci, yükseköğretim kurumu sayısı ve 

eğitim sistemi gibi birçok bakımdan farklılık ve çeĢitlilik göstermesinden dolayı 

http://www.yok.gov.tr/
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kaynaklanmıĢtır. Sosyal boyut kavramı Prag Bildirgesinden itibaren düzenlenen bildirgelerde 

Avrupa Yükseköğretim Alanı oluĢumunda önemli unsurlardan birini oluĢturmaktadır 

(http://webb.deu.edu.tr). 

Yükseköğretimde sosyal boyutun geliĢtirilmesi ile Bologna üyesi ülkelerde ulaĢılması 

beklenen hedefler aĢağıda belirtilmiĢtir (www.yok.gov.tr): 

 Yükseköğretime erişimde herkese eşit fırsat sunmak, 

 Öğrencilerin yükseköğretim yönetimine katılımlarını sağlamak, 

 Yükseköğretim öğrencileri için uygun çalışma ve hayat şartları oluşturmak, 

 Yükseköğretime erişimi artırmak için örgencilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 

sunmak, 

 Dezavantajlı gruplardan gelen öğrencilere devlet desteği sağlamak, 

Eurostudent Projesi‟nin amacı; Ulusal düzeyde yürütülen öğrenci anketleri temelinde, 

Avrupa‟daki öğrencilerin içerisinde bulundukları sosyo-ekonomik koĢullar hakkında 

uluslararası karĢılaĢtırılabilirlikte ve güvenilir veri toplamak, analiz etmek, karĢılaĢtırma 

yapmak ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve 

mevcut politikalarını iyileĢtirmelerinde yardımcı olmaktır. Türkiye'nin 2007 yılında üçüncü 

döneminden itibaren dahil olmuĢtur. Eurostudent Projesi, Hanover‟da (Almanya) bulunan HIS 

(Hochschul-Informations-System) tarafından koordine edilmektedir 

(http://bologna.kafkas.edu.tr, 2015) 

 

3.3 Bologna Sürecinin Yükseköğretime Etkileri 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından temsil edilen Türkiye‟nin yükseköğretim 

sistemi yapısal olarak zaten Bologna Süreci‟nde amaçlanan yapıyla uyum arz ettiği için, 

Türkiye bu Süreç‟te yapısal reformlara giriĢmemiĢtir. Bu bağlamda kalite güvencesi konusunda 

bir yönetmelik çıkarma, diploma ekleri düzenleme ve kredi sisteminde değiĢiklik yapma gibi 

bazı çalıĢmalar yapmakla yetinmiĢtir (Gür, 2009). 

Bologna Bildirgesi‟nin Türk yükseköğretim sistemine etkisi iki açıdan 

değerlendirilebilir. Birinci olarak hükümetin eğitim politikaları Avrupa Birliği‟ne uyum 

konusunda belirlenen kriterleri kabul edilerek benimsenmiĢtir. Ġkinci olarak ise özellikle kalite 

yönetimi ve akreditasyon sistemleri konusunda yükseköğretimin Avrupa yükseköğretim 

http://bologna.kafkas.edu.tr/
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kalitesini yakalama hedefini gerçekleĢtirmek için gerekli strateji geliĢtirmektedir (Süngü ve 

Bayrakçı, 2010: 93). 

Bologna sürecine dahil olmak değiĢimin içinde yer almak ve değiĢimi yönetebilmek için 

çok önemlidir. Yükseköğretimde kalitenin artırılması, AB ile uyum sağlamakla birlikte ulusal 

ve kurumsal yeterliliklerde baĢarılı bir noktaya gelebilmek için önemli katkılar sağlayacaktır. 

Akreditasyon çalıĢmaları ise tanınma ve kalite konularında da gelinen seviyeyi ileri noktaya 

taĢıyacaktır (Gül, 2011: 72). 

Ekonomik krizin ve küreselleĢmenin getirdiği değiĢim zorunluluğu, değiĢimin 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bologna Süreci bu açıdan bir yol haritası sunarak, araçlar 

önererek ve uluslararacılaĢmanın gereklerini yerine getirmeye katkı sağlayarak yükseköğretim 

kurumlarına fırsatlar sunmaktadır. Bologna Süreci ile uyum çerçevesinde meslek yüksek 

okullarının olanak ve kapasiteleri artırılarak; yükseköğretime eriĢim ve yükseköğretime aĢırı 

talep konularıyla birlikte mesleki eğitimdeki yetersizlikler gibi sorunlara da daha etkin çözümler 

üretilebilmektedir (Gül, 2011: 72). 

 

3.3.1. Bologna Süreci’nin Üniversiteler Açısından Önemi 

Bologna Süreci kapsamında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin yapılması sonucunda 

aĢağıda belirtilen olumlu katkılar sağlamaktadır (http://bologna.klu.edu.tr ); 

 Ülke dıĢında yükseköğretim sistemimizin daha iyi tanınmasını sağlamakta ve 

yükseköğretim kurumlarına ilgiyi artırmaktadır.  

 Öğrenci ve diğer paydaĢlara karsı sorumluluklarını yerine getiren özerk olan 

yükseköğretim kurumlarını desteklemektedir. 

 Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluĢturulmasını yeterliliklerin bir bütün olarak sistem 

içerisinde birbirleri ile iliĢkilendirilebilmelerini ve bu sayede eğitimin farklı düzeyleri 

arasında ilerleme ve geçiĢi kolaylaĢtırmaktadır. 

 DeğiĢen toplumsal ihtiyaçlara uygun olan yeni yeterliliklerin geliĢtirilmesine yardımcı 

olmaktadır. 
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 Yeterlilikler ile tanınma ve hareketlilik arasındaki iliĢkiyi açıklayarak ulusal ve 

uluslararası düzeyde vatandaĢların ve iĢverenlerin bilincini geliĢtirmektedir. 

 Kalite güvence sistemlerinin geliĢtirilmesine ve dünya ile rekabet edebilir bir 

yükseköğretim sisteminin oluĢturulmasına katkı sağlamaktadır. 

 

            3.3.2. Bologna Süreci’nin Öğretim Elemanları AçıĢından Önemi 

Bologna Süreci'nin yükseköğretim kurumlarına sağladığı imkanlar sayesinde öğretim 

elemanlarına aĢağıdaki katkıları sunmaktadır (http://www.tau.edu.tr); 

 Ders programı oluĢturma açısından kolaylık sağlamakla birlikte güncellemeyi 

kolaylaĢtırmaktadır. 

 Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme çıktılarıyla iliĢkilendirilmesi sonucunda 

derslerin basarı seviyesini artırmakta ve derslerin etkinliğini geliĢtirmelerine yardımcı 

olmaktadır. 

 Derslerin içeriğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaĢılmasını ve 

tanınmasını sağlamaktadır. 

 Öğrenci merkezli öğretim sisteminin bir sonucu olarak örgenciler sürece daha aktif 

katılmıĢ olacaklarından öğretim elemanlarının karĢılarında daha bilinçli ve aktif 

örgenciler bulmaktadırlar. 

 Öğrencilerin öğrenim gördükleri programın, program içerisindeki derslerin amaçlarını 

ve bunları basarıyla tamamladıklarında kazanacakları yeterlilikleri bilmelerine yardımcı 

olmaktadır. 

 Bologna Süreci'nin temel ayağı olan hareketlilik kapsamında örgenci ve öğretim 

elemanı değiĢimi yükseköğretimin öğretim sürecine önemli zenginlikler katmaktadır. 

 Öğretim elemanlarına farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalıĢma fırsatı sunarak 

diğer ülkelerde ortak projeler ve bilimsel çalıĢmalar yapmalarını kolaylaĢtırmaktadır. 

           3.3.3. Bologna Süreci‟nin Öğrenciler AçıĢından Önemi 

Bologna Süreci'nin nihai amacı mezunlara önemli kazanımlar sağlamaktır. Bu bağlamda 

öğrenciler açısından katkıları aĢağıda belirtilmiĢtir (http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr); 
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 Öğrenci merkezli bir yaklaĢımı öngörür. Öğrenciler ile eğitimlerinden elde edecekleri 

bilgi, beceri ve yetkinliklerin net biçimde paylaĢılmasını sağlamaktadır. 

  Ders kredileri öğrenci iĢ yükü temel alınarak oluĢturulacağı için öğrencilerin ders 

dıĢındaki öğrenme için harcadığı zaman da dikkate alınır. Öğrencilerin eğitim 

programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olmaktadır.  

 Öğrencilerin seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere 

sahip olacaklarını, neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal, 

mesleki ve iletiĢim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı 

olmaktadır. 

 Yükseköğretimin önemli paydaĢı olan öğrencilerin yükseköğretimde karar alma 

süreçlerine aktif katılımını sağlar. Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin 

önündeki engelleri azaltmaktadır.  

 Yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki 

kalite farkı azalacağından tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak 

öğrenciler arasında fırsat eĢitliğini geliĢtirmektedir. 

 Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluĢturulan programlardan mezun olan öğrenciler iĢ 

dünyasına daha kolay adapte olabilir. Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almıĢ oldukları eğitimin yurt dıĢında 

tanınmasını kolaylaĢtırmaktadır. 

 Sadece örgün öğrenme değil, yaygın ve serbest öğrenmeleri de teĢvik eder. Mezunların 

farklı ülkelerde serbest biçimde dolaĢımına imkân verir. Yükseköğretimde kazandırılan 

yeterliliklerin ĢeffaflaĢtırılıp diploma denkliklerinin daha kolay yapılmasına katkı 

sağlar. Eğitim - öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçiĢleri anlaĢılabilir hale 

getirir ve kolaylaĢtırmaktadır. 

 

 

3.4. Bologna Süreci’nin Getirdiği Sorunlar 

Bologna Süreci‟nin olumlu katkıları sağlamıĢtır ancak bunun yanında sürecin 

oluĢturduğu bir takım sorunlar olmuĢtur. Bologna süreci pedagojik değil, politik ve ekonomik 

bir süreçtir. Bu süreçle birlikte, yükseköğretimde hem uluslararası bürokratik aktörler hem de 

ulusal aktörler devreye girmiĢlerdir. Bunun sonucunda aktörler etkili olduğu halde hiçbir 
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sorumluluk sahibi olmamaları Üniversitelerin özerk eğitim kurumları kimliğini olumsuz olarak 

etkilemiĢtir (Yetkiner, 2012: 94). 

 Üniversite eğitiminin öncelikli hedefleri arasında bulunan eleĢtirel ve bilimsel 

düĢünmeyi geliĢtirme faktörünün Bologna süreciyle birlikte arka planda kalmaktadır. 

Müfredatların akademik bir eğitimin gereklerinden uzaklaĢarak piyasa koĢullarının durumuna 

göre biçimlenmiĢtir. Bologna süreci çok farklı gereklilikler getiren, eğitim süreleri ve 

uygulamaları farklı olan akademik programlar için bir standardizasyon paketi sunmaktadır. 

Bunun sonucunda eğitimin bilimsel ve pedagoji boyutları göz ardı edilmektedir (Yetkiner, 

2012: 94). 

 

3.4.1. Bologna Süreci’nin Öğretim Elemanları Açısından Sakıncaları 

Bologna Süreci kapsamında öğretim elemanlarının karĢılaĢtıkları birtakım sorunlarla 

karĢılaĢmaktadırlar. Konuyla ilgili sorunlar aĢağıda belirtilmiĢtir (Kurul ve GümüĢ, 2011: 148-

150); 

 Öğretim elemanlarının öğrencilerini ve iliĢkili olduğu diğer toplumsal grupları müĢteri 

olarak görmeye zorlanmaları sonucunda karakterlerinin aĢınması ve kendilerine ve dıĢ 

dünyaya yabancılaĢmaktadırlar. 

 Öğretim elemanlarının öğretim, araĢtırma ve topluma hizmet iĢlevine dönük iĢ 

yüklerinin giderek artırılması sonucunda varolan kamusal sorumluluklarına ek olarak 

piyasa sorumlulukları da artırmaktadır. 

 Öğretim elemanlarının araĢtırma mekânlarının, laboratuarlarının bütçeden değil, 

yönlendirilmiĢ araĢtırmalardan, projelerden elde edilen gelirlerle sağlanması sonucunda 

araĢtırmaların bu yönlendirmeden etkilenmektedir. 

 Öğretim elemanlarının verimliliğini artırmak için, performansına göre değerlendirilmek 

istenmesi ve esnek çalıĢtırılması. Bu amaçla, farklı düĢüncelere sahip öğretim 

elemanlarına karĢı farklı tutum sergilenmesi. 
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3.4.2. Bologna Sürecinin Öğrenciler Açısından Sakıncaları 

 Benzer programlardan çok sayıda mezun yetiĢtirilmesi ve derinleĢen uzmanlaĢma gibi 

nedenlerle, mesleklerin değersizleĢtirilmesi ve bu bağlamda iĢsizlik oranlarının daha da 

yükselmektedir. 

 Öğrencilerin standart öğrenme içerikleriyle karĢılaĢarak, insanlık tarihinin daha derin 

tarihsel birikimleriyle buluĢmalarının engellenilmektedirler. 

 Öğretilmeye çalıĢılan bilginin modüler ve giderek ara teknik bilgilere dönüĢmesi ve 

öğrencilerin gerçek öğrenme ihtiyaçlarına karĢılık gelmemesi nedeniyle, öğrencilerin 

dıĢ dünyaya yabancılaĢma, bilgiye yabancılaĢma sorunları ile karĢı karĢıya 

kalabilmektedirler (Kurul ve GümüĢ, 2011: 150-152). 

 Türk eğitim sisteminin genel olarak süreç ve birey odaklı, geliĢimsel bir anlayıĢ ile 

mesleki eğitimin önemine vurgu yapmaması, sınav odaklı, yarıĢmacı bir eğitim 

anlayıĢının yaygın olması sonucunda eĢitsizlikleri körükleyici rol oynamaktadır. 

Bologna Süreci yüksek öğretimde ve sonrasında istihdam edilebilirlikte 

uluslararacılaĢmayı getirmektedir. Türkiye‟de devlet okullarında yabancı dil eğitiminin yetersiz 

olması, bu alanda da ekonomik olarak yetersiz olanların ve hatta orta halli aile çocuklarının bile 

geri kalmasına neden olabilmektedir. Öğrencilerin uluslararalılaĢan yüksek öğretimde ve 

araĢtırmada da geri kalmalarına neden olabilmektedir (Gül, 2011: 71). 

 

3.5. Selçuk Üniversitesi’nin Bologna Süreci Ġlkeleri  

Selçuk üniversitesi 2006 yılından itibaren sürece katılım sağlamak amacıyla çalıĢmalara 

baĢlamıĢtır. Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projeleri kapsamında 2011 - 2013 dönemi 

çalıĢmaları iliĢkin Bologna uzmanları tarafından Selçuk Üniversitesine ziyaret 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

 

Selçuk Üniversitesi Bologna Süreci Genel Ġlkeleri 

 Tüm programlarda her dönem için en fazla 7 ders olması ( Tıp, Veterinerlik, DiĢ 

Hekimliği Fakülteleri hariç) 

 Seçmeli derslerin toplam dersler içinde %25 olması 
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 Seçmeli derslerin 3.Sınıf 5.yarıyıldan itibaren konulması ( Her dönem için konulacak 

seçmeli dersler içerisinden öğrencinin en az 2  seçmeli ders toplam 7 derse dahildir) 

 Ders programlarının mutlaka revize edilmesi güncellenerek yenilenmesi Ve Bologna 

Sürecine uygun ve program çıktılarını karĢılayacak hale getirilmesi 

 

 

           3.5.1. Kamu Yönetimi Bölümü Program Çıktıları  

Program çıktıları belirtilerek daha sonra program çıktıları derslerle olan 

iliĢkilendirilecektir (http://www.selçuk.edu.tr, 2015); 

 

P.ç.1: Temel alan ile ilgili, bilgi ve anlayıĢa sahiptir. 

P.ç.2: Kamu yönetimi alanındaki kavramlara, teorilere ve iliĢkilere hâkimdir. 

P.ç.3: Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, 

kentleĢme, çevre sorunları, ekonomi gibi konularda kurumsal ve uygulama alanlarında 

ortaya çıkan yenilikleri takip eder. 

P.ç.4: Yeni fikir üretebilir (yaratıcılık). 

P.ç.5: Sorunları belirleyip, çözüm üretip sorunları çözebilir 

P.ç.6: Soyut ve analitik düĢünüp, fikirleri sentezleyebilir 

P.ç.7: EleĢtirel olup, kendi kendini eleĢtirebilir. 

P.ç.8: Kaymakamlık, idari yargı hakimliği, müfettiĢlik, denetmenlik, kontrolörlük ve 

uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliĢtirme 

potansiyeline ve becerisine sahiptir 

P.ç.9: Kamu yönetimi ve siyaset bilimine ait konularda araĢtırmalar yapar, siyasal ve 

toplumsal olguları farklı disiplinlerin bakıĢ açısıyla da bilimsel açıdan değerlendirerek 

çözüm üretir. 

P.ç.10: Alanda uzman olmayan kiĢilere disiplinin temel bilgilerini aktarabilir 

P.ç.11: Kendi dilinde sözlü yazılı olarak iletiĢim kurabilir 

P.ç.12: Uluslararası bağlamda çalıĢabilir. 

P.ç.13: Ġnsiyatif alabilir, giriĢimde bulunabilir ve ruhunu ve entelektüel merakını 

geliĢtirebilir. 

P.ç.14: Bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanabilir. 

http://www.sel�uk.edu.tr/
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P.ç.15: Kamu kurum ve kuruluĢları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum 

örgütlerinin insan kaynakları, halkla iliĢkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim 

alanlarının çeĢitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahiptir. 

P.ç.16: Çok kültürlü bir dünyada yaĢadığının bilincinde olarak küresel beceriler edinmiĢ 

fakat yerellikten de kopmamıĢ, baĢkalarının kültürlerine ve düĢüncelerine saygılı, aynı 

zamanda kendi tarihiyle ve kültürüyle barıĢıktır. 

P.ç.17: Kamu yönetimine temel oluĢturan diğer disiplinlere iliĢkin temel bilgilere sahip 

olarak bu disiplinlerden yararlanır ve kendini kamu yönetimi temel alanıyla 

sınırlandırmayarak disiplinler arası çalıĢır 

P.ç.18: Kamu yönetimi alanında güncel sorunları algılar, yorumlar yapar ve çözümler 

önerir. 

P.ç.19: En az bir yabancı dil bilerek alandaki bilgileri takip eder ve meslektaĢları ile 

yazılı, sözlü ve görsel iletiĢim kurar. 

P.ç.20: ÇalıĢmalarında ulusal ve uluslar arası literatür ve uygulamaları değerlendirerek 

karĢılaĢtırmalı bir bakıĢ açısı ortaya koyar. 

 

       Tablo 6: Kamu Yönetimi 1.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

1.Yıl Birinci Dönem 

Akts Program Çıktıları 

Siyaset Bilimi 

5 4-5-6-8-9-15 

ĠletiĢim Bilimi 

4 10-11-13-14 

Hukukun Temek Kavramları 

4 6-7-8-9-10 

Ġktisada GiriĢ 

4 4-5-6-7-8 

Yabancı Dil 

2 12 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 

4 2-3-4-7 

Kamu Personel Yönetimi 

4 2-4-5-6 

Toplum Bilimi 

5 1-2-3-4 

Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku 

3 1-6-8-9 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 
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Müfredatta yapılan değiĢiklikle bu dönem için ĠletiĢim Bilimleri, Ceza Hukuku ve 

Kamu Personel Yönetimi dersleri ilave edilmiĢtir. Kamu Personel Yönetimi dersi daha önce 

üçüncü yıl birinci dönemde yer almıĢtır. 

         Tablo 7: Kamu Yönetimi 1.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

1.Yıl Ġkinci Dönem 

Akts Program Çıktıları 

Siyasi DüĢünceler Tarihi 

5 1-2-3-4 

Türkiye‟nin Toplum Yapısı 

4 1-2-3 

Medeni Hukuk 

4 1-2-3-4-5-6 

Türkiyenin Anayasal Düzeni 

5 2-3-4-5-6 

Mikro Ġktisat 

5 1-2-3-4-5-7 

Muhasebe 

4 1-2-3-4-5 

Türk Dili 

3 1-2-3-4 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Müfredatta ikinci yıl ikinci dönemde gösterilen siyasi düĢünceler tarihi bu dönemde yer 

almıĢtır.  Medeni hukuk dersi de bu dönemde yeni olan derslerden biri olarak yer 

almaktadır. 

 

          Tablo 8: Kamu Yönetimi 2.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

2.Yıl Birinci Dönem 

Akts Program Çıktıları 

Yönetim Bilimleri 

5 1-3-4 

Türk Yönetim Tarihi 

4 3-4-5-6-7-8 

Çevre Sorunları ve Hukuku 

4 1-2-3-4-5-6-7 

Ġdare Hukuku 

5 8-9-10-11-12 

ÇağdaĢ Siyasi Akımlar 

4 3 

Kamu Maliyesi ve Bütçe 

4 5-6-7-8-9-10 

Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri ve E-Devlet 

            4 1-3-4-5-6-8-9-10-11 
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Borçlar Hukuku 

           4 1-3-5-6-8-9 

Türk Anayasal Düzeni 

          6,1  

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Yeni hazırlana müfredatta bilgisayar dersi Bilgi iletiĢim teknolojileri ve E-Devlet olarak 

geniĢletilmiĢtir. Borçlar hukuku ve çağdaĢ siyasi akımlar dersleri de bu döneme eklenen 

programlar olmuĢlardır. 

 

Tablo 9: Kamu Yönetimi 2.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

2.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Türk Kamu Yönetimi 

5 1-4-7-8 

Medeniyet Tarihi 

4 1 

Devlet Düzenleri 

4 2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Kent Sosyolojisi  

4 1-2-3 

Makro Ġktisat 

5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 

4 1-2-3-4-5-7 

Ġdari Yargı 

3 1-4-5-7-10 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Bu dönemde müfredatta köklü değiĢiklik olmuĢtur. Önceki müfredatta yer alan dönemi 

farklı olan dersler olmakla birlikte müfredata eklenen yeni derslerde yer almaktadır. 

Örneğin medeniyet tarihi dersi, uygarlık tarihi konusunda temel bilgi alt yapısının 

oluĢmasına katkı sağlamaktadır. 

 

Tablo 10: Kamu Yönetimi 3.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

3.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

KarĢılaĢtırmalı Kamu Yönetimi 

4 3-5-6-7-8 

KentleĢme ve Konut Politikası 

5 1-2-3-4-5-6 

KüreselleĢme ve Ulus Devlet 

5 1-2-4-5-7 
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Kamuoyu ve Medya 

5 1-2-3-5-7-8 

Halkla ĠliĢkiler  

5 1-3-4-6-7 

Kriz Yönetimi 

5 2-4-5-6 

Yerel Yönetimler ve Maliyesi 

4 2-3-4-5-7 

Türk Anayasa Hukuku 

6 1-3-4-6 

Uluslararası Ġktisat 

5 1-4-8 

Crısıs Management  

5 1-4-5-6 

YurttaĢ Odaklı Yerel Yönetim 

5 11-13-16-17 

Maliyet Muhasebesi I 

4 2-3-5 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Bu dönemde yine müfredatta yeni dersler yer almaktadır.  Halkla iliĢkiler, Kriz 

Yönetimi, Anayasa Hukuku, Kamuoyu ve Medya dersleri bu dönemde yerini almıĢtır. 

 

Tablo 11: Kamu Yönetimi 3.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

3.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Kamu Yönetiminde Etik ve Güven 

4 2-3-4-6-7 

Türkiye Ekonomisi 

4 5-6-7-8-9-10 

Sosyal Politika 

4 1-2-3-4-5 

Siyaset Sosyolojisi 

4 1-2-3-5 

Yerel Yönetimler 

4 1-2-4-6-8 

Bağımsız Ġdari Otoriteler 

5 1-3-4-5 

Kurumsal Kapasite GeliĢtirme 

5 3-4-5-7 

Bölgesel Kalkınma ve Yerel Yönetimler 

4 1-6-13-15-18 

KüreselleĢme ve Kamu Yönetimi 

7 15-16-17-18- 

Instıtuıonal Capacıty Development 

5 1-5-10-13-16-18 

Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi 

5 3-5-8-9 

Devlet, Ġktidar, Otorite 

5 1-2-3-5-8 
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Yerel Siyaset ve Yerel Demokrasi 

5 1-2-4-5-6 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Bu dönemde yer alan Kamu yönetiminde etik ve güven dersi; kamu yönetimi 

öğrencilerinin ileride görev alacakları kamu yönetimi aygıtı içinde bir dizi etik ikilemle 

karĢılaĢmalarının muhtemel olduğunu göstermektir. Bu durumda kamu görevinin 

gerektirdiği etik ilkelere uygun kararları verebilmelerini sağlayabilmek için  öğrencilere 

gerekli veriler aktarılmaktadır. 

 

Tablo 12: Kamu Yönetimi 4.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

4.Yıl Birinci Dönem Akts ProgramÇıktıları 

Maliye Politikası 

4 1-2-4-5-7 

Stratejik Yönetim 

4 1-2-4-6 

Kamu Yönetiminde Yeni YaklaĢımlar  

4 1-2-3-5-7-8 

Kamuda Liderlik ve Vizyon 

5 1-2-3-4 

YönetiĢim ve Kamu Yönetimi 

5 1-2-4-5 

Proje Döngü Yönetimi 

5 1-2-5 

Ġnsan Hakları 

5 1-2-4 

Siyasi DüĢünceler Tarihi 

5 2-3-4-15-16-17-18 

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi 

4 2-5-7-8 

Ortadoğu‟da DeğiĢim ve Türkiye 

5 1-2-3-5 

Kamu Yönetimde Denetim  

4 1-2-19 

Project Cycle Management 

5 1-2-3-17-18 

Siyasal Sistemler ve Siyasi Partiler 

5 8-9-10-11-17 

Türkiye‟de Devlet Algısı 

5 2-3-4-6-7-8-10 

Lisans Bitirme Projesi 

4 1-2-20 

Medya ve Terör 

5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 
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Bu dönemde Lisans Bitirme projesi birinci kısmı yer almaktadır. Bu bağlamda 

öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca edindikleri kazanımları sistematik bir biçimde 

kendilerinin belirlediği spesifik bir konuda tezleĢtirmektedirler. 

 

 

Tablo 13: Kamu Yönetimi 4.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

4.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Türk Siyasi Hayatı 

4 1-2-3-4 

Yönetim Psikolojisi 

4 2-3-6 

Kamu Yönetiminde Yeni YaklaĢımlar 

5 1-3-5 

Etkili Karar Verme 

5 3-5-7 

Para Teorisi ve Politikası 

5 2-3-4-5-6 

Türkiye‟de ÇağdaĢ DüĢünce 

5 1-3-5 

KüreselleĢme ve Çevre Sorunları 

5 3-4-5-7 

Demokrasi Teorileri 

5 4-7-8-10-11 

YazıĢma Teknikleri ve Protokol Kuralları 

5 1-4-6-11-13 

Para Teorisi ve Politikası 

5 3 

Siyasi Tarih 

5 10-11-13-15 

Effective Policy Makıng 

5 5-13-14-15 

Lisans Bitirme Projesi II 

4 5-7-14-16-19 

Kamuda Sektörel Krizler ve E-Devlet 

5 8-13-14-15 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Bu bölümde dikkat çeken, YazıĢma Teknikleri ve Protokol Kuralları dersi kamu 

yönetimi öğrencisi için daha fazla önem kazanmaktadır. ĠletiĢim türlerini öğrenebilme 

ve bunları yazılı iletiĢim içinde örnekleriyle açıklayabilme yetisini kazanarak iĢ ve 

kurumsal yazıĢmaları hazırlayabilme ve protokol kavramını, kurallarını, resmi yazıĢma 

protokolünü öğrenme ve iĢ yaĢamında bunları kullanabilme  becerisi sağlamaktadır. 
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3.5.2. Ġktisat Bölümü Program Çıktıları 

Program çıktıları belirtilerek daha sonra program çıktıları derslerle olan iliĢkilileri ele   

alınacaktır (http://www.selçuk.edu.tr, 2015); 

P.ç.1: Temel ekonometri ve istatistik teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere 

çözüm üretmede kullanabilme ve makro iktisada iliĢkin verileri yorumlayabilme 

yeteneğine sahip olma. 

P.ç.2: Ġktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, 

bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. 

P.ç.3: Genel iĢletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi, Ģirket finansmanı, 

turizm iĢletmeciliği ve kamu idareciliği gibi kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt 

eğitim konusuna girmeyen alanlardan birinde de uzmanlaĢmaya sahip olma. 

P.ç.4: Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaĢımlarında geniĢ bir bakıĢ 

açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluĢturma ve bu fikri 

savunma becerisine sahip olma 

P.ç.5: Mikro iktisat teorisi hakkında bilgili olma 

P.ç.6: Makro iktisat teorisi hakkında bilgili olma. 

P.ç.7: Uluslararası iktisat teorisi ve politikası hakkında bilgili olma 

P.ç.8: Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalıĢma, bilgi ve mülkiyet 

ekonomileri, uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat 

ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarında 

uzmanlaĢma hedefine sahip olma. 

P.ç.9: Türkçede olduğu gibi bir yabancı dilde de yazılı (ve tercihen ilave olarak sözlü) 

iletiĢim becerisine sahip olma 

P.ç.10: Muhasebe, istatistik ve ekonometri programlarını kullanma becerisine sahip 

olma. 

P.ç.11: Ġktisadi teorilerin tarihi geliĢimi ve bunların iktisadi politikaları ile iliĢkisinin 

kurulması. 

P.ç.12: Kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu yüksek nitelikli elemanlarda olması 

gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olma. 

P.ç.13: Kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu yüksek nitelikli elemanlarda olması 

gereken yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olma. 

P.ç.14: Bağımsız denetim kurumları ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev 

yapabilecek, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olma. 

http://www.sel�uk.edu.tr/
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Tablo 14: Ġktisat 1.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

1.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Ġktisada GiriĢ I 

5 5 

Ġktisadi Matematik I 

5 1-2-3-12 

ĠĢletme Birimi 

4 10-11-13-14 

Hukukun Temel Kavramları 

4 1-2 

Türk Dili 

4 2-3-4-5-6 

Genel Muhasebe 

4 3-10-13-14 

Yabancı Dil 

4 1-3-4-5-6 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

Bu dönemde önceki müfredata göre Toplum Bilimi,  Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 

dersi farklı dönemlere aktarılmıĢtır.  

 

Tablo 15: Ġktisat 1.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

1.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Ġktisada GiriĢ II 

5 4-6 

Ġktisadi Matematik II 

5 1-2-3-12 

Toplum Bilimi 

4 1-6-8-9 

Borçlar Hukuku 

4 1-3-5-9-10 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 

4 1-3-4-5-7 

Genel Muhasebe II 

4 3-10-13-14 

Mesleki Yabancı Dil 

4 1-2-3-5-7-8 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr)   

 

http://www.selcuk.edu.tr/
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Tablo 16: Ġktisat 2.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

2.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Mikro Ġktisat I 

5 1-2-6 

Ġktisadi DüĢünceler Tarihi I 

5 1-3-4-9-10 

Makro Ġktisat I 

5 3-5-7-10 

Ġstatistik 

5 6-11 

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 

3 3-10-13-14 

Kamu Maliyesi  

4 2-3-6-9 

Ticaret Hukuku 

3 1-2-3-4-5 

Ġdare Hukuku 

3 3-4-8-9-10 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

Bu dönemde ise önceki müfredattan farklı olarak Ġktisadi DüĢünceler Tarihi ve Ġdare 

hukuku yer almaktadır. 

 

 

 

Tablo 17: Ġktisat 2.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

2.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Mikro Ġktisat II 

5 1-2-6 

Ġktisadi DüĢünceler Tarihi II 

5 1-3-4-9-10 

Makro Ġktisat II 

5 3-5-7-10 

Siyaset Bilimine GiriĢ 

4 1-2-10 

Bütçe ve Kamu Finansmanı 

4 2-3-6-7 

Kamu Yönetimi 

4 3-8-14 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

         Tablo 18: Ġktisat 3.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

3.Yıl Birinci Dönem 

Akts Program Çıktıları 
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Uluslararası Ġktisat Teorisi 

4 1-3-7-11 

Maliyet Muhasebesi 

3 1-2-3-8 

Ekonometri I 

5 1-4-8 

Uluslararası Ekonometri Politik 

4 3-4-8-10 

Para Teorisi 

4 3-4-11-14 

Endüstri Ġktisadı 

4 2-5-8 

Avrupa Ġktisat Tarihi 

5 2-5-6-11 

Türkiye ve KomĢuları 

5 11 

KüreselleĢme ve Yeni Ekonomi 

5 2-5-6-7 

Rekabet Politikaları 

5 1-4-8 

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Politikaları 

5 1-2-3 

Ġnovasyon Ekonomisi 

5 3-8 

Pazarlama 

5 3-4 

Finansal Yönetim 

5 1-10 

Türk DıĢ Politikası 

5 5-6-7 

Makro Ekonomik Göstergeler 

5 1-6 

Bölgesel Ġktisat 

5 2 

Tarım Ekonomisi 

5 4 

ABD ve Çin Ekonomi Politikaları Analizi 

5 7-11 

Kamu Tercihi ve Siyasal Karar Alma 

5 14 

Sağlık Ekonomisi 

5 8 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

Müfredatta bu dönemde için de bazı dersler dönem olarak yer değiĢtirmiĢ ve sürece 

uygun olarak düzenlemeler yapılmıĢtır. 
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Tablo 19: Ġktisat 3.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

3.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Uluslararası Ġktisat Politikası 

4 7 

Ekonometri II 

4 1-4-8 

Türk Ġktisat Tarihi 

4 11 

Para Politikası 

4 2-4-8 

Osmanlı Ġktisadi Kurumları 

5 7-11 

Üretim Yönetimi 

5 1-2 

GeçiĢ Ekonomileri 

5 4 

Bölgesel Entegrasyon Teorileri 

5  8 

Kriz Ekonomisi 

5 1-13 

Enerji Ekonomisi 

5 8 

Yönetim Ekonomisi 

5 3-13 

ÇalıĢma Ekonomisi 

5 1-2 

Kamu Bütçesi ve Mali Yönetim 

5 13-14 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

           Tablo 20: Ġktisat 4.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

4.Yıl Birinci Dönem 

Akts Program Çıktıları 

Türkiye Ekonomisi I 

4 1-2-4 

Maliye Politikası 

4 14 

Kalkınma Ekonomisi 

4 8 

Vergi Hukuku ve Vergi Sistemi   

4 12 

Lisans Bitirme Projesi I 

4 1-2 

ÇağdaĢ Ġktisadi DüĢünce ve Krizler 

5 7 

Rekabette Firma Stratejileri 

5 8 

Yerel Yönetimler Maliyesi 

5 4 
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Uluslararası Para Sistemleri 

5 7 

Uluslararası Örgütler ve KuruluĢlar 

5 7-11 

Finansal Ekonomi 

5 8 

Bankacılık ve Mali Kurumlar 

5 4 

Mali Hukuk 

5 12 

Uluslararası ĠliĢkiler Teori ve Politikalar 

5 5-8 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

Ġktisat bölümü içinde yedinci dönemde lisans bitirme projesi yer almaktadır. Bu 

dönemde belirli kısmını geliĢtirmekle birlikte ikinci dönem projeyi tamamlamaktadırlar 

 

         Tablo 21: Ġktisat 4.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

4.Yıl Ġkinci Dönem 

Akts Program Çıktıları 

Türkiye Ekonomisi II 

4 1-2-4 

Uluslararası Finans 

4 7-10 

Ekonomik Büyüme 

4 5-6 

Ġktisadi Analiz 

4 8 

Lisans Bitirme Projesi II 

4 1-2 

Güncel Ekonomik Sorunlar 

5 1-4 

Yönetim ve Organizasyon 

5 13-14 

DıĢ Ticaret ĠĢlemleri 

5 6 

Türk Siyasi Hayatı 

5 14 

Denetim 

5 13 

Vergi Uygulamaları 

5 12 

Uluslararası Sermaye Hareketleri 

5 7 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 
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3.5.3. ĠĢletme Bölümü Program Çıktıları  

Program çıktıları belirtilerek daha sonra program çıktıları derslerle olan iliĢkilileri ele 

alınacaktır (http://www.selçuk.edu.tr, 2015); 

P.ç.1: Muhasebe, finans, üretim, pazarlama ve insan kaynakları alanlarında gerekli 

bilgilere yeterli düzeyde sahip olur. 

P.ç.2: Muhasebe, finans, üretim, pazarlama ve yönetim fonksiyonlarından görev aldığı 

konularda ekip çalıĢması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaĢır. 

P.ç.3: ĠĢletmenin muhasebe, finans, üretim, pazarlama, yönetim fonksiyonlarından 

görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar. 

P.ç.4: Muhasebe, finans, üretim, pazarlama ve yönetim fonksiyonlarından görev aldığı 

konularda bilgi teknolojilerini kullanır 

P.ç.5: Ġnsan kaynaklarını yönetir, insan iliĢkilerini analiz eder. 

P.ç.6: Finansman ve ekonomi bilgisini kullanarak yatırım projelerini hazırlar ve analiz 

eder.  

P.ç.7: ĠĢletmelerin üretim planlarını yapar ve kontrol eder. 

P.ç.8: Ulusal ve uluslararası pazarlarda uygun strateji, taktik ve teknikleri uygular. 

P.ç.9: Muhasebe ve Mali MüĢavirlik yetkinliği kazanır. 

P.ç.10: Temel Hukuk Bilgisini muhasebe, finans, üretim, pazarlama ve yönetim 

alanlarında kullanır. 

P.ç.11: Temel Ġstatistik Bilgisini muhasebe, finans, üretim, pazarlama ve yönetim 

alanlarında kullanır. 

P.ç.12: Temel Psikoloji, Sosyoloji ve DavranıĢ Bilgisini muhasebe, finans, üretim, 

pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır. 

P.ç.13: Ekonomi Kurallarını muhasebe, finans, üretim, pazarlama ve yönetim 

alanlarında kullanır. 

 

 

 

Tablo 22: ĠĢletme 1.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

1.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Ġktisada GiriĢ I 

5 1-13 

ĠĢletmeciler Ġçin Matematik 

5 11 

http://www.sel�uk.edu.tr/
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ĠĢletme Bilimine GiriĢ I 

4 3-7 

Hukukun Temel Kavramları 

4 10 

DavranıĢ Bilimi 

3 12 

Genel Muhasebe 

5 2-4-9 

Türk Dili 

4 5 

Computer For Busıness 

5 4 

Behavıoural Scıence 

2 5 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Tablo 23: ĠĢletme 1.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

1.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Ġktisada GiriĢ II 

4 1-13 

Finans Matematiği 

4 11 

ĠĢletme Bilimine GiriĢ II 

5 3-7 

ĠĢletme Bilgi Yönetimi 

4 2-7 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 

4 5 

Genel Muhasebe II 

5 2-4-9 

Yabancı Dil 

4 8 

Prıncıples Of Law 

4 10-13 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

 

Tablo 24: ĠĢletme 2.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

2.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Yönetim ve Organizasyon I 

5 1-2 

Bilimsel AraĢtırma Teknikleri 

3 12 

Yönetim Organizasyon I 

5 3-4 

Mikro Ġktisat I 

4 7 
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Envanter ve Bilanço 

5 13 

Ġstatistik 

4 4-6 

Kamu Maliyesi 

4 1-9 

Borçlar Hukuku 

3 10 

Bilgisayar 

4 4 

Banka Muhasebesi 

5 6-13 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

         Tablo 25: ĠĢletme 2.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

2.Yıl Ġkinci Dönem 

Akts Program Çıktıları 

Ticaret Hukuku 

4 9-10 

Yönetim ve Organizasyon II 

5 1-2 

ġirketler Muhasebesi 

4 2-3-13 

Kıymetli Evraklar Hukuku 

4 9-10 

Yönetim Organizasyon II 

5 3-4 

Makro Ġktisat  

4 8-13 

Sayısal Yöntemler 

5 3-6 

Vergi Hukuku ve Vergi Sistemi 

4 9-10 

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 

3 4-6 

Lisans Bitirme Projesi I 

 1 

Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Tablo 26: ĠĢletme 3.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

3.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Üretim Yönetimi I 

4 1-2-3 

Maliyet Muhasebesi 

4 6-7-9 

Pazarlama Ġlkeleri 

4 1-2-4 
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Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

4 1-12 

Muhasebe Standartları 

5 3-11 

Stres ve Kriz Yönetimi 

5 5-12 

Örgütsel ĠletiĢim 

5 2-5 

ĠĢletme Bilgi Yönetimi 

4 1 

Elektronik Ticaret 

5 4-11 

Muhasebe Hukuku 

5 9-10 

Liderlik Kuramları 

5 5 

Bankacılık: Teori ve Uygulama 

5 3-11 

Uluslararası Finans 

5 8 

Örgütsel Etkinlik ve Ergonomi 

5 2-13 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

              Bu dönemdeki stres ve kriz yönetimi dersi sayesinde yaĢamın her alanında iĢ 

yaĢamında ve iĢ dıĢı yaĢamda kriz yönetimi bilincini kazandırmak, negatif stresi azaltmanın, 

pozitif stresi muhafaza etmenin yollarını sağlayarak katkı sağlamaktadır. 

 

         Tablo 27: ĠĢletme 3.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

3.Yıl Ġkinci Dönem 

Akts Program Çıktıları 

Üretim Yönetimi II 

4 1-3 

Maliyet Muhasebesi II 

4 3-4 

Finansal Yönetim II 

4 6 

Finansal Tablolar Analizi 

4 4-6 

Pazarlama AraĢtırması 

4 2-4 

Ġdare Hukuku 

4,5 9-10 

Teknoloji Yönetimi  

5 4-11 

Maliyet Yönetimi 

5 6-11 
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Modern Üretim Stratejileri 

5 3-7 

DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Muhasebesi 

5 8 

Pazarlama AraĢtırması 

4 2-3 

Uluslararası ĠĢletmecilik Uygulamaları 

5 8 

Ġç Denetim 

5 3-7 

ĠĢletmelerde Yenilik Yönetimi 

5 1-12 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Tablo 28: ĠĢletme 4.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

4.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Yönetim Muhasebesi 

4 6-9 

Yönetim Psikolojisi 

4 1-12 

Uluslararası Pazarlama 

4 3-8 

Yatırım Projeleri Analizi 

4 3-11 

ĠĢletme Sermayesi Yönetimi 

5 2-7 

ĠĢletmelerde DeğiĢim Yönetimi 

5 6 

Stratejik Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

5 5 

Muhasebe Bilgi Sistemi 

5 2 

Vergi Muhasebesi 

5 2-3 

Para ve Banka 

5 11-13 

ĠĢ Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk 

5 12 

Kurum Kimliği ve Kültürü 

5 2 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Tablo 29: ĠĢletme 4.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

4.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Stratejik Yönetim 

4 1-3 
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Küresel ĠĢletmecilik 

5 7-8 

Çevre Muhasebesi 

5 7-12 

Yenilik ve AR-GE Yönetimi 

3 4-8 

Muhasebe Denetimi 

4 11-13 

Halkla ĠliĢkiler 

5 5 

Maliye Politikası 

5 6-9 

Kriz Yönetimi 

5 8 

Türkiye Ekonomisi 

5 1-2-6 

Modern Pazarlama Stratejileri 

5 2-3 

Modern Yönetim Teknikleri 

5 1-8 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

 

            3.5.4. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Program Çıktıları 

Program çıktıları belirtilerek daha sonra program çıktıları derslerle olan iliĢkilileri ele 

alınacaktır (http://www.selçuk.edu.tr, 2015); 

P.ç.1: Sosyal Bilimlerde temel araĢtırma yöntemleri ve ilkeleri konusunda, bağımsız  

araĢtırma yürütebilecek düzeyde bilgilere sahiptir. 

P.ç.2: KüreselleĢme ve kültürlerarası iletiĢim, insan hakları, sosyal adalet ve 

farklılıklara saygı konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir. 

P.ç.3: Uluslararası iliĢkilerin temel aktörleri ve uluslararası sistemin iĢleyiĢ kurallarına 

dair temel bilgilere sahiptir 

P.ç.4: Disiplinlerarası çalıĢma yapabilecek düzeyde tarih, sosyoloji, ekonomi, hukuk 

alanlarındaki temel kavramlara hâkimdir. 

P.ç.5: European Language Portfolio Global Scale, B2 düzeyinde alanındaki geliĢmeleri 

takip edip kullanabilecek, anlayabilecek ve meslektaĢları ile iletiĢim kurabilecek düzeyde 

yabancı dil bilgisine sahiptir 

P.ç.6: Uluslararası ĠliĢkiler ve alt dalları (uluslararası ekonomi, uluslararası politika, 

uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, uluslararası güvenlik, diplomasi tarihi, dıĢ politika vb.) 

http://www.sel�uk.edu.tr/
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ile ilgili kuramsal bilgileri analiz etme; küresel ve bölgesel yansımalarını değerlendirme, 

sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerilerine sahiptir. 

P.ç.7: EleĢtirel ve analitik düĢünceyle hem olayları yorumlama hem de bilimsel 

yaklaĢımlarla sorunlara çözüm üretme becerisine sahiptir 

P.ç.8: Uluslararası ĠliĢkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve 

donanımı bilgisine sahiptir. 

P.ç.9: Dünya politikasında Türkiye'nin yerini tarihsel perspektif içinde inceleme ve 

güncel sorunları tanımlama becerileri edinmiĢtir 

P.ç.10: Uluslararası ĠliĢkiler alanında, analiz yapabilecek düzeyde temel kavramsal ve 

kuramsal çerçeveye hâkimdir 

P.ç.11: Uluslararası ĠliĢkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleĢtirel bir yaklaĢımla 

değerlendirerek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir 

P.ç.12: Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası ĠliĢkiler ile ilgili 

konularda bilgilendirme, onlara düĢüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır 

P.ç.13: Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iĢ hayatında 

değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir 

P.ç.14: Alana iliĢkin tüm çalıĢmalarında ve iĢ yaĢamında bilimsel etik ve ilkelere uygun 

hareket eder. 

P.ç.15: Küresel ve bölgesel ölçekte alana iliĢkin güncel geliĢmeleri takip eder, 

tanımlayabilir ve analiz edebilir. 

P.ç.16: Uluslararası örgütleri analitik biçimde ele alabilmek in gerekli kuramsal ve 

kavramsal yeteneklere sahiptir. 

 

Tablo 30: Uluslararası ĠliĢkiler 1.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

1.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Uluslararası ĠliĢkiler I 5 6-11 

Siyasi Tarih I 5 4 

Ġktisat I 4 9 
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Sosyoloji 4 4 

Siyaset Bilimi 4 9 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 4 4 

Yabancı Dil  4 5 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

 

Tablo 31: Uluslararası ĠliĢkiler 1.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

1.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Uluslararası ĠliĢkiler II 5 3-6 

Siyasi Tarih II 5 9 

Ġktisat II 4 4 

Siyasi DüĢünceler Tarihi  4 9 

Hukukun Temel Kavramları 4 4 

Türk Dili 4 12 

Mesleki Yabancı Dil I  4 5 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

         Tablo 32: Uluslararası ĠliĢkiler 2.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

2.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Uluslararası Hukuk  5 3-4 

Uluslararası Ġktisat 4 6-10 

Türkiye‟nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı 4 9 

Genel Muhasebe 4 10 
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Bilimsel AraĢtırma Teknikleri 4 1 

Anaysa Hukuku 4 4 

Mesleki Yabancı Dil II 4 5 

         Tablo 33: Uluslararası ĠliĢkiler 2.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

2.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Uluslararası Hukuk II 4 6 

Uluslararası Politika 5 3-10 

Avrupa Birliği 5 15-16 

KarĢılaĢtırmalı Siyasal Sistemler 5 1 

Ġdare Hukuku 4 4 

Bilgisayar 3 8 

Mesleki Yabancı Dil III 4 5 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

         Tablo 34: Uluslararası ĠliĢkiler 3.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

3.Yıl Birinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Türk DıĢ Politikası 4 9 

Ġnsan Hakları 4 2 

Uluslararası Örgütler 4 6 

Mesleki Yabancı Dil IV 4 5 

Uluslararası ĠliĢkilerde Teori ve Pratik 5 10 

ÇatıĢma Yönetimi 5 13 



89 
 

Avrupa Birliği KomĢuluk Politikaları 5 11 

Kamu Diplomasisi 5 6 

ĠĢletme Bilimi 5 4 

Osmanlıca I 5 5 

        Tablo 35: Uluslararası ĠliĢkiler 3.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

3.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

Türk DıĢ Politikası II 4 3 

Diplomasi 4 6 

KüreselleĢme 4 15 

Uluslararası ĠliĢkilerde Temel Metinler 5 13-14 

Türk Ġslam DüĢünce Tarihi 5 9 

Yönetim ve Organizasyon 5 11 

Osmanlıca II 5 5 

Kamu Maliyesi 4 6 

Mesleki Yabancı Dil V 4 5 

Kamu Yönetimi 5 4 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Tablo 36: Uluslararası ĠliĢkiler 4.Yıl Birinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

4.Yıl Birini Dönem Akts Program Çıktıları 

Orta Asya ve Kafkasya 4 2 

Uluslararası Güncel GeliĢmeler 4 6 

Siyaset Sosyolojisi ve Psikolojisi 5 4 
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Türkiye ve AB ĠliĢkileri 4 15 

Sivil Toplum 5 4 

Lisans Bitirme Projesi I 4 11-13-14 

Uluslararası ĠĢletmecilik  5 6 

Uluslararası Finans 5 6 

Türkiye ve KomĢuları 5 9 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 

 

Tablo 37: Uluslararası ĠliĢkiler 4.Yıl Ġkinci Dönem Derslerin Program Çıktıları 

4.Yıl Ġkinci Dönem Akts Program Çıktıları 

DıĢ Politika Analizi 4 6 

Ortadoğu 4 15 

Uluslararası Güvenlik 4 7 

AB Hukuku 5 4-6 

Ġslam Dünyası 5 9 

Lisans Bitirme Projesi II 4 11-13-14 

Balkanlar 4 15 

Uluslararası Ticaret 5 3-6 

  Kaynak: (www.selcuk.edu.tr) 
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SONUÇ 

 

Türkiye‟nin Bologna Sürecini sadece değiĢimi sağlayan bir araç olarak görmemesi 

gerekmektedir. Bologna Sürecini kendi yüksek öğretim sistemini reforme etmek, orta ve 

yüksek öğretimde mesleki eğitim ve yüksek öğretime geçiĢ sistemini de yeniden yapılandırmak 

için iyi değerlendirmesi gerekir. Türk yükseköğretim sisteminin, geliĢmiĢ ülkelerin 

yükseköğretim ve ileri araĢtırma standartlarından geri kalmaması açısından da bu sürecin 

önemi büyüktür.  

Bu bağlamda, Türkiye‟nin yükseköğretim anlayıĢı ve yapılandırması, küresel bir vizyon 

çerçevesinde, stratejik olarak ele alınmak durumundadır. Bu doğrultuda; yükseköğretim 

sisteminin uluslararası düzeyde uyumlulaĢtırılması çabalarına ağırlık verilmelidir. Bilgi ve 

iletiĢim teknolojileri destekli eğitim ve öğretim, uzaktan eğitim, yaĢam boyu öğrenme gibi 

konularda atılacak adımlar da yükseköğretim alanındaki sorunları çözmeye yardımcı olacaktır. 

Bologna sürecine dahil olmak değiĢimin içinde yer almak ve değiĢimi yönetebilmek için 

çok önemlidir. Yükseköğretimde kalitenin artırılması, AB ile uyum sağlamakla birlikte ulusal 

ve kurumsal yeterliliklerde baĢarılı bir noktaya gelebilmek için önemli katkılar sağlayacaktır 

Bologna Süreci sayesinde üniversitelerin yurt dıĢında daha fazla tanınması 

sağlamaktadır. Bununla birlikte öğrenci ve diğer paydaĢlara karĢı sorumluluklarını yerine 

getirmesinde öncülük etmektedir. Ulusal yeterlilik Çerçevesi doğrultusunda toplumun değiĢen 

ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. 

Bologna Sürecini öğretim üyeleri açısından baktığımız zaman ise ölçme ve 

değerlendirme sürecini öğrenme çıktıları ile iliĢkilendirmesi sonucunda derslerin baĢarı 

seviyesini artmasına katkı sağlayacaktır. Öğrenci merkezli öğretim sistemi sayesinde derslerde 

öğrenciler aktif katılım halinde olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte Öğretim üyeleri 

araĢtırma ve topluma yönelik iĢ yüklerini artırmaktadır. 

  Kredi sistemlerinin sayesinde öğrenci iĢ yükü hesaplanarak uygun Ģekilde program 

hazırlanmasını sağlamıĢtır. Öğrencinin derse olan çalıĢma sistemini ve kullanabileceği 

materyallere ayıracağı zamanlarda belirlenmiĢtir. Öğrenci mezun olduktan sonra istihdam 

konusunda süreç dahilinde çok fazla sorun yaĢamamaktadır.  
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Mezuniyet için lisans bitirme projelerinin getirilmesi de öğrencilerin sevdikleri bu konu 

üzerinde araĢtırma yapmalarını sağlarken diğer taraftan öğrencinin bir konu hakkında araĢtırma 

ve yazabilme yetisini kazandırmaktadır. 
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