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Bolo gna Siireci Uygulama Raporu

YiJlrsekdfiretim sistemlerinde "geffafltk", o'tanmrhk" ve *hareketlilik" siireglerinin.
arttrdmast amact ile 1999 yrknda baglatrlmrg olan ve tilkemizin de 2001 yrhndan itibaren iiyesi
oldupu Avrupa Ytiksek0$retim Alanr'nur @HEA - Bologna Siireci) durum degerlendirmesi
belli ddnemlerde bu tilkelerin Bakanlannrn katrhmr ile gergeklegtirihnektedir. Butoplantrlarda,
her bir EIIEA tlkesinden ilgili d0nemin hedeflerine ait elde edilen veriler dogruitusunda
"durum tespiti'o gergeklegtirilmekte, gelecek 3 yrl igin yeni hedefler belirlenmekte ve ahnan
kararlar kamuoyuna duyurulmaktadr. Bu kapsamda, 14-15 Mayrs 2.015 tarihlerinde Erivau'da
Avnrpa Ytiksekti$retim Alanr/Bologna Srireci 2015 Bakanlar Konferansr ile 4. Bologna Politika
Forumu gergeklegtirilmigtir.
Soz konusu toplantrlar sonrasmd4 "Erivan

Bildirisi",

'04.

Bologna Politika Forumu-'' ve

"A',rmpa Yiikseko$retim Alam 2015 Uygulama Raporu" yayrnlannugrr. Stirecin
baglatrlmasrndan 16 yd sonra, Beyaz Rusya bu siirece katrhmr ile EHEA iilke sayu 48'e
grkmrgtrr. Ayrrca" "Avrupa Yiiksekd$retim Alamnda Kalite Giivencesi igin Gtincellenmig
Standartiar' ve Y0nergeler @SG)", "Ortak Programlann Kalite Gtivencesi igin Avrupa
Yaklagrmr", "Resmi bir Avnrpa Yuksek0sretim Alanr belgesi olarak Yeniden Ditzenlenmig
AKTS Kullarucr Krlawzu" alanlannda politika tedbirleri kabut edilmigtir.
Konuya iligkin agaStdaki bilgilendirmenin tarafimza iletilmesinde yarar gdriilmiigtiil

1.

Bakanlar Konferansrnda, EHEA strecinin bugtine kadar ki reform ve araglannm
uygulanma$ sonucunda,...

- Oprencilerin ve mezunlann e$itim stirelerinin ve yeterliliklerinin Avnrpa
Yriksekdgetim Alam kapsamrnda tamnmasr ;
- Tanrmlanmrg bilgi, beceii ve yetkinlikler ile bir tist dereceye veya istihdam amagh ig
diinyasrna

katilnmasri

- Kurumlann uluslararasr kapsamda daha aktif olmasr;
- Akademik ekosisternde ortak 6$retim ve aragtrma programlanrun ba;latrlmasr
stireglerinde dnemli gelipmelersaflandr$r vebugekilde sadece AwupaYtiksekdgretim
Alam iilkelerininkendi iginde de$il aynr zamanda dtinyamndiger b0lgeleriyle diyalog
ve igbirlili ortamlan olugturuldugu 6lairif*i9tir. nu oiumh;feli]rnleter ite birlikre,

vaptsql-refurmlartfl qvgulanm.gs.r, stireglelinde-farkhl.tklar garaW*ii. ve wgulama
araQlarmm hazen yanlg bir,felcilde tqja_bfifolrratik ve::,tt;.zeJtsel olarqk,kullanrl&gt
da avrrca b.tldirilmistir.

.
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"2. Baltanlar,Konferansrnd42lli-?}I8

dOnemi ortak amag ve hedefleri olarak ise,

- Ogrenip ve O[retimin kalitesinin ve birbirleriyle olan uyumluluSunun arthnlmasrn4
9. Cad. OeS:g

bitent / ANKARA

Aynntrh nngi lgin lrtibat:

-

Hpla defigen ig

dtinyasr kogullanna y0nelik olarak mezunlann istihdarn

edilebilirli[inin saglanmasmq
- Ydksek6$retim sistemierin daha kapsayrcr hale getirilmesine,
- Mutabrk kahnmrp yaprsal reformlann uygulanmasrna ydnelik gerekli giriqimlerde
buiunulmasr benimsenmigtir.

3.

Uye tiirn iilkeler taraflndan agafrdaki konulardataahhiltte bulunulmugtur:

- Krsa dtizey (6n iisans) yeterliliklerinin, Avrupa YiiksekdEretim Alam igin Yeterlilikler
Qergevesine (QF-EFIEA) ddhil edilmesi;
- Kamu istihdamrnda gerekli gartlarr sa$lamak igin birinci derece (lisans derecesi)
sahiplerine adil erigim imkAnr saflamak ve iqvereni lisans dereceleri dehil tilrn
yiiksekdpretim yeteriiliklerinin uygun kullammrna tegvik edilmesi;
- Kurumlarla iqbirlipi igerisinde rnezun d$rencilerin kariyer planlan ve iggticii
piyasasrndaki ilerlemeleri hakkrnda kurum yOneticilerine, potansiyel Ogencilere,
velilere ve toplurna sunulmak iizere giivenilir ve anlamh bilginin saglanmasr;
- Lizbon Tamma Sdzlegmesi iie tamamen uyumlu olmasr amacryla ulusal
diizenlemelerin 2016 yrh sonuna kadar gOzden gegirilmesi;
- Qergeve igerisindeki dSrenme yollanmn dnceki dgrenmenin tanrnmasmr yeterince
saSlanmasr gdrigiiyle uiusal yeterlilikler gergevelerinin gozden gegirilmesi;
- Mesleki tamnmamn kolaylagtrnimasr igin gcintillti organizasyonlardan olugan bir grup
olupturuknasr;
- Personel hareketlili$inin tegvik edilmesi;
- Burs ve kredilerin tagmabilirlifiinin tegvik edilmesi;
- EHEA sosyal boyut stratejilerinin uygulanmasryla yiiksekdgretime erigimin
arttudmasr;
- Di[er EHEA tilkelerinde edinihnig yeterliliklerio aynl derecedeki benzer ulusal
yeteriilikler ile otomatik tarunmasrrun saSlanmasr;
- Yiiksekdlretim kurumlartmrzakalite giivencesi grktrlan tizerinde karar vermek tizere
ulusal dtizenlemeleri ile uyumlu bir qekilde kendi drg kalite giivence siiregleri igin

EQAR'a (Avrupa Kalite Giivencesi Kayrt Ajansr) kaylth uygun

ajanslarr

ladlanmalanna olanak s allanmasr.

4. Bir sonraki EIIEA Bakaniar Konferansr, Haziran

2018'de Frania'da gergekleqecek
olup, bu konferansta yukarrda benimsenen ve taahhtitte buiunulan konulardaki iiye

iilkelerde geligmeler paylagriacaktrr.

Avrupa Yiilaekiifretim Alam 20l5lBologna Siireci Uygulama Raporu'nun2ll2 iilkemizin durumu ve iyilegmeye agrk alanlan agafirda iizetlenniqtir:

2015 diinemlerinde

.

- Ytiksekdlretimdeki 6$renci sayrlan agrsrndan yiikseksgretim sistemimizdeki OSenci
saylsr, EHEA iilkeleri arasmda Rusya'dan sonra en yiiksek ikinci tilke olup dsrenci
sayrsrndaki artrpta ise en yiiksek tilkedir.
- Yiiksekdfretim sistemimizdeki lisans, yiiksek lisans ve doktora dtizeylerindeki tiim
dgencilerimiz Bolo gna Stireci kapsamrndadrr.
- Ytiksekd$etim sistemimizde, bilgi, beceri ve yetkinlikler odakh Yeterlilikler
Qergevesinin uygulanmast siirecinde son rig yrlda tinemli geliqmeler elde edihnig olup
yiiksekO[retim kurumlarrmrzdaki programlann biiyfik gogunlu$u yeterliiikler
gergevesi ile iliqkilendirilrnigtir. Stireoin son a$amasl olan ulusal yeteriiiikler

lul

gergevesinin, EHEA yeterlilikler gergevesi ile iliqkilendirilmesi (self-certi{ication)
heniiz tamamlanmamr gttr.
- Yriksekdsetim sistemimizde, dlrenci iq ytikiine dayah ve ders 6$enme grktrlan ile
iligkiiendirilmig Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin (ECTS) uygulanmasr siirecinde de
dnemli rnesafe elde edilmi; olup, siirecin tiim ytiksek0$retim kurumianmtzda ve tiim
programianmrzda uygulanmasl heniiz tamamlanmamrgtu.
- Diploma Eki siirecinin uygulamasrnda da dnemli Olgiide bagarr elde edilmiq, hentiz
yeni eSitim-dgretim stirecine baglayan kurumlanmrzda uygulanma stireci
tamamlanmamrgtrr.
- Yilkseka?retim sistemimizdeli zavl{ qldq{umuz ve en .fula i}tile#melte ag* alan
alarumtz Kalite Gtlvenqesive dzell-tWe de Dq Kalite GtlvQnce$j silreclerimiz odalddtr.
Bununla ilgili olarako dr$ kalite gtivencesi siiregierinin ttim kutumlanmrzda
uygulanmryor olmasr, dsrencilerin ve ig diinyasrmn kalite gtvencesi siireglerinde
yeterince yer ahnayrqq Avrupa Kalite Giivencesi Kayrt Ajansr'na (EQAR) kaytth
kalite ajansrmrzrn bulunmayrgr baghca zayrf bulunan alanlanmrzdrr.
$nceki dsenmenin tanmmasr difer zayrf bulunan ve iyilegmeye agrk alammrzdrr.

Bu de[erlendirme gahgmalan ile eg zamanh olarak Yiiksek0$retim Kurulu olarak
6ncelikli giindemimizde KalitE Gtivencesi ve bu baflamda Kalite Kurulunun olughuulmast yer
atmaktadrr. Bununla ilgili olarak Bagkanhgrmrz drizeyinde gahgmalar gergekleqtirilmekfe olup,
konuya iligkin iinerimiz yakrn zamanda tiim yiiksek0$retim lnrrumlanmrz ve ytiksekCI$etim
sistemimizin ilgili ttim payda;lan ile paylagrlacaktr.
Gere$ini bilgilerinize rica ederim.

Prof, Dr. M. A. Yekta SARAQ
Bagkan
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