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BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

�� Proje SProje Süüresiresi
�� Hedef KitlesiHedef Kitlesi
�� Proje Proje ÖÖnceliklerincelikleri
�� 20052005--2007 d2007 döönemlerindeki projelernemlerindeki projeler
�� 20082008--2009 projesinin temel amac2009 projesinin temel amacıı
�� Planlanan FaaliyetlerPlanlanan Faaliyetler



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

�� Proje BaProje Başşlanglangııçç Tarihi : Tarihi : 1 Temmuz 20081 Temmuz 2008

�� Proje BitiProje Bitişş Tarihi         :Tarihi         : 30 Haziran 200930 Haziran 2009



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

�� Hedef KitleHedef Kitle

�� YYüüksekksekööğğretim Kurumlarretim Kurumlarıı: : ĐĐdareciler, Akademik Personel, dareciler, Akademik Personel, 
ÖÖğğrencilerrenciler

�� ĐĐlgili Bakanllgili Bakanlııklar ve Kamu Kuruluklar ve Kamu Kuruluşşlarlarıı: Milli E: Milli Eğğitim Bakanlitim Bakanlığıığı, , 
Maliye BakanlMaliye Bakanlığıığı, Devlet Planlama Te, Devlet Planlama Teşşkilatkilatıı, vb., vb.

�� Mesleki Yeterlilikler KurumuMesleki Yeterlilikler Kurumu
�� DiDiğğer ilgili paydaer ilgili paydaşşlar: sivil toplum kurulular: sivil toplum kuruluşşlarlarıı, sendikalar, , sendikalar, 

meslek kurulumeslek kuruluşşlarlarıı, i, işş ddüünyasnyasıından temsilciler, vb.ndan temsilciler, vb.



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

Proje KapsamProje Kapsamıındaki ndaki ÖÖnceliklerncelikler

�� AKTS/Diploma EkiAKTS/Diploma Eki
�� Kalite gKalite güüvencesivencesi
�� Yeterlilikler Yeterlilikler ççererççevesievesi
�� ÖÖğğrenim renim ççııktktıılarlarıınnıın hazn hazıırlanmasrlanmasıı
�� ĐĐstihdam edilebilirlikstihdam edilebilirlik



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

20052005--20072007 arasarasıındaki dndaki döönemde ynemde yüürrüüttüülen projelerlen projeler

Temel AmaTemel Amaçç::

Bologna SBologna Süürecireci’’ne iline ilişşkin ikin içç ve dve dışış paydapaydaşşlarlarıın bilgi ve bilinn bilgi ve bilinçç
ddüüzeyinin artzeyinin artıırrıılmaslmasıı

Kapsam:Kapsam:

�� Bologna SBologna Süürecireci’’nin anin aşşamalaramalarıı
�� Mevcut gMevcut güündemi ndemi 
�� TTüürkiyerkiye’’deki gelideki gelişşimiimi

Faaliyetler:Faaliyetler:

�� BBöölgesel konferanslarlgesel konferanslar
�� Seminerler Seminerler 
�� Yerinde ziyaretler Yerinde ziyaretler 



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

20072007--20082008 ddööneminde yneminde yüürrüüttüülen proje len proje 

AmaAmaçç::

Bologna SBologna Süürecireci’’nin nin ööncelik alanlarncelik alanlarıında bilgi dnda bilgi düüzeyini zeyini 
arttarttıırmakrmak

Kapsam:Kapsam:

�� Kalite GKalite Güüvencesivencesi
�� Yeterlilikler Yeterlilikler ÇÇererççevesievesi
�� TanTanıınma nma 



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

20072007--20082008 DDöönemi Faaliyetleri:nemi Faaliyetleri:
�� 12 B12 Böölgesel konferanslgesel konferans
�� 5 5 ÜÜniversiteye yerinde ziyaretniversiteye yerinde ziyaret
�� Milli EMilli Eğğitim Bakanlitim Bakanlığıığı ile yarile yarıım gm güünlnlüük bir toplantk bir toplantıı
�� Devlet Planlama TeDevlet Planlama Teşşkilatkilatıı ve Maliye Bakanlve Maliye Bakanlığıığı ile yarile yarıım gm güünlnlüük bir k bir 

toplanttoplantıı
�� Meslek odalarMeslek odalarıı, sendikalar ve i, sendikalar ve işş ddüünyasnyasıından temsilciler ile 1 gndan temsilciler ile 1 güünlnlüük bir k bir 

toplanttoplantıı
�� YYüüksekksekööğğretim kurumlarretim kurumlarıı ööğğrenci temsilcileri ile 1 grenci temsilcileri ile 1 güünlnlüük toplantk toplantıı
�� Uzmanlar takUzmanlar takıımmıı taraftarafıından isteyen ndan isteyen üüniversitelere konu bazniversitelere konu bazıında nda 

gergerççekleekleşştirilen bireysel ziyaretler  tirilen bireysel ziyaretler  
�� Ulusal DeUlusal Değğerlendirme/Proje Kapanerlendirme/Proje Kapanışış ToplantToplantııssıı
�� Nihai raporun hazNihai raporun hazıırlanmasrlanmasıı



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

20082008--20092009 ddööneminde yneminde yüürrüüttüülecek olan lecek olan 
projenin baprojenin başşllııca amaca amaççlarlarıı

�� Bilgilendirme aBilgilendirme aşşamasamasıınnıın n öötesine getesine geççerek, erek, 
yyüüksek ksek ööğğretim kurumlarretim kurumlarıında nda uygulamanuygulamanıınn
geligelişştirilmesi ve gtirilmesi ve güçüçlendirilmesilendirilmesi

�� Proje kapsamProje kapsamıındaki ndaki ööncelikli alanlarda ncelikli alanlarda 
üüniversitelere kapsamlniversitelere kapsamlıı destek sadestek sağğlanmaslanmasıı

�� ÜÜniversitelerin uygulamada yaniversitelerin uygulamada yaşşadadııklarklarıı
ssııkkııntntıılarlarıı en aza indirmek en aza indirmek üüzere yerinde zere yerinde 
ziyaretler, ziyaretler, ççalalışıştaylar ve etaylar ve eğğitim faaliyetlerine itim faaliyetlerine 
aağığırlrlıık verilmesi k verilmesi 



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

�� AKTS/Diploma Eki, kalite kAKTS/Diploma Eki, kalite küültltüürrüü, farkl, farklıı
paydapaydaşşlardan edinilen geri beslemeler lardan edinilen geri beslemeler ışığıışığında nda 
ööğğrenciler, mezunlar ve irenciler, mezunlar ve işşverenler verenler üüzerinde yapzerinde yapıılan lan 
anketler temelinde eanketler temelinde eğğitim planlamasitim planlamasıı ve mve müüfredatfredatıın n 
yeniden dyeniden düüzenlenmesizenlenmesi

�� ÖÖğğrenim renim ççııktktıılarlarıı, , ÖÖğğrenci renci ÇÇalalışışma Yma Yüükküü ve ve ÖÖğğrenci renci 
ççalalışışma yma yüükküünnüün hesaplanmasn hesaplanmasıı ve ve ööllçüçülmesi lmesi 
arasarasıındaki ilindaki ilişşkinin dekinin değğerlendirilmesierlendirilmesi

�� ĐşĐşverenler tarafverenler tarafıından talep edilen ve ndan talep edilen ve üüniversitelerin niversitelerin 
ööğğrencilere kazandrencilere kazandıırmasrmasıı gereken transfer edilebilir gereken transfer edilebilir 
becerilere ybecerilere yöönelik bilgi, beceri ve yetkinlikler inelik bilgi, beceri ve yetkinlikler iççin bir in bir 
DeDeğğerlendirme ve erlendirme ve ÖÖllççme Sistemi olume Sistemi oluşşturulmasturulmasıı



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

�� Bu sBu süürereççte paydate paydaşşlardan beklenenlerlardan beklenenler

�� geligelişşmeleri benimsemelerimeleri benimsemeleri
�� deneyimlerini payladeneyimlerini paylaşşmalarmalarıı
�� dedeğğiişşime ayak uydurmaya ime ayak uydurmaya ççalalışışmalarmalarıı



BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECĐĐ’’NNĐĐN N 
TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’DE UYGULANMASI PROJESDE UYGULANMASI PROJESĐĐ

20082008--20092009

FAALFAALĐĐYETLER:YETLER:

•• Dekanlar ve BDekanlar ve Bööllüüm Bam Başşkanlarkanlarıınnıın katn katıılacalacağığı bir bir ççalalışıştaytay
AmaAmaçç:: ööğğrenim renim ççııktktıılarlarıı, ders birimi ve derece program, ders birimi ve derece programıı

hazhazıırlanmasrlanmasıı

•• ErasmusErasmus KoordinatKoordinatöörleri ile ofis rleri ile ofis ççalalışışanlaranlarıınnıın katn katıılacalacağığı
bir bir ççalalışıştaytay

AmaAmaçç:: -- hareketlilihareketliliğğin kalitesinin artin kalitesinin artıırrıılmaslmasıı
-- üüniversiteler arasniversiteler arasıındaki uygulama farklndaki uygulama farklııllııklarklarıınnıınn
giderilmesigiderilmesi
-- hareketlilik alanhareketlilik alanıında ortak bir anlaynda ortak bir anlayışıışın gelin gelişştirilmesitirilmesi



FAALFAALĐĐYETLERYETLER

�� DDöört pilot alanda (Mrt pilot alanda (Müühendislik, Sosyal Bilimler,hendislik, Sosyal Bilimler,

Teknik ETeknik Eğğitim ve Sanat) Ulusal Yeterlilikler Komitesi itim ve Sanat) Ulusal Yeterlilikler Komitesi 
ÇÇalalışıştaytayıı

-- Her bir alanda 1 Bologna UzmanHer bir alanda 1 Bologna Uzmanıı’’nnıın koordinatn koordinatöörlrlüüğğüünde Ulusal nde Ulusal 
Yeterlilikler KomitesiYeterlilikler Komitesi’’nin kurulmasnin kurulmasıı

-- Komiteler tarafKomiteler tarafıından ndan her bir alan iher bir alan iççinin 2 g2 güünlnlüük k ççalalışıştaylar taylar 
ddüüzenlenmesizenlenmesi

-- Komitelerin kendi alanlarKomitelerin kendi alanlarıında yeterlilikler nda yeterlilikler ççererççevesi hazevesi hazıırlayrlayııp p 
ve Ulusal Yeterlilik Komisyonuve Ulusal Yeterlilik Komisyonu’’na sunmalarna sunmalarıı

-- ÇÇalalışıştaylarataylara katkatııllıımcmcıılar:lar:
ilgili dekanlar ve/veya bilgili dekanlar ve/veya bööllüüm bam başşkanlarkanlarıı

MMÜÜDEK gibi kuruluDEK gibi kuruluşşlar lar 
yabancyabancıı uzmanlar uzmanlar 



FAALFAALĐĐYETLERYETLER

�� Her yHer yüüksekksekööğğretim kurumunda bir retim kurumunda bir Bologna EkibiBologna Ekibi’’nin nin 
oluoluşşturulmasturulmasıı

�� Bologna EkibiBologna Ekibinin nin ççalalışışma ilkeleri Bologna Uzmanlarma ilkeleri Bologna Uzmanlarıı taraftarafıından ndan 
belirlenecekbelirlenecek

�� 77--8 Kas8 Kasıım 2008 tarihlerinde Sakarya m 2008 tarihlerinde Sakarya ÜÜniversitesiniversitesi’’nde bir nde bir ççalalışıştayataya
katkatıılacaklar lacaklar 

�� Somut hedefleri olan bir faaliyet planSomut hedefleri olan bir faaliyet planıı hazhazıırlayacakrlayacak
Faaliyet PlanFaaliyet Planıınnıın in iççerieriğğii: : 

�� ECTS/DS ECTS/DS ççalalışışmalarmalarıı
�� Kalite GKalite Güüvencesivencesi
�� TanTanıınma ve Yeterliliknma ve Yeterlilik
�� ÖÖğğrenim renim ÇÇııktktıılarlarıı
�� HareketlilikHareketlilik

�� Proje sProje süüresi iresi iççinde inde ççalalışışmalarmalarıınnıın sonucunu ve kurumlarn sonucunu ve kurumlarıınnıın n 
geligelişşimini Yimini YÖÖKK’’e bildireceklere bildirecekler



FAALFAALĐĐYETLERYETLER

�� Ulusal Yeterlilikler alanUlusal Yeterlilikler alanıındaki ndaki ççalalışışmalarmalarıın etkin ve n etkin ve 
uyumlu bir uyumlu bir şşekilde gerekilde gerççekleekleşştirilmesi amactirilmesi amacııyla yla 
1 1 ççalalışıştaytay

ÖÖngngöörrüülen Katlen Katııllıımcmcıılar:lar:
-- MEB Yeterlilikler MEB Yeterlilikler ÇÇererççevesi evesi ÇÇalalışışma Grubuma Grubu
-- Ulusal Yeterlilikler Ulusal Yeterlilikler ÇÇererççevesi Komisyonu evesi Komisyonu 

�� Sosyal Bilimler ve Sanat alanlarSosyal Bilimler ve Sanat alanlarıında yeterliliklerin nda yeterliliklerin 
belirlenmesine ilibelirlenmesine ilişşkin kin ççalalışıştaylartaylar



FAALFAALĐĐYETLERYETLER

�� 10 10 üüniversiteye yerinde ziyaretniversiteye yerinde ziyaret

5 yeni kurulan 5 yeni kurulan üüniversiteniversite
3 eski, ancak sorunlarla kar3 eski, ancak sorunlarla karşışılalaşşan an üüniversiteniversite
2 Bologna reformlar2 Bologna reformlarıınnıı uygulamada bauygulamada başşararııllıı olan olan üüniversiteniversite

Bu kapsamda:Bu kapsamda:

-- Bologna uzmanlarBologna uzmanlarıı taraftarafıından yerinde ziyaretlere ilindan yerinde ziyaretlere ilişşkin kin ççalalışışma ma 
takvimi ve ilkeler belirlenecektakvimi ve ilkeler belirlenecek

-- BBüüttüün n üüniversitelere gniversitelere göönderilen anket nderilen anket ışığıışığında Bologna Snda Bologna Süürecireci’’ndeki ndeki 
ddüüzeyleri ve ihtiyazeyleri ve ihtiyaççlarlarıına gna gööre ziyaret edilecek re ziyaret edilecek üüniversiteler seniversiteler seççilecekilecek

-- Ziyaret edilecek Ziyaret edilecek üüniversitelere ziyaretin iniversitelere ziyaretin iççerieriğği ve amaci ve amacıınnıı bildiren bir bildiren bir 
yazyazıı ile ile öön denetim listesi gn denetim listesi göönderileceknderilecek

-- Ziyaretlerin sonunda ziyareti gerZiyaretlerin sonunda ziyareti gerççekleekleşştiren uzmanlar taraftiren uzmanlar tarafıından ndan 
ziyaretin sonuziyaretin sonuççlarlarıı ve  tavsiyeler ive  tavsiyeler iççeren bir rapor hazeren bir rapor hazıırlanarak ilgili rlanarak ilgili 
kurumlara gkurumlara göönderileceknderilecek

-- TTüüm sonum sonuççlar proje sonunda hazlar proje sonunda hazıırlanacak olan Nihai Raporda yer rlanacak olan Nihai Raporda yer 
alacakalacak



TeTeşşekkekküürlerrler……

Yrd. DoYrd. Doçç Dr. ArmaDr. Armağğan ERDOan ERDOĞĞANAN

YYüüksek ksek ÖÖğğretim Kuruluretim Kurulu
Uluslar arasUluslar arasıı ĐĐlilişşkiler ve AB Birimikiler ve AB Birimi

DirektDirektöörrüü


