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Türkiye’nin Bologna sürecine paralel olarak İEÜ’de 

 

 2005’de DE verilmeye başlanmış 
 

 2010 yılında tüm programlar Bologna ilkelerine uyumlu hale getirilmiş 

 

 Ulusal Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Program Yeterlilikleri-Ders 
Programları-Ders Öğrenme Çıktıları arasındaki ilişkiler kurulmuş 

 

 Derslerin program yeterliliklerine katkı çizelgeleri, ders ve program bazında 
hesaplanmıştır. 
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       Kalite mekanizması oluşturulmuş. Bu amaçla her dönem 

•              Program yeterlilikleri-öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiler anketi              

•                 öğrenme çıktıları anketi 

•                 İş yükü anketi 

•                 memnuniyet anketi  

•                 Mezuniyet anketi yapılmaya  

        başlanmıştır. 
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2009 yılından itibaren ders dosyaları toplanmaya başlanmış, 

 

 Ders dosyalarında ders anlatım çizelgesi, sınavlar, ödevler, projeler vb ders 
değerlendirme malzemeleri, cevap anahtarları ve bunların başarılı ve 

başarısız örnekleri ile, 

  

 İş yükü anket ve ders öğrenme çıktıları anket sonuçları yer almakta  

 

 Her bir derse ilişkin değerlendirici görüşünün de yer aldığı dosyaların  bölüm 
kurullarında tartışılarak BEK’e rapor edilmesini sağlayacak bir kalite 
mekanizması oluşturulmuştur. 
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 2009 yılında EUA Kurumsal Değerlendirme sürecinden geçmiştir. 

 2010 yılında DE Etiketini   

 2011 yılında AKTS Etiketini almıştır 

 2011 yılında YÖK tarafından Ulusal Yeterlilikler-Temel Alan yeterlilikleri-
Program Yeterliliklerinin oluşturulmasında pilot olarak seçilen dört 
üniversiteden biri olmuş 

 2012 yılında YÖK tarafından YÖKSİS veri tabanının oluşturulmasında pilot 
olarak seçilmiş 

 2012 yılında EUA Kurumsal Değerlendirme-İzleme sürecini tamamlayan şu 
ana kadar Türkiye’deki iki üniversiteden biri olmuştur.  
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Çift Anadal Programları 
.   

•Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

 Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik’in 16. Maddesine 16 Ağustos 2011 tarihinde bir fıkra eklenmiş ve 

“Öğrencilerin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredilerinin bilgi, 

beceri ve yetkinliklere göre tanımlamış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını 

sağlayacak şekilde tespit edilmesi” öngörülmüştür. 

• Bu doğru yorumlanmadığı takdirde ÇAP öğrenim programlarının 240 AKTS olacağı      

ve ÇAP’ların pratik olarak yapılamayacağı anlamına geliyordu. 

 

 
 
 



   Diğer taraftan, Yönetmeliğin 17. maddesinin 6. 
fıkrasında " Çift anadal ikinci diploma 
programında öğrenim gören öğrencinin anadal 
programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri 
kabul edilen dersler, not çizelgesinde 
gösterilir”  denilmek suretiyle Anadal 
Programında  alınan eşdeğer derslerin ÇAP 
transkriptinde de  gösterilmesi gerektiği 
belirtiliyordu. 

Çift Anadal Programları 



•  ÇAP planlarının oluşturulmasında yeterlilikler 
çerçevesini esas alan yenilikçi bir model 
kullanılmıştır. 

•  Bu model bölümlerin temel alan yeterliliklerine 
göre ilişkilendirilmiş program yeterliliklerine 
dayanmakta ve 

• Bazı yetkinliklerin birinci ana dal programlarında 
verilen derslerle sağlanacağı var sayılarak, 

•  ÇAP için yalnızca “Bilgi /Beceri /Alana Özgü 
Yetkinlik” gruplarında kalan program yeterlilikleri 
dikkate alınmıştır.  

Çift Anadal Programları 



• Ders ve Program Yeterlilikleri Matrisi’nde 
bulunan dersler arasından “Bilgi /Beceri 
/Alana Özgü Yetkinlik” gruplarındaki program 
yeterliliklerine katkı veren dersler 
belirlenmiştir. 

• “Bilgi /Beceri /Alana Özgü Yetkinlik” 
gruplarına katkı veren derslerinin puanları 
dikey olarak toplanmıştır.  

 

Çift Anadal Programları 







• Bilgi /Beceri /Alana Özgü Yetkinlik” 
gruplarına katkı veren zorunlu derslerin 
toplam puanının  %70’inden az olmayacak 
şekilde bu dersler arasından ÇAP planlarına 
konulması gereken Zorunlu Dersler tespit 
edilmiş, 

•  Sadece bölüm kodlu dersler değil, ilgili 
program yeterliliklerine katkı veren tüm 
dersler dikkate alınmıştır. 

 

Çift Anadal Programları 



•  Bilgi /Beceri /Alana Özgü Yetkinlik”gruplarına 
katkı veren seçmeli derslerin puanları da 
yukarıda belirtilen şekilde ayrı bir tabloda 
toplanmış, 

•  Bu şekilde tespit edilen toplam seçmeli ders 
puanının %50’sinden az olmayacak şekilde 
ÇAP planlarında yer alacak bölüm seçmeli 
dersleri ve adedi tespit edilmiştir.   

 

Çift Anadal Programları 



• Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi esas 
alınmıştır.   

•  Yeterlilikler çerçevesinde bilgi yeterlilikleri alanlara 
göre farklılık gösterirken, beceri ve yetkinlikler ise 
alanlar arasında büyük farklılıklar göstermemektedir. 

•  Bu nedenle, ÇAP’ın Üniversitemizde uygulanabilir 
hale gelmesi için TYYÇ’de öngörülen bilgi 
yeterliliklerinin ÇAP derslerinden; beceri ve 
yetkinliklerin ise Ana Dal derslerinden sağlanacağı 
varsayılmıştır. Bu şekilde hem ÇAP yürütülebilir hale 
gelmiş,   hem de Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler 
Çerçevesi ilkelerine uygunluk sağlanmıştır. 

Sonuç 



• Bilgi paketinin işlevsel olması bunun mutlaka 
üniversitelerdeki bilgi sistemlerine entegre 
edilmesi gerekir. 

• Ders anlatım(syllabus) çizelgelerinin 
değerlendirme kısmı olduğu gibi dönem sonu 
başarı değerlendirme modüle aktarıldı 

Diğer uygulamalar:Bilgi paketinin öğrenci 
bilgi yönetim sistemine entegrasyonu 







>TYYÇ-TAY-PY sisteminin program 
akreditasyonları için iyi bir temel oluşturduğu 
anlaşıldı. 

>Bu sistem oluştutulduktan iki yıl sonra 
Mühendislik Fakültesi MÜDEK’e başvurmuş 
bulunuyor. 

 

Program akreditasyonu ve yeterlilikler 
çerçevesi 



 
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği: 2011 - 2012 

Dönem : Bahar  

 
# 

Program Yeterlilikleri / 

Çıktıları 
P.std P.os 

01 Uluslararası İlişkiler ve 

AB Çalışmaları alanında 

edinilen ileri düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri kullanabilmek 

11.22 13.53 

02 Uluslararası İlişkiler ve 

AB Çalışmaları 

alanlarındaki kavram ve 

kuramları bilimsel 

yöntemlerle 

inceleyebilmek, ilgili 

verileri toplayabilmek, 

yorumlayabilmek ve 

değerlendirebilmek, 

11.86 14.41 

03 Uygulamada karşılaşılan 

ve öngörülemeyen çok 

boyutlu sorunları çözmek 

için bireysel ve grup üyesi 

olarak sorumluluk 

alabilmek, 

9.88 12.06 

04 Bölgesel ve küresel 

konuları/sorunları 

tanımlayabilmek, 

10.56 12.65 



• Yeterlilikler çerçevesi yeni açılan programların 
müfredatlarının değerlendirilmesinde önemli 
bir ölçüt oldu. 

• Bir çok müfredat önerisi bu çerçeveye(bilgi-
beceri-yetkinlikler) uymadığı için değiştirildi.  

Yeni açılan programların müfredatlarının 
oluşturulması 



• Üniversiteler Bologna sürecinin gerekirliklerini 
mevcut süreçlerine entegre etmeye çalışırken, 
benzer çabanın YÖK’de olması gerekir. 
Örnek:yeni program teklif dosyasında 
yeterliliklerle ilgili bir değerlendirme istenebilir 
vb. 

•  ülkemizde verilmekte olan tüm öğretim 
düzeylerinin yeterliliklerini belirleme, birbiriyle 
ilişkisini sağlayan ve mekanizmaları 
oluşturan:ulusal eşgüdüm kurulu 

 

Öneriler 



 

 

 

 

 

TEŞEKKÜRLER!   
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