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Niçin Bologna Süreci?

•Günümüz Avrupa’sında, 21. Yüzyılın bilgi çağı
 olacağı

 
düşüncesi, 

•Bilgi Avrupa’sını
 

oluşturmak ve Avrupa 
Yükseköğretim sisteminin yapısallığında bir 
bütünlüğe gidebilmek,
•

 
2010 yılına kadar Avrupa’da ortak bir 

yükseköğretim alanı
 

yaratmak,
•Yani bir Avrupa yenilenme sürecidir. 
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Pek çok uluslararası
 

kuruluşun işbirliği ile 
46 üye ülke

 
tarafından oluşturulan ve 

sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. 
Bologna Süreci hedefleri 10 Eylem Başlığı

 altında özetlenmiştir. 
Bütün üyelerin hepsi 2010 yılına kadar 
Bologna Bildirisi ile tanımlanan ortak 
hedeflere ulaşmak zorundadır.

Niçin Bologna Süreci?

PEMAT- 09 - ISPARTA



GGüüccüünnüü
 

bilgiden ve bilimden alacak olan bilgiden ve bilimden alacak olan 
Bilgi AvrupaBilgi Avrupa’’ssıında, nda, 
Avrupa coAvrupa coğğrafyasrafyasıındaki ndaki üülkeleri hem birbiri lkeleri hem birbiri 
ile uyumluile uyumlu--birbirini tamamlaybirbirini tamamlayııccıı

 
hem de hem de 

rakiplerinden rakiplerinden üüststüün kn kıılacak bir lacak bir 
YYÜÜKSEKKSEKÖÖĞĞRETRETİİM SM SİİSTEMSTEMİİ

 oluoluşşturulmasturulmasıı
 

hedeflenmihedeflenmişştir.tir.

Niçin Bologna Süreci?
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AB’ye aday ülke durumunda olan Türkiye’nin 
yükseköğretimle ilgili olarak ileriye yönelik planlarında, 
AB ülkelerinin yükseköğretimdeki eğilimlerini göz önüne 
alması

 
ve bu alandaki gelişmeleri yakından izlemesi 

gerekmektedir.
Ülkemiz, (19 Mayıs 2001’de Prag’da imza atmıştır)
Bologna süreci veya Avrupa’da ortak bir yükseköğretim 
alanı

 
yaratma reformu süreci kapsamında;

•
 

2010 yılında pilot uygulamaya, 
•

 
2012 yılında ise tüm üniversite kurumlarında

 uygulamaya geçilmesi öngörülmüştür.  

Türkiye’nin Bologna Süreci ile olan İlişkisi?
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Yeni bir sistemin uyarlaması
 

değil, var olan sistemlerin ortak 
bir payda da buluşturulmasından ibaret olan –reform 
denilemeyecek-

 
bir “yenilenme”

 
hareketidir.

Çünkü
 

ortada yeni bir sistem bulunmamakta tam aksine,
•

 
kurumlar arası

 
hareketlilik, 

•
 

müfredatların geliştirilmesi, 
•

 
derecelerin tanınması, 

•
 

stratejik planlama ve tanınmayı
 

sağlamak için ortak 
öğretim sürelerinin oluşturulması

 
gibi……

bir dizi ‘yenilikler’
 

önerilmiştir. 
Bu yenilikler, var olan sistem veya sistemlerin köklü

 dönüştürülmesi ile değil, karşılıklı
 

öğrenme içinde gözden 
geçirilmesi ve birbirine yaklaştırılması

 
ile hayata 

geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bologna Süreci
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Daha önce, Batı’da var olan sistemleri 
Türkiye’ye ithal etmek çeşitli dönemlerde 
paylaşılan bir uygulama olmuşken, 
günümüzde “Avrupa ülkeleri ile birlikte 
yenilenme”

 
fırsatı

 
ortaya çıkmıştır. “

Bologna süreci ile ortaya çıkan “Değişim 
Anlayışı” ortaklıklar ve iletişim üzerine 
kurulmuştur. 
Bu anlayış, öğretim/öğrenim ortamının 
ihtiyaç

 
duyduğu katılımcı

 
bir yaklaşım 

biçimidir. 
.

PEMAT- 09 - ISPARTA



Bu amaçla gelecekte genç
 

kuşakların yalnız 
Avrupa genelinde değil, Türkiye’de de daha 
pozitif bir öğretim/öğrenim ortamına 
katılımlarını

 
sağlayabilecektir. 

Bologna süreci, Türkiye için bir fırsat olup 
kararlılıkla ve yaygın olarak uygulanmadığı

 takdirde, ilk defa ‘Avrupa ile birlikte’
 

girilen bir 
‘yenilenme’

 
sürecini kaçırabilecektir. 

Avrupa’da 2010’dan itibaren tam anlamıyla 
oluşturulacak olan öğretim/öğrenim sistemi, 
belki de bir yanılsama içinde yeni bir sistem 
gibi algılanıp, Türkiye’ye ithal edilmesi söz 
konusu olacaktır

PEMAT- 09 - ISPARTA



Ancak Üniversitelerimizde bu konuda yapılan 
çalışmalar kapsamında henüz konunun;

tam olarak algılanamadığı, 
niçin, 
nasıl ve 
ne şekilde bu sürecin tamamlanacağı

 
konusunda 

belirsizliğin ve isteksizliğin olduğu gözlenmektedir. 

Aynı
 

durum Bologna sürecinin veya Avrupa’da ortak bir yükseköğretim 
alanı

 
yaratma reformu sürecinin Peyzaj Mimarlığı

 
Bölümlerini nasıl 

etkileyeceği ve nasıl olması
 

gerektiği konusunun tartışılmaya açılması
 önemlilik arz etmektedir. 
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Bologna Sürecinin Tarihi 
•

 
25 Mayıs 1998 tarihinde 4 Avrupa Ülkesinin 
(İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya) Eğitim 

Bakanları, tarafından yayınlanan “Sorbonne
 Bildirgesi’’

 
ilk temelleri atılmıştır.

•
•

 
19 Haziran 1999’da 29 ülkenin 
yükseköğretiminden sorumlu Bakanları

 tarafından “Bologna Bildirgesi”
 

imzalanması
 ve yayımlanması

 
ile başlamıştır.
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Bologna Süreci’
 

ile 6 temel hedef öngörüldü
 (19 Haziran 1999 )

1.
 

Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir 
yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak 

2.
 

Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak 
üzere iki aşamalı

 
derece sistemine geçmek,

3.   Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European
 

Credit
 Transfer System, ECTS) uygulamak,

4.   Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini 
sağlamak ve yaygınlaştırmak,

5.   Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını
 oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

6.   Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmektir.
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19 Mayıs 2001’de Prag’da
 

toplanan 32 Avrupa 
ülkesinin katılımı

 
ile (Türkiye de dahil olmak üzere)

 yükseköğretimden sorumlu Bakanları,
 Bologna Süreci’ne 3 hedef daha eklenmiştir.

7. Yaşam boyu öğrenimin teşvik etmek,
8.

 
Öğrencilerin ve yükseköğretim 

kurumlarının sürece aktif katılımını
 

sağlamak,
9. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı

 
cazip 

hale getirmektir.
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2003’te Berlin’de
 

toplanan 33 Avrupa 
ülkesinin Yükseköğretim Bakanları

 Bologna Süreci’ne, 10 madde eklemiştir.

•“Avrupa Araştırma Alanı(
 

ERA) ile 
•Avrupa Yükseköğretim Alanı

 
( EHEA) 

•arasında bir sinerji kurmak ve Doktora 
çalışmaları”

 
konulu madde ilave edilmiştir.
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2005 Bergen
 

Konferansı’ndan önce
Bologna Süreci’nin bütün üyelerinden Bergen

 Bakanlar Konferansı’ndan önce ulusal bir rapor 
yayımlamaları

 
istenmiştir. 

Üye ülkelerde sürece hız kazandırmak ve durum 
tespiti yapmak amacıyla, gerçekleştirilmek üzere, 
aşağıda belirtilen 3 öncelik alanını

 
belirlemişlerdir:

Bu öncelikli alanlar:
Yükseköğretimde (Lisans ve Yüksek Lisans olmak 

üzere) iki aşamalı
 

derece yapısı
Yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri ve 

öğrenim sürelerinin tanınması,
•

 
Kalite güvencesidir.
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a-
 

İki Aşamalı
 

Derece Sistemi: 
Yükseköğretim için iki temel aşama üzerine 
kurulu ulusal derece sistemi tanıtılmıştır. 
İkinci aşamaya geçmek için en az üç

 
yıl süren 

ilk aşamanın başarılı
 

bir şekilde 
tamamlanması

 
gerekmektedir. İlk aşama 

sonrasında elde edilen ödül iş
 

piyasası
 

ile 
alakalı

 
olmalıdır. 

İkinci aşama yüksek lisans ve/veya doktora 
derecesi ile sonuçlanmalıdır.
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b-Derecelerin ve Eğitim Sürelerinin 
Tanınması: 
Kolaylıkla anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir 
dereceler sisteminin benimsenmesi 
hususunda, üyeler Lizbon Tanıma 
Anlaşması’nı

 
imzalamaya teşvik edilmiştir. 

Buna ilaveten, üyeler mezun olan her 
öğrencinin otomatik ve ücretsiz olarak yaygın 
Avrupa dillerinden birinde Diploma Eki alması

 gerektiği konusunda hem fikirdir.
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c-Kalite Güvencesi: 
Kalite güvencesi, en başta kurumların sorumluluğunda 
olmalıdır. Ulusal kalite güvencesi sistemi aşağıda 
belirtilen unsurları

 
içermelidir:

* Süreçte yer alan kurum ve kuruluşların 
sorumluluklarının tanımlanması
* Program ve kurumların değerlendirilmesi (dahili 
değerlendirme, harici gözden geçirme, öğrencilerin 
katılımı, ve sonuçların yayımlanması)
* Akreditasyon, belgelendirme veya karşılaştırılabilir 
işlemler sistemidir
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Bologna Süreci’nin 10 Eylem Başlığı:
1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir 
yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak 
(bu amaç

 
doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının 

geliştirilmesi),
2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak 
üzere iki aşamalı

 
derece sistemine geçmek,

3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European
 

Credit
 Transfer System, ECTS) uygulamak,

4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini 
sağlamak ve yaygınlaştırmak,
5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını

 oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek,
7. Yaşam boyu öğrenimi teşvik etmek,
8. Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece 
aktif katılımını

 
sağlamak,

9. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale 
getirmek,
10. “Avrupa Araştırma Alanı

 
ile Avrupa Yükseköğretim 

Alanı
 

arasında bir sinerji kurmak ve Doktora 
çalışmalarıdır.

Bütün üyeler 
(TOPLAM 46 
üye)
2010 yılına 
kadar Bologna 
Süreci ortak 
hedeflere 
ulaşmak 
zorundadır.



•Pek çok uluslararası
 

kuruluşun işbirliği ile 
ülke

 
tarafından oluşturulan ve sürdürülen, 

alışılmışın dışında bir süreçtir.
 

Sürece üyelik hükümetler/devletlerarası
 

herhangi 
bir anlaşmaya dayanmamaktadır.

 Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin 
yasal bir bağlayıcılığı

 
bulunmamaktadır. 

Süreç
 

tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile 
katıldıkları

 
bir oluşumdur ve ülkeler Bologna 

Süreci’nin öngördüğü
 

hedefleri kabul edip etmeme 
hakkına sahiptirler.
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Bologna Süreci İLKELERİ
Avrupa Yükseköğretim Alanı

 
oluşturulması

 
hedefi, her ülkenin 

kendi yükseköğretimi sistemi felsefesi ile işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilebilir. Tümü

 
Bologna Bildirisi ve/veya Prag ve 

Berlin Bildirileri’ne uzanan bu prensiplerin detaylı
 

olarak 
aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir: 

- Öğrencilerin ve Öğretim Elemanlarının 
Uluslararası

 
hareketliliği,

-
 

Özerk üniversiteler,
-

 
Yükseköğretim yönetimine öğrencilerin 

katılımı,
-

 
Yükseköğretim için kamusal sorumluluk,

-
 

Bologna Süreci’nin sosyal boyutudur.



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

 
düzeyde yürütülmektedir. 

Bologna Süreci Nasıl İşliyor?:
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Uluslararası
 

düzeyde

Bologna Süreci İzleme Grubu
(Bologna Follow-Up

 
Group, BFUG)’dur. 

•
 

Hedeflerin gerçekleştirilmesi, 
•

 
Alınacak önlemleri karara bağlamak,

•
 

Sürecin gelişimi ve koordinasyonundan 
sorumludur.

BFUG, 2001 Prag Avrupa Bakanlar 
Toplantısında kurulmuştur

 
ve Bologna 

Süreci’ne dahil olan ülkelerin 
temsilcilerinden oluşmaktadır.
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Bologna Süreci İzleme Grubu
 (Bologna Follow-Up

 
Group, BFUG;)

•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

 
danışman üye statüsünde dahil edilmişlerdir. 
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Ulusal düzeyde Bologna 
Süreci

Ulusal düzeyde Ülkelerin
•Yükseköğretimden sorumlu bakanlıkları, 
•ulusal rektörler konferansları/komiteleri, 
•ulusal üniversite birlikleri, 
•ulusal öğrenci birlikleri 
•kalite güvencesi kuruluşları, 
•işverenler vb kuruluşlar
tarafından yürütülmektedir. 
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Kurumsal düzeyde, 
Bologna Süreci

Yükseköğretim kurumları, 
fakülteler, 
bölümler 
öğrenci ve öğretim görevlileri temsilcileri 
tarafından yürütülmektedir.
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1-
 

Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin 
Tanınmasına İlişkin adlı

 
Lizbon Tanıma Sözleşmesi 

Avrupa Konseyi 11 Nisan 1997 tarihinde imzalanmıştır.
Amaç:

 
Avrupa Bölgesi’nde bir başka ülkeden alınmış

 olan derece ve öğrenim sürelerinin tanınmasına ilişkin 
usulleri belirleyen ve hukuksal bağlayıcılığı

 
olan bir 

belgedir.
Türkiye, Sözleşmeyi 01.12.2004 tarihinde imzalamış

 
ve 

Sözleşme 01.03.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
“Yurtdışı

 
Yükseköğretim Diplomaları

 
Denklik 

Yönetmeliği”
 

26519 sayılı
 

resmi gazete-
 

11 Mayıs 2007 
tarihinde yürürlüğe girmiştir 

ÜLKEMİZDEKİ
 

BOLOGNA SÜRECİ
 

ÇALIŞMALARI:

http://www.yok.gov.tr/duyuru/lizbon_recognation.pdf
http://www.yok.gov.tr/duyuru/lizbon_recognation.pdf
http://www.yok.gov.tr/duyuru/denklik_yonetligi_resmi_gazete.pdf
http://www.yok.gov.tr/duyuru/denklik_yonetligi_resmi_gazete.pdf


2-
 

Diploma Eki
 

(DE), 

YÖK Genel Kurul’un 11 Mart 2005 tarihli toplantıda aldığı
 karara göre, konu ile ilgili alt yapı

 
çalışmalarının 

tamamlanması
 

ve 
,2005–2006 öğretim yılı

 
itibariyle yükseköğretim 

kurumlarından mezun olacak öğrencilere diplomalarına ek 
olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylı

 
diploma 

ekinin öğrencinin talebi üzerine verilmesi, bu diploma 
ekinin ilk nüshasının ücretsiz olması

 
ve AB dillerinden 

yaygın olarak kullanılan İngilizce, Fransızca ve Almanca 
dilerinden birinde düzenlenmesi için çalışmalara 
girişilmiştir.

http://yok.gov.tr/avrupabir/DiplomaEki.pdf


3-
 

Avrupa Kredi transfer Sistemi (AKTS), 
öğrenci merkezli, öğrencinin iş

 
yüküne dayalı

 
bir kredi sistemidir. 

Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması
 gereken çalışmaların tümünü

 
(teorik ders, uygulama, seminer, 

bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir birimdir. 
Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, 
bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi 
olarak da kullanılmaktadır. Öğrenci hareketliliğini ve öğrencilerin 
yurt dışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde akademik 
olarak tanınmasını

 
kolaylaştırmak için Avrupa Birliği tarafından 

geliştirilen AKTS, yükseköğretim kurumlarına, program 
müfredatlarının hazırlanmasında yardımcı

 
olurken, programların 

ulusal ve uluslararası
 

ölçekte daha rahat biçimde 
karşılaştırılabilmesine olanak sağlamakta ve buna bağlı

 
olarak, 

Avrupa Yükseköğretimini diğer kıtalar arasında daha çekici hale 
getirmektedir. 



Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve 
notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma 
çalışmalarını

 
yoğunlaştırmış

 
durumdadırlar. 

Bu kapsamda, üniversitelerde hem AKTS’nin
 

uygulanışından 
hem de öğrencilerin AKTS üzerine bilgilendirilmesinden 
sorumlu olmak üzere AKTS kurum koordinatörleri ve her 
fakülte / bölüm için ayrı

 
AKTS bölüm koordinatörleri 

belirlenmiştir. 

Aynı
 

zamanda, Bologna Ulusal Takımı, Yükseköğretim Kurulu 
ile birlikte, özellikle yeni kurulmuş

 
olan üniversitelerdeki 

akademisyenleri AKTS’nin
 

doğru şekilde hesaplanması
 konusunda bilgilendirmek amacıyla ulusal ve/veya bölgesel 

düzeyde toplantılar, çalıştaylar
 

düzenleyerek üniversitelerdeki 
AKTS çalışmalarını

 
hızlandırmaktadırlar.



4-
 

Ülkemizde yükseköğretimde kalite standartlarının 
oluşturulması

 
ve bu alanda uluslararası

 
uyumluluğun 

sağlanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından 
2005 yılında eğitim, öğretim, araştırma aktivitelerinin 
kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi temel 
amacıyla Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve 
İlkelerine (ESG)

 
de uygun olacak şekilde 

“Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği”

 yayınlanmıştır.
BU amaçla Yükseköğretim Kurumları

 
Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu 
(YÖDEK)

 
kurulmuştur

http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf
http://www.yodek.org.tr/yodek/files/e64f6efb106e056da767a698f8434090.pdf
http://www.yodek.org.tr/yodek/files/e64f6efb106e056da767a698f8434090.pdf
http://www.yodek.org.tr/
http://www.yodek.org.tr/
http://www.yodek.org.tr/


Yükseköğretim Kurulu tarafından 
28.04.2006 tarih ve 2006/8 sayılı

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Kararı
 

ile 
kurulan ilk

 
Yükseköğretim Yeterlikler 

Komisyonu
 

(YYK)
 

üyeleri Yükseköğretim 
Kurulu ve Yükseköğretim Kurumları

 temsilcilerinden oluşturulmuş
 

ve 
çalışmalarını

 
04.02.2008

 
tarihine kadar 

sürdürmüştür. 



Komisyon bu tarihler arasında sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 
ağırlıklı

 
olarak QF-EHEA düzey tanımlayıcılarını

 
kullanarak 

yükseköğretimin her düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora) sonunda asgari olarak kazanılması

 
gereken

 
bilgi

 
ve 

kavrama, kavrananları
 

uygulama ve geniş
 

anlamda yetkinlere  
göre tanımlamış

 
ve bu kapsamda öğrenim çıktılarından oluşan 

“Türk Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi”nin ilk taslak 
versiyonunu

 
ilgili paydaşların görüşlerine ve katkılarına 

sunulmuştur.

10.07.2008 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
 

tarafından 
UYÇ

 
çalışmalarını

 
sürdürmek üzere Komisyon üyeleri yenilenmiş

 ve Komisyon çalışmalarına destek vermek üzere “Yükseköğretim 
Yeterlikler Çalışma Grubu”

 
kurularak, ilgili alandaki hazırlık 

çalışmaları
 

yeniden başlatılmıştır.11 aşamada tamamlanması
 öngörülen ulusal yeterlikler oluşturma sürecinde yapılacak olan 

çalışmaların takvimi belirlenmiştir.

http://www.yok.gov.tr/duyuru/tyuyc_ara_raporu.pdf
http://www.yok.gov.tr/duyuru/tyuyc_ara_raporu.pdf


•Öngörüler
•2006 yılında başlatılmış

 
olan UYÇ’nin

 
hazırlanması

 
ve 

onaylanmasının
 

Mart 2009 yılına kadar tamamlanması,
•gerekli idari organizasyonel

 
yapılanmanın

 
Mayıs 2009 kadar 

tamamlanması
•Çerçevenin öncelikle pilot ölçekte

 
belirlenecek olan kurum ve 

programlarda uygulanmasının 2010 yılına kadar
 

tamamlanması,
•tüm kurumları

 
ve programları

 
kapsayacak şekilde uygulanmasının 

ise 2012 yılı
 

sonuna
 

tamamlanması
 

planlanmıştır. 
•Yeterliklerin UYÇ’ne

 
belirli bir kalite güvencesi sistemi ile dahil 

edilmesi çalışmalarının 2012–2015 yılları
 

arasında, 
•Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlikler Çerçeveleri ile uyumluluğunun 
belgelendirilmesi çalışmalarının ise 2010–2012 yılları

 
arasında

 tamamlanması,
•UYÇ’ne

 
ait çalışmaların ve gelişmelerin yer alacağı

 
UYÇ

 
WEB 

sayfasının ise 2009 yılı
 

içerisinde hazırlanması
 

ve kullanıma açılması
 beklenmektedir



ÜLKEMİZDEKİ
 

PEYZAJ MİMARLIĞI 
ve BOLOGNA SÜRECİ

GGüünnüümmüüzde Peyzaj Mimarlzde Peyzaj Mimarlığıığı
 

eeğğitimi Ziraat, Orman, itimi Ziraat, Orman, 
GGüüzel Sanatlar ve Mimarlzel Sanatlar ve Mimarlıık gibi farklk gibi farklıı

 
FakFaküültelerde lisans ltelerde lisans 

ve lisansve lisansüüststüü
 

eeğğitim ve itim ve ööğğretim yapretim yapıılmaktadlmaktadıır. r. 
AyrAyrııca ca öözzüünde nde ççok zengin ve farklok zengin ve farklıı

 
ççalalışışma konularma konularıına na 

sahip olmassahip olmasıı
 

ve Bve Bööllüümlerin/programlarmlerin/programlarıın farkln farklıı
 

yapyapıılanma lanma 
iiççersinde yer almasersinde yer almasıı

 
istenilen nitelikte ve distenilen nitelikte ve düüzeyde peyzaj zeyde peyzaj 

mimarmimarıı
 

ve peyzaj teknikeri yetive peyzaj teknikeri yetişştirilmesini stirilmesini sıınnıırlamaktadrlamaktadıır. r. 
Bununla birlikte Peyzaj MimarlBununla birlikte Peyzaj Mimarlığıığı

 
disiplininin mevcut disiplininin mevcut 

sistem isistem iççinde akademik, einde akademik, eğğitim ve itim ve ööğğretim, bilimsel, retim, bilimsel, 
yasal, yyasal, yöönetsel  ve mesleki uygulama netsel  ve mesleki uygulama ööllççeeğğinde pek inde pek ççok ok 
sorun yasorun yaşşandandığıığı

 
da bilinmektedir. Bu sorunlarda bilinmektedir. Bu sorunlarıın n 

çöçözzüümmüünde aslnde aslıında Bologna snda Bologna süüreci temel bir bareci temel bir başşlanglangııçç
 ve yaklave yaklaşışım olarak algm olarak algıılanmallanmalııddıır.r.
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Bologna sürecinde belirlenen özellikle 
10 eylem başlığının
Ülkemizdeki mevcut Peyzaj Mimarlığı

 Disiplinine yansıması
 

ve etkisi 
konusundaki öngörüler şu şekilde 
özetlenebilir;
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Bologna sBologna süüreci kapsamreci kapsamıındaki yenilenme ndaki yenilenme 
ssüürecinin Peyzaj Mimarlrecinin Peyzaj Mimarlığıığı

 
akademisyenleri akademisyenleri 

arasarasıında algnda algıılama ve lama ve farkfarkıındalndalığıığınn
 

henhenüüz z 
oluoluşşmadmadığıığı

 
ggöörrüülmektedir lmektedir 

Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı
 

BBööllüümmüü, T, Tüürkiyerkiye’’de ki de ki 
üüniversitelerde birbirinden farklniversitelerde birbirinden farklıı

 
fakfaküültelerde ltelerde 

bulunmasbulunmasıından dolayndan dolayıı
 

uygulama ve müfredat 
farklılığı

 
bulunmaktadbulunmaktadıır. Bu sadece r. Bu sadece üülkemizde lkemizde 

dedeğğil diil diğğer er üülkelerdeki lkelerdeki üüniversiteler iniversiteler iççinde geinde geççerli erli 
bir sorundur. bir sorundur. 
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Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı
 

ççalalışışmalarmalarıınnıın n ççok geniok genişş
 

konularkonularıı
 kapsamaskapsamasıı

 
nedeniyle istenilen ve yeterli kalitede peyzaj nedeniyle istenilen ve yeterli kalitede peyzaj 

mimarmimarıı
 

yetiyetişştirmede stirmede sııkkııntntıılar yalar yaşşanmaktadanmaktadıır. Bu nedenle r. Bu nedenle 
Lisans dLisans düüzeyinde zeyinde öözellikle zellikle üçüncü

 
yıldan itibaren 

uzmanlaşmaya gidilmeli, ülkenin ihtiyaç
 

duyduğu iş
 alanlarına yönelik farklı

 
konularda uzman peyzaj 

mimarları
 

yetiştirilmelidir. . 

Lisans ders programLisans ders programıı
 

bu kapsamda yeniden revize bu kapsamda yeniden revize 
edilmelidir. edilmelidir. ÖÖzellikle genizellikle genişş

 
katkatııllıımlmlıı

 
bir yaklabir yaklaşışımla mla 

akademisyenler tarafakademisyenler tarafıından zorunlu ve sendan zorunlu ve seççimlik lisans imlik lisans 
dersleri ve dersleri ve ööncelikleri belirlenmelidir. Bu konu Bologna ncelikleri belirlenmelidir. Bu konu Bologna 
yenilenme syenilenme süürecinin en recinin en öönemli bilenemli bileşşenini enini 
oluoluşşturmaktadturmaktadıır. r. 
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Peyzaj Mimarlığı
 

Fakültesi kurulması
 

fikri  
(PEMAT 1999-Adana) aslında Bologna sürecinin 
gerçekleştirilmesi kapsamında önemli bir açılım 
sağlayabilir.

 
Bu nedenle acil eylem planı

 oluşturularak alt yapısı
 

hazırlanmalıdır. 
Peyzaj Mimarlığı

 
ile ilgili önlisans, lisans, yüksek 

lisans ve doktora programları
 

birbirlerinden 
kopuk bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu 
süreçleri bir bütün olarak ilişkilendirilmeli ve 
entegre edilmelidir.

 
Bologna sürecinin 

hedeflerinden biri olan iki aşamalı
 

derece 
sistemini özellikle Lisans ve Yüksek Lisans 
süreçlerini bu bağlamda ilişkilendirilerek eyleme 
dönüştürülmelidir. 
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Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( ECTS) tAvrupa Kredi Transfer Sistemi ( ECTS) tüüm m 
FakFaküülte ve Blte ve Bööllüümlerde kamlerde kağığıt t üüzerinde zerinde 
verilmesine raverilmesine rağğmen kredi sisteminin germen kredi sisteminin gerççek ek 
anlamda gerek uygulama gerekse ilgili mevzuat anlamda gerek uygulama gerekse ilgili mevzuat 
ve yve yöönetmeliklerde eyleme dnetmeliklerde eyleme döönnüüşşttüürrüülemedilemediğği i 
ggöörrüülmektedir.lmektedir.

 
Avrupa Kredi Transfer Sistemini Avrupa Kredi Transfer Sistemini 

((EuropeanEuropean
 

CreditCredit
 

Transfer Transfer SystemSystem, ECTS) , ECTS) 
kapsamkapsamıında derslerin teorik ders, uygulama, nda derslerin teorik ders, uygulama, 
seminer, bireysel seminer, bireysel ççalalışışma, sma, sıınavlar, navlar, öödevler vb.  devler vb.  
şşeklinde kredilendirilmesi ve sadece tek seklinde kredilendirilmesi ve sadece tek sıınav nav 
notu olarak denotu olarak değğil til tüüm bu m bu ççalalışışmalarmalarıın karn karşışıllığıığı

 olarak baolarak başşararıı
 

notunun belirlenmesi notunun belirlenmesi 
gerekmektedir.gerekmektedir.
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Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı
 

BBööllüümlerinde smlerinde süürekli yenilenme srekli yenilenme süürecini recini 
gergerççekleekleşştirebilmek itirebilmek iççin Her bir Bin Her bir Bööllüüm kalite gm kalite güüvence vence 
sistemi olusistemi oluşşturarak Bturarak Bööllüümler arasmler arasıı

 
kalite gkalite güüvencesi vencesi 

sistemleri asistemleri ağığı
 

oluoluşşturulmalturulmalıı
 

ve yaygve yaygıınlanlaşşttıırrıılmallmalııddıır. r. 

((Kalite gKalite güüvencesi: Evencesi: Eğğitim ve itim ve ööğğretim retim üürrüün veya hizmetin her tn veya hizmetin her tüürlrlüü
 kalite unsurunu tam olarak yerine getirdikalite unsurunu tam olarak yerine getirdiğğine dair gine dair güüvence vence 

sasağğlayabilmek ilayabilmek iççin yapin yapıılan tlan tüüm planlm planlıı
 

ve sistematik ive sistematik işşlemleri lemleri 
kapsamaktadkapsamaktadıır). r). Bu amaBu amaççla Peyzaj Mimarlla Peyzaj Mimarlığıığı

 
BBööllüümlerinin kalite mlerinin kalite 

ggüüvencesi stratejik planlarvencesi stratejik planlarıınnıın hazn hazıırlamasrlamasıınnıı
 

gerektirmektedir. gerektirmektedir. 

(Stratejik Plan: Orta ve uzun vadeli ama(Stratejik Plan: Orta ve uzun vadeli amaççlarlarıınnıı, temel ilke ve , temel ilke ve 
politikalarpolitikalarıınnıı, hedef ve , hedef ve öönceliklerini  ve bunlara ulanceliklerini  ve bunlara ulaşşmak imak iççin in 
izlenecek yol ve yizlenecek yol ve yööntemler ile kaynak dantemler ile kaynak dağığıllıımmıınnıı

 
iiççeren planderen plandıır). r). 

Stratejik planda kalite yStratejik planda kalite yöönetimi ilkeleri netimi ilkeleri ççererççevesinde hazevesinde hazıırlanmalrlanmalııddıırr..
(KAL(KALİİTE YTE YÖÖNETNETİİMMİİ

 
İİLKELERLKELERİİ: Payda: Paydaşş

 
merkezli hizmet ve merkezli hizmet ve üüretim, retim, 

ÜÜst yst yöönetimin netimin ööncncüüllüük ve k ve öörnek olma irnek olma işşlevi, levi, ÖÖnce insan anlaynce insan anlayışıışı, , 
SSüürekli rekli İİyileyileşştirme, Detirme, Değğiişşim, Katim, Katııllıımcmcııllıık ve Yaratk ve Yaratııccııllıık, Veriye ve k, Veriye ve 
İİstatistiksel Dstatistiksel Düüşşüünmeye Dayalnmeye Dayalıı, Y, Yöönetim ve Karar Verme, netim ve Karar Verme, 
ÇÇalalışışanlaranlarıın Yetkilendirilmesi gibi).n Yetkilendirilmesi gibi).
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Her Bölüm, sürekli iyileşme için veri tabanları
 ve iç

 
denetim mekanizmaları

 
oluşturmalıdır.  

İyileşme süreçlerini somut veri ve göstergelerle 
ölçmelidirler. 
Seçtikleri örneğe ulaştıklarında akreditasyon 
işlemlerini başlatmalıdırlar. Bu bağlamda her 
Bölüm, Kurum stratejik planı

 
ile uyumlu kendi 

stratejik planlarını
 

ve akreditasyon el kitaplarını
 hazırlamalıdırlar. Öz değerlendirmelerini 

yapmalı, hedef (vizyon) ve görevleri (misyon) 
belirlemelidirler.  Kendilerine akredite olmuş

 örnek programlar seçerek yol haritalarını
 çizmelidirler.  Akredite olarak saygınlıklarını

 arttırmalıdırlar. 
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Bologna SBologna Süürecireci’’nin banin başşararııssıı
 

iiççin temel koin temel koşşullardan biri ullardan biri 
ööğğrenci katrenci katııllıımmıınnıın n ççok yok yöönlnlüü

 
olarak artolarak artıırrıılmaslmasııddıır.r.

 Bologna SBologna Süürecireci’’nin nin ööngngöördrdüüğğüü
 

şşekilde ekilde ööğğrenci merkezli renci merkezli 
eeğğitim yitim yööntem ve yaklantem ve yaklaşışımlarmlarıınnıın uygulanmasn uygulanmasıı, , 
hareketlilihareketliliğğin in öönnüündeki engellerin kaldndeki engellerin kaldıırrıılmaslmasıı

 
ve Bologna ve Bologna 

SSüürecireci’’nin tamamlaynin tamamlayııccıı
 

bir parbir parççasasıı
 

olan sosyal boyut olan sosyal boyut 
ççererççevesindeevesinde

 
ööğğrencilerin sosyal ve ekonomik rencilerin sosyal ve ekonomik 

gegeççmimişşlerinden kaynaklanan engeller olmadan, lerinden kaynaklanan engeller olmadan, 
eeğğitimlerini tamamlayabilmeleri ve her ditimlerini tamamlayabilmeleri ve her düüzeyde ezeyde eşşit it 
ffıırsata dayalrsata dayalıı

 
katkatııllıımmıın artn artıırrıılmaslmasıı

 
amaamaççlarlarıına yna yöönelik nelik 

ÜÜniversitelerin niversitelerin ÖÖğğrenci Konseyleri ile grenci Konseyleri ile göörrüüşş
 

ve ve 
deneyimlerin payladeneyimlerin paylaşışılmaslmasıı

 
ve bunlarve bunlarıın hayata gen hayata geççirilmesi irilmesi 

zorunludur. zorunludur. 

ÖÖzellikle Bzellikle Bööllüüm ym yöönetimine ve karar verme snetimine ve karar verme süürereççlerine lerine 
ööğğrenci temsilcilerinin katrenci temsilcilerinin katııllıımmıınnıın san sağğlanmaslanmasıı, ders , ders 
anlatanlatıımlarmlarıında nda ööğğrencilerin aktif olmasrencilerin aktif olmasıı

 
ve ve ööğğrenci renci 

merkezli bir anlaymerkezli bir anlayışıışın temel aln temel alıınmasnmasıı
 

hedeflenmelidir.hedeflenmelidir.
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GGüünnüümmüüzde dizde diğğer er üülkelerle denklik ve tanlkelerle denklik ve tanıınma nma 
hala sorun olmaktan kurtulamamhala sorun olmaktan kurtulamamışışttıır. Tr. Tüürkiyerkiye’’de de 
Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı

 
BBööllüümmüü

 
ööğğrencileri olarak direncileri olarak diğğer er 

Avrupa Avrupa üülkelerinde tamamlkelerinde tamamııyla denklik yla denklik 
sasağğlanmaslanmasıı

 
gerekmektedir.gerekmektedir.

Kendi Kendi üüniversitemizde okurken yurtdniversitemizde okurken yurtdışıışındaki ndaki 
üüniversitelerde eniversitelerde eğğitim gitim göörmek ve paylarmek ve paylaşışımlarda mlarda 
bulunmak ibulunmak iççin daha in daha ççok ok ööğğrenci derenci değğiişşimi olacak imi olacak 
şşekilde giriekilde girişşimlerde bulunulmalimlerde bulunulmalııddıır. r. 

PEMAT- 09 - ISPARTA



ÖÖğğrencilerin ve rencilerin ve ööğğretim elemanlarretim elemanlarıınnıın hareketlilin hareketliliğğini ini 
sasağğlamak ve yayglamak ve yaygıınlanlaşşttıırmak amacrmak amacııyla yurt iyla yurt iççi ve yurt i ve yurt 
ddışıışı

 
ortak bilimsel projelerin hazortak bilimsel projelerin hazıırlanmasrlanmasıı, , ööğğrenci ve renci ve 

ööğğretim gretim göörevlilerinin farklrevlilerinin farklıı
 

bbööllüümlerde ortak emlerde ortak eğğitim ve itim ve 
ööğğretim retim ççalalışışmalarmalarıına katna katıılmaslmasıı

 
sasağğlanmallanmalııddıır.r.

 
Bu Bu 

amaamaççla FARABla FARABİİ
 

ççererççevesinde bevesinde bööllüümler arasmler arasıında inda işşbirlibirliğği i 
yapyapıılarak eylem planlarak eylem planıı

 
oluoluşşturulmalturulmalııddıır. r. 

ÜÜlkemizdeki tlkemizdeki tüüm peyzaj mimarlm peyzaj mimarlığıığı
 

bbööllüümlerinde yaklamlerinde yaklaşışık k 
111 111 ööğğretim retim üüyesi ve 143 yardyesi ve 143 yardıımcmcıı

 
ööğğretim elemanretim elemanıı

 olmak olmak üüzere 250zere 250’’nin nin üüzerinde zerinde ööğğretim elemanretim elemanıı
 

ççalalışışttığıığı
 tahmin edilmektedir. Bu elemanlartahmin edilmektedir. Bu elemanlarıın n öözellikle ihtiyazellikle ihtiyaçç

 duyan bduyan bööllüümlerde imlerde işşlendirilmesi konusunda ilendirilmesi konusunda işşbirlibirliğği i 
yapyapıılmallmalııddıır. r. 
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YaYaşşam boyu am boyu ööğğrenimi terenimi teşşvik etmek ivik etmek iççin her bin her bööllüüm m 
şşimdiden vereceimdiden vereceğği kurslar ve hedef kitlelerini belirlemesi i kurslar ve hedef kitlelerini belirlemesi 
konusunda hazkonusunda hazıırlrlıık yapmalk yapmalııddıır.r.
Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı

 
meslemesleğğinde lisansinde lisansüüststüü

 
öözellikle doktora zellikle doktora 

programlarprogramlarıı
 

saysayııssıı
 

ve ve ççeeşşidi artidi artıırrıılmallmalııddıır. Lisansr. Lisansüüststüü
 ddüüzeyinde zeyinde öözellikle yeni yaklazellikle yeni yaklaşışımlar gelimlar gelişştirilmelidir.tirilmelidir.

 ÖÖrnerneğğin Planlama ve Tasarin Planlama ve Tasarıım Enstitm Enstitüüssüü
 

bbüünyesinde nyesinde 
peyzaj mimarlpeyzaj mimarlığıığı

 
kendine kendine öözgzgüü

 
program veya diprogram veya diğğer er 

disiplinlerle ortak programlar oludisiplinlerle ortak programlar oluşşturulmasturulmasıı
 

babağğlamlamıında nda 
girigirişşimlerde bulunmalimlerde bulunmalııddıır. r. 
Mezun Mezun ööğğrenciler (renciler (ççalalışışanlar), ianlar), işşverenler veya tverenler veya tüüm m 
paydapaydaşşlarla slarla süürekli temas halinde olunmalrekli temas halinde olunmalııddıır.r.

 
Mezun Mezun 

olanlarla belli aralolanlarla belli aralııklarla bir araya gelerek bilgi alklarla bir araya gelerek bilgi alışışveriverişşi i 
sasağğlanmallanmalııddıır.r.
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BBööllüümler arasmler arasıında enda eğğitim/itim/ööğğretim, bilimsel ve akademik retim, bilimsel ve akademik 
aaççııdan ortak dan ortak ççalalışışmalar ve hareketlilimalar ve hareketliliğğin olmamasin olmamasıı

 
en en 

öönemli eksikliklerden birisidir.nemli eksikliklerden birisidir.
 

Bunu saBunu sağğlamak amaclamak amacııyla yla 
öözellikle cozellikle coğğrafi yrafi yöönden birbirine nden birbirine ççok yakok yakıın Bn Bööllüümler mler 
arasarasıında ortak nda ortak ççalalışışmalar temalar teşşvik edilmeli ve kurumsal hale vik edilmeli ve kurumsal hale 
getirilmelidir. getirilmelidir. 

Bologna sBologna süürecinde recinde öözellikle yenilenme szellikle yenilenme süürecinde en recinde en öönemli nemli 
bilebileşşenlerin baenlerin başışında Bnda Bööllüüm ile ilgili bm ile ilgili bilgiye eriilgiye erişşim altyapim altyapııssıı

 ve nitelive niteliğği gelmektedir. i gelmektedir. Mevcut Peyzaj MimarlMevcut Peyzaj Mimarlığıığı
 BBööllüümlerinin web altyapmlerinin web altyapııssıı

 
ve veri tabanve veri tabanıı

 
yetersiz, eksik ve yetersiz, eksik ve 

erierişşebilirliebilirliğği si sıınnıırlrlııddıır. Gr. Güünnüümmüüzde Peyzaj Mimarlzde Peyzaj Mimarlığıığı
 BBööllüümleri ile ilgili samleri ile ilgili sağğllııklklıı

 
istatistik bilgiler bulunmamaktadistatistik bilgiler bulunmamaktadıır.r.

 ÖÖrnerneğğin Bin Bööllüümlerin mlerin İİngilizce olarak eringilizce olarak erişşebilirliebilirliğği yeterli i yeterli 
dedeğğildir. Bu baildir. Bu bağğlamda her blamda her bööllüüm Tm Tüürkrkççe ve e ve İİngilizce olarak ngilizce olarak 
ortak veri tabanortak veri tabanıı

 
formatformatıı

 
oluoluşşturulmalturulmalııddıır. r. 

––
 

TTüüm Peyzaj Mimarlm Peyzaj Mimarlığıığı
 

BBööllüümlerinin WEB sayfasmlerinin WEB sayfasıı
 

oluoluşşturmasturmasıı, E, E--mail mail 
adreslerinin belirlenmesi (PEMAT 1999adreslerinin belirlenmesi (PEMAT 1999--ADANA).ADANA).
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Bölümlerde öğretim elemanlarının nitelik 
ve nicelik olarak kapasitesi artırılmalıdır. 
Peyzaj Mimarlığı

 
mesleğinin, üç

 
saç

 
ayağı

 olarak nitelendirilen paydaşları/aktörleri 
yani AKADEMİSYENLER, MESLEK 
ODALARI ve UYGULAYICILAR, bir 
bütünlük içinde hareket ederek, ortaklık ve 
iletişim yaklaşımı

 
kapsamında

 
istenilen 

düzeye ve kaliteye ulaşmak için sürekli 
yenilenme sürecini eyleme dönüştürme 
yollarını

 
aramalıdır. 
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Bologna süreci kapsamında “Değişim ve Yenilenme”
 yaklaşımı

 
sadece Üniversiteleri değil aynı

 
zamanda 

meslek odalarını
 

da (TMMOB) ilgilendirmektedir.
 

Bu 
kapsamda meslek odalarının klasik ve siyasi meslek 
odası

 
anlayışından uzaklaşarak günümüz koşullarını

 
ve 

meslek menfaatini dikkate alan, yüksek öğretimdeki ilgili 
bölümlerle ve mesleki uygulama ölçeğindeki herkesle 
işbirliği ve uyum içinde çalışacak bir düzenlemeye 
gitmelidir.  
Örneğin PMO bu mesleğin içinde olan ve icra eden 
herkesi bir çatı

 
altında toplayacak şekilde yeni arayışlar 

ve çözümler üretmek zorundadır. Örneğin peyzaj mimarı
 olmayan ancak bu mesleğe gönül vermiş

 Akademisyenler, diğer meslekten olup uygulama 
ölçeğinde çalışanlar, peyzaj teknikerleri gibi peyzaj 
mimarlığı

 
konusunda çalışan herkesi PMO, bir bütünlük 

içinde organizasyonun içine dahil etmeli ve gerekli 
tedbirleri almalıdır. 
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SONUÇ  ve ÖNERİLER
Bologna süreci veya Avrupa’da ortak bir yükseköğretim 
alanı

 
yaratma süreci kapsamında Ülkemiz de dâhil 

olmak
 

için;
• 2010 yılında pilot uygulamaya,
•2012 yılında ise tüm üniversite kurumlarında

 uygulamaya geçilmesi öngörülmüştür.  

•(PEMAT 2001, Antalya’da  -
•Avrupa Birliği standartlarına uygun bir peyzaj mimarlığı

 
eğitimi sağlamak 

amacıyla çalışmaların başlatılması
 

konusunda görüş
 

birliğine varılmıştır. )
•(PEMAT 2002, Bartın’da –
•Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Peyzaj Mimarlığı

 
Eğitiminde Yeniden Yapılanma 

konusunda bölümlerin kendi koşulları
 

çerçevesinde eğitim çalışmalarını
 hızlandırmalarına

•Sokrates / Erasmus
 

programı, Le
 

Notre projesi gibi Avrupa Birliği 
olanaklarından yararlanmak yolunda çabaların artırılarak sürdürülmesinin,

 Akreditasyon konusunda hazırlık yapmalarının yararlı
 

olacağına,
 

(PEMAT 2006, 
Ankara )



Bu sBu süürereçç
 

her her üüniversite ve bniversite ve bööllüümmüü
 yakyakıından ilgilendirmektedir. Bu gndan ilgilendirmektedir. Bu göörev rev 

ööğğretim gretim göörevlileri, revlileri, ööğğrencilere ve rencilere ve 
yyööneticilere verilmineticilere verilmişştir. tir. 

Bunlar yerine getirilirken;Bunlar yerine getirilirken;
ulusal eulusal eğğitim alanlaritim alanlarıı

 
birbirleri ile birbirleri ile 

karkarşışılalaşşttıırrıılabilir olmallabilir olmalıı
ulus ulus öötesi boyutlar dikkate altesi boyutlar dikkate alıınmalnmalııddıır. r. 
gerek dersler gerek gerek dersler gerek ööğğrenim alanlarrenim alanlarıı

 
ve ve 

buna benzer birbuna benzer birççok ok şşey Avrupa genelinde ey Avrupa genelinde 
benzer bir benzer bir ççererççeve ieve iççinde olmalinde olmalııddıır.r.
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Bologna sürecindeki “DEĞİŞİM VE 
YENİLENME ANLAYIŞI”,

 
ortaklıklar ve 

iletişim üzerine kurulmuş
 

bir anlayıştır.
Bu nedenle Peyzaj Mimarlığı

 
Bölümlerinin 

kaliteye ve ideale ulaşma isteği ve 
tercihleri, bölümler arası

 
işbirliği ve eyleme 

dönüştürme iradesi, peyzaj mimarlığının 
her ölçekte geleceğini şekillendirecek ve 
yeni açılımlar sağlayacaktır. 
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Peyzaj Mimarlığı
 

Bölümlerinin her biri Değişim ve 
Yenilenme Anlayışı

 
sürecinde

ÖÖz dez değğerlendirme, erlendirme, 
KarKarşışılalaşşttıırma, rma, 
Vizyon ve Misyon, Vizyon ve Misyon, 
Kalite YKalite Yöönetimine Genetimine Geççiişş, , 
Stratejik Plan, Stratejik Plan, 
İİçç

 
Denetim, Denetim, 

İİyileyileşştirmeler, tirmeler, 
DDışış

 
Denetim, Denetim, 

Akreditasyon Akreditasyon 
olmak olmak üüzere szere süürekli iyilerekli iyileşştirme faaliyetlerini tirme faaliyetlerini 

gergerççekleekleşştirilmesi sonucunda elde edilebilecek tirilmesi sonucunda elde edilebilecek 
ççııktktıılar lar şşu u şşekilde ekilde öözetlenebilir; zetlenebilir; 
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–
 

Kısıtlı
 

kaynaklar daha akılcı
 

ve verimli kullanılacaktır.
–

 
Bölüm sürekli iyileşecektir.

–
 

Bölüm hesap verebilir ve toplumsal sorumluluk 
taşıyabilir duruma gelecektir.

–
 

Bölüm şeffaflaşacak, nesnelleşecek ve güven 
verecektir.

–
 

Bölümün ulusal ve uluslararası
 

popülaritesi 
yükselecektir.

–
 

Uluslararası
 

hareketlilik ve dış
 

kaynak kullanımı
 artacaktır.

–
 

Kurum/bölüm eşdeğer ve rekabet edebilen bir 
konuma gelecektir.

–
 

Mezunlar daha kolay iş
 

bulacak ve işlendirme 
oranı

 
artacaktır.

–
 

Ömür boyu eğitim ve öğretim süreci ile kalite ve 
gelişim sağlanacaktır.

–
 

Memnuniyet ve tatmin düzeyi artacaktır.



Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı
 olarak olarak 

BOLOGNA SBOLOGNA SÜÜRECRECİİNDEN NDEN 
BEKLENTBEKLENTİİLERLER

Değişim ve gelişim, 
Saygınlık, 
Tanınabilirlik,
Kalite,
Mesleki Etik,
Bireysel, Toplumsal, ve Kurumsal 
Sorumluluk 
ve
İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİLİK…
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