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ÖNSÖZ 

 

Bu rapor, 2012 yılında Bükreş’te bakanlar düzeyinde yapılan konferans için hazırlanmıştır. İlgili 

konferans, Avrupa Yükseköğretim alanının kurulmasından bu yana gerçekleşen ilk önemli olay olma 

özelliğini taşımaktadır. Bu konferans, Avrupa kıtasındaki işsizlik oranının ciddi boyutlara ulaştığı ve 

genç nüfusun işsizlikten muzdarip olduğu zor bir dönemde gerçekleşmektedir İşte tam da bu noktada, 

Bologna sürecinin yukarıda sözü edilen durumlara karşı ne çeşit çözümler üretebileceğini sorgulamak 

ve on yıllık bir süreçten sonra gelinen noktayı değerlendirmek oldukça önemlidir.  

İlk olarak, raporun da ortaya koyduğu gibi, Bologna süreci, Avrupa’daki yüksek öğretim anlayışında 

yarattığı olumlu değişikliklerle son on yılda önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Avrupa Yükseköğretim 

alanının uygulanması, hareketliliği en üst seviyede destekleyen büyük fırsatlarla eğitimi daha da ileri 

seviyelere çıkarmayı amaç edinmektedir. Bologna süreci, hepimizin gurur duyması gereken bir övünç 

kaynağıdır.  

Ancak, hala yapılacak çok iş var. Krizlerin yoğun olarak yaşandığı bir dönemden geçtiğimiz için, kişisel 

olarak değişikliğin tam da zamanı olduğuna inancım tamdır.  

Bologna süreci, yüksek öğretim sistemlerinin modernleşmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. 

Gönül rahatlığıyla, sarf edilen çabaların, gerek öğrencilere gerek öğretim elemanlarına gerek 

ekonomiye gerekse de toplumun tamamına büyük ölçüde yarar sağladığını ifade edebiliriz. Eğitimin 

gelişmesi için elimizden geleni yapmalı, hareketliliği artırmalı ve yüksek öğretimin iş pazarıyla ilgili 

gelişmelerden emin olmalıyız. En önemlisi ise, öğrencilerin yüksek öğretime girmesi için önemli 

fırsatlar yaratmalıyız. 

Bu gündem neden bu kadar önemlidir? İlk olarak, Avrupa çok daha fazla sayıda öğrenciye ihtiyaç 

duymaktadır. Geleceğin meslekleri, çok daha fazla beceriye sahip insanlara ihtiyaç duyacaktır. Küresel 

anlamda rekabetçi olmak istiyorsak, küresel bilgi ekonomisinde kabul gören tüm reformları 

uygulamaya koymak için ortak bir gündem belirlemeliyiz. Bu gündem, Avrupa Birliğinin 2020 

stratejisinin tam da kalbinde durmaktadır. Ayrıca, bu, Avrupa’nın ekonomik anlamda gelişmesi ve 
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kalkınması için son derece elzemdir. Yüksek öğretim reformlarına ciddi bir şekilde değinilmezse bu 

strateji etkili olmayacaktır. Ülkelerimizin kendi potansiyellerini kullanmalarını istiyorsak 

vatandaşlarımızın da kendi potansiyellerini geliştirmelerine olanak tanımalıyız.  

Bu rapor, gelecekte ortaya çıkması olası zorluklara yönelik net mesajlar vermektedir. Bologna sonrası 

Grup raporu danışmanlığında önceden ayrı olarak işlevlerini sürdüren derneklerin (Eurydice, Eurostat, 

Eurostudent) katkılarını birleştirerek her ülkeden nitel ve nicel bilgiler sunmaktadır.  Bence sonuç tam 

bir başarıdır. Yüksek öğretim reformlarının ve modernleşmesinin ulusal seviyede nasıl ele alındığını 

detaylı ve karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koyan bu inceleme Bükreş’te konferansta başlayan 

tartışmaların temel noktasını oluşturmaktadır. 

İlgili konferans, Bologna sürecinde bir milat taşı niteliğindedir. Yapılan antlaşmalardan karşılaştırmalı 

incelemelere kadar birçok noktayı bünyesinde barındıran raporla ortak amaçlarımızı 

gerçekleştireceğimizi ummaktayız. İzlenecek yol Bükreş’teki toplantıda ortaya atılan fikirleri 

sürdürmek yönünde olmalıdır. Bu yolculukta, Avrupa Komisyonunun tam desteğini her zaman 

vereceğime söz veriyorum.  

 

 

                 

           Androulla Vassiliou  

    Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve      

      Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi  
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ÖZET 

  

Bologna süreci ve 2020 hedefleri 

Bologna süreci, Avrupa yükseköğretiminin yüzünü tam anlamıyla değiştirmiştir. Neredeyse tüm 

ülkeler, Avrupa Yükseköğretim Alanının ortaya çıkması için önemli değişiklikler yapmış ve bu 

değişiklikler de Avrupa’da süregelen toplumsal değişiklilere zemin hazırlayacak nitelikte olan büyük 

dönüşümlere olanak tanımıştır. Bu çerçevede, yükseköğretimin yapısı büyük ölçüde değişmiş, kalite 

güvenlik sistemleri yeniden düzenlenmiş, hareketliliği artırmaya yönelik mekanizmalar devreye 

sokulmuş ve toplumsal anlamda önemli olarak ifade edilebilecek çeşitli konular belirlenmiştir. 

Gönüllülük esasına dayalı olarak ilerleyen ve 47 ülkenin yükseköğretim sistemine yönelik ortak 

hedefleri kabul edip uygulamayı amaçlayan proje daha öncesi benzerine rastlanmamış bir örnek olma 

özelliğini taşımaktadır. Ancak, içinde bulunduğumuz milenyumun ikinci on yarısının, çok sayıda zorluk 

ürettiğinin farkında olan ve 2009 yılında Leuven/Louvain-la-Neuve’da toplanan bakanlar, bu değişen 

ortamdaki önemli konuların ivedilikle dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Yükseköğretimde 

kalitenin artırılması gerekliliğini ortaya koyan bakanlar, içinde bulunduğumuz on yıl için dört temel 

hedef belirlemişlerdir:  

 yapısal reformları sonlandırmak ve tutarlı bir anlayış ve gelişmiş araçların kullanılmasıyla 

uygulanmasını derinleştirmek 

 araştırma ve yaşam boyu öğrenme ile ilişkili olarak yükseköğretimde kaliteyi artırmak ve iş 

yapılabilirliği geliştirmek  

 yükseköğretime gören öğrenci nüfusunun Avrupa nüfusunun tamamını yansıttığını garanti 

ederek toplumsal boyut kavramını bir gerçek haline dönüştürmek  

 Avrupa Yükseköğretim Alanında mezun olan öğrencilerin en az %20sinin staj ve benzeri 

eğitim programlarından yararlanmalarını garanti etmek (1).  

Rapor 

Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué konferansının temel noktalarını yansıtan rapor, Eurostat, 

Eurydice ve Eurostudent tarafından gerçekleştirilen ortak bir çabanın ürünüdür. İlgili rapor, Bologna 

sonrası grubu tarafından incelenmiştir. Veri toplayanların yöntem ve ortaya koyduğu belirli amaçlar 

doğrultusunda hazırlanan rapor, istatistiksel verileri bünyesinde barındırarak çeşitli boyutlar 

açısından Bologna sürecinin 2012 yılındaki durumunu gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla, rapor, 

                                                        
1
 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 

sorumlu Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 
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ilgili bağlamlara yönelik istatistiksel verileri paylaşarak öğrencilerin toplumsal ve ekonomik 

yaşamlarına yönelik karşılaştırmalı analizler sunmaktadır. İstatistiksel veriler, normatif sistem 

göstergeleri ile desteklenmek suretiyle sistemin tam olarak nasıl işlediğini de ortaya koymaktadır.  

Önceden ortaya konan göstergeler, Bologna sonrası grubunca detaylı bir şekilde incelenerek 

güncellenmiş ve bir takım değişiklikler yapılmıştır.  

Önceki göstergeler, koyu yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerindeki şemalarla ifade 

edilmektedir. Önceki alıştırmalarla karşılaştırıldığında, koyu yeşil renk, bazı hareket alanlarında 

öncekilerden daha az yaygındır. Bunun sebebi, daha detaylı bir değerlendirme sisteminin uygulanmış 

ve göstergelerin kapsamının genişletilmiş olmasıdır.  

Rapor, yedi bölümden oluşmaktadır:  

1. Avrupa Yükseköğretim Alanının Bağlamı  

2. Eğitim ve Nitelikler  

3. Kalite Güvencesi  

4. Yükseköğretimin toplumsal boyutu  

5. Etkili sonuçlar ve çalıştırılabilirlik  

6. Yaşam boyu Öğrenme  

7. Hareketlilik  

Aşağıdaki üç soruya cevap vermek için bu bölümleri enine boyuna okuyunuz:  

 Kimler yükseköğretimden yararlanmaktadır ve bu süreç nasıl işlemektedir?  

 Yükseköğretim hizmeti nasıl düzenlenmektedir ve her bir kademe arasındaki ilerleme nasıl 

olmaktadır? Öğrenci bu sistemin bir parçasıyken ne tür deneyimler yaşamaktadır?  

 Öğrenci yükseköğretimden nasıl faydalanmaktadır? Yükseköğretimin sonuçları nelerdir? 

Sonraki paragraflar, raporun yedi bölümünde çeşitli bilgileri elde ederek yukarıda belirtilen üç soruya 

cevap vermeyi amaç edinmektedir. Bu yöntem, toplumsal boyutun, Bologna sürecinin temel 

adımlarını ve çeşitli amaçları nasıl desteklediğini gözler önüne sermek için seçilmiştir. Toplumsal 

boyutu, belirli veya ayrı bir hareket alanı değildir.  

İlk yorumlar: Yükseköğretimin finansmanı  

Bu rapor, yükseköğretimin finanse edilmesi sorununun en önemli noktalardan biri olması nedeniyle 

ekonomik bir krizin ortasında hazırlanmaktadır. Devlet bütçesinin seviyeleri, Avrupa Yükseköğretim 

Alan içinde değişiklik göstermektedir ve ekonomik krizlere yönelik verilen cevaplar asla her zaman 

aynı değildir. Genel olarak bakıldığında, ülkeler üç temel grupta toplanmaktadır: Birinci grupta, 

herhangi bir azalma bulunmamaktadır ve bazı ülkelerde yükseköğretime ayrılan devlet 

harcamalarında bir artış bile göze çarpmaktadır. İkinci grupta, %5den daha fazla olmayan bir düşüş 

vardır, son grupta ise kamu harcamalarında gözle görülür bir düşüş fark edilmektedir. Bu üç grup bir 
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arada değerlendirildiğinde, yükseköğretime ayrılan devlet harcamalarında temel olarak bir düşüşten 

söz etmek mümkündür (2). 

Yükseköğretime giriş  

Bologna sürecinin amaçlarından biri, öğrenci nüfusunun sayısını ve çeşitliliğini artırmaktır. Toplumsal 

boyut, nüfusların çeşitliliği tarafından herkesin yükseköğretime eşit şekilde girmesi ve başarılı bir 

şekilde tamamlaması olarak tanımlanmaktadır.  

Yükseköğretime giriş açısından, yükseköğretim kayıtları, 1999-2009 yılları arasında artış göstermiştir 

(3). Ayrıca, şekiller, Bologna sürecinin ilk on yılında, daha çok kadının yükseköğretime giriş yaptığını 

göstermektedir. Ancak, bu şeklin belirli çalışma alanlarına bakarak düzeltilmesi gerekmektedir. 

Kadınlar, eğitim, veterinerlik ve sağlık gibi çeşitli konularda daha yoğun olarak öğretim görmektedir. 

Erkekler ise, bilgisayar, mühendislik, mühendislik ticareti ve ulaştırma hizmetleriyle ilgili bölümlerde 

okumaktadırlar (4). 

Katılım oranlarındaki bu genel artış, bazı ülkelerdeki yükseköğretimdeki ilk nesil göçmenlerin düşük 

oranlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu olgu, sadece yükseköğretime kabul ve giriş problemleriyle 

ilgili değildir. Göçmen ailelerin çocukları okulu daha erken bıraktığı için açıklamalar, ancak eğitimin ilk 

yıllarıyla ilgili olabilmektedir (5). Birkaç yükseköğretim sistemi, az temsil edilen grupları 

belirlemektedir ve bu gruplara yönelik çeşitli eylem planları hazırlamaktadır (maddi destek, özel kabul 

koşulları, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri). Bu gruplar, etnik köken, göçmenlik durumu, cinsiyet, 

coğrafi dağılım gibi çeşitli ölçütlere göre belirlenmektedir. Ancak, uygulanan politika ne olursa olsun, 

sadece birkaç ülke, amaçlanan nicel hedefleri işaret etmektedir (6). 

Öğrenci nüfusunun çeşitliliğini ve sayısını artırma amacı, kabul koşullarının nasıl düzenlenmiş 

olduğuyla yakından ilişkilidir. Yükseköğretime girme hakkına sahip olanlara, bu şans, önceki öğrenme 

deneyimlerini dikkate almadan tanınmaktadır. Bu durum da, yükseköğretime giriş konusunda 

alternatif yolların ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Bu yollar, çoğunlukla formel öğrenme 

ortamları dışında elde edilen bilgi ve becerilerin varlığıyla yakından ilişkilidir. Şekiller, Batı Avrupa 

ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin, giriş için gerekli nitelikler açısından esneklik gösterdiğini 

gözler önüne sermektedir. Ancak, bu ülkelerde bile, on öğrenciden birinin yükseköğretime giriş 

konusunda alternatif bir yolu bulunmaktadır. Eldeki veriler, öğrencilerin yükseköğretime girişinin 

                                                        
2
 Detaylı bilgi için Bölüm 1, kısım 1.3. 

3
 Detaylı bilgi için Bölüm 1, kısım 1.1. 

4
 Detaylı bilgi için Bölüm 4, kısım 4.1.  

5
 Detaylı bilgi için Bölüm 4, kısım 4.1.  

6
 Detaylı bilgi için Bölüm 4, kısım 4.2. 
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gecikmesinin, geçmiş yıllardaki düşük eğitim seviyesi ve toplumsal anlamdaki eksikliklerle 

açıklanabileceğini ortaya koymaktadır (7). 

Bologna yapıları, süreçleri ve ölçekleriyle geçişi kolaylaştırma  

Bologna süreci, ulusal yönergelerdeki şeffaflığı artırmayı ve sistemler bütünlüğü oluşturmayı 

amaçlayan ve güven sağlayan araçların uygulanmasıyla sistemlerin genel yapısında bir değişiklikler 

zinciri sağlamıştır. Bu araçlar, üç kademeii sistem ve ilgili çerçevenin geliştirilmesi, Diploma ve kalite 

güvencesiyle Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yürürlüğe girmesidir.  

Rahatlıkla okunabilir ve karşılaştırılabilir bölümleri benimseme ve üç kademeli bir eğitim silsilesi 

kurma konusundaki kararlılık, 47 tane ülkede dikkat çekmektedir. 26 ülkede, iki adımlı Bologna 

sistemiyle uyum gösteren programlarda okuyan öğrencilerin oranı %90 iken diğer 13 ülkede bu oran 

%70-80 seviyelerindedir. Bazı ülkelerde ise, böyle programlara kayıtlı olan öğrencilerin oranı, yasal 

değişikliklerin geç yürürlüğe girmesi nedeniyle hala oldukça azdır. Ancak, neredeyse tüm ülkeler, 

2005/36/EC ve/veya yasal ulusal düzenlemeleri, en az 5-6 yıl eğitim görmesini şart koştuğu tıp, diş 

hekimliği, eczacılık, mimarlık, ve veteriner hekimliği ve daha az süreyle eğitimin gerekli olduğu 

mühendislik, hukuk, teoloji ve öğretmen yetiştirme gibi çeşitli bölümlere kendi ulusal programlarına 

entegre etmişlerdir (8). 

İkinci aşamadaki çalışmalarına devam eden ilk kademeden mezun olan öğrencilerin oranı Avrupa 

Yükseköğretim Alanında büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Ülkelerin çoğunda, %10 ila %24 

oranında öğrenci, ikinci aşamadaki eğitimlerine devam ederken, on üç ülkedeki oran ise %75-100 

civarındadır. Bu ülkelerde, birinci ve ikinci aşama arasındaki geçişin yüksek olması, birinci aşamanın iş 

pazarına giriş için yeterli bir nitelik olarak değerlendirilmemesi ile açıklanabilmektedir (9). 

Ulusal nitelikler bazında düşünüldüğünde, bu önemli çerçeveler, Avrupa Yükseköğretim Alanı 

Nitelikler Çerçevesini kapsayıcı durumuna karşı sertifika için hazırlanmalı ve uygulanmalıydı. Dokuz 

ülke, Avrupa Yükseköğretim Alanı içinde nitelikler üzerine çalışan grubun oluşturduğu on temel adımı 

yerine getirmiştir ve bir diğer grup ise bu nitelikler üzerine çalışmayı sürmektedir. Ancak, öğrenme 

çıktılarını, bilgi, beceri ve nitelikler olarak sınıflandıran nitelikler çerçevesi, çalışma programında 

belirtildiği şekliyle niyet edilen sonuçları öğrencilerin öğrenme çıktıları açısından başardıklarından 

ayırmamaktadır. Diğer bir deyişle, bu programların nasıl uygulandığı, öğrencilerin performanslarının 

nasıl ölçüldüğüyle doğrudan ilişkilidir. Ancak, nitelikler çerçevelerinin, biçimsel olarak süreç ve 

kararlarla çok yakın bir ilişkisi bulunmamaktadır (10). 

                                                        
7
 Detaylı bilgi için Bölüm 4, kısım 4.3. 

8
 Detaylı bilgi için Bölüm 2, kısım 2.1.  

9
  Detaylı bilgi için Bölüm 2, kısım 2.1.  

10
  Detaylı bilgi için Bölüm 2, kısım 2.2.1.  
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Öğrencilerin yükseköğretime katılımı ve yükseköğretimleri sırasında gösterdikleri performans, birkaç 

önemli etkene bağlıdır. En önemli nokta, öğrencilerin maddi durumlarının, öğrencilerin 

yükseköğretimden yararlanmasına bir engel teşkil etmediğini garanti altına alarak öğrencilerin her 

türlü ihtiyaçlarının en yüksek seviyede karşılanmasıdır. Ayrıca öğrencilere, bir aşamadan diğerine 

geçerken yaşadıkları duruma karşı yeterli derecede destek sağlanması da dikkate alınması gereken bir 

diğer noktadır. Maddi durumlarıyla ilgili herhangi bir sorunu olmayan çocuklar, genellikle ailelerin 

kendilerine sağladığı maddi destekle eğitimlerini sürdürme eğilimindedir.   

AKTS’nin bir transfer ve bilgi toplama sistemi olarak incelenmesi sonucunda, ilgili sistemin neredeyse 

tamamlandığı görülmektedir. Ancak, öğrenme çıktılarıyla ilgili bulgular, henüz tam anlamıyla 

tamamlanmamış ve bazı noktalarda, AKTS’nin yerine diğer kredi sistemleri kullanılmaktadır. Ancak, 

AKTS kredileri, çeşitli amaçlara yönelik kullanılmaktadır ve diplomaların uluslar arası anlamda 

anlaşılmasını zorlaştırmaktadır (11). 

Kalite güvencesine gelince, göstergeler tekrar gözden geçirilmiş ve odak nokta, dış kalite güvencesine 

yönelik olmuştur. Genel olarak ele alındığında ise, sonuçlar, Bologna sürecininin başlangıcından 

itibaren oldukça çarpıcı değişikliklerin olduğunu ortaya koymuştur. Kalite güvencesinin gelişimi hızlı 

olmuştur ve Avrupa işbirliği çerçevesinde atılan birçok adım içinde en önemlilerinden biri olmuştur. 

Ancak, dış kalite güvencesine paydaşların katılımına ilişkin, öğrencilerin tüm aşamaları sistematik bir 

biçimde geçmesinden önce gidilmesi gereken uzun bir yol bulunmaktadır. Ayrıca, uluslar arası 

boyutta kalite güvencesine katılım, Avrupa Yükseköğretim Alanında oldukça farklı bir dağılım 

göstermektedir. Dahası, kalite güvencesi, ağırlıklı olarak öğrenme/öğretme sürecine odaklanırken, 

öğrenci destek hizmetleri ve araştırmaları, bu olayın dışında tutulmaktadır. Kurumsal tanınmışlık 

süreciyle Lizbon hükümlerinin uyumluluk göstermesi, kalite güvencesinin ilgi alanlarının ötesindedir. 

2005 yılındaki Bergen toplantısında bakanlar tarafından altı özellikle çizilen önemli noktalara rağmen, 

rapor, birçok ülkenin dış kalite güvencesinden sorumlu olma noktasında isteksiz olduğunu gözler 

önüne sermektedir (12).  
Neticede, yukarıdaki noktalar, Bologna sürecinin başarılarıyla örtüşmektedir. Bu raporu hazırlamak 

için kullanılan farklı yöntemlere rağmen, çeşitli araçlar hala kullanılmaktadır. Ancak, bu araçların 

başarılı bir şekilde uygulanması, bu araçların etkili ve sistematik bir şekilde kullanılmasıyla doğrudan 

ilişkilidir. Raporun bulguları, AKTS’nin, öğrenci temelli öğrenmenin, nitelik çerçevelerinin, iç kalite 

güvencesinin başarılı bir şekilde uygulanmasının, farklı hareket tarzlarıyla ilgili olan öğrenme 

çıktılarının başarılı bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, üç aşamalı 

yapıyı hayata geçirmek önemlidir. Öğrencilerin yükseköğretime katılımları ve gösterdikleri 
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performans, çeşitli etkenlere bağlıdır. En önemli nokta, öğrencilerin maddi durumlarının öğrencilerin 

yükseköğretimden yararlanmasına bir engel teşkil etmediğini garanti altına alarak öğrencilerin her 

türlü ihtiyaçlarının en yüksek seviyede karşılanmasıdır. Ayrıca, öğrencilere, bir aşamadan diğerine 

geçerken yaşadıkları duruma karşı yeterli derecede destek sağlanması da dikkate alınması gereken bir 

diğer noktadır. Maddi durumlarıyla ilgili herhangi bir sorunu olmayan çocuklar genellikle ailelerin 

kendilerine sağladığı maddi destekle eğitimlerini sürdürme eğilimindedirler (13). 

Maddi düzenlemelerle ilgili olarak, rapor, ücretler konusunda bir çeşitlilikten söz etmektedir. Benzer 

şekilde, Avrupa Yükseköğretim Alanında uygulanan destek sistemlerinin de birçok anlamda farklılık 

gösterdiği belirtilmiştir. Gerçekler, öğrencilerin hiç para ödemediği durumlardan her öğrencinin 

destek aldığı durumlara kadar çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca, ücretler ve sağlanan destek 

konusunda da ülkeler arasında bir farklılık söz konusudur. Dolayısıyla, Avrupa Yükseköğretim 

Alanındaki öğrenciler çok farklı ekonomik durumlarda eğitim görürlerken, bu durumun Avrupa’daki 

siyasi tartışmalar ve hareketlilik üzerine sürekli dikkate alınması gerekliliği de unutulmamalıdır (14). 

Etkili çıktılar ve istihdam edilebilirlik 

Yükseköğretime giriş yeterli değildir. Bu yüzden, bu rapor, çalışmanın sonuçlarıyla ilgilenmektedir. 

Elimizdeki veriler, Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ülkeleri arasındaki büyük farklılıkları işaret 

etmektedir. Dahası, ortak bir anlayış ve yükseköğretim kurumlarını tamamlama oranına yönelik 

herhangi bir geliştirme stratejisi henüz ortaya çıkmamıştır. Bugüne kadar, çok az sayıda ülke, 

öğrencilerin yükseköğretim kurumlarını tamamlamamalarına işaret eden ulusal stratejileri 

benimsemektedir. Bazı ülkelerde ise, bu problemi çözmek için herhangi bir önlem bulunmamaktadır.  

Yükseköğretim sonuçları, öğrencilerin gösterdikleri başarı ve yükseköğretim kurumunu tamamlama 

oranlılarınca ifade edilmektedir. Yükseköğretim kurumlarını tamamlama oranları, gerek ulusal 

gerekse uluslar arası düzeyde takip edilmektedir. Bu veriler, istatistikler şeklinde yıllık olarak 

verilmektedir. Ancak, karşılaştırmalı veri analizinde sınırlı miktarda veri bulunmaktadır. AYA’da 

bulunan 22 ülke için yükseköğretim kurumunu tamamlama oranlarına ilişkin veriler, yükseköğretime 

kayıt yaptıran her dört öğrenciden üçü mezun olduğunu göstermektedir. İki yapılı sistemin 

uygulanması ve AKTS’nin tanıtılması, Avrupa’daki yükseköğretim durumunu daha da kolaylaştırmıştır. 

Ayrıca, daha sonraki aşamalarda yükseköğretime yeniden kayıt yaptırma, kredi puanı sistemi yoluyla 

kolay bir hale gelmiştir. 

Genel olarak ele alındığında ise,  on yıldan daha fazla bir süredir, yükseköğretim kurumlarına erkekler, 

kadınlardan daha az kayıt yaptırmaktadır.  
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  Detaylı bilgi için Bölüm 4, kısım 4.4. 
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Yükseköğretim sisteminin eşitlik anlayışının en güçlü göstergelerinden biri eğitim başarısının hangi 

noktaya kadar kuşaktan kuşağa geçtiğidir. Ailelerin eğitim seviyelerinin eğitimdeki başarı oranlarının 

büyük ölçüde etkilediğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, eldeki veriler bu ilişkinin gittikçe 

azaldığını da gözler önüne sermektedir. Birçok Avrupa Yükseköğretim Alanı ülkesinde, aileleri yüksek 

eğitimli öğrencilerin yükseköğretimde başarılı olma ihtimali, aileleri ortalama bir eğitime sahip olan 

öğrencilerin başarılı olma ihtimalin iki ve beş katıdır. Aslında, ailelerin eğitim geçmişlerinin, 

çocuklarının yükseköğretimde gösterdikleri başarıyla ilişkili olduğu ve bu ilişkinin göçmen altyapıya 

sahip öğrenciler için çok daha güçlü olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir (15).  

İş durumu bağlamında düşünüldüğünde, 2006-2010 yılları arasındaki ortalama şekiller, eğitim 

seviyesinin ne kadar yüksek olmasının genç insanların işsiz kalmasının o kadar az olmasıyla ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Ancak, bu şekillere daha detaylı bir bakış açısı, son yıllarda mezun olan 

öğrenciler arasındaki işsizlik oranının, birçok ülkedeki tecrübeli genç insanların oranında daha fazla 

olduğunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca, ortalama olarak, yükseköğretim niteliklerine sahip olan 

genç insanların beşte biri genellikle bir işte çalışmaktadır. Bu noktalar, yükseköğretim ve iş pazarı 

arasındaki geçiş için çeşitli problemler yaratmaktadır. Eldeki verilerin ISCED 5A ve 5B’yi yansıttığını ve 

üç aşamalı eğitiminin etkililiğinin oluşmasına izin vermediğinden hareketle (16), iş pazarı ve iş 

pazarının toplumsal başarı üzerine etkisi için gerekli olan birinci aşama gelecek raporlarda 

irdelenmesi gereken bir nokta olacaktır.  

Yaşam boyu öğrenme  

Yükseköğretim, yaşam boyu öğrenmedeki bir unsurdur sadece. Yaşam boyu öğrenme, Bologna 

Sürecine ilişkin temel noktalardan biri olmasına rağmen, ilgili yasal belgeler oldukça azdır. Sadece 

birkaç ülkede, yüksek öğretim kavramını içeren belgeler, yaşam boyu öğrenme kavramının tanımını 

içermektedir. Böyle belgelerin olduğu ülkelerde bile, ne tür etkinliklerin kurulmasına karar vermek ve 

bunları uygular hale getirmek oldukça zordur. Avrupa Üniversiteler Derneği (AÜD) tarafından 

geliştirilen Avrupa Üniversiteleri Yaşam Boyu Öğrenme Birimi ve Leuven/Louvain-la-Neuve 

komisyonunda sözü edilen bakanlar, kavramı detaylı bir şekilde tanımlamak için yoğun çaba sarf 

etmelidir.  

Kavramın yoğun ve detaylı bir şekilde incelenmemesi durumunda, çoğunlukla yaşam boyu öğrenme 

ile ilişkilendirilen hizmet, formel olmayan dersleri veya geleneksel tam zamanlı derslerden farklı 

olarak verilen çeşitli düzenlemeler altındaki eğitim programlarını içermektedir. Rapor, ayrıca 

AYA’nındaki bazı ülkelerde bulunan ve geleneksel öğrenci olarak adlandırılmayan öğrencilerin 

ihtiyaçlarına da yer vermektedir. Örneğin, birçok ülkenin yukarıda sözü edilen öğrencilere yönelik 
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esnek eğitim programları bulunsa da, böylesi esnek programların özel maddi yatırım gerektirdiği 

gerçeği şartları biraz da olsa değiştirmektedir (17). 

Ayrıca, ülkelerin yaklaşık üçte ikisinde, tam zamanlı öğrenci dışında resmi bir öğrenci kategorisi 

bulunmaktadır. Bu kategori, yarı zamanlı öğrenci olarak ifade edilmektedir. Yaş, öğrencilerin yarı 

zamanlı çalışmalarını sürdürmeleri noktasında oldukça önemli bir etken olarak ön plana çıkmaktadır. 

Yaşları daha büyük olan öğrenciler, daha genç olanlardan yarı zamanlı eğitim olanaklarından daha 

fazla yararlanmaktadır. Eldeki veriler, Bologna ülkelerinin neredeyse yarısında, olgun öğrenciler için 

yüksek öğretime girişte öğrenci öğrenme deneyimlerinin dikkate alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır (18). Ancak, öğrenci öğrenme deneyimlerinin dikkate alınması, çeşitli eksiklikleri de 

ortaya koymaktadır ve yükseköğretim eğitiminin tamamlanmasında bir takım sorunlar yaratmaktadır.  

Hareketliliği genişletmek  

Tarihte ilk kez Bologna sürecinde öğrencilerin hareketliliğine ilişkin nitel bir hedef belirlenmiştir. 2020 

yılına kadar, AYA’nında bulunan mezunların en az %20si yurtdışında kısa süreli de olsa bir deneyim 

geçirmiş olacaktır. İstatistiksel veriler, bu hedefi tam anlamıyla ölçebilecek durumda değildir. Ancak, 

sürekli gelişme gösteren yöntemsel ilerlemeler, özellikle öğrencilerin kredilerinin hareketliliği 

konusunda birtakım kolaylıklar getirecek ve gelecek yıllarda daha geniş ve net bir tablonun ortaya 

çıkmasına olanak tanıyacaktır (19).  

Özellikle diplomaların hareketliliğine odaklanan elimizdeki veriler, Bologna ülkelerinin çoğunun AYA 

içindekilerinin %10dan daha az hareketliliğe sahip olduğunu ve Bologna ülkelerinin yarısından 

fazlasının da %5 oranla bu duruma örnek teşkil ettiğini ortaya koymaktadır. Bu iki veriye birleştirerek, 

gelecekteki standartlaşmaya ilişkin çok daha net bir tablo ortaya çıkacaktır. Bu da çok daha güvenilir 

bir değerlendirme yapılmasına olanak tanıyacaktır (20). 

Rapor, gelecek yıllarda kesinlikle dikkate alınması gereken hareketliliğe ilişkin engellerden de söz 

etmektedir. Böyle engellerin etkisi ve algısı, toplumsal altyapıya göre çeşitlilik gösterdiği için oldukça 

önem arz etmektedir. Eğer kontrol edilmezse, hareketlilikteki artış toplumsal eşitsizliğin yeni bir 

boyutuna neden olabilir.  

Ülkeler, dengeli bir hareketlilik sürecine yönelik isteklerini her fırsatta dile getirmektedir. Ancak, 

elimizdeki veriler, dengesiz bir hareketliliğinin ülkeler ve kıtalar arasında gidip geleceğini ortaya 

koymaktadır. Hareketlilikteki bu dengesizliğin nedenleri oldukça çeşitlidir ve ülkeler arasındaki 

ekonomik eşitsizlik gibi sayısız nedenlere rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Ancak, idari ve yasal konulara 
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ilişkin engeller ve özellikle de hareketlilik bünyesinde geçirilen zamanın dikkate alınması en yaygın 

olarak ifade edilen konular arasındadır (21). 

Öğrenci hareketliliğine yönelik oluşan engeller ve bilgi açıkları sık sık personel hareketliğine ilişkin 

tartışmalarda da geçmektedir. Kavramsal olarak ele alındığında, gelecekteki istatistiksel veri toplama 

durumlarında ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken hangi personelin bu durumdan yararlanacağı 

tartışması hala belirsizliğini korumaktadır. Avrupa seviyesinde, sadece Erasmus programları 

bünyesindeki personel hareketliliği üzerine güvenilir istatistiksel veriler toplanmaktadır. Ülkeler 

tarafından ifade edilen personel hareketliliğine yönelik temel engeller dil konusundaki eksiklikler, 

yasal noktalar ve kişisel durumlardır (22). 

Rapor, birçok ülke ve kurumun Bologna sürecinin başlangıcından itibaren çeşitli ortak programlara 

yönelik hizmetini genişlettiğini göstermektedir. Bu ortak programlar, hareketlilik sürecinin kolaylıkla 

entegre edildiği ve Avrupa yükseköğretiminin kurumsal bir gerçeklik biçimini aldığı açık ve kesin bir 

yapıyı da bünyelerinde barındırmaktadır. Ancak, birçok ortak program bulunsa da, hala ortak 

programlarının sunduğu eğitim konusunda yasal ve idari engeller bulunmaktadır. Dahası, öğrencilerin 

sadece küçük bir oranı bu ortak programlara katılabilmektedir (23). 
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GİRİŞ 

B o l o g n a Bağlamı  

Bologna bildirgesi, 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinden yükseköğretimden sorumlu bakanlarca 

imzalanmıştır. Bu adım, yükseköğretim alanında o güne kadar atılan en büyük adım özelliğini 

taşımaktadır. Uygulanan reformlar, gerek Avrupa sınırları içinde gerekse dışında bulunan tüm ülkeleri 

fazlasıyla etkilemiştir. Bu bildirgeye imza atan ülkelerin sayısı Kazakistan’ın da katılımıyla 47’e 

ulaşmıştır (24). 
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Yukarıdaki tablo, 2009 yılına kadar Bologna süreci bünyesinde bakanlar düzeyinde yürütülen 

konferansların temel noktalarını göstermektedir. Tablo, ayrıca, ilk on yıllık süre içinde takip edilen 

temel noktaları da gözler önüne sermektedir. Bunlar, ortak bir diploma sistemi, Avrupa kredi sistemi, 

hareketlilik, kalite güvencesinde işbirliği, ulusal nitelikler çerçeveleri, yaşam boyu öğrenme, istihdam 

edilebilirlikve yükseköğretimin toplumsal boyutudur.  

Leuven/Louvain-la-Neuve Komisyonu (25) önümüzdeki on yıl için yeni bir gündem belirlerken özellikle 

2020 yılı için hareketlilik hedefini de belirtmiştir. BU hedefe ulaşmak için raporda ayrıntılı bir şekilde 

yedi bölüm halinde Avrupa Yükseköğretim Alanının günümüzdeki resmini tüm hatlarıyla gözler önüne 

sermeyi amaç edinmektedir. 2010 yılının Mart ayında Budapeşte-Viyana Bildirgesi ile yürürlüğe giren 

bu alan çeşitli noktalara yönelik ana hatları ele almaktadır (Bildirgeye imza atan diğer ülkeler için 

Ekler’e bakınız)  

Raporun ana hatları  

Bu tümleşik rapor, 26-27 Nisan 2012’de Bükreş, Romanya’daki Avrupa Bakanlar Kongresi için 

düzenlenmiştir.  

Rapor, 2011 yılının ilk yarısında toplanan verileri kullanarak çeşitli bakış açılarından hareketle Bologna 

sürecinin uygulamasına yönelik özet sunmaktadır. Ayrıca, nitel veriler sunarken Avrupa 

Yükseköğretim Alanının etkili bir şekilde çalışmasını amaçlayan yükseköğretim reformlarının ana 

noktalarından da söz etmektedir.  

Rapor, Bologna Süreci Durum Değerlendirmesi raporlarının devamı niteliğindedir ve çoğunlukla “veri 

toplayıcılar” diye bilinen Bologna sonrası Grup raporu ve Eurostat, Eurostudent, Eurydice arasındaki 

ortaklaşa bir işbirliğini hayata geçirmek için geliştirilmiştir.  

Nitel veriler, Bologna sonrası grup üyelerine sunulan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Tüm ilgili 

ulusal aktörlere danışıldıktan sonra, 2011 Ocak ve Mayıs arasında 45 ülkeden gelen Bologna 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sadece Eski Yugoslavya, Makedonya ve Rusya’nın 

bilgileri kısmen eksiktir. Birleşik Krallık ve Belçika için, sadece iki tane cevap sunulmuştur. İngiltere, 

Galler ve Kuzey İrlanda’ya ise ayrı bir yükseköğretim sistemi olarak davranılmakta ve Belçika’nın 

Felemenkçe ve Fransız toplulukları ise ayrı bir yükseköğretim sistemi olarak ele alınmaktadır. 

Uygulanan anket, hareketlilik dışındaki tüm konuları kapsamaktadır. Hareketlilikle ilgili bilgiler, 

Bologna sonrası Grup tarafından toplanmıştır.  

Rapor, yönetmelikler, düzenlemeler ve ulusal politikalarla ilgili çeşitli bilgilere dayanmaktadır. Bu 

bilgiler, Eurostudent tarafından sağlanan Avrupa Öğrenci Nüfusundan elde edilen anket verileriyle 
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 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 
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toplanmıştır. Eurostat verileri, çeşitli veri toplama noktalarından ayıklanmıştır (26). Ancak, Eurostat, 

AYA ülkeleri için belirli bir veri toplama yöntemi seçmiştir. Eurostudent verileri ise, 2011 Eurostudent: 

Öğrenci Yaşantısının Toplumsal ve Ekonomik Koşulları isimli raporda detaylı bir şekilde incelenen 

Eurostudent IV verilerinden alınmaktadır.                                               

Veri toplayıcılarının işi, Bologna sonrası Grup tarafından denetlenmektedir. Özellikle de bu raporlama 

sürecinin tüm boyutlarını yönlendirmek için oluşturulan bir grup bu işi yürütmektedir. Grup,  Germain 

Dondelinger (Lüksemburg) ve Andrejs Rauhvargers (Letonya) tarafından yönetilmektedir. Hareketlilik, 

toplumsal boyut, uluslar arası açıklık, nitelikler çerçevesi gibi çeşitli konularda da yakın işbirliği 

sağlanmıştır. Şeffaf araçların takibinden sorumlu olan grupla herhangi bir iletişim sağlanmadı ve bu 

konunun raporun kapsamının dışında olduğuna karar verildi. 

Rapor, her bir bölümün Bologna süreciyle ilgisi anlatan toplam yedi tane tematik bölümden 

oluşmaktadır. Bölümlerde ayrıca, üzerinde görüş birliğine varılan hedefler, ilgili çalışma grubun rapora 

katkısı ve bölümlerin içerikleri bulunmaktadır.  
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1. AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI BAĞLAMI  

 

Avrupa Yükseköğretim Alanında bulunan 47 ülke, farklı bağlamlardaki politikalarını uygulamak 

durumundadır. Raporun ilk bölümü, AYA’nda bulundan ülkeler arasındaki farklılıkları gösteren 

karşılaştırmalı incelemeden söz etmektedir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının çalıştığı farklı 

koşullar, boyutlar ve yapılara ilişkin çeşitli bilgiler vermektedir.  

Bölümün ana hatları  

Bölümün yapısı aşağıdaki gibidir: İlk olarak, yükseköğretimdeki 18-34 yaşları arasındaki öğrencilerin 

kayıt eğilimleri ve AYA ülkelerindeki öğrenci nüfusuna yönelik incelemelerde bulunmaktadır.  Ayrıca, 

ilgili bölüm, farklı ülkelerdeki çeşitliliği gösterdiği gibi yükseköğretim kurumlarını da 

sınıflandırmaktadır. Son olarak, AYA ülkelerinde yükseköğretime ayrılan kamu harcamalarının 

seviyesini hem ekonomik krizden önce hem de sonra olmak üzere çeşitli boyutlarıyla ele almaktadır.  

1.1. Öğrenci nüfusu 

Öğrenci nüfusunun boyutu 47 AYA ülkesinde oldukça çeşitlilik göstermektedir. Şekil 1E’de gösterilen 

toplam sayılar Lihteyştan’da 754 Rusya’da ise 9 909 160dır (2008-2009 akademik yılı). Sadece Rusya 

toplam AYA’nın %25inden daha fazlasına sahipken yükseköğretimdeki en yüksek öğrenci sayısı beş 

ülkededir (Rusya, Türkiye, Ukrayna, Almanya ve Birleşik Krallık). Bu beş ülke, AYA’nın %50’den 

fazlasını temsil etmektedir. Fransa, Polonya, İtalya ve İspanya’da 1 500 000dan fazla öğrenci 

bulunuyorken, 14 ülkede 200 000den daha az öğrenci bulunmaktadır.  
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Şekil 1.1: ISCED seviyelerine göre yükseköğretimde kayıtlı olan öğrenci sayısı, 2008/09 

 

Notlar: Arnavutluk için referans yılı 2009/10dur. 

Kaynak: Eurostat, UOE ve diğer AYA ülkeleri için ek koleksiyonlar. 

2003/2004 ve 2008/2009 yılları arasındaki toplam öğrenci nüfusuna ilişkin ortaya konan tablo 

oldukça karmaşık bir hal almıştır (Şekil 1.2’ye bakınız). Bu beş yıl içinde, toplam altı ülkede öğrenci 

sayılarında küçük bir düşüş göze çarpmaktadır. Öte yandan, Arnavutluk, Romanya, Kıbrıs, Türkiye, 

Slovakya ve Lihteyştan’da ise kayıt yaptıran öğrenci sayılarında %40dan daha fazla bir artış 

görülmüştür. Genel olarak, bu süreçte, öğrenci nüfusunda AYA ülkelerinin yarısında %10.4 oranında 

bir artış olmuştur.  

Şekil 1.2: 2003/2004 ve 2008/2009 yılları arasındaki toplam öğrenci nüfusundaki değişiklik  

 

Notlar: Arnavutluk, 2003/2004 ve 2008/2009 yılları arası 

Kaynak: Eurostat, UOE ve diğer AYA ülkeleri için ek koleksiyonlar  

Öğrenci nüfusundaki değişikliklerin, demografik özellikler gibi çeşitli etkenlere bağlı olduğu bir 

gerçektir. Kayıt yaptıran öğrenci sayısındaki eğilimleri detaylı bir şekilde incelemek gerekmektedir. 

Böylesi eğilimler, öğrenci sayılarındaki artışa ilişkin çeşitli verileri de açıklamaktadır. Şekil 1.3’ün de 
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gösterdiği gibi, ülkelerde 1999 ile 2009 arasında gözlemlenen yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci 

sayısındaki artış yükseköğretimin “kitleselleşme” durumunu gözler önüne sermektedir. Katılım 

oranlarındaki büyüme, ülkeler bazında değerlendirildiğinde her zaman aynı değildir.  

Öğrenci sayılarında en yüksek artışa sahip ülkelerde, katılım oranları 18-34 yaş aralığında bulunan 

öğrencilerde %50den daha fazla bir artış göstermiştir. Diğer ülkelerin çoğu ise, 2000li yıllarda tepe 

noktaya ulaşarak aynı olmayan bir gelişme göstermiştir. 2000li yılların ortasından itibaren 

yükseköğretime katılım oranlarında bir düşüş gözlenmektedir. Ülkeler arasında sadece İspanya sürekli 

bir gelişme göstererek bu alanda birinciliği elinde bulundurmaktadır.  

Şekil 1.3: 18-34 yaş aralığındaki öğrencilerin yükseköğretime kayıt durumu (toplam nüfusa oranı) 

1999-2009 

 

 

Demografik değişiklikler ve öğrencilerin değişen sayıları, yükseköğretim politikaları ve amaçları 

planlanırken dikkate alınmalıdır. Şekil 1.4, ülkelerin yaklaşık %60’ında, yükseköğretimle ilgili 

belgelerin demografik özellikleri dikkate aldığını ortaya koymaktadır. Bir yanda, birçok ülke, genç 
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nüfusun sayısının azalmasından ve bu değişikliklerin yükseköğretime girişi ve finansmanı büyük 

ölçüde etkileyeceğinden endişe duymaktadır. Diğer yanda ise, birkaç ülke, geleneksel öğrenci 

kalıplarına girmeyen öğrencilerin de yükseköğretime girişini kolaylaştırmanın ve yaşlanan nüfusun 

artan ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını aramaktadır.  

Şekil 1.4: Yükseköğretim politikalarına ilişkin yönetmeliklerdeki demografik durumlar, 2010/11 

 

 Yönetmelikler, demografik durumları dikkate almaktadır.  

 Yönetmelikler, demografik durumları dikkate almamaktadır.  

 Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSÇG anketi 

1.2 Yükseköğretim Kurumları  

Yükseköğretim kurumlarının sayıları ve türleri, AYA ülkeleri arasında bile değişiklik göstermektedir. 

Yükseköğretim kurumları, akademik veya profesyonel temelli olabilmektedir. Devlet tarafından 

finanse edilebileceği gibi özel olarak da finanse edilebilen yükseköğretim kurumları bulunmaktadır. 

Çeşitli ülkelerin bağlamını dikkate alan farklı ayrımlar da söz konusudur. İlk olarak, yükseköğretim 

kurumları akademik veya profesyonel temelli olabilmektedir. Ancak, bu ayrım, çok net değildir. Birçok 

ülkede, akademik ve profesyonel temelli olma durumu arasındaki eski farklılıklar resmi olarak hala 

varlığını sürdürmektedir. Ancak, Bologna sürecinden dolayı kısmen de olsa,  böylesi farklılıklar 

azalmaktadır veya tamamıyla ortadan kalkmaktadır. Örneğin, birçok durumda, hem akademik hem de 

profesyonel temelli olma durumu akademik ve profesyonel programlar sunma şeklinde 

gerçekleşmektedir. Kurumlar arasında, (resmi) bir ayrımın varlığı söz konusuyken, alınan diplomalar 

bazında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer durumlarda ise, kurumlar arasında herhangi bir 

ayrım bulunmamaktadır. Ancak, programların eğilimleri söz konusu olduğunda hala bir çeşit 

farklılıklardan söz etmek mümkün gözükmektedir. Dolayısıyla, bu boyut açısından ülkelerin kesin bir 

tipolojisi bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı, böyle bir tipoloji rapora dahil edilmemiştir.  
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Yapılacak ikinci ayrım ise, devlet ve özel üniversite kurumları arasında söz konusudur. Bu ayrım, 

çoğunlukla, finansmanın kaynağıyla ilgilidir. Yükseköğretim kurumlarının öncelikle kamu veya özel 

kaynaklarca finanse edilip edilmediğidir (detaylı tanım için, ekler kısmına bakınız). Öncelikli olarak 

devlet veya devlet kaynaklarınca özel olarak finanse edilen yükseköğretim kurumları da kamu kurumu 

olarak isimlendirilmektedir.  

Şekil 1.5, devlet ve özel yükseköğretim kurumları arasındaki ayrımları göstermektedir. Şekilin de 

gösterdiği gibi, AYA ülkelerinin çoğunda hem devlet hem de özel üniversiteler bulunmaktadır. Ancak, 

ülke içindeki özel kurumların ağırlığı değişiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde devlet 

üniversitelerinden daha çok özel üniversite varken, birkaç ülkede ise özel kurumların sayısı, devlet 

üniversitelerinden daha azdır. Tüm kurumlar, altı eğitim sisteminde de devlet olarak 

değerlendirilmektedir (Andora, Belçika (Flaman Topluluğu), Danimarka, Finlandiya, Yunanistan ve 

İtalya).  

Şekil 1.5: Yükseköğretim kurumlarının türleri: Devlet veya Özel (finansman kaynağı), 2010/11 

 

 Tüm kurumlar devlet kaynaklıdır.  

 Kurumlar devlet veya özeldir.  

 Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇG anketi 

 

 

 



24 
 

1.3. Yükseköğretime yönelik kamu harcamaları  

Avrupa yükseköğretim kurumları, öncelikli olarak devlet kaynaklarınca finanse edildiği için, AYA 

bünyesindeki yükseköğretim kurumlarına yönelik kamu harcamalarını karşılaştırmak oldukça ilginçtir. 

Bu bölüm, Eurostat göstergeleri temelli bir karşılaştırmayla ilgilidir. Aşağıda verilen göstergelerin 

hiçbiri AYA ülkeleri için yeterli bir temeli sunmamaktadır. Ancak hep beraber incelendiğinde, 

farklılıklar ve benzerliklere ilişkin bir inceleme sunmaktadır. Son verilerin 2008 yılından itibaren 

toplandığı dikkate alınırsa, bu verilerin ekonomik krizin etkilerini pek de yansıtmadığını söylemek 

yanlış olmaz. Ancak, kamu harcamalarının üzerine önemli bir etkisi bulunmaktadır (AYA/Eurydice, 

2011bye bakınız). Bu nedenden dolayı, Hükümet İşlevlerinin Sınıflandırılması (HİS) ile ilgili tüm ek 

veiler bu kısmın sonuna doğru detaylı bir şekilde incelenecektir  

Yükseköğretime yönelik kamu harcamalarının bir belirteci ise, kamu harcamaarının Gayri Safi Milli 

Hasılaya olan oranıdır. Bu gösterge "yükseköğretime ayrılan ekonomide gelirin paylarını" (Eurostat & 

Eurostudent 2009, s. 75) göstermektedir.  

Yükseköğretime ayrılan devlet bütçesiyle birlikte, şekil 1.6, Ar&Ge etkinlikleri ve yan hizmetler için 

düzenlenen direk harcamaları da sergilemektedir. Yan hizmetlere ayrılan direk harcamalar, tüm 

ülkelerdeki toplam harcamaların oldukça düşük bir payını oluşturmaktadır. Ar&Ge hizmetleri ise 

yükseköğretime ayrılan bütçenin neredeyse yarısını oluşturmaktadır (İsviçre (%49), Portekiz (%47) ve 

Birleşik Krallık (%46)). Ar&Ge harcamalarının yüksek olduğu ülkelerde, temel eğitim harcamalarının 

oranı daha düşüktür (temel eğitim harcamaları, Ar&Ge ve yan hizmetlere ayrılan harcamalar 

çıkarıldıktan sonra kalan toplam harcamalarıdır). Temel eğitim harcamaları, şekil 4.20’de detaylı bir 

şekilde ele alınacak olan öğrencilere sağlanan desteklerini de içermektedir. Bu desteğin oranının, 

toplam harcamaların seviyeleri üzerine etkisi bulunmaktadır. Örneğin, öğrencilere sağlanan destekler, 

hem Danimarka hem de Norveç’teki eğitime ayrılan devlet bütçesinin büyük miktarı olarak 

verilmektedir.  

Şekil 1.6: Yıllık yükseköğretim devlet harcamalarının GSMH’ya % olarak oranı, 2008 
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Toplam  

Yan hizmetler 

 Ar&Ge  

Toplam  

Yan hizmetler  

Ar&Ge  

Notlar: Rusya: 2009; Romanya: 2007; Türkiye: 2006; Yunanistan: 2005 

Kaynak: Eurostat (UOE veri toplama). 

Yükseköğretime devlet tarafından ayrılan bütçe,  ulusal diğer harcamalarla karşılaştırılabilir. Şekil 1.7, 

yükseköğretime ayrılan yıllık devlet bütçesinin toplam devlet bütçesine oranını yüzde olarak 

göstermektedir. Yükseköğretim harcamalarının en yüksek oranına sahip olan ülkeler Norveç (%5.14), 

Kıbrıs (%4.38), ve Danimarka iken, yükseköğretime en düşük bütçenin ayrıldığı ülkeler sırasıyla İtalya 

(%1.69) ve Birleşik Krallıktır (%1.76). AYA ülkelerinde yükseköğretime ayrılan oran bütçenin yaklaşık 

%2.76sıdır.  

Şekil 1.7: Yükseköğretime ayrılan devlet bütçesinin toplam devlet bütçesine oranı, 2008 

 

Notlar: Rusya: 2009; Romanya: 2007; Yunanistan: 2005. 

Kaynak: Eurostat, (UOE veri toplama). 
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Yükseköğretime ayrılan harcamalarının üçüncü bir belirleyici noktası ise tam zamanlı öğrencilere 

düşen eğitim kurumlarının sayısıdır. Bu belirleyici nokta, “bir ülkenin öğrenci nüfusuna göre ayırdığı 

maddi yatırımlarını yansıtmaktadır (Eurostat & Eurostudent 2009, s. 77). Şekil 1.8’e göre, tam zamanlı 

öğrencilere göre yıllık toplam harcamalar, İsveç, Norveç, Hollanda ve Danimarka’da (13 000 avrodan 

daha fazla) en yüksek düzeydeyken, en düşük oran sırasıyla Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Polonya ve 

Estonya’dadır (5 000 avrodan daha az). 

Şekil 1.8: Tam zamanlı öğrencilere göre yükseköğretim kurumlarına ayrılan yıllık devlet 

harcamalarının avro olarak değerleri, 2008 

 

Notlar: Rusya: 2009; İrlanda: 2007; Macaristan: 2006; Yunanistan: 2005.  

Kaynak: Eurostat (UOE veri toplama). 

Ancak,  bu verilerin büyük bir dikkatle yorumlanması gerekmektedir. Eldeki bilgiler, bir ülkenin refah 

düzeyiyle öğrenci başına ayrılan bütçe ile arasında olumlu bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. Gelir 

düzeyindeki böylesi farklıkları incelemenin bir yolu, öğrenci başına ayrılan bütçenin GSMH’ya oranına 

bakmaktır. Şekil 1.9un da ortaya koyduğu gibi, resim, bazı ülkeler için değişmezken (İsveç hala bu 

konuda en çok harcamayı yapan ülke olarak öne çıkmaktadır), birkaç tane düşük bütçeli ülke 

(Hırvatistan ve Bulgaristan) ise daha yüksek bir GSMH’ya sahip diğer ülkelere nazaran çok daha fazla 

çaba sarf etmektedir.  
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Şekil 1.9: Tam zamanlı öğrencilere göre yükseköğretim kurumlarına ayrılan yıllık devlet 

harcamalarının GSMHya avro olarak oranı, 2008  

Notlar: İrlanda: 2007; Macaristan: 2006; Yunanistan: 2005.  

Kaynak: Eurostat (UOE veri toplama). 

Ancak, eldeki bu göstergeler, sadece 2008 yılı için ülkeler arasındaki karşılaştırmayı göstermektedir. 

Yükseköğretime ayrılan devlet bütçesine yönelik geniş çaplı bir resim elde edebilmek için, devlet 

bütçesinin gelişim sürecini dolayısıyla geçirdiği değişimleri incelememiz gerekmektedir. Bu incelemeyi 

yapmak son yıllarda ortaya çıkan ekonomik kriz ışığında da oldukça önemlidir. Avrupa’daki 

Yükseköğretimin Modernleşmesi isimli Eurydice raporu, birkaç ülkenin 2008/09-2009/10 yılları 

arasındaki çeşitli bütçe kesintilerine uğradığını ortaya koymuştur. Bu kesintiler, en çok İrlanda, 

Letonya ve İzlanda’da olmuştur (s.41). Ancak, 2009/10 yılından 2010/11 yıllarına kadar, 

yükseköğretim harcamaları ülkelerin çoğunda büyük oranda artış göstermiştir. Bu artışın nedeni 

kısmen de olsa yürürlüğe giren paketlerdir. Ancak, aralarında özellikle İzlanda, İrlanda ve 

Yunanistan’ın da olduğu birkaç ülke, yukarıda sözü edilen zaman dilimlerinde çok daha büyük oranda 

bütçe kesintilerine uğramıştır (s. 42). Daha bütünsel bir yaklaşım benimseyerek (2008 yılından 

itibaren yapılan tüm kesintileri de dikkate alarak), Avrupa Üniversiteler Derneği (AÜD), yükseköğretim 

bütçelerindeki çok daha ciddi kesintileri rapor etmiştir (AÜD, 2011a).  

Yayımlanan rapor ve AÜD’nin resmi web sitesine göre, Macaristan, Yunanistan, İzlanda, İtalya, 

İrlanda, Letonya ve Birleşik Krallık önemli bütçe kesintileri yaşayan ülkeler arasındadır (27). Ayrıca 

diğer birkaç ülke ise daha küçük çaplı da olsa birkaç bütçe kesintisine maruz kalmıştır (AÜD 2011a, s. 

2-4; 2011b). 

Ancak, yükseköğretim bütçelerinde kesintiler yaşamak, yükseköğretimdeki kaynakların daha az 

olduğu anlamına gelmemektedir. Bazı durumlarda (Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) 

devlet tarafından ayrılan bütçe ve yapılan harcamalar yerini özel katkılara da bırakmaktadır 

                                                        
27

 Birleşik Krallık bir bütün olarak ele alınmıştır. Ancak, İskoçya’da bütöçe kesintisi bulunmamaktadır. 
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(mezunların ödediği ücretler gibi). Devlet bütçesindeki bu indirimler, yeni mali dalgalanmalar 

içermeyen harcama kesintilerinden çok daha farklı olarak değerlendirilmektedir.  

Ayrıca, yükseköğretime bütçe kesintisi yapmak, Avrupa’daki krize yönelik tipik bir cevap değildir. Bu 

sebepten dolayı, şekil 1.10, dört yıllık süreçteki devlet harcamalarında meydana gelen değişiklikleri 

incelemektedir (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, ve uygun olduğu ölçüde 2009-2010). 2009-2010 

yıllarına arasına ait herhangi bir veri bulunmadığından dolayı, Devlet Fonksiyonlarının 

Sınıflandırılmasıyla (COFOG) uyumlu olarak toplanan veriler kullanılmıştır. 

Şekil 1.10daki, ülkeler üç temel grupta gösterilmiştir. Ülkelerin ilk grubunda, krizden sonra 

yükseköğretim kurumlarına ayrılan devlet bütçesinde herhangi bir düşüş bulunmamaktadır (Ne 2008-

2009 ne de 2009-2010 arası). Aksine, yükseköğretime ayrılan devlet bütçesi, hatırı sayılır ölçüde artış 

göstermiştir. Özellikle Lüksemburg, Bulgaristan, Malta ve Portekiz’de ortaya çıkan bu tablo oldukça 

düşündürücüdür.  

Şekil 1.10: 2006-2010 yılları arasında yükseköğretime ayrılan devlet bütçesindeki yıllık değişiklikler 
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Notlar: Her bir grupta, veriler 2008-2010 yılları arasındaki değişiklik derecelerine göre düzenlenmiştir.  

Kaynak: Eurostat (ulusal hesaplar, devlet finans istatistikleri, COFOG)  

İkinci grup ülkelerde ise, yükseköğretime ayrılan devlet harcamaları 2008 yılından sonra azalmıştır (en 

azından bir yıl süreyle). Kriz sonrası yıllardaki artış %5den daha fazla değildir.  

Son olarak, yükseköğretime ayrılan devlet bütçesi, üçüncü grup ülkelerde ise hatırı sayılır biçimde 

azalmıştır. En büyük düşüş sırasıyla İrlanda (2008-2009 arasında %34.6) ve Romanya’da (2008-2009 

arasında %31.7) görülmüştür. Ancak, Romanya’daki devlet harcamaları krizden sonra büyük oranda 

artış göstermiştir. Bu artış da kısmen de olsa öğrenci nüfusundaki önemli artış ile açıklanabilmektedir 

(Şekil 1.2’ye bakınız). Bu grupta bulunan diğer ülkeler ise, krizden önce yükseköğretimde nispeten 

daha büyük bir artış yaşamışlardır.  

Bu veriler, ülkelerin krize değişik şekillerde tepki verdiğini ve yükseköğretime ayrılan devlet bütçesi 

açısından çeşitli değişiklilere nende olduğunu göstermektedir. Ancak, 2008-2009 yıllarındaki ortalama 

değişiklik olumsuzdur. Bu olumsuz durum yükseköğretime ayrılan devlet bütçelerindeki düşüşün %2.2 

seviyesinde olmasıyla yakından ilgilidir.  

Sonuçlar 

AYA ülkeleri, farklı bağlamdaki eğitim reformlarını uygulamak durumundadır. Öğrenci sayıları büyük 

ölçüde farklılık göstermektedir. Ayrıca, demografik değişiklikler, birçok ülke için bir endişe iken, 

bazıları, öğrenci nüfusundaki büyük artışlarla karşı karşıya kalmaktadır. Diğer ülkeler içinse, durum 

düşüş yönündedir. Böylesi farklılıklar, yükseköğretim reformunun hızı ve temel amaçları üzerinde son 

derece etkilidir.  

Yükseköğretim kurumlarının finansmanı ve düzenlenmesine ilişkin çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. 

Bazı ülkelerde, tüm yükseköğretim kurumları devlet kaynaklarınca finanse edilirken, diğerlerinde özel 

kurumların oranı oldukça fazladır. Ayrıca, devlet harcamalarının seviyesi de AYA ülkeleri içinde bile 

değişiklik göstermektedir. Benzer şekilde, son ekonomik krize yönelik verilen cevaplar ise bölgede bile 

çeşitlilik göstermektedir. 2008 yılından sonra bazı ülkelerde devlet harcamaları büyük oranda 

artarken, diğerlerinde önemli bütçe kesintilerine rastlamak mümkündür. Ancak, krizin sonucu 

yükseköğretimdeki devlet kurumlarındaki genel bir düşüş şeklinde ifade edilebilmektedir.  
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2.DİPLOMA VE NİTELİKLER  

Bologna Bağlamı  

Avrupa vatandaşların iş yapabilirlik oranını artırmayı amaçlayan diplomaların bulunduğu bir sistemin 

ve Avrupa yükseköğretim sisteminin uluslar arası rekabetçiliğinin kabul edilmesi Bologna Bildirgesinin 

en temel amaçlarından biridir. Eğilimler I isimli rapor, 1999 yılında Bologna Bildirgesinin kabulünden 

önce hazırlanmıştır. İlgili rapor, Avrupa’daki yükseköğretim sistemlerinin çeşitlerini ortaya koymuştur: 

Bazı ülkelerde lisans-yüksek lisans sistemleri; diğerlerinde yüksek lisansa eşdeğer olan uzun (dört 

yıllık) programlar, lisans-yüksek lisans sistemiyle uyumlu olmayan birkaç seviyeye sahip olan birkaç 

sistem (AÜD, 1999). Raporun en önemli sonucu, yükseköğretim kurumları arasındaki şeffaflığın ve 

güvenin, Avrupa’nın küresel bir rekabetçiliği ve etkileyiciliği için kaçınılmaz değerler olduğu 

yönündedir. Eğilimler I isimli rapor, Avrupa Yükseköğretim sisteminin bir çeşit geçiş yaşayacağını da 

gözler önüne sermektedir (AÜD, 1999).  

Bologna Bildirgesi, iki ana aşamaya dayanan bir sistemin- lisans ve lisansüstü eğitim- benimsenmesine 

yönelik bir çağrı yapmıştır ve ikinci aşamaya geçişin söz konusu olabilmesi için birtakım gereklilikleri 

şart koşmuştur. “İkinci aşamaya geçiş, birinci aşamayla ilgili tüm çalışmaların başarılı bir şekilde 

tamamlanmasını gerektirmektedir" (28). Bazı ülkeler 2001 yılına kadar bu iki aşamalı sistemi 

benimsemiştir (29). 2003 yılında Berlin’de gerçekleştirilen konferansta, bakanlar, iki aşamalı sistemin 

uygulanabilir olması için gerekli olan tüm altyapının hazırlık safhasında olduğu konusunda görüş 

birliğine varmışlardır (30). Araştırmanın yükseköğretim önemli bir bileşeni olmasından dolayı, 

Berlin’de bakanlar, araştırmanın yükseköğretimin iki aşamasında da çok gerekli bir unsur olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Bir adım daha ileri giderek, bakanlar, üçüncü aşamaya da doktora eğitimini 

ilave etmişlerdir. Bakanlar ayrıca, AYA için gerekli nitelikler çerçevesi üzerine de çeşitli incelemeler 

yapma konusunda görüş birliğine varmışlardır.  

Bakanların 2005 yılında Bergen’de gerçekleştirdiği konferansta ise, Bologna diploma sistemi 

uygulanmıştır ve öğrencilerin neredeyse yarısından fazlası birçok ülkede, bu iki aşamalı sisteme kayıtlı 

durumdadır. Ancak, aşamalar arasında hala çeşitli engeller bulunmaktadır. Gelecek yıllar çeşitli 

ilerlemeler kaydederken, 2009 yılındaki rapor, birinci aşamadan mezun birçok öğrencinin ikinci 

aşamaya devam etmeye çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaştığını ortaya koymuştur. Bu zorluklardan 

bazıları, tüm birinci aşama diplomalarının ikinci aşamaya direk geçişi garanti etmemesi ve daha fazla 

şeffaflığın gerekli bir unsur olarak değerlendirilmesidir.  

                                                        
28

 19 Haziran 1999 tarihli Bologna Bildirgesi. 
29

 Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Yükseköğretimden sorumlu Bakanların Toplantısı, Prag, 19 Mayıs 2001. 
30

 Avrupa Yükseköğretim Alanını Uygulamaya Koymak.  Yükseköğretimden sorumlu Bakanların Toplantısı, 
Berlin, 19 Eylül 2003. 
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(Bu toplantılarda, ortak program ve diplomalar fikri ortaya çıkmıştır ve Avrupa yükseköğretiminde 

uygulanmaya başlanmıştır. 2001 yılındaki Prag topluluğunda, bakanlar, farklı ülkelerden kurumları 

ortaklıklarına yönelik bir artışın söz konusu olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu artışın kaçınılmaz bir 

sonucu olarak, yükseköğretimin Avrupa boyutun geliştirmek için ortak programların açılması ve 

bunların ivedilikle uygulanmaya geçmesi sonucuna varılmıştır (31). 2004 yılındaki Avrupa 

Komisyonunca hazırlanan Erasmus Mundus programlarının uygulanması ortak yüksek lisans 

programlarının da uygulanması ön ayak olmuştur.  

Birbirine daha yakın diploma yapılarına ilerleme, hem şeffaflık hem de ortak anlayış fikrini geliştirmek 

için Bologna sürecine dahil edilen çeşitli araçlarca sağlanmıştır. Özellikle, AKTS ve Diploma Ek (DE), 

sürecin başından beri Bologna reformlarının uygulanmasında temel unsurlardan biri olagelmiştir. 

Ayrıca, ulusal nitelikler çerçevesi, Avrupa Yükseköğretim Alanındaki şeffaflığı daha da ileri götürmek 

için üçüncü bir araç olarak sürece dahil edilmiştir.  

AKTSye, 1999 Bologna Bildirgesinde kredi transferi bağlamında değinilmiştir.  Yabancı öğrencilere 

kredi sağlama amacıyla "öğrenci hareketliliğini yaygın hale getirme aracı" olarak değerlendirilen bu 

sistem (332) Avrupa Yükseköğretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bir adım daha öteye 

gidilerek şöyle bir ifade de bulunulmuştur: "Krediler, yükseköğretim bağlamları dışındaki durumlarda 

elde edilebilir hale getirilmelidir. İlgili üniversitelerin bu kredileri kabul etmesi sağlanarak yaşam boyu 

öğrenmeyi de içine alan bir sistem geliştirilmelidir" (33). Prag toplantısında, bakanlar çok net bir mesaj 

göndererek "AKTS veya AKTS uyumlu hem transfer edilebilirlik hem de kredi toplanabilirlik sağlayan 

bir kredili sistemin gerekli olduğunu" dile getirmişlerdir (34). Bakanlar, Berlin'de, AKTS'nin sadece 

kredi transferinde değil aynı zamanda kredi toplamada da kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir 

(35),  2005 yılındaki Berlin toplantısında ise bu konuda bir mutabakat sağlanmış ve ilk iki aşamalı 

sistem konusunda uzlaşılmıştır.  

1990lı yıllarda UNESCO tarafından geliştirilen Diploma Ek Sistemi, orijinal diplomadaki birey 

tarafından tamamlanan çalışmaların statüsünün, bağlamının, seviyesinin ve doğasının tanımlarını 

içeren standart bir şablondur. Berlin Komisyonu, bu sistemin temel amacının, istihdamı garanti eden 

ve gelecekteki çalışmalar için önceki akademik çalışmaları kabul eden bir sistemin varlığı için şeffalığı 

en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtmişlerdir. Berlin'de bakanlar, 2005 yılından itibaren tüm 

mezunların otomatik olarak bu belgeyi bedava alacağı konusunda fikir birliğine varmışlardır.  

Bologna sürecinde tanıtılan ve geliştirilen üçüncü araç, ulusal nitelikler çerçevesidir (NQF). Nitelikler 
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 Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Yükseköğretimden sorumlu Bakanların Toplantısı, Prag, 19 Mayıs 2001. 
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 19 Haziran 1999 tarihli Bologna Bildirgesi.  
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 19 Haziran 1999 tarihli Bologna Bildirgesi. 
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arasındaki farklılıkları net bir şekilde belirlemek için kullanılan bu araç her aşama ve eğitim seviyeleri 

için geçerlidir. 2005 yılındaki Bergen zirvesinde, bakanlar, Avrupa Yükseköğretim Alanı Nitelikleri 

Çerçevesini benimsediler ve öğrenci çıktıları, yeterlikleri ve kredilerini temel alan göstergeleri 

kullanan ve üç aşamalı sisteme odaklanan ulusal nitelikler çerçevesinin gelişimi üzerine görüşmeler 

yaptılar. Yaşam Boyu Öğrenme için Avrupa Nitelikler Çerçevesinin benimsenmesi, niteliklerin 

görünüşü, kredi ve öğrenci çıktılarının düzenlenmesine yönelik bir vurgunun oluşmasına neden 

olmuştur. İlgili çerçeve, Diploma Ekleri ve AKTS ile birlikte hareket etmektedir.  

Başlangıcından itibaren, kredilerin tanınması ve kabul edilmesi Bologna sürecinin kalbinde yer almıştır 

ve süreç boyunca her zaman ilgiyi üzerine çekmiştir. Teoride olduğu kadar pratikte de adil bir kabulü 

garanti etme Avrupa Yükseköğretim Alanının başarıl bir şekilde işlevini göstermesinin bir koşuludur.  

Nitelikler Çerçevesi ve kabul edilmesi üzerine çalışma grupları  

2009-2011 yılları arasında Nitelikler Çerçevesi ve kabul edilmesi üzerine çalışma gruplarının harekete 

geçmesi zorunlu hale getirildi ve nitelikler çerçevelerine yönelik temel politikalara yönelik çeşitli 

öneriler gündeme getirildi. Aynı zamanda, bu rapor, ulusal nitelikler çerçevelerinin oluşturulmasında 

kaydedilen aşamalara da odaklanmaktadır. Raporun çalışma grubu ve Nitelikler Çerçevesinin Çalışma 

grubu arasındaki yakın işbirliği, böyle görevlerin oldukça açık ve tutarlı bir şekilde yerine getirildiğini 

garanti etmektedir.  

2009-2012 Çalışma grubuna, niteliklerin fark edilmesini mümkün kılmak için çeşitli ulusal hareket 

planlarının hayata geçirilmesi gerektiği konusunda çeşitli öneriler de bulunulmuştur. Buna ek olarak, 

yapılmak istenenlerden biri de dünyanın geri kalan noktalarında bu konudaki gelişmeleri mümkün 

olduğu kadar hızlandırmaktır. Rapor grubunun müdürlerinden biri olan Andrejs Rauhvargers aynı 

zamanda bu raporun ve çalışma grubunun da müdürüdür.  

Raporun ana hatları  

Bu bölüm, Bologna sürecinin araçları ve temel noktalarıyla ilgilidir. İlk kısım, üç aşamalı yapının 

uygulanmasıyla ilgilidir. İkinci kısımda ise, Bologna araçları- Ulusal Nitelikler Çerçevesi, AKTS ve 

Diploma Ekleri- ele alınacaktır. Son kısım ise, Lizbon Tanıma Konferansının uygulanmasına bakacaktır 

(36).  

 

 

 

                                                        
36

 Avrupa Bölgesindeki Yükseköğretim Hakkında Niteliklerin Kabul Edilmesine İlişkin Toplantı, Lizbon, 11 Nisan 
1997.  
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2.1.     Bologna yapıları  

2.1.1. İlk ve ikinci aşamanın yapısı ve uygulanması (Lisans ve Yüksek Lisans) 

Kolaylıkla karşılaştırılabilir ve okunabilir olan lisans derecelerini benimseme ve iki aşamalı bir sistemi 

oluşturma çabaları, 1999 yılında 20 ülke tarafından imzalanan Bologna Bildirgesinde detaylı bir 

şekilde ele alınmıştır ve halen 47 ülkede uygulanmaktadır. İki aşamalı yapının uygulanması sırasıyla 

2005 (Çalışma Grubu,  2005), 2007 (Çalışma Grubu,  2007) ve 2009 (Rauhvargers, Deane & Pauwels, 

2009) yıllarındaki üç Bologna toplantılarındaki en önemli ana başlıklarından olmuştur.  Ayrıca, 2010 

yılındaki Bağımsız Değerlendirme toplantısında da bu konu özellikle ele alınmıştır. 2005 yılında 

benimsenen AYA nitelikler çerçevesi, kredi aralıklarını belirlemektedir: birinci aşama için 180-240 

AKTS kredisi, en az 60ı ikinci aşamada olmak üzere 90-120 krediden oluşmaktadır.  

Bu kısım, iki aşamalı bu sistemin nasıl başarılı bir şekilde uygulandığını incelemektedir. Ayrıca ortaya 

çıkan iki aşamalı sistemlerin tipik modellerine de bu kısımda değinilecektir. Bologna aşamaları 

arasındaki geçiş hakkındaki genel durumu inceleyecek olan bu kısım son olarak üçüncü aşamanın 

uygulanma esaslarını irdeleyecektir. 

2009 ve 2012 yıllarındaki bu belirtecin sonuçlarını bir çırpıda incelediğimizde, ilgili tablonun 

neredeyse tamamlanmadığı ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu verinin önemli bir açıklaması 2009 

yılındaki ülke cevaplarının Bologna modelini tanıtan yasaların benimsenmesinin süreç dahilinde 

olması yönündedir. 2012 yılındakine gelince, ülke dağılımı, Bologna model programlarında okuyan 

öğrencilerin payını gösteren istatistiksel verilere dayanmaktadır.  

Şekil 2.1: 1 numara için skor kartları göstergesi: Birinci ve ikinci aşamanın uygulanması, 

2010/11

 

  

 

 

 

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

       26       31 

      13       10 

              2        3 
               4        3 

                 2        1 
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*Kaynaklar: Eurostat ve Bologna Sonrası Çalışma Grubu, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kartları göstergeleri 

 Öğrencilerin en azından %90ı (
37

), Bologna ilkeleriyle uyumlu olan iki aşamalı diploma sistemine kayıtlıdır.  

Öğrencilerin %70-89u Bologna ilkeleriyle uyumlu olan iki aşamalı diploma sistemine kayıtlıdır.  

 Öğrencilerin %50-69u Bologna ilkeleriyle uyumlu olan iki aşamalı diploma sistemine kayıtlıdır.  

 Öğrencilerin %25-49u Bologna ilkeleriyle uyumlu olan iki aşamalı diploma sistemine kayıtlıdır.  

 Öğrencilerin %25den daha azı Bologna ilkeleriyle uyumlu olan iki aşamalı diploma sistemine kayıtlıdır.  

VEYA 

 Diploma sistemine yönelik hazırlanan yasalar kabul edilmiştir ve uygulanmayı beklemektedir.  

Notlar: Gösterge, Bologna modeline ait olan programlarda okuyan öğrencilerin oranı olarak ifade   

     edilmektedir.  

    Eurostat verileri, 2009/10daki durumu yansıtmaktadır. Eurostat verilerine henüz   

       ulaşılmadığından skorlar, uygulanan anketlerden yürütülen tahminlerdir.  

    Eurostat, Birleşik Krallık için tek bir değer sunmaktadır.  

Ülkelerin yarısından fazlasında, Bologna’nın iki aşamalı sistemiyle uyumlu olan programlarda okuyan 

öğrencilerin oranı %90dan daha fazladır ve bu oran dışında kalanlarda ise %70-89 olarak 

kaydedilmektedir. Aynı zamanda, neredeyse tüm ülkeler, AB ve/veya ulusal yasaların- 2005/36/EC- 

(38) beş-altı yıllık eğitim gerektiren uzun programlarına entegre olmuş durumdadır. Bu eğitim 

programları: tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık ve veteriner hekimliği, bir noktaya kadar da olsa 

mühendislik, hukuk, teoloji, psikoloji ve öğretmen yetiştirme. Daha ender olarak ifade edilebilecek 

olan programlar ise, sanat, fen bilimleri ve diğerleridir. Bu uzun programlar tutulmuş olsa da, Bologna 

sürecinin etkisi her zaman varlığını sürdürmektedir. Dahası, Bologna araçları olarak da değerlendirilen 

AKTS ve Diploma Ekleri de uygulanmaktadır.  

Bazı ülkelerde, özellikle Andora, İspanya, Avusturya, Almanya ve Slovenya’da, bu programlara kayıtlı 

öğrenci oranları nispeten daha düşüktür. Bunun sebebi iki türlü olarak açıklanabilir. Birincisi, Bologna 

yapılarına transferi şart koşan yasal değişikliliklerin nispeten de olsa geç benimsenmiş olmasıdır. 

İkincisi ise,  reformları uygulama geçirme konusundaki en son tarihin nispeten geç olmasıdır. Bu 

ülkelerde,  pratik reformların uygulanmasına son zamanlarda başlanmıştır ve önceki sisteme kayıtlı 

olan öğrenciler için mezun olmak biraz zaman alacaktır.  
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 "Tüm" = Tüm öğrenciler 2 aşamalı sisteme dahil olanlar anlamında kullanılmaktadır. Doktora programında 
olanlar ve kısa programlara devam eden öğrenciler bu sisteme dahil değildir. Tüm çalışma alanları dikkate 
alınmaktadır 
38

 Avrupa Parlamentosu ve 7 Eylül 2005 tarihli Konseyin 2005/36/EC sayılı yasası, profesyonel niteliklerin 
tanınmasına ilişkindir. Avrupa Birliği Resmi Dergisi, L255/22, 30.9.2005. 
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Şekil 2.2: Bologna’nın üç aşamalı sistemiyle uyumlu olan programlarda okuyan öğrencilerin 

aşamaya göre oranı, 2008/09 

 

 Kısa programlar (<3 yıllık)   Lisans     Bologna yapısı dışındaki programlar 

 Yüksek Lisans    Uzun programlar (>4 yıllık)  Doktora programları 

Şekil 2.2,Bologna aşamalarından oluşan sistemi izleyen programlara kayıtlı olan öğrencilere yönelik 

verilerin bulunduğu 34 yükseköğretim sisteminden on tanesini göstermektedir. Avusturya (%47), 

Almanya (%36), Slovenya (%31) ve İspanya (%4), öğrencilerinin yarısından daha azının Bologna 

aşamalı sisteme kayıtlı olduğu ülkelerdendir. İki ülkede, Makedonya ve Rusya, 2008 yılı itibariyle 

Bologna sistemi uygulanmıyordu.  

Toplam öğrenci nüfusunun %30 (Türkiye) ve %2sini (İsveç) temsil eden kayıtlarla birlikte toplam 11 

ülkede kısa programlar bulunmaktadır. Bu durum, Avrupa ve ABD yükseköğretim sistemi arasındaki 

büyük farkı ortaya koyan bir durumdur. Zira, ABD yükseköğretim sisteminde öğrencilerin %37si üç 

yıldan daha az süren programlara kayıtlıdır.  

Ülkelerin %75inden daha fazlasında ise, uzun programlar dikkat çekmektedir. Bu tür programlara 

kayıtlı olan öğrencilerde oran %1 (Finlandiya) ile %19 (Polonya) arasında değişmektedir. 

Birinci aşamadaki AKTSlerin tipik kredi oranları ve en yaygın olarak kullanılan modeller 

Şekil 2.3, programların sahip olduğu 180, 240 ve diğer sayılardaki AKTS kredi yüklerini 

göstermektedir. Bu programlara kayıtlı olan öğrencilerin oranlarına ilişkin veriler toplanmaktadır.  

AYAda tek aşamalı programların bulunduğu bir sistem yoktur. Birçok ülkede, birinci aşamada, 180 ve 

240 AKTS kredisinin bir bileşimi bulunmaktadır. 180 lisans AKTS kredisi modeli sadece Belçika Flaman 

toplumu, Fransa, İtalya, Lihteyştan ve İsviçre’de uygulanmaktadır. Finlandiya 180 AKTS modelini 

yoğun olarak uygularken, veriler, sadece üniversiteleri kapsamaktadır. 180 AKTS modeli ayrıca 14den 

fazla ülkede de yoğun bir şekilde uygulanmaktadır.  
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Şekil 2.3: 180, 240 ve diğer kredi sayılarına sahip olan birinci aşama programlarının oranları, 

2010/11 

 

  180 AKTS kredisi     240 AKTS kredisi     Diğer sayılar  

Kaynak: BSÇG anketleri  

240 AKTS modeli sırasıyla, Ermenistan, Kıbrıs, Gürcistan, Kazakistan, Türkiye ve Ukrayna’da 

uygulanmaktadır. Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya ve Letonya’da bulunan 

programların %75inden daha fazlasında yaygındır. Hollanda da bu gruba dahil edilmelidir çünkü 240 

AKTS programının oranı %45 dolayındadır. Bu modelde öğrenci oranı ise yaklaşık %70 düzeyindedir.  

Şekil 2.4: 60, 75, 90 AKTS kredi yüküne sahip ikinci aşama programlarının oranları, 2010-2011 

 

 120 AKTS kredisi   90 AKTS kredisi  60-75 AKTS kredisi  Diğer sayılar  

Kaynak: BSÇG anketleri  

İkinci aşamada (Şekil 2.4), 120 AKTS modeli en yaygın olarak kullanılan modeldir ve şu anda 42 

yükseköğretim sisteminde uygulanmaktadır. Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Fransa, Gürcistan, 

Lihteyştan, Lüksemburg ve Türkiye’de uygulanan tek modeldir. Bunun dışında, 18 sistemdeki 

programların %75inde de bu sistem bulunmaktadır. 60-75 AKTS modeli ise 27 ülkede uygulanmakla 

beraber sekiz sistemde de yoğun olarak uygulanmaktadır. 90 AKTS modeline gelince, 21 ülkede 

uygulanan bu sistem, sadece altı ülkede programların %50sini yansıtmaktadır (Bulgaristan, Kıbrıs, 

İrlanda, Moldova, İspanya ve Birleşik Krallık (İskoçya). 17 yükseköğretimde, 60-75, 90 veya 120 AKTS 

kredi sisteminin dışında çeşitli modeller uygulanmaktadır. Ancak, Andora istisnası dışında, bu 

programlar %10luk hizmeti aşmamaktadır. Yukarıda belirtilen eğilimler, elimizdeki verilerce de 
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desteklenmektedir.  

AYAda hem birinci hem de ikinci aşamaya yönelik tek bir model bulunmamaktadır. Birinci aşamada, 

birçok ülke, 180 ve 240 AKTSnin birleşimini uygulamaktadır. İkinci aşamada ise, en yaygın olarak 

kullanılan model, 120 AKTS modelidir. 180+120 AKTS kredisi (“3+2”) modeli en yaygın olarak 

uygulanan model olarak dikkat çekmektedir. Ancak, diğer kombinasyonlar da AYAda kullanılmaktadır.  

Tipik Bologna modelinin dışında kalan programlar  

31 yükseköğretim sistemi, Bologna sisteminin tipik olarak nitelendirilebilen 180-240 AKTS ilk 

modelinin dışında lisans derecelerinin varlığını kabul etmektedir. Tipik olarak ele alındığında, bu 

programlar birinci veya ikinci aşamaya geçiş sağlayan tümleşik/uzun programlardır ve bazı ülkelerde 

krediden ziyade eğitim yılı olarak ele alınmaktadır. Bu ülkelerin çoğunda, Bologna birinci aşama 

modeli dışındaki programlar, tıp, diş hekimliği, hemşirelik gibi alanlardır ve birçok durumda öğrenci 

nüfusunun %1 ila 8ini içermektedir. Yukarıda ifade edilen bölümlere ek olarak, tümleşik programlar 

da az sayıda sistemce belirtilmektedir (alana bağlı olarak iki ve yedi arasında).  

Tümleşik programlarının süresi, yasalar ve AB/AYA ülkelerinde AB yasaları (2005/36/EC) tarafından 

belirlenmektedir. Genel olarak, 300-360 AKTS/beş-altı yıl süren programlar bulunmaktadır. Bazı 

ülkeler ise, bireyleri bazı mesleklere hazırlayan çeşitli kısa programlardan söz etmektedir. Bu 

programların sürelerine gelince, 60 AKTS (bir yıl) ile 180 AKTS (üç yıl) arasında değişiklik 

göstermektedir. Kısa programların en yaygın süresi genellikle 120 AKTS (iki yıl) olarak görülmektedir. 

Bu sistemin uygulandığı ülkeler, Andora, Belçika Felemenk topluluğu, Hırvatistan, Danimarka, Norveç 

ve İsveç’tir.  

Tipik Bologna modellerinde sapma, mesleklere yönlendirilen programların birinci ve ikinci aşamada 

yeniden düzenlendiği programlarda bulunmaktadır. Bu durumlarda, birinci ve ikinci aşamanın 

birleştirilmiş süresi, belirli mesleklerin gerekliliklerine göre belirlenmektedir. Sonuç olarak, Belçika, 

Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda, Ukrayna ve Birleşik Krallık’ta, bazı ikinci 

aşama programları biraz daha uzun sürmektedir- 180 AKTS kredisine kadar uzanmaktadır. 

Sonraki aşamaya geçiş 

Bologna Bildirgesi, birinci aşama lisans derecelerinin ikinci aşamaya geçiş için bir gereklilik olduğunu 

vurgulamaktadır. 2003 yılındaki Berlin zirvesinde, yükseköğretimden sorumlu bakanlar “ilk aşamadaki 

lisans derecelerinin ikinci aşamaya erişim sağlaması” gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar. İkinci 

aşama lisans dereceleri ise doktora eğitimine geçiş sağlamalıdır (39).  

 

 

                                                        
39

 Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Yükseköğretimden sorumlu Bakanların Toplantısı, Prag, 19 Mayıs 2001. 
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Ancak, iki yıl sonra Bergen’de bakanlar “ilgili aşamalar arasında geçiş noktasında çeşitli sorunların var 

olduğunu” kabul ettiler (40) ve 2007 yılında “çabaların geçişler arasındaki engelleri kaldırmak yönünde 

olması gerektiğini” açıkladılar (41).  

Şekil 2.5: 2 numara için skor kartları göstergeleri: Sonraki aşamaya geçiş, 2010/11* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kaynaklar: Eurostat ve Bologna Sonrası Çalışma Grubu, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kartları kategorileri  

  Tüm birinci aşama nitelikleri, ikinci aşama programlarına geçiş sağlamaktadır ve tüm ikinci 

aşama nitelikleri büyük geçiş problemleri yaşanmadan en azından bir üçüncü aşama 

programlarına geçişi mümkün kılmaktadır (42).  

 İkinci aşamaya geçişe olanak tanımayan birkaç birinci aşama (%25den daha az) veya üçüncü 

aşamaya geçişe izin vermeyen birkaç ikinci aşama nitelikleri bulunmaktadır. 

 İkinci aşamaya geçişe olanak tanımayan birkaç birinci aşama (%25den daha az) ve üçüncü 

                                                        
40

 Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Yükseköğretimden sorumlu Bakanların Toplantısı, Prag, 19 Mayıs 2001. 
41

 Londra Komisyonu. Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Küreselleşen dünyadaki zorluklara cevap verme. 18 
Mayıs 2007. 
42

 Kendi alanları dışındaki bölümlerden mezun olan öğrenciler için alınması gereken önlemler "büyük geçiş 
problemleri" olarak isimlendirilmektedir. 

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

       37       42 

      9        2 

            1        4 
              0        0 

                0        0 

 Veri bulunmamaktadır. 
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aşamaya geçişe izin vermeyen birkaç ikinci aşama nitelikleri bulunmaktadır. 

 Önemli miktardaki birinci ve/veya ikinci aşama nitelikleri (%25-50) sonraki aşamaya geçişe 

olanak tanımamaktadır.  

 Birçok (%50den fazla) birinci ve/veya ikinci aşama nitelikleri sonraki aşamaya geçiş olanağı 

vermemektedir veya sonraki aşamaya geçiş için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Not: Sonraki aşamaya geçiş, başvuracak nitelikli adayların bir hakkı olarak tanımlanmakta ve bir kabul 

koşulu olarak değerlendirilmektedir (Lizbon Tanıma Konferansında kullanılan tanım). Gösterge, en 

azından bir ikinci aşama programına geçiş izni veren birinci aşama programlarının oranlarını 

ölçmektedir. Değerlendirme ölçütleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

Ülkelerin birçoğunda, tüm birinci aşama programları teorik olarak ikinci aşamaya geçiş izni 

vermektedir. Ancak, bazı ülkelerde, ikinci aşamaya geçişi mümkün olmayan bazı birinci aşama 

(Arnavutluk, İsveç ve Ukrayna) veya üçüncü aşamaya izin vermeyen ikinci aşama nitelikleri 

(Avusturya, Kıbrıs, İzlanda, Karadağ, Malta ve Sırbistan) bulunmaktadır.  

Tüm ikinci aşama programları, bu programları tamamlayan mezunlarına direk üçüncü aşamaya 

geçmelerine izin vermektedir. 11 ülkede ise (Avusturya, Belçika (Fransız Topluluğu), Hırvatistan, 

Kıbrıs, Danimarka, Vatikan, İzlanda, İrlanda, Malta, Karadağ ve Sırbistan), bu durum geçerli değildir. 

Yüksek lisans derecesiyle ikinci aşamadan mezun olan öğrencilerin yanı sıra, uzun tümleşik 

programlardan mezun olanlar da kabul edilmektedir (300 ve daha fazla AKTS kredisi toplayanlar).  

Lizbon Tanıma Konferansı anlayışı doğrultusunda sonraki aşamaya geçiş sağlanmış olsa bile, ülkeler, 

tüm birinci aşama programlarının direk ikinci aşama programlarına neden direk geçiş sağlamadığına 

yönelik birkaç neden belirtmişlerdir. Bu durum sıklıkla “akademik” ve “profesyonel” programlar 

arasındaki farkı da gündeme getirmektedir. Aslında birkaç ülkede, tüm ilk aşama profesyonel 

programlarına direk devam sağlayan herhangi bir ikinci aşama programı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, ikinci aşama programlarına teorik bir geçiş mümkünken, pratikte, öğrenciler ikinci 

aşamaya geçebilmek için ek gerekliliklerle karşı karşıya kalmaktadır.  

İrlandad, teorik olarak geçişin, ikinci aşamaya geçişe izin vermediği bir örnek olarak dikkat 

çekmektedir. Farklı kategorilerin varlığıyla ortaya çıkan bu durum pek de yaygın değildir (sıradan 

lisans eğitimi mezunu ve onur öğrencileri). Sadece ikinci grup, ikinci aşamaya geçiş için uygun olarak 

değerlendirilmektedir. Sıradan lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler ise, ikinci aşamaya geçiş için 

özel bir yol izlemek durumundadır.  

Geçiş için gerekli olan bu gösterge listesinin sonuçları, geçişlerin hala mümkün olduğunu 

göstermektedir. Teorik geçiş ve kabul arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. Dolayısıyla, geçiş ve 

kabul üzerine başlayan yeni tartışmaların açıklığa kavuşması gerekmektedir. İkinci aşamaya kabul için 

gerekenlerin, geçişi genişletmek veya geçişe engel oluşturmak için mi değerlendirilmesi gerektiği bir 

tartışma konusudur.  
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Birinci ve ikinci aşama arasındaki geçişin düzenlenmesi  

Pratik önlemler söz konusu olduğunda, sonraki aşamaya geçiş, ek sınavlara girmek, ek dersler almak 

veya iş deneyimine sahip olmaktan geçmektedir (şekil 2.6ya bakınız). 

Ek dersler veya sınavların gerekliliği: Sonraki aşamaya geçişteki kolaylıktaki genel eğilime rağmen, 

gerekli dersleri almak veya sınavlara girmek oldukça sıradan bir eylem olarak görülmektedir. Altı 

ülkede, tüm öğrenciler, giriş sınavlarına girmek veya ek dersler almak durumundadır. 27 ülkede ise, 

sadece bazı öğrenciler yukarıda belirtilenleri yapmak durumundadır.  

Birinci aşamadan mezun olanların hepsi veya bazıları, eğer aynı alanda eğitimlerini sürdürmek 

istiyorlarsa, ek sınavlara girmek veya eksik dersleri tamamlamak durumundadır. 21 yükseköğretim 

sisteminde gerçekleşen bu durum oldukça işlevsel olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca, ülkelerin 

çoğunda, farklı alanlardaki birinci aşamadan mezun olanların hepsi veya bazıları tıpkı Belçika, 

Danimarka ve Hollanda’da olduğu gibi ek dersleri tamamlamak veya ek sınavlara girmek zorundadır. 

Bu noktada, profesyonel birinci aşama diplomaları ikinci aşama için uygun olmayabilir ve bu 

öğrenciler için yeni bir öğrenme yolu açılabilir.  

İş deneyiminin gerekliliği: Yukarıda sözü edilen önlemlerden en az yaygın olarak 

değerlendirilenlerden biri iş deneyimidir. Ülkelerin yarısından fazlasında, ikinci aşamaya geçiş için 

herhangi bir iş deneyimi gerekliliği bulunmamaktadır. Ülkelerin yaklaşık yarısında, birinci aşamadaki 

programlardan mezunların daha önceden bir iş deneyimine sahip olması beklenmektedir. Ülkelerin 

çeyreğinden fazlasında ise, yükseköğretim kurumları, belirli programlarda eğitim görmek için iş 

deneyimini gerekli olarak görmektedir. Kıbrıs, Danimarka, Almanya ve Romanya, eğer seçilen yüksek 

lisans programı, deneyim temelli ise (MBA gibi) iş deneyimini özellikle belirtmektedir. Estonya ve 

Finlandiya’da ise, iş deneyimi, yüksek lisans programlarına kabul için gerekli bir durum olarak 

görülmektedir.  
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Şekil 2.6: İkinci aşama programlarına kabul edilmek için ek sınavlara girmek veya ek dersler almak 

zorunda olan birinci aşamadaki öğrencilerin yapması gerekenler, 2010/11  

    Ek sınavlar veya dersler                              İş deneyimleri  

 , 

Birinci aşamadaki lisans derecesine sahip olanlar  

Diğer yükseköğretim kurumlarında birinci aşamayı tamamlayan öğrenciler 

Farklı bir alandan lisans diplomasına sahip olanlar  

Kaynak: BSÇG anketleri 

İkinci aşamada eğitimlerini sürdüren birinci aşama mezunlarının oranı: Bir sonraki öğretim 

aşamasına kabul edilme olasılıkları, 2005 yılında yayımlanan ilk değerlendirme raporundan bu yana 

BSÇG tarafından izlenen çalışmaların sonraki aşamasına kabul edilmektedir. İlk olarak, bu rapor, 

birinci aşamadan ikinciye doğru ilerleyen öğrencilerin sayısına bakmaktadır. Birinci aşamada diploma 

elde eden ve ikinci aşamada öğrenimlerine devam eden öğrencilerin oranı şekil 2.7de gösterildiği gibi 

değişiklik göstermektedir. Ülkelerin çoğunda ya %10-24 ya da %25-50 oranında öğrenciler ikinci 

aşamada eğitimlerini sürdürürken, 13 sistemde bu oran %75-100 arasında değişmektedir. Çek 

Cumhuriyeti, bu eğilimin ikinci aşamaya devam eden neredeyse her öğrencide görüldüğünü ifade 

etmektedir.  
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Andora, Kazakistan ve Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) öğrencilerin yaklaşık %0-10 

oranındakilerinin ikinci aşamaya devam ettiğini belirtmektedir. Bazı ek ülke yorumları, resmin 

bütününü anlamak için gerekli ve ilgilidir. Andora ve Kıbrıs’ta, öğrencilerin büyük çoğunluğu ikinci 

aşamadaki eğitimlerini yurtdışında sürdürmektedir. Avusturya, Belçika Flaman Topluluğu, Belçika, 

Estonya, Finlandiya, Almanya ve Karadağ, birinci aşama mezunlarının, bu aşamada elde ettikleri 

niteliklerle oldukça rekabetçi bir ortam olan iş pazarına girmek için profesyonel yükseköğretim 

kurumlarını seçme konusunda çok daha istekli olduklarını ortaya koymaktadır. Diğer ülkeler, ikinci 

aşamaya devam eden öğrencilerin oranının yüksek olmasını, iş pazarının sadece lisans mezunlarını 

kabul etmemesi  (Hırvatistan) veya ekonomik krizin neden olduğu işsizliğin azalması (İtalya) gerçeğiyle 

ilişkilendirmektedir.  

Şekil 2.7: İlk aşamada mezun olduktan sonra (iki yıl içinde) ikinci aşamadaki programlarda 

eğitimlerine devam eden birinci aşama öğrencilerinin oranı, 2010/11 

 

  %0-10 

 >%10-25 

  >%25-50 

 >%50-75 

  >%75-< 100 

 %100 (Bu kategori için veri bulunmamaktadır) 

      Veri bulunmamaktadır 
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2.1.2.   Kısa-aşamalı yükseköğretim programları  

2003 Berlin konferasında, bakanlar, “daha kısa süreli programların AYA Nitelikler Çerçevesinin birinci 

aşamasına bağlı olup olmadığı” üzerine tartıştılar (43). Daha kısa programlar, kısa aşamalı veya birinci 

aşamadaki ek hizmet sunulmasıyla AYA Nitelikler Çerçevesinde kullanılmıştır. Birinci aşamaya bağlı 

olan tüm kısa programlar, yaklaşık olarak ülkelerin yarısında bulunmaktadır. Bu ülkelerin çoğu, kısa 

aşamalı programları, yükseköğretim programlarının bir parçası olarak ele almaktadır.  

Azerbaycan, Kıbrıs, Yunanistan, Portekiz ve Slovenya, bu durumun dışında olup bu programları 

yükseköğretimin bir parçası olarak görmemektedir.  

Birinci aşamadaki programlardaki eğitimlerini devam ederlerken, kısa aşamalı programlardan mezun 

olan öğrenciler, çalışmaları için tam kredi elde etmektedirler (Şekil 2.8e bakınız). Bazı ülkelerde ise, 

tam kredi, sadece profesyonel birinci aşama programlarına devam edildiğinde elde edilmektedir. 

Norveç ve İsveç’te, tıpkı Danimarka’daki profesyonel yükseköğretim programlarında olduğu gibi, kısa 

süreli programlar, birinci aşama üzerine inşa edilirken, Belçika Felemenk Topluluğu, İzlanda, Letonya 

ve Birleşik Krallık’ta ise tam kredi sadece kurumlar arasında bir antlaşma olduğunda mümkündür.  

İzlanda ve Birleşik Krallık’ta, birinci aşama programlarındaki tam krediler için farklı olasılıklar 

mümkündür.  

Şekil 2.8: Önceki kısa aşamalı çalışmalar için aynı alandaki lisans programlarına yönelik kredi 

toplama, 2010/11 

 

 Tam kredi toplamak (ek koşullarla veya ek koşullar olmadan) 

   Önemli kredileri toplamak (>%50) 

    Bazı kredileri toplamak (<%50) 

   Birkaç seçenek  

  Kısa süreli programlar bulunmamaktadır. 

   Veri bulunmamaktadır.          

Kaynak: Bologna Sonrası Çalışma Grubu Raporu anketi  
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2.1.3.  Üçüncü aşama programları 

Üçüncü aşamadaki çalışmalarına devam eden ikinci aşamadaki mezunların tahmini oranı, birçok 

ülkede %5-10 veya %10-15 arasındadır. En düşük oran sırasıyla %0.8 ile Malta ve %3 ile 

Ukrayna’dayken en yüksek oran %20nin üzerindedir ve üç ülke ön plana çıkmaktadır (Moldova, 

Sırbistan ve İsviçre). Bunlar dışında, Avusturya ve Fransa ise %30un üzerindeki oranla ön plana çıkan 

diğer iki ülkedir.  

On ülke, üçüncü aşama programlarına girmek için birinci aşama mezunları için çeşitli olasılıkların 

bulunduğunu rapor etmektedir. Seçme, en temel anlamıyla, belirli ölçütlere dayanmaktadır ve 

bireysel karar gereklidir. Birçok durumda, birinci aşamadan mezun olanların %0-2.5i, üçüncü aşamaya 

kabul edilmektedir. İlk aşamadaki lisans derecelerine sahip olan öğrenciler için doktora çalışmaları 

daha uzun zaman sürmektedir. Danimarka ve Finlandiya, bu sürecin ikinci aşama lisans derecesini 

elde etmek suretiyle gerçekleştiğini bildirmektedir.  

Dokuz ülkede doktora programlarının birçoğu veya tamamı yapılandırılmıştır. 14 ülke ise, kendi 

durumlarını, yapılandırılmış programların karışımı ve geleneksel gözetim-temelli bağımsız araştırma 

olarak ifade etmektedir. Geleneksel model, 11 sistemde yoğun olarak kullanılmaktadır. Belçika 

Felemenk topluluğunda ise, doktora programı 60 AKTS kredisine ek olarak bir araştırma sertifikasıyla 

taçlandırılan bir araştırmayı da kapsamaktadır. Birleşik Krallık’ta (İskoçya) ise, durum şu şekildedir. Bir 

yıllık yüksek lisans eğitiminin ardından doktora programına devam etmek öğrenciler için 

seçeneklerden biridir.  

Doktora eğitimi veren okullar, AYA’da hızlı bir gelişim göstermektedir ve toplam 30 yükseköğretim 

sisteminde bulunmaktadır. Birçok durumda, doktora eğitimi veren okullar, bir disiplin veya ilgili birkaç 

disiplinle ilgili eğitim veren ve öğrencileri bu yönde eğitmek amacıyla düzenlenmektedir. Bu 

bakımdan, kendi alanlarındaki doktor adaylarının bireysel uzmanlıkları, genel nitelikleri geliştirmeyi 

amaçlayan disiplinler arası programlarca sürdürülmektedir. Doktora eğitimi veren okulların iki 

kategorisi de Belçika Fransız Topluluğunda bulunmaktadır. Disiplin temelli mezun kolejleri ve tematik 

olarak yapılandırılan mezun okullar.  

Avusturya’da, doktora eğitimi veren okulların bir diğer versiyonu ise, belirli bir alanda araştırma 

yapan veya bir grup bilim adamı tarafından eğitilen doktor adaylarını birleştirmektedir.  

Hollanda ve Norveç, doktora eğitimi veren okulların doktora eğitimiyle paralel olarak ulusal seviyede 

düzenlendiği ülkeler arasından sayılabilmektedir. Diğer ülkelerde ise, doktora eğitimi veren okullar, 

üniversiteler tarafından organize edilmektedir. Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), 

temel model, doktora eğitimi veren okullardır. Ancak İskoçya’da, kurumun büyüklüğüne bağlı olarak, 

doktora eğitimi veren okulla, ya disiplin temellidir ya da kurumsal veya fakülte seviyesinde 

düzenlenmektedir. Bazı ülkelerde, üçüncü aşama programları, endüstriyel veya iş temelli doktora 
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eğitimlerine (Danimarka), profesyonel doktora eğitimlerine (İrlanda, Romanya ve Birleşik Krallık) ve 

sanat alanındaki doktora dereceleri (İsveç). Azerbaycan, iki aşamalı doktora yapısını sürdürmeye 

devam etmektedir.  

“Yapılandırılmış program” ve “doktora eğitimi veren okullar” kavramları arasında büyük ölçüde 

örtüşen noktalar bulunmaktadır. Ancak, Doktora Eğitimi Avrupa Üniversiteler Derneği, kurumların 

geleneksel usta-çırak modelinin dışındaki yapılarla programları aktif bir şekilde sürece dahil etmesi 

anlayışına yönelik ortak bir inanışa sahiptir. Uygulama ve kavramlar farklılık gösterebilmektedir, 

ancak doktora eğitimi için kurumların tüm amacı, kıta boyunca paylaşılmıştır.  

Şekil 2.9da gösterildiği gibi, tam zamanlı doktora programlarının öngörülen süresi, üç-dört yıl olan 

sekiz ülke dışında toplam üç yıldır. Dört ülke, doktora eğitiminin süresini düzenleme veya tanımlama 

ihtiyacını duymamış ve bu konuda herhangi bir çaba sarf etmemektedir. Birçok ülkede, ortalama 

sürenin 3 ile 4 arasında değiştiği tahmin edilmektedir.  

Şekil 2.9: Ulusal belgelerde tanımlanan tam zamanlı üçüncü aşama programlarının süresi, 2010/11 

 

 3 yıl  

   3-4 yıl 

   4 yıl 

  Diğer yıllar  

 Ulusal belgelerde tanımlanmamıştır. 

 Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇG Anketi 

Doktora eğitimini içeren nitelikler çerçevesine sahip olan tüm ülkeler. Bu rapor için sunulan bilgiler, 

doktora eğitimi sırasında AKTSlerin kullanımının zaman geçtikçe arttığını göstermektedir. Şu anda, 

toplam 18 sistem tüm doktora eğitimleri için AKTS kullanmaktadır (şekil 2.10a bakınız). Diğer 10 

sistem ise sadece öğretilen dersler için bu sistemi kullanmaktadır. Diğer 18 ülke doktora eğitiminde 

kullanılmak üzere AKTSden yararlanmamaktadır.  

Genel olarak incelendiğinde, sonuçlar, doktora eğitiminin üçüncü aşama olarak kabul edilmesinin ve 
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gelişiminin gittikçe arttığını ortaya koymaktadır. Yapılandırılmış doktora eğitimlerinin, doktora 

eğitimlerinin en yaygın modeli olarak kullanıldığı daha fazla sayıda ülke bulunmaktadır. Doktora 

eğitimi veren okullar, hem kurumsal bazda hem de ulusal anlamda kurulmaktadır ve tek bir model 

izlememektedir. Doktora eğitimi veren okullar, yapılandırılmış doktora eğitimi için organizasyonel 

çerçeve garantisi veren yapılar olarak düzenlenmektedir. Veya gerekli geçiş niteliklerini sunarak 

disiplinler arası çalışmaları kolaylaştıran kurumların kurulması da olasılık dahilindedir. Üçüncü olasılık 

ise, üçüncü aşamada öğretilen dersler için genel bir yapı sunmaktır.  

Şekil 2.10: Doktora programlarında AKTS kredilerinin kullanımı, 2010/11 

 

  AKTS kredisi kullanılan 

   Sadece öğretilen unsurlar için kullanılan AKTS kredileri  

 AKTS kredisi kullanılmayan 

 Ulusal belgelerde tanımlanmamış 

  Veri bulunmamaktadır 

Kaynak: BSÇGR anketi  

2.1.4.  Ortak lisans dereceleri ve programları  

2001 yılındaki Prag Zirvesinde, bakanlar, farklı ülkeler tarafından kurumlarca ortaklaşa önerilen lisans 

derecelerinin müfredatlarında bir artışa işaret ederek, yükseköğretimin Avrupa boyutunu geliştirmek 

için ortak programların benimsenmesi gerektiğini gündeme getirmişlerdir (44). Farklı ülkelerden çeşitli 

üniversitelerce ortak olarak geliştirilen programların Bologna eylem planlarında sözü edilen çeşitli 

gelişmeleri harekete geçirme potansiyeli bulunmaktadır. Örneğin, ortak lisans dereceleri, ortak 
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müfredat geliştirmeyi, ortak kalite güvencesi oluşturmayı ve geçmişteki programların detaylı bir 

şekilde incelenmesini gerektirmektedir. Ortak lisans derecelerinin ve programlarının başarılı 

olabilmesi için, ortak kurumların, AKTS, Diploma Ekleri gibi çeşitli Bologna araçlarından yaralanması 

gerekmektedir. Bu durum da beraberinde, bu araçların etkili bir şekilde kullanılmasına olanak 

tanımaktadır (Tauch & Rauhvargers, 2002)  

Çeşitli raporlar, en önemli problemin ortak lisans derecelerinin nasıl verileceği olduğunu ifade 

etmektedir. Bir diğer zorluk ise, ulusal yasaların, ortak lisans derecelerinden kesinlikle söz 

etmemesidir. Eğer durum böyle olursa, ortak lisans derecelerinin ve programlarının standart 

programlar ve dereceler olarak aynı kurallarla yürütülmesi gerekmektedir. Ortak lisans dereceleri ve 

programlarının belirli özellikleri kabul görmemektedir. Kurumlar, yenilikçi ortak programlar için bir 

çeşit özerkliğe ihtiyaç duyarken, müfredat geliştirme ve kalite güvencesi gibi çeşitli konular için 

gerekli olan farklı işlemler ulusal seviyede ilgi ve desteğe ihtiyaç duymaktadır.  

Bu sebepten dolayı, 2003 Berlin Konferansında, yükseköğretimden sorumlu bakanlar, ortak zeminin 

oluşmasına engel olabilecek yasal zorlukları ortadan kaldırmak için ulusal bazda anlaşma 

sağlamışlardır. Ortak lisans derecelerine zemin hazırlayan tümleşik müfredatların kalitesini güvence 

altına almak için atılan çeşitli adımlar da konferansın ana gündemlerden birini oluşturmaktadır (45). Şu 

anda, toplam 35 ülke, ortak programların oluşturulması ve ortak lisans derecelerin kabul edilmesine 

yönelik ulusal yasaların hazırlandığı rapor etmektedir. Ermenistan, Hırvatistan, Kıbrıs ve Vatikan, 

ortak lisans dereceleri hakkındaki yasal düzenlemelerin açıklıktan uzak olduğunu, ortak programların 

yürütülmesine olanak tanıdığını ancak ortak lisans derecelerinin kabul edilmesi noktasında çeşitli 

sıkıntıları olduğunu ifade etmektedir. Sekiz ülkede (Bulgaristan, Finlandiya, İrlanda, Kazakistan, 

Lihteyştan, Moldova, İsviçre ve Ukrayna), yasal düzenlemeler, ortak lisans dereceleri veya 

programlarına değinmemektedir. Bu durum da, uygulamada ortak lisans derecelerinin ve 

programlarının kurulmasına ve benimsemesine ilişkin çeşitli engeller yaratmaktadır (Tauch & 

Rauhvargers, 2002). Ortak lisans derecelerini benimseyen yüksek öğretim kurumlarının ülke bazındaki 

tahminleri şekil 2.11 ve 2.12de verilmektedir. Durum, farklı ülkelerde çeşitlilik göstermektedir. Beş 

ülkede ise, ortak lisans dereceleri ve programlarına dahil olan kurumların oranı %75 ila %100 arasında 

değişmektedir.  
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Şekil 2.11: Ortak programları uygulayan kurumların tahmini oranları, 2010/11 

 

 > %75-100 

>%50-75 

 >%25-50 

 >%10-25 

  >%5-10 

 >%0-5 

 >%0 

 Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇGR anketi  
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Şekil 2.12: Ortak lisans programlarını kabul eden kurumların tahmini oranları, 2010/11 

 

 > %75-100 

>%50-75 

 >%25-50 

 >%10-25 

  >%5-10 

 >%0-5 

 >%0 

 Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇGR anketi  

Ayrıca, ortak programların bulunmadığı Arnavutluk, Andora, Lihteyştan ve Karadağ gibi ülkeler de 

bulunmaktadır. Toplam 10 yükseköğretim sisteminin sadece %5inde ortak programlar bulunmaktadır. 

Andora, Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Moldova’da, yükseköğretim kurumları da ortak programlara 

dahildir ancak ortak lisans derecelerini kabul etmemektedirler.  

Birçok ülkede, ortak programlara katılım, ortak lisans derecelerinin kabulünden çok daha yaygındır. 

Bu eğilim, yükseköğretim kurumlarının ortak programlara katılımının %50-75 düzeyinde olduğu 

ülkelerde de gözlemlenmektedir. Altı ülke ise, 2009/10 öğretim yılında ortak programlardan mezun 

öğrencilerin bulunmadığını rapor etmektedir. Ortak programlardaki öğrencilerin tahmini oranlarının 

en yüksek olduğu ülke Birleşik Krallık (İskoçya) ve Vatikandır (%10dan daha yüksek bir oranla). Daha 

sonra ise, %-5-7.5 ile Avusturya ve %2.5-5 ile de Bosna Hersek, Lüksemburg, Kazakistan ve İspanya 

gelmektedir.  

Ülkeler, ortak program/derecelerde en çok tercih edilen alanların, matematik ve fen bilimleri, 

mühendislik ve teknoloji, ekonomi ve iktisat olduğunu rapor etmektedir. En çok tercih edilen bu 

alanları sırasıyla, dünya dinleri, hukuk, beşeri bilimler, sağlık bilimleri, eğitim, kültür ve sanat takip 

etmektedir. Dil, sosyal bilimler, ziraat ve ormancılık da bu anlamda sözü edilen diğer ilgili alanlardır.  
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Ulaşılabilecek ana sonuçlar, ortak lisans derecelerinin uygulanması için yasal düzenlemelerini gözden 

geçiren ne kadar çok ülke olursa ortak programlara dahil olacak öğrenci sayısı da o ölçüde artış 

göstereceği yönündedir. Ancak, ortak program öğrencileri her zaman ortak lisans dereceleriyle 

ödüllendirilmemektedir.  

2.2. Bologna araçları  

2.2.1.  Ulusal nitelikler çerçeveleri  

Nitelikler çerçeveleri 2001-2003 yılları arasında Bologna’da gündeme gelmiştir. O sıralarda, Avrupa’da 

sadece birkaç tane nitelikler çerçevesi bulunmaktaydı. İrlanda, Birleşik Krallık ve Danimarka’da 

deneme aşamasında olan birkaç çerçeve. 2001-2003 yılları arasında birkaç Bologna semineri, bu konu 

üzerinde çeşitli kereler düzenlendi. Ulaşılan sonuçlar, nitelikler çerçevelerinin oluşturulması ve seviye, 

iş gücü, öğrenme çıktıları ve profili açısından niteliklerin tanımlanmasının hem AYA seviyesinde hem 

de ulusal seviyede oldukça yararlı olduğu yönündedir. Nitelikler çerçevelerinin, yükseköğretim 

sistemlerini şeffaf yapma potansiyeli bulunmaktaydı. Ayrıca, niteliklerin seviyelerinin oluşturulması ve 

nitelikler ve öğrenme çıktıları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine yönelik de çabaları söz 

konusu olabilmekteydi.  

2003 yılında Berlin’de, bakanlar, üye devletleri “seviye, iş gücü, öğrenme çıktıları ve profili açısından 

nitelikleri tanımlayan yükseköğretim kurumları için karşılaştırılabilir uygun bir çerçeve hazırlamaları” 

konusunda desteklemişlerdir (46). Bakanlar, ayrıca, AYA için nitelikler çerçevesini ilişkilendiren bir 

taslak üzerinde çalıştılar. İki yıl sonra Bergen’de ise, bakanlar, bu çerçeve için hazırlanan taslağı 

benimsediler ve ulusal düzeyde bir hazırlığa giriştiler. AYA bünyesinde süren bu hazırlığın 2010 yılı 

içinde tamamlanması planlanıyordu (47). Ancak, niteliklerin ve öğrenme çıktı-temelli programlara 

yönelik değişiklikleri uygulamak için gerekli olan zamanın uzun olmasından dolayı, 2010 yılı hiç 

gerçekçi gözükmedi. 2009 yılında Leuven/Louvain-la-Neuve’de, bakanlar şöyle bir görüş bildirdiler: 

“Biz, bu nitelikler çerçevesinin uygulanmasını amaçlıyoruz ve 2012 yılına kadar AYA için nitelikler 

çerçevesiyle ilişkilendirilen sertifikanın da hazırlanması amaçlarımızdan bir diğeridir”  (48).  
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Şekil 2.13: 3 numara için skor kartları göstergeleri: Ulusal nitelikler çerçevelerinin uygulanması, 

2010/11* 

 

 

 

 

 

 

 

*Kaynaklar: Eurostat ve Bologna Sonrası Çalışma Grubu, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kartları kategorileri  

        Adım 10: Çerçeve, AYA için nitelikler çerçevesiyle uyumluluğunu sertifikalandırdı.  

  Adım 7-9:  

 9. Nitelikler, nitelikler çerçevesine dahil edildi.  

 8. Çalışma programları, nitelikler çerçevesinde belirtilen öğrenme çıktılarını temel alarak yeniden düzenlendi.  

 7. Nitelikler çerçevesinin uygulanması, yükseköğretim kurumları, kalite güvence ajansları ve diğer birimlerin 

sorumlulukları ve rollerine ilişkin antlaşma ile başladı. 

 Adım  5-6:   

 6. Nitelikler çerçevesi yasalarda ve diğer yüksek organlarda benimsendi.  

 5. Danışma/ ulusal tartışma gerçekleşti ve nitelikler çerçevesinin dizaynı paydaşlarca belirlendi.  

 Adım 4: Seviye yapısı, seviye göstergeleri (öğrenme çıktıları) ve kredi aralıkları düzenlendi. 

 Adım 3-1:   

 3. Nitelikler çerçevesi geliştirme süreci oluşturuldu, paydaşlar ve komite üyeleri belirlendi. 

 2.Nitelikler çerçevesinin amacı üzerinde görüş birliğine varıldı ve ana taslağı hazırlandı. 

 1. Nitelikler çerçevesini geliştirme başlanmasına karar verildi  

Not: Gösterge, ulusal nitelikler çerçevesinin uygulanmasının şu andaki hali olarak tanımlanmaktadır. Uygulama, AYA 

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

       10       6 

      13       6 

             18       21 
               2        6 

                4        9 

 Veri bulunmamaktadır. 
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bünyesinde çalışan gruplar tarafından belirlenen ve tanımlanan nitelikler çerçevesinin on adımına karşı 

değerlendirilmiştir. 2009 yılında aynı skor ölçütlerini tutmak için, 10 adımdan oluşan uygulama süreçleri gösterildiği gibi 

düzenlenmiştir.  

Belçika Felemenk Topluluğu, Danimarka, Almanya, İrlanda, Malta, Hollanda, Portekiz, Romanya ve 

Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya) nitelikler çerçevelerinin uygulanmasında 

gerekli olan 10 adımın tamamını atmıştır. Diğer 13 yükseköğretim sistemi ise, 2012 yılı içinde ilk gruba 

katılma konusunda şanslı görünmektedir. Bu ülkeler, sertifika süreçlerini tamamlamak durumundadır. 

Bazıları ise, öğrenme çıktılarını temel alarak programlarını yeniden düzenlenmek durumundadır. 

Bunun çaba ve zamana neden olacağı su götürmez bir gerçektir. Sonraki 18 ülke ise sarı bölgede 

bulunmaktadır ve nitelikler çerçevesindeki yasaları benimsemiştir. Azerbaycan, Bosna Hersek, 

Hırvatistan, Finlandiya, Vatikan ve Lüksemburg, şu ana kadar temel tartışmaları başlatmış ve gerekli 

düzenlemeleri yapma konusunda önemli birkaç adım atmıştır. Kıbrıs ve Slovenya ise, yüzeysel de olsa 

seviye yapısı, seviye göstergeleri ve kredi aralıklarına ilişkin bir öneri hazırlamıştır. Bulgaristan, 

Yunanistan, Kazakistan ve Ukrayna henüz nitelikler çerçevesi üzerine herhangi bir öneri 

hazırlamamıştır.  

Şekil 2.14: 10 adıma göre ulusal nitelikler çerçevelerinin gelişim süreçleri, 2010/11 

  

 

  Şimdiki gelişmeler 1 ve 4. adımlar arasındadır. 

  5. Danışma/ ulusal tartışma gerçekleşti ve nitelikler çerçevesinin dizaynı paydaşlarca belirlendi.  

 6. Nitelikler çerçevesi yasalarda ve diğer yüksek organlarda benimsendi.  

  7. Nitelikler çerçevesinin uygulanması, yükseköğretim kurumları, kalite güvence ajansları ve diğer birimlerin 

sorumlulukları ve rollerine ilişkin antlaşma ile başladı. 

  8. Çalışma programları, nitelikler çerçevesinde belirtilen öğrenme çıktılarını temel alarak yeniden düzenlendi.  

 9. Nitelikler, nitelikler çerçevesine dahil edildi.  

10. Çerçeve, AYA için nitelikler çerçevesiyle uyumluluğunu sertifikalandırdı.  

 Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSGÇG anketi  
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Şu andaki temel odak noktası, ulusal nitelikler çerçeveleri için gerekli olan adımların uygun bir şekilde 

atılmasıdır. Birçok ülke için, hala yapılması gereken çeşitli işler bulunmaktadır: Çalışma programlarını 

tekrar düzenlemek ve bunları öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirmek ve sertifikalandırmanın son 

aşamalarını etkili bir şekilde uygun hale getirmek ve nitelikler çerçevesine uygun olan nitelikleri dahil 

etmek. Ancak, yukarıda belirtilenler tamamlandığında, işler yine de bitmiş olmayacaktır. Bunun 

başlıca sebebi, nitelikler çerçevelerini oluşturmak yapıları geliştirmekten çok daha zor olacaktır. 

Özellikle bu nokta gelecek yıllarda AYA üyesi olan 47 üye devletin temel zorluklarından biri olacaktır.  

2.2.2.  AKTS, öğrenme çıktıları ve öğrenci temelli öğrenme  

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrencinin iş gücünü temel alarak düzenlenen ve öğrencinin 

belirtilen öğrenme çıktılarına ulaşmasına olanak tanıyan bir sistemdir. İlk olarak 1989 yılında, 

yurtdışında eğitim görenlerin yurtdışında geçirdikleri süreci kolaylaştırmak için uygulanmaya 

başlamıştır. Son zamanlarda ise, hem kurumsal hem de bölgesel anlamda tüm programlarda 

uygulanmak üzere kredi toplama sistemleri geliştirilmektedir. Kredi toplama, AYA bünyesinde hızlı bir 

şekilde uygulanan bir yöntemdir.  

AKTSnin uygun bir şekilde uygulanması, Bologna hedeflerine ulaşma noktasında çok önemlidir. Kredi 

toplamanın kullanılması, programları daha şeffaf yapmaktadır. Aynı zamanda, diğer kurumlarda elde 

edilen kredileri hem kendi ülkesinde hem de yurtdışında kullanılması konusunda çeşitli kolaylıklar 

sunmaktadır.  

AKTSnin uygun bir şekilde uygulanması, Bologna sürecinde üzerinde en çok durulması gereken 

noktalardan biridir. İlk aşamalarda, AKTS biçimlerine uyarlama son derece zorlu bir süreç olarak 

dikkat çekmektedir. Şimdilerde, en önemli nokta, tüm program unsurlarını öğrenme çıktılarıyla 

ilişkilendirilmektir.  
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Şekil 2.15:  8 numara için skor kartları göstergeleri: AKTS sisteminin uygulanma aşamaları, 

2010/11* 

 

 

 

 

 

 

 

*Kaynaklar: Eurostat ve Bologna Sonrası Çalışma Grubu, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kartları kategorileri  

  AKTS kredileri, tüm yükseköğretim kurumlarının unsurlarına ayrılmaktadır.  

 AKTS kredileri öğrenme çıktılarıyla yakından ilişkilidir.  

 AKTS kredileri tüm yükseköğretim kurumlarının %75inden daha fazlasının tüm unsurlarına ayrılmaktadır.  

 AKTS kredileri öğrenme çıktılarıyla yakından ilişkilidir.  

VEYA  

 AKTS kredileri, tüm yükseköğretim kurumlarının unsurlarına  AKTS uyumlu kredi transferini sağlayarak ayrılmaktadır. 

 AKTS kredileri öğrenme çıktılarıyla yakından ilişkilidir.  

 AKTS kredileri tüm yükseköğretim kurumlarının %75inden daha fazlasının tüm unsurlarına ayrılmaktadır VE AKTS 

kredileri öğrenme çıktılarıyla yakından ilişkilidir.  

VEYA 

AKTS kredileri tüm yükseköğretim kurumlarının %75inden daha fazlasının tüm unsurlarına ayrılmaktadır ancak AKTS 

kredileri öğrenme çıktılarıyla yakından ilişkili değildir.  

AKTS kredileri tüm yükseköğretim kurumlarının %49undan daha fazlasının tüm unsurlarına ayrılmaktadır VEYA  

 AKTS kredi sistemiyle uyumluluk göstermeyen ulusal bir kredi sistemi uygulanmaktadır.  

 AKTS kredileri tüm yükseköğretim kurumlarının %49undan daha az sayıda programda uygulanmaktadır VEYA  

 AKTS tüm programlarda uygulanmaktadır. 

 

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

       23       21 

      11       18 

             10       7 
              3       2 

                0       0 

 Veri bulunmamaktadır. 
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34 ülke, koyu veya açık yeşil kategorilerde bulunmaktadır. Bu da AKTS sisteminin çok güçlü bir 

uygulanan bir sistem olduğunu göstermektedir. Ayrıca, AKTS kredilerinin, programlarının %50sinden 

daha azında uygulandığı ülkeler bulunmamaktadır. Toplam üç ülke- Avusturya, Almanya ve Slovakya- 

sayı %50ye yakındır. 10 tane ülkede tüm programların sadece %50sinin uygulandığı ve öğrenme 

çıktılarıyla ilişkili olan sistemler bulunmaktadır. Programların %75inden daha fazlasında ise AKTS 

sistemleri uygulanmaktadır. Ancak, öğrenme çıktılarıyla ilişkili bir durum söz konusu değildir.  

Genel olarak ele alındığında, AKTSnin bir transfer ve kredi toplama sistemi olarak uygulanması 

neredeyse tamamlandır. Ancak, sadece yedi ülkede- Andora, Avusturya, Fransa, Yunanistan, Vatikan 

ve Türkiye- AKTS kredileri, programların %50-74ünde transfer ve kredi toplama sistemi olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 2.16). Dolayısıyla, bu ülkelerdeki AKTS sisteminin tam anlamıyla uygulamaya 

geçişi henüz nihayete ermemiştir.  

Şekil 2.16 ve 2.17nin karşılaştırılması, kredileri öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirmenin kredi transferi ve 

toplaması için AKTSnin kullanımının çok daha etkili bir şekilde uygulanmasına yol açtığını ortaya 

koymaktadır. Aslında, AKTSnin tam olarak uygulanmasını engelleyen, kredilerin öğrenme çıktılarıyla 

ilişkilendirilmesidir. Sadece 19 yükseköğretim sisteminde (Şekil 2.17), programların tamamı 

sistematik ve geniş ölçüde öğrenme çıktılarıyla ilişkilidir. Dokuz sistemde ise- Avusturya, Fransız ve 

Felemen Topluluğu, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Vatikan, Portekiz ve Ukrayna- 

programların tamamında krediler öğrenme çıktılarıyla tam olarak ilişkili değildir. Üç ülkede- 

Arnavutluk, Macaristan ve Slovakya-programların bölümleri öğrenme çıktılarıyla hiçbir şekilde ilgili 

değildir.  
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Şekil 2.16: Programların tüm unsurları için tranfer ve AKTS kredilerini kullanan programların 

oranları, 2010/11 

 

Programların < %50 

Programların %51-74ü 

Programların %75-99u 

Programların %100ü 

Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇGR Anketi 
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Şekil 2.17: Yükseköğretim programlarındaki AKTS kredilerinin öğrenme çıktılarıyla ne kadar ilişkili 

olduğunun oranları, 2010/11 

 

    Program bulunmamaktadır.  

 Programların <%5 

 Programların %5-49u 

 Programların %50-99u  

 Tüm programlar  

 Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSÇGR Anketi 

 

Şekil 2.16 ve 2.17nin karşılaştırılması, kredileri öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirmenin kredi transferi ve 

toplaması için AKTSnin kullanımının çok daha etkili bir şekilde uygulanmasına yol açtığını ortaya 

koymaktadır. Aslında, AKTSnin tam olarak uygulanmasını engelleyen, kredilerin öğrenme çıktılarıyla 

ilişkilendirilmesidir. Sadece 19 yükseköğretim sisteminde (Şekil 2.17), programların tamamı 

sistematik ve geniş ölçüde öğrenme çıktılarıyla ilişkilidir. Dokuz sistemde ise- Avusturya, Fransız ve 

Felemen Topluluğu, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Vatikan, Portekiz ve Ukrayna- 

programların tamamında krediler öğrenme çıktılarıyla tam olarak ilişkili değildir. Üç ülkede- 

Arnavutluk, Macaristan ve Slovakya-programların bölümleri öğrenme çıktılarıyla hiçbir şekilde ilgili 

değildir.  

Kredi Tahsisi. Son yıllarda kredi sistemleri büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Temel aşamalar, 

öğrenci-öğretmen iletişim saatlerini esas alarak kredi tahsislerinin düzenlenmesidir. Şu andaki yeni 

eğilim ise, öğrencinin iş gücü ve öğrenme çıktılarını temel alarak kredi tahsisini düzenlemektedir. Yeni 

yaklaşım, öğrencilerin belirli bilgileri içselleştirmesi ve umulan öğrenme çıktılarına ulaşması 
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koşulunda kredilerin tahsis edilmesi (kazanılması) anlamına gelmektedir. Anket sonuçları, sistemlerin 

yarısında (24) yükseköğretim kurumlarının, kredi tahsisini, öğrencilerin iş gücü ve öğrenme çıktılarına 

göre düzenlediğini göstermektedir. Azerbaycan, Malta ve Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey 

İrlanda ve İskoçya), kredilerin sadece öğrenme çıktılarına göre tahsis edildiği sistemlerdir. Dokuz ülke 

ise (Andora, Avusturya, Belçika Felemenk Topluluğu, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Lihteyştan, 

Slovakya ve İsviçre) kredileri sadece öğrencilerin iş gücüne göre tahsis etmektedir. Programların bazı 

unsurlarının öğrenme çıktılarıyla ilişkili olduğu bazı ülkelerin kredileri, sadece iş gücüne dayanarak 

tahsis edildiği gerçeğine göre (Andora, Danimarka, Lihteyştan ve İsviçre), planlanan öğrenme 

çıktılarına erişmek olmazsa olmaz bir durumken, kredi sayıları, iş gücünü temel alarak 

hesaplanmaktadır.  

Birçok ülkede, kredi başına öğrencilerin çalışması gereken süreler bulunmaktadır: Bu genellikle, 25 ila 

30 saat arasındadır. Dört ülkenin (Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Romanya) şart koştuğu 

herhangi bir saat bulunmamaktadır. Ancak, yükseköğretim kurumları yine de AKTS sistemini kullanma 

konusunda desteklenmektedir. Bosna Hersek, Letonya, Karadağ ve Türkiye’de, genellikle on (Bosna 

Hersek) ile 13 (Letonya) arasında değişen iletişim saati, öğrencilerin çalışma durumu göz önüne 

alınarak düzenlenmektedir. Ayrıca, kredi sistemini henüz kullanmaya başlamış olan bazı ülkelerin 

kredi toplama için çok daha uygun sistemler oluşturduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, bu 

sistemlerin kredi transferlerini yararlı hale getirmek hala büyük bir zorluktur.  

Kredi transferine ilişkin ulaşılabilecek ana sonuçlar: Hiçbir ülkenin, sadece iletişim saatlerini dikkate 

alarak kredi tahsis etmemesi oldukça olumludur. Ancak, tüm unsurları öğrenme çıktılarıyla ilişkili olan 

birkaç program olduğu için sadece öğrencinin işgücünü temel alarak kredi tahsis eden ülkeler de 

vardır. AKTSnin bir transfer ve kredi toplama sistemi olarak uygulanması başarılı bir şekilde devam 

etmektedir, ancak daha çok öğrenme çıktıları-temelli bir yaklaşım bağlamında sistemden yararlanma 

hala önemli bir engel olarak durmaktadır.  

Öğrenme çıktılarının kullanımı ve anlayışı  

Öğrenme çıktılarının tanımı. Birçok ülke, öğrenme çıktılarının iki önemli ve iyi bilinen tanımını 

kullanmaktadır. Bunlardan ilki, çerçeveyle ilişkilendirilen AYAdan gelmektedir: Öğrencilerin ne 

bilmeleri ve anlamaları gerektiğiyle ilgilidir (Adam, 2006) (Andora, Azerbaycan, Belçika Fransız 

Topluluğu, Bosna Hersek, Kıbrıs, Finlandiya, Malta, Türkiye ve Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve 

Kuzey İrlanda). Diğeri ise, yaşamboyu öğrenme için kullanılan "bilgi, beceriler ve yeterliklerdir" (49) 

(Danimarka, Letonya, Karadağ, Norveç ve Slovenya). Bu tanımlar, bazı ülkelerde kategorileri daha alt 

sınıflara ayırmak için de kullanılmaktadır. Öğrenme çıktılarına ilişkin ulusal düzeyde anlaşmaya 

varılmış tanımı olmayan ülkeler de bulunmaktadır (Almanya, Lihteyştan, Hollanda ve İsviçre). En 

                                                        
49

 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 23 Nisan 2008 tarihli Yaşam Boyu Öğrenme için Nitelikler Çerçevesinin kurulmasına 
ilişkin önerisi, 2008/C 111/01. Avrupa Birliği Resmi Dergisi 
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yaygın tanımlarla (öğrenme çıktıları, bilgi, beceri ve diğer yetenekler - Çek Cumhuriyeti, bilgi, beceri 

ve tavırlar- Estonya ve Sırbistan, bilgi ve beceriler ve özerklik ve sorumluluk- Hırvatistan, öğrencilerin 

edinmesi gereken beceriler- İsveç, bilgi, beceri veya yetenekler- Birleşik Krallık (İskoçya ) ve beceri ve 

nitelikler (Vatikan) olarak ifade edilmektedir) benzerlik gösteren diğer tanımlar da bulunmaktadır. 

Ancak, bazı ülkelerde, belirli ulusal tanımlar, geniş bir skalada kabul edilen ve kullanılan tanımlarla 

benzerlik göstermemesine rağmen kullanılmaktadır. Örnekler arasında, "yükseköğretim kurumlarının 

öğrencilerin gerekli becerileri elde edip etmediğini ölçmesine yardımcı olan öğrenme sürecinin genel 

ölçülebilir sonuçları"  (Ermenistan),   "bilgi ve/veya becerilerin ve ilgili dersten gelen bilgilerin sözel ve 

yazılı olarak yansıtılması"  (Bulgaristan), "öğrenme çıktısı, akademik programın başarılı bir şekilde 

tamamlanması yoluyla elde edilen nitelik" (Gürcistan), ve "profesyonel yeterliğin gereklilikleri ışığında 

oluşturulan temel nitelikler" (Kazakistan) sayılabilir. 

Müfredat geliştirme ve öğrenci değerlendirmesi için öğrenme çıktılarının kullanımına ilişkin ulusal 

yönetim. Ulusal politikalar vasıtasıyla öğrenme çıktılarının kullanımını desteklemek, toplam 25 

yükseköğretim sistemindeki yasalarda şart olarak değerlendirilirken, 21 ülke, öğrenme çıktılarını, 

öneriler veya ana başlıklar yoluyla desteklemektedir. Sadece bir ülkede (Slovakya), öğrenme 

çıktılarının desteklenmesine ilişkin herhangi bir merkezi eylem bulunmamaktadır. Hırvatistan ve Çek 

Cumhuriyeti, bu konuda ana projeler hazırlamaktadır (Şekil 2.18) 

AKTSnin kullanımı, öğrenci-temelli öğrenme, nitelikler çerçeveleri, iç kalite güvencesi ve diğer önemli 

eylem planları, öğrenme çıktılarının başarılı bir şekilde uygulanmasıyla yakın ilişkilidir. Aynı zamanda, 

bu eylem planlarını hayata geçirmek, yapısal değişiklikleri uygulamaktan çok daha fazla zaman 

almaktadır. Yukarıdaki veriler, yasalar ve yönetmelikler yoluyla öğrenme çıktılarını zorunlu hale 

getirmeyi seçmeyen ülkelerin, öğrenme çıktıları yaklaşımının uygulanmasını desteklemek için çeşitli 

etkinlikleri hayata geçirmesi gerekliliğinin altını çizmektedir. 
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Şekil 2.18: Ulusal politikalarda öğrenme çıktılarının kullanımının desteklenmesi ve düzenlenmesi 

2010/11 

 

 Evet, yasa ve yönetmelikler yoluyla  

 Evet, ana hatlar ve öneriler yoluyla  

  Herhangi bir destek veya düzenleme yoktur 

 Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇGR Anketi 

Öğrenme çıktıları ve öğrenci değerlendirmelerinin kullanımının izlenmesi, kalite güvencesi süreçleri 

birçok ülkenin yükseköğretim sisteminde bulunmaktadır. Sadece dört ülke bu durumun dışındadır 

(Azerbaycan, Slovakya, İsviçre ve Türkiye). Öğrenme çıktılarınının kullanımını izleyen birçok ülke, ilk 

olarak dış kalite güvencesini ele almaktadır ve program akredite/kabul durumuna ilişkin süreçleri 

yakından izlemektedir. En yaygın olarak kullanılan model, öğrenme çıktılarının dış değerlendiriciler 

tarafından uygulanma sürecinin direk olarak değerlendirilmesidir.  

Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya, iç kalite güvenlik süreçlerinin dahil olmasından söz ederken 

Ermenistan paydaşların dönütlerini kullanmaktadır.  

Öğrenci-temelli öğrenme/öğrenme çıktılarına yönelik eğitim programları birçok ülkede 

bulunmaktadır. Toplam 21 ülkede çeşitli seminer ve konferanslar yürütülmektedir. Birkaç ülke 

(Ermenistan, Azerbaycan, Letonya, Polonya, Sırbistan ve Ukrayna) yöntemsel danışmanlık 

materyallerini kullanırken, diğerleri (Belçika Flaman Toplululuğu, Hırvatistan, Estonya, Finlandiya, 

Litvanya, Romanya, İspanya ve İsveç) ulusal veya AB finansal destekli büyük projeleri uygulamaktadır. 

Destekler çoğunlukla, Bologna uzman grupları, bakanlıklar, rektörlükler veya diğer birimler tarafından 

düzenlenmektedir. Genel olarak, öğrenci-temelli öğrenmenin uygulanmasına yönelik verilen eğitim 

gönüllülük esasına dayanmaktadır. 12 ülkede (Arnavutluk, Avusturya, Belçika Fransız Topluluğu, 
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Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, İrlanda, Letonya, Moldova, Romanya, Türkiye ve Birleşik 

Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya)) personelin grup olarak katılımı zorunludur. 

Eğitimin zorunluğu olduğu personel ülkeden ülkeye değişikilik göstermektedir ve kurumsal liderler, 

dekanlar, enstitü müdürlerinden Bologna koordinatörlerine ve nitelik konusundaki uzmanlara kadar 

olan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerde kurumları Birleşik Krallık gibi 

ülkedelerde ise yeni öğretim görevlilerini, öğretim asistanlarını veya doktora sonrası araştırma yapan 

bireyleri de içine almaktadır. Letonya’da, bu konular, profesyonel seviyenin altındaki tüm öğretim 

pozisyonları için zorunlu eğitimin altına dahil edilmiştir. Öğrenme çıktılarının kullanımındaki 

gönüllülük esasına dayalı eğitim, toplam 16 ülkedeki tüm personel ve diğer 8 ülkedeki personel için 

uygulanmaktadır. Ancak, ülkelerin üçte birinde, bu gruplara yönelik herhangi bir eğitimden söz etmek 

mümkün değildir. Bunun sebebi, öğrenme çıktılarının uygulanmasına bağlı olan eylem planlarının 

oldukça yavaş bir tempoda ilerlemesidir.   

Şekil 2.19: AYA ülkelerinin (toplam sayı 5) gözünde öğrenci-temelli öğrenmenin unsurlarının önemi, 

2010/11 

 

Öğrenme çıktıları  

Öğrenme çıktılarını temel alan değerlendirme  

Öğrencilerin öğretim sürecini değerlendirmei  

Öğrenci/personel oranı  

Bağımsız öğrenme  

Önceki öğrenme deneyimlerinin farkedilmesi  

Personelin eğitimi  

Küçük gruplarda öğrenme  

Kaynak: BSÇG Anketi 

Ülkelerden, öğrenci-temelli öğrenmenin birkaç unsurunu birden beşe kadar puanlayarak 

değerlendirilmeleri istendi (Şekil 2.19). En çok değer verilen iki unsur, öğrenme çıktıları ve öğrenme 

çıktılarını temel alarak yapılan değerlendirme. Bağımsız öğrenme ve öğretim sürecinin 

değerlendirilmesi ise daha sonra gelmektedir. En az değer verilen nokta ise küçük gruplarda 
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öğrenmedir. Ek olarak, ülkeler, öğrenci-temelli öğrenmenin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli 

olan noktaların önemini de vurgulamaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme ve bağımsız bir şekilde 

müfredata angaje olmalarının geliştirilmesi özellikle vurgulanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin akademik 

yaşamın tüm noktalarına katılması da hedeflenen amaçlardan bir diğeridir. Öğrencilerin araştırma ve 

geliştirme süreçlerine katılımı da ayrıca vurgulanmaktadır. Ülkeler, destek hizmetlerinin de altını 

çizmektedir: Akademik ve kariyer yönlendirmesi, özel ders, psikolojik rehberlik, öğrenci-temelli 

öğrenmenin oluşmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır.  

Sonuç olarak, ülkelerin çoğu en azından formel biçimde de olsa, AYA bünyesinde kullanılan öğrenme 

çıktılarının tanımlarını takip etmektedir. Öte yandan, bu iki noktaya ilişkin öğrenme çıktılarının ulusal 

düzeydeki bazı tanımlarının uygunluğu ise sorgulanabilir. Bu tanımların ne dereceye kadar bilindiği ve 

yükseköğretim kurumlarının personeli sözkonusu olunca ne derece uygulanabilir olduğu hala 

belirsizliğini korumaktadır. Ülkelerin çoğunda, özellikle de öğrenci değerlendirmesi açısından 

öğrenme çıktılarının tanıtılması, gönüllük esasına dayalı olarak uygulanmaktadır ve 

desteklenmektedir. Yükseköğretim kurumlarının düzenlemeler ve ana hatlar yoluyla uzun bir 

deneyim kazandığı ülkeler de bulunmaktadır. Dİğer ülkelerde ise, durum neden bu konuların 

uygulanmasının beklenenden daha uzun sürdüğü noktasına odaklanmaktadır. Birçok ülkede, 

müfredat geliştirme için öğrenme çıktılarının kullanımı direk bir şekilde, dış kalite güvencesinde 

program değerlendirmelerce yapılmaktadır. Sadece birkaç ülkede ise, iç kalite güvenliği önceliklerden 

biridir.  

Öğrenci-temelli öğrenmeye varmadaki önemli unsurları dikkate alan ülkeler, buna ulaşmadaki temel 

etkenlerin öğrenme çıktıları ve öğrencilerin gösterdiği başarıların çıktı-temelli bir değerlendirme 

olduğunu düşünmektedir. Öğrenci-temeli öğrenme, günlük yükseköğretim gerçekliğine entegre 

etmenin oldukça zor olduğu karmaşık bir konudur. Ancak, birçok unsuru bir arada düşünmekle 

mümkün olan öğrenci-temelli öğrenme, öğrencilere eleştirel düşünme, tüm akademik yaşama 

katılma ve sorumluluk vermeyi amaçlamaktadır.  

2.2.3.  Diploma Eki  

Diploma Eki, ilk kez, UNESCO-CEPES, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından sponsor edilen 

bir grup tarafından 1998 yılında geliştirilmiştir. 1999 yılında ise Bologna Bildirgesinde bir araç olarak 

dahil edilmiştir. 
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Şekil 2.20: 7 numara için skor kartları göstergeleri: Diploma Ekinin Uygulama Aşamaları, 2010/11* 

 

 

 

 

 

 

 

*Kaynaklar: Eurostat ve Bologna Sonrası Çalışma Grubu, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kartları kategorileri 

Her mezun, yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde AB/AK/UNESCO diploma eki formatinda bir diploma eki alır  

 o  otomatik olarak  

 o ücretsiz 

 Yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde AB/AK/UNESCO diploma eki formatinda bir diploma eki talep eden her 

mezun ilgili eki alır  

 o ücretsiz 

 Yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde AB/AK/UNESCO diploma eki formatinda bir diploma eki bazı mezunlara 

verilir VEYA  bazı programlarda ücretsizdir.  

 Yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde AB/AK/UNESCO diploma eki formatinda bir diploma eki bazı mezunlara 

verilir VEYA  bazı programlarda ücrete tabiidir.  

 Yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde AB/AK/UNESCO diploma eki formatinda bir diploma ekinin sistematik bir 

biçimde  verilmesine henüz geçilmemiştir.  

Not: Diploma Ekinin uygulanmasına yönelik olarak dört temel ölçüt bulunmaktadır.  

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

      25       26 

     14                             9 

             5         11 
              3       2 

                0       0 

 Veri bulunmamaktadır. 
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 1) Diploma Eki tüm mezunlara verilmelidir.  

 2) Diploma Eki otomatik olarak verilmelidir (hazırlanmalıdır) 

  3) Diploma Eki yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde verilmelidir. 

 4) Diploma Eki ücretsiz verilmelidir.  

Diploma Ekinin verilmesine ilişkin nicel veriler:  Diploma Ek göstergelerindeki ülke skorlarına ek 

olarak (Şekil 2.20), ülkeler tarafından sunulan veriler, Diploma Ekinin sadece 25 yükseköğretim 

sisteminde otomatik olarak hazırlandığı göstermektedir. Diğer 22 sistemde ise, ya tüm Diploma Ekleri 

ya da ulusal olmayan dildeki diplomalar istek üzerine hazırlanmaktadır. Andora, Azerbaycan, Fransa, 

Yunanistan, Vatikan’da, diploma ekleri tüm mezunlara verilmemektedir. Bosna Hersek, Sırbistan, 

Türkiye ve Ukrayna’da diploma ekleri, mezunlara 10 ile 100 avro arasında değişen fiyatlarla 

verilmektedir. Neredeyse tüm ülkelerde, Diploma eki, ulusal dilde ve İngilizce olarak 

hazırlanmaktadır.  

Diploma Ekinin etkinliliğinin ulusal düzeyde izlenmesi. Sadece yedi yükseköğretim sistemi (Belçika 

Fransız Topluluğu, Almanya, İtalya, Moldova, Karadağ, Slovenya ve İsveç), çalışanların Diploma Ekinin 

nasıl kullandığını izlemesiyle ilgili olarak çalışmalar yürütmüştür. Belçika Fransız Topluluğu ve 

Almanya’daki bu çalışmaların sonuçları henüz bilinmemektedir. Slovenya ve İsveç, çalışanlaın 

%10undan daha fazlasının Diploma Ekini bildiğini ve bu konuya çok fazla ilgi duymadıklarını 

belirtmektedir. Aynı zamanda, Moldova’da, belirli yeterlikleri listeleyen öğrenme çıktılarının varlığını 

takdir etseler bile çalışanlar daha detaylı bir Diploma Eki görmek istemektedir. Yükseköğretim 

kurumlarındaki Diploma Eklerinin kullanımının izlenmesine ilişkin, ülkelerin yarısından azı, böylesi 

izlemelerin yapıldığını ve sadece Hırvatistan, Fransa, Sırbistan ve Vatikan’ın bu izlemelerin sonuçlarını 

paylaştığını ifade etmektedir.  

Diploma Eklerinin örneklerinden alınacak dersler. Tüm ülkelerden anketleri tamamlanmış olarak 

Diploma Eklerinin bir örneklerini vermesi istendi. Ülkelerin yarısından azı, Diploma Eklerini sundu ve 

bu ülkelerde iki tanesi, ulusal eğitim sistemlerinin detaylı bir tasviriyle boş bir Diploma Ekini gönderdi.  

Sunulan örnekler arasında, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO tarafından onaylananlar 

da bulunmaktaydı. Ancak, ana eksiklikler aşağıdaki gibidir: Bazıları eğitim sisteminin kısa bir tasvirini 

içermemektedir veya sadece bir diyagram bulunmaktadır. Diğerlerine gelince, eğitim sisteminin kısa 

bir tasviri diyagram olmadan bulunmaktadır. Diploma Eklerinin yarısından daha azı, nitelikleri 

hazırlayan yükseköğretim kurumunun kalite güvencesi statüsünü sağlamaktadır ve/veya çalışma 

programına yönelik çeşitli bilgileri paylaşmıştır. Sadece Diploma Eklerinin üçte bir, ne çeşit kabul 

niteliklerinin gerekli olduğunu belirtmekle yetinmiştir. Diploma Eklerinin üçte ikisinde ise, öğrenme 

çıktıları hiçbir şekilde belirtilmemiştir.  

Ancak, programların öğrenme çıktılarını sağlama konusundaki çabaların tamamlandığı Diploma 

Eklerinin üçte birinde durum benzer şekildedir. Ancak, bu durumların çoğunda, formüller "mezunların 
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ne bildiği, anladığı ve yapabildiği" şeklinde hazırlanmıştır.  

Yukarıda belirtilen eksiklikler, Diploma Eklerinin birçok anlamda uygun bir şekilde hazırlanmadığını ve 

dolayısıyla da kullanıcılara beklenen bilgileri sağlamada yetersiz kaldığı sonucuna ulaşmamıza neden 

olmuştur. Lizbon Tanıma Konferansının komitesi tarafından benimsenen Diploma Eklerini doldurmak 

için hazırlanan kılavuzu takip etmemektedir (50) ve dolayısıyla Diploma Ekine ilişkin açıklayıcı notların 

daha detaylı bir kitleye ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, sonuçlar, öğrenme çıktıları yaklaşımlarının 

uygulanmasının, Bologna eylem planları ve görevleri için bir engel teşkil ettiğini de gözler önüne 

sermektedir.  

2.3. Niteliklerin Tanınması  

90lı yılların sonundan beri tanınma Bologna sürecinin kalbinde yer almaktadır. Tanınma, temel ve 

işlevsel bir amaç olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, AYAnın tam olarak uygulanması için gerekli 

görülen birçeşit araç olarak da ele alınmaktadır. Son yirmi yılda, yabancı niteliklerin ve/veya çalışma 

programlarının adil bir şekilde tanınmasını amaç edinen Avrupa, ulusal, bölgesel ve kurumsal düzeyde 

birçok araç geliştirilmiştir. 2007 Tanınma için Ulusal Eylem Planlarındaki incelemede de ifade edildiği 

gibi (Rauhvargers & Rusakova, 2008), Lizbon Tanıma Konferansının zorlayıcı çeşitli noktalarına 

rağmen, (2012 yılına kadar sadece Yunanistan ilgili belgeyi kabul edip imzalamadı), Lizbon Tanıma 

Konferansının ilkelerini uygulamada hala yasal sorunlar bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki metinler henüz 

yukarıda belirtilen ilkeleri benimsemede önemli adımlar atmamışlardır. Leuven/Louvain-la-Neuve 

Komisyonunda yükseköğretimden sorumlu bakanlar, çalışma grubuna, "tanınmaya ilişkin ulusal 

eylem planlarının incelenmesine yönelik öneriler hakkında tamamlayıcı bir rapor hazırlamaları" (51) 

gerektiğini belirtmiştir (Tanınma üzerine AYA çalışma grubu, 2012). 

Çalışma grubunun yaptırdığı anketler, yükseköğretim kurumlarının, gelecekteki çalışmaları da göz 

önüne alarak yabancı niteliklerin tanınması için kararların alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 

grup içinde, tanınma ile ilgili kararlar, 15 ülkede yükseköğretim kurumlarının merkezi seviyesinde 

alınmaktadır. Diğer ülkelerde ise, bu kararlar fakülte ve bölümlere bırakılmaktadır. Bu da, bu kararları 

alan personelin daha az bilgiye sahip olma riskini artırmaktadır.  

İki ülkede (Çek Cumhuriyeti ve Danimarka), yükseköğretim kurumlarının tanınma konusu üzerine 

temel sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak, Danimarka’da, çeşitli merkezler, genel kabul 

gerekliliklerini karşılamak için nitelikleri değerlendirmektedir. Danimarka’daki önemli merkezler 

niteliklerin kabul koşullarıyla karşılaştırılmasını gerekli görürse kurumlar yabancı nitelikleri 

reddedemez. Diğer yandan, kurumlar, kabul koşullarını değerlendirmekte son derece özgürdürler. 

                                                        
50

 Diploma Ekin ilişkin açıklayıcı notlar için http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/doc/ds/ds_en.pdf 
51

 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden sorumlu Avrupalı 
Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-%20policy/doc/ds/ds_en.pdf
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Çek Cumhuriyeti’nde ise, yükseköğretim kurumlarındansa bakanlık, tanınma ve kabul koşullarına 

ilişkin tüm kararları yapılan karşılıklı antlaşmaya göre almaktadır. Kıbrıs ve Yunanistan’da, akademik 

tanınmaya ilişkin kararlar genellikle ulusal merkezlerce alınmaktadır.  

12 ülkede, yabancı niteliklerin akademik tanınma çerçevesinde alınan kararlar, bakanlık veya merkezi 

yönetimin sorumluluğundadır (Şekil 2.21). Türkiye’de ise, bu tür kararlar, YÖK tarafından 

alınmaktadır. Bu sürece yükseköğretim kurumları katılmamaktadır. En azından dört ülkede, bu tür 

kararlar, ulusal otoritelerce alınmaktadır. Böyle bir uygulama, yükseköğretim kurumlarının özerkliğine 

olumsuz bir hamle olarak dönmektedir ve kabul ölçütlerine gore öğrenci seçimi ve kabulünü 

sınırlamaktadır.  

Şekil 2.21: Akademik amaçlar için yabancı nitelikler konusunda son kararı veren kurumlar, 2010/11 

 

 Merkezi yönetim  

 Ulusal merkezler  

 Yükseköğretim kurumu 

 Diğer  

 Veri bulunmamaktadır  

Kaynak: BSÇGR Anketi  
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Şekil 2.22: Dış kalite güvence süreçlerinde yükseköğretim kurumlarının tanınma politikalarının 

değerlendirilmesi, 2010/11 

 

 Kurumsal tanınma politikaları değerlendirilmektedir. 

  Kurumsal tanınma politikaları değerlendirilmemektedir. 

 Kurumsal tanınma politikaları bazen değerlendirilmemektedir.  

 Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSÇGR Anketi  

2007 Tanınma için Ulusal Eylem Planlarının detaylı bir incelemesi, bazı ülkelerin Lizbon Tanıma 

Konferansını uygulamada karşılaştığı çeşitli sorunları dile getirdiğini belirtmektedir. Bu sorunlar 

çoğunlukla, yükseköğretim kurumlarının özerkliğine ilişkindir. Bu ülkeler, Lizbon Tanıma 

Konferansının ilkelerinin takip edilmesinden emin olmadıklarını dile getirmişlerdir. Bunun nedeni, 

özerk kurumlarda ne tür uygulamaların yapıldığını bilmemeleridir. Böyle uygulamalar yasal olarak 

uygun değilken, Lizbon Tanıma Konferansının kabulünden 14 yıl sonra bu ülkelerin hala konferansta 

belirtilen temel noktalarla uyumlu bir hale gelememesi de dikkate alınması gereken noktalardandır.  

Bu noktada düşünülebilecek en iyi çözümlerden biri, yükseköğretim kurumlarının, niteliklerin kabul 

edilmesinin kalite güvence süreçlerinden biri olarak ele alınmasıdır. Kalite güvencesinin, Lizbon 

Tanıma Konferansının seviyesiyle aynı olup olmadığını değerlendirilmesi noktasında önemi büyüktür. 

Yukarıda belirtilen probleme bir çözüm olarak kalite güvencesinin önerilmesi oldukça mantıklıdır zira  

yükseköğretim kurumları içindeki kabul edilme süreçlerinin kalitesi, akademik veya idari süreçlerde 

olduğu gibi iç kalite güvence sistemiyle yönetilmektedir. Diğer bir nokta ise, yükseköğretim 

kurumlarının iç ve dış kalite güvencelerini kabul etmesidir. Bunun bir sonucu olarak da, kalite güvence 

sistemiyle Lizbon Tanıma Konferansının ilkelerini belirtmek, direktif önlemlerden çok daha kolay 

olmalıdır.  Bu noktada ancak birkaç ülke adım atmıştır. Şekil 2.22nin de gösterdiği gibi, kabul etme 



68 
 

politikaları sadece 14 sistemde düzenli olarak dış kalite güvencesi tarafından değerlendirilirken 

ülkelerin çoğunda herhangi bir değerlendirme bile yapılmamaktadır.  

AYA çalışma grubu, kabul edilme ve kalite arasındaki bağın da güçlenmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının ve kalite güvence birimlerinin, hem iç hem de dış kalite 

güvenceleri tarafından ele alınan konulara ilişkin Lizbon Tanıma Konferansının yasal çerçevesiyle 

uyum göstermesi önerilen konulardan bir diğeridir. Çalışma grubu ayrıca, ülkelerin yasal 

düzenlemeleri detaylı bir şekilde incelemesi gerektiğini işaret ederek Lizbon Tanıma Konferansında  

ele alınan ilkelerle uyunun büyük önem arz ettiğini konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bakanlar, 

2015 yılında gerçekleşirilecek konferansı bu görevin yerine getirilmesi için en son yer ve tarih olarak 

belirlemiştir.  

Sonuçlar  

Bu bölüm, Lizbon Tanıma Konferansının uygulanması ilişkin verileri incelediği gibi Bologna sürecinin 

araçlarını ve yapısını da detaylı bir şekilde ele almıştır.  

Yapılan inceleme, birçok kurum ve programda üç aşamalı yapının uygulanmaya başlanmasının, süreci 

en önemli başarılarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, tüm ülkelerde hala Bologna 

sürecinin dışında olan programlar bulunmaktadır. Bu durum genellikle, tıp, eczacılık ve mimarlı gibi 

çeşitli meslek gruplarıyla yakın ilişkilidir. Ancak, diğer alanlar da ilgilidir. Bu bölüm, birçok AYA 

ülkesinde kısa süreli programların birinci aşama programlarıyla tam anlamıyla ilişkili olmadığını da 

gözler önüne sermektedir. Hatta bunlar yükseköğretim sisteminin bir parçası olarak da ele 

alınmamaktadır.  

Bazı yaygın inanışların aksine, herhangi bir üç aşamalı yapı bulunmamaktadır. Modeller, ülkelerin 

içinde değişiklik göstermemektedir. Ancak ülke bazında çeşitli değişiklikler göze çarpmaktadır. Bu da, 

birinci aşama programlarıyla yakından ilişkildir. Birçok AYA ülkesinde, 180 AKTS ilk aşama modeli 

bulunmaktadır. İkinci aşamadaki durum ise biraz daha homojen bir yapıya sahipken, 120 AKTS 

yapısını izleyen programlar bulunmaktadır.  

Üçüncü aşama olarak doktora programlarının gelişimi ise hızlı bir şekilde artmaktadır. Doktora 

çalışmaları önemli ülkeler arası ve kurumlar arası çeşitlilikleri dikkate alarak belirlenmektedir. 

Özellikleri, yapısal yükseköğretim programlarından denetim temelli bağımsız araştırmalara kadar 

değişmektedir.  

Bologna Komisyonu, sonraki aşamaya geçiş her aşamanın başarılı bir şekilde tamamlanmasının son 

derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, aşamalar arası geçiş hala varlığını sürdürmektedir. 

Bu duruma ilişkin çeşitli engeller de yok değildir. Özellikle, bazı bağlamlarda, bu geçişlerde ortaya 

çıkan engeller programın başarısız olarak nitelendirildiği noktalardır. Bir aşamadan diğerine ilerleyen 

öğrencilerin gerçek sayısı ülkeler arasında değişmektedir. Bazı ülkelerde, birinci ve ikinci aşama 



69 
 

arasındaki geçişin kolay olmaması, birinci aşamanın tam anlamıyla kavranmadığı ve bunun da iş 

pazarında bir sorun yaratabileceği şeklinde anlaşılabilmektedir.  

Bolonga araçlarının uygulanması açısından, Bologna araçlarının optimal düzeyde kullanılması, 

öğrenme çıktıları yaklaşımının uygulanması ve anlaşılmasına bağlıdır. Başarıdan son derece uzak 

olması, çeşitli etkenlerce yavaşlamaktadır. Örneğin, öğrenme çıktıları yaklaşımı, çeşitli yorumlara 

açıktır ve yükseköğretim personelinin bu alanda herhangi bir eğitime erişimi yoktur. 

Son olarak, Lizbon Tanıma Konferansının uygulanması, çeşitli engellere rağmen, genişletilmelidir. Bu 

süreç, alınacak çeşitli önlemlerle- yabancı niteliklerin kabul edilmesi ve/veya yükseköğretim kalite 

güvencesi sistemine yurtdışında eğitim görmenin dahil ediilmesi-çok daha kolay bir hale gelecektir.  
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3.  KALİTE GÜVENCESİ  

 

Bologna Bağlamı 

Bologna Bildirgesi, karşılaştırılabilir ölçütler ve yöntemler geliştirmek amacıyla yükseköğretim kalite 

güvencesinde Avrupa işbirliğini desteklemiştir. Sürecin başından itibaren, kalite kavramı üzerine son 

derece önemli bir vurgu yapılmıştır. Sonraki tüm bakan düzeyindeki toplantılar, Avrupa kalite 

güvencesinde bu kavramı gündemlerinde tutmuşlardır. 2003 yılındaki Berlin zirvesinde, bakanlar, 

kalite güvencesi için birincil sorumluluğun yükseköğretim kurumlarında olduğunu belirterek 2005 

yılına kadar ulusal kalite güvencesi sistemlerinin bünyelerine katmaları gerekli olan temel unsurlar 

konusunda fikir biriliğine varmışlardır: İlgili kurum ve birimlerin sorumlulukların tanımı, dış ve iç 

denetleyicilerin varlığı, öğrencilerin katılımı ve sonuçların yayımlanması, akredite sistemi, 

karşılaştırılabilir süreçlerin incelenmesi, uluslar arası işbirliği ve ağ.  

İki yıl sonra, 2005 Bergen zirvesinde, bakanlar, Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi 

Standart ve Ana Başlıklarını benimsedi. Bu standart ve ana başlıklar, tüm yükseköğretim kurumlarına 

yönelik hazırlandı ve ulusal ve kurumsal bağlamdaki çeşitliliğe saygı duyarak karşılıklı saygıyı 

geliştirme amacı gütmektedir. 2008 yılında ise, Yükseköğretim Avrupa Kalite Güvencesi Belgesi 

yürürlüğe girdi. Standartlar ve Ana Başlıklar belgesinin bir tamamlayıcısı olan bu belge oldukça 

önemlidir. 2009 yılındaki Leuven/Louvain-la-Neuve Komisyonu, kalite güvencesinin, yeni araçlar, 

mekanizmalar ve girişimlerin yükseköğretim kurumlarına ilişkin bilgilerin sağlanması için düzenlendiği 

ortamlarda bir öncelik olarak dikkat çektiğini işaret etmektedir.  

Bölümün Ana Hatları  

Bu bölüm, Avrupa Yükseköğretim Alanındaki kalite güvencesi sistemlerini geliştirmek amacıyla 

kaydedilen ilerlemeyle ilgilidir. Hem iç hem de dış kalite güvencesini içeren bu bölümün temel amacı, 

Yükseköğretim Alanındaki Kalite Güvencesi Standartları ve Ana Hatlarını ne dereceye kadar izlendiğini 

incelemektir. Daha sonra dış kalite güvencesinde yaşanan diğer gelişmeleri de ele alan bu bölüm, en 

son olarak iç kalite güvence sistemlerindeki süreçleri detaylı bir şekilde incelemektedir.  

3.1. Dış Kalite Güvencesi  

3.1.1.  Ulusal Kalite Güvence Sistemlerinin Özellikleri ve 

Uygulanması  

Yükseköğretimde kalite güvencesi, belirli bağlamlarda ifade edildiği gibi kaliteyi sağlamak, korumak 

veya geliştirmek amacaıyla düzenlenen politikalar, süreçler ve uygulamalar olarak tanımlanmakta ve 

anlaşılmaktadır. Bologna Sürecinin 1999 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana, Avrupa’daki dış kalite 

güvencesinde hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Yükseköğretimin kalitesini geliştirmek ve kalite 
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güvence sistemleri oluşturmak, tüm ülkeler değilse de birçok ülke için birinci önceliktir. 

Yükseköğretim Alanının geliştirilmesi, paydaşlar arasındaki güveni geliştirerek kalite güvencesi 

sistemleri için bir katalizör görevi görmektedir. Avrupa Standart ve Ana Hatları, 2005 yılında 

benimsenince, bu noktadaki gelişmeler için Avrupa işbirliğine büyük önem verilmeye başlandı. 

Yükseköğretim için Avrupa Kaite Güvencesi sadece üç yıl sonra kuruldu ve 2012 Ocak’a kadar 13 

ülkedeki 28 birim bu sisteme kaydedildi. En azından bir birimin bulunduğu ülkeler Avusturya, Belçika, 

Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, Romanya ve 

İspanyadır.  

Çok az sayıda ülke, Bologna Sürecinden önce kendi dış kalite güvence sistemlerini kurdu. Bologna 

sürecinden beri, 22 ülke, kendi kalite güvencesi için ulusal birimler kurarken bunların yarısı 2005 

yılından itibaren daha büyük bir ivme kazanarak yoluna devam etti (Eurydice, 2010). Sadece birkaç 

ülkede- Danimarka, Fransa ve İtalya-, yeni birimler varonlarla değişti.  

AYAda bulunan toplam on bir ülkenin kurulmuş bir ulusal kalite güvence birimi bulunmamaktadır. 

Andora, Lihteyştan, Lüksemburg ve Malta gibi yükseköğretim konusunda oldukça küçük bir pazara 

sahip olan ülkeler de bu durumun bir parçasıdır. Ancak, bu ülkelerde, pazarın küçük olması, kalite 

güvencesinin önemsenmediği anlamına gelmemektedir. Aksine, daha uygun ve farklı bir yaklaşım 

geliştirmek mümkün olabilir. Andora söz konusu olduğunda ise, sorumluluk devlette olsa bile, 

gerçekte uygulama, diğer ulusal kalite güvence sistemlerini kullanmak suretiyle 

gerçekleştirilmektedir. En yaygın olarak kullanılanı ise İspanya ulusal birimidir. Lüksemburg, hem 

paydaşların sürece dahil olduğu hem de aşırı derecede ulusal bir yapıya sahip olan gelişim-odaklı bir 

değerlendirme yaklaşımını geliştirmiştir. Lihteyştan ise, yükseköğretim kurumlarının akredite olmasını 

gerekli görmektedir.   

Bazı AYA ülkelerinin pratikte dış kalite güvence sisteminin bazı biçimlerini kurmuş olmasına rağmen, 

sistemlerin arkasında bulunan felsefe ve yaklaşımlar nazarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Ortak Standart ve Ana Hatların benimsenmesine rağmen, sistemler hala kendi yapılarında oldukça 

çeşitlidir.   

Bir diğer önemli ayrım ise, kalite güvencesinin temel odağının kurumlar veya programlar mı yoksa her 

ikisine birden mi olacağıdır. İkinci durum sözkonusu olduğunda, kalite birimi veya ulusal birimlerin 

programın çalışması için kurumlara ne dereceye kadar izin vereceği de değerlendirilmesi gereken 

konulardandır. Bazı ulusal sistemler, bu gerçeği her ne kadar karmaşık bir hale getirse de (örneğin, 

hükümetlerin lisans programlarını merkezi seviyede düzenlemesi), bu sistemler, kalite güvencesine 

yaklaşım konusunda oldukça iyi bir tablo çizmektedir.  

Kalite Güvencesi sistemlerinin büyük çoğunluğu, kurum (7)  veya programlardansa (4) ikisinin birleşim 

olan bir yaklaşımı (24) benimsemektedir. Bu resim, kalite güvencesi sistemlerin gittikçe çok daha 

karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ileri sürmektedir.  
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Sorumlu Kalite Güvencesi birimlerimlerin ilgili programlar veya kurumların işleyişi konusunda hem 

kabul hem de reddetme gücüne sahip olduğu sistemlerde, kalite güvencesi genel anlamda öncelikli 

bir nokta olarak algılanmaktadır. Bu durumlarda, kalite güvencesi en düşük düzeydeki kalite 

paydaşlarının bile ihtiyaçlarının karşılanmasını amaç edinmektedir. Birimler, kalite güvencesi 

konusunda önerilerde bulunmak gibi diğer rolleri de yerine getirebilir. Bu, özellikle birçok ülkenin 

sisteminde belirtilmiştir. Ancak, bu ek roller, programlar veya kurumların etkili bir şekilde çalışmasına 

izin vermek kararında önemli bir söz hakkına sahiptir.  

Diğer sistemlerde, Kalite Güvencesi birimleri, kurumların kalite yönetimini rapor etmektedir. Sadece 

danışmanlık konusunda böyle bir role sahip olsa da, genel amaç yükseköğretim kurumlarının kalite 

geliştirme konusundaki sorumluluğu paylaşmaktır. Kaliteyi geliştirmek için alınması gerekli önlemlerin 

kurumlar düzeyinde oluşturulmasından emin olmak için dış kalite güvence süreçlerininin nazik bir 

dokunuştan yararlanması gereken sistemleri bulunmaktadır.   

AYA bünyesinde bulunan ülke, bu sınıflandırmayı kullanmaktadır. Aslında 21 sistem, karar-alma 

güçlerini bünyesinde barındıran ulusal birimler kurmuştur. Bunların içinde, birimlerin kararlar için 

önerilerde bulunduğu ve hükümetin alınan tüm karardan birebir sorumlu olduğu ülkeler de 

bulunmaktadır. On bir sistem ise, daha çok öneride bulunan bir yapıya sahip olan birimlere sahiptir. 

Toplam dört ülke (Avusturya, Lihteyştan, Malta ve İsviçre) farklı yapıları bünyesinde barındıran farklı 

birimlerin bulunduğu karmaşık bir duruma işaret etmektedir (Şekil 3.1) 

Birimlerin değerlendirmelerin kurumların veya programların finansmanı üzerine bir etkisinin 

bulunmaması da dikkat çeken noktalardan bir diğeridir. Aslında, toplam beş sistemde (Bulgaristan, 

Kıbrıs, Almanya, Lihteyştan ve Polonya) değerlendirmenin finansman üzerine herhangi bir etkisi 

bulunmamaktadır. Polonya’da, son zamanlarda kabul edilen yasal düzenlemeler, bu gerçekliğin 

değişmesi konusunda önemli adımlar da bulunmuştur.  Söz konusu programların ek olarak finanse 

edilmesi için programlara ek bütçeler hazırlamak kalite güvencesinin temel noktalarından biridir. 

Aksine, genişleme-temelli birim değerlendirmelerinin bazılarının da finansman üzerine etkisi 

bulunmaktadır. Bu durum da Fransa, Lüksemburg ve Birleşik Krallık’ta geçerlidir.  
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Şekil 3.1: Kalite güvencesi birimlerinin yapmış olduğu dış değerlendirmenin ana sonucu, 2010/11 

 

 Bakanlık veya hükümete bağlı birim  

  İzin verme kararları 

  Diğer  

  Öneri 

  Veri bulunmamaktadır 

Kaynak: BSÇG Anketi 

3.1.2. Yükseköğretim Kurumlarının Ulusal olmayan birimlerce 

değerlendirilmesi  

Kalite güvencesi nezdinde Avrupa’da süregelen tartışma, sistemler arasındaki güven duygusunun 

öneminin altını çizmektedir. Güven duygusunun ne dereceye kadar nasıl gelişeceğinin önemli bir 

belirtisi, hükümetlerin yükseköğretim kurumlarının başka bir ülkedeki kalite güvencesi birimince mi 

değerlendirilmeye tabi tutulacağıdır. Örneğin, Avrupa Standartları ve Ana Hatlarıyla uyumlu bir 

şekilde çalışan birimler bu değerlendirmenin önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu aslında, 

ASAH’ın temel amaçlarından biridir.  Aslında, kalite güvencesi için ulusal sorumluluk böyle 

uygulamalardan büyük ölçüde olumsuz olarak etkilenmektedir. Ulusal olmayan birimlerin AYA 

bünyesinde oldukça yaygın olması yönünde yapılan değerlendirme artık gerçeklikten son derece 

uzaktır.  

Bunun nedeni belki de, bu konunun, daha büyük ve küçük yükseköğretim sistemleri tarafından farklı 

olarak algılanmasıdır.  
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Şekil 3.2: Yükseköğretim Kurumlarının ulusal olmayan birimlerce değerlendirilmesi, 2010/11 

 

 Yükseköğretim kurumları ulusal olmayan ülke dışındaki bir birimce değerlendirilebilir  

 Yükseköğretim kurumları ulusal olmayan ülke dışındaki bir birimce değerlendirilemez 

 Yükseköğretim kurumları ulusal olmayan ülke dışındaki bir birimce bazı durumlarda değerlendirilebilir  

  Veri bulunmamaktadır 

Kaynak: BSÇGR Anketi  

Yükseköğretim kurumlarının ülke dışındaki bir birim tarafından değerlendirilip değerlendirilmemesi 

sorusu, zorunlu dış değerlendirme veya akredite gerekliliklerine işaret etmektedir. Toplam 14 ulusal 

sistem, tüm yükseköğretim kurumlarının diğer ulusal birimler tarafından değerlendirilmesi konusunda 

son derece özgür olduklarını ifade etmektedir. Sekiz ülke ise, belirli koşullar altında, bazı birimlerin bu 

yolu takip ettiğini ileri sürmektedir. Avusturya ve Kıbrıs’ta, kamu üniversiteleri ulusal olmayan 

birimler kullanırken, özel üniversiteler için bu durum geçerli değildir. Danimarka ve Almanya için ise, 

yükseköğretim kurumları ulusal olmayan kalite güvencesi birimlerini kullanmaktadır. Diğer 

programlar, ulusal olmayan kalite güvencesi birimleri tarafından akredite edilmektedir. Moldova ve 

İspanya, kurumların, diğer birimlerle değerlendirme süreçlerini ele aldığını ifade etmektedir. Ancak, 

ulusal sistem tarafından akredite edilmesi koşulunda mümkün olmaktadır. Güven ve işbirliğindense 

çabaların tekrarlanması olarak ifade edilecek bu durum, ülkelerin yurtdışında değerlendirilmeye tabii 

tutulmadığını haritada da göstermektedir.  

Bazı yükseköğretim sistemleri, yükseköğretim kurumları ülke dışındaki bir birim tarafından 

değerlendirilmeyi seçemese bile, yine de bazı disiplinler için uluslar arası akredite organizasyonları 

tarafından akredite edilmeyi tercih etmektedir. Yükseköğretim kurumlarını değerlendirmede ulusal 

kalite güvence birimleri ve/veya belirli programlar arasındaki işbirliğinin çeşitli örnekleri 

bulunmaktadır.  
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Ancak bu gerçekliğin hızlı bir şekilde değiştiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Polonya, yeni 

yasaların, yükseköğretim kurumlarını uluslar arası birimlerce değerlendirilmesi için zemin hazırlandığı 

bir ülke olarak dikkat çekmektedir.  

3.1.3. Avrupa Standart ve Ana Başlıklarına karşın ulusal sistemleri 

değerlendirme 

Avrupa Yükseköğretim Alanında Avrupa Standart ve Ana Başlıkları E4 grupları tarafından geliştirilmiş 

ve 2005 yılındaki bakanlar toplantısında benimsenmiştir. Standartlar ve ana hatlar, büyüklüğüne, 

işlevine ve yapısına bakmaksızın tüm yükseköğretim kurumlarına ve Avrupa’da bulunan kalite 

güvencesi birimlerine uygulanmaktadır.  

Avrupa Standart ve Ana Başlıklar, kurumsal ve birim süreçleri kendi özerkliğinin bir parçası olduğu için 

“süreçleri” içermemektedir. Aksine, Avrupa Standart ve Ana Başlıklar, “yükseköğretimin ulusal 

sistemlerini bir öncelik olarak ele almaktadır. Bunu yaparken de, bu ulusal sistemler bünyesinde birim 

ve kurum özerkliğinin önemi de oldukça dikkat çekici bir nokta olarak ele alınmaktadır”. (ENQA 2005, 

s. 13). 

2003 yılında Berlin’de gerçekleştirilen toplantıda  (2003) bakanlar, “kurumsal özerklik ile uyumlu 

olarak, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesine yönelik birinci sorumluluğun her kuruma ait 

olduğunu ve akademik sistemin gerçek anlamdaki sorumluluğu için zeminin hazırlandığını” 

belirtmişlerdir. Avrupa Standart ve Ana Başlıklarda, iç kalite kültürlerinin oluşturulması ve gelişimi 

arasındaki uygun bir dengenin arandığı ve dış kalite güvence süreçlerinin oynadığı roller üzerine de 

önemli ölçüde zaman ve emek harcandığı belirtilmektedir (ENQA 2005, s. 11). 

Aslında, Avrupa Standart ve Ana Başlıklarında ifade edilen ilkeler, kalite güvencesinin odaklanması 

gereken temel noktaları işaret etmektedir:  

 öğrenciler ve işverenlerin çıkarları,  

 yükseköğretim anlamında iyi bir kalite sunulmasının toplum üzerinde etkisi, ağır 

sorumluluklarla birlikte gelen kurumsal özerkliğin merkezi önemi 

 dış kalite güvencesine yönelik duyulan ihtiyaç ve bu amaca ulaşılabilmesi için kurumların 

gerekli engellerini ortadan kaldırmak ve uygun bir ortamın hazırlanmasına zemin hazırlamak. 

Üç önemli gösterge, AYA skor kartlarına da dahil edilmektedir. Büyük oradan bir ilerleme kaydedildiği 

için, bu göstergeler, gelecek yıllarda kalite güvencesinde yaşanacak olan gelişmeler için bakan 

düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları da yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. Temel 

olarak, dış kalite güvence sistemlerinin aşamaları, dış kalite güvencesine öğrencilerin katılım 

oranlarının ve dış kalite güvence sistemlerine uluslar arası düzeydeki katılımın ne derecede olduğu 

üzerinde durulması gereken temel noktalardır.  
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Şekil 3.3: 4 numara için Skor kart belirteci: Dış kalite güvence sisteminin gelişim aşaması, 2010/11* 

 

 

 

 

 

 

 

*Kaynaklar: Eurostat ve Bologna Sonrası Çalışma Grubu, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kartları kategorileri  

 Tam işleviyle çalışan bir kalite güvence sistemi ülke çapında uygulanmaktadır. Kalite güvencesi birimleri AYAda belirtilen 

standartlar ve ana hatlar kapsamında başarılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kalite güvencesi sistemi, tüm kurumları ve/veya 

programları ilgilendirmektedir ve aşağıdaki ana noktaları kapsamaktadır.  

 öğretim  

 öğrenci destek hizmetleri  

  iç kalite güvence/yönetim sistemleri  

 Tam işleviyle çalışan bir kalite güvence sistemi ülke çapında uygulanmaktadır. Kalite güvencesi birimleri AYAda belirtilen 

standartlar ve ana hatlar kapsamında başarılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kalite güvencesi sistemi, tüm kurumları ve/veya 

programları ilgilendirmektedir ve  ana noktaları kapsamaktadır. 

 Tam işleviyle çalışan bir kalite güvence sistemi ülke çapında uygulanmaktadır. Kalite güvencesi birimleri AYAda belirtilen 

standartlar ve ana hatlar kapsamında başarılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kalite güvencesi sistemi, tüm kurumları ve/veya 

programları ilgilendirmektedir ve öğretim, öğrenci destek hizmetleri ve iç kalite güvence/yönetim sistemlerini 

kapsamaktadır. 

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

       18       16 

      6        17 

             17        14 
             6        1 

               0        0 

 Veri bulunmamaktadır. 
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VEYA  

Tam işleviyle çalışan bir kalite güvence sistemi ülke çapında uygulanmaktadır. Kalite güvencesi birimleri AYAda belirtilen 

standartlar ve ana hatlar kapsamında başarılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kalite güvencesi sistemi, bazı kurumları ve/veya 

programları ilgilendirmektedir ve  ana noktaları kapsamaktadır. 

 Tam işleviyle çalışan bir kalite güvence sistemi ülke çapında uygulanmaktadır. Kalite güvencesi birimleri AYAda belirtilen 

standartlar ve ana hatlar kapsamında başarılı bir şekilde değerlendirilmemiştir. Kalite güvencesi sistemi, bazı kurumları 

ve/veya programları ilgilendirmektedir ve ana noktaları kapsamaktadır. 

 Tam işleviyle çalışan bir kalite güvence sistemi ülke çapında uygulanmaktadır. Kalite güvencesi birimleri AYAda belirtilen 

standartlar ve ana hatlar kapsamında başarılı bir şekilde değerlendirilmemiştir. Kalite güvencesi sistemi, bazı kurumları 

ve/veya programları ilgilendirmektedir ve ana noktaları kapsamaktadır. 

4. gösterge, dış kalite güvence sistemlerinin gelişim aşamalarına odaklanmaktadır. Sistemin ne kadar 

geniş olduğunu değerlendiren unsurları, kalite güvence sistemleri tarafından ele alınan temel 

noktaları (öğretim, öğrenci destek hizmetleri ve iç kalite güvence/yönetim sistemleri) ele aldığı gibi 

birimler veya sistemde sorumlu olan diğer birimlerin AYAda belirtilen standartlar ve ana hatlar 

kapsamında başarılı bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini de incelemektedir. 

Değerlendirme süreci, hem kalite güvencesinden sorumlu olan birimler için tam üyelik 

gerektirmektedir hem de bunun uygulanmasına yönelik bir çabayı da ele almaktadır. Bu gösterge, 

Bologna sürecinin ilk on yıldan bu yana kalite güvencesi anlamında ne kadar ilerleme kaydedildiğinin 

bir yansımasıdır.  

Ülkeler, dört tane kategoriye ayrılmıştır. Kırmızı bölgede herhangi bir ülke bulunmamaktadır. Bu 

durum, yeterli miktarda kalite güvence sisteminin bulunmadığı anlamına gelmektedir. Altı ülke, 

kendini turuncu rengine konuşlandırmıştır. Bu kategorideki ülkeler, ulusal kalite güvence birimlerini 

kurmuş veya diğer birimlerle sorumluluğu paylaşarak bu sürecin hızlanmasına katkıda bulunmuştur. 

Ancak, belirtilen bu noktalar henüz tam anlamıyla değerlendirilmeye tabii tutulmamıştır. Dahası, 

sistem kalite güvencesine ilişkin tüm noktaları içermemektedir.  

On yedi ülke sarı bölgede bulunmaktadır. Bu ülkeler, kalite güvencesi oldukça geniş bir sisteme sahip 

olan ülkelerdir. Her bir ülkenin kalite güvencesi öncelikli başlıklarındadır. Ancak, birimleri henüz tam 

anlamıyla AYAda belirtilen standartlar ve ana hatlar kapsamında başarılı bir şekilde 

değerlendirilmemiştir. 

Altı sistem ise, açık yeşil, 18 sistem ise yeşil bölgededir. Her iki durumda da, geniş bir kalite güvencesi 

sistemi uygulanmaktadır ve AYAda belirtilen standartlar ve ana hatlar kapsamında başarılı bir şekilde 

değerlendirilmiştir. Bu durumlar arasındaki farklılık, kalite güvence sistemlerinin çapıyla yakından 

ilişkilidir. Ancak, kalite güvencesinin temel unsurlarından biri ((öğretim, öğrenci destek hizmetleri ve 

iç kalite güvence/yönetim sistemleri) açık yeşil bölgedeki ülkelerde eksiktir.  
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Şekil 3.4: 5 numara için skor kart belirteci: Kalite güvencesinde öğrenci katılımının seviyesi, 

2010/11* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar: Eurostat ve Bologna Sonrası Çalışma Grubu, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kart göstergeleri  

Tüm kalite güvence incelemelerinde, öğrenciler beş aşamada sürece katılmaktadır.  

 ulusal kalite güvence birimlerinin yapısını oluşturmada  

 dış inceleme takımlarındaki tam üyeler veya gözlemciler olarak  

 öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasında  

 dış incelemeler için karar verme aşamasında  

 takip sürecinde  

 Öğrenciler yukarıda belirtilen süreçlerin dördünde sürece katılmaktadır.  

 Öğrenciler yukarıda belirtilen süreçlerin üçünde sürece katılmaktadır. 

 Öğrenciler yukarıda belirtilen süreçlerin ikisinde sürece katılmaktadır. 

 Öğrenciler yukarıda belirtilen süreçlerin sadece birinde sürece katılmaktadır veya hiçbirinde sürece katılmamaktadır.  

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

       11       19 

      11       16 

             13       7 
               5       4 

                 7       2 

 Veri bulunmamaktadır. 
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Son on yıl içinde Avrupa’daki kalite güvencesi sistemlerinin gelişiminde gözlenen çarpıcı özelliklerden 

biri, paydaşların katılımının öneminin fark edilmesidir. Özellikle yükseköğretim kurumlarındaki 

öğrencilerin bir paydaş olarak bu sürece dahil olmasının büyük önemi bulunmaktadır. Bologna 

belgeleri, öğrencilerin, yükseköğretimin iyileştirilmesi ve genişletilmesine tam anlamıyla 

katılmasından söz etmektedir. Bu katılımın biçimi, oldukça geniş çaplı, tüm öğrencileri kucaklayan bir 

yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla, bu gösterge, öğrencinin sürece dahil olmasına, ulusal 

kalite güvence birimlerinin yapısını oluşturulmasına,  dış inceleme takımlarındaki tam üyeler veya 

gözlemciler sağlanmasına, öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasına, dış incelemeler için karar 

verme aşamasına ve takip sürecinde önem vermektedir. 

Yukarıda belirtilen unsurlara eşit derecede önem verilmektedir. Her unsurun, öğrencilerin 

yükseköğretim kurumu içindeki sesinin tam anlamıyla duyulması açısından önem arz ettiği bir 

gerçektir.  

Eldeki tüm sonuçlar, hala ilerleme için aşılması gereken yolların bulunduğuna işaret etmektedir. 

Sadece 11 yükseköğretim sistemi, öğrencilerin yukarıda sözü edilen kalite güvencesi noktalarına 

sistematik bir biçimde katıldığını göstermektedir. Bu ülkeler arasında, öğrenciler en çok takip sürecine 

dahil olmaktadır.  

Şekilde de belirtildiği üzere, 13 sistemden oluşan bir grup, yukarıda sözü edilen beş gruptan birinde 

öğrencilerin sistematik bir biçimde sürece katıldığını gösteren sarı bölgede bulunmaktadır. Takip 

sürecine ek olarak, öğrencilerin değerlendirmeden kaynaklanan karar alama süreçlerine dahil 

edilmemesi de en çok karşılaşılan durumlardan bir diğeridir. Beş ülke ise, belirtilen beş alandan en az 

ikisine öğrencilerin dahil edildiğini gösteren turuncu bölgede bulunmaktadır. Kırmızı bölgedeki yedi 

ülkeye gelince, öğrenciler belirtilen alanlardan en az birinin sürecine dahil olmaktadır.  
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Şekil 3.5: 6 numara için skor kart belirteci: Dış kalite güvencesine uluslar arası katılım seviyesi, 

2011/12* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kaynaklar: Eurostat ve Bologna Sonrası Çalışma Grubu, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kart kategorileri  

Tüm durumlarda aşağıdaki dört nokta karşılanmaktadır:  

  birimler, Avrupa Kalite Güvencesinin tam üyesidir. 

  uluslar arası ortaklar/uzmanlar, ulusal kalite güvencesi birimlerinin yönetimine katılmaktadır.  

  uluslar arası ortaklar/uzmanlar, değerlendirme takımlarındaki üyeler/gözlemciler olarak sürece katılmaktadır.  

 uluslar arası ortaklar/uzmanlar, takip sürecine katılmaktadır.  

 Dört boyuttan üçü karşılanmaktadır.  

 Dört boyuttan ikisi karşılanmaktadır 

 Dört boyuttan biri karşılanmaktadır 

 Uluslar arası düzeyde herhangi bir katılım bulunmamaktadır.  

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

       8       16 

      11        12 

             10        4 
             11        14 

               7        2 

 Veri bulunmamaktadır. 
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Bölümde de belirtildiği gibi, Bologna sürecinden beri kalite güvencesinin gelişimi oldukça hızlı ola 

gelmiştir ve Avrupa işbirliği bünyesinde önemli kilometre taşları inşa edilmiştir. Kalite güvencesine 

uluslar arası düzeydeki katılımın seviyesi, ülkeler için zorlayıcı bir unsur olarak dikkat çekmektedir.  

Sonuçlar, ise tam tersi bir durumu işaret etmektedir. Ülkelerin dağılımı,  şekilde de görüldüğü gibi 

birbirine oldukça yakındır. Sekiz sistemin koyu yeşil bölgede bulunması ve yedi ülkenin ise kırmızı 

bölge etrafında yoğunlaşması gibi. Avrupa Birliği dışındaki ülkeler, bu gösterge açısından 

incelendiğinde Avrupa Birliğinde bulunanlardan daha kötü durumdadır. Bunun sebebi ilk ölçüttür. 

Birimlerin, Avrupa Kalite Güvencesinin tam üyesi olması bu durumun bir açıklayıcısıdır. Şu anda, 

üyelik ağırlıklı olarak Avrupa Birliği bünyesinde yürütülmektedir. Avrupa Birliğinde bulunmayan ancak 

güvence çemberinin bir parçası olan sadece bir birim bulunmaktadır.  

3.1.4.Kalite güvencesi sürecine işverenlerin katılımı  

Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi için Standartlar ve Ana Hatlar (AYAKGSAH), sadece 

öğrencilerin ve uluslar arası akranlarının kalite güvencesi sürecine katılımını değil aynı zamanda diğer 

paydaşların da oynadığı role odaklanmaktadır. Aslında, AYAKGSAH, programların kalite 

güvencelerinin “iş pazarında bulunan işverenlerden sürekli olarak geri bildirim almalarını“ 

beklemektedir. 

Raporun sonuçları, işverenin sürece dahil olmasının, birçok sistemde kalite güvencesi için önemli bir 

nitelik olduğunu göstermektedir. Aslında 28 ülke, işverenlerin sürece dahil olması için resmi 

gerekliliğinin bulunduğunu bildirmektedir. Böyle bir gerekliğinin bulunmadığını ifade eden 14 ülke 

arasında, herhangi bir işveren katılımının bulunmaması değerlendirilmemelidir. Örneğin, Birleşik 

Krallık, işverenlerin bu sürece dahil edilmesini, yükseköğretim programı tarafından sağlanan altyapıya 

bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu durumda, kurumsal özerklik ilkesi, işveren katılımı için resmi bir 

gerekliliğin ötesinde bir yapıya oturtulmaktadır.  

3.2. İç Kalite Güvencesi  

Bu rapor, iç kalite güvence sistemlerinin gelişim durumlarına ilişkin olan tabloya ilişkin sınırlı bir resim 

çizmektedir.  

3.2.1. İç kalite güvence sistemleri oluşturmak için yükseköğretim 

kurumları için resmi gereklilikler  

Ülkelerden, iç kalite güvence sistemleri oluşturmak için yükseköğretim kurumları için resmi 

gereklilikler olup olmadığını belirtmeleri istendi. Sadece dört ulusal sistemde durumun böyle 

olduğunu görmek oldukça ilginç bir durumdur. Böyle gereklilikler, yükseköğretim yasalarına da yaygın 

bir şekilde yansımaktadır.  
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Buna istisna olabilecek olan ülkeler, Estonya, Slovakya, Ukrayna, Birleşik Krallıktır. Estonya ve Birleşik 

Krallık için cevap, yükseköğretim kurumlarının işlevlerini sürdürdüğü yasal yapının bir yansımasıdır. 

3.2.2. İç kalite güvence sistemlerinin sorumluluğu  

İç kalite güvence sistemlerinin ana odağı, ülkeler tarafından sağlanan bilgilere göre, yükseköğretim 

kurumları tarafından belirlenmektedir. Ancak, ülkelerin çoğu, diğer etkenleri de vurgulamaktadır. 

Aralarında Yunanistan, İrlanda, İtalya, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık’ın da bulunduğu ülkeler, dış 

değerlendirme için çeşitli öncelikleri belirlemede kalite güvence sistemlerinin rolüne işaret 

etmektedir. Bu önceliklerin, iç kalite güvencesinin nasıl düzenlendiği üzerine çok büyük etkisi 

bulunmaktadır.  

Azerbaycan ve Karadağ, bu iç kalite güvencesinden bakanlığın sorumlu olduğunu belirten ülkelerdir. 

Karadağ, bu konuya ilişkin kararlar alınırken yükseköğretim kurumunun da önerilerinin dikkate 

alındığını ifade etmektedir. Diğer birkaç ülke, diğer etkenlerle birlikte Bakanlığın işbirliği çerçevesinde 

bu durumu yönettiğini belirtmektedir. Bu durum, Gürcistan, Lihteyştan ve İspanya için de geçerlidir.  

3.2.3. Sürekli kalite gelişimi için kurumsal stratejiler  

Birçok ülke, son 5 yılda sürekli kalite gelişimi için stratejiler üreten çeşitli kurumlarla ilgili son derece 

olumlu bulguları rapor etmektedir. Aslında, 25 ulusal sistem, yükseköğretim kurumlarının %75inden 

daha fazlasının böyle bir stratejiye sahip olması gerektiğini belirtmektedir. 12 sistem, bu tür 

stratejilere sahip olduğunu iddia etmektedir.  

Ancak tam anlamıyla diğer boyutta bulunan birkaç sistem de bulunmaktadır. On bir ulusal sistem, 

kurumların yaklaşık %25inin böyle bir stratejiyi oluşturduğunu tahmin etmektedir. Üç sistemin 

tahmini %25-50 iken sekiz sistemin tahmini ise %50 ile 75 arasında değişmektedir.  

Tüm olarak ele alındığında, bu veriler ulusal düzeyde gerçek durumu yansıtırsa, yükseköğretim 

kurumlarının son zamanlarda kaliteyi geliştirmek için stratejiler geliştirmeye yönelik büyük çabalar 

sarf ettiğini ileri sürmektedir.  
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Şekil 3.6: Son 5 yıldaki sürekli kalite artırımı için kurumsal stratejilere ilişkin yayınlar, 2010/11 

 

 Tümü  

 Hiçbiri  

 <%25 

 %25-50 

 %50-75 

 %75-99 

 Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇG Anketi 

3.2.4. Önemli ve olumsuz değerlendirme raporlarının yayınlanması  

Kalite güvencesine yönelik önemli ve olumsuz sonuçları yayınlanan kurumların sayısı hakkındaki tablo 

oldukça farklıdır. 22 tane sistem içinde hiçbiri böyle raporlar yayınlamamıştır. 11 tanesinin oranı 

oldukça düşüktür (%1-25). Altı ülkenin bulunduğu diğer grup ise, tüm kurumlarının bu raporları 

yayınladığını belirtmektedir.  

Ancak, bu gruplar arasında İtalya, herhangi bir dış değerlendirmenin, kalite güvencesi birimi 

tarafından henüz gerçekleşmediğini rapor etmektedir. Dolayısıyla bu bulgu biraz havada kalmaktadır. 

Sadece sekiz sistem %25-99 aralığında bulunmaktadır.  
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Şekil 3.7: Yükseköğretimi kurumlarının önemli ve olumsuz sonuçlarının yayınlanması, 2010/11 

 

 Tümü  

 Hiçbiri  

 <%25 

 %25-50 

 %50-75 

 %75-99 

 Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇG Anketi 

Bu bulguların çeşitliliğin sebebi çok açık değildir. Ülkelerin çoğunun açıklaması oldukça azdır. Ancak, 

tüm kurumların önemli raporları yayınladığı ülkeler ya çok açık ya da şeffaf toplumlardır. Alternatif 

olarak, kurumların değerlendirme raporlarını yayınlama gibi bir gerekliliği bulunmaktadır.  

Sonuçlar 

Bu rapor, 1999 yılında yürürlüğe giren Bologna sürecinden sonra gözlemlenen kalite güvencesi 

etkinliklerinin varlığına yönelik oldukça güçlü kanıtlar ortaya koymaktadır. AYA için kullanılan yaygın 

Standart ve Ana Hatlara rağmen, sistemler hala çeşitlilik açısından son derece zengindir. Kalite 

güvencesi sistemlerinin çoğunluğu hem kurumlara hem de programlara odaklanmaktadır. Bu durum, 

dış kalite güvencesi sistemlerini geliştirmenin ilk aşamalarında eğilimin genel olarak program 

değerlendirme üzerine olduğunu, zaman içinde kurumsal boyut noktasında bir değişiklik gösterdiğini 

ifade etmektedir. Ancak, programlara gösterilen ilgi nadiren tam anlamıyla ortadan kalkmaktadır, 

dolayısıyla sistemler, toplumsal ihtiyaçları karşılamada zaman zaman yetersiz olabilmektedir. Bu 

karmaşık yapı arttıkça, kalite güvencesinin yükseköğretim kurumları üzerine etkisi de gittikçe 

artmaktadır. Özellikle, Berlin Konferansında belirtilen durum uygulamada görülebilmektedir.  
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Bu rapor için kullanılan skor kartları göstergeleri, AYAKGSAHın ana noktalarını yansıtmaktadır. 

Sonuçlar, Bologna sürecinin başlangıcından itibaren yükseköğretim dünyasını kökten değiştiren 

etkileyici yenilikleri doğrularken, gelişim için hala aşılması gereken yollar bulunmaktadır. Özellikle, 

kalite güvencesinin çeşitli noktalarına paydaşları dahil etmek kabul edilen bir ilkedir, ancak yaygın 

olarak kullanılan bir gerçeklik olmaktan son derece uzaktır. Rapor, ayrıca, Avrupa Kalite Güvencesi 

Biriminin kurulmasına rağmen, birçok ülkenin dış kalite güvencesi için sorumluluğu ulusal sınırların 

dışına taşırmaya çok da niyetli olmadığını göstermektedir.  
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4.  YÜKSEKÖĞRETİMİN TOPLUMSAL BOYUTU 

Bologna Bağlamı  

Bologna sürecinde, toplumsal boyut diğer birçok konudan sonra gündeme gelmiştir. 2001 yılından 

sonraki yıllarda, önem kazanmıştır. 2001de, Prag Toplantısı, öğrencilerin katılımına ve herkes için 

hareketlilik fırsatlarına odaklanmıştır. 2003 yılında Berlin’de, bakanlar, daha geniş bir bakış açısıyla, 

öğrenci nüfusunun bütünlüğüne ve toplumsal ve cinsiyet eşitsizliğine odaklanmışlardır. Özellikle, 

öğrencilerin toplumsal ve maddi altyapılarına yönelik engelleri ortadan kaldırmanın gerekliliği 

konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu genel ve belirli noktalar, Bergen toplantısında bir kez daha 

ele alınmış ve “dezavantajlı olarak yorumlanabilecek grupların” eğitim hizmetinden yararlanmasına 

yönelik öğrencilerin desteklenmesi konusunda bir zorunluluk gündeme getirilmiştir.  

AYA’nın oluşturulmasındaki toplumsal boyuta yapılan sayısız vurguya rağmen, 2007 yılına kadar 

önemli bir ilerleme kaydedilememiştir. 2007 yılında, Londra’da, bakanlar, genel bir tanım 

çerçevesinde toplanmış ve atılması gereken adımları belirlemişlerdir. “Her seviyede 

yükseköğretimden faydalanmaya hak kazanan ve bu eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, 

nüfuslarımızın çeşitliliğini yansıtmak durumundadır”. Bakanlar, ayrıca, “ öğrencilerin ne olursa olsun 

eğitimlerini tamamlamaları ve oluşabilecek toplumsal ve ekonomik altyapı sorunlarının asla bir engel 

teşkil etmemesi gerektiğini” belirtmişlerdir (52). 2007 grup sonrası raporu, toplumsal boyutun bu 

amaca ulaşmak için bir süreç olarak algılanması gerektiğini ortaya koymuştur (Ülkelerdeki Öğrenci ve 

Personel Hareketliliği üzerine veri ve toplumsal boyuta ilişkin Bologna süreci çalışma grubu, 2007). 

Diğer bir deyişle, toplumsal boyut, hükümetlerin politikalar ürettiği etkinlikler olarak da 

yorumlanmaktadır.  

2007 yılında, bakanlar, kaydedilen ilerlemeyi rapor etmişlerdir ve 2009 yılında ölçülebilir hedefler 

belirlemişlerdir. 2020 yılına kadar toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen grupların 

yükseköğretime katılımını artırmak (53). Eurostudent ve Eurostat (2009), politikacılar tarafından 

kullanılan son zamanlardaki verileri dikkate alarak yükseköğretim toplumsal boyutuna yönelik 

karşılaştırmalı araştırma yapma ihtiyacının altını çizmektedir.  

Karşılaştırılabilir verilere dayanarak, Eurydice AYAdaki toplumsal boyutu incelemiştir (EACEA/Eurydice 

2010, 2011b) ve yükseköğretimde meydana gelen büyük değişikliklere dikkat çekmiştir. Ancak tüm bu 

gelişmelere rağmen, bazı zorluklar da varlığını sürdürmektedir. Özellikle, birkaç ülkenin toplumsal 

boyuta ilişkin belirli hedefleri bulunmaktadır. Toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen grupların 

                                                        
52

 Londra Komisyonu. Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Küreselleşen dünyadaki zorluklara cevap verme. 18 
Mayıs 2007. 
53

 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa  Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 
sorumlu Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 
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bir dereceye kadar da olsa gelişmemesi dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Eurydice ayrıca bazı 

özel önlemlerin birçok ülkede var olduğunu da rapor etmektedir. Ancak, bunlar yükseköğretim 

politikasının temel unsurlarını çoğunlukla oluşturmamaktadır.                                                   

Toplumsal Boyuta İlişkin Bologna Sonrası Çalışma Grubu  

Yükseköğretimde toplumsal boyuta ilişkin işbirliğine sağlanan destek çoğunlukla Toplumsal Boyuta 

İlişkin Bologna Sonrası Çalışma Grubu vasıtasıyla gerçekleşmiştir (2010-2012). Birçok ülke tarafından 

sağlanan ilerlemeyi gözlemleme sorumluluğu ve karşılaştırılabilir göstergeleri tanımlama ihtiyacı 

dikkate alınması gereken noktalardandır. Çalışma grubu, Yükseköğretimin Toplumsal Boyutuna İlişkin 

Avrupa Gözlemciliğini yaratma olasılığını araştırmaktadır. Bu bölüm hazırlanırken, üyeleri gerekli 

görülen her konuda her türlü desteği sağlayan çalışma grubuyla yakın işbirliği içinde çalışılmıştır.  

Bölümün Ana Hatları  

Toplumsal Boyuta İlişkin Bologna Sonrası Çalışma Grubunun sonuçlarını ve önceki raporlarını 

hazırlayarak, bu bölüm, öğrenci altyapısı ve eğitim kazanımlarına ilişkin istatistiksek verileri bir araya 

getirmektedir. Bölüm, yükseköğretim katılım ve kazanımlarına ilişkin bir girişle başlamaktadır. Öte 

yandan, bu göstergeler, toplumsal boyutun yükseköğretimdeki yerini de detaylı bir şekilde 

incelemektedir. Bakanlar tarafından ileri sürülen hedeflerin gerçekleşmesini de yardımcı olmaktadır. 

Çoğunlukla istatiksel verilerin bulunduğu bu kısım ise, yükseköğretime katılımı genişletme yönelik 

ulusal seviyede hazırlanan çeşitli yaklaşımları da incelemektedir. Özellikle, toplumun tümü tarafından 

temsil edilmeyen grupların açık bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı veya bu gruptakilerle ilgilenen 

politikaların bulunup bulunmadığını incelemektedir. Bunun hemen arkasından, bölüm, Bologna 

görüşmelerinde belirtildiği haliyle yükseköğretimin toplumsal boyutuna ilişkin çeşitli noktaları 

incelemektedir. İncelenen konular arasında, geleneksel kalıplara uymayan öğrencileri hedefleyen 

alternatif yollar ve öğrencilerin tüm eğitimleri sırasında onlara her konuda yardımcı olabilecek 

danışmanlık hizmetleri. Bölüm, öğrencilerin ödemek zorunda oldukları harç paralarını en yükseğinden 

en düşüğüne kadar detaylı bir şekilde inceleyerek sonlanmaktadır. Bu noktadaki temel amaç, finans 

sistemlerinin, katılımı artırma amacıyla toplumsal boyutu artırma ve desteklemesidir.   

4.1. Öğrencilerin Altyapılarının Öğrencilerin Yükseköğretim Katılım 

ve Kazanımına olan Etkisine İlişkin İstatistiksel Bilgiler  

İş pazarlarının ve bilgi-temelli ekonominin yükseköğretim lisans derecelerini gerektirdiği zamanda 

yükseköğretimi genişletme ihtiyacı, tüm devletler tarafından dile getirilmiştir. Raporun ilk bölümü, 

yükseköğretim sistemlerinin “kitleselleştirilmesine” yönelik süregelen eğilimi gösteren yükseköğretim 

katılım oranlarına ilişkin bir tabloyu gözler önüne sermektedir (Şekil 1.3). Bu kısım, belirli grupların 

katılım ve kazanım oranlarına ilişkin verileri sağlamaktadır.  
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4.1.1.  Yükseköğretimde Cinsiyet Dengesi  

Bakanlar, yükseköğretime devam edenlerin toplumun tamamını temsil etmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Bu noktadaki önemli bir gösterge, öğrencilerin cinsiyetlerine bakmaktır. Tarihsel 

eğilim, yükseköğretimde erkeklerin kadınlardan sayıca daha fazla olması şeklindedir.  

Şekil 4.1, Bologna sürecinin ilk on yılının başlangıcından itibaren, kadınların erkeklerden çok daha 

fazla yükseköğretime kaydolduğunu göstermektedir. Bu durumun dışında kalan iki ülke ise İsviçre ve 

Türkiyedir. Ancak, bu eğilim, ülkelerin yarısında gelişmeye devam etmektedir. %0 seviyesinin üstünde 

olan ülkeler için, yükseköğretimdeki kadınların oranları 2000-2001 ve 2008-2009 yılları arasında 

artmıştır. 

Şekil 4.1: 2000/01 öğretim yılında yükseköğretime yeni katılan bayanların oranları ve 2000/01 

yılından 2008/09 yılına kadarki değişim 

 

A. 2000-2001 yıllarında yükseköğretime kayıt yaptıran kadınların oranı 

(*) = Kadınların oranlarındaki farklılığın cinsiyet boşluğunu kapladığı sınır 

Note: 2000-2001 yılları için değerler, 1999/2000 ve 2000/2001 akademik yıllarının ortalama seviyeleriyle örtüşmektedir. 

Ayrıca, 2008-2009 yılları için 2007/2008 ve 2008/2009 yıllarının ortalama seviyeleriyle de benzerlik göstermektedir. 

B. 2000-2001 ve 2008-2009 yılları arasında yükseköğretime kayıt yaptıran kadınların oranındaki değişiklik 

Kaynak:  Eurostat, UOE. 

Bütün olarak ele alındığında, şekil, cinsiyet dengesizliğinin ilk Bologna süreci boyunca az da olsa artış 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak, çeşitli gelişmeler de bulunmaktadır. Örneğin, 26 ülkeden 

12sinde, bayanların büyük oranda yükseköğretime katılması on yılın başından itibaren sürmektedir. 

Ancak 2009 yılına kadar, cinsiyet dengesinde bir uyum göze çarpmaktadır. Kıbrıs, bu resmi, ters düz 

eden tek ülke olma özelliğine sahiptir. Yükseköğretime katılım konusunda erkekler bayanlardan çok 

daha fazladır. İsviçre’de, ilk on yılının başında kadınlar erkeklerden daha fazlayken (% 45.1- 2000/01), 

2009 yılına kadar eşitlik neredeyse sağlanmıştır. Aksine, Slovakya’da, öğrenci nüfusu on yılın ilk 
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yarısında dengelenmiştir (% 50.2 düzeyinde bayan oranı), ancak on yılın sonuna doğru 

yükseköğretime kayıtlı olan kadınların oranı en yükseklerden biri haline gelmiştir.  

Bayanların yükseköğretim aşırı temsil edilmesinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Çalışma alanları açısında cinsiyet dengelerine baktığımızda, başka bir tablo ortaya çıkmaktadır (Şekil  

4.2). Bayanlar eğitim alanlarında, veterinerlik, sağlık bilimleri gibi çeşitli disiplinlerde baskındır. 

Erkekler ise, bilgisayar teknolojileri, mühendislik ve ulaşım hizmetlerinde daha baskın bir görüntü 

çizmektedir. Matematik ve fen bilimlerinin yanı sıra üretim ve çevre koruma alanlarında ortalama 

yaklaşık %50dir.  

Şekil 4.2: Alana göre yükseköğretime yeni kayıt yaptıran bayanların oranı, 2008/09 

 

Tüm eğitim alanları      Mühendislik ve Mühendislik Ticareti 

Öğretmen yetiştirme      Üretim ve işleme 

Eğitim bilimi       Mimarlık ve İnşaat 

Sanat        Ziraat, ormancıık ve balıkçılık 

Beşeri Bilimler       Veterinerlik 

Sosyal ve davranış bilimi      Sağlık 

Gazetecilik ve Bilgi       Sosyal Hizmetler 

İş ve Yönetim       Kişisel Hizmetler 

Hukuk        Taşıma Hizmeleri  

Hayat Bilgisi      Çevre Koruma 

Fiziki Bilim       Güvenlik Hizmetleri 

Matematik ve İstatistik      Bilinmemektedir. 

Bilgisayar 

Kaynak: Eurostat, UOE. 
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Yükseköğretimde bayan katılımcıların önemini dikkate alarak, bu belirtecin çok büyük önem arz 

ettiğini ancak çalışma alanlarını temel alarak yeterli miktardaki bilgiye ulaşılmadığını ifade etmek 

mümkündür. Kadınların katılımı daha yüksekken, bu tablonun belirli çalışma alanlarına bakarak tekrar 

incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, son zamanlarda yayınlanan bir Eurydice çalışması 

(EACEA/Eurydice, 2009), bayanların doktora mezunları arasında çok az da olsa temsil edildiğini 

göstermektedir.  

Cinsiyete göre katlıma ilişkin göstergeleri oluşturarak, cinsiyete göre kazanımlar (Şekil 4.3) önceden 

rapor edilen bulguları destekler niteliktedir. Son on yıl içinde, erkeklerin yükseköğretimden mezun 

olma şansları bayanlara nazaran azalma göstermektedir. Şekil, 2000 yılında, erkeklerin oranının 1den 

az olduğunu göstermektedir. Bu da, erkeklerin bayanlara nazaran yükseköğretimi tamamlama 

oranının daha az olduğu anlamına gelmektedir. Son on yıl içinde, erkeklerin şansı da sürekli bir şekilde 

azalmaktadır. Ancak, bu, daha çok erkek öğrencinin yükseköğretime kaydolduğu anlamına 

gelmemektedir. 

Şekil, ülkeler arasındaki yayılmanın birbirlerine oldukça benzediğini göstermektedir. Ancak, gelişim 

olumsuz yöndedir. Durumun en dengeli olarak gözüktüğü ülkeler 2000 yılında düşük orana sahip 

ülkelerden daha güçlü bir azalma oranına sahiptir. 

Şekil 4.3: Cinsiyet açısından kazanım: Yükseköğretime kayıt olma açısından erkeklerin kadınlara 

oranları, 2000-2010  

 

Not: Bu şekildeki çizgiler, 25, 50 ve 75 oranındaki durumları göstermektedir. Yükseköğretime katılım için kadınların 

erkeklerin oranlarını gözler önüne sermektedir. Örneğin, 2010 yılında, ortalama ülke için, yükseköğretime katılan her 100 

kadın için, 59 erkek yükseköğretime katılmaktadır. 2000 yılında 100 kadın için 78 erkek bulunmaktadır.  

Kaynak: Eurostat, UOE. 
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4.1.2.  Yükseköğretimdeki Göçmenler  

Genel olarak küreselleşme ve Avrupa’nın bütünleşmesi, sınırlar ötesi göçlerin artmasına neden 

olmuştur. Birçok ülkede, yaşayan nüfusun büyük bir oranının yaşadığı ülke vatandaşlığı 

bulunmamaktadır. Bu da, yükseköğretime bir başka boyut daha getirmektedir. Göçmen katılımı. 

Avrupa Yükseköğretim Alanında (54), göçmenler, nüfustaki oranlarına eşit bir miktardaki öğrenci 

nüfusu arasında önemli bir oran oluşturmaktadır.    

Şekil 4.4, göçmen olanların olmayanlara oranlarını göstermektedir. Göçmenler, doğduğu yer yaşadığı 

yer olmayan bireyler olarak tanımlanmaktadır. Ancak, bir bireyin ilgili ülkede uzun süre mi yaşayıp 

yaşamadığını bilmek pek de mümkün değildir. Bunlara bir de çeşitli amaçlarla yapılan taşınmalar 

(eğitim, iş, vs) eklenince durum daha da karmaşık bir hal almaktadır. Sonuç olarak, göçmenlerin 

katılım oranları, uluslar arası öğrenci nüfusunu da içermektedir. Ancak aynı zamanda, ikinci nesil 

bireyleri bu açıklamaya dahil edilmemektedir. Bu durum da, yükseköğretimdeki göçmen 

katılımcılarının sayısını tam olarak hesaplama konusunda zorluklara sebebiyet vermektedir.  

22 ülkeyi kapsayan yükseköğretimde göçmen olan ve olmayanları ayıran veriler, neredeyse tüm 

ülkelerde, göçmenlerin yükseköğretime katılım oranları, göçmen olmayanlardan daha az olduğunu 

göstermektedir. On tane ülkede ise, bu boşluk, yüzde beşten daha fazladır. Estonya, Yunanistan, 

İtalya, İspanya ve İsviçre ise en geniş boşluklara sahip ülkelerdir. Dört adet ülkeden oluşan ikinci grup 

ise (Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Macaristan) ortalama olarak aynı katılım oranlarına 

sahiptir. Bu ülkelerde, göçmenler, neredeyse göçmen olmayanlara kadar yükseköğretime kayıt 

yaptırmaktadır. Birleşik Krallık, ülkeler arasında göçmenlerin, göçmen olmayanlardan daha fazla 

katılım oranı göstermesinden dolayı ön plana çıkmaktadır (%22.4 -%14.1). Bu istisnai durum, uluslar 

arası öğrenciler için bir cazibe merkezi olarak değerlendirilen Birleşik Krallık yükseköğretim 

sisteminden kaynaklanmaktadır (Şekil 7.1).                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
54

 Avrupa Yükseköğretim Alanı: Hedeflere Ulaşmak. 19-20 Mayıs 2005. 
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Şekil 4.4: Göçmen, göçmen olmayan ve toplam nüfus içinde yükseköğretime katılım oranları, 2009 

 

Toplam  

Göçmen  

Göçmen olmayan  

Not: Bu bağlamda, göçmen, doğduğu yer yaşadığı yer olmayan bireyler olarak tanımlanmaktadır (Detaylı bilgi için 

Yöntemsel Notlar)  

Kaynak:  Eurostat, LFS 

Şekil 4.5, okuldan erken yaşta ayrılma durumuna ilişkin verileri sunmaktadır ve göçmen bir altyapısına 

sahip olan öğrencilere ilişkin karşılaştırmalı bir incelemeye olanak tanımaktadır.  

Şekil, ilk kategoriye ait olan öğrencilerin ikinci kategoriye ait olanlardan çok daha erken bir yaşta 

okuldan ayrıldığını göstermektedir. Daha düşük bir katılım oranının nedenleri sadece erişim sorunu ve 

yükseköğretime giriş olarak gösterilmemektedir. Örneğin, yükseköğretime katılım konusunda büyük 

boşlukların bulunduğu ülkelerde göçmen olan ve olmayanlar arasındaki katılım oranları farklılık 

göstermektedir (Şekil 4.4), İlgili şekil ayrıca, okuldan ayrılmaya ilişkin verileri içerdiği gibi (Şekil 4.5)  

göçmen bir altyapıya sahip olan öğrencilerin olmayanlardan okuldan daha erken ayrıldığına yönelik 

çeşitli verileri de gözler önüne sermektedir. Yunanistan için tablo çok çarpıcıdır (34.5lik bir oran 

farkıyla). İtalya için 25.6lık bir oran farkı, İspanya içinse 17.1lik bir oran farkıyla diğer çarpıcı örnelkler 

olarak dikkat çekmektedir. Göçmen bir altyapıya sahip olan bireylerin yükseköğretime katılımlarını 

geliştirmek için alınan önlemlerin yükseköğretimin ilk aşamalarından çok daha erken bir zamanda 

başlaması gerektiği anlamına gelmektedir.  
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Şekil 4.5: Göçmen, göçmen olmayan ve toplam nüfusun oransal olarak okuldan erken yaşta 

ayrılanlar, 2009 

 

Toplam  

Göçmen  

Göçmen olmayan  

Notlar:  Okuldan erken ayrılan kişi, 18-24 yaş arasındaki öğrencileri ifade etmektedir (Detaylı bilgi için Yöntemsel Notlar)  

Göçmen, doğduğu yer yaşadığı yer olmayan bireyler olarak tanımlanmaktadır. 

Kaynak:  Eurostat, LFS 

Şekil 4.6, göçmen bireylerle göçmen olmayanları yükseköğretime katılma açısından incelemekte ve 

tahmini şansları göstermektedir. Beş ülkede- Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, İtalya ve Finlandiya- göçmen 

olmayanların, bir yükseköğretim derecesi alma şansı göçmen olanlardan çok daha fazladır. Öte 

yandan, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Macaristan ve Polonya’da, göçmen olmayanlar için 

oran 1den daha azdır. Bu da, bu ülkelerde, göçmenlerin, yükseköğretim derecesi alma konusunda 

göçmen olmayanlardan çok daha fazla şansının bulunduğu anlamına gelmektedir.  
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Şekil 4.6: Göçmenlik statüsüne göre kazanım: Yükseköğretimi tamamlama konusunda göçmen 

olmayanların göçmen olanlara oranı, 2009 

 

Notlar:  Okuldan erken ayrılan kişi, 18-24 yaş arasındaki öğrencileri ifade etmektedir (Detaylı bilgi için Yöntemsel Notlar)  

Göçmen, doğduğu yer yaşadığı yer olmayan bireyler olarak tanımlanmaktadır. 

Kaynak:  Eurostat, LFS 

4.1.3.  Ailenin eğitim durumunun yükseköğretim üzerine etkisi  

Bir yükseköğretim sisteminin adil olarak nitelendirilmesi için en güçlü gösterge, eğitim kazanımlarının 

kuşaktan kuşağa geçip geçmemesidir. AYA ülkeleri, öğrencilerin sosyal ve ekonomik altyapılarını 

dikkate almadan çalışmalarını sürdürmeleri gerektiği yönündeki kararı hayata geçirmek istiyorlarsa, 

ailenin eğitiminin eğitim kazanımları üzerine etkisini detaylı bir şekilde incelemek gerekmektedir. 

Ailelerin eğitim seviyelerinin eğitim kazanımlarını büyük ölçüde etkilediği görülmektedir (Koucký, 

Bartušek & Kovařovic, 2010). Ayrıca, eldeki veriler bu ilişkinin giderek azaldığını da göstermektedir 

(Eurostat/Eurostudent, 2009).   

Şekil 4.7, eğitim seviyesi yüksek olan ailelere sahip olan öğrencilerle orta eğitim düzeyine sahip 

olanları karşılaştırarak bu konuya ilişkin istatistiksel verileri paylaşmaktadır. Neredeyse tüm ülkelerde, 

bireylerin yükseköğretime katılma şansları büyük ölçüde ailelerin eğitim seviyeleriyle ilgilidir. 

Danimarka, Slovenya veya İsveç’te, ailelerin eğitim seviyelerinin etkisi çok açıktır. Diğer AYA 

ülkelerinde ise, ailelerin eğitim seviyeleri yüksek olarak nitelendirilenlerin orta olarak 

değerlendirilenlerden her anlamda çok daha başarılı olduğu bulgularına rastlanmaktadır. Slovakya ve 

Romanya’da, şanslar nispeten daha yüksektir. Oldukça eğitimli bireylerin çocuklarının şansları 

nispeten daha yüksektir.  
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Şekil 4.7: Eğitim altyapısına göre kazanım: Yüksek eğitim seviyesine sahip ailelerin çocuklarının 

başarı oranları ve orta düzey eğitim seviyesine sahip olan ailelerin çocuklarının başarı oranlarının 

değerlendirilmesi, 2009 

 

Kaynak: Eurostat, LFS ad-hoc modülü, 2009. 

Bu bulgular, yükseköğretime kayıtlı olan öğrencilerin eğitim altyapıları üzerine toplanan Eurostudent 

verilerince de doğrulanmaktadır (Eurostudent, 2011). Özellikle, Eurostudent araştırmaları, toplumsal 

süreci dahil eden sistemler arasında Romanya ve Slovakya yükseköğretim sistemlerini 

belirlemektedir.  

Şekil 4.6 ve 4.7 de aynı istatistiksel yaklaşımı kullandığı için, göçmen statüsünde bulunan öğrencilerin 

eğitim altyapısı açısından ne tür avantajlara sahip olduğunu belirlemek ve bu etkiyi karşılaştırmak 

oldukça mümkündür. Bu iki gösterge arasındaki karşılaştırma, bazı ülkelerde göçmen olma 

durumunun, yükseköğretim lisans programlarını elde etme konusunda çeşitli sınırlamalar getirdiğini 

göstermektedir. Hiçbir ülkede, ailelerin eğitim altyapılarının, öğrencilerin eğitim kazanımlarıyla 

herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, göçmen altyapısına sahip olma durumu, 

öğrencilerin yükseköğretimde gösterdiği performansına önemli bir etkide bulunmamaktadır.  

Genel olarak ele alındığında, yükseköğretime katılımı ve kazanıma yönelik yapılan incelemeler, AYA 

bünyesinde bulunan tüm ülkelerde eşit şartlar sağlama amacının henüz gerçekleşmediğini ortaya 

koymaktadır. 

Sonraki kısım aşağıdaki noktalarla ilgilenecektir.  

Ülkelerin kullandığı politikalara detaylı bir şekilde bakarken yükseköğretime katılımın artması için 

çeşitli önlemler alınacaktır.  
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4.2.Yükseköğretime katılımı artırmak için uygulanan politikalar  

Öğrencilerin altyapılarına ilişkin toplanan verileri kullanarak, bu bölüm, nüfusun çeşitliliği yansıtılsın 

diye yükseköğretime olan katılımı artırmak için ulusal yaklaşımları incelemektedir. Bu amaca 

ulaşılması için ülkelerin benimsediği önlemlere ilişkin bir incelemede bu bölümde yer almaktadır. 

Bölümün amacı, katılımı artırmak için çeşitli mekanizmaların anlaşılmasını mümkün kılmaktır.  

4.2.1. Ana yaklaşımlar  

Toplanan verilere göre, AYA ülkeleri, Bologna belgelerinde belirtildiği gibi yükseköğretime olan 

katılımı artırma konusunda çeşitli önlemler almaktadır. Sadece dört ülke (Andora, İzlanda, Letonya ve 

Slovakya) kendi yükseköğretim politikalarında bu amacı yansıtmamaktadır.  

Şekil 4.8: Yükseköğretime katılımı artırmak için ulusal düzeyde uygulanan politikalar, 2010/11 

 

 Toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen gruplar belirlenir ve bununla ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.  

Yükseköğretimde katılımı artırmak ve genişletmek için genel bir politika bulunmaktadır.  

Farklı bir yaklaşım benimseyen ülkeler  

 Yükseköğretim politikalarında katılımı hedeflemeyen ülkeler  

 Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSÇG Anketi 

Yükseköğretime katılımı genişletmeye yönelik uygulanan yaklaşımlar çeşitli biçimlerde oluşmaktadır: 

öğrencilerin tüm kategorilerini hedefleyen genel bir yaklaşım, toplumun tümü tarafından temsil 

edilmeyen gruplara odaklanan önlemler. İki yükseköğretim sistemi- Azerbaycan ve Vatikan- 

yükseköğretime katılımı artırmak için çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Ancak, bu ülkeler kendi 

yaklaşımlarının ne tanımlandığı ne de hedeflendiğini belirtmektedir. Şekil 4.8, AYA bünyesinde 

bulunan genel durumu sergilemektedir.  
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Genel yaklaşımlar  

Genel bir yaklaşımla toplumun tümü tarafından temsil edilmeyenlerinden politikalarında söz eden 

yükseköğretim sistemleri, tüm katılımcıların eşit bir şekilde yükseköğretimden yararlanması için son 

derece yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bunun sadece yükseköğretime katılımı artırması değil aynı 

zamanda dezavantajlı grupları da bu sürece dahil etmesi beklenmektedir. AYA ülkelerinin çoğu 

belirtilen önlemlerle genel eylemleri birleştirirken, 13 ülke ise ilk yaklaşımı benimsemektedir. Coğrafi 

anlamda değerlendirildiğinde ise, genel yaklaşım Baltık ülkelerinde son derece yaygındır. Danimarka, 

Finlandiya ve İsveç’te, temel yaklaşım toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen grupları bu sürece 

dahil etmektir.  

Yükseköğretime katılımı artırmak için genel bir yaklaşım benimseyen birkaç ülke ise genellikle maddi 

düzenlemelere işaret etmektedir (Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Danimarka, 

Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Romanya ve Slovenya). Bu ülkeler, öğrenciler için uygun olan 

maddi destek ve ücretler sisteminin, tüm öğrencileri sosyo-ekonomik durumuna bakmaksızın 

çalışmalarına devam edebilmesi için desteklenmenin son derece önemli olduğunu belirtmektedir. Bu 

konulardaki detaylar, yükseköğretim mali sistemlerini inceleyen bölüm 4.4’de verilmektedir.  

Maddi önlemlerin yanında, genel bir yaklaşıma sahip olan ülkeler, kendi yükseköğretim sistemlerinde 

yapısal değişiklikleri sık sık dile getirmektedir. Bu önlemlerin amacı, toplumun tümü tarafından temsil 

edilmeyen grupları da yükseköğretimin içine çekmek için var olan yükseköğretim hizmetlerini 

değiştirmektedir. Böyle bir yapısal değişim, kısa-süreli programları (Lüksemburg) veya profesyonel 

temelli programları (Fransa) içeren yeni yükseköğretim programlarının tanıtılması (Kıbrıs) ile ilgilidir. 

Ayrıca, mesleki yükseköğretim kurumları (Polonya) veya esnek bir eğitim veren kurumlarla (İtalya) da 

ilgili olabilir. Bazı ülkeler, kendi yükseköğretim sistemlerinin, formel öğrenme ortamları dışında elde 

edilen öğrenme çıktılarının fark edilmesine yönelik son derece açık olduklarını belirtmektedirler 

(Fransa, Almanya, İtalya ve İsveç). 

Son olarak, yükseköğretimde eşitliği sağlamak için harcanan çabalar, eğitim sistemlerinin diğer 

bölümlerde atılan çeşitli adımlarla tamamlanmaktadır. Bu adımlar, genellikle, ortaöğretim üstü 

seviyede meydana gelebilmektedir. Örneğin, ortaöğretim üstü seviyeden mezunları hedeflenen 

danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de atılan bu adımlardan sadece birkaçıdır (Çek Cumhuriyeti, 

Fransa ve Hollanda). Amaçları, öğrencilerin gelecek hayatlarına dair kararlar alırken son derece bilinçli 

olmalarına yardımcı olmak ve yükseköğretimin önemli bir seçenek olarak dikkate alınmasını 

sağlamaktır. Yükseköğretim adayları için uygulanan hazırlık programları (Çek Cumhuriyeti tarafından 

sıklıkla dile getirilmektedir) bu kategorinin altında bulunmaktadır.  
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Toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen gruplara yönelik yaklaşımlar 

Toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen belirli grupları hedefleyen yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Bu yaklaşımların yanı sıra, birçok AYA ülkesinin (Gürcistan, İrlanda, Moldova, İsviçre ve Ukrayna) 

genel bir politikadansa her iki yaklaşımın bir kombinasyonu olan bir yaklaşımı benimsediği 

görülmektedir.  

Hedeflenen adımlar, farklı öğrenci kategorilerini kapsamaktadır. Bologna sonrası çalışma grubunun 

hazırladığı rapor, engelli öğrencilerin belirli önlemlerin alınması gereken öğrenci topluluğu olduğu 

yönünde görüş bildirmiştir. Amaç, diğer öğrencilerin sürece çok daha etken bir şekilde katılabilmesi 

için kendi çalışma ortamlarını düzenlemektir. İkinci en yaygın kategori ise, sosyo-ekonomik koşulları 

yükseköğretim görmesine engel teşkil eden öğrenci grubudur (20 AYA ülkesi kendi raporlarında bu 

tür öğrencilere işaret etmektedir.). Ekonomik seviyenin düşük olması ülkelerce farklılık gösterse de, 

alınan önlemler çoğunlukla, düşük gelir, eğitim seviyesi düşük olan ailelere odaklanmaktadır. Bu 

öğrenciler, genellikle çeşitli şekillerde maddi desteğe hak eden öğrencilerdir. Bu noktadaki temel 

amaç, bu öğrencilerin ekonomik engellerini ortadan kaldırmaktır. Bazı sistemlerde (İskoçya), sosyo-

ekonomik seviyesi düşük olan öğrenciler, genellikle özel destek grupları ve rehberlik hizmetlerinden 

yararlanmaktadır. Bunlara ek olarak, bu öğrencilerin yükseköğretim programlarına girişini 

kolaylaştırmayı amaçlayan hazırlık programları bulunmaktadır.  

Birkaç yükseköğretim programları resmi olarak toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen grupları 

tanımlamaktadır ve onları çeşitli politikalarla gündemlerinde tutmaktadırlar ( maddi destek şemaları, 

özel giriş koşulları ve rehberlik hizmetleri). Bu gruplar çoğunlukla, etnik gruplar ve/veya göçmenlik 

durumu, cinsiyet, coğrafi bölge (kırsal veya kentsel yerleşim alanları) veya yaş gibi çeşitli ölçütleri 

temel alarak tanımlanmakta ve belirlenmektedir. Bu genel kategoriler ışığında, ülkeler çoğunlukla 

ulusal bazda olan kendi endişelerini dile getirmektedir. Örneğin, etnik/göçmen durumu açısından, 

Gürcistan, Azeri ve Ermeni öğrencilere ekstra özen gösterirken Hırvatistan ise çoğunlukla Çingene 

öğrencilerle ilgilenmektedir. Bazı ülkelerin ise toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen grupları 

çeşitli ölçütleri dikkate alarak bu grupları tanımladığının altını dikkatle çizilmelidir. Bu, bazı Balkan ve 

Doğu Avrupa ülkeleri için de geçerlidir (Ermenistan, Gürcistan ve Moldova). Bu ülkelerde, kendileri 

veya aileleri herhangi bir askeri çatışmanın içinde bulunmuş olan öğrenciler, toplumun tümü 

tarafından temsil edilmeyen gruplar olarak isimlendirilmektedir.  

Nicel hedefler  

Toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen gruplarla ilgili olarak kullanılan yaklaşımları dikkate 

almadan, sadece birkaç ülke (Ermenistan, Avusturya, İrlanda, Finlandiya ve Norveç) amaçlanan nicel 

hedeflere işaret etmektedir. Örneğin, İrlanda’da, Yükseköğretime Erişim Noktasında Eşitlik için 

Hazırlanan Ulusal Hareket Planı (2008-2013), tüm sosyo-ekonomik grupların 2020 yılına kadar en 
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azından %54 oranında erişimini sağlamak ve olgun öğrencilerin en azından %20sinin tüm zamanlı 

eğitimden yararlanması mümkün kılmak gibi somut hedefleri belirlemiştir.  

Finlandiya’da ise, Gelişim Planlaması Eğitim ve Araştırmasına göre (2007-2012), yükseköğretimdeki 

göçmen öğrencilerin payı, tüm nüfus içindeki paya denk düşmelidir.  

4.2.2. İzleme  

Birçok AYA ülkesi, çeşitli özelliklere göre öğrencilerin gelişimi izlemelerine olanak tanıyan sistematik 

etkinliklerin yürürlüğe girdiğini belirtmektedir. Bunun bir sonucu olarak da, bu ülkeler, 

yükseköğretime erişimi genişletmek için alınan çeşitli önlemlerin etkilerini değerlendirmektedir. Bu 

izleme etkinleri genellikle ulusal istatistiksel izleme sistemin bir parçasıdır ve sonuçlar istatistiksel 

raporda yayımlanmaktadır. Birkaç ülke, katılımı genişletme konusuna özellikle değinmiştir, çeşitli 

politikalarla hazırlanan bu çalışmalara yine de yapılan tüm çalışmaların öğrenci profiline etkisini 

detaylı bir şekilde incelemeye yardımcı olan sistematik izleme etkinlerine ilişkin herhangi bir rapor 

yayımlamamıştır. Şekil 4.9, AYA bünyesindeki durumu özetlemektedir.  

Şekil 4.9: Yükseköğretime katılımı artırmak için alınan önlemlerin etkisini değerlendirmeye izin 

veren izleme etkinlerinin varlığı, 2010/11 

 

Katılımı genişletme amacı yükseköğretim politikalarında belirtilmiştir 

 ve önlemlerin etkisi izlenmektedir. 

 ama önlemler izlenmemektedrir. 

  Yükseköğretime katılımı artırmayı kendi yükseköğretim politikalarında yansıtmayan ülkeler  

 Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSÇG Anketi  

Birçok ülke, öğrenci profilini izleme konusunda çeşitli etkinlikleri yürürlüğe koymuş olsa da, izleme 

sistemleri toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen gruplar olarak isimlendirilen tüm grupları 

kaplamamaktadır. Bu, çeşitli yasal engellerle ilgilidir. Özellikle de, bazı bağlamlarda, öğrenci profilinin 
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bazı noktalarını izlemek yasaktır. Örneğin, Estonya ve Finlandiya’da, öğrencilerin sosyo-ekonomik ve 

etnik kökenlerine ilişkin bilgi toplamak imkânsızdır. Ayrıca, Bologna sonrası çalışma grubunun AYA 

bünyesindeki izleme etkinlikleri ve bu etkinliklerin politika geliştirme üzerine etkisi arasındaki 

sistematik ilişkileri göstermediği her zaman akılda tutulmalıdır. Aslında, sadece birkaç ülke, izleme 

yöntemlerini kullanarak toplanan veriler, gelecek yıllarda oluşturulacak politikalar için büyük önem 

taşımakta ve bir referans noktası olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla, veri toplama ve politika 

geliştirme arasındaki ilişki hala birçok AYA ülkesinde genişletilmelidir.   

4.3. Yükseköğretime erişim ve öğrenci hizmetlerinin sağlanması  

Öğrenci sayısını ve çeşitliliğini artırma amacı, geleneksel kalıplara sığmayan öğrencilerin de 

öğrenimden yararlanmasını önemseyen kurumsal bir çevre yaratma ihtiyacıyla el ele 

değerlendirilmelidir. Londra Komisyonunda ele alınan konulardan biri olan ve yükseköğretimden 

sorumlu olan bakanlarca da büyük önem verilen bu konu, yükseköğretime çok daha esnek yolların 

yaratılması ve öğrencilere hizmet sunulması açısında son derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir  

(55). Benzer noktalar da Bergen ve Louvain/Louvain-la-Neuve Communiqués toplantılarında da 

gündeme getirilmiştir (56).  

Bu bölüm, yükseköğretimde toplumsal boyutun belirli noktalarıyla ilgildir. Bologna sürecinde dikkate 

alınan çeşiti noktaları ele alan bu bölüm, geleneksel öğrenci kalıplarına pek de uymayan öğrencilerce 

kullanılabilen alternatif giriş yollarını bir incelemesini içermektedir. Daha sonra, öğrencilere sunulan 

hizmetlere genel bir bakış atacak olan bölüm, bakanlar tarafından ele alınan ve değerlendirilen diğer 

önemli önlemleri de detaylı bir şekilde inceleyecektir. Bölüm 6da yaşam boyu öğrenme, bölüm 5de 

ise öğrenme çıktıları ve iş yapabilirlik incelenecektir. Son olarak da farklı yükseköğretim kurumlarının 

düşük performans gösteren ve okuldan atılan öğrencilere yönelik nasıl bir yol izledikleri de ele 

alınacaktır.  

4.3.1. Yükseköğretime geleneksel olmayan yollarla erişim  

Yükseköğretime erişim konusunda geleneksel olmayan yollar, geleneksel kalıplara uymayan 

yükseköğretim adaylarını hedefleyen erişim yolları olarak değerlendirilmektedir. Bunun sebebi 

öğrencilerin ya ortaöğretim sonrası mesleki yolu izlemeleri ya da bu eğitimlerini tamamlamadan önce 

kendi eğitimlerini yarıda bırakmalarıdır. Şimdilerde yürürlükte olan politika bağlamında ise, herhangi 

bir yeteneğin dışarda tutulmaması fikri sürekli dikkate değer bir gündem maddesi olarka göze 

                                                        
55

 Londra Komisyonu. Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Küreselleşen dünyadaki zorluklara cevap verme. 18 
Mayıs 2007. 
56

 Avrupa Yükseköğretim Alanı: Hedeflere Ulaşmak. 19-20 Mayıs 2005. 
Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa  Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden sorumlu 
Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009 
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çarpmaktadır. Bu noktadaki temel amaç,  yükseköğretim çalışmalarını sürdürme yetenğine sahip olan 

bireylerin tamamının bundan yararlanabilmesi giriş ölçütlerini genişletmektir.  

Durumun genel bir incelemesi 

Yükseköğretime erişim konusunda alternatif yolların incelenmesi, orta öğretim sonrası eğitim 

sistemlerinin yapılarıyla yakın bir ilişki halinde yürütülmelidir. Aslında, birçok ortaöğretim sonrası 

eğitim sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri, akademik ve mesleki yollar arasındaki kesin 

ayrımdır. Bu da, mesleki eğitim programlarının yükseköğretime erişime izin veren standart niteliklere 

ulaşılması anlamına gelmektedir. Genel olarak ele alındığında ise, bu durum, farklı eğitim 

seçeneklerinin ve yollarının eşitliğine katkıda bulunan olumlu bir eğilim olarak değerlendirilmektedir 

Ancak, genel ve mesleki eğitim arasında böyle bir geçiş bulunmamaktadır.  

Birkaç ülke, erken yaşta okuldan ayrılan öğrencilerin oranının oldukça yüksek olmasından şikayetçidir. 

Şekil 4.10, yükseköğretime erişim konusundaki alternatif yollara ilişkin AYA bünyesindeki güncel 

durumun bir incelemesini göstermektedir. AYA ülkelerini iki temel kategoriye ayıran bu şekil, birinci 

kategoriyi geleneksel anlamda okuldan ayrılan öğrencilerin bulunduğu ülkeler olarak tanımlarken 

ikinci kategoriyi ise ortaöğretim sonrası verilen sertifikanın yükseköğretime devam etmek için tek 

koşul olduğu ülkeler olarak belirlemektedir (57).   

Şekil 4.10: Geleneksel olmayan öğrenciler için yükseköğretime erişim için alternatif yollar, 2010/11 

 

 Alternatif yollar bulunmaktadır.  

 Herhangi bir alternatif yol bulunmamaktadır.  
 Veri bulunmamaktadır.         

Kaynak: BSÇGR anketi  

                                                        
57

 İkinci grup sadece birkaç ülkeyi içermektedir (Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Türkiye). Bu ülkelerde, çok 
başarılı yükseköğretim adayları lise diplomasına sahip değilse bile yükseköğretimden yararlanabilmektedir. 
Ancak, bu sadece belirli alanlara ve özel durumlara yönelik olduğu için  (örneğin, Çek Cumhuriyeti’nde sanat 
programları), bu ülkeler sistematik bir giriş yöntemine sahip değildir. Bu ikinci grup ise, gerekli niteliklere sahip 
olmayan öğrencileri de yükseköğretime kabul eden sistemleri kapsamaktadır. Lise diplomasını alamazlarsa 
yükseköğretime kayıt yaptırma şansları yoktur (Örneğin, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna 
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Şekil, 47 yükseköğretim sistemi içinde, 22 sistem, yükseköğretim erişim konusunda en az bir alternatif 

yolu belirlemiştir. 25 sistemde ise, yükseköğretime erişim, ortaöğretim sonrası alınan bir sertifikaya 

sahip olma koşuluna bağlıdır. Genel olarak ele alındığında ise, Batı dünyasında bulunan ülkelerin 

çoğunda yükseköğretim sistemleri, giriş koşulları açısından çeşitli esnekliklere sahiptir.  

Yükseköğretime girişte bulunan alternatif yollar çeşitli biçimler almaktadır ve yöntemler ve 

yaklaşımları temel almaktadır.  Alternatif yollar, geleneksel olmayan öğrencilerin edinmesi gereken 

bilgi ve becerilerin farkedilmesini de içermektedir. Ayrıca, yükseköğretim giriş koşullarının 

genişletilmesi de alternatif yollardan bir diğeridir. Bu da, kısa süreli mesleki programlar (ve diğer 

geleneksel olmayan programlar/nitelikler) yükseköğretime erişim için gerekli demektir. Ayrıca, bazı 

ülkelerde, bilgi ve beceriler açısından eksiklikleri bulunan adaylara yükseköğretime katılması için 

belirli olanaklar sunulmaktadır.  

Sonraki alt bölümler, AYA bünyesinde bulunan farklı yaklaşımlara ilişkin daha detaylı bilgiler 

barındırmaktadır.   

Formel öğrenme ortamları dışında edinilen bilgi ve becerilerin farkedilmesi  

Standart formel niteliklerin, informel ve formel öğrenmenin farkedilmesine dayanarak oluşturulduğu 

ülkelerde, yasal düzenlemeler çoğunlukla böyle bir olasıklığa işaret etmektedir. Ancak, yasal 

çerçeveler, bu seçeneği farklı seçeneklerde düzenlemektedir. Bazı ülkelerde, yasalar oldukça açık bir 

şekilde yükseköğretim giriş konusunda alternatif yollara işaret etmektedir. Geleneksel olmayan 

öğrencilerin kategorilerine işaret etmemektedir ve çeşitli alternatif uygulanmaktadır (Finlandiya ve 

İsveç). Düzenleyici çerçeveler çok daha kuralcı olabilir ve çeşitli noktalara ilişkin detay bilgiler 

vermektedir. Geleneksel olmayan öğrencilerin bilgilerini değerlendirirken kullanılması gereken 

yöntemler ve yaklaşımlar da bu noktalardan birkaçıdır (Almanya ve İspanya). Birleşik Krallık bu 

noktada oldukça önemli bir vaka olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi, yükseköğretime erişim 

konusunda herhengi bir düzenlemesinin bulunmamasıdır. Ancak, yükseköğretim kurumları, standart 

giriş koşullarıyla uyum göstermeyen geleneksel olmayan öğrencileri kabul etmektedir. Bu da, 

üniversitelerin özerk olmasıyla yakından ilgilidir. Üniversiteler kendi giriş koşullarını ve ölçütlerini 

belirlemektedir. Ancak, ulusal seviyede, yükseköğretime erişim konusunda alternatif yolların 

uygulanmasına yönelik destekler bulunmaktadır. Kalite güvencesi birimi, geleneksel kalıplara 

uymayan öğrencilerin potansiyellerini yargılamada kullanılan çeşitli noktaları içeren bir kod listesi 

yayımlamıştır. Belgeye göre, öğrencilerin önceki öğrenme deneyimlerinde edindikleri oldukça önem 

arz etmektedir.  

Geleneksel olmayan yükseköğretim öğrencileri için hazırlık programları  

İnformel ve informel olmayan önceki öğrenme deneyimlerinin farkedilmesinin yanı sıra, bazı ülkeler, 

geleneksel kalıplara uymayan öğrencilere yönelik çeşitli hazırlık programları uygulamaya koymuştur. 

Bu programlar, orta öğretim sonrası eğitimlerini tamamlayan veya çeşitli gerekçelerle bu eğitimlerini 
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yarım bırakan öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. Ortaöğretim sonrası verilen sertifikanın elde 

edilmesi bu programlara kabul koşullarından biridir. Hazırlık programları, geleneksel kalıplara 

uymayan öğrenciler için uygulanmakta olup özellikle İrlanda ve Birleşik Krallık’ın bazı alanlarında 

yaygındır.  

Neredeyse tüm ülkelerde, yükseköğretime giriş koşullarını karşılamayan öğrencilere yönelik alternatif 

yollar bulunmaktadır. Bu ikinci şanslar, geleneksel olmayan öğrencilere büyük bir fırsat niteliğinde 

değerlendirilmektedir. Özellikle yarı-zamanlı veya uzaktan eğitim şeklinde sürdürülen bu programlar 

önemli bir eksikliği giderme amacı gütmektedir. Bu hizmet şekil 4.10unu altında değerlendirilmemiş 

olsa de, geleneksel olmayan öğrencilere büyük fırsatlar sunmaktadır.  

İstatistik ve izleme    

Yükseköğretime erişim konusunda alternatif yollara yönelik ele alınan farklı yaklaşımların yanında, bu 

alternatiflerin pratikte nasıl uygulandığını incelemek son derece önemlidir. Ancak, yükseköğretime 

erişim konusunda en az bir alternatif yola sahip olan ülkeler, alternatif kabul süreçlerini temel alarak 

sisteme dahil olan öğrencilerin oranlarına ilişkin bilgi verme konusunda yetersizdir. Ülkelerin 

çoğunda, bu alan düzenli bir izleme sistemine dahil değildir.  

Nicelik verilerin uygun olduğu yerlerde (Bologna sonrası çalışma grubu çerçevesinde ülkelerin 

sağladığı bilgiler), yükseköğretime girme konusundaki alternatif yollar, tüm öğrencilerin sadece %5ini 

karşılamaktadır. Sadece Birleşik Krallık (İngiltere) geleneksel olmayan yollarla yükseköğretime 

girenlerin oranının oldukça yüksek olduğunu belirtmektedir. Merkezi yetkililer tarafından sağlanan 

bilgiler, son zamanlardaki Eurostudent araştırmalarla karşılaştırılabilir (Eurostudent, 2011). Bu durum 

da, geleneksel olan ve olmayan yolların rollerinin sayılmasına olanak tanımaktadır (58). Farklı 

yükseköğretim sistemlerini içeren veriler (Şekil 4.11), 22 ülkeyi içermektedir ve yükseköğretime dahil 

oldukları yollara ilişkin öğrencilerin verdikleri cevapları temel almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
58

 Eurostudent araştırması kapsamında, aşağıdaki sınıflandırmalar ortaya çıkmaktadır:  
1. Mesleki eğitim/iş deneyimi/önceki öğrenimin akredite edilmesi (ÖÖA); 2. Özel yetenek/giriş sınavları; 3. 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim (detaylı bilgi için Eurostudent, 2011). Son sınıflandırma ise şekil 4.10, 4.11 
ve 4.12 arasındaki anlaşmazlıkları açıklamaktadır. Bu durumlar, Çek Cumhuriyeti ve Estonya için geçerlidir (şekil 
4.10 bünyesinde herhangi bir alternatif yol ileri sürülmemektedir). Ancak, ortaöğretim sonrası yükseköğretim 
olarak sınıflandırılan ikinci şans programları da bulunmaktadır.  
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Şekil 4.11: Düzenli bir yol izleyerek yükseköğretime başlaysan öğrencilerin yüzde olarak oranları, 

2009/10 

 

Kaynak: Eurostat 

Yukarıdaki şekil, Türkiye, Slovakya, Romanya, Polonya, Hollanda, Letonya, İtalya ve Hırvatistan’da, 

yükseköğretime başlayan tüm öğrencilerin, geleneksel olan ortaöğretim sonrası bir bitirme 

sertifikasına sahip olduğunu göstermektedir. Şekil 4.10da belirtilen bilgiler de bu durumu 

doğrulamaktadır. Bu da ülkelerin çoğunda, öğrenciler, geleneksel olan ortaöğretim sonrası bir bitirme 

sertifikasına sahip olmadan yükseköğretime başlayamamaktadır. Sadece Hollanda, geleneksel 

olmayan aday öğrencilerin önceki öğrenme deneyimlerini dikkate alarak yükseköğretime 

girebildiklerini rapor etmektedir. Ancak, Eurostudent verilerine göre, bu olasılık, pratikte oldukça az 

kullanılmaktadır.  

Diğer tarafta ise, yükseköğretim öğrencilerinin geleneksel yollarla yükseköğretime giriş yaptığı 

Finlandiya, İrlanda, Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler) ve İsveç bulunmaktadır. Yukarıdaki metindeki 

bilgiler, tüm bu ülkelerin, yükseköğretime giriş konusunda alternatif bir yola sahip olduğunu 

doğrulamaktadır. Formel öğrenme ortamlarının dışında elde edilen bilgi ve becerilerin fark edilmesini 

temel alarak kullanılan ülkeler (Finlandiya, İrlanda, İsveç ve Birleşik Krallık) veya geleneksel olmayan 

aday öğrenciler için hazırlık kursları sağlayan ülkeler (İrlanda ve Birleşik Krallık) bulunmaktadır.  

Orta bölümde bulunan 11 ülkenin çoğu (Fransa, Almanya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Norveç, 

Malta, İspanya ve Portekiz) geleneksel olmayan öğrencilerin yükseköğretime girme konusunda 

alternatif yollara sahip olduğunu ifade etmektedir (Şekil 4.10). Bu ülkelerde, alternatif giriş oranları 

tüm girişlerin %2 ile %15 arasında bulunmaktadır. Bu seçenek de, farklı noktalara göre 

değerlendirilmektedir. Eurostudent araştırmaları, geleneksel olmayan yollarla yükseköğretime 

başlayan öğrencilerin özellikleri üzerine bilgiler sunmaktadır.  
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Şekil 4.12: Eğitim geçmişi ve geçiş yollarına göre yükseköğretime başlayan öğrencilerin oranı, 

2009/10  

 

 

Kaynak: Eurostudent 

 Tüm öğrenciler  

 Düşük eğitim seviyesi  

 Gecikmiş bir geçiş   

Yukarıdaki veriler, geç geçiş grubuna dahil olan öğrencilerin (Detaylı bilgi için Yönetimsel Notlara 

bakınız, öğrencilerin kategorileri için Bölüm 6, Şekil 6.14e bakınız) düşük sosyo-ekonomik/sosyal 

altyapıdan büyük oranda etkilendiğini göstermektedir. Bu öğrencilerin çoğu geleneksel olmayan 

yolları kullanmaktadır. Finlandiya, İrlanda ve İsveç’te, üç öğrenciden biri, yukarıda ifade edilen 

durumlarla karşılaşmaktadır ve yükseköğretim giriş konusunda alternatif yollara başvurmaktadır. Bu 

da, yükseköğretim giriş konusunda alternatif yollar fikrinin, yükseköğretimin toplumsal bir boyutu 

olarak ele alınması gerektiği anlamına gelmektedir.  

Gelecek eğilimler/gelişmeler  

Yükseköğretime erişim konusunda alternatif yollara ilişkin gelecek eğilimler açısından, bazı ülkeler, 

yükseköğretime erişim konusunda alternatif yolların geliştirilmesi için öğrenme çıktılarını temel alan 

ulusal nitelikler çerçevelerinin geliştirilmesini gerekli görmektedir. Öğrenme çıktılarına yönelik belirli 

bir değişikliğin yükseköğretime erişim konusunda alternatif yolları iki farklı şekilde desteklemesi 

beklenmektedir. İlk olarak, yükseköğretim için gerekli olan nitelikler, bilgi ve beceriler, formel olan ve 

olmayan öğrenmenin fark edilmesi için alınan önlemlerin uygulanmasına olanak tanımaktadır. İkinci 

olarak ise, ulusal nitelikler çerçevelerinin, farklı ulusal niteliklerin içeriklerini açıklaması 



106 
 

beklenmektedir. Bu da, geleneksel olmayan sertifika ve niteliklerin çok daha iyi anlaşılmasına ve 

yükseköğretim kurumlarınca kabul edilmesine olanak tanımaktadır. Ulusal nitelikler çerçevelerinin 

uygulanmasının yükseköğretime erişim konusundaki alternatif yollara olan etkisi detaylı bir şekilde 

incelenmesi gereken konulardandır.  

4.3.2. Öğrenci hizmetleri 

Yükseköğretim bünyesinde öğrencilere sağlanan hizmetler, toplumsal boyutun bir parçası olarak 

değerlendirilmektedir. Bu noktadaki en önemli unsurlar, öğrenci deneyimlerinin kaliteli bir şekilde 

oluşmasına olanak tanıyan ve yükseköğretime erişimi genişletmeyi amaçlayan adımlardır. Bu adımlar, 

öğrencilerin yükseköğretime girmeden önce performanslarını artırmalarına yardımcı olacağı gibi 

çalışmaları sırasında başarı göstermelerine destek olmaktadır. Bir diğer nokta ise, bu öğrencilerin iş 

hayatına geçişi oldukça kolay bir hale getirmektir. Bunlar, 2007 yılındaki Londra zirvesinde bakanlar 

tarafından da ifade edildiği gibi, yükseköğretimin çok daha kapsayıcı bir hale gelmesi noktasında da 

oldukça önemlidir (59).  

Hizmetin genel hatları  

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine çeşitli hizmetler sunarken, Bologna sonrası çalışma grubu, 

özellikle üç temel hizmete odaklanmaktadır. Bu hizmetler sırasıyla, akademik rehberlik hizmetleri, 

kariyer rehberlik hizmetleri ve psikolojik destek hizmetleridir. Çalışma grubu tarafından hazırlanan 

rapor, bu hizmetlerin yükseköğretim kurumları tarafından ne ölçüde güvence altına alındığını da 

gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Eldeki veriler, hem akademik hem de kariyer rehberlik 

hizmetlerinin ülkelerin çoğunda öğrenciler tarafından en çok kullanılan hizmetlerden ikisi olduğunu 

göstermektedir. Sadece Andora, Hırvatistan, Karadağ ve Ukrayna, bu hizmetlerin yükseköğretim 

kurumları tarafından sağlanan hizmetlere dahil olmadığını belirtmektedir. Bulgaristan ve Gürcistan’da 

ise, sadece kariyer rehberlik hizmeti yürütülmektedir. Psikolojik destek hizmetlerinin yürütülmesi ise, 

biraz daha az yaygındır. Ülkelerin yaklaşık üçte ikisi, yükseköğretim kurumlarına bu hizmetleri 

sunmaktadır. Ancak, bu durum, psikolojik destek hizmetlerin, çoğunlukla dışarıdan sağlandığı 

gerçeğiyle yakından ilişkilidir (detaylı bilgi için metin içinde bulunan yönetimsek noktalar başlığına 

bakınız).  

Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yanı sıra, ülkelerin yaklaşık yarısı, yükseköğretim öğrencilerine 

sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgiler de içermektedir. Bunlar çoğunlukla, sağlık ve konaklama 

hizmetleridir. Ayrıca, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler de sağlanan hizmetlerdendir.  

Birkaç yükseköğretim sistemi (Belçika Felemen Topluluğu, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, 

Hırvatistan, Danimarka, İzlanda, İrlanda ve Slovenya) özellikle engelli öğrencilere çeşitli hizmetler 

                                                        
59

 Londra Komisyonu. Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Küreselleşen dünyadaki zorluklara cevap verme. 18 
Mayıs 2007. 
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sunmaktadır. Bu hizmetlerin temel amacı ise, öğrencilerin gerek akademik gerekse kariyer rehberliği 

konusunda ihtiyaçları doğrultusunda uygun bir şekilde yönlendirilmesidir.  

Birkaç ülke ise (Karadağ ve Birleşik Krallık (İskoçya), aday öğrencileri hedefleyen çeşitli akademik ve 

rehberlik hizmetlerinden söz etmektedir. Bu hizmetler, genellikle yükseköğretime başlayan 

öğrencilerin motivasyonunu artırmayı amaçlayan çeşitli etkinlik/programlar şeklinde 

uygulanmaktadır.  

Yönetimsel noktalar  

Yönetimsel noktadan bakıldığında, öğrenci hizmetleri, oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Birkaç 

tane hizmet, yükseköğretim kurumlarının merkezi noktalarında yürütülürken, diğerleri ise fakülte 

veya bölümler nezdinde sağlanmaktadır. Örneğin, Slovenya’da, öğrenci yaşantısının çeşitli noktalarını 

içeren öğrenci hizmetlerinin merkezi seviyede sağlandığı bilinmektedir. Ayrıca, fakülteler, öğrencilere 

akademik ve kariyer yönlendirmesi anlamında çeşitli hizmetler de sunmaktadır. Benzer şekilde, Çek 

Cumhuriyeti’nde, öğrenci hizmetleri, farklı bölümlerce sağlandığı gibi danışma birimlerince de 

yürütülmektedir.  

Yükseköğretim kurumları, öğrencilere sunulan hizmetlerinin tamamını güvence etmemektedir. Bu 

durum özellikle, dış kurumlarca sağlanan psikolojik destek hizmetleri veya sağlık hizmetleriyle 

yakından ilişkilidir. Sırbistan’da, akademik ve kariyer rehberlik hizmetleri ise, yükseköğretim 

kurumlarının içinde bulunan birimlerce yürütülmektedir (kariyer rehberlik merkezleri), Ancak 

psikolojik destek hizmetlerinin büyük çoğunluğu ise, tıbbi merkezlerce sağlanmaktadır.  

Bazı ülkeler, çeşitli öğrenci hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu olan bağımsız yasal birimler 

kurmuştur. Norveç’te uygulanan sistem, öğrenci hizmetlerin Öğrenci Refah Organizasyonları ve 

onlara bağlı 24 yerel birimce yürütülmesi şeklindedir. Bu organizasyon, öğrencilere konaklama, yeme-

içme, sağlık, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli hizmetlerin sunulmasını da 

düzenlemektedir. Benzer durum, bir devlet kurumu olan “Studentenwerk"‘un tüm şubelerinde de 

görülmektedir. Öğrenci Danışma hizmetini kuran Danimarka ise, psikolojik destek hizmetlerinin 

sağlanmasından emin bir görüntü çizmektedir.  

Öğrenci hizmetleri ve yasal çerçeveler  

Yasal çerçeveler, öğrencilere sağlanan hizmetleri farklı şekillerde değerlendirmektedir. Bazı ülkelerde, 

yükseköğretim kurumları için çeşitli öğrenci hizmetlerini sunmak yasal bir durum iken, diğerlerinde 

ise böyle durumlar bulunmamaktadır. Örneğin, Çek Cumhuriyeti ve İsveç’te, Yükseköğretim 

Eylemlerine göre, devlet üniversiteleri, öğrencilere danışmanlı hizmeti vermek durumundadır. 

Danimarka’da ise, üniversiteler yasal olarak, okuldan ayrılma riski taşıyan öğrenciler için özel 

rehberlik hizmetleri sunmaktadır. Norveç’te, Öğrenci Refah Düzenlemelerine göre, tüm 

yükseköğretim kurumlarının Öğrenci Refah Organizasyonuyla işbirliği içinde çalışması son derece 

elzemdir. Birleşik Krallık, farklı bir model sunmaktadır. Yükseköğretim kurumları, öğrencilere herhangi 
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bir hizmet sunmak durumunda değildir. Ancak, bu konuda yeterince açık bilginin bulunmamamsı 

öğrenci hizmetlerinin eksikliği anlamına gelmemektedir. Örneğin, İskoç yükseköğretim kurumları, 

akademik, kariyer ve psikolojik destek hizmetleri sunmaktadır. Birçoğu da ayrıca, öğrencilerine sağlık 

hizmeti de sağlamaktadır.  

Öğrenci Hizmetlerinin Finansmanı  

Yükseköğretim kurumlarının bütçeleri, çeşitli öğrenci hizmetlerinin ana finansman kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak, birkaç ülke diğer finansal kaynaklara da işaret etmektedir.  

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya ve Slovenya gibi ülkelerde, Avrupa Sosyal Fonu, yükseköğretim 

öğrencilerine sağlanan hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu, genellikle öğrenci hizmetlerinin sağlanmasına odaklanan projelerle veya öğrenci hizmetlerinin 

sadece bir alanı kapsadığı girişimlerle gerçekleşmektedir. İkinci durum, yükseköğretim gelişimini 

destekleyen ve mezunlar arasındaki rekabeti mümkün kılan Estonya’nın yürütmüş olduğu "Primus" 

isimli proje ile açıklanabilir. Proje, toplam altı ana noktadan oluşmaktadır. 19 yükseköğretim 

kurumunu, öğrenci hizmetleri konusunda desteklemektedir.  

Ek finansman ise, ulusal düzeydeki çeşitli fonlardan gelmektedir. Bu durum, öğrenci hizmetlerinin 

kısmen de olsa merkezi bir noktadan sağlandığı Danimarka’da geçerlidir. Bu ülkede, ayrıca, araştırma, 

eğitim ve girişimcilik anlamında da çeşitli hizmetler bulunmaktadır. Bazı üniversiteler ise, farklı kariyer 

girişimlerini test etmek için özel fonlardan yararlanmaktadır 

Öğrenci hizmetlerini sağlayan bağımsız girişimcilerin bulunduğu ülkelerde, bu organizasyonlar çeşitli 

şekillerde finanse edilmektedir. Örneğin, Norveç’te, Öğrenci Refah Organizasyonları kısmen öğrenci 

katkı paylarıyla kısmen de devlet tarafından finanse edimektedir. Danimarka’da durum ise biraz 

farklıdır. Öğrenci Danışmanlık Hizmeti tam anlamıyla devlet tarafından finanse edilmektedir.  

4.4. Harçlar ve Maddi Destek  

2001 yılından itibaren,  yükseköğretimin toplumsal boyutuna ilişkin tartışmaların bir parçası olarak, 

bakanlar, öğrencilerin gerek sosyo-ekonomik gerekse sosyal altyapılarının öğrenimlerini 

sürdürmelerine engel teşkil etmeyecek şekilde kurgulanması konusunda görüşlerini bildirip bu 

konudaki ihtiyacı dile getirdiler. Yükseköğretim fon sistemlerin nasıl yapılandırıldığı ve kurgulandığı 

sorusu ve öğrenci harçlarıyla öğrencilere sağlanan destek arasında bir dengenin bulunup bulunmadığı 

büyük önem arz eden konulardır.  

Öğrenci harçları ve destekleri konular, Avrupa seviyesinde gerek tartışma gerekse karşılaştırma 

anlamında oldukça güçtür. Bunun temel sebepleri, ulusal gerçekliklerin oldukça karmaşık bir yapıya 

sahip olması ve düşünülmesi gereken çeşitli boyutların bulunmasıdır. Örneğin, "öğrenciler X ülkesinde 

harç paralarını kendileri ödemektedir" ifadesi açık gözükse de birçok anlamda eksiklikleri bulunan ve 

anlaşılması pek de kolay olmayan bir ifadedir. "Öğrenciler" ifadesi tüm öğrencilere mi yoksa bazı 
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öğrencilere mi işaret etmektedir? Eğer bazıları ise, öğrencilerin ne kadar harç ödeyeceklerini 

belirleyenler ölçütler nelerdir? Öğrencilerin ödeyeceği harç miktarı ne kadardır? Harçlar kayıttan mı 

mezuniyetten mi hemen ödenmektedir? Bu sorulara cevaplar verilirse, eldeki bilgiler gerçekliği 

anlama ve değerlendirmede eksik kalmaktadır. Resmin geri kalanının, öğrenci destek sistemine ilişkin 

bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Öğrenciler veya aileleri burs, vergi indirimi gibi çeşitli maddi 

desteklerden yararlanmakta mıdır? Eğer öyleyse, bu hangi koşullar altında gerçekleşmektedir?   

Bu bölüm, öğrenci harçları ve öğrencilere sağlanan desteklere ilişkin ulusal yükseköğretim 

sistemlerindeki ana yaklaşımları göstermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, özel sektör hizmetindense 

devlet tarafından sağlanan yükseköğretim hizmetlerine odaklanmaktadır. Bu, karmaşık bir konu 

olması nedeniyle ulusal kaynaklardan detaylı bilgiler gerekmektedir.  

4.4.1. Öğrenci ücretleri  

Öğrenci masraflarına ilişkin bilgiler, yükseköğretim finans sisteminin nasıl kurgulandığına ve 

yükseköğretimin toplumsal boyutunu destekleyip desteklemediğine ilişkin resmi ortaya koymaktadır. 

Şekil 4.13, birinci aşamadaki harçların genel bir dağılımını göstermektedir. Harç türleri konusunda 

herhangi bir ayrım yapılmamaktadır. Örneğin, bir sistemdeki idari ücretler, diğerinde harç ücreti veya 

başka bir şey olarak değerlendirilebilir. Şekil 4.13de sunulan bilgiler, ödenen ücretlerin miktarını 

dikkate almamaktadır. Ancak, tüm öğrencilerin harç ödemek zorunda olduğu ülkelerle bazı 

öğrencilerin harç ödemek durumunda olduğu ülkeler arasındaki farkı belirgin bir hale getirmektedir. 

Bu haritada, ana referans noktası, kendi ülkelerinde yükseköğretim gören ve/veya aynı ücret 

politikasına bağlı olan öğrencilerdir (örneğin, Avrupa Birliği ülkeler, diğer AB ülkelerinden gelen 

öğrenciler)  

AYA bünyesindeki harç miktarlarının öğrencilerden alındığı açık bir gerçektir. Aslında, sadece yedi 

yükseköğretim sisteminde, öğrencilerin harç ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Harç modellerine 

ilişkin herhangi bir kültürel ve coğrafi bir boyut yoktur. Ağırlıklı olarak Baltık ülkelerinin sistemlerinin 

bir parçasıdır. Yaklaşık olarak, AYA ülkelerinin yarısı için, öğrenci harçları öğrencilerden istenmektedir. 

Bu da, bu ülkelerde harç ödeyen ve ödemeyen öğrencilerin bulunduğunu göstermektedir.  

14 yükseköğretim sisteminde bulunan tüm öğrencierin harç ödemesi bir zorunluluktur. Ancak, Çek 

Cumhuriyeti’nde durum biraz farklıdır. Tüm öğrenciler harç ücreti altında sadece kayıt parası 

ödemektedir.  
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Şekil 4.13: İlk aşamadaki harç miktarlarının dağılımı, 2010/11 

 

 Tüm öğrenciler harç ödemektedir.  

 Bazı öğrenciler harç ödemektedir.  

  Hiçbir öğrenci harç ödememektedir.  

  Veri bulunmamaktadır  

Kaynak: BSÇGR anketi  

Eurostudent bilgileri de bu bulguları desteklemektedir. Aslında, şekil 4.14, sistemler arasındaki büyük 

farklılıkları da göstermektedir. Eurostudent ülkelerinde harç ödeyen öğrencilerin oranlarına ilişkin çok 

net bir resim ortaya koymaktadır.  İtalya, Hollanda, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık’ta bulunan 

neredeyse tüm öğrenciler harç ödemek durumundadır. Baltık ülkeleri içinse bu durum geçerli 

değildir. 5 ülkede harç ödeyenlerin oranı %70den fazlayken sadece 7 ülkede bu oran %40 

düzeyindedir. Baltık ülkeleri dışında, sadece Malta (%7) ve Avusturya (%23) oldukça düşük orana 

sahip ülkelerdir.  
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Şekil 4.14: Harç ödeyen öğrencilerin oranları, 2009/10 

 

Kaynak: Eurostudent 

Harç miktarlarındaki farklılıklar, Eurostat bilgilerine de yansıtmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının 

harcamalarındaki miktarın gösterildiği şekil 4.15 bu anlamda detaylı bilgiler sunmaktadır. Verilerin 

uygun olduğu ülkeler için, 2000 ve 2008 yılları arasında bir artışın göründüğü oldukça açıktır. 

Ortalama %15 oranında bir artış sergileyen bu durum, olağan bir durum değildir. Birçok ülke ise, 

yükseköğretime harcanan miktarların durağan veya azalan bir eğilim gösterdiğini belirtmektedir. Ülke 

düzeyinde karşılaşılan farklılıklar oldukça çapıcıdır. Harcama oranlarının  2008 yılında %10dan daha az 

olduğu ülkeler  (12) de bulunmaktadır. 6 ülke ise %20-30 arasında bir seyir izlemektedir. En çok paya 

sahip olan ülkeler ise Birleşik Krallık (%49.4), Bulgaristan (%33.7) ve Letonya (%32.5)dır.  

Şekil 4.15: Yükseköğretim kurumlarının toplam masraflarının oranları (2000, 2008) 

 

Not: Veriler, 2000 yılındaki yükseköğretim kurumları için ayrılan toplam harcama paylarını yansıtmaktadır 

Kaynak: Eurostat, UOE. 
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HARÇLARI KİM ÖDEMEKTEDİR?  

Harçlar konusunda büyük farklılıklar bulunmaktadır. Benzer şekilde, hangi öğrencilerin ne kadar 

ödedikleri konusunda da büyük farklılıklar göze çarpmaktadır.  

Bazı ülkelerde, mali noktalar (öğrencilerin ekonomik koşulları), ücretler konusunda önemli bir ölçüt 

olarak dikkat çekmektedir. Diğerlerinde ise, akademik performans, öğrencilerin ödedikleri ücretler 

konusunda önemli bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Slovenya’da, öğrencilerin ücret ödeyip 

ödememesi tamamıyla öğrencilerin statülerine bağlıdır. Ancak, ülkelerin çoğunluğu ölçütlerin 

birleşimden yararlanmaktadır. Letonya, Litvanya ve Macaristan, öğrencilerin okudukları programları 

temel alarak akademik performansı önemli bir ölçüt olarak değerlendirmektedir. Hem Belçika hem de 

Flaman Topluluğu, öğrencilerin ekonomik durumlarıyla okudukları programları birleştirmek suretiyle 

bir ölçüt sistemi geliştirmiştir. Aynı zamanda, Fransa da mali noktalarla akademik performansı bir 

arada değerlendirmektedir. Kıbrıs ve İspanya ise hem akademik performansı hem de bölümleri bir 

olarak ele almaktadır. Kıbrıs için, ilk aşamada bulunan Kıbrıslı ve AB ülkelerinin öğrencileri herhangi 

bir ücret ödemek durumunda değildir. İspanya’da durum ise şu şekildedir. Öğrencilerin ücret ödeyip 

ödememesi kararı, aileye ilişkin finansal ölçütlere göre belirlenmektedir. Kullanılan diğer ölçütler ise, 

ödenen harçların miktarlarıdır. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya’da, yükseköğretim kurumları 

bir yabancı dilde verilen programlar için kendi harç ücretlerini belirlemede özgürdür. Çek 

Cumhuriyeti’nde, öğrenciler eğer bir akademik yıldan daha fazla bir dönem eğitim almaya devam 

ederse harç ücreti ödemek durumundadır. Ancak, diğer durumlarda, harç ücretleri, giriş ücretleriyle 

sınırlıdır. Letonya’da, öğrencilerin çoğu harç ödemek durumundayken, yabancı dilde eğitim veren 

programlarıiçin kredi başına alınan ücretler ana dilde eğitim verenlerden çok daha yüksektir.  

Harç miktarlarının öğrenciler üzerine etkisi çeşitli faktörlere bağlıdır.  Harçların seviyeleri, önemli bir 

konudur. Ancak, bu durum ekonomik durumlara gore çeşitlilik göstermektedir. Devlet yetkilileri, 

destek sistemlerinin düzenlenmesiyle harç miktarlarının öğrenciler üzerinde etkisini 

azaltabilmektedir.  

Şekil 4.16, Eurostudent ülkelerinin çoğunda lisans öğrencileri için harç ücretinin aylık olarak 100 

avronun altında olduğunu göstermektedir. Yüksek ücretli harçlar ise Birleşik Krallık (İngiltere ve 

Galler), İrlanda ve Litvanya’da uygulanmaktadır. Bu ülkelerde miktar ortalama olarak 170 ile 280 avro 

arasında değişmektedir. Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te ise, lisans eğitimleri ücretsizdir.  

Öğrencilerin aylık toplam harcamaları olarak ifade edilen ücretler ise ülkeler arasında büyük değişim 

göstermektedir. Lisans öğrencileri, ülkelerin yarısında toplam masraflarının %10undan daha azını harç 

ücretlerine ayırmak durumundadır.  
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Aralarında İrlanda, Litvanya ve Türkiye’nin de bulunduğu bir grup ülke, harcama oranları, kabaca 

öğrencilerin aylık harcamalarının 1/5 ile 2/5i arasında değişmektedir. Konaklama harcamalarıyla 

birlike, bu öğrencilerin bütçelerinin büyük bir parçasını oluşturmaktadır.  

İskandinav ülkelerin yanı sıra, üç ülkede- Çek Cumhuriyeti, Malta ve Avusturya- bu oran oldukça 

düşüktür (aylık olarak %5den daha az).  

Şekil 4.16:  Aileleriyle yaşamayan lisans öğrencileri için aylık harcamalarının toplam harcamalar 

içindeki oransal yerleri, 2009/10 

 

 Aylık olarak avro  

   Aylık harcamaların oranı  

Kaynak: Eurostudent  

Bu ülkelerin durumu, sadece bir nokta dikkate alındığında son derece durağan bir görüntü 

sergilemektedir. Bu da, kaç tane öğrencinin harç ücreti ödeyeceği sorusuyla doğrudan ilişkilidir. 

İtalya, Türkiye, İrlanda, Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler), Hollanda, Portekiz, Hırvatistan, Slovakya, 

İsviçre ve Fransa’da, lisans öğrencilerin en azından %75i harç ödemek durumundadır. İtalya, Birleşik 

Krallık (İngiltere ve Galler), Hollanda, Portekiz ve İsviçre’de ise bu oran %100dür.  

4.4.2. Öğrenci gelirleri ve devlet desteği   

Harçlar, öğrenci gelirleri ve öğrencilere sağlanan destekten bağımsız düşünülmemelidir. Aslında, 

destek ve harçlara ilişkin bilgiler birleştirildiğinde ortaya çok daha net bir tablo çıkmaktadır.  

Şekil 4.17, AYA bünyesinde kullanılan öğrenci destek sistemlerini göstermektedir. Destek biçimlerinin 

önemli coğrafi ve kültürel farklılıkları gösterdiğini belirlemek ilginç bir durum olarak dikkat 

çekmektedir. 13 sistemin,  öğrenci desteğinin ana kaynağı olarak bursları bulunmaktadır. Orta ve 

Doğu Avrupa ülkelerinde bu sistemlerin etkin bir şekilde uygulandığı ifade edilebilir. Karşılıklı verilen 

burslar ise, desteğin bir diğer önemli türüdür. Ancak sadece İzlanda’da uygulanmamaktadır. Daha 

yaygın bir şekilde, diğer 14 sistemde de olduğu gibi burslarla uyumlu bir biçimde uygulanmaktadır. 
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Felemen Topluluğu gibi bazı sistemlerde ise, bu bursların miktarı o kadr küçüktür ki öğrenci desteği 

olarak bile kabul edilemez.  

Destek, hem karşılıklı hem de karşılıksız burslar şeklinde verilmektedir. Ailelere yönelik vergi 

indirimleri de birçok ülkede önemli bir rol oynamaktadır. Aslında, yedi ülkede, ailelere vergi indirimi 

burslar ile birleştirilerek uygulanmaktadır. Diğer dokuz ülkede ise, karşılıklı burslar daha yaygın olarak 

kullanılan öğrenci destek sistemleridir.  

Şekil 4.17: Temel öğrenci destek biçimleri, 2010/11 

 

  Karşılıksız burs+Karşılıklı burs+vergi indirimi  

  Sadece karşılıksız burslar  

  Karşılıksız burs+karşılıklı burs  

  Karşılıksız burs+vergi indirimi  

  Sadece karşılıklı burs  

  Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSÇGR anketi  

Eurostudent bilgileri (Şekil 4.18 ve 4.19), öğrenci destek biçimlerinin harçların karşılanmasında ne 

derece bir rol oynadığını göstermektedir. Bazı önemli noktalar dikkat çekmektedir. İlk olarak, birçok 

ülkede, harç ücreti ödeme olasılığı tamamen devlet tarafından burs alıp almamakla ilgilidir. Bu, 

Hollanda, Fransa, Hırvatistan, Almanya, Letonya, Polonya ve Portekiz’in yanı sıra Baltık ülkelerinde de 

geçerli bir durumdur. Ancak, Estonya, Romanya ve Avusturya’da ise harç ücreti ödemeyen öğrenciler 

devlet tarafından desteklenmektedir. Bu bulgular, Bologna sonrası çalışma grubundan elde edilen 

bilgilerle de ilgilidir. Birçok ülkede, hangi öğrenciler harç ödeyip hangisinin ödemeyeceğine karar 

veren temel ölçüt, okunan bölüm, çalışma alanı gibi özelliklerdir.  
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Şekil 4.18: Devlet desteğinden yararlananlar arasında harç ödeyenlerin oranları, 2009/10  

 

 Toplam  

  Harç ücreti ödeyen lisans öğrencileri  

 Harç ücreti ödemeyen lisans öğrencileri  

Lisans öğrencileri  

Toplam 

Kim harç ödemektedir?  

Kim harç ödememektedir? 

Kaynak: Eurostudent 
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Şekil 4.19: Devlet desteğinden yararlanmayanlar arasında harç ödeyenlerin oranları, 2009/10 

 

 Toplam  

  Harç ücreti ödeyen lisans öğrencileri  

 Harç ücreti ödemeyen lisans öğrencileri  

Lisans öğrencileri  

Toplam 

Kim harç ödemektedir?  

Kim harç ödememektedir? 

Kaynak: Eurostudent 

Öğrenci destek sistemlerin güçlü yanları ve kalitesi, doğrudan devlet bütçesinin ayırdığı para 

miktarıyla yakından ilişkilidir.  Şekil 4.20, 2000-2008 yılları arasındaki öğrenci destek bütçelerini 

göstermektedir. Bu şekilde ayrıca, tüm yükseköğretim bütçesinin oransal bir ifadeyle devlet 

tarafından sağlanan payına da yer verilmektedir.  

Öğrenci desteğine yapılan yatırımların ortalaması çok az da olsa bir artış göstermiştir (%12.9 dan 

%14.1e). Öte yandan, 2001 ile 2002 yılları arasında bir artış da göze çarpmaktadır. Daha önemlisi, 

Avrupa ülkeleri arasında önemli gerçekliklerin bulunmasıdır. Bütün olarak ele alındığında, üç tane 

dengeli ülke grubu ön plana çıkmaktadır. Bu ülkeler, öğrencilere sağlanan destek miktarında ciddi bir 

artış gösteren ülkelerdir (Almanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya, Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye).  

İkinci grup ülkeleri ise, maddi yardıma yapılan yatırımlarının payının 2000 ile 2008 arasında az da olsa 

değiştiği ülkeler oluşturmaktadır (Estonya, İrlanda, İspanya, Fransa, İtalya, Polonya, Finlandiya ve 

İzlanda). Bunlar dışında, düşüş eğiliminde olan çeşiti ülkeler de bulunmaktadır (Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovenya ve İsveç). 

Bu üç eğilime bakmaksızın, çok önemli farklılık ortaya çıkmaktadır. Öğrencilere sağlanan destek 

nezdinde oransal olarak verilen bu destek Norveç’te %44.1 iken Polonya’da sadece %1.5dir. %25inin 
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üzerinde yatırım yapan ülkeler ise sırasıyla, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda ve İsveçtir. %5in 

altındakiler ise Malta, Yunanistan, Polonya, İsviçre, Romanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyetidir.  

Bu şekillerin, yükseköğretimin tüm bütçesi açısından değerlendirilmesi gerekirken, Avrupa 

bünyesindeki öğrenci desteğine ilişkin önemli farklılıkları da işaret etmesi de oldukça beirgin bir 

noktadır. Dikkate alınması gereken bir diğer nokta ise, değişikliklerin oldukça önemli olduğu 

ülkelerdir. Birleşik Krallık, en önemli artışa sahip olmasıyla- 2000 yılında %12.9dan 2008 yılında %30A- 

ön plana çıkmaktadır. Norveç ise, 2000 yılında %29 olan yüksek yatırım oranıyla dikkat çekmektedir.  

Şekil 4.20: Yükseköğretimde kayıtlı olan öğrencilerin harcamalarının oransal olarak ifadesi, (2000, 

2008) 

 

Not: Veriler, 2000 yılındaki yükseöğretime ayrılan devlet bütçesinin oransal bazdaki değerlerinin yükseköğretimde bulunan 

öğrencilere yönelik sağlanan desteklerini içermektedir. 

Kaynak: Eurostay, UOE.  

Danimarka da, Norveç gibi bir görüntü çizmektedir. 2000 yılında %39 ile başlayan Danimarka 2008 

yılında %28lik bir orana sahip olmuştur. Ancak, Danimarka hala, öğrenci desteği konusunda ön plana 

çıkan ülkeler arasında bulunmaktadır. Ancak, en dramatik düşüş Letonya’da gerçekleşmiştir (2000 

yılında %24.9dan 2007 yılındaki %7.1lik düşüş). Letonya, yaşadığı ekonomik krizin bir sonucu olarak 

bütçe kısıntılarından en çok etkilenen bir diğer ülkedir (Bölüm 2ye bakınız). Bu düşüş, son on yıl 

içindeki en sert düşüşlerden biridir.  Son on yıl içinde sadece %4.4  oranında bir düşüş sergileyen Çek 

Cumhuriyeti ise, 2000 yılında %8.6yı başlangıç noktası olarak almıştır. Dolayısıyla, bu düşüş, oldukça 

önemlidir.  
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MADDİ DESTEĞİ KİM ALMAKTADIR? 

Ülkeler tarafından yapılan tercihlerin altını çizen felsefi soru, öğrencilere sağlanan maddi desteğin adil 

bir sisteme sahip olup olmadığıdır. Bu noktada düşünülmesi gereken çeşitli boyutlar bulunmaktadır. 

İlk olarak, kaynaklar mümkün olduğu en kısa sürede dağıtılmalı mıdır? Böyle bir desteğin genel 

anlamdaki etkileri neler olabilir? Veya azınlıklık grupları kaynakların büyük kısmını mı almalıdır? Eğer, 

kaynakların, etkilerini artırması amaçlanırsa, hangi öğrenciler destekten yararlanmalıdır? Toplumsal 

boyut açısından ele alındığında, maddi ihtiyaçları temel alarak destek sağlamak daha adil ve etkili bir 

yöntem midir? Akademik anlamda iyi bir performans sergileyenler maddi anlamda ödüllendirilmeli 

midir? Böyle bir destek, toplumsal anlamda dezavantajlı olarak ifade edilebilecek bireyleri 

cesaretlendirerek sosyal adaleti geliştirmeli midir? Öğrenci destek sistemlerin ulusal düzeydeki 

durumu bu sorulara her anlamda cevap verme amacını taşımaktadır.  

Karşılıksız burs sağlamadaki ölçütler 

Danimarka, Finlandiya ve İsveç’İn, temel gereksinimler karşılandığı sürece tam zamanlı öğrencilere 

yönelik uyguladığı bir burs sistemi bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu ülkelerde, herhangi bir ölçüt gerekli 

görülmemektedir. Diğer tüm ülkeler içinse, yanıtlanması gereken ana soru, bursların akademik 

performansa mı yoksa maddi ihtiyaç durumuna göre verilip verilmeyeceğidir.  

Ülkelerin büyük çoğunluğu, bu iki ölçütü birleştirmek suretiyle burs sistemlerini işletmektedir. 

Estonya, ilgili ders veya bölümü dikkate alarak ölçütleri birleştirmektedir.  

Belçika (Felemen ve Fransız Topluluğu), İrlanda, Hollanda, Finlandiya, Birleşik Krallık, Lihteyştan, 

Norveç ve İsviçre’den oluşan küçük bir grup ülke, sadece maddi ihtiyaç durumunu dikkate alarak 

burslar vermektedir. 

Karşılıklı burs sağlamadaki ölçütler  

Evrensel burslar, sadece Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te varken, diğer burslar 9 ulusal sistemde de 

mümkündür (Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Litvanya, Macaristan, Hollanda, Norveç ve 

İsveç). Macaristan’da ise, 40 yaşın üzerindeki öğrenciler bu burslardan yararlanamamaktadır. 

Fransa’daki durum ise, çok az sayıda öğrencinin bu burslardan yararlanması şeklindedir.  

Karşılıklı e karşılıksız verilen burslar arasındaki en önemli fark, ihtiyaç temelli ölçütlerin neredeyse 

tüm sistemlerde karşılıksız burs almada değerlendirilmesidir. Ancak, iki burs sisteminde (Felemen 

Toplululuğu ve Polonya) bu durum biraz daha farklı işlemektedir. Burslar maddi olarak sağlandığında, 

ve öğrenci tarafından geri ödendiğinde, öğrencilere oldukça yaygın bir şekilde sunulan bir hizmet 

olarak dikkat çekmektedir.  

Aynı zamanda, Bulgaristan, İspanya, Birleşik Krallık ve İzlanda’da, bu tür burslardan yararlanmanın 

temel ölçütü, belirli bir programa ilişkin ölçütlere bağlıdır. İspanya’da, karşılıklı olan verilen burslar, 

ikinci aşamadaki yüksek lisans programlarıyla sınırlıyken, Birleşik Krallık’ta, öğrenci burs sistemi, 
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birinci aşamadaki öğrenciler için düzenlenmektedir.  

Estonya ve Slovakya gibi bazı ülkelerde, sadece tam zamanlı öğrenciler bu tür burslardan 

yararlanmaktadır.  

Vergi indirimi ve diğer destekler  

Öğrencilerin ailelerine sağlanan vergi indirimleri, birçok Avrupa ülkesinde önemli roller oynamaktadır. 

Ancak bu bilgi, kendileri aynı zamanda ebeveyn olan öğrencileri ilgilendirmemektedir. 

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Polonya, Slovenya ve Slovakya, 

ailelere vergi indirimi sağlamaktadır. Diğer yedi ülkede ise (Estonya, İrlanda, İtalya, Letonya, 

Lihteyştan, Litvanya ve Hollanda) yükseköğretimdeki öğrencilerin aileleri vergi indiriminden 

yararlanmaktadır, ancak ek maddi destekler bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu ülkelerde, 

öğrencilerdense ailelere destek sağlanması sistemin oldukça önemli bir parçasıdır.  

Bu da, ailelere vergi indirimi ve diğer tür yardımların bulunmadığı ülkelerdeki durumla karşıt bir 

görüntü ortaya koymaktadır. Baltık ülkelerinde (Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç) bu 

gerçeklik, yükseköğretim anlayışıyla çok ilişkilidir. Direk olarak ailelerden yardım almaktansa destek 

alan öğrencilere hizmet sunulmaktadır. 

Ancak, Baltık ülkeleri, ailelere vergi indiriminin veya maddi desteklerin bulunmadığı tek ülke 

grubudur. Bu, AB’nin iki büyük üyesi olan İspanya ve Birleşik Krallık’ta da geçerlidir. Yine benzer 

şekilde, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya, Kıbrıs, Malta ve Türkiye’de de bu durum geçerlidir. 

Öğrencilerin finansmana ilişkin algıları  

Bazı ülkeler, farklı öğrencilere çeşitli derecelerde maddi destek sağlarken, öğrenciler aldıkları desteğin 

yeterli olup olmadığı konusunda değerlendirme yapabilecek konumdadırlar. Bu anlamda, 

Eurostudent, algılamadaki farklılıkları belirleyebilmektedir.  

Şekil 4.21, aileleriyle yaşamayan öğrencilerin aylık harcamalara ve desteklere ilişkin neye dayanarak  

değerlendirme yaptığını sergilemektedir. Belirli bir gelire bağlı olarak yaşayan öğrenciler için bağlılık 

öğrencilerin toplam gelirlerinin %50sinden daha fazlası anlamına gelmektedir. Öğrencilerin 

finansmanına ilişkin üç temel unsur bulunmaktadır: Aile desteği, öğrencilerin kazançları ve devlet 

desteği.  
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Şekil 4.21: Öğrencilerin aylık ücretlerin yeterli olup olmadığına ilişkin değerlendirmeleri- Aileleriyle 

yaşamayan öğrenciler, 2009/10 

 

 Tüm öğrenciler Devlet desteğine bağımlılık  Aile desteğine bağımlılık Çalışma durumuna bağımlılık 

Kaynak: Eurostudent 

Aile desteğine bağlı olarak yaşayan öğrencilerin ortalama %48i, aylık gelirlerini yeterli olarak 

yorumlarken, öğrencilerin %47si ise çalışma durumuna ve %37si de devlet tarafından sağlanan 

desteğe bağlıdır. Çok memnun olmayan öğrencilerin payına odaklanılırsa, aynı resim ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, ülkeler arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır.  

Öğrencilerin memnuniyetlerine odaklanarak, üç temel ayrım ortaya çıkmaktadır. Ailelerin maddi 

desteklerine bağlı olan öğrencilerin çoğunun kendi maddi durumlarından memnun olduğu toplam 

dokuz ülke bulunmaktadır: İtalya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Hollanda, Avusturya, İsveç, 

İrlanda ve Fransa.  

Geçimi çalışmaya bağlı olan öğrenciler içinde, çoğu, daha büyük öğrencilerle ülkedeki aylık ücretleri 

yeterli olarak değerlendirmektedir. İtalya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Finlandiya, İsveç ve 

Danimarka.  

Devlet tarafından sağlanan destek, öğrenciler için en baskın gelir kaynağı olduğunda, sadece İtalya ve 

Çek Cumhuriyeti’nde, bağımlı öğrencilerin %50den fazlası, bu gelir kaynağının kendileri için yeterli 

olduğunu ifade etmektedir.  

Sonuçlar 

Yükseköğretimdeki farklı sosyal grupların sürece katılması üzerine toplanan verilerin incelenmesinden 

hareketle, bu bölüm, AYA ülkelerinin toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen gruplara yönelik 

uyguladığı yaklaşımları inceleyen yükseköğretimin toplumsal boyutunu incelemiştir.  
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Yükseköğretime katılıma ilişkin elimizdeki veriler, herkes için eşit şartları yaratma amacına henüz 

ulaşılmadığını göstermektedir. Bu, herhangi bir gelişme kaydedilmediği anlamına gelmemektedir. 

Ancak ek desteklerin sağlanması gerektiği bazı alanların bulunduğu bir gerçektir. Özellikle, ailenin 

eğitim altyapısı, yükseköğretimde başarı kaydetme şansını çok büyük oranda etkilemektedir. Birçok 

ülkede, göçmen bir altyapıya sahip olmak eğitim seviyesinde gerçekleşen tüm eylemleri de 

kısıtlamaktadır. Olumlu bir nokta ise, neredeyse tüm AYA ülkelerinin, yükseköğretime katılımı 

artırmak için yoğun bir çaba sarf ettiğidir. Bu ülkelerin çoğu, bu konuya ortak bir yaklaşım geliştirerek 

yaklaşmaktadır. Toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen grupların yükseköğretimden 

yararlanması için uygulanan eylemler çeşitli biçimler almaktadır. Bunlar genellikle, maddi destek, özel 

giriş şartları, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri şeklinde uygulanmaktadır. Ancak, bu eylemlerin 

etkileri her zaman izlenmemektedir. İzlenme uygulansa bile, gelişim üzerine etkisi çok da net 

görülemez. Yükseköğretimin toplumsal boyutuna ilişkin tartışmalar çerçevesinde, bakanlar, seçilen 

bazı alanlara oldukça özen göstermiştir. Yükseköğretime erişim konusundaki alternatif yollar, bu 

alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Hazırlanan raporların sonuçlarına göre, alternatif yollar AYA 

bünyesindeki ülkelerin yarısından daha azında bulunmaktadır. Diğer ülkelerde ise, yükseköğretime 

giriş, orta öğretim sonrası alınan bir sertifikayla mümkün olmaktadır. Coğrafi açısından incelendiğinde 

ise, Batı Avrupa ülkeleri,  yükseköğretime erişim konusunda AYA ülkelerinden daha az esnek bir 

görüntü sergilemektedir. Ancak, her ülkenin durumunu doğru bir şekilde değerlendirebilmek için, 

çeşitli etkenleri göz önüne almak bir gerekliliktir. 

Toplumsal konulara ilişkin yapılan tartışmalardaki bir diğer konu ise, hem ulusal hem de uluslar arası 

seviyedeki heterojen yapıdan dolayı ortaya çıkan karmaşık görüntüdür. Dolayısıyla, karşılaştırmalı bir 

bakış açısıyla bu alana ilişkin net bir resmi ortaya koymak zordur. Raporlardaki bilgiler, birçok AYA 

ülkesinde, yükseköğretim kurumlarının öğrenci hizmetlerinden çoğunu sunduğunu ortaya 

koymaktadır. Ancak, raporlar, öğrenci ihtiyaçları açısından bu hizmetlerin tüm öğrencileri mi yoksa 

belirli bir gruba mı yönelik olduğunu tam anlamıyla belirtmemektedir.  

Sonuç olarak, bir bütün olarak ele alındığında, bu bölüm, birçok AYA ülkesinde, toplumun tümü 

tarafından temsil edilmeyen grupların yükseköğretime katılması için bir dizi önlemlerin yürürlükte 

olduğunu göstermektedir. Ulusal düzeydek yükseköğretim politikalarının bu konulara yeterli önceliği 

verip vermediği ise hala cevaplanmayı bekleyen bir soru olarak karşımızda durmaktadır.  
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5. ETKİLİ SONUÇLAR VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK 

 

Bu bölüm yükseköğretimin etkili sonuçlarının verilerini ve politikalarını tartışmaktadır. Bu etkili 

sonuçlar kavramı, iki ana etmenin incelenmesi ile ölçülebilir: İlki yüksek öğretimde başarı ve bitirme 

oranları, ikincisi de iş piyasasının mezunlardan beklentileridir  (Eurostat & Eurostudent, 2009). Bu 

ikinci etmen genellikle istihdam edilebilirlik kavramıyla nitelendirilir.  

Bologna İçeriği 

Bologna sürecinde,  “istihdam edilebilirlik anlamlı iş kazanımı yeteneği, ya da serbest çalışabilme, 

istihdam’ı sürdürebilme ve iş piyasası içinde gezinebilme olarak anlaşılabilir” (İstihdam Edilebilirlik 

Çalışma Grubu 2009, s. 5). Bu bağlamda,  yükseköğretimin rolü, “öğrencileri iş yerinde ihtiyaç 

duydukları ve işverenlerin istediği bilgiyle, yetenek ve yeterliliklerle donatmak ve insanların iş 

hayatları boyunca bu yetenek ve özellikleri sürdürebilmesini ya da yenileyebilmesini sağlayacak daha 

çok imkânı olmasını garantiye almaktır” (İstihdam Edilebilirlik Çalışma Grubu 2009, s. 5). 

İstihdam edilebilirlik, mezun işsizliğiyle ilgili endişelerin sonucu olarak başından beri Bologna 

sürecinin temel hedeflerinden biri olmuştur. Ayrıca Avrupa iş piyasasının (en azından Avrupa Birliği 

içinde) ortaya çıkmasıyla da ilgilidir. 2007 Londra bildirisi, BSÇG’ndan istihdam edilebilirliğin farklı 

dönemlerde ve hayat boyu öğrenim bağlamı içinde nasıl geliştirilebileceğinin göz önüne alınmasını 

istedi (60).  Bu, istihdam çalışma grubu tarafından gerçekleştirildi (İstihdam Edilebilirlik Çalışma Grubu 

2009, s. 5). Çalışma grubunun bazı tavsiyelerini gözden geçirerek 2009 Leuven/Louvain-la-Neuve 

bildirisi becerikli iş gücünün yenilenebilmesi ve sürdürülebilmesi için hükümetler, yüksek öğretim 

kurumları, sosyal ortaklar ve öğrenciler arası yakın işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladı (61). Bildiri, 

yükseköğretim kurumlarının işverenlerin ihtiyaçlarına daha duyarlı olması gerektiğini belirtmiş ve 

ayrıca işe yerleştirmenin ve iş başında eğitimin önemini vurgulamıştır. İstihdam edilebilirliğin 

artırılması hedefine ayrıca Budapeşte- Viyana bildirisinde de vurgu yapılmıştır (62). 

Bölüm anahatları 

Bu bölümün yapısı aşağıdaki gibidir. Öncelikle yükseköğretim sisteminin esas çıktısına: yükseköğretim 

mezunlarının sayılarına bakılmaktadır. Bunun için de bölüm, AYA içinde yükseköğretime erişme 

düzeylerini karşılaştırmaktadır. Ek olarak, mevcut durumun geliştirilmesine yönelik ulusal politikaların 

                                                        
60

 Londra Komisyonu. Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Küreselleşen dünyadaki zorluklara cevap verme. 18 
Mayıs 2007. 
61

 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 
sorumlu Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 
62

 Yükseköğretim Alanına İlişkin Budapeşte-Viyana Bildirisi, 12 Mart 2010.  
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yanı sıra yükseköğretimin tamamlanmasına ilişkin çeşitli bilgiler sunmaktadır. Bölüm, daha sonra iş 

piyasasının mezunlardan beklentilerinin değerlendirilmesiyle ilgili verilerle ilgilidir. İstihdam 

edilebilirliğin ölçülmesinin kavramsal sınırlılıklarını da göz önünde bulundurarak, bölüm öncelikle 

daha düşük eğitim kurumları mezunlarınlarınınkiyle karşılaştırarak yükseköğretim mezunlarının 

işsizlik oranlarına bakmaktadır. Ayrıca bölüm yükseköğretim niteliklerini elde etmenin kişisel 

getirilerini değerlendirmek için işçilerin eğitim durumlarına bakarak yıllık brüt gelirini incelemektedir. 

Son olarak bu bölüm nitelik uyumsuzluğunu tartışmaktadır. 

5.1 Yükseköğretim çıktısı: Yükseköğretim başarı seviyeleri  

Yükseköğretim çıktısının önemli bir göstergesi de yükseköğretim niteliklerini elde etmiş olan nüfusun 

payıdır. Şekil 5.1 AYA içindeki yükseköğretimli kişilerin yüzdesini göstermektedir. Genel olarak başarı 

seviyeleri genç gruplarda daha fazladır. Bologna’nın 25-34 yaş grubu için medyan değeri % 33.2 iken, 

35-44 yaş grubu için %26.5 ve 45-64 yaş grubu için %21.5’dir. Bu nüfusun artan bir yüzdesinin daha 

yüksek bir eğitim derecesi aldığı belirtilmektedir. Yine de bu kuralın bazı istisnaları da vardır. 

Almanya, Finlandiya, İzlanda ve Sırbistan’da 35-44 yaş grubunda, 25-34 yaş grubuna nazaran yüksek 

öğretim nitelikleri olan daha çok kişi vardır. Bu yükseköğretime giriş ve/veya bitirme yaşlarının 

ortalamasındaki farklılıklarla bağlantılı olabilir.  
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Şekil 5.1 Yaş gruplarına göre yükseköğretim eğitimi olan kişilerin yüzdeleri 

 

25-34 yaş aralığı  

 35-44 yaş aralığı  

 45-54 yaş aralığı  

 

25-34 yaş aralığı  

35-44 yaş aralığı  

45-54 yaş aralığı  

Notlar:   Ukrayna verileri 2009 yılıyla ilgilidir. Malta ve Hırvatistan’a ilişkin veriler, örneklem grubunun az olması nedeniyle  

     güvenirlik açısından düşüktür.  

     Veriler, 25-34 yaş aralığındaki yükseköğretim kazanım seviyelerine göre  

    düzenlenmektedir. Ortalama değer, 25-34 yaş aralığındaki yükseköğretim kazanım  

    seviyelerine işaret etmektedir.  

Kaynak:  Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA) 
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25-34 yaş grupları arasında yükseköğretim başarısı en yüksek Ukrayna’da (48.4 %), İrlanda’da(48.2 %) 

ve Kıbrıs’da (47.9 %) ve en düşük Türkiye (16.8 %) ve Sırbistandadır (15.7 %). 35-44 yaş grupları 

arasında yükseköğretimli kişilerin oranı en yüksek Finlandiya (45.6 %), Ukrayna ve İrlanda’da ve en 

düşük Makedonya Cumhuriyeti (11.5 %) ve Türkiye’dedir (11.4 %). Son olarak en yaşlı grup, 45-64 yaş 

grubunda en yüksek yükseköğretime erişme seviyesi Ukrayna, Estonya ve Finlandiya iken Malta ve 

Türkiye en düşük olanlardır.  

Cinsiyet dengesiyle ilgili olarak, Bölüm 4 yüksek öğretimi bitiren kadınların erkeklerden daha çok 

olduğunu göstermektedir. Dahası yükseköğretime erişim başarısını gösteren erkeklerdeki değişiklik 

kadın benzerleriyle karşılaştırıldığında düşmektedir.  

5.2 Gelişme için tamamlama oranları ve politikaları 

Yükseköğretim çıktısının bir başka göstergesi de yükseköğretimin tamamlanmasıdır. Bu 

yükseköğretime giren öğrencilerin gerçekte yükseköğretimi bitirip bitirmediğiyle ilgilidir. Son on yıl 

içinde, çeşitli AYA ülkelerinde bitirme oranlarının düzeyine yönelik endişeler artmıştır. Bunlar 

sorumluluklara odaklanmadaki artışın yanısıra kaynak ödenek ve harcamalarında daha büyük etkilere 

yönelik ihtiyaçları da kapsayan bir dizi başka gelişmeyle de bağlantılıdır. Bunlar, ayrıca yükseköğretimi 

tamamlayamama yüksek sayıdaki dezavantajlı öğrenciyi etkilediği için, yükseköğretime adil erişim 

konusuyla da yakından bağlantılıdır.  

Yükseköğretimin tamamlanamaması, yükseköğretim kurumu ve bireysel olarak öğrenciyle de ilgili 

birçok etmenden etkilenebilir. Bunlar programın gereklilikleriyle başa çıkmadaki yetersizlik, yanlış 

ders tercihleri, öğrenci deneyimlerinin yetersiz kalitesinden kurumsal hükümlere yönelik 

memnuniyetsiz görüşlere dek sıralanabilir (Yorke & Longden, 2004, 2008). Çoğunlukla birçok etmen 

birlikte hareket etmektedir.  

Bu bölüm, AYA ülkelerinde yükseköğretimi tamamlamaya ilişkin şu anki durumu tartışmakta ve 

yükseköğretim sistemlerinin etkili çıktılarının geliştirmesini amaçlayan ulusal politika yaklaşımlarını 

incelemektedir. Asıl tamamlama oranlarına ilişkin veri, sadece çok az sayıdaki yükseköğretim 

sisteminde mevcut olduğundan, giriş ve mezuniyet oranları arasındaki fark da yardımcı bilgi olarak 

kullanılmaktadır. Politika yaklaşımları bu bölümün sonunda sunulacaktır.   

5.2.1. Tamamlama Oranları 

Tamamlama oranları, yükseköğretim A tipi (ISCED 5A) programlara katılan ve çalışmalarını bitiren 

(mezun olan) öğrencilerin yüzdesini göstermektedir. Bazı ülkeler için bu, yükseköğretim A tipi 

programlara giren ancak başka bir seviyeden (yüksek öğretim B tipi programlar ISCED 5B) mezun 

olanları da kapsamaktadır. Bu gösterge, yükseköğretim sisteminin adayları başarılı mezunlara 

dönüştürmede ne kadar etkili olduğunu ölçmektedir. Tamamlama oranları iki ana yöntemi temel 

alarak hesaplanmaktadır. İlki birkaç yıl önce programa katılmış olan ilgili takvim yılındaki programdaki 
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mezun sayısını (bu tahmin mümkün olduğunda farklı uzunluktaki programları dikkate almaktadır) 

bahseden kısımlar arası yöntemidir. İkincisi bireysel olarak öğrencileri programa girişlerinden mezun 

olana dek takip eden panel verilerini (anket ya da kayıtları) temel alan doğru sistem yöntemidir.  

Tamamlama oranlarının göstergesi olan karşılaştırılabilir verilerin sağlanması içn uluslar arası bir 

yöntemin geliştirilmesi hala devam etmektedir. 2008 yılında, AYA’nın sadece 22 ülkesi için veri 

mevcuttur. Karşılaştırılabilir veri toplamak ve daha güçlü sonuçlara olanak sağlayan uygun 

göstergeleri tanımlamak için daha çok çaba sarfedilmelidir.  

Buna rağmen, bu bölüm, bölüm 5.2.2. deki giriş ve mezuniyet verileriyle birleştirilecek olan 

tamamlamayla ilgili mevcut verilerileri sunmaktadır. Şekil 5.2’nin gösterdiği gibi verinin mevcut 

olduğu sistemlerde, medyan tamamlama oranı %72’dir. Bu tamamlama oranı, Ermenistan’da (%95) 

en yüksektir. Genel olarak, iki istisna haricinde, bütün sistemlerde yükseköğretim adaylarının 

%60’ından fazlası mezun olmaktadır. En düşük tamamlama oranına sahip iki ülke % 43 ile Macaristan 

ve %49 ile İsveç’tir. Öte yandan İsveç’te adayların % 5 ‘i başarılı bir şekilde ISCED 5B seviyesindeki 

programa yeniden yönlendirilmiş ve mezun olmuşlardır (63). Yeniden yönlendirme, Fransa’da da 

oldukça kayda değerdir: bu ülke, % 64 tamamlama oranın üzerindedir, ISCED 5A yükseköğretim 

adaylarının % 15’i ISCED 5B seviyesine başarılı bir şekilde yönlendirilmektedir.  

Şekil 5.2:  Yükseköğretim A programlarındaki tamamlama oranları (%), 2008 

 

 5A tamamlama oranları (en azından ilk 5A programı) 

 Tamamlanmamış 5A seviyesi ancak 5B seviyesinde başarı ile yeniden düzenlenmiştir.  

Notlar:  Kısımlar arası birim: Avusturya, Belçika (Flaman Topluluğu), Macaristan,   

   Litvanya, Polonya, Portekiz,  Slovakya, Birleşik Krallık ve Rusya.  

  Doğru birim: Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İspanya, Finlandiya, Fransa,  

   İzlanda, İtalya, Hollanda, Norveç ve İsveç. Bilinmeyen yöntem: Ermenistan,  

           Ortalama değer sadece ISCED 5A tamamlama oranları için hesaplanmaktadır.  

Kaynak:           Eurostat, UOE tamamlama oranları modülü.  

                                                        
63

 Ek olarak; İsveçte veriler ayrıca tüm sınıfı tamamlamayı hiç amaçlanmamış tek derslere giren öğrencileri de 
içermektedir. 
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5.2.2 Giriş ve mezuniyet oranları  

Yükseköğretim gerçeğini kavramak için bir başka olasılık da giriş ve mezuniyet oranlarını 

karşılaştırmaktır. Böyle bir karşılaştırma, eğitim sürecinin katı bir ölçütü olmasa da (örneğin, ülkeler 

çapında ilk döngü programlarının uzunluğundaki farklılıklar nedeniyle), eğitimsel çıktılara değer 

biçmek için yardımcı bilgi olarak kullanılabilmektedir.  Yükseköğretim başarısına kaydolmak için 

yüksek giriş oranlarının yüksek mezuniyet oranlarına dönüştürülmesi gerekmektedir(Eurostat 

&Eurostudent 2009, s. 120). Dengeli giriş ve mezuniyet oranlarına sahip sistemlerde, bu oranların 

arasındaki fark ayrılanların miktarını yansıtmaktadır.  

Net giriş ve mezuniyet oranları çok sayıda ülke için mevcuttur. Bu oranlar sırasıyla, bir yıllık 

dönemden her bir döneme giriş ve mezuniyet oranlarının toplamı olarak hesaplanmaktadır. Belirli bir 

yılın dönemindeki giriş ve mezuniyet oranları, ya da bir dönem oranı, sırasıyla o dönemden aynı 

dönemin nüfus yoğunluğuna yeni girenler ve mezunlar arasındaki (birinci derece eğitim düzeyi) 

orandır (asıl göstergelerin hesaplanmasına yönelik detaylar için yöntem notlarına ve terim dizinine 

bakınız).  

Şekil 5.3 ve 5.4 net giriş ve mezuniyet oranlarının yanısıra 2008/9 akademik yılı için ISCED 5A ve 5B 

seviyeleri arasındaki farkı da göstermektedir. Bu akademik yılda AYA ülkelerinin yarısında  ISCED 5A 

seviyesinde net giriş oranı %60’dan fazlayken mezuniyet medyan oranı %36.2’ydi. Ülkelerin yarısında 

iki gösterge arasındaki fark % 20,8’dan fazladır. ISCED 5B seviyesi için ilgili medyan seviyeleri %18,5 

(net giriş oranı), %8.5 (net mezuniyet oranı) ve yüzde 8 (fark)’ dir. 

2008/09 akademik yılında AYA’da ISCED 5A seviyesinde en yüksek giriş oranları Romanya, Litvanya, 

Polonya, Portekiz’de gözlenmiştir, hepsinin de giriş oranları %80’den fazladır. 
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Şekil 5.3: Yükseköğretim A türü programlardaki net giriş ve mezuniyet oranları (%), 2008/09 

 

   Net giriş oranı  

   Net mezuniyet oranı 

 A ve B arasındaki fark 

Kaynak: Eurostat, UOE veri toplama.  

 

Notlar: Mezuniyete ilişkin veriler sadece Moldova 2008 yılına aittir. Veriler, net giriş oranlarına   

   göre düzenlenmektedir (mümkün olduğu yerlerde)  

Kaynak:        Eurostat, UOE veri toplama.  

Şekil 5.4: Yükseköğretim A türü programlardaki net giriş ve mezuniyet oranları (%), 2008/09 

 

   Net giriş oranı  

   Net mezuniyet oranı 

 A ve B arasındaki fark 
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Notlar:         Mezuniyete ilişkin veriler sadece Moldova 2008 yılına aittir. Veriler, net giriş oranlarına   

          göre düzenlenmektedir (mümkün olduğu yerlerde)  

Kaynak:        Eurostat, UOE veri toplama.  

Aynı ülkeler ayrıca net giriş ve mezuniyet oranları arasındaki fark en yüksek olanların da arasındadır. 

Romanya ve Portekiz’in ikisinin de giriş ve mezuniyet oranları arasında % 45 civarında fark vardır. Yine 

de, bu büyük farklılıkların büyük bir bırakma oranına işaret etmesi gerekmemektedir. Hatta şekil 5.2 

de de görüldüğü gibi mevcut verilerde Portekizin bitirme oranı ülkeler arasında ikincidir. 

Yükseköğretime giriş ve mezuniyet arasında bir zaman aralığı vardır. Bu iki ülkede net giriş oranı 

sürekli artmakta (Romanya için 2002’de % 44 den 2009’da  %108’e, Portekiz için 2006’da %53’den 

2006’da % 84’e) ve giriş oranlarındaki bu artışın mezuniyet oranlarına yansıması birkaç yıl almaktadır 

(64). Başka deyişle, bir yükseköğretim sisteminde büyük değişikler olduğunda, giriş ve mezuniyet 

oranları arasındaki büyük farklar sistemin nasıl ve ne kadar hızlı değiştiğini göstermektedir. Örneğin, 

Bologna yapılarının aşamalı uygulanmasında giriş ve mezuniyet oranları farklı zamanlarda yapılar 

sabitleşene dek etkilenmişti. 

 ISCED 5A seviyesinde giriş ve mezuniyet oranı arasındaki en düşük fark, giriş seviyesi medyanın biraz 

üstünde olan, mezuniyet oranları en yüksek olanlardan olan Slovakya’dır.  

ISCED 5B seviyesinde net giriş ve mezuniyet oranları arasındaki fark en çok olan ülkeler Almanya, 

Kıbrıs ve Birleşik Krallık’tır.  

Şekil 5.5 2001/2 akademik yılından 2008/9 akademik yılına dek ISCED 5A seviyesi net giriş ve 

mezuniyet oranı medyanını göstermektedir (İlgili ülke için terimler dizinine ve yöntem notlarına 

bakınız). ISCED 5A seviyesinde net giriş oranı medyanı AYA’da 21. yüzyılın ilk on yılında %44 

civarından %58 civarına olmak üzere önemli ölçüde artmıştır. ISCED 5A seviyesinde net mezuniyet 

oranı medyanı da 2003/4 ve 2008/9 yılları arasında %30 civarından % 36 civarına düşük tempoyla olsa 

da artmıştır. Sonuç olarak, ISCED 5A seviyesinde net giriş ve mezuniyet oranı medyanı yüzde 16’dan 

yüzde 22’ye çıkmıştır.  

 

                                                        
64

 Romanya’daki yükselen giriş oranları net giriş oranlarının % 100 olmasını da açıklamaktadır. Net giriş oranları, giriş 
seviyeleri zaman içinde nispeten dengeli olduğunda yükseköğretime giriş olasılığı tahmininde iyidir.  Yine de, Romanya’da 
olduğu gibi belirgin bir biçimde arttığında bir önceki yıllarda giriş yapmamış gecikmiş adayların sayısı net giriş oranını 
artırmaktadır. 
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Şekil 5.5: Akademik yıla göre, yükseköğretim A türü programlarında ortalama net giriş ve 

mezuniyet oranları (%) 

 

Net giriş oranları- Ortalama      Net mezuniyet oranları- Ortalama 

Notes: Medyan, ortalama ülke için verilen değerdir.  

Kaynak: Eurostat, UOE veri toplama.  

5.2.3 Tamamlama oranlarını geliştirmeye yönelik politikalar 

AYA ülkelerinin büyük bir çoğunluğu bitirme seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmaları devreye 

soktuğunu iddia etse de harekete geçirilmiş önlemlerin faaliyet alanı ve içeriğinde büyük çeşitlilik 

mevcuttur.  

Genel olarak, bitirme oranlarını doğrudan hedef almasa da, birçok ülke bu oranların geliştirilmesine 

katkıda bulunmak beklentisiyle bir dizi genel önlemlerden söz etmektedir. Esnek öğrenme yolları 

teşvik etmeyi, öğrenci desteğini geliştirmeyi, yurtdışı da dahil olmak üzere başka yükseköğretim 

kuruluşlarının çalışma dönemlerini tanımayı, öğretme kalitesini yükseltmeyi amaçlayan önlemler gibi 

diğer önlemler bitirme oranlarını olumlu etkilemektedir. 

Az sayıda ülke (Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık (İskoçya)), yükseköğretimi 

tamamlayamamaya yönelik etmenleri işaret eden kapsamlı ulusal stratejiler benimsemiştir. Bu tarz 

stratejiler ulusal ve kurumsal seviyedeki girişimleri birleştirmektedir ve kurumları ve öğrencileri 

özendirmeyi kapsamaktadır. Dahası, bu önlemler iyi gelişmiş denetleme mekanizmalarıyla da 

tamamlanmaktadır.  

Girişimler çalışmaların düzenlenmesi ve kuruluşlara para sağlanmasına odaklanmaktadır. Bu 

girişimler, öğrencilerin saptanmış çalışma döneminde lisans ya da yüksek lisans programını 

tamamlayıp tamamlamadığını dikkate alan bir ödenek formülü içerebilir. Buna ek olarak, kurumların 

kaydını sildirme tehlikesi olan öğrencileri takip etmesi, çalışma rehberliğini, öğrenci danışmanlığını ve 

esnek çalışma yollarını güçlendirmesi gerekebilir. Ayrıca bitirme oranlarına ilişkin veriler, kurumların 
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bakanlığa ait yıllık raporlarında bulunmaktadır ve bir sonraki yılın kamu bağışlarınının 

hesaplanmasında kullanılmaktadır.   

Öğrenci destek sisteminin ayrıca çalışmaların zamanında ve başarıyla bitirilmesine yönelik 

düzenlemeleri de olabilir.  

Bazı ülkeler, üstteki gibi çeşitli önlemler aldıklarını rapor etmektedir. Diğerleri (Ermenistan, Gürcistan, 

Moldova, Karadağ, Portekiz ve Türkiye) programlar arası geçişe olanak sağlamak, ders tekrarı ya da 

yükseköğretime geri dönebilme gibi tek bir önleme odaklanmaktadır.  

Yükseköğretim kurumlarına yönelik teşvik tedbirleri 

Yükseköğretim kurumlarının yükselen bitirme oranları konusunda çalışmaya yönelik cesaretlendirmek 

için hükümetler çeşitli yönlendirme mekanizmaları kullanmaktadır.  Yükseköğretim kuruluşlarının 

öğrencilerin bitirme oranlarını geliştirmesine yönelik teşvik tedbirleri doğal olarak maddi boyutta 

değerlendirilmektedir. Az sayıda ülkede (Avusturya, Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Finlandiya, Almanya, İzlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık (İskoçya)), 

kamu bütçesindeki ayarlamalar kısmen öğrencilerin tamamlama oranlarına bağlıdır. Tamamlanmış 

kredi puanlarının sayıları, sınavlara katılan öğrenci katılım oranları ve/veya alınan derecelerin 

istatistikleri ödenek formüllerine ve/veya adanmış ödeneklere dahil edilebilir.  

Tamamlama oranlarını geliştirmeye yönelik finansal teşvik tedbirleri, gerek kurumları da gerek 

bireysel olarak öğrencileri de hedef alabilir. Yükseköğretim kurumları, öğrenci başına ve öğrencinin 

elde ettiği kredi başına ödenek alabilir. Bu nedenle yükseköğretim kuruluşları tarafında öğrencilerin 

çalışmalarında ilerlemelerine yönelik bir ilgi var. Ayrıca öğrenci kabul ve kredi sistemleri de 

öğrencilerin her yıl elde ettiği kredi sayılarına bağlanabilir.  

Kalite güvence önlemleri 

Ülkelerin çoğunda bitirme oranları ayrıca harici kalite güvence yöntemleri (Arnavutluk, Kıbrıs, 

Danimarka, İtalya, Lihtenştayn, Letonya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya,  Birleşik Krallık (İskoçya)) ve 

programların denkliği olarak sayılmaktadır (Moldova, Slovenya, Birleşik Krallık (İskoçya)). 

Öğrencilere kişisel ve akademik destek 

Genel olarak dersin ya da konunun yanlış seçimi, eksik hazırlık ya da hazırlıksız olma ve bağlılık 

eksikliği gibi etmenler çalışmaların bitirilmemesinde gösterilen sebeplerdir. Yine de bir takım 

ülkelerde çoğunlukla akademik rehberlik servisleri, kariyer rehberlik servisleri, akıl hocalığı ve 

psikolojik danışmanlık sağlanmaktadır (bkz. Bölüm 4) 

Yükseköğretimin birinci yılı boyunca kazanılan deneyimin öğrenci bitirme oranlarına etkisinin 

farkedilmesiyle, bazı ülkeler kabul öncesinde ve ilk yılda danışma ve desteğe yönelik özel önlemleri 

devreye sokmuştur. Bazı durumlarda, bu önlemler özellikle belli akademik alanlardaki sosyal yönden 

ezilmiş gruplar ya da öğrencileri hedef almaktadır.  
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Fransa’da ‘Lisans Programlarında Başarı’ planı, lisans programları mezuniyet oranlarını 2012 de % 

50‘ye artırmayı amaçlamaktadır. Etkin rehberlik, bazı öğrencilerin ilgili bilgiye ulaşmada 

yaşayabilecekleri bazı sorunlara hitap etmeyi amaçlamaktadır.  

Birleşik Krallık’ta (İngiltere), kurumlar dersleri hakkında anlaşılır ve kıyaslanabilir bilgi sağlamaları ve 

bu sayede öğrencilerin yanlış dersi seçtikleri ya da yükseköğretimin gereklerinin ne olduğunu 

farketmedikleri için kayıt sildirenlerin sayısının azaltılmasına yardımcı olacak daha bilinçli seçim 

yapmaları konusunda özendirilmektedir.  

İrlanda’da 2030 Yükseköğretimi için Ulusal Strateji (the National Strategy for Higher Education to 

2030) disiplinler arası öğrenim fırsatı veren daha geniş tabanlı derslerin yanı sıra birinci yıl 

müfredatının giriş ve hazırlık programlarıyla kaynaştırılmasını önermektedir.  

 Tamamlama oranlarının izlenmesi 

Tamamlama oranlarına yönelik etkili politikaların tasarlanması ve uygulanması hem ulusal hem de 

kurumsal seviyede iyi gelişmiş izleme ve raporlamayla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Gürcistan, İrlanda ve Türkiye hariç tüm ülkeler tamamlama oranlarının ulusal ve/veya kurumsal 

seviyede izlendiğini bildirmektedir. Veriler yıllık istatistiki raporların hazırlanmasında, verimlilik 

analizlerinde, kabul planlamalarında ve ilgili taraflarla söyleşilerde kullanılmaktadır.  

Tamamlama oranları sıklıkla bir yükseköğretim kurumunun itibarı için önemli kabul edilmiştir ve 

kurumsal seviyede verilerin ilan edilmesi, tamamlama oranlarının geliştirilmesine teşvik 

sağlayabilmektedir. Bu, Fransa, İsviçre ve Birleşik Krallık (İngiltere) tarafından bildirilmiş bir 

uygulamadır. 

Az sayıda ülkede tamamlama oranları izlenebilirlik gereksinimi çerçevesinin göstergelerinden biri 

olarak kullanılmaktadır. Danimarka’da her yükseköğretim kurumunun öğrenci tamamlama oranlarına 

yönelik verileri denetlenen Bilim, Yenileme ve Yükseköğretim Bakanlığıyla anlaşmalı olarak 

tamamlama oranlarına yönelik bir dizi hedefi vardır. 

Son zamanlarda, Birleşik Krallık’taki (İskoçya) bir saklama projesi tüm kurumların öğrenci tutmasına 

yönelik verileri izleme, toplama ve analiz etmelerini sağlayan çok yönlü bilgi idare sistemleri 

geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca çok iyi bilgilendirme mekanizmaları geliştirmiş öğrenci tutma 

mekanizmasına yönelik raporları kıdemli idare ve akademik kalite sürecine kaynaştırmayı 

başarmışlardır. 

Ülkeler, ayrıca tamamlama üzerine bilgilerin politika ve ödenek önceliklerinin bilgilendirilmesinde de 

kullanıldığını bildirmişlerdir. Yine de, raporların ve analizlerin ve bunların tedbir biçimlerine etkilerinin 

somut örnekleri nadirdir. 

İrlanda’da, yükseköğretim otoritesi İrlanda yükseköğretiminde İlerleme üzerine çalışmayı üstlenmiş 

ve yükseköğretim yoluyla ilerleme meselesi üzerine deneysel kanıtlar sunmuştur. Raporun bitirme ve 
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mezuniyet oranlarını geliştirmeye yönelik tedbir ve ilerleme müdahalelerini bilgilendirmeye hizmet 

edecek kaynak belge olması niyet edilmiştir (65). 

Birleşik Krallık’ta (İskoçya) hedeflenen ödeneğe yönelik yeni tedbirler önceki sonuçların analizi sonucu 

geliştirilmektedir. Tüm kurumlar, öğrenme tutmayı geliştirmeyi amaçlayan ödeneği almaya devam 

edeceklerdir ama en mahrum bırakılmış yerlerden çok sayıda öğrenci toplayan kurumlar ek ödenek 

alacak ve çıktı koşullarını tamamlamaları istenecektir. Bu koşullar, kurumların ödenekleri nasıl 

kullanmayı amaçladıklarını gösterecek ve istenmeyen öğrenci tutma çıktılarını belirleyecektir.  

Özetlenecek olursa, AYA’da kapsama ve bitirme tedbirlerinin unsurlarına yönelik ortak anlayış henüz 

oluşmaktaymış gibi görünmektedir. Ülkeler, tedbir yaklaşımları soyutlanmış küçük ölçekli projelere 

değinen sistemli ve mantıklı çabalarla herhangi bir tür hedef alınmış önlemin yokluğu meselesi 

arasında değişmektedir. Yaklaşımlardaki farklılığın önemli bir nedeni hükümet ve toplumun konuya 

yönelik ilgi seviyesi ve bağlantılı gerçek durum olabilir (bkz. bölüm 5.2.1. ve 5.2.2.). 

5.3 İş piyasasındaki mezunlar: İşsizlik ve eğitimden işe geçiş  

Bu bölüm, mezunların AYA ülkelerinde iş piyasasındaki durumunu analiz etmektedir (66). Daha önce 

yukarıda da bahsedildiği üzere, İstihdam Çalışma grubunun kavramlaştırmasına göre, istihdamın bir 

yönü de yükseköğretim mezunlarının öncelikli olarak iş alımı yeteneği kazanmasıdır. Bu tanıma 

istinaden, yükseköğretim mezunlarının işsizlik miktarı, iş piyasasının eğitimli genç kişilerden 

beklentilerine yönelik bulgular verebileceği için bu miktarlara bakmak iyi bir başlangıç olabilir. 

Yine de istihdamı ölçmeye yönelik uygulanmakta olan bu yöntemin de sınırlılıkları bulunmaktadır. 

İstihdam ve işsizlik sadece genç bireylerin aldığı eğitimin kalitesine bağlı değildir. Bir yandan, 

ekonominin ve iş piyasasının genel durumundaki değişiklikler iş imkânlarının en önemli belirleyicisidir. 

Öte yandan da, bireyin istihdam beklentilerini etkileyen birçok etmen vardır.  Bu da, aynı eğitimi alan 

tüm mezunların iş piyasasında benzer fırsatlara sahip olamadığı anlamına gelmektedir. Bu etmenler; 

çalışma biçimini (tam zamanlı ya da yarı zamanlı), öğrencinin konumu ve hareketliliğini, mezunların iş 

tecrübelerinin yanı sıra yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni ya da sosyal sınıfı içermektedir (Harvey 2001, s. 

103). Son etmenler dizisine gelince, mezunların iş piyasasında karşılaşabilecekleri ayrımcı uygulamalar 

sıklıkla istihdam tartışmalarında gözardı edilmektedir (Morley, 2001). 

Bu meseleler, ayrıca yükseköğretim kurumlarının mezunlarının istihdam beklentilerine katkısının 

ölçülmesindeki zorluklara da ışık tutmaktadır (Harvey, 2001; Little, 2001). İstihdam kazanımı, çeşitli 

bağımsız etmenlere bağlı olduğu için mezun istihdam ve işsizlik oranlarını yükseköğretim 

kurumlarının mezunlarının istihdamını arttırma yeteneğinin bir göstergesi olarak kullanmak yanıltıcı 

olabilir.  Başka önlemler, öğrencilerin yeterliliğini inceleyen istihdam denetimi ya da mezunların 

                                                        
65

 Bkz: http://www.hea.ie/en/node/1386 
66

 Bu bölümde “mezunlar” kavramı üçüncü düzey eğitime katılan kişileri kastetmektedir. 

http://www.hea.ie/en/node/1386
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mezuniyet sonrası iş memnuniyetlerini ortaya koyan mezun memnuniyet anketlerini kapsayan çeşitli 

uygulamalardır (Harvey, 2001). İstihdam denetimleri, istihdam kavramının farklı bir yanını temel 

alırken (67) mezun memnuniyet anketleri üstteki tanımın ‘anlamlı’ bölümü ölçülmek istendiğinde 

kullanışlı bir araç olacaktır (Harvey, 2001). Avrupa’da hâlihazırda iş memnuniyetiyle ilgilenen az 

sayıda karşılaştırılabilir anket (68) bulunmaktadır. Sonuçlara ilişkin bölüm 5.4 ve 5.5 ‘deki tartışmalarda 

bilgi vermektedir.  

Bu kavramsal sorunların yanı sıra, veri elde etmede de mezunların istihdamının analizi konusunda 

bazı kısıtlamalar vardır. Örneğin, bazı ülkelerde doktora mezunlarının istihdamı endişe konusu olmasa 

da veri yetersizliği nedeniyle lisans ve yükseklisans mezunlarının analizinin yapılması mümkün 

olamamaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı, bu rapor mezun işsizlik oranını mezunların beklentilerinin ana göstergesi 

kabul etmektedir. Ek olarak, eğitimden işe geçişin ortalama süresi de bu bölüme dahildir. Dahası, 

istihdamın şu anda kullanılan tanımının, mezunların anlamlı bir iş bulabilme yeteneğini de içerdiği 

gerçeğinin kavranması için bölüm 5.4 ve 5.5 de rapor mezunların gelirleri ve nitelik uyumsuzluklarını 

iş kalitesini gösteren göstergeler olarak kullanacaktır. Mezun anketlerine göre, bu değişkenlerin ikisi 

de mezunların iş memnuniyetlerini etkilemektedir (Støren & Arnesen, 2011). 

İşsizlik oranları, doktora derecesinin göreceli değerine yönelik değerli bilgiler sağlamaktadır. Şekil 5.6 

20-34 yaş aralığındaki kişilerin eğitimsel başarı seviyelerine göre işsizlik oranını göstermektedir. Yıllık 

örneklerin az sayısı nedeniyle, sadece 2006-2010 yıllarının ortalamaları gösterilmektedir. Bu en son 

ekonomik değişikliklerin ışığında istihdam beklentilerinin analizine olanak sunmamaktadır.  
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 İstihdam denetimlerini istihdam göstergesi inşa etmek için kullanmak istihdamın mezunların edindiği ve iş 
verenlerin verilen iş için gerekli bulduğu bir dizi yeterlilik olarak tanımlamayı farzetmektir. (Harvey, 2001). 
68

 Bu tarz karşılaştırılabilir mezun anketleri 1998 ve 2000 yıllarında yürütülen on iki ülkeyi kapsayan CHEERS 
projesini (Allen & van der Velden, 2011), 2005-2006’da onaltı ülkeyi kapsayarak yürütülen REFLEX 
projesini(Allen & van der Velden, 2011) ve REFLEX’den iki ila üç yıl sonra onun yöntemini beş ek ülkede takip 
ederek yürütülen HEGESCO projesini (Allen & van der Velden, 2011) içermektedir.  
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Şekil 5.6: Eğitim kazanımları seviyesine göre 25-34 yaş aralığındaki bireylerin işsizlik oranları (%), 

2006-2010 

 

 Yüksek eğitim kazanımı  

 Orta eğitim kazanımı 

  Düşük eğitim kazanımı  

Notlar:  Veriler, Gürcistan ve Ukrayna 2010 verilerine işaret etmektedir. Bu nedenden dolayı, Bologna medyanı, bu 

iki ülkeyi de kapsamaktadır.  

  Veriler, en ortalama ve küçük ülkelerdeki örneklere dayanmaktadır.  

  Veriler, yüksek eğitim seviyesine sahip olan bireylerin işsizlik oranına göre    

   düzenlenmektedir. Medyan değeri, yüksek eğitim seviyesine sahip olan   

   bireylerin işsizlik oranına işaret etmektedir.  

Kaynak:  Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA). 

Ortalama olarak, eğitim seviyesi yükseldikçe genç bireylerin işsizlik oranları düşmektedir.  AYA 

ülkelerinin yarısında, düşük seviyesine sahip olan genç bireylerin işsizlik oranı (en düşük lise/düşük 

orta öğretim seviyesi, ISCED 0-2) %19’dan yüksektir. Orta derecede eğitim almışlarda ise medyan 

oranı %10.6 ( en çok ön lisans eğitiminde bulunanlar, ISCED 3-4) ve lisans yeterliliği olan genç 

bireylerde sadece %6.4’tür. 

Düşük ve yüksek eğitim düzeyine sahip olan gençler arasındaki en büyük açık (%28’e %4 ile) 

Almanya’nın takip ettiği (%31’e %4 ile) Çek Cumhuriyeti ve ( %62’ye %7 ile) Slovakya’dadır. En çok bu 

ülkelerde bir yükseköğretim derecesi kazanmak gençlerin iş piyasasından beklentilerini 

geliştirmektedir. Buna karşın, yüksek ve düşük eğitimlilerin işsizlik oranları arasında hemen hemen hiç 
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farkın olmadığı ülkeler Kıbrıs, Portekiz, Yunanistan veTürkiye’dir. İlginçtir ki son iki ülkede yüksek 

derecede eğitim almış genç işsizlerin oranı düşük derecede eğitim almış olanlardan fazladır. Bu 

durum Gürcistan’da da, daha fazla olmakla beraber (düşük eğitime sahip bireylerdeki işsizlik oranı 

%20 iken orta dereceli eğitimde %31 ve yüksek eğitimlilerde %30dur.)böyledir.  

Bununla beraber Şekil 5,7’de de görüldüğü gibi durum kadınlar ve erkekler için farklı olabilir.  

Örneğin, farklı eğitimsel alt yapıları olan bireylerin işsizlik oranları arasında büyük farklılıkların 

olmadığı Yunanistan ve Türkiye’nin durumunda kadınlar söz konusu olduğunda fark bulunmaktadır. 

İki ülkede de kadınların işsizlik oranı erkeklerinkinden çoktur. Bununla birlikte, Yunanistan’da 

kadınlarda yüksek bir nitelik elde etmek işsizlik olasılığını azaltmaktadır (düşük eğitimli kadınlarda 

işsizlik oranı %24 iken yüksek eğitimde %18’dir.). Türkiye’de ise, düşük eğitim alt yapısı olan 

kadınlarda işsizlik oranı en düşük iken istihdam beklentilerinde en kötü durumda olan orta dereceli 

eğitimi olan kadınlardır. 

Genel olarak eğitim seviyesi arttıkça cinsiyetlerdeki farklılıklar azalmaktadır. İki cinsiyet arasındaki 

medyan oranları neredeyse aynıyken ortalama olarak yüksek nitelik elde etmek kadınların istihdam 

beklentilerini erkeklerden daha çok etkilemektedir. Bunun doğru olmadığı ve erkek işsizlik oranlarının 

kadın işsizlik oranlarından yüksek olduğu düşük eğitimliler arasında kadın ve erkeklerde nispeten 

büyük farklılıkların olduğu ülkeler İrlanda, Moldova ve Gürcistan’dır. Bununla birlikte bu ülkelerde 

cinsiyet farkı, yüksek eğitim kategorisinde azalmıştır. Ancak, Gürcistan’da yukarıda da tartışıldığı 

üzere kadın ve erkeklerin arasındaki fark yüksek eğitimlilerde düşükken, yüksek eğitimlilerin işsizlik 

oranları düşük eğitimlilerden fazladır. Eğitim seviyelerine bakılmaksızın kadın ve erkeklerin işsizlik 

oranları arasındaki en büyük fark Ermenistandadır. 
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Şekil 5.7: Cinsiyet ve eğitim kazanımları seviyelerine göre 20-34 yaş aralığındaki bireylerin işsizlik 

oranı (%), 2006- 2010 

 

ab  Bayan/Bay       Yüksek eğitim Kazanımı  

 Orta eğitim kazanımı        Düşük eğitim kazanımı  

Notlar:  Veriler, Gürcistan ve Ukrayna 2010 verilerine işaret etmektedir. Bu nedenden dolayı, Bologna medyanı, bu 

iki ülkeyi  de kapsamaktadır.  

  Veriler, en ortalama ve küçük ülkelerdeki örneklere dayanmaktadır.  

  Cinsiyete ilişkin güvenirlikteki problemler, İrlanda, Çek Cumhuriyeti,   

   Slovakya, İsviçre ve Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti için de   

   geçerlidir.  

  Veriler, yüksek eğitim seviyesine sahip olan bireylerin işsizlik oranına göre    

   düzenlenmektedir 

Kaynak:  Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA). 

Farklı eğitimsel kazanım seviyeleri olan gençlerin istihdam bakış açılarını karşılaştırmanın başka bir 

yolu da eğitimden işe geçişin ortalama süresinin incelenmesidir (Şekil 5.8.). Bu geçiş döneminin süresi 

formal eğitimden son kez ayrılma tarihi ile en az üç ay süren ilk işe başlama tarihi arasındaki fark 

olarak tanımlanmaktadır (EACEA/Eurydice 2012, s. 179). ). Avrupa eğitiminde anahtar veri 2012 ‘de 

de betimlendiği gibi, tüm ülkelerde yüksek eğitimsel başarısı olan kişiler, ilk iş konumlarını sadece 

ikincil eğitimi olanlardan hızlı bulmaktadır (EACEA/Eurydice 2012, s. 178). Bu da demektir ki, yüksek 

eğitim başarısı sadece işsizlik oranlarını azaltmamakta ayrıca daha kısa istihdam arayış dönemine de 



138 
 

işaret etmektedir. Düşük ve yüksek eğitimsel başarısı olan kişilerin ortalama geçiş uzunluğu arasında 

ki en yüksek fark Slovakya, Bulgaristan ve Polonya’dadır.    

Yüksek eğitimliler arasında eğitimden işe geçişin en uzun olduğu ülkeler 2009’da Yunanistan (12 ay) 

ve İtalyadır (9.8 ay). En kısa arama dönemi ortalamaları İzlanda (2.1 ay), Malta( 2.6 ay) ve Estonya 

(2.8 ay) da kaydedildi.  

Şekil 5.8: Eğitim kazanımları seviyesine göre eğitimden iş yaşamına geçişteki ortalama süre, 2009 

Aylar             Aylar 

 

 En düşük ortaöğretim öncesi eğitim kazanımları  

 Ortaöğretim sonrası eğitim kazanım  

 Yükseköğretim eğitim kazanım  

 

 En düşük ortaöğretim öncesi eğitim kazanımları  

 Ortaöğretim sonrası eğitim kazanımı 

Yükseköğretim eğitim kazanım  

Notlar:   Eğitimden işe geçiş süresi formal eğitimin son kez bırakıldığı gün ile en az üç ay süren   

   ilk işe giriş tarihleri arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, ilk kayda değer   

   işine giren kişileri kapsamaktadır. Gösterge, işe alınan 25-34 yaş grubu içindeki belli   

   bir eğitim seviyesine katılmış olan kişilerin sayısını aynı yaş grubundaki toplam nüfusa  

   bölerek hesaplanmıştır.  

   Sonuçların çoğu geçiş olaylarını hatırlama sorunlarından kaçınmak için formal eğitimi  

   beş yıl içinde terketmiş olan kişilere dayanmaktadır. Bu özellikle de “ilk iş tarihi”’ne  

   yönelik hiç cevap olmaması oranı sınırın oldukça üstünde olan Birleşik krallıktaki  

   durumdur. Beş dönemi ayrıca ülke başına örnek büyüklüğü için de en uygun sınır   

   değeri olarak görülmektedir. Bazı ülkelerde zorunlu askeri ya da kamusal hizmet daha   
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   uzun geçiş süresi ortalamalarına katkı sağlamaktadır. Bu özellikle Bulgaristan (1.2 ay),   

   Yunanistan (4.3 ay), Kıbrıs (2.6 ay) ve Avusturya (1.5 ay)’daki durumdur. Diğer  

   ülkelerde bu durumda ya az sayıda kişi vardır ya da hiç kişi yoktur.  

              Veriler üçüncü derece eğitimi olan kişilerin eğitimden işe geçişinin ortalama  

   uzunluğuna göre sıralanmıştır. Medyan değer üçüncü derece eğitimi olan kişilerin  

   ortalama geçiş uzunluğunu göstermektedir.  

Kaynak: Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA).  

Genç bireylerin farklı eğitimsel kazanım seviyelerinin karşılaştırılmasının yapılmasının yanı sıra, iyi 

eğitim almış olanların arasındaki farklara da yakından bakılabilir. Şekil 5.9, mezuniyetten sonraki 

yıllara bakarak (yine 2006-2010 yıllarının ortalamasıyla)  20-34 yaşındaki lisans mezunlarının işsizlik 

oranlarını gözler önüne sermektedir. Grafik veri derlenmesinden üç ya da daha az yıl önce mezun 

olmuş genç bireylerle, mezuniyetleri veri derlenmesinden 3 yıldan çok daha önce olmuş olanları 

ayırmaktadır. Bu gösterge, yeni mezunların iş piyasasına giriş beklentilerini daha deneyimli genç 

bireylerin iş durumlarıyla karşılaştırarak vermektedir.  

Genelde, yeni mezunların işsizlik oranı daha deneyimli genç bireylerinkinden önemli ölçüde fazladır. 

AYA ülkelerinin yarısında yeni mezunların işsizlik oranı %10’dan fazladır. Bu, mezuniyetlerinin 

üzerinden 3 ya da daha çok yıl geçmiş olan genç bireylerin işsizlik oranlarının(%3.2) medyanından üç 

katından daha fazladır. Yeni mezunlar ve daha deneyimli olanların arasındaki farkın en çok olduğu 

ülkeler Kıbrıs (%13.2 ve %3.1), Romanya( %13.8 ve %2.6) ve Slovakya (%12.4 ve %2.2) iken farkın en 

az olduğu ülkeler Finlandiya (%6.8 ve% 3.8), İzlanda (%3.8 ve % 2.2 ) ve İsviçre’dir (%4.1 ve %2.4 ). 

Yeni mezunlar ve daha deneyimli genç bireyler arasındaki bu farklılık, kadın ve erkekler konusunda da 

aynıdır (bkz. Şekil 5.10’da kadınlar ve erkeklerin işsizlik oranları ayrı ayrı betimlemektedir.) Verinin 

bulunduğu ülkelerin yaklaşık üçte ikisinde aradaki fark erkekler söz konusu olduğunda kadınlardan 

biraz daha fazladır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Şekil 5.9: Mezuniyetten itibaren, yıl sayısına göre 20-34 yaş aralığındaki mezun bireylerin işsizlik 

oranları (%), 2006-2010 

 

 3 yıl veya daha az deneyim     3 yıldan fazla deneyim 

  

3 yıl veya daha az deneyim 

3 yıldan fazla deneyim 

Notlar:  Veriler, en ortalama ve küçük ülkelerdeki küçük örneklemleri içermektedir. "3 yıl veya daha az deneyim"  

   kategorisi mezuniyetten sonraki ilk yılı hariç tutmaktadır.  

  Veriler, son dönemde mezun olanların işsizlik oranlarına göre düzenlenmektedir   

   (veri toplamadan once 3 yıllık veya daha az süredir mezun olanlar). Medyan   

   değeri, son dönemde mezun olanların işsizlik oranına işaret etmektedir.  

Kaynak:  Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA)  
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Şekil 5.10: 20-34 yaş aralığındaki bireylerin cinsiyete ve mezuniyet sonrası yıllara göre  işsizlik 

oranları (%), 2006-2010 

 

 

ab  Bayan/Bay       Yüksek eğitim Kazanımı  

 Orta eğitim kazanımı        Düşük eğitim kazanımı  

Notlar:  Veriler, en ortalama ve küçük ülkelerdeki küçük örneklemleri içermektedir. "3 yıl veya daha az deneyim"  

   kategorisi mezuniyetten sonraki ilk yılı hariç tutmaktadır.  

  Veriler, son dönemde mezun olanların işsizlik oranlarına göre düzenlenmektedir   

   (veri toplamadan once 3 yıllık veya daha az süredir mezun olanlar).   

Kaynak:  Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA)  

Bu veriler göstermektedir ki lisans eğitimi almak bir çok ülkede genç bireylerin istihdamını ilerletirken 

yeni mezunlar iş piyasasında zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu sonuç, yine yükseköğretim kurumlarının 

işsizlik oranlarını temel alan performans değerlendirmelerine dair sorunlara dikkat çekmektedir. Bu 

verileri değerlendirmenin olası bir yolu, istihdam kararlarındaki iş deneyimleri gibi işverenlerin değer 

etmenleridir. Bu etmenler, açıkca yükseköğretim kurumlarının kontrolleri dışındadır. Yine de, 

yükseköğretim kurumlarındaki işe yerleştirmelerin de dahilinde şimdiki işsizlik kalıplarının 

değişmesine yardımcı olabileceği tartışılmaktadır. 
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5.4 Eğitimin öznel getirileri: gelir ve eğitimsel kazanım 

Çeşitli lisans derecelerine sahip olan kişilerin beklenen gelirleri, mezunların iş piyasası beklentileriyle 

ilgili tartışmaların bir parçasıdır. Varsayım şudur ki daha yüksek eğitimsel kazanım - ve buna bağlı 

eğitime yönelik daha yüksek seviyedeki yatırım- mezuniyet sonrası daha iyi geliri olan işlerle telafi 

edilmelidir. İstihdam kavramı çizgisinde, “anlamlı” işin tanımı (ekonomik ödül olarak görüldüğünde) 

işin karşılığında alınacak geliri içerebilmektedir. Mezun anketleri de, ücretler ve iş memnuniyeti 

arasında olumlu bir ilişki bulmuştur (bkz. örn. Støren & Arnesen, 2011). Yine de, istihdamı ölçmek için 

gelir tabanlı göstergeler kullanmanında istihdam ve işsizliğe dair göstergeler gibi bazı sınırlılıkları 

bulunmaktadır. 

Eğitimsel kazanım ve gelir arasındaki ilişkiye yönelik varsayım AYA genelinde doğru olmakla birlikte 

eğitimin getirilerinin boyutları ülkeler çapında değişmektedir. Şekil 5.11, yüksek bir eğitimsel nitelik 

almanın eklenmiş değerlerini doğrulayarak eğitimsel kazanımlarına göre AYA’daki çalışanların 25,50 

ve 75 lik yüzdelik dilimlerini göstermektedir. Lisans eğitiminin tamamlanmasının brüt gelir üzerine 

kayda değer bir etkisi gözükmektedir. 2010’da lisans eğitimli çalışanlarının gelirlerinin medyanı 

sadece ilköğretimi tamamlamış olanların iki katı ve ortaöğretimi tamamlayanların (ortaöğretim 

sonrası eğitim) %60 oranında daha fazlasıdır (Ülke kapsamı için terimler dizinine ve yöntem notlarına 

bakınız.).  Lisans eğitimini tamamlamış çalışanların sadece %25’inin 15.000 eurodan az -satınalma 

gücü standartında- yıllık brüt geliri varken, yarısı en azından 26000 euro (medyan) kazanmış ve %25’i 

40000 eurodan fazla kazanmıştır (%75’lik yüzdelik dilim). 

Yine de lisans eğitimi, yüksek gelir için bir garanti değildir. Sadece ortaöğretim öncesi seviyesinde 

eğitim tamamlayan işçilerin %25’i 20 000 euro ortalamadan fazla kazanırken, lisans eğitimini 

tamamlayanların %25’i 15000 eurodan az kazanmaktadır. Gelirlerdeki bu farklılıklar, tüm lisans 

mezunlarının lisans niteliği taşıyan işlerde çalışmadığı gerçeğiyle bağlantılı olabilir (bkz. bölüm 5.5).  

Şekil 5.12, ülkelere göre üçüncü seviye ve daha düşük seviye eğitimine sahip olan çalışanların yıllık 

brüt gelir medyanları arasındaki yüzdelik farklılıklarını göstermektedir. 2010’da her ülkede lisans 

eğitimi tamamlayanların brüt gelirinin medyanı sadece ortaöğretim öncesi ve sonrası eğitim 

seviyesini tamamlamış olanlardan yüksektir. 

Ortaöğretim sonrası eğitimi yerine lisans eğitimini tamamlamanın medyan gelirinine etkisi İsveç ve 

Danimarka’da %20’den, Portekiz, Litvanya ve Letonya’da %100’e dek değişmektedir. Üçüncü seviye 

ve düşük ikinci seviye eğitim alan çalışanların medyan kazançları arasındaki farklılıklar çok daha 

çeşitlidir. En az farklılığın olduğu ülkeler (%60 civarıyla) Belçika ve Fransa iken, İsviçre’de üçüncü 

seviye nitelikleri olan çalışanların medya gelirleri sadece düşük ikinci seviye eğitimi 

tamamlayanlardan dört kat fazladır. Bu kadar yüksek bir yüzdelik oranı üçüncü düzey eğitim 

derecesine sahip olmanın çok yüksek bir ödül olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 5.11: AYA bünyesinde çalışanların yıllık gelirlerinin 25, 50 ve 75 oranına eğitim kazanımlarına 

göre avro olarak yansıması, 2010 

 

Yüksek  

Orta  

Düşük  

P25 

 P50  

 P75 

Notlar:  Hesaplama, değişkenin "çalışanın nakit parası veya nakit paraya yakın geliri" ve    

   PY020G değişkenin "Nakit olmayan çalışan geliri" toplamı şeklinde yapılmaktadır.   

   Detaylar için, terimler dizini ve yöntemsel notlara bakınız. Yaş grubu, 16 üstünü   

   içermektedir.  

Kaynak:  Eurostat. 

Şekil 5.12: Yükseköğretim çalışanlarının ortalama yıllık gelirlerinyle en düşük eğitim seviyeleri 

arasındaki fark,  2010 

Ortaöğretim sonrası eğitime nazaran yükseköğretim  

 

Ortaöğretim öncesi eğitime nazaran yükseköğretim  

 

Notlar:   Veriler, Kıbrıs ve İrlanda 2009 verilerine işaret etmektedir.  

  Yaş grubu, 16 üstünü içermektedir.  

Veriler, yükseköğretim çalışanlarının ortalama yıllık gelirlerinyle en düşük eğitim seviyeleri arasındaki farka 

göre düzenlenmektedir.  

Kaynak:  Eurostat. 
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5.5 Yüksek öğretim nitelikleri ve iş piyasasının talebi: nitelik 
uyuşmazlığı 
Yükseköğretim mezunları mezuniyetten sonra sadece (iyi ödeme yapan) iş bulmak değil ayrıca 

tercihen eğitim boyunca edindikleri bilgi ve becerilerle eşleşen “anlamlı” bir iş bulmak zorundadırlar. 

Eğitimsel kazanım ve bir mesleğin eğitimsel gereksinimleri arasındaki kusurlu bir eşleşme beceri (ya 

da nitelik ) uyumsuzluğuna işaret eder. En çok anılan uyumsuzluk dikey uyumsuzluktur. Bu durumda, 

edinilen ya da istenilen eğitim ya da yetenek seviyesi arasında çelişki bulunmaktadır (Cedefop 2010, 

s. 13). Mezun anketlerine göre, dikey uyumsuzluğun iş memnuniyeti üzerinde güçlü bir olumsuz etkisi 

vardır (Støren & Arnesen, 2011).  

Bireysel seviyede dikey uyumsuzluk aşırı ya da yetersiz eğitim şeklini alabilmektedir. Aşırı eğitim en 

kolay aşırı nitelik olarak kavranabilir: birey eğer mesleğin gerektirdiğinden çok daha yüksek bir 

niteliğe sahipse aşırı niteliklidir (Cedefop 2010, s. 13). Bunun aksine yetersiz nitelik verilen işin 

gerektirdiğinden daha düşük niteliğe sahibi olmayı kastetmektedir (Ibid.). Elbette, belli meslekleri icra 

edebilmek için bireyin nitelik seviyesi ile sahip olduğu beceri ve yetenekleri arasında farklılık olabilir. 

Bu da, aşırı eğitimin de sadece formel olabileceği anlamına gelir (Ibid.). Başka bir deyişle, bir kişinin 

resmi olarak çok yüksek nitelikleri varken aynı zamanda asıl yeterliliklerinin de işin gereklilikleri ile 

uyuşabilmesi mümkündür. Yine de, istihdam ölçütü temel alınarak yükseköğretimin değerlendirilmesi 

girişiminde bulunulduğunda aşırı nitelik oranlarının incelenmesi (örn. icra ettikleri meslek için 

nitelikleri çok fazla olan kişilerin oranı) faydalı bir başlangıç noktası olabilir.  

Yükseköğretim mezunlarının düşük nitelik isteyen işlerde çalışması, farklı nedenlerden dolayı 

gerçekleşebilmektedir. İlk olarak, bu durum yükseköğretim kurumlarının mezunları istihdam ihtiyacı 

ile eşleşen gerekli becerilerle donatamadığını göstermektedir (detaylı bilgi için Allen & de Weert, 

2007). Bu durumda, istihdamı iyileştirme önlemleri aşırı nitelik oranlarının azaltılmasına katkı 

sağlayabilir. Yine de bölüm 5.3’de tartışıldığı gibi, nitelik uyumsuzluklarını etkileyen yükseköğretim 

kurumlarının kontrolü dışında olan birçok etmen vardır. Örneğin, üçüncü seviye eğitim mezunlarının 

sayısı kadar yüksek nitelik gerektiren iş olmayabilir. Bu olay, ihtiyaç fazlası beceri (69) olarak 

anılabilmektedir ve yeniliklerin teşvik edilmesiyle olduğu kadar iş piyasasının tahmini aracılığıyla ve 

eğitim sistemi ve iş piyasası ihtiyacı arasındaki ilişkinin incelenmesiyle azaltılabilmektedir. Aksi 

takdirde, iş piyasasındaki kusurlar ya da ayrımcılık nedeniyle, mezunlar onlarla uyuşan işler 

bulamamaktadır ya da bu işlere girememektedir.  

                                                        
69

 Beceri bolluğu “belli bir becerisi olan kişi miktarı talep edileni aşınca” gerçekleşir. (Cedefop 2010, s. 13). 
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Özellikle de katılım oranları ile karşılaştırıldığında kadınlar ve erkekler ya da o yerin vatandaşı 

olmayanlar(70) için farklı aşırı nitelik oranları bu tarz sorunlara işaret edebilmektedir. Bu durumda, 

yeterli önlem karşılıkları temel olarak iş piyasasına yoğunlaşmaktadır. 

Bu bölüm, yükseköğretime sahip olan ve yükseköğretim nitelikleri gerektirmeyen bir makamda olan 

genç bireylerin yüzdeliği olarak tanımlanan aşırı nitelik oranlarına bakmaktadır (ISCO meslek seviyesi 

4 den 9 dek). Öte yandan, bu tarz bir göstergeye güvenmenin birçok kısıtlaması bulunmaktadır. 

Öncelikle bir iş kesimine sabit bir eğitim seviyesi atamak nispeten katı bir durumdur ve değişen iş 

dünyasına hızla uyarlanamamaktadır. Aynı zamanda, aynı iş kesimindeki farklılıkları da göz ardı 

etmektedir (van der Velden & van Smoorenburg 1997, s. 1). Bu nedenlerden dolayı – kendi uyarıları 

olmasına rağmen -  kişisel beyan, dikey uyumsuzluk için mesleki sınıflandırmaya dayalı yöntemerden 

daha doğru bir önlemdir (van der Velden & van Smoorenburg, 1997). Ek olarak, dikey uyumsuzluk, 

mesleki uyumsuzluk temel alınarak ölçülmeye çalışıldığında bile bu raporda kullanılan 9. seviye 

ölçekten daha detaylı bir iş kategori listesi gerekmektedir (Koucký & Zelenka, 2011). Yine de, böyle bir 

gösterge daha sonraki analizler için bir başlangıç noktası olabilir.  

2010 verilerine dayanan Şekil 5.13, genelde yükseköğretim nitelikleri gerektiren işlerde çalışan ve 

çalışmayan 25-34 yaşındaki kişilerin yüzdelik dilimlerini göstermektedir (ISCO 1, 2 ve 3). Verilerde tüm 

AYA, mevcut değildir. Veri sağlanabilen ülkelerde yükseköğretim eğitimi alan gençlerin kabaca beşte 

biri (%20’si) sahip oldukları iş için aşırı nitelikli olarak kabul edilmiştir. Böylelikle, bunlar 

yükseköğretim nitelikleri gerektirmeyen mesleklerde işe alınmışlardır. Bu pay, 2000 ve 2010 arasında 

yükselen katılım oranlarına ve yükseköğretimin kitleselleştirilmesine rağmen epey sabit kalmıştır (bkz. 

Bölüm 1). Bu aşırı nitelik oranlarının artan öğrenci sayısından ziyade iş piyasasındaki yapı ve 

yeniliklerden etkilendiğini göstermektedir. Aşırı nitelik oranı medyanı %18,1’dir. 

Verinin mevcut olduğu ülkelerin altısında aşırı nitelik oranı %30 civarında ya da ondan yüksektir. 

Bulgaristan (%30), Yunanistan (%30.1 ), İtalya (%30.4 ), İrlanda (%37 ), Kıbrıs (%37.6 ) ve İspanya 

(%38). Aşırı nitelik oranı %15’in altında olan yedi ülke Slovenya (%14.1), İzlanda (%13.9 ), Romanya 

(%13.29, Slovakya (%11.6), Hırvatistan (%11 ), Çek cumhuriyeti  (%9.2 ) ve Lüksemburg (%5.1 )’tur. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70

 2009 verilerine dayanarak, Eurostat (2011b, p. 76)  20-64 yaş grubunda EUdaki yabancı doğumlularda aşırı 
nitelik oranı bütün nüfusun aşırı nitelik oranından çok daha fazla olduğu sonucu çıkarılmıştır.(%33 den % 21’e)". 
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Şekil 5.13: 25-34 yaş aralığında bulunan ve ISCO 1 veya 2 (bürokratlar, üst düzey memurlar, 

yöneticiler ve profesyoneller) ve ISCO 3’de (teknisyenler ve profesyonel yardımcıları) görev yapan 

yükseköğretim kurumundaki bireylerin (ISCED 5-6) dağılımı, (2010) 

 

Notlar:   Lüksemburg, Malta, Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti’ne ilişkin veriler, örneklem  

   grubunun küçük olmasından dolayı güvenirliliği oldukça düşüktür. Lüksemburg, Malta’yla ilgili kesin sonuçlar,  

   örneklem grubunun küçük olmasından dolayı yayımlanmamaktadır.  

  Veriler, ISCO 1, 2 veya 4’de çalışmayan bireylerin oranlarına gore düzenlenmektedir.  

Kaynak:   Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA) 

Aşırı nitelik oranlarında kadınlar ve erkekler arasında büyük farklar bulunmamaktadır (bkz. Şekil 5.14). 

Ortalama olarak, kadınların kendi niteliklerinden daha düşük işlere girmesi daha olasıdır ancak bu 

konuda ülkeler arasında çok sayıda farklılık bulunmaktadır. Örneğin, Moldova ve Rusya’da genç 

erkekler, neredeyse kadınların iki katı nitelikli iken, Finlandiya ve Macaristan’da genç kadınlarda bu 

durum yaklaşık 1.4 kat fazladır.  
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Şekil 5.14: 25-34 yaş aralığında bulunan ve ISCO 1 veya 2 (bürokratlar, üst düzey memurlar, 

yöneticiler ve profesyoneller) ve ISCO 3’de (teknisyenler ve profesyonel yardımcıları) görev yapan 

yükseköğretim kurumundaki bireylerin (ISCED 5-6) cinsiyete göre dağılımı, (2010) 

 

 Bayan  

       Bay 

Notlar:   Lüksemburg, Malta, Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti’ne ilişkin veriler, örneklem  

   grubunun küçük olmasından dolayı güvenirliliği oldukça düşüktür. Lüksemburg, Malta’yla ilgili kesin sonuçlar,  

   örneklem grubunun küçük olmasından dolayı yayımlanmamaktadır.  

  Veriler, ISCO 1, 2 veya 4’de çalışmayan bireylerin oranlarına gore düzenlenmektedir.  

Kaynak:   Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA) 

Şekil 5.15, dikey uyumsuzluğu üçüncü düzey eğitim mezunlarının çalışma alanlarına göre 

göstermektedir. Yetersiz yıllık veri nedeniyle, tabloda 2006-2010 yıllarının ortalaması 

gösterilmektedir (ülke kapsamı için terim dizinine ve yöntem notlarına bakınız).  
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Veriler(71) ,konusunda nitelikli gençlerin nitelik seviyelerinin altında olan işlere girmelerinin daha olası 

olduğunu göstermektedir. Dikkate alınan ülkelerin yarısında bu alandaki gençlerin %44’ü aşırı 

niteliklidir. Veri alınan ülkelerin arasında, Yunanistan ve Kıbrıs gençlerin dörtte üçünden fazlasının 

nitelik seviyelerinin altındaki işlerde çalışmaları nedeniyle hizmet sektöründe en yüksek aşırı nitelik 

oranına sahip ülkelerdir (Yunanistan’da %76,2 ve Kıbrıs’ta %81,5). Hizmet sektöründe aşırı nitelik 

oranı en düşük Çek Cumhuriyeti’ndedir (% 29,8’dir).  

Şekil 5.15: Yanlış yerleştirilen 25-34 yaş aralığındaki yükseköğretim öğrencilerinin alana göre oranı 

(ISCO 1, 2 veya 3’de olmayan), 2006-2010 

 

        Medyan  En az   En fazla  

1. Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimi  

2. Beşeri Bilimler, (yabancı ) diller ve sanat  

3. Sosyal bilimler, iş ve hukuk  

4. Fen bilimi, matematik ve bilgisayar  

5. Mühendislik, Üretim ve İnşaar  

6. Ziraat ve Veterinerlik  

7. Sağlık ve Varlık  

8. Hizmetler  

 Medyan     En az      En fazla  

Kaynak:  Eurostat, İş Gücü Anketi (İGA) 

 

 

                                                        
71

 Hizmetler "restoranlar ve turizmden savunma ve askeri hizmetlere kadar geniş bir iş alanını” kapsamaktadır ( 
daha çok detay için bkz. ISCED eğitim alanlarına göre sınıflandırma, e.g. Andersson & Olsson, 1999). 
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En düşük aşırı nitelik oranı olan çalışma alanları sağlık ve sosyal yardım (medyan %.10.5) ve öğretmen 

yetiştirme ve eğitim bilimi (medyan %12.7) alanlarıdır. Yine sağlık ve sosyal yardımda aşırı nitelik 

oranları konusunda ülkeler %5,5’le (Çek Cumhuriyeti), %25,1 (İspanya) arasında farklılaşan bir dağılım 

gösterirken, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimlerinde %5.7 (Türkiye) ile %26.6 arasında bir dağılım 

göstermektedir. Yine de, verilerin her alan ve ülke için mevcut olmadığı vurgulanmalıdır.  

Mezunların nitelik seviyeleri ile eşleşen iş bulma becerilerine ilişkin ülkeler ve çalışma alanları 

konusunda büyük farklılıklar bulunmaktadır. Yine de, nitelik ve beceri seviyelerinin arasındaki olası 

çelişkilerin yanı sıra ISCO sınıflandırmasına olan güvenden kaynaklanan rakamsal sınırlılıklar akılda 

tutulmalıdır. Düzey uyuşmazlığının boyutları ve ülke ile çalışma alanı farklılıklarının nedenlerinin 

araştırılması için daha derin analizler gerekmektedir. 

Sonuçlar 

Erişim ve bitirme oranlarını artırmak ve mezun istihdamını geliştirmek AYA için bir sorun olmaya 

devam etmektedir. Bununla birlikte, istihdam ölçümlerindeki sınırlılıklar ve veri mevcudiyeti 

arasındaki farklar mevcut durumun değerlendirmesini engellemektedir. 

AYA’da artan nüfus oranı daha yüksek eğitimsel nitelik elde etmektedir. Yükseköğretimi 

tamamlamayla ilgili olarak çok fazla veri bulunmamaktadır ve uygun bir göstergenin geliştirilmesine 

yönelik yöntem hala sürmektedir. 2008 yılında, sadece 22 ülkeye ilişkin bitirme oranlarıyla ilgili veriler 

bulunmaktadır ve bu verilerin medyan oranı %72’dir. Mevcut veriler sistemler arasındaki farklılığa 

işaret etmektedir. Mevcut durumdaki çeşitlilik net giriş ve mezun oranlarıyla ilgili istatistikî bilgilerle 

doğrulanmıştır. Buna ek olarak, AYA ülkelerinin çoğu bitirme seviyelerini yükseltmeye yönelik 

önlemleri devreye soktuklarını rapor etseler de yürürlüğe giren önlemlerin kapsam ve içeriğinde 

büyük bir çeşitlilik vardır. Sadece az sayıda ülke, yükseköğretimi tamamlamamaya yönelik bir dizi 

etmeni ele alan kapsamlı ulusal bir strateji benimsemiştir. Bu tarz stratejiler, hem kurumsal hem de 

ulusal düzeydeki girişimleri birleştirmekte ve kurumlar ve öğrenciler için olan teşvikleri 

kapsamaktadır. Buna ek olarak, bu önlemler iyi geliştirilmiş izleme mekanizmaları tarafından 

alınmaktadır. Diğer ülkeler, tamamlama oranlarının yükselmesini doğrudan hedeflemese de geniş 

tedbir girişimlerinin oranların gelişimine katkı sağlamasının beklendiğini rapor etmişlerdir. Diğer 

durumlarda ya yalıtılmış küçük ölçekli projeler ya da bu sorunu ele almaya yönelik hedeflenmemiş 

önlemler göze çarpmaktadır.  

Tedbir tartışmalarında istihdam kavramı çokça kullanılmasına rağmen durumun geliştiğini ya da 

kötüleştiğini güvenilir bir biçimde gösteren göstergelerin tanımlanmasıyla ilgili sorunlar vardır. Bunun 

yerine, veriler genelde düşük eğitimsel başarı seviyeleri olan kişilerle ilişkilendirilerek yükseköğretim 

mezunlarının iş piyasasındaki durumunu yansıtmaktadır. İşsizlik oranlarıyla ilgili olarak istatistikî 

bilgiler göstermektedir ki yükseköğretim mezunu olmak birçok ülkede gençler için istihdam 



150 
 

beklentilerini yükseltmektedir. Benzer biçimde, yüksek eğitimsel başarısı olan kişiler işlerini 

ortaöğretim tamamlamış olan kişilerden daha hızlı bulmakta ve ayrıca ortalama olarak daha çok 

kazanmaktadırlar. Yine de, yükseköğretim mezunları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu durumda, 

yeni mezunlar iş piyasasına girişte sorun yaşayabilir. AYA ülkelerinin yarısında yeni mezunların işsizlik 

oranı  %10’dan fazladır. Bu da, mezuniyeti üzerinden üç ya da daha fazla yıl geçmiş olan gençlerin 

işsizlik oranı medyanının üç katıdır. Buna ek olarak, mezunların yaklaşık %20’si çalıştıkları işte aşırı 

nitelikli olarak addedilebilir, en çok da ‘hizmet’ mezunları bu durumda olması en muhtemel 

olanlardır. Bu yüzdelik oran, 2000 ve 2010 yılları arasında sabit kalmıştır. Bu da aşırı nitelik oranlarının 

artan öğrenci sayısından çok iş piyasası yapısından ve yeniliklerinden etkilendiğini göstermektedir. Bu,  

ayrıca ekonominin genel durumundaki değişiklikler iş imkânlarının kalitesi ve elde edilebilmesinde 

daha önemli bir belirleyici olduğu için istihdam tedbirlerinin etkisinin değerlendirilmesindeki 

zorlukları da vurgulamaktadır. 
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6. YAŞAM BOYU ÖĞRENME 

Bologna Bağlamı 

Yaşam boyu öğrenme en başından beri Bologna sürecinin gündemindeydi ve 2001’deki Prag Bildirgesi 

ile oldukça önem kazandı. Bildirgede şöyle belirtilmiştir: 

Yaşam boyu öğrenme Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın önemli bir unsurudur. Bilgi temelli bir 
toplum ve ekonomiye dayalı olan geleceğin Avrupa’sında yaşam boyu öğrenme stratejileri 
yeni teknolojilerin kullanımı ve rekabetçiliğin zorluklarıyla yüzleşmek ve sosyal uyum, fırsat 
eşitliğini ve hayat kalitesini geliştirmek için gereklidir (72) 

Daha sonraki bildirgelerde (73), yükseköğretimden sorumlu bakanlar, yaşam boyu öğrenme 

mevzusuna döndüler ve Avrupa Yükseköğretim Alanında (AYA) yaşam boyu öğrenme kültürü 

oluşturmada katkı sağlayan çeşitli alanlara dikkat çektiler. Esnek öğrenme yollarının gelişmesini 

artırmaya, önceki öğrenmenin tanınması için fırsatlar yaratmaya, ulusal nitelikler çerçevesi 

oluşturmaya ve yükseköğretim kurumlarıyla işverenleri de kapsayan farklı dış ortaklar arasında daha 

yakın işbirliği kurmaya olan gereksinimin altını çizdiler. 

2008’de, Fransız yetkililerin isteği üzerine, Avrupa Üniversiteler Birliği (AÜB),  yaşam boyu 

öğrenmenin uygulanmasına yönelik on maddesi üniversitelerden, on maddesi hükümetlerden olmak 

üzere yazılan Avrupa Üniversiteleri Yaşam Boyu Öğrenme Tüzüğünü ayrıntılı bir şekilde hazırladılar. 

Belge, Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerle yoğun istişarelere, rektörlerin 

konferanslarına ve çok sayıda Avrupa yükseköğretim ortak kuruluşuna dayanarak hazırlandı. 

Taahhütler, yaşam boyu öğrenmenin birçok yönünü özellikle farklı öğrenci kitlelerini hedefleyen 

esnek, uygun ve yenilikçi programlar hükmünün sağlanmasına ve her türlü önceki öğrenmelerin 

tanınması için sistem oluşturmaya olan ihtiyacı kapsamaktadır. Tüzük, ayrıca yükseköğretim 

kurumları ve farklı kademelerdeki bir dizi ortak arasındaki yapılandırılmış diyalogu güçlendirmeye 

olan ihtiyacı ifade etmektedir. 

Tüzüğün katkısı, yaşam boyu öğrenme ve ortaklık gündemini genişletme arasındaki bağı tanıyan ve 

yeterli örgütsel yapı ve finans mekanizmalarıyla yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen politikalara 

çağrıda bulunan Leuven Bildirgesi tarafından onaylanmıştır (74). Bildirge, ayrıca yaşam boyu öğrenme 

kavramını şu şekilde ifade ederek daha çok özelleştirmeyi amaçlamaktadır: 

 

 

 

                                                        
72

 Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Yükseköğretimden sorumlu Bakanların Toplantısı, Prag, 19 Mayıs 2001. 
73

 Berlin 2003, Bergen 2005, London 2007, Leuven/Louvain-la-Neuve 2009. 
74

 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 
sorumlu Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 
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Yaşam boyu öğrenme, nitelikler elde etmeyi, bilgi ve anlayışı genişletmeyi, yeni beceriler ve 
yeterlilikler kazanmayı ya da kişisel gelişimi zenginleştirmeyi içerir. Yaşam boyu öğrenme, 
(75

)niteliklerin iş temelli yollar kadar yarı zamanlı çalışmaları da kapsayan esnek öğrenme 
yöntemleri yoluyla kazanılabileceğini belirtmektedir. 

Bölüm özeti 

Yukarıda sözü edilen belgeler içinde tanımlanmış politika önceliklerine dayanarak, bu bölüm, 

yükseköğretim sektöründe yaşam boyu öğrenmenin seçilen yönlerini incelemeyi hedeflemektedir. Bu 

amacı gerçekleştirmek için, ilk olarak farklı ülkelerin yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme 

kavramını nasıl anladıklarına ve yorumladıklarına bakmaktadır. Daha sonra, hem mali düzenlemelerin 

yaşam boyu öğrenme hükmünü desteklemek için ne kadar elverişli olduğunu hem de yaşam boyu 

öğrenmenin yükseköğretim kurumlarının bir görevi olduğunun ne ölçüde bilindiğini incelemektedir. 

Bu bölümün önemli bir kısmı, yarı zamanlı yükseköğretim çalışmalarına özel bir odaklanmayla 

yükseköğretim programlarının esnek dağıtım biçimleri konusuna ayrılmıştır. Bu kısım, Avrupa 

Yükseköğretim Alanı içinde yükseköğretim kurumlarının önceki öğrenmenin tanınmasına ne ölçüde 

olanak sağladığının analizini incelemektedir. Bu bölümdeki bütün kısımlarda verilen bilgiler göz 

önünde tutularak, en son kısım, farklı yükseköğretim sistemlerinin geleneksel olmayan öğrencileri 

resmi yükseköğretim programlarına katılmaya çekmekte ne kadar başarılı olduklarına bakmaktadır. 

Okurlar, bu raporun diğer bölümlerinin de yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme konusuyla 

yakından ilgili bilgiler sağladığının farkında olmaları gerekmektedir. Bu yüzden, bu bölümün içeriği, bu 

raporun diğer kısımlarında sağlanan bilgiyle özellikle de yükseköğretimde sosyal boyutla ilgili olan 4. 

bölüm ve yükseköğretim ürünleri ve istihdam edilebilirlik hakkında olan 5. bölüm ile 

tamamlanmalıdır. 

6.1. Yaşam boyu öğrenme kavramının ulusal düzeydeki anlayışı  

Avrupa Üniversiteleri Yaşam Boyu Öğrenme Tüzüğü “yaşam boyu öğrenme terminolojisi birçok 

kavramı kapsamaktadır […] ve büyük ölçüde yerel, bölgesel ve ulusal yorumlamaya bağlıdır” (EUA, 

2008) şeklinde görüşlerini belirtmiştir. Bu, farklı AYA ülkelerinin, kendi yükseköğretim sistemleri 

içinde yaşam boyu öğrenme kavramını nasıl yorumladıklarını ve anladıklarını araştırmayı 

gerektirmektedir. 

BSÇG çalışma raporu sonuçları, AYA ülkelerinin çoğunda yükseköğretimle ilgili yönetim belgeleri 

yaşam boyu öğrenmeye atıfta bulunduğunu ancak bu terimi gerektiği gibi tanımlamadığını ortaya 

koymaktadır. Böyle bir tanımın olduğu yerlerde de, tanımlar beşikten mezara öğrenme ya da 

bireylerin hayatları boyunca örgün, yaygın ve informel eğitimde yürüttükleri bütün öğrenme 

etkinlikleriyle ilgili olarak çok geniş bir özelliğe sahiptir. Bunun güzel bir örneği 2007’de kabul edilen 

Birleşik Krallık (İskoçya) stratejisidir: İskoçya İçin Beceriler- Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Stratejisi. 
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Ülkeler, yükseköğretim kurumlarını içeren yaşam boyu öğrenme hükmünün ana biçimleri hakkında 

rapor vermeye başladıkları zaman uluslarla ilgili belirli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar, 

çoğunlukla yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme ile bağlantılı olan her ülkenin hüküm çeşitleriyle 

ilgilidir. Bazı hükümlere neredeyse bütün ülkelerce değinilirken, bazılarından daha az ya da çok nadir 

bahsedilmektedir. 

Yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme ile ilgili olan yükseköğretim kurumlarının bireylere kendi 

örgün eğitim programlarının yanı sıra, örgün olmayan kurslar sağlamasını içermektedir. Bunu 

tanımlamak için “kısa süreli eğitim” (Finlandiya), “akademik derece/çalışma programı dışında dersler” 

(Vatikan ve Sırbistan) veya “kişisel gelişim kursları”nı  (Birleşik Krallık- İngiltere, Galler ve Kuzey 

İrlanda) kapsayan farklı ifadeler kullansalar da hemen hemen bütün AYA ülkeleri bu tür bir hükümden 

bahsetmektedir. 

Bireyler için örgün olmayan kursların yanı sıra, AYA ülkelerinin önemli bir bölümü geleneksel tam 

zamanlı programlarından farklı birçok düzenlemeyle sağlanan lisans programlarından söz etmektedir. 

Burada, ülkeler esnek yükseköğretim çalışmalarına, yarı zamanlı programlara, açık öğrenime, uzaktan 

öğrenmeye, e-öğrenmeye, dışardan çalışmalara, akşam ya da hafta sonu kurslarına ve vb. gönderme 

yapmaktadır. Ancak, kendi sistemleri öğrencilerine tam zamanlı öğrenci statüsü dışında resmi 

statüyle kayıt yaptırmaya olanak sağlasa bile, bu çeşit bir hükme yer vermeyen bazı ülkeler de 

bulunmaktadır. Bu, Ermenistan, Vatikan, Letonya, Moldova, Romanya, Slovakya (bkz Şekil 6.2) gibi 

ülkeleri de ilgilendirmektedir. 

Yukarıda sözü edilen iki çeşit hükme dayanarak, yani bireyler için örgün olmayan kurslar ve esnek 

düzenlemeler altında sağlanan lisans programları, bunların arasındaki çizginin bazen net 

olamayabileceğini göstermektedi. Bu, özellikle bireylerin, bu programların düzenli öğrencisi olmak 

şartı olmadan derece programlarının farklı modüllerini ya da derslerini takip edebildikleri ülkelerdeki 

durumdur. Böyle bir ihtimal zaten pek çok AYA ülkesinde bulunmaktadır. 

Yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme olarak sıklıkla görülen diğer bir hüküm de devam eden ve 

zaten elde edilmiş niteliklerinin mesleki düzeylerini yükseltme alanıdır. Bu hükümle ilgili olarak, birkaç 

ülke düzenlenmiş uzmanlık alanlarında çalışanların devam eden mesleki gelişiminden açıkça söz 

etmektedir (ör: öğretmenler, tıp doktorları, vb.). 

Yukarıda bahsedilen bütün yükseköğretim hükümlerinden, AYA ülkelerinden en az yarısı bahsederken 

ve bu nedenle yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin en yaygın unsurları olarak görülürken, 

belirli etkinliklerden çok daha az ülke söz etmektedir. Örneğin; önceki öğrenmenin tanınması 

konusuna verilen öneme ilişkin yürütülen çeşitli politikalara rağmen sadece birkaç ülke (Belçika, 

Estonya, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Portekiz ve İsviçre) açıkça bu tür bir 

etkinlikten bahsetmektedir. AYA boyunca önceki öğrenmelerin tanınmasının gelişim düzeyini 
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inceleyen bölüm 6.5’te verilen bilgiler, böyle bir hükümden bahseden ülke sayısının neden hala bu 

oldukça az olduğunu kısmen açıklamaktadır. 

Sadece sınırlı sayıda ülke tarafından bahsedilen diğer etkinlik çeşitleri, endüstri/şirketler için özel 

hükmü ve diğer dış ortakları (Almanya, Macaristan, İtalya, Malta, Moldova, Slovenya ve Birleşik Krallık 

(İskoçya)), konferansları, seminerleri, kongreleri, yuvarlak masalaır ve çalıştaylar hükmünü 

(Avusturya, Lihtenştayn, Moldova, Slovenya ve Birleşik Krallık), hedefe yönelik rehberlik ve danışma 

hizmetlerini (Fransa, Ukrayna ve Birleşik Krallık (İskoçya)), geleneksel olmayan öğrencileri çekmek için 

erişim hükmünü (Portekiz ve Birleşik Krallık) ve yükseköğretim kütüphanelerini kapsayan çeşitli 

yükseköğretim kaynaklarını genel halkın kullanma imkânını (Estonya ve Ukrayna) içermektedir. Bu, bu 

etkinliklerin sadece yukarıda listelenen ülkelerde gerçekleştiği anlamına gelmese de, bunların 

yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin unsurları olarak genellikle düşünülmediğini 

gösterebilmektedir. 

Sonuç olarak, yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme parçalanmış bir kavram – öğe sayısının bir 

ülkeden diğerine değiştiği yerlerde farklı öğrenme çeşitleri hükmünün bir mozaiği- olarak 

görünmektedir. Bazı ülkelerde çok sayıda yükseköğretim etkinliği yaşam boyu öğrenmeye katkısı 

bakımından düşünülürken, diğer örneklerde yükseköğretim kurumlarının genel olarak benimsedikleri 

yaşam boyu öğrenme hükmü listesi hala oldukça kısadır.  

6.2. Yükseköğretim Kurumlarının Belirlenmiş Bir Hedefi Olarak 
Yaşam Boyu Öğrenme 
Yaşam boyu öğrenmenin politika tartışmalarındaki asıl konumu AYA ülkelerinin dörtte üçünde yaşam 

boyu öğrenmenin bütün yükseköğretim kurumlarının tanınmış bir görevi olduğu gerçeğiyle 

yansıtılmıştır. Geri kalan AYA ülkelerinde- Ermenistan, Avusturya, Hırvatistan, Mısır, Gürcistan, 

Moldova, Polonya, Sırbistan, Ukrayna ve Birleşik Krallık (İngiltere, Wales ve Kuzey İrlanda)- bu en 

azından bazı yükseköğretim kurumlarının belirlenmiş bir hedefidir (bkz Şekil 6.1). İkinci kategoride 

sınıflanan ülkeler, genel olarak yükseköğretim kurumlarının bu konuda belirli bir ölçüde özerkliğe 

sahip olduğunu ve yaşam boyu öğrenmeyi hedef bildirimlerine dahil edip etmediğini ve ne ölçüde 

dahil edeceklerine karar verebilmektedir. 
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Şekil 6.1: Yükseköğretim kurumlarının geçerli bir görevi olarak yaşam boyu öğrenme, 2010/11 

 

      Tüm yükseköğretim kurumlarının geçerli görevi 

        Bazı yükseköğretim kurumlarının geçerli görevi 

        Geçerli bir görevi değil  

        Veri bulunmamaktadır 

Kaynak: BSÇG anketi  

Yaşam boyu öğrenmenin bütün yükseköğretim kurumlarının ya da sadece bir kısmının belirlenmiş bir 

hedefi olup olmadığına bakmadan, birkaç ülke, yaşam boyu öğrenmenin ne ölçüde uygulandığıyla 

ilgili önemli çapraz kurumsal değişiklikler göstermiştir. Bazı kurumlarda yaşam boyu öğrenme ana 

hedef gibi görülürken (ör: esnek yükseköğretim programları üzerinde duran açık üniversiteler gibi 

kurumlar), diğer durumlarda yaşam boyu öğrenmeyle ilgili etkinlik akışı daha az önemli 

olabilmektedir. Bu bağlamda, 2010 yılında Norveç’te esnek düzenlemeler altında okuyan öğrenci payı 

%6.3 iken, bazı yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin %40’ından fazlasının esnek öneri içinde 

olduğunu göstererek ilginç bir örnek oluşturmaktadır.  

Yükseköğretim kurumları, önerilerinde yaşam boyu öğrenmenin diğer unsurlarını içermeseler de 

yaşam boyu öğrenme etkinliklerinin belirli türleri üzerine uzmanlaşabilirler. Örneğin; Avusturya’da 

Fachhochschule (meslek yüksekokulu) sektörü (yani meslek edindirme amaçlı yükseköğretim sektörü) 

esnek programların büyük bir parçası olarak nitelendiriliyor fakat önceki öğrenmenin tanınmasına 

dayanan alternatif erişim yolları hükmü bu sektörde hala oldukça sınırlıdır. Diğer bir örnek de, bazı 

yükseköğretim kurumları önceki öğrenmelerle ilgili projelerde yer alırken, birkaç kurumun, 

öğretmenlerin ve eğiticilerin mesleki gelişiminin devamını amaçlayan iyi yapılandırılmış hükümlerinin 

var olduğu Litvanya’dan gelmektedir. 
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AYA ülkelerinin çoğu, yükseköğretim kurumlarının yaşam boyu öğrenme hükmü ve hizmetlerinin 

sağlamasını engelleyebilecek herhangi bir yasal kısıtlama belirtmemektedir. Sadece birkaç ülke, 

yaşam boyu öğrenmenin farklı bölümleriyle ilgili yasal kısıtlamalardan bahsetmektedir. Bu gibi 

kısıtlamalar, önceki öğrenmelerin tanınmasıyla ilgili düzenleme eksikliklerini (Letonya), esnek 

düzenlemeler altında lisans programı sunmanın imkânsızlığını (Sırbistan), katılımcıların lisans 

programlarının ayrı modüllerine kaydıyla ilgili kısıtlamaları (Hollanda) ya da mesleki yükseköğretim 

kurumlarının yüksek lisans sunma imkânsızlığını (Danimarka) içermektedir. 

6.3. Yaşam boyu öğrenmenin finansmanı 

Politika açısından bakıldığında, yaşam boyu öğrenmeyle ilgili mali düzenlemeler hakkında bilgi genel 

olarak özel ilgi gerektiren bir konu olarak görülmektedir. Bununla birlikte, bu alanı kapsayan 

neredeyse bütün karşılaştırmalı incelemeler bu meseleyi karşılamanın zor olduğunun özellikle altını 

çizmektedir (örneğin AYA, Eurydice, 2010). Bu, belirli bir ölçüde, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin 

kavramsal açıklık eksikliğinin bir sonucudur. Bu kavram duruma bağlı olarak yükseköğretim 

hükmünün daha dar ya da daha geniş bir kısmını kastedebilmektedir. İkinci zorluk, yükseköğretimde 

yaşam boyu öğrenmenin farklı mali kaynaklar içeriyor olması ve her bir kaynağın bağıl katkısını 

belirlemenin genellikle oldukça güç olmasıdır. 

BSÇG durum değerlendirme raporu, yaşam boyu öğrenmenin nasıl finanse edildiğini anlatırken, 

ülkeler sıklıkla her türle ilgili mali düzenlemeleri belirterek farklı tür yükseköğretim hükümlerinden 

bahsetmektedir. En genel olarak, farklı esnek düzenlemeler altında sağlanan programları kapsayan 

yükseköğretim lisans programlarıyla, lisanssız yükseköğretim hükmü arasında bir ayrım yapılmaktadır. 

İlk hüküm türü, çoğu kez kısmen ya da tamamen kamu bütçesinden karşılanırken, ikinci tür 

durumunda kamu bütçesinin katkısı genelde çok da kayda değer olmamaktadır. Bununla birlikte, 

lisans eğitimi sağlamayan programların belli türleri (ör; düzenlenmiş uzmanlık alanlarında çalışanların 

mesleki gelişimlerinin devamı, işsizler için kurslar, emekli vatandaşları hedefleyen programlar, vb.) 

sıklıkla tamamen ya da ortaklaşa kamu kaynaklarından finanse edilmektedir. 

AYA ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde, yükseköğretim kurumları, yaşam boyu öğrenme için özellikle 

tahsis edilmiş kamu bütçesini kullanmamaktadır. Yaşam boyu öğrenme için kaynaklar yükseköğretim 

kurumlarının genel bütçesinden gelmektedir, bu da çoğunlukla diğer mali kaynaklarla birleştirildiği 

anlamına gelmektedir. 15 yükseköğretim sisteminde (bilgisi mevcut olan 47 sinden), özellikle yaşam 

boyu öğrenme için tahsis edilmiş bütçeler bulunmamaktadır fakat bu mali kaynaklar bazen yaşam 

boyu öğrenmenin belirli türlerine yönelik olmaktadır. Yaşam boyu öğrenme bütçesinin üçüncü nesil 

üniversiteleri finanse etme niyetinde olduğu Çek Cumhuriyeti’ndeki ya da bütçenin genellikle 

öğretmenlerin ve eğiticilerin hizmet içi eğitimini karşılamak için kullanıldığı Gürcistan ve Slovenya’daki 

durum budur. 
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Yükseköğretim kurumlarının genel ya da özel bütçeleri dışında diğer kamu kaynakları 

yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin finanse edilmesine katkıda bulunmaktadır. Bunlar, Avrupa 

Birliği yapısal fonlarından gelen kaynakları, yükseköğretimden sorumlu bakanlıklar dışındaki 

bakanlıklardan gelen kaynakları içermektedir ve bu ulusal, bölgesel ya da yerel olsun farklı program 

çerçevelerine fon ayrıldığı anlamına gelmektedir. Devlet tarafından sağlanan mali desteği, özellikle 

yaşam boyu öğrenme etkinlikleri içinde yer alan bireylere yönelik vergi teşvikleri yoluyla da 

gerçekleşebilmektedir. 

Sadece birkaç ülke yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme hükmünün ne ölçüde kamu 

kaynaklarından finanse edildiğini ölçebilir durumdadır. Kamu finansmanı ölçüsünün bilgisi mevcut 

olan yerlerde, bu, büyük bir ölçüde bir ülkeden diğerine, belki kısmen yükseköğretimde yaşam boyu 

öğrenme kavramının farklı anlaşılmasıyla ilgili olarak değişmektedir. Romanya, Bosna Hersek, her biri 

ayrı olarak, yükseköğretimde yaşam boyu öğrenme kamu finansmanının hiç olmadığını ya da çok az 

miktarda olduğunu belirtirken, Hollanda, yaşam boyu öğrenme hükmünün yaklaşık %16’sının devlet 

bütçesi tarafından karşılandığını tahmin etmektedir ve Fransa ve Macaristan bu miktarı yaklaşık %30 

olarak değerlendirmektedir. Avusturya ve Norveç daha yüksek kamu finansmanından söz etmektedir. 

Avusturya, bu oranı %85 olarak değerlendirirken, Norveç, yaşam boyu öğrenme için en yüksek fonun 

kamu bütçesinden geldiğini belirtmektedir. İzlanda ve Malta, yükseköğretimde yaşam boyu 

öğrenmenin tamamen devlet tarafından finanse edildiğini bildiren iki ülkedir. 

Yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmeye yapılan özel yatırımlar doğrudan kamu finansmanının 

ölçüsüne bağlıdır. Özel yatırım gerektiren yerlerde bu çoğunlukla katılımcıların kendileri tarafından 

yapılmaktadır. Ancak, özellikle işveren, çalışanın söz konusu programa başlamasını istemişse veya 

işverenlerle çalışanlar arasında sürekli eğitim ve kurslarla ilgili herhangi özel, yerel ya da sektörel 

düzenleme varsa bu işverenler tarafından da yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, yaşam boyu 

öğrenme, işverenlerin katkıda bulunduğu toplu fonlardan tamamen ya da ortak olarak finanse 

edilebilmektedir. Kanunların şirketleri, şirketin türüne ve çalışan sayısına bağlı olan zorunlu katkılar 

yoluyla sürekli eğitim ve öğretim maliyetine katkıda bulunmaya zorladığı Belçika’nın Flaman 

Topluluğunda, Fransa ve İspanya’da da durum budur. Toplanan mali kaynaklar, çeşitli eğitim-öğretim 

planlarını finanse etmek için kullanılabilmektedir ve ayrıca yükseköğretim hükmünde yer alan 

bireylere destek sağlayabilmektedir. 

Yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmeyi finanse etmek için kullanılan değişik kaynakların listesi 

yükseköğretim kurumlarının kendilerinin kazandıklarıyla tamamlanabilmektedir. Bu kaynaktan 

bahseden tek ülke Letonya olmasına rağmen, yükseköğretim kurumlarının çeşitli hizmet hükümleri ya 

da özel bağışlar yoluyla elde ettikleri kaynaklarla yaşam boyu öğrenmeyi tamamen ya da ortaklaşa 

finanse etmelerinin yasal olarak mümkün olduğu diğer ülkelerinde olması olasılığı yüksektir. 

 



158 
 

6.4. Yükseköğretim programlarının esnek dağıtımını destekleme 

Daha geniş anlamda, yükseköğretimde esneklik, bireylerin kendi ihtiyaçlarına uygun eğitim yollarını 

takip etmelerini sağlayan farklı yolları ifade etmektedir. Bu bölüm, yükseköğretimde esnekliğin bir 

yönü üzerinde odaklanmaktadır, yani yükseköğretim programlarının esnek dağıtım biçimleri üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bölüm 6.2’de gösterildiği gibi, AYA ülkelerinin önemli bir oranı, bu tür bir hükmü 

yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin anahtar unsurlarından biri olarak görmektedir. 

Bu bölüm, dört alt bölüme ayrılmaktadır. Birincisi, yükseköğretim çalışmalarının esneklik hükmüne 

ilişkin çeşitli politik yaklaşımlar üzerinde durmaktadır. Bunu, yükseköğretim sistemlerinin tam 

zamanlının dışında ne ölçüde resmi öğrenci statüsü sağladığına ve bu çeşitli statülerin öğrencilerin 

çalışma koşulları üzerine etkisine odaklanan bir alt bölüm takip etmektedir. Üçüncü bölüm, 

yükseköğretim kurumlarının ne ölçüde yarı zamanlı çalışma hükmünü sağladığına bakarken, en son 

bölüm, bu tür bir çalışmaya öğrenci katılım derecesini incelemektedir. 

6.4.1. Yükseköğretim programlarının esnek dağıtımını hedefleyen 
politika yaklaşımları   
BSÇG raporunun amaçlarından biri farklı AYA ülkelerinin politikalarının yükseköğretim programlarının 

esnek dağıtımını destekleyip desteklemediğini ve ne ölçüde desteklediğini incelemektir. Merkeziş 

yetkililerin sağladığı bilgiye göre, neredeyse bütün AYA sistemlerinde (47’sinden 43’ü için bilgi 

mevcut) esnek yükseköğretim hükmünü destekleyen politikalar bulunmaktadır fakat ülkeler kendi 

politika desteklerine çok farklı açılardan baktığı için çok çeşitli politika eylem türlerini 

kastetmektedirler. 

Birkaç ülke ya da ülkelerin içindeki bölgeler (Ermenistan, Azerbaycan, Belçika Fransız Topluluğu, 

Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan, Portekiz, Romanya, 

Sırbistan ve Slovenya) politika desteklerini, esnek yükseköğretim çalışmalarının uygulanması için ön 

şartlar yaratan yasal çerçevelerle bağdaştırmaktadır. Bu ortak olarak, kanunun yükseköğretim 

kurumlarının esnek çalışma düzenlemeleri altında programlar sağlamasına açıkça olanak tanımakta ve 

öğrencilerin derslerini geleneksel tam zamanlı çalışma süresinin dışında daha geniş bir sürece 

dağıtmalarına imkân sağlamaktadır. 

Bazı ülkeler (Andora, Avusturya, Mısır, Finlandiya, Hollanda ve Portekiz) kendi politika desteklerini, 

esnek çalışmalara özel ilgi gösteren yükseköğretim kurumlarıyla yakından ilişkili görmektedir. 

Örneğin, Finlandiya Sanat Fen Okullarının (yani mesleki yükseköğretim kurumlarının) genellikle hem 

hafta sonu ya da akşam derslerine hem de e-öğrenmelere imkan sağladığını bildirmektedir. Norveç 

de, kısmen bu gruba dahildir. Ülke, esnek çalışmalar hükmü üzerinde duran herhangi bir kurumdan 

bahsetmemesine rağmen, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Norveç Açık Üniversiteleri) altında Norveç 
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yükseköğretim kurumlarındaki esnek kurslar ve çalışma programlarının gelişmesine ayrılmış bir birim 

kurmuştur. 

Esnekliği destekleyen diğer politika girişimleri arasında ülkeler ya da ülkelerin içindeki bölgeler önceki 

öğrenmenin tanınmasının uygulamaya geçmesinden (Danimarka, Belçika Flaman Topluluğu ve 

Lüksemburg) ya da yükseköğretim programlarının birimlere ayrıştırılmasından (Almanya, İrlanda, 

Lihtenştayn ve Lüksemburg) söz etmektedir. Bunların yanında, bazı merkezi otoriteler, esnek 

yükseköğretim programlarıyla ilgili mali düzenlemelere özellikle de tam zamanlı öğrencilerle esnek 

çalışmaları takip edenlere öğrenci harçları ve öğrenci mali desteği bakımından eşit davranılıp 

davranılmadığına dikkat çekmektedir (daha fazla bilgi için bölüm 6.4.2, Şekil 6.3’e bakınız). 

Son olarak, birkaç ülke, esnek yükseköğretim hükmünü ve öğrencilerin esnek yükseköğretimle 

ilgilenme imkânlarını genişletmeyle ilgili açık politika amaçlarının örneğini de içeren strateji politikası 

belgelerinden bahsetmektedir. Bu bölgeler, Estonya’da (Yükseköğretim Stratejisi; 2006-2015), 

İrlanda’da (2030’a Kadar Ulusal Yükseköğretim Stratejisi), Slovenya’da (2011-2020 Yükseköğretim 

Ana Planı) ve Birleşik Krallık’ta (İskoçya) (İskoç Hükümetinin İskoç Fon Konseyine Yönlendirme 

Mektubu) bulunmaktadır. 

6.4.2. Yükseköğretimde tam zamanlı öğrenci statüsü dışında resmi bir 
statü ile eğitim görmek 
Ülkelerin çoğunluğu, tam zamanlı öğrenci statüsünün yanı sıra resmi olarak en az bir öğrenci statüsü 

daha tanımaktadır. Şekil 6.2, AYA’daki durumun bir resmini vermektedir. Bu durum, bilgisi mevcut 

olan 47 yükseköğretim sisteminin yaklaşık üçte ikisinde tam zamanlı öğrenci statüsü dışında bir resmi 

öğrenci statüsü bulunduğunu göstermektedir. Geriye kalan yükseköğretim sistemlerinde çeşitli 

durumlar gözlenebilmektedir. Çoğunda yalnızca bir tane resmi öğrenci statüsü bulunmaktadır- yani 

fazla herhangi bir ayrım yapılmaksızın “öğrenci statüsü”. Diğer örneklerde, resmi birkaç öğrenci 

statüsü olabilir fakat ayrım “tam zamanlı öğrenci statüsü” – “alternatif öğrenci statüsü” ikiliğine 

dayanmamaktadır (ör; Çek Cumhuriyetinde kanun “yerinde”, “uzaktan” ve “birleştirilmiş” çalışmaları 

ayırmaktadır). Vatikan, özel bir durum teşkil etmektedir çünkü yükseköğretim kurumları çoğunlukla 

kendi bölgesi dışında bulunmaktadır ve bu yüzden alternatif öğrenci statüleri açısından farklı yollar 

izlemektedir. 
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Şekil 6.2: Tam zamanlı öğrencinin statüsündense formel bir öğrencinin varlığı, 2010/11 

 

       Tam zamanlı öğrencinin statüsündense formel bir öğrenci 

       Tam zamanlı ve diğer öğrenci statüleri arasındaki formel ayrım bulunmamaktadır 

       Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSÇG anketi  

Ülkelerde resmi olarak tam zamanlı öğrencilerle diğer statülü öğrencileri ayırırkenki en yaygın öğrenci 

statüsü alternatifi yarı zamanlı öğrenci statüsüdür. Bununla birlikte, resmiyette yarı zamanlı öğrenci 

statüsünü tanıyan ülkeler, ister istemez onu aynı şekilde tanımlamamaktadır. 

En yaygın olarak, yarı zamanlı öğrenci statüsü tanımı, sıklıkla öğrencilerin AKTS kredileriyle 

hesaplanan iş yüküne dayanmaktadır. Bu kavramın kullanıldığı yerlerde yarı zamanlı öğrenciler 

genellikle her akademik yılda 60 AKTS kredisinden az ve/ya da her dönem 30 AKTS kredisinden daha 

az krediye sahip olanlar şeklinde tanımlanmaktadır (ör; İrlanda ve Malta). Burada da yarı zamanlı 

öğrencilerin her dönemde, 25 krediden daha az krediye sahip olmalarının beklendiği Mısır’da ya da 

her dönemde sadece 15-20 AKTS kredisine yaptırmaları beklenen Lüksemburg’daki gibi farklılıklar 

bulunmaktadır. 

Yarı zamanlı öğrencilerin çalışma yükü AKTS kredileri yerine çalışma saatleri/haftalarıyla da ifade 

edilebilmektedir. Yarı zamanlı öğrencinin tam zamanlı öğrenci kategorisine dahil olmadığı ve tam 

zamanlı çalışmanın her yıl en az 24 hafta, her hafta en az 21 saat çalışmak demek olduğu Birleşik 

Krallık’ta karşılaşılan bir durumdur. 

Birleşik Krallık (İskoçya) ve Letonya’da, yarı zamanlı öğrenci tanımı yukarıda bahsedilen iki yaklaşımı 

birleştirmektedir yani hem kredilere hem de yükseköğretim çalışmalarına ayırdıkları saatlere 

gönderme yapmaktadır. İskoçya’da yarı zamanlı öğrenciler 120 SCQF kredisinden (60 AKTS) daha azı 

için, yılda 24 haftadan az ve haftada ortalama 21 saatten az çalışanlar olarak tanımlanmaktadır. 
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Letonya’da her yıl 40 LV kredisinden (60 AKTS) daha az kredi ve çalışma yüklerinin haftada 40 saatten 

daha az olması beklenen öğrenciler olarak tanımlanmaktadırlar. 

Estonya, tanımını öğrenci iş yüküne dayandırsa da yarı zamanlı öğrencileri tam zamanlıların iş 

yükünün yüzdesine göre tanımlamaktadır. Yarı zamanlı öğrencilerin, tam zamanlı öğrencilerin yıllık iş 

yükünün toplamda %75’inden daha azını tamamlamaları beklenmektedir. 

Birkaç ülkede (ör; Bulgaristan, Macaristan ve Moldova), yarı zamanlı öğrenci tanımı, öğrencilerin iş 

yüklerini değil çalışma oturumlarına sınırlı sayıdaki doğrudan katılımlarını ifade etmektedir. Bu da, 

yarı zamanlı öğrencilerin temelde tam zamanlı öğrencilerle aynı sayıda kredi almaları gerektiği 

anlamına gelmektedir fakat bireysel çalışma etkinliklerine daha fazla zaman ayırmaları 

beklenmektedir. 

BSÇG raporuna katılan birkaç ülke, kendi yükseköğretim sistemleri içinde yarı zamanlı öğrenci 

statüsünün var olduğunu ancak tanımını sağlamadıklarını ifade etmiştir. Bu ülkelerden ikisi, İtalya ve 

Polonya, yükseköğretim ile ilgili yönetim belgelerinin açıkça yarı zamanlı çalışmalara olanak 

sağladığını göstermektedir fakat yarı zamanlı öğrenci statüsüyle ilgili gereklilikleri açıklamak her 

yükseköğretim kurumunun kendi sorumluluğundadır. Bu durum, muhtemelen resmi olarak yarı 

zamanlı statüsünün var olduğu fakat tanımının sağlanmadığı diğer ülkelerde de geçerlidir. 

Yarı zamanlı öğrenci statüsü, tam zamanlı dışındaki en yaygın öğrenci statüsü olsa bile, dışardan 

öğrenci statüsünü (Slovakya ve Ukrayna) ya da dışardan öğrencisini (Bulgaristan, Macaristan ve 

Ukrayna) içeren farklı öğrenci statülerinden söz eden ülkeler bulunmaktadır. Ayrıca, bazı ülkelerde 

ikiden fazla resmi öğrenci statüsü vadırr. Örneğin, Hollanda’da tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenci 

statülerinin yanı sıra çalışmalarıyla ilgili alanda iş deneyimini birleştirenleri kapsayan çifte bir öğrenci 

statüsü de bulunmaktadır. 

Danimarka ve Belçika Fransız Topluluğu özel bir durum sergilmektedir çünkü farklı öğrenci statüleri 

arasındaki ayrım farklı yükseköğretim alt sistemlerinin varlığı anlamına gelmektedir. Danimarka, 

yetişkinler için mesleki yükseköğretim sistemi içine eğitim görenleri işaret ederken, Belçika Fransız 

Topluluğu Sosyal İlerleme İçin Eğitim alt sistemi (yetişkin öğrencileri hedefleyen bir alt sistem) 

içindeki çalışmaları takip eden öğrencileri kast etmektedir. 

Tam zamanlı dışındaki resmi statü, öğrencilerin çalışmalarını hangi şartlar altında takip edecekleri 

üzerinde etkili, özellikle de çalışmalarla ilgili mali durumlar üzerindedir. Bu, öğrenim harçlarını, 

bağışları, borçları ya da öğrencilere uygun olabilecek mali yardımları içermektedir. Şekil 6.3, AYA’daki 

durumun bir taslağını göstermektedir. 

 

 

 

 



162 
 

Şekil 6.3: Formel öğrenci statüsünün yükseköğretim çalışmalarına ilişkin maddi düzenlemelere 

etkisi, 2010/11 

 

Tam zamanlı statü dışında bir statüye sahip olan öğrenciler  

  tam zamanlı öğrencilerden daha fazla maddi katkısı bulunacaktır.  

  tam zamanlı öğrencilerden daha fazla maddi katkıda bulunması gerekmemektedir.  

 Tam zamanlı ve diğer öğrenci statüleri arasındaki formel ayrım bulunmamaktadır 

 Veri bulunmamaktadır 

Kaynak: BSÇG Anketi  

Birkaç ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Macaristan, İrlanda, 

Letonya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Ukrayna ve Birleşik 

Krallık) yarı zamanlı çalışmalar tam zamanlı çalışmalara göre özel yatırımlarla daha çok ilgili 

olabilmektedir. Bu olasılık, doğrudan ya da dolaylı birçok yolla anlatılabilir. Örneğin, Slovenya ve 

Birleşik Krallık’ta tam zamanlı çalışmalarla ilgili öğrenim harçları merkezi olarak düzenlenirken, yarı 

zamanlı çalışmalarla ilgili öğrenim harçları düzenlenmemiş ve yükseköğretim kurumlarının kendileri 

tarafından düzenlenebilmektedir. Benzer bir şekilde, Estonya’da yarı zamanlı öğrencilerin daha fazla 

ücret ödemeleri gerekli değildir fakat bu kategorideki öğrenciler için sadece birkaç tane devlet 

desteği bulunduğundan eğitim giderlerini kendileri karşılamak zorundadır. İrlanda’da tam zamanlı 

öğrencilerin öğrenim harçlarının ödenmesini sağlayan Harçsız Girişe yarı zamanlı öğrencilerin 

katılması uygun değildir. 

Öğrenci desteği, tam ve yarı zamanlı öğrenciler arasındaki farklılıkların gözlenebileceği başka bir 

alandır. Örneğin, İrlanda, Litvanya ve Hollanda’da yarı zamanlı öğrenciler, öğrenci bağışları ve burslar 

için uygun değildir ve Malta’da yarı zamanlı öğrencilerin sadece belirli kategorileri bu tür bir destek 

alabilmektedir. Macaristan, tam zamanlı öğrencilerin aksine, yarı zamanlı öğrencilerin ihtiyaca dayalı 

öğrenci desteği için başvuruda bulunamadıklarını bildirmektedir. Estonya’da yarı zamanlı öğrenciler 

öğrenci kredisi çekemezken, Hırvatistan’da da yarı zamanlı çalışanlara sağlanmış yemek ve kalacak 
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yer, sağlık sigortasını da içeren bir çok öğrenci imkanlarından faydalanma hakları bulunmamaktadır. 

Birleşik Krallık, hem tam hem de yarı zamanlı öğrencilere mali destek sunsa da, her bir öğrenci 

kategorisi farklı mali destek şemasıyla karşılanmaktadır. 

Bazı ülkeler ya da ülkelerin içindeki bölgeler (Ermenistan, Azerbaycan, Belçika Fransız Topluluğu, 

Bulgaristan, Mısır, Yunanistan, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Lüksemburg, Moldova, Norveç ve İspanya) 

harçlar ve mali destek bakımından tam ve yarı zamanlı çalışmalar arasında hiç fark olmadığını 

göstermektedir. Yarı zamanlı öğrencilerin ülkeye özgü tanımlarına bağlı olarak (bu bölümün başında 

verilen bilgiye bakınız) bunun farklı anlamları olabilmektedir. Yarı zamanlı öğrencilerin tam zamanlı 

öğrencilerden her akademik yıl daha az kredi almaları beklenen ülkelerde harçlar ve destek 

öğrencilerin iş yüküne bağlantılı olarak hesaplanmaktadır, yani eğer öğrenciler daha az kredi 

alıyorlarsa, daha az harç ödüyorlar ve daha düşük miktarda mali destek alabilmektedirler (ör; İtalya 

ve Litvanya’da). Tam ve yarı zamanlı öğrencilerin eşit sayıda krediye sahip olmaları beklenen 

ülkelerde harçlar ve destek her iki kategorideki öğrenciler için aynıdır (ör; Bulgaristan ve Moldova’da). 

Yarı zamanlı öğrencilerin tam zamanlı öğrencilerden daha fazla özel mali destek sağlanmasına ilişkin 

sadece iki ülke –İrlanda ve Slovenya- yarı zamanlı öğrenciler lehine bir sistem reformu düşündüklerini 

göstermektedir. İrlanda’da 2030 Ulusal Yükseköğretim Stratejisi, yarı zamanlı çalışmalarla ilgili 

caydırıcı uygulamaları kaldırmayı önerirken, Slovenya’da 2011-2020 Yükseköğretim Ana Planı yarı 

zamanlı çalışmalar için öğrenim harçlarının kaldırılması politik planını içermektedir. 

6.4.3. Yükseköğretim kurumlarının yarı zamanlı çalışmalar hizmetinin 
sağlanması 
Birçok AYA ülkesinde, yükseköğretim kurumları tam zamanlı dışında çalışmalar sunup 

sunmayacaklarına karar verme özerkliğine sahiptir (bkz Şekil 6.4). Bu ülkelerin çoğu, yükseköğretim 

kurumlarının çoğunluğunun yarı zamanlı çalışmalar sunduğunu belirtirken, üç sistem (Almanya, 

İzlanda Birleşik Krallık (İngiltere, Wales ve Kuzey İrlanda)) sadece sınırlı sayıda kurumun bu tür bir 

çalışma sunduğunu göstermektedir. Sadece Belçika Flaman Topluluğu, Estonya, Yunanistan, Slovakya 

sistemleri bütün yükseköğretim kurumlarının yarı zamanlı çalışmalar sunmasını gerektirdiğini 

bildirmiştir. 

Şekil 6.2 ile 6.4 karşılaştırıldığında, okuyucular tam zamanlı öğrenci statüsü ile diğer öğrenci statüleri 

arasında resmi hiçbir fark olmayan yedi yükseköğretim sisteminin- Andora, Belçika Flaman Topluluğu, 

Almanya, İzlanda, Lihtenştayn, İsveç ve İsviçre- yükseköğretim kurumlarının yarı zamanlı hükmünü ne 

ölçüde sağladığını gösterdiğini fark edebilirler. Bu ülkeler tarafından sağlanan bağlamsal bilgiler 

onların durumlarını daha iyi anlamamıza olanak sağlamaktadır. Örneğin; Belçika Flaman 

Topluluğunda yarı zamanlı öğrenci statüsü bulunmamaktadır fakat bütün yükseköğretim kurumlarının 

öğrencilere her akademik yılda 60 AKTSdan daha azını almalarına imkan veren esnek çalışma yolları 

sağlaması gerekmektedir. Almanya, resmi olarak yarı zamanlı statü olmasa bile, yükseköğretim 
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kurumlarının yarı zamanlı çalışmalara olanak sağlama özerkliğine sahip olduğunu ve birkaç Lander’in 

bu tür bir çalışmayı kapsayan yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirtmektedir. 

Şekil 6.4: Yükseköğretim kurumları tarafından yarı zamanlı eğitimin sağlanması, 2010/11 

 

        Tüm yükseköğretim kurumları yarı zamanlı eğitim sağlamak zorundadır 

        Yükseköğretim kurumlarının karar verme noktasında özerkliği bulunmaktadır, ancak çoğu yarı zamanlı eğitim   

  sağlamaktadır.  

       Yükseköğretim kurumlarının karar verme noktasında özerkliği bulunmaktadır, ancak sınırlı sayıdaki kurum yarı  

  zamanlı eğitim sağlamaktadır.  

          Diğer 

        Veri bulunmamaktadır. 

Kaynak: BSÇG Anketi  

“Diğer” kategorisi önceden tanımlanmış sınıflandırmaları kullanarak tarif edilemeyen durumları ifade 

etmektedir. Moldova’da örneğin yarı zamanlı çalışmaların ne ölçüde sunulacağı iş piyasasının 

gereksinimlerine bağlı olarak her yıl Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Bu nedenle, yarı 

zaman hükmünün ölçüsü yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Belçika Fransız Topluluğunda yarı 

zaman hükmü yükseköğretim alt sektörüne bağlıdır. Sosyal İlerleme Eğitimi alt sektörü (yetişkin 

öğrencileri hedefleyen bir alt sektör) içinde düzenlenen bütün programlar, yarı zamanlı 

programlarken, geleneksel yükseköğretime göre yarı zamanlı programlar, kurumların çoğunluğu 

tarafından sunulmaktadır. Birleşik Krallık’ta (İskoçya), yükseköğretim kurumlarının yarı zamanlı 

çalışmalar sağlaması açıkça istenmese de neredeyse hepsi bunu yapmaktadır.  

Yukarıda bahsedilen kategori, resmi yarı zamanlı çalışma ya da yarı zamanlı öğrenci statüsü olmayan 

birkaç ülke tarafından da belirtilmektedir (Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, 

Karadağ, Sırbistan ve Türkiye; ayrıca bkz Şekil 6.2). Bununla birlikte, bu bölümün önceki kısımlarında 

da bahsedildiği gibi, resmi olarak yarı zamanlı statünün olmayışı yükseköğretim kurumlarının esneklik 
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hükmünü kesinlikle sağlamadıkları anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda, Karadağ yükseköğretim 

kurumları genellikle öğrencilere sınırlı sayıda krediye başvurmaları ve fiili olarak yarı zamanlı 

çalışmaları izlemelerine olanak sağlamaktadır. Bu ülkedeki yükseköğretim öğrencilerinin yaklaşık 

dörtte birinin düşük yoğunluğa sahip öğrenciler (çalışmalarına haftada sadece en fazla 20 saat ayıran 

öğrenciler) olduğunu gösteren Bölüm 6.4.4’deki Şekil 6.9 da doğrulanan benzer bir durum Finlandiya 

tarafından belirtilmektedir. 

Çek Cumhuriyeti’nde, yükseköğretim kanunu tam ya da yarı zamanlı çalışmalardan 

bahsetmemektedir ancak “yerinde”, “uzaktan” ve “birleştirilmiş” çalışmalardan söz etmektedir. Bu, 

kanunların esnek çalışmalara doğrudan bir gönderme yaptığını fakat biraz farklı bir kavramlaştırma 

kullandığı anlamına gelmektedir. Yükseköğretim kurumları genellikle uzaktan ya da birleştirilmiş 

çalışma programları sunmaktadır. 

6.4.4. Yarı zamanlı çalışmalara öğrenci katılımının istatistikî bilgisi 

Yükseköğretim kurumlarının esnek çalışma seçenekleri hükmünü (bkz bölüm 6.4.3) ne ölçüde 

sağladıklarının bilgisi yarı zamanlı öğrenci katılımı verisiyle tamamlanabilmektedir. Katılım düzeyi, yarı 

zamanlı çalışmalara iki farklı yaklaşım gösteren iki farklı veri grubu yoluyla incelenmiştir. İlk olarak, 

idari veri (UOE veri toplama) yoluyla değerlendirilmiştir. İkinci olarak, öğrencilerin resmi statülerini ve 

çalışma yoğunluklarını kendi değerlendirmeleri yoluyla değerlendirme yapılmıştır (Eurostudent 

araştırması). 

UOE veri toplama içerisinde kullanılan işlemsel tanıma göre, bir birey tam zamanlı çalışma yükünün 

%75’inden daha azını gerektiren bir eğitim programını yürütüyorsa yarı zamanlı öğrenci olarak kabul 

edilmektedir. Bu işlemsel tanımlamanın(76) bazı sınırlılıklarına rağmen, UOE veri toplama yarı zamanlı 

çalışmaları farklı açılardan değerlendirme olanağı sağlamaktadır. 

Şekil 6.5, yaşlı öğrencilerin çalışmalarını yarı zamanlı olarak izlemeye karar vermelerinde oldukça 

önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Daha yaşlı öğrencilerin yarı zamanlı öğrenim görmeleri 

olasılığı daha gençlere göre daha yüksek olarak dikkat çekmektedir. Yükseköğretime ortalama giriş 

yaşında olan öğrencilerin %10’undan daha azı yarı zamanlı çalışmayı tercih ederken, 20lerinin 

sonlarındaki yarı zamanlıların oranı %30 ile 40 arasında yer almaktadır. Öğrenciler 30larına ulaştıktan 

sonra, yarı zamanlı çalışma olasılıkları daha da yüksektir (%50’den fazlası yarı zamanlı öğrenim 

görmektedir) ve bunların arasında 40ından büyük olanların sadece üçte biri tam zamanlı çalışma 

biçimini seçmektedir. 

                                                        
76

 Ülkelerin öğrencilerin çalışma yükünü ölçme yolları belirli ölçüde farklı olabilir. İdeal olarak çalışma yükü 
akademik değer ya da ilerleme ile ölçülmelidir fakat zaman/kaynak taahhüdü ya da sınıfta geçirilen zamanla da 
ölçülebilir. Ülkelere ait ulusal bilgiler, öğrencileri tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak sınıflandırırken ülkelerin 
hangi metotları kullandıkları yazıyor (UNESCO, OECD & Eurostat, 2010). 
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Şekil 6.5: Yükseköğretimde yarı zamanlı öğrencilerin yaşa göre ortalama ülke yüzdeleri,               

2008/09 

 

Not: Ülke kapsamıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz terim dizini ve yönetimsel notlara bakınız. 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

Şekil 6.6, verisi bulunan her ülkedeki yarı zamanlı çalışmalara 20-24 yaşları arasındakilerin 

(“geleneksel” yükseköğretim öğrencilerini gösteren kategori (77)) ve 30-34 yaşları arasındakilerin 

(“yetişkin” öğrencileri temsil eden kategori) katılımını gösteren durumla ilgili bilgi sağlamaktadır. 

Bütün ülkeler için,  şekil yaşça daha büyük olan öğrencilerin yarı zamanlı çalışmalarının daha yüksek 

olasılıkta olduğunu doğrulamaktadır. Şekil, ayrıca Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Letonya, Litvanya, 

Polonya, Romanya ve İsveç gibi ülkelerde, “geleneksel” yükseköğretim öğrencilerinin bile sıklıkla yarı 

zamanlı çalışmaları seçtiğini göstermektedir (en %20 si bu çalışma biçimini seçti). 

Ülkelerin çoğunluğunda, 30 ve 34 yaşları arasındakilerin yarı zamanlı çalışmalara katılımı 20-24 

yaşlarındakilerden en az 3 kat daha yüksektir. Belçika, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç, 

Polonya, Romanya ve İsveç gibi ülkelerde, bu iki yaş kategorisinin katılım oranı biraz daha dengeli olsa 

da yarı zamanlı çalışmalara yaşça daha büyük öğrencilerin katılımı 20-24 yaşlardakilerin katılımından 

her zaman en az 2 kat daha fazladır. Altı ülkede- Hırvatistan, Macaristan, Litvanya, Polonya, Slovakya 

ve Slovenya- 30-34 yaşlarındaki yükseköğretim öğrencilerinin %80’inden fazlası yarı zamanlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
77

 Bazı ülkelerde, “geleneksel” yükseköğretim öğrencilerinin yaşı diğer ülkelerdekilerin çoğunluğundan biraz 
daha büyüktür. Örneğin; Danimarka ve İsveç’te, lisans öğrencileri için en genel başlama yaşı 21’in üstündedir 
(EACEA/ Eurydice 2010). Daha fazla bilgi için ayrıca bkz Eurostat yayın Son 10 Yıl Boyunca Avrupa Eğitiminde 
Yönelimler (Mejer, Turchetti & Gere, 2011). 
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Şekil 6.6: Ülke ve yaşa göre yarı zamanlı çalışan öğrenci yüzdeleri 2008/09 

 

 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

Öğrencilerin yaşına bakmaksızın yarı zamanlı çalışmalara katılımın hiç olmadığı altı ülkeden oluşan 

(Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Türkiye) bir grup bulunmaktadır. Bölüm 

6.4.2’deki Şekil 6.2, bu ülkelerden bazılarının tam zamanlı statü dışında resmi bir öğrenci statüsü 

sunarken (Yunanistan, İtalya ve Portekiz) (78) diğer ülkelerin tam zamanlı öğrencilerle diğer statülü 

öğrencileri ayırmadığını (Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Türkiye) göstermektedir. 

(78)  

Bütün yaş gruplarını kapsayan güncel veri, 2000 ve 2009 arasında, orta dönemlerde, yarı zamanlı 

çalışmanın %17,6’dan %25,3’e yükseldiğini göstermektedir (Şekil 6.7; ülke kapsamı için bkz Terimler 

                                                        
78

 Not: Yunanistan ve Portekiz’de yarı zamanlı öğrenci statüsü daha yeni uygulandı. 
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dizini ve yöntemsel notlar). Dikkate alınan ülkelerin çoğundaki bu artış, yarı zamanlı çalışmalarla daha 

çok ilgilenmenin bir sonucudur. 

Şekil 6.7: Yükseköğretimdeki yarı zamanlı öğrencilerin yıllara göre ortalama oranları, 2000-2009 

 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

UOE veri toplamaya kıyasla, Eurostudent araştırması öğrencilerin yarı zamanlı çalışmalara katılımına 

farklı bir açıdan bakmaktadır. Yarı zamanlı çalışmaların/öğrencilerin işlemsel tanımını kullanmak 

yerine, öğrencilerin kendi resmi öğrenci statülerine ilişkin yeterlik beyanlarını dikkate almaktadır 

(daha fazla bilgi için bkz Terimler dizini ve yöntemsel notlar). 20 AYA ülkesini kapsayan veriler, yaşa 

bakılmaksızın ortalama öğrencilerin %18.5’inin resmi bir yarı zamanlı statüye sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Ülkelere bakıldığında, resmi bir yarı zamanlı statüyle eğitim gördüğünü bildiren öğrenci oranında 

ülkelere göre bazı önemli farklılıklar gözlenmektedir (Şekil 6.8). Polonya’da, her iki öğrenciden biri 

resmi bir yarı zamanlı statüsünden söz etmektedir. Litvanya, Norveç ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere ve 

Wales), en az dört öğrenciden biri resmi olarak yarı zamanlıdır. Diğer tarafta, yarı zamanlı olarak 

resmi kaydı yapılanların oranının sıfır olduğu beş ülke bulunmaktadır- Avusturya, Finlandiya, Fransa, 

Almanya ve İspanya. Bölüm 6.4.2’de (bkz Şekil 6.2) verilen bağlamsal veri, yarı ve tam zamanlı 

öğrenciler arasında resmi bir ayrım olmayan İspanya haricindeki bütün ülkeleri doğrulmaktadır. 

Hırvatistan ve Hollanda’da öğrencilerin küçük bir oranının (%1 ile %2 arasında) tam ya da yarı zamanlı 

dışında resmi bir statü ile kaydının yapıldığını bildirmesi oldukça ilginçtir. Hollanda’da, bu öğrenciler 

büyük bir olasılıkla çifte yükseköğretim çalışmalarını takip eden öğrencilerdir (daha fazla bilgi için bkz 

bölüm 6.4.2). 

Eurostudent araştırması, ayrıca resmi öğrenci statüsü ile öğrencinin tipik bir hafta boyunca dersle ilgili 

etkinliklere, yani öğretilen dersler ve kişisel çalışmalara, harcadığı saat sayısı arasındaki ilişkiyi 

değerlendirme olanağı sağlamaktadır. 
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Şekil 6.8: Resmi statüyle kaydolan öğrenci yüzdeleri (öğrenci beyanları), 2009/10 

 

Tam zamanlı  

Yarı zamanlı  

Diğer  

Kaynak: Eurostudent  

Şekil 6.9, kendi ulusal sistemlerinde kendilerinin tam zamanlı statüye sahip olduklarını düşünen 

öğrencilerin tipik bir çalışma haftasına bakmaktadır. Bu şekil, incelenmekte olan her ülkenin, tam 

zamanlı öğrencilerin çoğunluğunun (%69’dan fazlası) dersle ilgili etkinliklere haftada 20 saatten daha 

fazla zaman ayırdıklarını belirttiklerini göstermektedir. Dahası, bu öğrencilerin yarısından fazlası 

çalışmalarına haftada 30 saatten daha fazla ayırmaktadır. Bununla birlikte, bazı ülkelerde tam zamanlı 

öğrencilerin önemli bir oranının sadece haftada en fazla 20 saatlerini çalışmalarına ayırdıklarını 

göstermektedir. Bu durum, tam zamanlı öğrencilerinin en az dörtte biri nispeten düşük çalışma 

yoğunluğundan oluşan Avusturya, Finlandiya ve Slovakya’da da görülmektedir. Bütün ülkelerdeki 

durum göz önünde bulundurulursa, ortalama olarak resmi tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip 

öğrencilerin %17’si, çalışmalarıyla ilgili etkinliklere haftada 20 saatten fazla zaman harcamadıklarını 

bildirmektedir. Bu nedenle, çalışma yoğunlukları bakımından bu öğrenciler gerçekte yarı zamanlı 

öğrenciler olara kabul edilebilmektedir. 

Tam zamanlı öğrencilerin çalışma yoğunluğuna ilaveten, Eurostudent araştırması yarı zamanlı 

öğrenim görenlerin çalışma yoğunluklarına da bakmaktadır. Yarı zamanlı resmi statüye sahip 

öğrencilerin genel çalışma yoğunlukları tam zamanlı öğrencilerinkinden düşük olsa da, yarı 

zamanlıların belirli bir oranı yüksek çalışma yoğunluğundan oluşmaktadır (yani bu öğrenciler gerçekte 

tam zamanlı öğrenciler olarak kabul edilebilirler). Bu öğrencilerin oranı özellikle Hırvatistan, Polonya 

ve İsviçre’de yüksektir (daha fazla bilgi için bkz Eurostudent, 2011).  
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Şekil 6.9: Tipik bir haftada derslerle ilgili etkinliklere harcadığı saatlere göre  tam zamanlı  

öğrencilerin yüzdesi, 2009/10 

 

Haftada 10 saate kadar 

Haftada 11-20 saat  

Haftada 21-30 saat  

Haftada 30 saatten daha fazla 

Sonuçta, bu bölümde sunulan farklı göstergeler yarı zamanlı çalışmalara öğrencilerin katılımına farklı 

bakış açılarıyla yaklaşılabileceğini göstermektedir. Her yaklaşımın bazı sınırlılıkları ve dezavantajları 

olsa da, beraberinde, yarı zamanlı çalışma olaylarını daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Bu göstergeler, 

ayrıca yükseköğretimde esnek çalışma biçimlerinin ülkelere göre karşılaştırılmasının dikkatle ele 

alındığını gösterse de, bu konunun karmaşıklığı göz önünde tutularak yapılması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. 

6.5. Önceki öğrenmenin tanınması 

Her türlü önceki öğrenmenin tanınması için, sistemlerin kuruluşu, sadece yükseköğretim sektörünün 

değil aynı zamanda eğitim-öğretimin bütün sektörlerinin ana maddelerinden biri olmuştur. Genellikle 

bütün ülkelerde yer alan önceki örgün öğrenmelerin tanınması ile birlikte, yaygın ve informel 

öğrenmeler yoluyla kazanılmış bilgi ve becerilerin tanınmasını artırmaya olan ihtiyaca yönelik özel bir 

vurgu yapılmıştır. Bu tür bir tanınma şimdiki bölümün ana odağını oluşturmaktadır.   

Öğrenciler açısından önceki öğrenmenin tanınması genellikle şu amaçlardan biri ile başlamaktadır: 

yükseköğretim programına kabul edilmek ya da yükseköğretim çalışmalarında ilerleme kaydetmek. 

Yükseköğretimin sosyal boyutuyla ilgili bölüm (Bölüm 4, Şekil 4.10), önceki öğrenmenin tanınmasının 

yükseköğretime kabul için ne ölçüde kullanılabileceğini incelemektedir. Bu bölüm, bilgisi mevcut olan 
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47 yükseköğretim sisteminin 22’si yükseköğretime alternatif bir giriş olanağı sağladığını 

göstermektedir ve bu giriş, genellikle önceki yaygın ve informal öğrenmelerin tanınmasına 

dayanmaktadır. 

Yükseköğretim çalışmalarında ilerleme için önceki öğrenmenin tanınması eğer çalışmanın 

bölümleriyle ilgili bilgi ve becerilere zaten sahip olduklarını gösterirlerse öğrencilerin belirli 

yükseköğretim derslerinden muaf tutulabilecekleri anlamına gelmektedir. Şekil 6.10, bu alanın bir 

haritasını vermektedir. Bilgisi mevcut olan 47 yükseköğretim kurumunun 29’unda önceki yaygın ve 

informel öğrenmeler, yükseköğretim çalışmalarının tamamlanmasına doğru dikkate alınabilmektedir. 

Bu da, daha çok ülkede yükseköğretim çalışmalarında ilerleme için önceki öğrenmenin tanınmasının 

yükseköğretime kabul için tanınmasından daha mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkelerce 

verilen bağlamsal bilgi, düzenlemelerin genellikle önceki öğrenmenin tanınmasının yükseköğretim 

programlarının gerekliliklerini yerine getirmeye ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlediğini 

göstermektedir. Önceki öğrenmenin tanınması, en yaygın şekilde sadece sınırlı sayıda krediyi ya da 

nadiren tüm bir yükseköğretim nitelik hükmünü etkilemektedir. 

Şekil 6.10: Yükseköğretim çalışmalarının ilerlemesi için önceki öğrenmenin tanınması, 2010/11
 

 
Önceki öğrenme 

 Yükseköğretim programının tamamlanmasına yönelik olarak kullanılabilmektedir.  

 Yükseköğretim programının tamamlanmasına yönelik olarak kullanılabilmemektedir.  

   Veri bulunmamaktadır.  

Kaynak: BSÇG Anketi  

Önceki öğrenme deneyimlerinin tanınmasının yukarıda bahsedilen iki boyutu, bu mevzuyu kapsayan 

skorkart göstergesi altında bir araya getirilmiştir (bkz Şekil 6.11). Gösterge, ilk olarak 2007’de ortaya 

çıkmış ve 2009’da yeniden kontrol edilmiştir. Şu anki biçimi, hem farklı AYA sistemleri içinde bu iki 
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türü tanımanın ne ölçüde mümkün olduğunu hem de bunların uygulamada ne ölçüde kullanıldıklarını 

dikkate almaktadır. 

Gösterge, bilgileri mevcut olan 47 yükseköğretim sisteminden, merkezi olarak belirlenmiş süreçlerin, 

temel ilkelerin ya da politikalarına göre önceki öğrenmenin tanınmasının hem yükseköğretime girişte 

hem de yükseköğretim çalışmalarının ilerlemesi için kullanılabildiği 13 yükseköğretim sisteminden 

oluşan bir grup belirlemiştir (koyu yeşil). Bu ülkelerde, önceki öğrenmenin tanınması yükseköğretim 

kurumlarının çoğunda standart bir uygulamadır. Yedi yükseköğretim sistemi de (açık yeşil) bu alanda 

nispeten yüksek bir gelişim düzeyine ulaşmıştır. Yine de, bu yükseköğretim sistemlerinde, önceki 

öğrenmenin tanınması ya kurumların çoğunda henüz yaygın bir uygulama değildir ya da yaygın bir 

uygulamaysa, hem yükseköğretime giriş için hem de yükseköğretim çalışmalarında ilerleme için 

kullanılmamaktadır. 11 yükseköğretim sisteminde (sarı) önceki öğrenmenin tanınması ya sadece 

yükseköğretime girişte ya da sadece yükseköğretim çalışmalarında ilerleme için kullanılabilmektedir. 

Her türlü durumda, bu, hala çok yaygın bir durum değildir. Bu grup, ayrıca önceki öğrenmenin 

tanınmasının hem giriş için hem de ilerleme için kullanılabildiği fakat bunun merkezi olarak 

belirlenmiş herhangi bir ilkeyle ya da politikayla desteklenmediği ülkeleri de kapsamaktadır. Bir 

sonraki kategori (turuncu), önceki öğrenmenin tanınması için henüz herhangi bir sistematik yaklaşım 

geliştirmemiş ancak bu alanda bazı gelişmeler bildiren (yönetim belgeleri hazırlığı) dört ülkeyi 

içermektedir. Son olarak, 12 AYA ülkesi (kırmızı) henüz yükseköğretim sektöründe, önceki 

öğrenmenin tanınmasıyla ilgili sistematik herhangi bir harekete başlamamıştır. 
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Şekil 6.11:  9 numara için skor kart belirteci: Önceki öğrenmenin tanınması, 2010/11 

 

 

 

 

 

 

 

*Kaynak: BSÇG Anketi, 2011 

**Kaynak:  Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009. 

Skor kartları kategorileri  

  Yükseköğretim programlarına giriş ve 2) bir niteliğe ve/veya bazı program gerekliliklerinden muafiyete yönelik  

   kredileri ayırmaya zemin oluşturan, önceki öğrenmenin tanınması ve değerlendirilmesi için ulusal olarak  

  belirlenmiş prosedürleri, kılavuz ilkeleri ve politikaları bulunmaktadır. VE bu rosedürler pratikte açıkça  

  uygulanmaktadır.   

  Yükseköğretim programlarına giriş, ve 2) bir niteliğe ve/veya bazı program gerekliliklerinden muafiyete yönelik  

  kredileri ayırmaya zemin oluşturan, önceki öğrenmenin tanınması ve değerlendirilmesi için ulusal olarak  

  belirlenmiş prosedürleri, kılavuz ilkeleri ve politikaları bulunmaktadır. FAKAT bu süreçler pratikte açıkça  

  uygulanmamaktadır. 

 VEYA 

 YA 1) YA DA 2) için (yukarıya bkz) ulusal olarak belirlenmiş prosedürleri, kılavuz ilkeleri ve politikaları  

bulunmaktadır. VE bu süreçler pratikte açıkça uygulanmaktadır. 

 Ulusal olarak belirlenmiş prosedürleri, kılavuz ilkeleri ve politikaları bulunmaktadır. FAKAT bu süreçler pratikte 

açıkça uygulanmamaktadır. 

VEYA 

Önceki öğrenmenin tanınması için özel süreçler/kılavuz ilkeleri ya da politikalar kaleme alınmaya başlanmıştır. 

2012 Raporu*        2009 Raporu** 

          13       19 

          7        4 

                11        9 
                  4       10 

                   12        6 
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    Önceki öğrenmenin uygulaması bazı yükseköğretim kurumlarında deneme safhasındadır.     

 VEYA 

 Önceki öğrenmenin tanınmasına yönelik ulusal düzeyde yürütülen  çalışmalar başlamıştır.  

   Ne ulusal ne de kurumsal/program düzeyinde önceki öğrenmenin tanınması için bir prosedür mevcut değil. 

Sonuçta, BSÇG’unun topladığı en güncel bilgiler, AYA ülkelerinin çoğunda önceki öğrenmelerin 

tanınmasının gelişmenin başında ya da henüz hiç başlamamış olduğunu gösteren 2007 ve 2009 

çalışma raporlarının sonuçlarını doğrulamaktadır (Rauhvargers, Deane & Pauwels, 2009). Önceki 

yayınlara oranla, önceki öğrenmenin tanınmasıyla ilgili yürürlükteki skor kartları göstergesi daha da 

kötümser görünmektedir. Bunun temel nedeni, bu raporun odağının önceki yaygın ve informel 

öğrenmenin tanınması olmasıdır. Yürürlükteki gösterge, AYA ülkelerinin büyük bir oranının yelpazenin 

iki ucunda yer aldığını göstermektedir: ya iyi şekilde belirlenmiş önceki öğrenmenin tanınması 

sistemleri bulunmaktadır ya da bu alanda henüz herhangi bir harekete başlamamışlardır. Daha az 

sayıda ülke de orta aşamada yer almaktadır. Bu durum, önceki öğrenmenin tanınması ilişkin 

gösterilen özene rağmen, AYA boyunca yalnızca birkaç gerçek gelişmenin meydana geldiği anlamına 

gelmektedir. 

6.6. Resmi yükseköğretim hizmetine yetişkin öğrencilerin ve 
gecikmiş geçiş öğrencilerinin katılımı 
Önceki bölümler özellikle AYA’daki yaşam boyu öğrenmeye ilişkin farklı politik yaklaşımlara ayrılırken, 

bu bölüm, yükseköğretim sistemlerinin “yaşam boyu öğrencileri” çekmekte ne kadar başarılı 

olduklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu alanı tamamen kapsayacak mükemmel bir ölçü 

olmamasına rağmen yetişkin öğrencilerin (Eurostat) ve gecikmiş geçiş öğrencilerinin (Eurostudent) 

katılımıyla ilgili mevcut bilgi, farklı yükseköğretim sistemlerinin ne ölçüde yaşam boyu öğrenme 

kültürü oluşturduklarını değerlendirmek için bir gösterge olarak kullanılabilmektedir. 

30 ve üstü yaşlarda yükseköğretime kaydolmuş öğrencilerle ilgili Eurostat verileri, 2008/09 akademik 

yılı boyunca resmi yükseköğretim programlarındaki öğrencilerin ülke ortalamasının %16’sı olduğunu 

göstermektedir (bkz Şekil 6.2). Bunun yanı sıra, bilgisi mevcut olan 36 ülkede durumlar, önemli ölçüde 

değişiklik göstermektedir. En düşük katılım oranı yetişkin öğrencilerin toplam öğrenci nüfusunun 

sadece yaklaşık %2’sini temsil ettiği Azerbaycan’da kaydedilmiştir. Bu oran, sistemde kayıtlı 

öğrencilerin yalnızca en fazla %10’unun yetişkin öğrenciler olduğu Hırvatistan, Makedonya 

Yugoslavya Cumhuriyeti, Fransa ve Polonya’da da oldukça düşüktür. Yelpazenin diğer ucunda, 

yetişkin öğrencilerin toplam öğrenci nüfusunun yaklaşık üçte birini (%29 ile %40 arasında) temsil 

ettiği İskandinav ülkeleri ve Birleşik Krallık bulunmaktadır. Ancak, İskandinav ülkelerinde genellikle 

tipik yükseköğretim öğrencisinin yaşı, diğer AYA ülkelerinin çoğundakinden biraz daha büyüktür.  
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Örneğin; İsveç’te en yaygın lisansa başlama yaşı 22 ve Finlandiya’da 20-24 yaşları arasındadır (EACEA 

/ Eurydice, 2010). (79)    

32 ülkeyi kapsayan cinsiyet dağılımı ile ilgili bilgiler, en yüksek katılım düzeyine sahip yedi ülkede 

(İskandinav ülkeleri, Birleşik Krallık ve Letonya) kadınlar arasında yetişkin öğrenci oranının 

erkeklerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. En fazla cinsiyet farkı, kadın yetişkin öğrenci 

oranı erkek yetişkin öğrenci oranından yaklaşık %10 daha fazla olan İsveç, İzlanda ve Letonya’da 

gözlenmektedir. Bilgisi mevcut olan diğer AYA ülkelerinin profilleri daha çeşitlidir. Yaklaşık yarısında 

kadın ve erkeklerin katılım oranı dengeli iken, diğer durumlarda erkeklerin ya da kadınların yararına 

bir cinsiyet farkı bulunmaktadır. Ancak, cinsiyet farkının olduğu yerlerde genellikle bu oran %5’i 

geçmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
79

 Detaylı bilgi için Son on yılda Avrupa Eğitimindeki Eğilimler isimli Eurostat yayınına bakınız (Mejer, Turchetti & 
Gere, 2011). 
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Şekil 6.12: Yükseköğretime kaydolan öğrencilerin, toplam yaşa göre, 30 ve üstü yaşlara                   
göre oranı 

 

   Toplam   Erkek   Kadın 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

Şekil 6.13, 2005/06 ve 2008/09 arasındaki yetişkin öğrencilerin katılımındaki değişiklikleri ülke 

düzeyinde değerlendirme olanağı sağlamaktadır. Şekil, bilgisi mevcut olan 33 ülkeden 18’inin bu 

kategorideki öğrencilerin katılımında bir artış kaydettiklerini göstermektedir (bkz: yatay çizginin 

üzerindeki ülkeler). En önemli artış - %3 ile %6 arasında- Arnavutluk, Avusturya, Mısır, Makedonya 

Yugoslav Cumhuriyeti’nde, Portekiz, Romanya, Slovakya ve İspanya’da kaydedilmiştir. Bu ülkeler 

arasında Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti, Mısır ve Arnavutluk en ilginç durumları sergilemiştir 

çünkü katılım oranları 2005/06’da en düşükler arasındadır (sırasıyla, %4, %6, %8) ve 2008/09’a kadar 

bu oranlar büyük ölçüde yükselmiştir (ilk iki ülkede yaklaşık %4 ve Arnavutluk’ta %6 oranında). 

Diğer bir yandan, yükseköğretimde yetişkin öğrenci oranı düşen 15 ülke bulunmaktadır. En önemli 

düşüş, Letonya ve Malta’da (yaklaşık %4) ve Litvanya, Slovenya ve Birleşik Krallık’ta (yaklaşık %3) 

kaydedimiştir. 2005/06’da oldukça düşük bir katılım ile nitelenen birkaç ülke (Fransa ve Polonya, 

bundan başka Almanya, İtalya ve Hollanda) daha fazla düşüş kaydetmiştir. Ancak, bu ülkelerin 

bazılarındaki düşüş çok önemli değildir (sadece en fazla %0.5). 
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Şekil 6.13: 2005/06’da yükseköğretime kaydolan öğrencilerin oranı ve 2005/06 ile 2008/09 

arasındaki fark 

 

2005/06 yıllarındaki yaşlı öğrencilerin oranı  

2005/06 ve 2008/09 yılları arasında yaşlı öğrencilerin payındaki değişkenler  

Kaynak: Eurostat, UOE. 

Yükseköğretim sistemlerinin ne ölçüde yaşam boyu öğrenme olanakları sağladığı gecikmiş geçiş 

öğrencilerinin yani; liseden yükseköğretime geçişlerini en az 2 yıl ertelemiş olan öğrencilerin, katılım 

düzeyleri yoluyla incelenebilmektedir (daha fazla bilgi için bkz terimler dizini ve yöntemsel notlar). 23 

ülkeyi kapsayan mevcut Eurostudent verileri, (Şekil 6.14) bu öğrencilerin en yüksek oranları, toplam 

öğrenci nüfusunun %25’ini temsil ettikleri İskandinav ülkelerinde ve İrlanda’da bulunduğunu 

göstermektedir. Bu ülkeler arasında, İsveç özellikle yüksek bir gecikmiş geçiş öğrencileri oranına 

sahiptir (öğrenci nüfusunun neredeyse %60’ı). Yelpazenin diğer ucunda, gecikmiş geçiş öğrencilerinin 

toplam öğrenci nüfusunun sırasıyla, %1.7 ve %3’ünü temsil ettiği Hırvatistan ve Fransa yer almaktadır.  

Genel olarak, bu bilgiler, bazı AYA ülkelerinde öğrenciler için eğitim sistemi dışında belli bir süre 

geçirdikten sonra yükseköğretime girmeleri oldukça yaygın olduğunu gösterirken, diğer ülkelerde 

eğitimini tamamladıktan sonra eğitimine hemen (neredeyse hemen) başlamayan adayların sisteme 

daha sonra girmeleri için küçük bir olasılık olduğunu göstermektedir. Bu, birinci gruptaki ülkelerin 
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yükseköğretim sistemlerini “yaşam boyu öğrencilerin” ihtiyaçlarına ve isteklerine göre 

düzenlediklerini ifade etmektedir. 

Şekil 6.14: Gecikmiş geçiş öğrencilerinin öğrenci nüfusundaki oranı, 2009/10  

 

 

Kaynak: Eurostudent 

Sonuçlar 

Bu bölüm, yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin birbirine bağlı altı noktasını gözden geçirmiştir. 

İlk olarak, yaşam boyu öğrenme kavramının AYA boyunca nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını, yaşam 

boyu öğrenmenin ne ölçüde yükseköğretim kurumlarının tanınan bir görevi olduğunu ve 

finansmanında hangi kaynakların katkıda bulunduğunu incelemiştir. Daha sonra, bölüm 

yükseköğretim programlarının esnek dağıtımı ve önceki öğrenmenin tanınması olarak adlandırılan 

yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin iki farklı unsuruna dikkat çekmiştir. Son bölüm, farklı 

yükseköğretim sistemlerinin yetişkin öğrencileri ve gecikmiş geçiş öğrencilerini resmi yükseköğretim 

programlarına katılmaya çekmekte ne kadar başarılı olduğunu gözden geçirmiştir. 

İnceleme,  yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin anlaşılmasındaki ülkeler arası farklılıkları 

yakalamanın zor olduğunu göstermektedir. Bu, sadece birkaç ülkede yükseköğretimi kapsayan 

yönetim belgelerinin yaşam boyu öğrenme tanımını içermesiyle ilgilidir. Böyle bir tanımın genellikle 

yükseköğretimde yaşam boyu öğrenmenin nasıl değerlendirildiğini ve hangi etkinliklerin bu kavramın 

içerisinde olduğu tam anlaşılamayan oldukça geniş bir özelliği bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

yükseköğretim kurumlarının genellikle içinde bulunduğu yaşam boyu öğrenmenin ana biçimlerini 

kıyaslarken milletlerle ilgili farklılıklar oluşmaktadır. Bazı ülkelerde, yükseköğretimde yaşam boyu 

öğrenme, çok çeşitli etkinlikleri içine alırken, diğerlerinde bu liste hala oldukça sınırlıdır. Bu, yaşam 

boyu öğrenmeyi kendi içinde bir kavram olarak desteklemenin dışında, yaşam boyu öğrenme 

hükmünün hala nadiren görülen bir parçası olan teşvik etkinliklerine daha çok dikkat çekebileceğini 
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göstermektedir (ör; endüstriler/şirketler ve dış ortaklar için hazırlanan hükümler, hedeflenmiş 

rehberlik ve danışma hizmetleri, geleneksel olmayan öğrencileri çekebilmek için erişim hükmü, genel 

halkın çeşitli yükseköğretim kaynaklarını kullanma olanağı).  

Yaşam boyu öğrenmenin anlaşılmasındaki kavramsal farklılıklara rağmen, AYA ülkelerinin çoğunda 

yaşam boyu öğrenme bütün yükseköğretim kurumlarının belirlenmiş bir hedefi olmuştur.  Ancak, bu 

alandaki etkinlik akışı, bir kurumdan diğerine değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra, 

yükseköğretim kurumları bazen belirli yaşam boyu öğrenme etkinliklerinde uzmanlaşırken, diğer 

yaşam boyu öğrenme unsurlarını dikkate almamaktadır. Bunun, önceki öğrenmenin tanınmasıyla ilgili 

düzenleme eksikliği ya da yükseköğretim kurumlarının esnek düzenlemeler altında resmi 

yükseköğretim programları sağlama imkânsızlığı gibi yasal sınırlandırmaları içeren farklı nedenleri 

bulunmaktadır.  
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7. HAREKETLİLİK 

Bologna Bağlamı  

Hareketlilik, Bologna sürecinin tam da kalbinde yer almaktadır. Hem sürecin önemli adımlarını 

tamamlamak için kullanılan bir geçiş hem de Avrupa Yükseköğretim Alanını geliştirmek için tercih 

edilen ana bir araç olarak ele alınmaktadır. 2003 yılında Berlin’de gerçekleştirilen toplantıda da 

belirtildiği gibi (2003) (80), hareketlilik çeşitli kavramları bünyesinde barındırmaktadır. Akademik ve 

kültürel boyutların yanında siyasi, toplumsal ve ekonomik boyutlar da hareketliliğin bir parçasıdır. 

Öğrenci ve personel hareketliliğin geliştirilmesi, bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantılarda da ele 

alınmıştır. 2009 yılındaki Leuven/Louvain-la-Neuve toplantısında, bakanlar, hareketlilik açısından AYA 

ülkelerinin ulaşması gereken hedefleri belirlemişlerdir. 2020 yılında, AYA bünyesinde mezun olanların 

en az %20i bir öğretim yarıyılını yurtdışında geçirmiş olacaktır (81). 

AYA bünyesindeki hareketlilik hedefleri, Avrupa ve dünyadaki hareketlilik miktarları tam olarak 

açıklanmadan önce belirlenmiştir. Aslında, %20lik hareketlilik hedefine doğru ilerlemey ölçmek için 

gerekli istatiki veriyi toplama süreci, 2009 yılından beri tüm tartışmaların odağını oluşturmaktadır. 

Hedef, genel olarak, iki temel hareketliliği içermektedir: Öğrencilerin lisans eğitimlerinin tamamını 

yurtdışında okuduğu sistem ve öğrencilerin lisans eğitimlerinin sadece bir kısmını yurtdışında 

okuduğu sistem. İstatistiksel tanımları revize etme gereklilği konusunda görüş birliğine varıldı ve ilk 

pilot verileri 2010 yılında Eurostat ve OECD tarafından toplanmıştır. Bu veriler, yıllık olarak 

toplanmalıdır. Ancak, hareketlilik verileri için ortaya atılan tanımlara henüz son halleri verilmemiştir 

ve veri kaynaklarının AB programları için birçok ülkee geliştirilmesi gerekmektedir. Eurostat bu süreci 

başlatmıştır ve 2011 ve 2012 yılları boyunca, ulusal istatistik kurumlarını da içeren birim, yöntemsel 

gelişmeleri de tartışmıştır. Bu sürecin oldukça yumuşak olduğunu farz ederek, hareketliliğe ilişkin 

gerekli istatistiksel veriler 2013 yılından itibaren toplanmaya başlanacaktır.  

Bologna sürecinin birinci halkasının (10 yıllık) ikinci yarısı, Bologna sürecinde de belirtildiği gibi 

hareketliliğinin değerinin artırılması gibi önemli bir değişikliğe tanıklık etmiştir. Sadece hareketliliğinin 

getirdiği akademik ve kültürel değerler değil aynı zamanda onun Avrupa iş pazarına sağladığı büyük 

ve olumlu adımlar da söz konusudur. Bu boyutuyla, hareketlilik, Attali raporunda (Attali, 1998) daha 

önce belirtilmesine rağmen siyasi tartışmalarda gündeme gelmemiştir. Ancak, son iki toplantı, Avrupa 

ve küresel iş pazarında iş yapılabilirliğe yönelik açık bir şekilde paragraf ayırmıştır. Dolayısıyla, 

hareketlilik, hem personel hem de öğrencilerin bilgi ve becerilerini genişletmeyi ve yirmi birinci 

yüzyılda bireyleri çok daha iyi şartlara hazırlamayı amaç edinmektedir.  

Bologna bakanlar toplantısı, ayrıca, oldukça sık meydana gelen hareketliliği engelleyen noktalara da 
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 Avrupa Yükseköğretim Alanını Uygulamaya Koymak.  Yükseköğretimden sorumlu Bakanların Toplantısı, Berlin 
81

 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 
sorumlu Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 
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büyük önem vermiştir. Aslında, bu noktalrın, son derece ciddi bir şekilde irdelenmesi ve bertaraf 

edilmesi gerekmektedir.  

Hareketlilik, ayrıca, yükseköğretim kurumlarının ne kadar çekici olduğuyla da yakın ilişkilidir ve 

ulusallaşmanın temel bir aracıdır. Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının ulusallaşması Bologna 

sürecinde hep gündemde olan bir konudur ve on yıllık süreç, birçok yükseköğretim kurumunu bu 

alanda önemli atılımlar gerçekleştirmeye çalıştığına tanıklık etmiştir. Ayrıca, bu konuya ilişkin, son 

derece önemli ve yenilikçi adımların da bir sebeple kendi ülkelerinde eğitimlerine devam 

edemeyenler için de atıldığı göz ardı edilmemelidir.  

Hareketliliğe ilişkin Bologna sonrası çalışma grubu  

Bologna sonrası çalışma grubu, 2009 yılında Stockholm’da gerçekleştirilen toplantıda hareketlilik 

üzerine bir çalışma grubu oluşturdu. Öncelikli amacı, 2012 Nisan ayındaki Bükreş toplantısında 

Bakanlık Konferansında benimsenmesi beklenen AYA Hareketlilik Stratejisine yönelik bir taslak 

hazırlamaktır. İlgili strateji, kıtalar arası engelleri azaltmak için ve çok yüksek kalitede bir hareketlilik 

trafiği oluşturmak için AYA ülkeleri tarafından gerekli görülen temel adımları özetlerken 

yükseköğretimde uluslararasılaşma ve hareketliliğinin önemine değinmektedir.  

Uluslar arası Açıklığa Yönelik Oluşturulan Bologna Sonrası Çalışma Grubu  

Bologna sonrası çalışma grubu, küresel bağlamdaki en önemli belgelerden olan Avrupa 

Yükseköğretim Alanı 2009 raporunda, uluslar arası açıklığa ilişkin bir çalışma grubunu desteklemeye 

devam etmiştir. Rapor, genel olarak, “Avrupa, ulusal ve kurumlar bazındaki tüm gelişmeleri mercek 

altına almaktadır” (Jansen & Brenn-White, 2011). Çalışma grubu, Avrupa bağlamında bulunan ulusal 

yükseköğretim sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra AYAnın da uluslar arası anlamda artırılmasını 

amaçlayan Bilgi ve Geliştirme Ağı (BGA) kurmuştur. Bu ağın çıktılarından biri, uluslar arası pazara 

odaklanan bir ankete dayanmaktadır. Uluslar arası öğrencileri çekmek ve dolayısıyla AYA bünyesinde 

hareketliliği artırmak hedeflenen amaçlardandır. 

Bu bağlamda, bu bölüm için temel bilgi kaynaklarından biri- Bologna Sonrası Çalışma Grubu Anketi- 

hareketlilik çalışma grubu tarafından geliştirilmiştir. Özellikle, yukarıda belirtilen çalışma gruplarıyla 

yakın bir işbirliğinden yararlanmıştır.  

Bölümün Ana Hatları  

Bu bölüm, şu ana kadar AYA bünyesindeki ülkelerin gelişimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. İlk 

olarak, çeşitli hareketlilik türlerine bakacaktır. Yurtdışına giden ve yurtdışından gelen öğrencilere 

ilişkin istatistiksel veriler, AYAdan gelen öğrencilerin akışının ana eğilimleri oluşturduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, kendi ülkelerinde eğitim gören ve farklı ülkelerdeki okullardan mezun olan 

öğrenciler de bu duruma dahil edilmektedir. Bu bölümün bir kısmı ise, öğrenci hareketliliğine engel 

olarak değerlendirilen çeşitli noktaları ve bu engelleri ortadan kaldırmak için alınan çeşitli önlemlere 

ayrılmaktadır. Son kısım, personel hareketliliği ve güncel engeller ve çözüm yollarını incelemektedir.  
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7.1. Hareketlilik Türleri 

Leuven/Louvain-la-Neuve Komisyonu, hareketliiğe yönelik çeşitli hedefler belirlemiş olsa da, herhangi 

bir tanım sunmamakla birlikte sadece “bir dönem boyunca yurtdışında öğrenim görmeyi” işaret 

etmektedir (82). Bakanlar, “her ülkedeki hareketliliği artırmak ve türleri çeşitlendirmeyi amaç edindiği 

için hareketlilik türlerinden sadece genel anlamda söz etmektedir"(83). Bu türler, Avrupa seviyesindeki 

istatistiksel göstergeler üzerine yapılan tartışmalar bağlamında ileri sürülmüş ve tanımlanmıştır. Bu 

raporda kullanılan tanımlar, Bologna sürecindeki hareketlilik hedeflerinin ölçülmesine ilişkin olarak 

Eurostat tarafından oluşturulmuştur.  

İstatistiksel anlamda, öğrenci hareketliliği için en önemli ayrım, lisans ve kredi hareketliliği 

arasındadır. Lisans hareketliliği, bir ülkede eğitimin tüm aşamalarını tamamlayarak bir sertifika 

edinmek olarak yorumlanırken, kredi hareketliliği ise, en fazla bir yıllık zaman için yurtdışındaki bir 

eğitim kurumunda geçirilen süreyi kapsamaktadır. Bu hareketlilik türünde, öğrenci, eğitimine, kendi 

ülkesindeki kurumda başlamaktadır ve başka bir ülkeye taşınmaktadır ve bir süre eğitimine o ülkede 

devam etmektedir ve programı tamamlamak için kendi ülkesine dönmektedir.  

Lisans hareketliliğne ilişkin veriler, idari kaynaklar yoluyla toplanırken, kredi hareketliliğine yönelik 

veriler aynı şekilde toplanmamaktadır. Kredi hareketliliğine ilişkin veriler, AB sponsorlu programlar 

yoluyla (Erasmus gibi) toplanmaktadır. Ancak, tüm bu programlar bir araya gelse bile, öğrenci 

hareketliliği eksik kalmış olacaktır. Bunun sebebi, ulusal düzeydeki çabaların, formel eğitim sırasında 

yurtdışında zaman geçiren tüm öğrencileri de kapsamasıdır. Hareketlilik türlerinin bir diğer önemli 

ayrımı is, yurtıdışına giden ve yurtdışından gelen öğrencilerin hareketlilik akışıyla yakından ilişkilidir. 

Yurtdışından gelen öğrencilerin hareketliliği, öğrencinin eğitim görmek için gittiği ülkeyi işaret 

etmektedir ve genellikle ülkede yükseköğretimden yararlanan tüm öğrencilerin hareketlilikten 

yararlanan öğrencilere oranıyla hesaplanmaktadır. Yurtdışından gelen öğrencilerin hareketliliğinin 

oranı ise, uluslar arası öğrenciler için eğitim görmek istedikleri ülkenin çekiciliğiyle yakından ilişkilidir.  

Yurtdışına giden öğrencilerin hareketliliği ise, ülkeyi işaret etmektedir. Birçok öğrenci için, bu durum, 

öğrencinin ülkesiyle benzerlik gösterirken, önceki eğitim gördükleri veya yaşadıkları ülkeleri 

değerlendirmeye almak çok daha doğru olacaktır. Yurtdışına giden öğrencilerin oranı, uluslar arası 

deneyim kazanmak için öğrencilerin oldukça etkin zaman geçirmesinin bir belriteci olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak, ülkelerin eğitim seviyelerindeki yetersizliklerinin de bir belirteci olarak 

gözükmektedir (özellikle lisans hareketliliği için). 
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Lisans ve kredi hareketliliği, hareketliliğin temel biçimleri olarak ele alınırken, diğer biçimler ise 

değerlendirme dışı tutulmamalıdır. Hareketlilik, staj/iş deneyimleri, araştırma için yurtdışında kalma, 

yaz okulları, dil kursları ve gönüllü işler gibi çeşitli kısa süreli hizmetleri de bünyesinde 

barındırmaktadır. Hareketlilik türlerine ilişkin istatistiksel veriler Avrupa seviyesinde henüz 

toplanmamıştır.  

7.2. Öğrenci hareketliliği akışları  

Avrupa’daki hareketlilik, küresel düzeyde süregelen eğilimlerden ayrı düşünülmemelidir. Odak 

Avrupa ülkelerine bile olsa, hareketlilik akışları, diğer kıtalardan Avrupa kıtasına yöneliktir. Bütün 

olarak ele alındığında ise, üç temel öğrenci hareketliliği akışı ortaya çıkmaktadır:  

 AYA ülkeleri dışından AYA ülkeleri dışına gerçekleştirilen lisans hareketliliği,  

 AYA ülkeleri bünyesinden AYA ülkeleri dışına gerçekleştirilen lisans hareketliliği,  

 AYA bünyesinde gerçekleştirilen kredi hareketliliği.  

7.2.1. AYA ülkeleri dışından AYA ülkeleri dışına gerçekleştirilen 
lisans hareketliliği 
Şekil 7.1, tüm dünyadan AYA ülkelerine hareketlilikte bulunan öğrencileri de dahil ederek AYA 

ülkelerine yönelik oluşan lisans hareketlilik oranlarını göstermektedir. Diğer AYA ülkelerinden gelen 

öğrencileri ele almayan bu şekilde bulunan öğrenciler, toplam kayıtlı öğrenci sayısının oransal ifade 

olarak gösterilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Şekil 7.1 ve 7.2de belirtilen ülkelerin neredeyse yarısı 

için, kullanılan kavram, yabancı vatandaştır ve hareketlilikten yararlanan öğrenci değildir. Yukarıda da 

belirtildği gibi, bu durum da, hareketlilik oranlarına ilişkin akışı ölçme açısından az kesin olan 

istatistiksel sunmaktadır.  

Şekil 7.1: Yurtdışından gelen öğrencilerin lisans hareketlilik oranı- Ülkede eğitim gören AYA 

dışındaki hareketlilik öğrencilerinin toplam öğrenci sayısı olarak oranı, ülke bazında, 2008/09 

 

Notlar:    Veriler, hareketlilikten yararlanan öğrencilerdense (eğitim görmek için başka bir ülkeye giden öğrenciler) yabancı 

öğrencileri (yabancı bir ülke vatandaşlığına ait olan öğrenciler) işaret etmektedir. Aşağıdaki ülkelere ilişkin veriler 
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bulunmaktadır. Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Fİnlandiya, Makedonya Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda, 

İtalya, Letonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna. AYA, aşağıdaki ülkeleri bu durumun dışında 

tutmaktadır. Arnavutluk, Andora, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Vatikan, Karadağ ve Sırbistan.  

Kaynak:    Eurostat (Veri toplama). 

Aralarında Kıbrıs, Birleşik Krallık, Fransa ve İrlanda gibi ülkelerin bulunduğu sadece dört ülke, %5den 

daha fazla bir orana ulaşmıştır. Bu ülkeler, AYA dışından gelen öğrenciler için bir cazibe merkezi haline 

gelmektedir. 16 ülke ise, %1den daha az bir orana ulaşmaktadır. Tüm ülkeler için ortalama oran 

%.2.25dir.  

Bu şekilden ortaya çıkan tablo, birçok ülkede, AYA dışından gelen öğrencilerin çok az bulunduğunu 

ortaya koymaktadır. Ülkenin büyüklüğü ve yurtdışından gelen öğrencilerin tüm sayıları dikkate 

alınmalıdır. Aslında, yurtdışından gelen öğrencilerin dağılımlarını dikkate alırken çok farklı bir tablo 

ortaya çıkmaktadır (Şekil 7.2ye bakınız). Dört ülke ise- Birleşik Krallık, Fransa, Rusya ve Almanya- AYA 

ülkeleri dışındaki tüm öğrencilerin %76sını kendi ülkelerine çekmektedir.  

Şekil 7.2: AYA ülkeleri dışından gelen öğrencilerin hareketliliğinin dağılımı, 2008/09 

 

Not:   Veriler, hareketlilikten yararlanan öğrencilerdense (eğitim görmek için başka bir ülkeye giden öğrenciler) yabancı  

  öğrencileri (yabancı bir ülke vatandaşlığına ait olan öğrenciler) işaret etmektedir. Aşağıdaki ülkelere ilişkin veriler  

  bulunmaktadır. Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Fİnlandiya, Makedonya Cumhuriyeti, Fransa,   

    İrlanda, İtalya, Letonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna.  

Kaynak:   Eurostat (Veri toplama). 
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7.2.2. AYA ülkeleri bünyesinden AYA ülkeleri dışına gerçekleştirilen 
lisans hareketliliği 
Lisans hareketliliğine ilişkin oranlar, yurtdışından mezun olan ve hareketlilikten yararlanan 

öğrencilerin toplam öğrenci sayılarının ortalamasını göstermektedir.  

Şekil 7.3: Yurtdışına giden öğrencilerin lisans hareketlilik oranı- Ülkede eğitim gören AYA dışındaki 

hareketlilik öğrencilerinin toplam öğrenci sayısına olan oranı, ülke bazında, 2008/09 

 

Notlar: AYA ülkeleri dışındaki ülkeler Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda ve Birleşik Devletlerdir. Veriler,  

   hareketlilikten yararlanan öğrencilerdense (eğitim görmek için başka bir ülkeye giden öğrenciler) yabancı öğrencileri  

  (yabancı bir ülke vatandaşlığına ait olan öğrenciler) işaret etmektedir. (Japonya). 

Kaynak:  Eurostat (Veri toplama). 

Bu oranlar, İzlanda ve Kıbrıs’ta en yüksek durumdadır. %2den daha az olarak verilen oranlar şekilde 

verilmektedir (Şekil 7.3ye bakınız). Bu ülkeleri, Norveç, İsviçre, İsveç, Bulgaristan ve Lihteyştan 

izlemektedir. Ortalama olarak %1den %1.5 ile arasında değişmektedir.  

Bilgiler, ülkelerin kökenlerine ilişkin olarak incelendiğinde, dört ülke, AYA dışındaki ülkelerde öğrenim 

gören öğrencilerin oranlarını göstermektedir. Fransa, Türkiye, Almanya ve Birleşik Krallık (Şekil 7.4ye 

bakınız). Bu dört ülkedeki öğrenciler ise, AYAdan gelen ve hareketlilikten yararlanan öğrencilerin 

neredeyse yarısını kapsamaktadır.  
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Şekil 7.4: Yurtdışına giden öğrencilerin lisans hareketlilik oranı- Ülkede eğitim gören AYA dışındaki 

hareketlilik öğrencilerinin toplam öğrenci sayısı olarak oranı, ülke bazında, 2008/09 

 

Notlar: AYA ülkeleri dışındaki ülkeler Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda ve Birleşik Devletlerdir. Veriler,  

   hareketlilikten yararlanan öğrencilerdense (eğitim görmek için başka bir ülkeye giden öğrenciler) yabancı öğrencileri  

  (yabancı bir ülke vatandaşlığına ait olan öğrenciler) işaret etmektedir. (Japonya). 

Kaynak:  Eurostat (Veri toplama). 

7.2.3. AYA bünyesinde gerçekleştirilen lisans ve kredi hareketliliği 

Hareketliliğin, şu aralar küçük bir detay olması ve yükseköğretime kayıtlı öğrencilerin toplam 

sayılarına ilişkin önemli değerlere sahip olmaması akılda tutulmalıdır.  

Eurostat verilerine dayanarak, AYA bünyesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ortalama sayıları, 

%4den daha az bir orandadır (Şekil 7.1 ve 7.5). Ayrıca, birçok ülkenin, sadece yabancı vatandaşlığa 

sahip öğrencilere ilişkin verileri sağladığı da unutlmamalıdır.  

Toplam hareketliliğe ilişkin rapor veren ülkelerin çoğu, yurtdışından gelen öğrencilerdense yurtdışına 

giden öğrencilere yönelik bir akıştan söz etmektedir. Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin daha çok 

yurtdışına giden öğrenci sayısı varken, Batı Avrupa ülkelerinde ise, yurtdışından gelen öğrenci sayısı 

çok daha fazladır. %16.94 ile Avusturya, %13.91 ile İsveç, AYA bünyesindeki ülkeler arasında 

yurtdışından gelen öğrenci sayısı açısından en yüksek orana sahip ülkelerdir (Şekil 7.5). Diğer ülkeler, 

üç tane ülke dışında (Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Kıbrıs) %10 seviyesinin altında bir seyir 

izlemektedir. Ortalama oran ise, %1.72 civarındadır.  
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Şekil 7.5: Yurtdışından gelen öğrencilerin lisans hareketlilik oranı- Ülkede eğitim gören AYA 

dışındaki hareketlilik öğrencilerinin toplam öğrenci sayısı olarak oranı, ülke bazında, 2008/09 

 

Şekil 7.6: AYA bünyesindeki ülkelerden gelen yükseköğretim öğrencilerinin dağılımı, ülke bazında 

2008/09 

 

Notlar:  Veriler, hareketlilikten yararlanan öğrencilerdense (eğitim görmek için başka bir ülkeye giden öğrenciler) yabancı  

   öğrencileri (yabancı bir ülke vatandaşlığına ait olan öğrenciler) işaret etmektedir. Aşağıdaki ülkelere ilişkin veriler  

  bulunmaktadır. Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Makedonya Cumhuriyeti, Fransa,  

  İrlanda, İtalya, Letonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna.  

Kaynak:  Eurostat (Veri toplama). 

Şekil 7.7, AYA ülkelerinden mezun olan öğrencileri göstermektedir. Şekilde belirtilen mezuniyet 

değerleri, Bologna %20lik standarta yönelik süreci değerlendirme için önemli unsurlardan biridir.  
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Şekil 7.7: Yurtdışına giden öğrenci hareketliliği- aynı ülkedeki mezunların toplam sayısının oran 

olarak AYA içindeki kurumlardan mezun olan öğrencilerin sayısına oranı, 2008/09 

 

Notlar:  AYA bünyesinde bulunan aşağıdaki ülkeler dahil edilmemiştir. Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan ve    

  Karadağ.  

    Mezuniyet açısından yurtdışına giden öğrencilerin hareketliliği için, veriler, hareketlilikten yararlanan  

    öğrencilerdense (eğitim görmek için başka bir ülkeye giden öğrenciler) yabancı öğrencileri (yabancı bir ülke  

    vatandaşlığına ait olan öğrenciler) işaret etmektedir. Aşağıdaki ülkelere ilişkin veriler bulunmaktadır. Ermenistan,  

    Azerbaycan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya,  

   Letonya, Lihteyştan, Malta, Polonya, Rusya ve Türkiye.  

Kaynak:  Eurostat (Veri toplama). 

%50den daha fazla yurtdışı öğrenci hareketliliğine sahip olan Kıbrıs ve Lihteyştan dışında, İzlanda, 

İrlanda ve Slovakya, oranları %10 ile %14 arasında değişen değerlerle en yüksek değerlere sahiptirler. 

Ülkelerin çoğu %5den daha az bir orana sahiptir. 2008-2009 yılına ait olan verilerden hareketle, 

ortalama oranın %1.83 olduğunu söylemek mümkündür.  

Şekil 7.8, diğer AYA ülkelerine hareketlilikte bulunan öğrencilere yönelik bilgiler sunmaktadır.  

Başka bir AYA ülkesinde lisans derecesi için eğitim gören kayıtlı öğrencilerin en büyük oranı 

Almanya’ya aittir, Almanya’yı sırasıyla, Fransa, Rusya, Ukrayna, İtalya, Polonya, Slovakya ve 

Yunanistan izlemektedir (Şekil 7.8e bakınız).  

Şu ana kadarki tüm şekiller, lisans hareketliliğiyle ilgildir, kredi hareketliliği dahil edilmemektedir. 

Aslında, kredi hareketliliğne yönelik tek önemli veri kaynağı, Avrupa Birliğinin Erasmus programıdır. 

Ancak, tüm AYA ülkeleri, Erasmus programına katılmamaktadır ve dolayısıyla kredi hareketliliğinde 

dengesizlikler sözkonusudur.  

Erasmus programı bünyesinde yurtdışında eğitim gören öğrencilerin tam sayısı, programın 

balangıcından itibaren büyük oradan artış göstermiştir. 2009/10 öğretim yıında Erasmus öğrenci 

değişimi %7.4 oranında artış göstererek önemli bir hareketlilik sağlamıştır (Avrupa Komisyonu, 2011, 
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s. 4). Bu eğilimin devam etmesi durumunda, amaçlanan üç milyon Erasmus öğrencisi hedefine, 

2012/13 yılının son çeyreğinde ulaşılabilmektedir.  

Şekil 7.8: AYA bünyesindeki ülkelerden gelen yükseköğretim öğrencilerinin ülke bazında dağılımı, 

2008/09 

 

Notlar:   AYA bünyesinde bulunan aşağıdaki ülkeler dahil edilmemiştir. Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan ve  

   Karadağ.  

     Veriler, hareketlilikten yararlanan öğrencilerdense (eğitim görmek için başka bir ülkeye giden öğrenciler) yabancı  

     öğrencileri (yabancı bir ülke vatandaşlığına ait olan öğrenciler) işaret etmektedir. Aşağıdaki ülkelere ilişkin veriler  

      bulunmaktadır. Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Makedonya Cumhuriyeti, Fransa,  

                 İrlanda, İtalya, Letonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna.  

Kaynak:  Eurostat (Veri toplama).  

Şekil 7.9, Erasmus programlarının 2020 yılına kadar amaçlanan standartlaşma hedefine nasıl 

ulaşacağını göstermektedir. Bir öğrencinin yükseköğretim eğitimini yurtdışında sürdürme şansı 1998 

yılından 2010 yılına kadar büyük artış göstermiştir. 1997/98den 2009/10 arası bu eğilim sürerse, 2020 

yılında öğrenci nüfusunun %5ine ulaşılmış olacaktır. Son yılların eğiliminin sürmesi durumunda, bu 

2020 yılında %7ye ulaşabilir. Ancak, bazı noktaların Erasmus programının yapısal ve yönetimsel 

değişikliğinden dolayı geçmişte bazı değişikliklere maruz kaldığını hatırlamak son derece önemlidir.  
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Şekil 7.9: 4 yıllık akademik yaşamı boyunca Erasmus programına katılan öğrenci oranları  

(Bir öğrencinin Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında bulunma şansı) 

 

Notlar:  

1997/98 ve 2009/10 yılları arasındaki uzun dönemli eğilimler  

2005/06 ve 2009/10 yılları arasındaki kısa dönemli eğilimler  

Kaynak: Avrupa Komisyonu (Eurostat hesaplamaları)   

7.2.4. Dengeli ve Dengesiz Hareketlilik  

Londra Komisyonu (84), AYA bünyesindeki hareketliliğin eşit bir şekilde gerçekleşmesi için Bologna 

sürecinde yapılan ilk önemli toplantıdır. Bu durum, AYA bünyesinde hareketlilik akışına dikkat 

çekmiştir. Leuven/Louvain-la-Neuve Komisyonu  (85) tarafından belirlenen ana hatlar göre, 

hareketlilik, AYA bünyesinde hem yurtdışında eğitim gören hem de yurtdışından eğitim görmeye 

gelen öğrenciler için hareketlilik akışını önemli bir noktaya getirmelidir   

İstatiksel altyapı  

Dengeli hareketlilik kavramı oldukça arzu edilen bir durum iken, bu alandaki gerçeklik oldukça 

karmaşık bir yapıya sahiptir. Örneğin, yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrencilerin oranının 

düşük olması dengelenebilir. Hareketlilik, bu bağlamda olumlu bir olgu olarak algılanmaktadır. 

Yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrencilerin oranının yüksek olması dengelenebilir. Nüfusun 

dağılımını çok da net bir şekilde bilmeden bu akışları sağlamak ve onları uygunluğu değerlendirmek 

pek de mümkün değildir. Bu kısım, dört tür hareketlilik sistemini belirlerken yurtdışından gelen ve 

yurtdışına giden öğrenciler arasında bir denge oturtmaya çalışmaktadır. 

                                                        
84

 Londra Komisyonu. Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru. Küreselleşen dünyadaki zorluklara cevap verme. 18 
Mayıs 2007. 
85

 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa  Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 
sorumlu Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 
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AYA bünyesinde, yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrencileri arasında ilginç bir karşılaştırma 

yapılabilir (Şekil 7.5 ve 7.7ye bakınız). Bütün olarak ele alındığında, farklılıkların en yüksek olduğu 

lkeler Kıbrıs (%30.59) ve Avusturyadır (%13.30).Bunları sırasıyla, İzlanda, İrlanda, Lihteyştan, Malta, 

Moldova, Slovakya ve İsviçre izlemektedir (%6 ile %9 arasında değişmektedir). Tüm bu ülkelerde, 

Avustura ve İsviçre, farklılık, yurtdışından gelen öğrencilerin lehinedir. Diğer tarafta ise, Avrupa’dan 

yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrenciler bulunmaktadır. Belçika, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, İtalya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya, Türkiye ve Ukrayna ise %1den daha az 

bir orana sahiptir. Bu ülkelerdeki, hareketlilik akışı, dengeli olarak nitelendirilmektedir. Ancak, AYA 

bünyesindeki hareketlilik tek hareketlilik türü olarak algılanmaktadır. Ancak, bu konudaki akışlar, her 

zaman da bir dengeye sahip değildir. Genel eğilim ise DoğuBatı dengesizliğidir. Bu dengesizlik, daha 

çok, yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrencilerin Doğu veya Güney Avrupadan gelmesi 

şeklinde açıklanmaktadır. 

Şekil 7.10: Yükseköğretim seviyesindeki ülkenin eğitim sisteminin çekiciliğinin bir önlem olarak 

denge durumu (AYA içinde ve dışındaki hareketlilik akışları), 2008/09 
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Giden ve gelen öğrenci hareketliliği arasındaki denge 

(gelen-giden) /(gelen/gidenlerin en yüksek oranları) 

Sınırlı sistemler 

Kapalı sistemler 

 

Kapalı sistemler 

Etkileyici sistemler 

Notlar:   Veriler, hareketlilikten yararlanan öğrencilerdense (eğitim görmek için başka bir ülkeye giden öğrenciler) yabancı   

  öğrencileri (yabancı bir ülke vatandaşlığına ait olan öğrenciler) işaret etmektedir. Aşağıdaki ülkelere ilişkin veriler  

  bulunmaktadır. Ermenistan, Avusturya,  Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Makedonya Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda,  

  İtalya, Letonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna (Arnavutluk, Andora, Avusturalya,  

  Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Vatikan, Japonya, Karadağ, Yeni Zelanda ve Birleşik Devletler dışında). 

Kaynak: Eurostat (Veri toplama). 

Şekili anlama yolları  

Şekil, yurtdışına giden öğrenci hareketliliğine karşı dengeyi işaret etmektedir. 

Noktalar ülkeleri temsil etmektedir.  

Ülkeler sağ tarafa yaklaştıkça, yurtdışından gelen öğrenci hareketliliğinde yüksek bir dengesizlik, sola doğru ilerledikçe ise 

yurtdışına giden öğrenci hareketliliğinde yüksek bir dengesizlik var demektir. Ülkeler, ortaya yakınsa dengeli bir görüntü 

sergilemektedir.  

Şekilde yukarıda bulunan ülkelerde yüksek oranda yurtdışına giden öğrenci hareketliliği varken, aşağıda bulunan ülkelerde 

yüksek oranda yurtdışından gelen öğrenci hareketliliği vardır.  

Olumsuz denge, yurtdışına giden öğrenci hareketliliğinin , yurtdışından gelen öğrenci hareketliliğinde çok daha yüksek 

olduğu anlamına gelmektedir.  

Olumlu denge, yurtdışından gelen öğrenci hareketliliğinin yurtdışına giden öğrenci hareketliliğinden çok daha yüksek olduğu 

anlamına gelmektedir.  

En dengeli olarak ifade edilebilecek ülkeler (verilerin bulunduğu ülkeler arasında %50 oranında bir denge düzeyine sahip 

olma), iki dikey sıra arasında bulunmaktadır. 

İki kırmızı dikey sıra, ortalama dengeyi temsil etmektedir ve yatay kırmızı sıra ise, yurtdışına giden öğrenci hareketliliğini 

temsil etmektedir. İki siyah çizginin kesişme noktası, ülkeye ilişkin noktaların merkezine odaklanmaktadır.  

Beyaz çizgi: Çizginin üstündeki ülkeler, yurtdışına giden öğrencilerin hareketliliğinin ne derecede olduğunu göstermektedir.  

Şekil 7.10daki figür, aşağıdaki özelliklerle ilgili dört temel noktaya ayrılmıştır: 

Sağ altta bulunanlar, yurtdışına giden öğrenci hareketliliğinin oldukça düşük olduğu ülkeleri 

içermektedir. Bu ülkeler, son derece etkileyici olarak değerlendirilmektedir.  

Sağ yukarıda ise, yurtdışından gelen öğrenci hareketliliğinin oldukça fazla olduğu ülkeler 

bulunmaktadır.  Bu ülkelerin durumu da etkiletici olarak değerlendirilmektedir. Ancak, yurtdışına 

giden öğrenci hareketliliğine ilişkin oldukça yüksek bir oran vardır.  

Bu ülkeler, yurtdışına giden öğrencilerin oldukça yüksek olan sayılarıyla açık olarak 

değerlendirilmektedir.  
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Sol üstteki sütun ise, yurtdışına giden öğrenci hareketliliğinin oldukça yüksek olduğu bir orana işaret 

etmektedir. Nedeni ne olursa olsun, bu eğitim sistemleri, öğrencileri çekme konusunda eksik 

kalmaktadır. Diğer sistemlerde ise, öğrencilerin çoğu eğitim görmek için yurtdışına gitmektedir. Bu tür 

sistemler de sınırlı olarak adlandırılmaktadır.  

Sol alttakiler ise, yurtdışına giden öğrenci hareketliliğinin oldukça düşük olduğu ülkeleri içermektedir.  

Yurtdışından gelen öğrenci oranı ise daha düşüktür. Bu noktadaki eğitim sistemleri, diğer Avrupa 

ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok da etkileyici değildir. Öğrencilerin, diğer ülkelerdeki gibi yurtdışına 

eğitim amacıyla gitme şansı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, sistemler, kapalı olarak 

değerlendirilmektedir.  

Eldeki verilere dayanarak, şu anda toplam dört ülkede, açık olarak adlandırılabilecek bir sistem 

bulunmaktadır- Avusturya, Almanya, Norveç ve İsviçre. Bu ülkelerin ikisi- Almanya ve Norveç- hem 

açık hem de dengeli bir sisteme sahiptir.  

En dengeli ülkeler değerlendirildiğinde (%60 ve üzeri), 14ünün AYA ortalamasının altında kaldığı göze 

çarpmaktadır.  

Ulusal düzeydeki dengeli hareketlilik algısı  

Avrupa seviyesinde ortak bir dengeli hareketlilik tanımı bulunmadığı için, ülkelerden, kendi ulusal 

belgelerinde bu konuya bir açıklık getirmeleri istenmiştir. Ülkelerin neredeyse yarısının ortak bir 

hareketlilik algısı bulunmaktadır. Bu algı, yurtdışına giden ve yurtdışından gelen öğrenci 

hareketliliğinin sayısını yaklaşık olarak aynı veya daha katı bir şekilde aynı olarak tanımlama 

eğilimindedir. Türkiye’nin bu kavrama ilişkin sayısal anlamda çeşitli ifadeleri bulunmaktadır ve 

hareketliliği, yurtdışına giden ve yurtdışından gelen öğrenci hareketliliğinin sayısının %15 düzeyinde 

olması durumunda dengeli olarak değerlendirilmektedir.  

Bir ülkenin hareketliliğe ilişkin dengesizliklerin farkında olduğu bilinen bir gerçektir ve ülke, bunu 

olumlu karşılamaktadır. Yurtdışına giden öğrenci hareketliliğin yüksek olması, ulusal bir eğitim sistemi 

için olumlu olarak karşılanabilmektedir. Bunların sebepleri, çalışan nüfustaki sayıların azalması 

yükseköğretim kurumlarına ek ödeneğin çeşitlilik göstermesi olarak nitelendirilebilir. Yurtdışına giden 

öğrenci hareketliliği, olumlu olarak algılanmaktadır. Diğer ülkelerle olan bağlantıları genişletmesi, 

mezunları gelecek hayatlarına hazırlaması gibi olumlu etkenlerden söz edilebilir. İki ülke arasındaki 

hareketlilik, dengeliyken, tüm hareketlilik ise genellikle dengesizdir. Aslında, 34 yükseköğretim 

sistemi, hareketlilik akışını dengesiz olarak değerlendirmektedir. Ancak, diğer 11 ülke, bu konuya 

geliştirdikleri hareketlilik stratejileriyle cevap vermektedir. Bu durumlarda, bu ülkeler, daha dengeli 

bir hareketlilik sürecinin gerekli olduğunu belirtmektedir. Öncelikli olarak ise, ilgili ülkeler, ek fon, dil 

becerilerinin geliştirilmesi ve hareketlilikten yararlanma konusunda öğrencileri desteklemenin 

gerekliliğini dile getirmişlerdir.  
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AYA ülkeleri, belirli ülkeler, bölgeler veya kıtaları arasında önemli dengesizliklerin bulunup 

bulunmadığını belirtmiştir. 35 eğitim sisteminin de dile getirdiği gibi, komşu ülkeler arasında bir takım 

dengesizlikler bulunmaktadır. Bu, özellikle, Belçika Fransız Topluluğu için geçerlidir. Veterinerlik veya 

paramedikal bölümlerine kayıtlı olan Fransız öğrenciler için, Avusturya da, tıp ve psikoloji bölümüne 

kayıtlı öğrenciler için dengesiz bir öğrenci hareketliliğin var olduğunu belirtmektedir. Diğer ülkeler ise, 

hem yurtdışından gelen hem de yurtdışına giden öğrencilerin hareketliliğinde dengesizlikten söz 

etmektedir. Ermenistan, AYA ve ABDyi yurtdışına giden öğrenci hareketliliği için ana bölge, Ortadoğu 

ve Hindistan’ı ise ve yurtdışından gelenler için kaynak bölge olarak değerlendirmektedir. Norveç, 

ABD, Avustralya ve Birleşik Krallık’ı, yurtdışından gelen öğrenciler için ana kaynak olarak görürken, 

Rusya, Almanya ve Fransa, yurtdışından gelen öğrenci hareketliliği sağlayan ana ülkeler olarak dikkat 

çekmektedir. Benzer şekilde, Kıbrıslı öğrenciler ise, Yunanistan ve Birleşik Krallık’a gitmektedir. 

Yurtdışından gelen öğrenciler ise daha çok, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Hindistan ve Çin gibi 

ülkelerden gelmektedir. Genel anlamda, diğer kıtalardaki ülkelerde hareketlilik anlamında önemli 

dengesizlikler gözlenmektedir. Zira bu ülkelerin öğrencileri ağırlıklı olarak ABD’ye yönelmekte iken, bu 

ülkelere gelen öğrenciler başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya ve Orta Doğu’dandır. Bu bağlamda, 

AYA bölgesinde gözlemlenen Doğu - Batı öğrenci akışı, Doğuda Batıya küresel hareketlilik akışından 

etkilenmektedir 

7.3. Öğrenci hareketliliğini destekleme ve geliştirme önlemleri  

AYA bünyesindeki ülkeler, öğrenci hareketliliğini destekleme ve geliştirme için çeşitli önlemler 

almıştır. Bu önlemler arasında, Avrupa, ulusal ve kurumsal bazdaki tüm programların benimsenmesi 

de bulunmaktadır. Maddi destek önlemleri, öğrenci destek sisteminin taşınılabilirliği, birçok ülke için 

önemli bir zorluk olarak dikkat çekmektedir. Hareketliliğe yönelik engelleri belirlemek ve ortadan 

kaldırmaya yönelik güçlü bir vurgu bulunmaktadır.  

7.3.1. Avrupa Seviyesindeki Programlar  

İlk olarak, hareketliliğe ilişkin Avrupa politikasının, farklı programlar ve önlemlerle yürütüldüğünü 

belirtmek gerekmektedir. Tek bir araçtansa bir kombinasyon şeklinde yürütülen bu politika, oldukça 

önem arz etmektedir. Erasmus, Yaşamboyu Öğrenmeye katılan ülkeler için en önemli araç olarak 

değerlendirilirken, Tempus ve Erasmus Mundus programlar, AB üyesi olmayan ülkeler için hareketlilik 

fırsatları yaratmaktadır. AYA bünyesinde bulunmayan ülkeler de bu hizmetlerden yararlanmaktadır. 

Bölgesel bir değişim programı olan CEEPUS da öğrenci hareketliliğini desteklemektedir. Orta, Doğu ve 

Güneydoğu Avrupa’daki üniversiteler arasındaki işbirliğini de destekleyen bu sistem, Baltık 

ülkelerinde bulunan NordPlus sistemiyle benzerlik göstermektedir. Öğrencilere karşılıksız burs 

sağlayan sistem, önemli bir bilgi kaynağı ve hareketlilik üzerine ulusal düzeyde izleme ve raporlama 

yapan bir program olarak işlevini yürütmektedir. Yükseköğretime Odaklanma isimli raporda da 
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belirtildiği gibi (Eurydice, 2010), bu programlar, Avrupa programlarında sıklıkla vurgulanan 

hareketliliği artırmaya yönelik ulusal eylem planlarının hazırlanmasını da desteklemektedir.  

7.3.2. Ulusal Düzeydeki Programlar ve Stratejiler  

Hareketlilik, uluslararasılaşma stratejilerinin ve yükseköğretim girişimlerinin bir parçasıdır. Ulusal 

düzeyde kavramsal belgeler sözkonusu olduğu için AYA bünyesindeki ülkelerin yarısı, hareketliği 

artırmak için ulusal bir planlarının bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca, birçok ülke, hareketliliğin 

ulusal yasalarında belirtildiğini ve bunu bir kalite noktası olarak dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir.  

Finlandiya’da ulusal bazda yürütülen bir stratejinin ön çalışmaları bulunmaktadır. 1 200’ün üzerindeki 

katıımcı, web-temelli açık tartışma yoluyla yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaştırmasına 

yönelik sahip oldukları fikirlerini dile getirmiştir. Dahası, toplam 130 uzmanın katıldığı altı tane 

tematik çalıştay da yapılmıştır.  

Ulusal bir stratejileri bulunan ülkelerin çoğu, öğrenci hareketlilği için bazı bölgeleri öncelikli 

saymaktadır. Çoğunluğu AYAda bulunan ülkelerdir. Bunları sırasıyla, ABD, Kanada ve Asya 

izlemektedir.  

Çoğu ülke, belirli coğrafi bölgeleri belirlerken, sadece birkaç ülke, öğrenci hareketliliğine yönelik 

işbirliği için çeşitli alt bölgeleri veya belirli ülkeleri şart koşmaktadır. Örneğin, Danimarka, Çin ve ABD, 

Avusturya, AYAya odaklanmaktadır. Ancak, özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altı 

çizilmektedir. Benzer şekilde, Slovenya, Batı Balkan ülkelerine ve Akdeniz bölgesine odaklanmaktadır. 

Bazı ülkelerin, yurtdışına giden ve yurtdışından gelen öğrenci hareketliliğine yönelik farklı odak 

noktalarının bulunması ilginçtir. Dolayısıyla, bir coğrafi bölge, yurtdışında eğitimini sürdürmek isteyen 

bir öğrenci için ayrıcalıklı bir yer olarak değerlendirilirken, farklı bir bölgedeki bir öğrenci için tam tersi 

olabilmektedir.  

Ülkelerin çoğu, kendi etkilerini değerlendirmek veya en azından bazı noktalarını izlemek için çeşitli 

ulusal planlar ve stratejiler uygulamaktadır. İzleme, çoğunlukla, bakanlar ve diğer merkezi yetkililer 

tarfından yapılmaktadır. Aynı zamanda, öğrenci hareketliliği izlenirse, hareketlilik akışındaki 

değişikliklerin, ekonomik kriz gibi dış etkenler tarafından oluşup oluşmadığını kestirmek güç 

olabilmektedir.  

Ülkelerin neredeyse yarısı, ulusal seviyede bir stratejiye sahipse bile, neredeyse tüm ülkeler, kendi 

yükseköğretim kurumlarının hareketlilik stratejisi bulunduğunu belirtmektedir. Bazı ülkeler ise, ulusal 

bir stratejinin, kurumsal stratejileri destekleyeceği görüşündedirler.  

7.3.3. Hedef Belirleme 

Genel olarak bakıldığında, AYA bünyesinde bulunan ülkelerin yarısından daha azı, belirli hareketlilik 

hedeflerini şart koşmaktadır. Diğer yandan, sadece ulusal stratejileri veya hareket planları bulunan 

ülkelere bakarak, ülkelerinin dörtte üçünün en azından bir çeşit hareketliliğe yönelik hedef 
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belirlediğini söylemek mümkündür.  

AYA bünyesinde mezun olanların en azından %20sinin amaçlanan hedefi, tıpkı Leuven/Louvain-la-

Neuve Communiqué (86) toplantısında ifade edildiği şekliyle, hem yurtdışından gelen hem de 

yurtdışına giden öğrenci hareketlilğini belirten ülkeler tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Sadece 

Avusturya, Almanya ve Hollanda oldukça hırslı olarak nitelendirilebilecek hedefler belirlemektedir. 

Almanya, kredi ve lisans hareketliliğine yönelik hedefler belirlemektedir. Hedef, yükseköğretim 

kurumlarından mezun olanların en azından %50sinin en azından bir dönem boyunca yurtdışında 

öğrenim görmelerini sağlamaktır. Avusturya ve Hollanda, kredi hareketliliğine ilişkin hedefler 

belirlemektedir. Avusturya’da ise, 2020 yılına kadar mezunların en azından %50si hedeflenmektedir.  

Hollanda, 2013 yılına kadar %17 ile  %25 arasında bir hedef belirlemiştir.  

Hedeflerin çoğu, 2015in orta dönemiyle ilgilidir. Ancak yıllar arasında hedef bazında çeşitli farklılıklar 

dikkat çekmektedir. Aşamalardaki hedef farklılıkları, üçüncü aşamadaki öğrencilerle ilgilidir.  

7.3.4. Öğrenci hareketliliğine ilişkin engeller  

Hareketliliği geliştirmek için hedeflenen tüm amaçları yerine getirmek için, ülkeler, hareketlilikte 

karşılaşılan en önemli engelleri belirlemiştir. Bütçe, yurtdışına giden öğrenci hareketliliği için en 

önemli engel olarak dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, yurtdışından gelen öğrenci hareketliliği için 

de en önemli ikinci engeldir. Bu durum, AYA bünyesindeki ülkelerle ilgilidir. Uluslar arası öğrenciler 

için destek hizmetleri ve konaklama sıklıkla dile getirilmektedir. Bunların eksikliklerinin yanı sıra 

göçmen ve vize sorunları da dikkat çekmektedir. Yurtdışına gidenler için durum ise küçük de olsa 

farklılık göstermektedir. Bürokratik ve organizasyonel zorlukların yanı sıra, öğrencilerin kişisel 

durumları da sıklıkla dile getirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
86

 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa  Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 
sorumlu Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 
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Şekil 7.11: Öğrenci hareketliliğine ilişkin engeller, 2010/11 

 

Bütçe 

Tanınma 

Diller 

Müfredat/ders organizasyonu 

Yasal konnular 

Bilgi eksikliği ve destekleme 

Öğrencilerin kişisel durumu 

  Yurtdışından gelen öğrenci hareketliliği  

 Yurtdışına giden öğrenci hareketliliği  

Kaynak: BSÇGR Anketi  

Bu bağlamda, önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Hareketlilik sürecinde tanınma konusuna ilişkin 

zorluklar sadece sekiz ülke tarafından dile getirilmektedir. 24 ülke ise bu konuyu yurtdışına giden 

öğrenci hareketliliğiyle ilişkilendirmektedir. 25 yükseköğretim kurumu, yurtdışından gelen öğrenciler 

için yetersiz dil bilgisini bir engel görmektedir. Sadece 12 ülke içinse, yükseköğretim sistemleri, 

yurtdışına giden öğrenci hareketliliğinde aynı soruna dikkat çekmektedir.  
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Bu bulgular, ülkelerin kendi sistemlerini görme konusunda bir eğilimlerinin bulunduğunu ve 

öğrencilerin bunu oldukça olumlu olarak algıladıkları yönündedir. Dolayısıyla, hareketliliğe ilişkin 

engellere yönelik oluşan bu algılar her zaman gerçeği objektif bir şekilde yansıtmayabilir (tanınma, 

sisteme dahil olmak isteyen öğrenciler için bir problem olarak algılanmaktadır). Ancak, ulusal ve 

yabancı öğrencilerin bu engellerle ilişkili olarak nasıl yönetildiği oldukça önemli bir noktadır.  

Ülkeler, bazı engellerin, çalışma alanları ve hareketlilik türleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Ülkelerin çoğu, tanınma ve kabul edilmeye ilişkin zorlukların altını çizmektedir. Yurtdışında eğitim 

görmek isteyen öğrencilere yönelik varolan engellerin ortadan kaldırılması önemlidir. Bu olgu, 

çoğunlukla, lisans programlarında rapor edilmektedir. Tıp ve doğa bilimleri, hukuk, mimarlık ve 

mühendislik gibi çeşitli alanlara ilişkin birçok bölümün, hareketlilik konusunda çeşitli zorluklar 

yaşadığı bir gerçektir. Kredi ve lisans hareketliliği karşılaştırıldığında, kredi hareketliliği için en önemli 

sorun tanınma iken lisans hareketliliği için en önemli engel bütçedir. İkinci en önemli engel ise dil 

olarak belirlenmektedir.  

AYA bünyesindeki ülkeler, hareketliliği artırmak ve bu engelleri ortadan kaldırmak için bir dizi önlem 

almaktadır. Programların yeniden düzenlenmesi ve bilgi hizmetinin genişletilmesi gibi çeşitli engeller 

belki kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Öte yandan, dil becerilerini geliştirmek, tanınma ve yasal 

konuları çözmek hem diyalog hem de maddi destek gerektirdiği için zor çözülebilmektedir.  

Ülkeler tarafından rapor edilen engeller, resmin sadece bir bölümü göstermektedir. Eurostudent  

anketleri (Eurostudent, 2011), öğrenciler tarafından algılanan engelleri (şekil 7.12) göstermektedir   

Şekil 7.12: Yurtdışına kayıt konusunda engeller olarak algılanan çeşitli konulara ilişkin yurtdışında 

bulunmayan öğrencilerin oranı, 2009/10 

Beklenen ek maddi yükü 

Aile, çocuklar, arkadaşlardan ayrı kalma  

Çalışmalarda beklenen gecikme 

Yurtdışında ulaşılan sonuçların kabul edilmesine ilişkin problemler  

Yetersiz yabancı dil bilgisi  

Bilgi almada zorluk  

Kendi ülkesindeki hareketlilik programlarına sınırlı ulaşım 



199 
 

Kaynak: Eurostudent. 

 

Not: Çalışmalarda beklenen gecikmenin çok olduğu yer: Fransa 

 Tanınmaya ilişkin problemlerin en çok olduğu yer: Finlandiya ve Fransa  

 Kendi ülkesindeki hareketlilik programlarına sınırlı ulaşımın en sorunlu olduğu yer: Fransa  

Kaynak: Eurostudent 

Her iki durumda da üzerinde en çok durulan engel bütçedir. Ancak, ikinci en yaygın engel, aileden, ve 

arkadaşlardan ayrı kalma durumudur. Bu durum, Eurostudent tarafından en önemli bir diğer engel 

olarak değerlendirilirken, ülkeler tarafından en az önemli engellerden bir olarak kabul görmektedir. 

Ayrıca, ülkeler, tanınma ve kabul edilmeyi en önemli ikinci engel olarak nitelerken, bu öğrenciler 

tarafından dördüncü sırada değerlendirilmiştir. Müfredat, ders organizasyonu ve öğrenimin 

gecikmesi, ülkeler ve öğrenciler tarafından üçüncü sıraya yerleştirilmiştir. Yabancı dildeki yetersizlik 

ise her iki durumda da beşinci engel olarak değerlendirilmiştir. Bilgi almadaki zorluk ise, öğrenciler 

tarafından altıncı sıraya koyulurken, ülkenin uzmanları bu engeli dördüncü sırada değerlendirmiştir.   

Dolayısıyla hem ülkeler hem de öğrenciler, bütçeye, ders organizasyonuna ve dil bilgisine öncelik 

vermektedir. Öte yandan, ülke uzmanları, tanınma ve kabul edilme gibi formel engellerin altını 

çizmektedir.  

Bütçe, hareketliliğe ilişkin en önemli engellerden biriyken, Eurostudent bulguları, maddi yükün, 

öğrencilerin sosyal altyapılarına göre farklı bir rolün bulunduğunu ortaya koymaktadır. Şekil 7.13’e 
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göre,  anket uygulanan tüm ülkelerde, düşük eğitim seviyesine sahip olan ailelerin çocuklarının 

oranları, yüksek bir eğitim seviyesinden gelenlerden daha yüksektir. İki farklı grup arasındaki 

algılayıştaki bu farklılık özellikle İtalya ve Polonya için geçerliyken, Avusturya, Danimarka ve 

Finlandiya en küçük farklılıkları göstermektedir.  

Şekil 7.13: Maddi yetersizlikleri büyük bir engel olarak gören ve yurtdışında kayıtlı olmayan 

öğrenciler, toplumsal atyapıya göre, 2009/10 

 

 Düşük eğitim altyapısı  

 Yüksek eğitim altyapısı  

Notlar: Maddi güvensizlikler kavramı, aşağıdaki kavramların bir toplamıdır. Beklenen ek maddi yükü, para kazanma 

fırsatlarındaki eksiklik, toplumsal yararların eksikliği, konaklama problemleri.  

Kaynak: Eurostudent 

7.3.5. Öğrenci hareketliliğine ilişkin maddi önlemler  

Hareketliliğe ilişkin en yaygın engel, bütçe olarak değerlendirildiği için, karşılıklı ve karşılıksız bursları 

içeren maddi önlemler detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ülkelerin yarısından azı, kredi ve lisans 

hareketliliğinde yurtdışında eğitim görmeyen gidenler için karşılıklı bursları uygulamaktadır. 

Hareketliliği desteklemek için daha fazla sayıda maddi önlemler, karşılıklı ve karşılıksız burslar 

şeklinde uygulanmaktadır. Ancak, durum, kredi ve lisans hareketliliği arasında çok az bir farklılık 

göstermektedir. Ülkelerin üçte ikisi, hem yurtdışına öğrenim görmeye giden ve yurtdışından öğrenim 

görmek için gelen öğrenciler için lisans hareketliliğine yönelik hem karşılıklı hem de karşılıksız burslar 

sağlamaktadır.  

Aksine, yurtdışından gelen (21 yükseköğretim sistemi) ve yurtdışına giden öğrenciler (30 

yükseköğretim sistemi) için kredi hareketliliği düzenlenmesinde karşılıklı ve karşılıksız burslar 

arasındaki fark oldukça büyüktür. Bazı burslar, ülke sayılarını veya çeşitli disiplinleri öncelikli olarak 

ele alan bazı programları hedef almaktadır. Aslında, birkaç ülke, kendi durumunda olanlarla çeşitli 
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antlaşmalar yapmıştır ve öğrenci hareketliliğine yönelik bütçe sağlamıştır. Avrupa veya ulusal 

seviyede, herhangi bir maddi araç bulunmamaktadır. AYA bünyesinde hareketliliği geliştirmek için 

gerek karşılıklı gerekse karşılıksız burs anlamında herhangi bir maddi desteğin bulunmaması ilgi 

çekicidir.  

Karşılıklı ve karşılıksız burslarla ilgili bir diğer önemli konu, bu maddi destek türlerinin taşınabilirliğidir. 

Bu, hareketliliğin gelişimi için oldukça önemli bir önlem iken, Bologna sürecinde sürekli gündeme 

getirilmiştir. Taşınabilirlik kavramı, kendi ülkelerinde bulunan bir yükseköğretim kurumunda aynı 

koşullar altında karşılıklı veya karşılıksız bursları bir diğer ülkede kullanan öğrencilerin durumunu 

göstermektedir. Belirtilen ülkelerden elde edilen bilgilere dayanarak, bu ülkelerin neredeyse yarısı, 

böyle bir durumu değerlendirmeye alırken, diğer ülkeler ise, ya kredi ya da lisans hareketliliği için 

böyle bir uygulamaya izin vermektedir. Sadece dört ülke- Bosna Hersek, Gürcistan, Macaristan ve 

Litvanya-, her iki tür hareketlilik için de bu durumun geçerli olmadığını belirtmektedir. Taşınabilirlik 

kavramı, çeşitli sınırlamalara maruz kalmaktadır. Bunlar, belirli ülkeler veya onların grup ve 

programlarıyla ilgilidir. Karşılıklı ve karşılıksız burslar sağlayan ülkeler, Avrupa ve ulusal hareketlilik 

programlarını belirtmektedir. Diğer kısıtlamalar, programların akreditasyonu ve/veya programların 

bir önceliğe sahip olup olmadığını bilmek ile yakından ilişkilidir. Sadece Hırvatistan, Kıbrıs, Finlandiya, 

Lihteyştan, Lüksemburg, Norveç ve İsviçre, yurtdışında öğrenim görmek için karşılıklı veya karşılıksız 

burslardan yararlanan öğrencilere yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmadığını rapor etmektedir.  

Hareketliliği desteklemek için ülkelerin belirttiği son önlem ise, hareketliliği artırmak için 

yükseköğretim kurumlarına ek bütçeler sağlamaktır. Bazı durumlarda, bu, bütçe formülüne 

hareketlilik unsurunu ekleyerek de gerçekleştirilebilir.  

7.3.6. Öğrenci hareketliliğini desteklemek için alınan önlemler  

Alınan diğer önlemler, şekil 7.11de belirtildiği gibi öğrenci hareketliliğine ilişkin engellerle ilgilidir. 

Tanınma, öğrenci hareketliliğine engelleyen en önemli konulardan biri hatta en önemlisi olmayı 

sürdürmektedir. Dolayısıyla, bu konunun üzerinde durulması gerekmektedir. Ancak, belirtilen 

ülkelerce henüz herhangi bir önlem alınmamıştır.  

Dil konusundaki yeterlik, yurtdışında öğrenim görmek için en önemli ön koşullardandır dolayısıyla en 

temel engellerden biridir. Dolayısıyla, ülkelerin neredeyse üçte biri, yurtdışından gelen ve yurtdışına 

eğitim görmeye giden öğrenciler için dil kursları planlamaktadır. Ayrıca, ortak lisans programları 

içeren diğer yabancı diller veya İngilizce için çeşitli programlar geliştirmektedir. Ancak, kredi ve lisans 

hareketliliği farklılık göstermektedir. Çok konuşulan bir dilde öğretim, kredi hareketliliği için yeterli 

olabilir ancak lisans hareketliliğinin tamamı olan süre için aynı durum sözkonusu olmayabilir. Bu da, 

lisans hareketliliği için öğretim dili sorusunu gündeme getirmektedir. Norveç örneğin, ülkenin hem dil 

hem de kültür öğrenmek için karşılıklı veya karşılksız burstan yararlanan ve yurtdışında öğrenim 
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gören öğrencilere dil öğrenme konusunda çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar, yurtdışında kısa 

süreli bir dönemden ziyade uzun zaman geçirmek şeklinde olmalıdır.  

Yabancı dildeki programlarının tanıtılmasına ve genişletilmesine rağmen, ülkedeki ana dil dışındaki bir 

dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarındaki çalışmalar çeşitli sınırlamalar altında 

sınıflandırılabilir. Ulusal yasaları dikkat alarak, yükseköğretim kurumlarının, yabancı dildeki öğrenme 

etkinliklerinin bazılarını düzenlemesine izin verilmektedir. Ortak programlar ise, bu konuda istisna 

oluşturmaktadır.  

Hareketlilik programlarına ilişkin bilgilerin daha iyi bir şekilde sağlanmasını da içeren destek 

hizmetleri de sürekli olarak genişletilmelidir. Birkaç ülke, öğrencilerinin yurtdışında öğrenim 

görmesini desteklemek için çeşitli kampanyalar yürütmektedir. Son olarak, birçok ülke, vize 

düzenlemelerini içeren yasal konularla mücadele etmek durumundadır.  

7.3.7. İzleme 

Öğrenci hareketliliğine yönelik engellere ilişkin alınan önlemler veya programları benimseyen 

ülkelerin hepsi bu uygulamaların etkilerini takip etmemektedir. Bu izleme faaliyetini yerine getirenler 

bile, bunu, genel istatistiksel verilere dayanarak veya dikey-yatay öğrenci hareketliliğine yönelik 

konulara odaklanarak yapmaktadır. Örneğin, tanınma-kabul edilme sürecini izleyip, alınan maddi 

önlemlere yönelik elde edilen istatistiksel verileri güncelliyorlar ve Erasmus raporlarını 

hazırlamaktadrlar. Dolayısıyla, izleme faaliyeti, Avrupa hareketlilik programlarında sıklıkla rapor 

edilen bir konu olarak ele alınmıştır.  

7.4. Personel Hareketliliği  

Tüm Bologna komisyonları, öğrenci hareketliliğiyle birlikte personel hareketliliğini de belirtmektedir. 

Leuven/Louvain-La-Neuve Toplantısı (87), 2010-2020 hedeflerini belirlerken personel hareketliliğini de 

bir paragraf ayırmıştır. İlgili toplantı, öğretmenleri, araştırmacıları ve diğer personeli de 

ilgilendirmektedir. Personel hareketliliğinin değerini ve nitelikli personeli yükseköğretim kurumlarına 

çekmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, sosyal güvenlik haklarının taşınabilirliğini ve 

hareketliliğe yönelik engelleri de ele almaktadır.  

7.4.1. Kavram  

Avrupa seviyesinde personel hareketliliğine ilişkin tartışmalar hala sürmektedir. Personel hareketliliği 

kavramı, Avrupa seviyesinde tanımlanmamıştır ve birçok farklı biçimde ele alınabilir. Dolayısıyla, 

amaçları tanımlamak ve belirlemek ve farklı amaçlar için gereken bilgileri net bir şekilde ortaya 

koymak son derece önemlidir. Şu sıralarda, Avrupa istatistik verileri, Avrupa programları bünyesinde 

                                                        
87

 Bologna Süreci 2020 –  Yeni on yıl içindeki Avrupa Yükseköğretim Alanının durumu. Yükseköğretimden 
sorumlu Avrupalı Bakanların Konferansı, Leuven ve Louvain-la-Neuve, 28-29 Nisan 2009. 
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toplanan bilgilerle sınırlıdır (Erasmus personel değişimi). Daha yaygın ve kabul gören tanımlar, henüz 

oluşturulmamıştır. İstatiksel veriler son derece kısıtlıdır.  

Ulusal seviyede, üç sistem- Flaman Belçika Topluluğu, Fransa ve Slovakya-, ulusal strateji planlarında 

yükseköğretimdeki personel hareketliliğinden söz etmektedir. Ancak, sadece altı ülke, personel 

hareketliliğine yönelik nicel hedefleri değerlendirmektedir. Nicel ifadesi, yurtdışına giden ve 

yurtdışından gelen öğrencilerin oranlarını yüzde olarak ifade edilmesidir. Litvanya ve Finlandiya’da 

olduğu gibi, 2015 yılına kadar gerek öğretmenler gerekse araştırmacılara yönelik çeşitli hedefler 

bulunmaktadır. Slovenya, 2020 yılına kadar %10luk bir hedef belirlerken, Estonya, yabancı personele 

ilişkin hedefini %3 olarak koymuştur. 2015 yılına Estonyalı olmayan doktora öğrencilerinin hedefi ise 

en az %10 şeklinde belirtilmiştir. Romanya, Erasmus bünyesinde yurtdışına giden personelin sayısında 

%5lik bir artış hedeflemektedir.  

Genel olarak ele alındığında, personel hareketliliğine ilişkin ulaşılması hedeflenen belirli amaçlar 

olmadan genel bir bildiri niteliği taşıdığını belirtmek mümkündür. Dolayısıyla, ülkeler, öncelikli 

alanlarını belirlemekte, hedeflerini bunlara göre oluşturmakta ve küresel dünyada meydana gelen 

değişiklikleri takip etmektedir. Avrupa seviyesinde ise, Eurostat, öğretmen ve akademik personelin 

hareketliliğini Erasmus programı çerçevesinde yakından izlemektedir.   

7.4.2. Personel hareketliliğine ilişkin engeller ve alınan önlemler  

Neredeyse tüm ülkeler, kendi kavramsal belgelerinde personel hareketliliğine ilişkin destekten söz 

etmektedir, ancak çok az sayıda personel, hareketlilikten yararlanmaktadır. Bu durum da, bu 

konunun daha fazla ilgi çekmesine ve olası engellerin kaldırılmasına yönelik çeşitli eylemlerin 

yapılmasına neden olmaktadır. Ülkelerin sağladığı bilgilere dayanarak, eğitim sistemlerinin üçte 

birinin personel hareketliliğine ilişkin çeşitli engellere maruz kaldığını söylemek mümkündür. 

Engellerin kategorize edilebileceği üç geniş alan, dil bilgisi, yasal konular ve kişisel durumlardır. 

Belirlenen en yaygın engel, hem yurtdışına giden hem de yurtdışından gelen öğrenciler için dil 

engelidir. Hareketliliğin sona ermesine neden olan diğer önemli nedenler ise, bir dizi yasal 

zorluklardır. Bu zorluklar, çoğunlukla Avrupa seviyesindeki işbirliğinin eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır ve yasal bir zemine rağmen gerçek hayattaki durumlarda da problem olarak 

öğrencilerin karşısına çıkabilmektedir. Bu, kesinlikle sosyal güvenlik sistemleri arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, göçmen kısıtlamaları ve vize almadaki zorluklarla birlikte 

bazı ülkelerde çifte vergilendirme de sözkonusudur.  Engellerin üçüncü grubunu ise, kişisel ve aile 

durumları oluşturmaktadır. Eşlere sağlanan yardım hizmetlerinin eksikliği ve ayrılma gibi durumlar 

belirli süre de olsa hareketliliğin bölünmesine neden olmaktadır. Ek olarak, kariyer gelişimi için 

motivasyon ve belirli yolların eksikliği de nedenlerde sayılabilir. Yetersiz bütçe ve bilgi eksikliği ise 

personel hareketliliğine engel teşkil eden diğer konulardandır. AYA bünyesindeki ülkelerin yarısından 
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daha azı, personel hareketliliğine ilişkin engellere yönelik alınan önlemleri rapor etmektedir. 

Yukarıda belirtilen önlemler aşağıdaki gibidir:  

Bütçede iyileştirme, bilgi sağlamada kolaylık, göçmen politikaları ve dil kursları.  

Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya gibi ülkeler, personel hareketliliğine ilişkin alınan önlemleri 

benimsemede yükseköğretim kurumlarının özerkliğinin altını çizmektedir. Ancak, bu ülkeler, 

araştırmacıların hareketliliğini desteklemek için merkezi seviyede bütçe mekanizmalarınının da altını 

çizmektedir. Hareketliliğin başlangıç noktası, yurtdışında çalışma eğiliminde olan bireylerin detaylı bir 

şekilde bilgilendirilmesidir. Bilgilerin sağlanması, ülkelere göre, yeterli değildir. Ancak, bazı ülkeler, bu 

alanda çeşitli girişimlerde bulunmuştur (Euraxess, Imwas ve Kisswin(Almanya)). 

Hareketlilik ve bireysel değişim programlara ilişkin uygun bilgi edinmenin ilk aşamalarından hemen 

sonraki aşama, çalışma koşullarını kontrol etmektir. Sosyal güvenlik hizmetinin taşınabilirliği 

konusundaki yetersizlik, birkaç ülkeyi detaylı bilgi almaya itmiştir.  

Sosyal güvenlik konuları, hem AB hem de AB dışındaki personelce ele alınmaktadır. Göçmenlik ve vize 

politikaları sık sık bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Yükseköğretim kurumları, göçmen politikası 

konusunda devlet yetkilileriyle olan diyaloğu sürdürmektedir. Bazı ülkeler, AB üyesi olmayan 

ülkelerdeki araştırmacıların göçmenlik engeline takılmamasını sağlamak için çeşitli önlemler almıştır. 

AB Bilimsel Vize Yasasının uygulanması ve iki önemli öneri (Bilimsel Vize Paketi) (88) atılacak önemli bir 

adımdır. Bu yasa, AB dışındaki ülkelerin araştırmacılarının kısa ve uzun süreli kalışları son derece 

kolaylaştırmaktadır.  

Hareketlilik fırsatları ve ilgili yasal koşullarla ilgili tüm gerekli bilgileri elde edildikten sonra, geriye 

sadece dil engeli kalmaktadır. Yurtdışına giden ve yurtdışından gelen personele yönelik yabancı dil 

kursları sağlayan yükseköğretim kurumları bulunmaktadır. Ancak, bazı ülkeler, dl kurslarının 

sağlanmasını ve finansmanını bir engel olarak görürken, Macaristan gibi diğer ülkeler, dil öğrenmenin 

kişisel bir sorumluluk olduğunu düşünmektedir. Dillerle ilgili bir diğer konu ise, ulusal yasaların resmi 

dilin kullanılmasını şart koşmasıdır. Polonya, yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde öğretilen 

derslerin eksikliğini dile getirmektedir. Dolayısıyla, yurtdışından gelen personelin hareketlilikten 

yeteri kadar yararlanmamasına neden olmaktadır.  

Çok az sayıda ülke, personel hareketliliğine ilişkin engelleri ortadan kaldırmak için çeşitli önlemler 

alırken, daha az sayıda ülke bu önlemlerin sonuçlarını izlemektedir. Böyle bir izlemeyi yapan ülkeler, 

ulusal ve Erasmus gibi Avrupa hareketlilik programlarına ilişkin raporları yayımlamaktadır.  
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 İlgili sayfaya gidiniz. http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/scientificVisa 
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Sonuçlar 

Hareketliliği artırmak için, mezun olan öğrencilerin %20si pilot çalışmaya dahil edilmiş ve süreci 

izlemek için ilk adımlar atılmıştır. İstatistiksel verilerin toplanması, süregelen bir eylemdir ve bu rapor, 

lisans hareketliliğine ilişkin ilk bulguları paylaşmaktadır. Ancak, kredi hareketliliğine ilişkin istatistiksel 

tanımlar ve bilgilerin daha detaylı bir şekilde toplanması hala arzulanan bir durumdur.  

Şu sıralar, iki ülke dışındaki tüm ülkeler, Avrupa Yükseköğretim Alanında %10an daha az olan yurtdışı 

hareketlilik oranını göstermektedir. Ülkelerin çoğunun değeri %5in altındadır. Bu, AYA bünyesinde 

mezun olan öğrencilerin yurtdışı hareketliliği için de geçerlidir. Bu hareketlilik akışının ortalama oranı 

%2nin altındadır. AYA bünyesinde yurtdışına öğrenim için giden öğrencilerin hareketliliği ise %1den 

azdır. Ancak, şekiller sadece lisans hareketliliğiyle ilgili olduğu için, kredi hareketliliğine ilişkin 

istatistiksel veriler dahil edilmeli ve %20lik oranının geçirdiği aşamaları değerlendirirken dikkate 

alınmalıdır. Erasmus programı çerçevesinde kısa dönemli eğilimlerin şu anki görüntüsü 2020 yılına 

kadar %7lik bir oranı hedeflemektedir. Kredi hareketliliğine ilişkin diğer kaynaklar ise detaylı bir 

şekilde incelenmelidir.  

Dünya genelinde hareketlilik akışlarını incelerken, başka bir ülkeden gelen AYA bünyesindeki 

öğrencilerin AYAdaki tüm öğrencilerin oranının %4ünden daha azdır. Aynı zamanda, AYA 

bünyesindeki öğrencilerin oranı nispeten azdır. Şu sıralar, AYAnın dışındaki ülkelerden gelen 

öğrencilerin ortalama oranı % 2.25. 

Rapor, ayrıca, hareketlilik akışının hem Avrupa hem de küresel anlamda Doğu-Batı yolunu izlediğini 

göstermektedir. AYA bünyesinde, Güney ve Doğu Avrupa, yurtdışına giden öğrencilerin çok daha fazla 

olduğunu belirtmektedir. Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde ise yurtdışından gelen öğrenci sayısı daha 

fazladır. Neredeyse hiçbir ülke, dengeli bir hareketliliğe sahip olduğunu belirtmemektedir. Akış 

benzer sayılara ulaşsa bile, öğrenci gönderen ve alan ülkeler büyük ölçüde değişiklik göstermektedir.  

Öğrencileri hareketlilikten yararlanma noktasında engelleyen temel nedenler, ülkeler ve Eurostudent 

tarafından belirtilmiştir. Ancak, birçok ülkenin, net stratejileri bulunmamaktadır. Benzer şekilde, 

izleme mekanizmaları, Avrupa’nın birçok bölümünde eksiktir.  

Personel hareketliliği tüm Bologna toplantılarında bahsedilmiş olsa da, öğrenci hareketliliğne nazaran 

durum daha az belirgindir. Şu sıralar, birkaç ülke, personel hareketliliğine ilişkin nicel hedefler 

belirlemektedir. Erasmus programlarından elde edilen verilere dayanarak,  

yurtdışından gelen personel hareketliliği, az sayıda personeli de etkilemektedir. Daha iyi bir izleme 

sistemi ve belirtilen engellerle ilgilenmekt, ülkelerin personel hareketliliğin geliştirmesi açısından son 

derece gereklidir.  
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ VE YÖNTEMSEL NOTLAR 
  
I. Kodlar ve kısaltmalar 

I.1. Ülke kodları  
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AB-27 Avrupa Birliği 

AL Almanya 

AV Avusturya 

BE al Belçika – Almanca konuşan 
Topluluk 

BE fl Belçika – Flaman Topluluğu 

BE fr Belçika – Fransız Topluluğu 

BK-İN Birleşik Krallık – Galler 

BK-Kİ Birleşik Krallık – İngiltere  

BK-İS Birleşik Krallık – İskoçya 

BK-GA Birleşik Krallık – Kuzey İrlanda 

BU Bulgaristan 

ÇK Çek Cumhuriyeti 

DA Danimarka 

ES Estonya 

Fİ Finlandiya 

FR Fransa 

HO Hollanda 

İÇ İsveç 

İP İspanya 

İR İrlanda 

İS İsviçre 

İT 
 

İtalya 
 

İZ İzlanda 

KI Kıbrıs 

LE Letonya 

LH Lihteynştayn 

Lİ Litvanya 

LU Lüksemburg 

MA Macaristan 

MT Malta 

NR Norveç 

PL Polonya 

PR Portekiz 

RO Romanya 

SL Slovenya 

SK Slovakya 

YU Yunanistan 

EFTA/EEA Avrupa Birliği Serbest Ticaret 
Derneği üyesi üç ülke 

Aday Ülke 

TR Türkiye 
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I.2. Kısaltmalar  

:  Veri bulunmamaktadır  

ØP  Ortalama oran  

BSÇG  Bologna Sonrası Çalışma Grubu  

CEEPUS Üniversite Öğrencileri Orta Avrupa Değişim Programı  

COFOG  Hükümet İşlevlerinin Sınıflandırılması  

EEA  Avrupa Ekonomik Alanı  

AYA  Avrupa Yükseköğretim Alanı  

EU  Avrupa Birliği  

EUA  Avrupa Üniversiteler Derneği  

EU-SILC  Gelir ve Yaşam Koşullarına İlişkin Avrupa Birliği İstatistikleri  

FTE  Tam zamanlı  

GDP  Toplam İç Üretim  

ISCED     Uluslar arası Standart Eğitim Sınıflandırması  

ISCO  Uluslar arası Standart Meslek Sınıflandırması  

LFS  İş Gücü Anketi  

OECD  Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Derneği  

PPS  Satın Alma Gücü Standartı  

R&D  Araştırma ve Geliştirme  

UNESCO-UIS Birleşmiş Devletler Eğitsel, Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu, İstatistik Enstitüsü, UNESCO-

UIS/OECD/Eurostat 

UOE   UNESCO-UIS/OECD/Eurostat 

II. Genel Kavramlar 

Akademik rehberlik hizmetleri  

Akademik başarıyı artırma ve ders organizasyonuna ilişkin engeller konusunda öğrencileri destekleme 

amacı taşıyan hizmetler. 

Bologna Sonrası Çalışma Grubu (BSÇG)  

Bologna Sonrası Çalışma Grubu, Avrupa Yükseköğretim Alanına ve Avrupa Komisyonuna ait olan 47 

ülkenin bakan düzeyindeki temsilcilerinden oluşmaktadır. Danışman üyeler, Avrupa Konseyi, Avrupa 

Üniversiteler Derneği, Avrupa Öğrenciler Birliği, Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği, Avrupa 

Yükseköğretim Merkezi ve Uluslar arası Eğitim Derneğinin üyeleridir. BSÇG, yılda iki kere 

toplanmaktadır ve AB başkanı ve AB dışındaki bir ülkenin başkan yardımcısı tarafından 

yönetilmektedir. Bu grubun amacı, bakanlar düzeyindeki konferanslarda yapılan önerileri 

değerlendirmek ve bunları son haliyle sunmaktır. Aynı zamanda, bakanlar tarafından ele alınan 

konulara da büyük ölçüde yer vermektedir. Ayrıca, BSÇG, konferanslar dizisi ve Bologna sürecine 

ilişkin diğer etkinlikleri de içeren bir çalışma programı hazırlamaktadır. Yönetim Kurulu, her yıl düzenli 

olarak gündemi belirleyip, her toplantı arasındaki süreci yakından takip etmektedir. Detaylı bilgi için 

http://www.AYA.info/. 

http://www.ehea.info/
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Kariyer rehberlik hizmetleri  

Kariyer rehberlik hizmetleri, bireylerin hangi yaşta olursa olsun hayatlarını kolaylaştırmak için özellikle 

eğitsel ve mesleki konulardaki kararlarına yardımcı olmayı amaç edinmiş hizmetlerdir (OECD 2004, s. 

10). 

Kredi hareketliliği 

Kredi hareketliliği, kısa süreli bir hareketlilik türüdür. Genellikle en fazla bir yıl süren, yabancı bir 

kurumda kazanılan kredilerin kendi ülkesindeki kurumda tanınması ve kabul edilmesi amacıyla 

sürdürülen hareketliliktir.  

Lisans hareketliliği  

Lisans hareketliliği, uzun süreli bir hareketlilik türüdür. Tam bir lisans programının yabancı bir ülkede 

elde edilmesi amacıyla yürütülen hareketliliktir.  

Diploma Eki (DE) 

Uluslar arası şeffaflığı geliştirmeyi amaçlayan yükseköğretim diplomasına eklenmiş olan ve akademik 

ve mesleki niteliklerin kabul görmesini hedefleyen bir belgedir. Avrupa Komisyonu tarafından 

geliştirilen bu belge, sekiz kısımdan oluşmaktadır (89). Avrupa dillerinde seviye, içerik ve statüsünün 

detaylı bir şekilde anlatıldığı belge, programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla mezun öğrencilere 

verilmektedir. İlgili ek, yükseköğretim programına ilişkin ek bilgiler verdiği gibi, kendi eğitim 

bağlamında kabul edilmesi amacıyla hazırlanmıştır (EACEA/Eurydice 2010, s. 150). 

Yükseköğretim Avrupa Kalite Güvencesi Derneği (YAKGD) 

2000 yılında Avrupa Yükseköğretim Alanındaki Kalite Güvence Birimleri Derneği kurulmuştur. 

Yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilgilerin, deneyimlerin ve iyi uygulamaların 

yaygınlaştırmasını amaçlamaktadır. Derneğe üyelik, AYA bünyesindeki tüm üye devletlerin kalite 

güvencesi birimlerine açıktır. Tam üyelik, yükseköğretimde kalite güvencesi için Avrupa Standartları 

ve Ana Hatlarıyla uyumlu çalıştığının bir göstergesidir. Her beş yılda bir bağımsız bir araştırmacı 

tarafından denetlenen birimle ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesi ziyaret edilebilir 

http://www.enqa.eu/about.lasso. 

Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi (AKTS) 

Öğrencilerin belirli öğrenme çıktılarına erişmek için iş yüküne dayanan öğrenci temelli bir kredi 

sistemidir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrencinin iş gücünü temel alarak düzenlenen ve 

öğrencinin belirtilen öğrenme çıktılarına ulaşmasına olanak tanıyan bir sistemdir. İlk olarak 1989 

yılında, yurtdışında eğitim görenlerin yurtdışında geçirdikleri süreci kolaylaştırmak için uygulanmaya 

başlamıştır. Son zamanlarda ise, hem kurumsal hem de bölgesel anlamda tüm programlarda 

uygulanmak üzere kredi toplama sistemleri geliştirilmektedir. Kredi toplama, AYA bünyesinde hızlı bir 

şekilde uygulanan bir yöntemdir (EACEA/Eurydice 2010, s. 150). Detaylı bilgilere AKTS kullanım 

kılavuzundan ulaşılabilir (2009). 

http://www.enqa.eu/about.lasso
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Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) 

Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA), Bologna sürecinin ilk on yılını kutlandığı Mart 2010’da başlatıldı. 

Kolaylıkla karşılaştırılabilir ve okunabilir olan lisans derecelerini benimseme ve iki aşamalı bir sistemi 

oluşturma çabaları, 1999 yılında 20 ülke tarafından imzalanan Bologna Bildirgesinde detaylı bir 

şekilde ele alınmıştır ve halen 47 ülkede uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için http://www.AYA.info/ 

(89). Özellikle, bu kısımlar, niteliklere sahip olanlara, niteliklerin özelliklerine, seviyelerine, 

içeriklerine, elde edilen sonuçlara, ek bilgilere, ilgili ulusal yükseköğretim sistemlerine ve Diploma 

Eklerinin sertifikasyonuna yöenlik bilgiler içermektedir.  

Yaşam Boyu Öğrenme için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (YBÖANÇ) 

Yaşam Boyu Öğrenme için Avrupa Nitelikler Çerçevesi, Avrupa ülkelerine kendi sistemleriyle diğer 

sistemleri bağlama olanağı sunan ortak bir Avrupa referans çerçevesidir. Bu AB-temelli girişim, 23 

Nisan 2008 yılında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından benimsenmiştir. İlgili çerçeve, bilgi, 

beceri ve yeterlikleri temel alarak oluşturulan öğrenme çıktılarına dayanan toplam sekiz referans 

seviyesini göstermektedir. Genel olarak, vurgu, alınan bilgiden (öğrenme deneyiminin süresi, kurum 

türü), niteliklere sahip olan bireyin neler yapabileceğine geçmektedir. Detaylı bilgi için 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm. 

Yükseköğretim Avrupa Kalite Güvencesi Belgesi (YAKGB)  

2008 yılında yürürlüğe giren Yükseköğretim Avrupa Kalite Güvencesi Belgesi, Standartlar ve Ana 

Başlıklar belgesinin bir tamamlayıcısı olarak uygulanmaktadır. Avrupa Üniversite Derneği, Avrupa 

Yükseköğretim Kurumları Derneği tarafından ortaklaşa olarak kurulan bu birim, Avrupa Standartlarına 

uygun kalite güvencesi birimlerinin bir listesini oluşturmakta ve bunları yıllık olarak yayımlamaktadır. 

Detaylı bilgi için http://www.eqar.eu/. 

Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Avrupa Standartları ve Ana Başlıkları  

Avrupa standartları ve Ana başlıkları, Avrupa yükseköğretiminde kalite güvencesine yönelik üzerinde 

görüş birliğine varılan ana başlıklar ve standartlar topluluğudur. “E4 grubu” tarafından geliştirilen bu 

standartlar 2005 yılında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen zirvede kabul edilmiştir. 

http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso. 

Dış Kalite Güvencesi  

Dış Kalite Güvencesi, yükseköğretim programları veya kurumlarının düzenli olarak denetlenmesidir. 

Genel olarak, bunu yapan, bir kalite güvencesi birimi olabileceği gibi uzmanlardan oluşan bir 

komisyon veya Bakanlık adına sorumlu olan özel bir birim de olabilir. Değerlendirme, standartlar 

ışığında toplanan bilgileri ve verileri içermektedir.  

Karşılıksız burs (devlet) / Burs (Devlet)  

Öğrencilere verilen ve geri ödenme zorunluluğu olmayan devlet yardımı (Salmi ve Hauptman 2006, s. 

30). 

http://www.ehea.info/
http://www.eqar.eu/
http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso
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Harçlar/Katkı payları  

Öğrencilerin, yükseköğretime ödemek zorunda oldukları her türlü para. Bu para, kayıt ücreti, ders 

ücretleriyle veya mezuniyet sırasında verilen ücretlerle sınırlı olmayabilir.  

Formel Öğrenme  

Formel öğrenme, “düzenli ve yapısal öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğrenme türüdür”. (bir 

eğitim kurumunda). “Öğrenme olarak ifade edilen bu öğrenme türü, öğrencinin bakış açısına göre 

niyetli bir öğrenmedir. Genel olarak, bir sertifika veya geçerli bir belgenin sunulmasıyla 

tamamlanmaktadır”  (Cedefop 2008, s. 85). 

Esneklik  

Yükseköğretimde esneklik, bireylerin ihtiyaçlarına göre çeşitli eğitim yollarını kullanmalarına izin 

verilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu kavramın arkasındaki düşünce, yükseköğretimi çok daha 

fazla insana açmak ve modern toplumlardaki çoklu yaşama uyum sağlama olanağını artırmaktır.  

Yükseköğretim Kurumu  

Ulusal yasalarca belirlenen yükseköğretim kurumlarında hizmet sağlayan kurumlardır. Bunlar, 

bütçelerine bakmaksızın devlet ve özel kurumlar olarak adlandırılmaktadır.  

Yurtdışından gelen öğrenci hareketliliği  

Öğrenim görmek için yurtdışından gelen öğrencileri ifade etmektedir. 

İnformel Öğrenme  

Informel öğrenme, “iş, aile ve eğlenceyle ilgili günlük etkinliklerden kaynaklanan öğrenme” olarak 

ifade edilmektedir. “Amaçlar, zaman veya öğrenme desteği açısından düzenli ve yapısal değildir. 

İnformel öğrenme, birçok noktada, öğrenci açısından niyetli bir eylem değildir” (Cedefop 2008, s. 

133). 

İç Kalite Güvencesi  

İç Kalite Güvencesi, yükseköğretim kurumları içindeki etkinliklerinin kaliteyi artırma amacı 

çerçevesinde değerlendirilmesidir. Genel olarak, yönetim birimlerinin incelenmesini ve sistematik 

olarak veri toplanmasını içermektedir.  

Ortak lisans dereceleri  

Ortak lisans dereceleri, aşağıdaki özelliklerinden tümünün veya bir kısmının uyumlu olduğu 

programlardan sonra kazanılmaktadır.  

␣ programlar, birkaç kurum tarafından ortaklaşa olarak gelişitirilmekte ve/veya onaylanmaktadır. 

␣ diğer kurumlara öğrenim görmek için giden öğrenciler;  

␣ öğrencilerin ilgili kurumlarda kalma süreleri, karşılaştırılabilir niteliktedir.  

␣ ortak kurumlarda geçilen sınavlar ve eğitim süreleri tam ve otomatik olarak kabul edilmektedir. 

␣ ilgili kurumda çalışan öğretim elemanları, diğer kurumlarda da çalışabilmekte, ortak olark 

müfredat üzerine yorum yapabilmekte ve sınavlar için ortak komisyonlar oluşturabilmektedir.  
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␣ programın tamamlanmasından sonra, öğrenciler, ya katıldıkları yükseköğretim kurumundan 

ulusal lisans derecelerini alırlar ya da ortaklaşa bir sertifika veya diplomayla ödüllendirilirler (Tauch & 

Rauhvargers 2002, s. 29). 

Ortak program 

Ortak programlar, yükseköğretim kurumları arasında ortak bir lisans derecesine sahip olmaya varan 

kurumlar arası düzenlemelerdir. Öğrenciler tarafından ortak kurumlarda sürdürülen programların 

parçaları, diğer ortak kurumlar tarafından otomatik olarak kabul edilmektedir. Aynı durum, ortak 

lisans dereceleri için de geçerlidir.  

Lizbon Tanıma Konferansı (LTK) 

Lizbon Tanıma Konferansı, 1997 yılında Avrupa Komisyonu ve UNESCO tarafından Avrupa 

bölgesindeki yükseköğretime ilişkin Lizbon’da niteliklerin tanınması amacı güden bir konferanstır. Bir 

Avrupa ülkesinde bulunan ve çeşitli niteliklere sahip olan bireylerin diğer ülkedeki niteliklerce de 

tanınmasını amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için  

http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Recognition/LRC_en.asp. 

Karşılıklı Burslar  

Geri ödenebilir maddi yardım. Öğrencilere sağlanan karşılıklı burslar, birçok anlamda farklılık 

göstermektedir: Geri ödeme planları, ücret seviyeleri, karşılanan harcamalar, başvuru şartları. 

Karşılıklı burslar, hükümet ücretlerin bir kısmını karşılarsa ödenmektedir. Bu tür burslar, öğrenciye 

sağlanan karşılıksız bursların garanti altına alındığı veya çeşitli risklere karşı güvence verildiği 

durumlarda devlet bursu olarak verilmektedir (Salmi ve Hauptman 2006, s. 43). 

Ulusal Nitelikler Çerçevesi (Yükseköğretim) 

Ulusal Nitelikler Çerçevesi, seviye, iş yükü, öğrenme çıktıları ve profili açısından belirli nitelikleri 

tanımlamaktadır. Bu nitelikler, yükseköğretimdeki diğer öğrenme çıktılarıyla ilgilidir ve uluslar arası 

anlamda da kabul görmektedir.  

Formel olmayan öğrenme  

Formel olmayan öğrenme, “planlanmış etkinlere katılan öğrenme” olarak tanımlanmaktadır. Formel 

olmayan öğrenme, informel öğrenme, birçok noktada, öğrenci açısından niyetli bir eylem değildir” 

(Cedefop 2008, s. 93). 

Yurtdışına giden öğrenci hareketliliği  

Yurtdışına giden öğrenci hareketliliği, başka bir yerde öğrenim görmek için ülke dışına çıkan ülkeleri 

ifade etmektedir.  

Psikolojik danışmanlık hizmetleri  

Psikolojik teknikler kullanarak zihinsel ve duygusal problemlerin tedavisi (The Free Dictionary, 2012b). 

Devlet yükseköğretim kurumu  

Devlet yetkililerince yürütülen yükseköğretim kurumlarını işaret etmektedir. Bu yükseköğretim 

http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Recognition/LRC_en.asp
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kurumları, UOE veri toplama kılavuzunda iki şekilde tanımlanmaktadır: "a) devlet kurumları", devlet 

tarafından direk olarak yönetilen kurumlar, üyelerinin çoğu ya devlet tarafından atanan ya da seçilen 

bireylerce yönetilen kurumlardır, b) devlete bağlı özel yükseköğretim kurumları, devlet dışı kurumlar 

tarafından yönetilen kurumlardır. Üyeleri, devlet birimi tarafından seçilmeyen ama devlet 

bütçesinden %50 oranında yardım alan bireylerdir (UNESCO, OECD & Eurostat 2010, s. 34-35). 

Yükseköğretime erişim yolları  

Yükseköğretime formel erişim yolları, yükseköğretim için gerekli olan formel koşulları yerine getirme 

durumudur. Programa seçilme veya kabul edilmeye yönelik sorunlar, tanımın bir parçası değildir.  

Kalite güvencesi birimi 

Dış kalite güvencesinden sorumlu olan devlet yetkililerince kurulan birimdir. Birimler, yükseköğretim 

kurumlarının özerkliğini garanti etme noktasında güçlü bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu kurumların, 

kalite güvencesine ilişkin belirli amaçları bulunmaktadır.  

Kısa aşama 

Birinci aşamanın sonundaki niteliklerden daha düşük bir seviyede olan ve 180 AKTSnden daha fazla 

olan yükseköğretim lisans programları. 

Sosyo-ekonomik durum  

Bireyin veya ailenin ekonomik ve sosyal durumunun ekonomik ve sosyolojik anlamda birleşimidir. 

Gelir düzeyi, eğitim ve meslek ile ilgili noktalar da dikkate alınmaktadır. Bir ailenin sosyo ekonomik 

durumunu incelerken, eve gelir getiren bireylerin eğitim seviyesi ve mesleği de incelenmektedir. 

Ayrıca, gelir ve diğer noktalar da değerlendirmeye alınmaktadır (Wikipedia, 2012a). Ailelerin eğitim 

kazanımları da, sosyo ekonomik durumu belirlemede bir ölçüt olarak ele alınmaktadır (Koucký, 

Bartušek ve Kovacovic 2009, s. 14-16; Eurostudent 2008, s. 56-59). 

Teşvik Paketi  

Askeri konulardan eğitim, sağlık hizmetlerinden güvenlik hizmetlerine çeşitli konulara ilişkin devlet 

tarafından sağlanan mali destek. Özellikle ekonomik gerilemeyi önlemek ve ekonomik iyileşmeyi 

canlandırmak için uygulanmaktadır (Wikipedia, 2012d). 

Öğrenci temelli öğrenme  

Öğrenci temelli öğrenme, öğrencilerin ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda şekillenen öğrenme 

fırsatları sunmaktadır. Bu yaklaşımı kullanarak, öğrenciler aktif bir görüntü sergilemektedirler. 

Öğretim elemanlarının da yapması gereken öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştırmaktır 

(Langworthy vd. 2009, s. 30). 

Vergi yararları  

Vergi indirimi, gelir vergisiyle sınırlı değildir. > Vergi kredisi ve > Vergi indirimi  

Vergi Kredisi  

Ödenecek vergilerin azalmasıyla vergi mükelleflerine sunulan bir çeşit vergi rahatlaması. Bu, 
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genellikle ödenecek verginin direk azalması şeklinde uygulanmaktadır (The Free Dictionary 2012a). 

Vergi indirimi/ Toptan vergi indirim/ Vergi indirimine bağlı masraflar  

Vergilendirilebilir gelirin azalmasıyla vergi mükelleflerine sağlanan vergi rahatlaması. Vergi indirimin 

bir türü, toptan vergi indirimi veya vergi yardımıdır. Bireyin gelirinin oranı vergiye tabii olmadığında 

da uygulanmakadır. Bu, vergi mükelleflerinin gelir vergisinden muaf olmasını sağladığı için vergi 

ayrımını değiştirmektedir. Bu da, gelirinden daha yüksek olan payın vergilendirilebilir olduğu 

anlamına gelmektedir. Vergi indiriminin bir diğer biçimi, bazı masrafların, vergilendirilebilir gelirden 

düşmesiyle ortaya çıkmaktadır.  

Dikey ayrım 

Dikey ayrım, yükseköğretimde kadınların erkeklerden çok daha fazla olduğu durumu işaret 

etmektedir. Doktora seviyesinde, hala toplumun tümü tarafından temsil edilmeyen gruba dahil 

olsalar da, üniversitelerdeki akademik personel arasından çok daha az kadın bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, dikey ayrım, profesyonel hiyerarşinin yüksek seviyelerinde kadınların tam olarak temsil 

edilmemesi anlamına gelmektedir.  
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III. İstatistiksel Kavramlar  

Eğitimden iş hayatına kadar geçen ortalama süre (Şekil 5.8) 

Eğitimden iş hayatına kadar geçen ortalama süre, formel eğitimin tam anlamıyla son kez 

tamamlanmasıyla en azından 3 aylık bir işe başlanma arasındaki süre olarak hesaplanmaktadır. 

Sonuçlar, ilk önemli işe sahip olan bireylerle ilgilidir. Gösterge, 25-64 yaşları arasındaki lisans 

diplomalarını aldıktan sonra işe başlayan bireylerin sayısının aynı yaş grubundaki toplam nüfusa 

bölünmesiyle elde edimektedir (Eurydice 2012, s. 179). 

Birçok sonuç, geçiş aşamasındaki problemlerden sakınmak için son 5 yıl içinde formel eğitimlerinden 

ayrılan öğrencilerin cevaplarına dayanmaktadır. Bu, “ilk iş zamanına” hayır cevaplarının ortalamanın 

oldukça üstünde olduğu Birleşik Krallık’ta da geçerlidir. Bazı ülkelerde, zorunlu askeri hizmet, geçiş 

sürecine katkıda bulunmaktadır. Bu durum, Bulgaristan (1.2 ay), Yunanistan (4.3 ay), Kıbrıs (2.6 ay) ve 

Avusturya (1.5 ay) için de geçerlidir. Diğer ülkeler ise, bu durumlarda ya az ya da hiç insana sahip 

değildir.  

Tamamlama oranı (Şekil 5.2) 

Tamamlama oranı, yükseköğretimin A türü programlarına (ISCED 5A) kayıt yaptıran ve bu programları 

başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin oranını göstermektedir. Bazı ülkeler için, A türü 

programlara başlayan ancak çeşitli nedenlerle başka seviyelerden mezun olanları da içermektedir 

(ISCED 5B) .  

Bu oranları hesaplamak için iki yöntem kullanılmaktadır. Bu kesişen kısım, 2008 yılında bir öğretim 

programına katılan ve aynı programdan mezun olanların sayısına işaret etmektedir (bu tahmin, 

mümkün olduğu kadar farklı programların sürelerini de dikkate almaktadır).  

Gecikmiş geçiş öğrencileri (Şekil 4.12 ve 6.14) 

Gecikmiş geçiş, hayatının sonraki aşamalarında hayatında ilk kez yükseköğretim sektörüne dahil olan 

öğrenci tipini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu yeni odak grubu, birçok politikanın üretildiği 

öğrenci gruplarının ilgisini çekmek için geliştirilmiştir. Yükseköğretime katılma niteliğine sahip olma ile 

ilk kez yükseköğretimden yararlanma arasındaki gecikmeyi yaşayan tüm öğrenciler gecikmiş geçiş 

öğrencisi olarak ifade edilmektedir. Yükseköğretime katılmaları 2 yıldan daha az olan öğrenciler ise 

benzer şekilde gecikmiş geçiş öğrencisi olarak değerlendirilmektedir (Eurostudent 2011, s. 220). 

Eğitimlerini yarıda bırakanlar (Şekil 4.5) 

20 Kasım 2009dan itibaren, bu gösterge, bahardaki tek bir referanstansa yıllık ortalamalara 

dayanmaktadır. Eğitimlerini yarıda bırakanlar, aşağıdaki iki koşulu yerine getiren 18-24 yaş 

aralığındaki bireylerdir: ilk olarak, eğitimin en yüksek seviyesi ISCED 0, 1, 2 veya 3c olanlar, ikinci grup 

ise, dört hafta içinde herhangi bir eğitim almadığını belirtenler. Aynı yaş grubundaki toplam nüfustan 

oluşan bu grup, "en yüksek eğitim seviyesi" ve "eğitime katılma" sorusuna hayır cevabını verenlerdir. 



222 
 

İlgili veriler, AB iş gücü anketinden gelmektedir (Eurostat, 2012a). 

Eğitim kazanımları (Şekil 4.3, 4.6, 4.7, 5.6, 5.7, 5.8 ve 5.11) 

Eğitim kazanımları, başarıyla tamamlanan en yüksek eğitim seviyesini ifade etmektedir. ISCEDi 

kullanan göstergeler, düşük, orta ve yüksek eğitim kazanımlarını sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırma 

aşağıdaki gibidir:  

  Düşük eğitim kazanımları, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öncesi eğitim aşamalarını 

kapsamaktadır (ISCED seviyeleri 0,1 ve 2). Şekil  5.11 ve 5.12 için, düşük eğitim kazanımları, 

ortaöğretim öncesi eğitimin tamamlanması anlamına gelmektedir (ISCED 2). 

  Düşük eğitim kazanımları, ortaöğretim sonrası ve yükseköğretim olmayan orta öğretim 

sonrası eğitim aşamalarını kapsamaktadır (ISCED seviyeleri 3 ve 4). Şekil  5.11 ve 5.12 için, orta eğitim 

kazanımları, ortaöğretim sonrası eğitimin tamamlanması anlamına gelmektedir (ISCED 3). 

  Yüksek eğitim kazanımları, yükseköğretim eğitim aşamalarını kapsamaktadır (ISCED seviyeleri 

5 ve 6).  

Yükseköğretime ayrılan harcamalar (Şekil 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9) 

Veri toplama aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  

  Eğitim kurumlarına doğrudan yapılan devlet, özel ve uluslar arası harcamalar; 

  Eğitim kurumları dışında satın alınan eğitim hizmetleri ve araçlarına yapılan özel harcamalar; 

  Devlet ve diğer özel kurumlardan öğrencilere sağlanan yardımlar; 

  Diğer özel kurumlara yapılan transfer ve ödemeler;  

Tüm (devlet ve özel) eğitim harcamaları karşılanmaktadır. Özel kurumlara sağlanan transferlerin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın eğitim hizmetleri veya yaşam giderleri için destek 

sağlanmaktadır. 

  "Eğitsel araç ve hizmetler”, doğrudan eğitim ve öğretimle ilgili olan tüm harcamalardır. 

Öğretmenlere, okul binalarına, öğretim araç ve gereçlerine, okul dışındaki kurs ücretlerine ve okulun 

yönetimine ilişkin tüm harcamaları kapsamaktadır.  

  AR&GE (araştırma&geliştirme) masrafları, yükseköğretim kurumlarındaki tüm masrafları 

kapsamaktadır.  

  “Eğitim dışı” kavramı, öğrencilerin yaşam giderlerine harcadıkları ücretleri ve kurumlar 

tarafından sağlanan çeşitli hizmetleri içermektedir (UNESCO, OECD & Eurostat 2010, s. 53). 

Eğitime yönelik devlet harcamaları, tüm seviyelerdeki devlet yetkililerinin harcamalarını ifade 

etmektedir. Doğrudan eğitimle ilgili olmayana harcamalar, yan hizmetler olarak sağlanmadığı sürece 

dahil edilmemektedir. Diğer bakanlıklarca yapılan harcamalar, Sağlık ve Ziraat gibi, dahil edilmektedir. 

Ayrıca, diğer özel kurumlara sağlanan yardımları da içermektedir. Bu durum, çoğunlukla eğitim 

kurumlarıyla ilişkilendirilebilir (eğitim ve eğitim dışındaki tüm masraflar) (s. 62). Detaylı bilgi için kısım  
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 IV. 

Formel öğrenci durumu (Eurostudent) (Şekil 6.8) 

Eurostudent araştırması bağlamında, kaydın formel durumu, resmi olarak kayıtlı olan ve 

yükseköğretim kurumundaki ve/veya devletin emriyle resmi olarak tanınan öğrenci durumudur. Tam 

zamanlı, yarı zamanlı ve diğer öğrenci türleri bulunmaktadır. Tam/yarı zamanlı öğrenci, dersle ilgili 

konulara ayrılan haftalık ders saatine bakmaksızın bu statüye sahip olan bireylerdir (öğretilen 

konular+kişisel çalışma zamanı). Bu iki kategori dışındakiler ‘diğer’ diye adlandırılmaktadır 

(Eurostudent, 2011). 

Tam zamanlı öğrenciler (Şekil 1.8 ve 1.9) 

Tam zamanlı kavramı, haftalık farklı ders saatlerine sahip olmalarına rağmen öğrencileri 

karşılaştırabilir hale getiren bir ifadedir. Bu ifade, öğrencilerin ortalama ders saatleriyle tam zamanlı 

öğrencilerin ders saatlerini karşılaştırmak yoluyla anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla, tam zamanlı 

öğrenci, tam zamanlı statü olarak değerlendirilirken, yarı zamanlı öğrencinin çalıştığı saatlere orantılı 

olarak aldıkları puan açısından ele alınmaktadır (Eurostat, 2012b). 

Toplam gelir (Şekil 5.11 ve 5.12) 

Toplam gelir, PY010G değişkenin "çalışanın nakit parası veya nakit paraya yakın geliri" ve PY020G 

değişkenin "Nakit olmayan çalışan geliri" toplamı şeklinde ifade edilmektedir. Toplam, ne vergilerin 

ne de sosyal katkıların düşürüldüğü anlamına gelmektedir. Çalışan gelir, toplam bedel olarak 

tanımlanmaktadır. Çalışan ve işverenler tarafından ödenen ücretleri ifade etmektedir.  

Toplam çalışan nakit parası, işverenlerden çalışan kimselere ödenen miktarı ifade etmektedir. Sosyal 

katkıların değerini içeren bu nakit para, vergi yetkilileri veya sosyal güvenlik şemalarına işverenlerin 

yerine verilmektedir. Örnekler aşağıdaki gibidir:  

  Haftalık ve aylık olarak ödenen ücretler;  

  Çalışılmayan zaman için toplam bedel (tatil ödemeleri); 

  Fazla mesai için fazla ödeme yapma; 

  Ek ödemeler (on üçüncü aylık ödemesi);  

  Kazanç paylaşımı ve nakit yardımı; 

  İşten veya işe ulaşım için verilen yardım; 

Toplam nakit olmayan çalışan geliri, çalışma paketi olarak düşük bir fiyatta veya bedava olarak 

sağlanan para dışı gelir unsurlarını içermektedir (sadece özel kullanım değerleri dikkate alınmaktadır). 

Örnekler arasında, araba, bedava veya ucuz yemek, paraların geri ödenmesi veya evle ilgili 

masrafların karşılanması sayılabilir.   

Yurtdışından gelen öğrenci hareketliliği oranı (Şekil 7.1, 7.5 ve 7.10) 

Yurtdışından gelen öğrenci hareketliliği oranı, yurtdışından eğitim görmek için ülkeye gelen 
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öğrencileri ifade etmektedir.  

Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standartları (ISCED 1997) 

Eğitimin uluslar arası standart sınıflandırması (ISCED) uluslar arası anlamda istatistikî bilgilerin 

derlenmesi için UNESCO tarafındna düzenlenen bir araçtır. İki karşılaştırmalı değişkeni içerir: seviyeler 

ve genel/mesleki/meslek öncesi eğitim alanları ve eğitim/iş sektörü kollarıdır. Güncel ISCED 9789 yedi 

eğitim seviyesine ayrılmıştır. 

 ISCED 0: Okul öncesi eğitim 

İlgili eğitim seviyesi ve türüne bağlı olarak, ana ve yan kıstaslar (kabul yeterlikleri, minimum giriş 

gereklilikleri, minimum yaş, personel yeterlikleri vb.) arasında hiyerarşik bir derecelendirme sistemine 

ihtiyaç vardır. En az 3 yaşındaki çocuklar içindir. 

 ISCED 1: İlköğretim  

Bu seviye 5 ve 7 yaşlarında başlayıp tüm ülkelerde zorunludur ve genellikle beş veya altı yıl sürer. 

 ISCED 2: Orta öğretim öncesi eğitim 

İlköğretim seviyesinin temel programlarıyla devam eder fakat öğretim daha fazla konu odaklıdır. 

Genellikle bu seviyenin sonu zorunlu eğitimin sonun denk gelir. 

 ISCED 3:  Orta öğretim sonrası eğitim 

Bu seviye genellikle zorunlu eğitimin sonunda başlar. Giriş yaşı tipik olarak 15-16 yaşlardır. Giriş 

nitelikleri (zorunlu eğitim sonunda) ve diğer minimum giriş zorunlulukları genellikle aranır. Öğretim 

ISCED 2’ye göre daha ders odaklıdır. ISCED 3’ün süresi genellikle iki ila beş yıl arasında sürer. 

 ISCED 4:  Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim  

Bu programlar, ortaöğretim sonrası eğitim ile yükseköğretim arasındaki süreci kapsamaktadır. ISCED 

3 seviyesinden mezun olanların bilgisini genişletmek amacıyla düzenlenen bu programların en tipik 

örnekleri, 5. seviyede bulunan öğrencileri iş pazarına hazırlamak için düzenlenmiştir.  

 ISCED 5: Yükseköğretim (ilk aşama) 

Bu programlara giriş, ISCED 3 ve 4 seviyelerinin tamamlanmasıyla mümkün olmaktadır. ISCED 5 

seviyesi ise, teorik bir temele dayanan akademik programı içeren yükseköğretim eğitimini 

kapsamaktadır. Akademik programlardan daha kısa olan mesleki temelli bu programlar, iş pazarına 

girişe yönelik olarak düzenlenmektedir. Sadece, ISCED 5A programları, ISCED 6 seviyesindeki doktora 

programına devam izni vermektedir. 

 ISCED 6: Yükseköğretim (ikinci aşama) 

Bu eğitim seviyesi, ileri araştırma niteliklerine sahip olmaya olanak tanıyan yükseköğretim 

programları için ayrılmıştır (doktora gibi)  
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Uluslar arası Mesleki Standart Sınıflandırması (UMSS) (Şekil 5.13, 5.14 ve 5.15) 

UMSS, yerine getirilen görevlere göre tanımlanan gruplara yönelik işleri düzenlemek için kullanılan bir 

araçtır. UMSS’in ilk versiyonu Dokuzuncu İşçi İstatistikçileri Konferansı (DİİK) tarafından 1957 yılında 

benimsenmiştir. İkinci versiyon ise, 1966, üçüncü versiyon 1987 yılında kabul edilmiş ve 

benimsenmiştir. UMMS-88, Aralık 2007’de güncellense de, bu rapor, UMSS-88in sınıflandırmasını 

kullanmaktadır. Bu versiyon aşağıdaki grupları içermektedir.  

1. Yasa düzenleyiciler, memurlar ve yöneticiler 

2.  Profesyoneller  

3. Teknisyenler ve profesyonel yardımcıları  

4.  Müşteriler  

5. Hizmet işçileri ve dükkân çalışanları  

6. Becerikli tarım ve balık işçileri  

7. İşçiler  

8. Bitki ve makine operatörleri  

9. Başlangıç meslekleri   

10. Silahlı kuvvetler  

Detaylı bilgiler için http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/ 

Düşük eğitim/ sosyal altyapı (Eurostudent) (Şekil 4.12) 

Ailesinin durumundan bir öğrencinin sosyo ekonomik altyapısı. Ailenin sosyal durumu, ISCED 97 

koduna göre, en yüksek eğitim nitelikleri tarafından belirlenmektedir. Anne veya babanın en yüksek 

eğitim kazanımları dikkate alınmaktadır. ISCED 0,1 ve 2 seviyeleri düşük eğitim seviyesi olarak 

değerlendirilmektedir (Eurostudent 2011, s. 219). 

Medyan 

İstatistikte, medyan, en altta bulunan sayıları, grubun yarısından ayıran sayısal değer olarak 

tanımlanmaktadır. Sayıların sınırlı listesinin medyanı, en yüksek değerlerle en düşük değerleri 

düzenlerek elde edilmektedir (Wikipedia, 2012b). Bu raporda, AYA medyanı, verilerin bulunduğu AYA 

ülkeleri arasındaki değerlerin medyanını ifade etmektedir.  

Göçmen (Şekil 4.4, 4.5 ve 4.6) 

Şekil 4.4, 4.5 ve 4.6 için incelenen değişken katılımcıların verdiği "doğum yeri" cevabıdır. Bu 

değişkenin amacı, iş pazarında bulunan göçmenlerin genel özelliklerini detaylı bir şekilde 

incelemektir. Şekil 4.4, 4.5 ve 4.6, odak göçmen olmayan ve toplam nüfusla karşılaştırıldığında eğitim 

özelliklerinin üzerindedir.  

Doğum yeri, doğum anında annenin bulunduğu ülke olarak tanımlanmaktadır. Şüphe duyulması 

durumunda, doğum yeri, annenin doğum yeri olarak tanımlanmalıdır. Şekil 4.4, 4.5 ve 4.6de ifade 
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edildiği gibi göçmenler, doğum yeri yabancı ülke olan bireylerdir  (90) (Detaylı bilgi için Eurostat, 

2011a). 

Net giriş oranı (Şekil 5.3, 5.4 ve 5.5) 

Belirli bir yaş grubu için net giriş oranı, yükseköğretime yeni giren öğrencilerin sayısı (eğitim 

seviyesinin birinci aşamasında bulunan) ile aynı yaş grubundaki tüm nüfusun arasındaki orandır. Bu 

oranlar, giriş oranlarının, tek yaşlarını ikili yaşlarla olan oranına bağlı olarak değişmektedir. Buradaki 

göstergeler,  14 ile 29 yaş gruplar için net giriş oranının toplamı olarak değerlendirilirken 30-34 ve 35-

39 ve 40 yaş üzeri bireylerin net giriş oranları da bu şekilde hesaplanmaktadır. Yaş grubuna göre 

verilerin mümkün olduğu yeni giren yükseköğretim öğrencileri için, giriş oranları, yaş grubu 

tarafından karşılanan yıl sayısıyla çarpılmaktadır.  

Net mezuniyet oranı (Şekil 5.3, 5.4 ve 5.5) 

Belirli bir yaş grubu için net mezuniyet oranı, yükseköğretime yeni giren öğrencilerin sayısı (eğitim 

seviyesinin birinci aşamasında bulunan) ile aynı yaş grubundaki tüm nüfusun arasındaki orandır. Bu 

oranlar, giriş oranlarının, tek yaşlarını ikili yaşlarla olan oranına bağlı olarak değişmektedir. Buradaki 

göstergeler,  14 ile 29 yaş gruplar için net giriş oranının toplamı olarak değerlendirilirken 30-34 ve 35-

39 ve 40 yaş üzeri bireylerin net giriş oranları da bu şekilde hesaplanmaktadır. Yaş grubuna göre 

verilerin mümkün olduğu yeni giren yükseköğretim öğrencileri için, giriş oranları, yaş grubu 

tarafından karşılanan yıl sayısıyla çarpılmaktadır.  

Yükseköğretime yeni giren öğrenciler (Şekil 4.1 ve 4.2)   

2009 yılına ait Yükseköğretime yeni giren öğrencilerin tanımı: 

Eğitim seviyesine göre yükseköğretim kurumlarına yeni kayıt yaptıranlar, bu programlara ilk kez 

katılan öğrencilerdir. Programın başlangıcı veya sonunda dahil olan öğrencilerin durumuna 

bakmaksızın yükseköğretime yeni giren öğrenciler olarak tanımlanmaktadır (UNESCO, OECD & 

Eurostat, 2010). 

1999 yılına ait Yükseköğretime yeni giren öğrencilerin tanımı: 

Eğitim seviyesine göre yükseköğretim kurumlarına yeni kayıt yaptıranlar, bu programlara ilk kez 

katılan öğrencilerdir. Programın başlangıcı veya sonunda dahil olan öğrencilerin durumuna 

bakmaksızın yükseköğretime yeni giren öğrenciler olarak tanımlanmaktadır. 

Eşitsizlik oranı (Şekil 4.3, 4.6 ve 4.7) 

Eşitsizlik oranı, bir gruptaki eşitsizliğin diğer gruptaki eşitsizliğe oranıdır. 1den daha yüksek olan 

eşitsizlik oranı, koşulun veya olayın ilk grupta meydana geldiğini belirtmektedir. 1den daha düşük 

olan eşitsizlik oranı, koşulun veya olayın ikinci grupta meydana geldiğini belirtmektedir. Eşitsizlik 

                                                        
90

 Doğum yerlerinin sınıflandırılması için  
http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/lfsuserguide_htmlversion/01_Demographic_background/CO
UNTRYB.htm 
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oranı, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (her bir gruptaki olayların olasılıkları p1 (birinci grup) ve p2 

(ikinci grup): (p1/(1-p1))/(p2/(1-p2) (Wikipedia, 2012c) .  

Yurtdışına giden öğrenci hareketliliği (Şekil 7.3, 7.7 ve 7.10)  

Yurtdışına giden öğrenci hareketliliği oranı, yurtdışında eğitim gören öğrencilerin aynı ülkeden gelen 

öğrencilerin toplam sayısına olan oranıdır.  

Yüzde oranı  

X değerinde yüzde oranı (X 0 ve 100), X değerinin değişken verisine dahil olmasıya elde 

edilmektedir. Örneğin, 25 değerinde yüzde oranı, örnekteki insanların %25inin 1 000 avrodan daha az 

kazandığını göstermektedir. 0 değerinde yüzde oranı en azken, P1000 en üst düzeydedir. Medyan, 50 

değerinde yüzde oranıdır (Eurostat & Eurostudent 2009, s. 129). 

Yükseköğretime ayrılan devlet harcamaları (Şekil 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9) 

Yükseköğretime ayrılan devlet harcamaları, her seviyede devlet yetkililerin yaptığı harcamaları ifade 

etmektedir. Doğrudan eğitimle ilgili olmayan harcamalar (kültür, spor, gençlik etkinlikleri), yan 

hizmetler olarak sağlanmadıkça dahil edilmemektedir. Diğer bakanlar veya denk kurumlar tarafından 

yükseköğretime yapılan harcamalar dahil edilmektedir. Diğer bakanlıklarca yapılan harcamalar, Sağlık 

ve Ziraat gibi, dahil edilmektedir. Ayrıca, diğer özel kurumlara sağlanan yardımları da içermektedir. Bu 

durum, çoğunlukla eğitim kurumlarıyla ilişkilendirilebilir (eğitim ve eğitim dışındaki tüm masraflar) (s. 

62). Detaylı bilgi için kısım IV. 

Tüm (devlet ve özel) eğitim harcamaları karşılanmaktadır. Özel kurumlara sağlanan transferlerin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın eğitim hizmetleri veya yaşam giderleri için destek 

sağlanmaktadır. 

  "Eğitsel araç ve hizmetler”, doğrudan eğitim ve öğretimle ilgili olan tüm harcamalardır. 

Öğretmenlere, okul binalarına, öğretim araç ve gereçlerine, okul dışındaki kurs ücretlerine ve okulun 

yönetimine ilişkin tüm harcamaları kapsamaktadır.  

  AR&GE (araştırma&geliştirme) masrafları, yükseköğretim kurumlarındaki tüm masrafları 

kapsamaktadır.  

  “Eğitim dışı” kavramı, öğrencilerin yaşam giderlerine harcadıkları ücretleri ve kurumlar 

tarafından sağlanan çeşitli hizmetleri içermektedir (UNESCO, OECD & Eurostat 2010, s. 53). 

Satın alma gücü eşitliği (SAGE)  

Ulusal bir para birimini yabancı bir para birimine çeviren döviz dönüştürme sistemi, ulusal kurların 

satın alma gücünü eşitlemektedir. Diğer bir deyişle, satın alma gücü eşitliği, ülkeler arasındaki fiyat 

bazındaki değişiklikleri ortadan kaldırmaktadır. Bu da, satın alma gücü standartı diye 

isimlendirilebilen yüzeysel bir kurun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  
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Satın alma gücü standartı (PPS) (Şekil 1.8, 1.9 ve 5.11) 

Avrupa Birliğinde, ülkeler arasındaki fiyat seviyesi farklılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılaştırma 

yapma fırsatı sunmak için kullanılan yüzeysel bir döviz kurudur. Ekonomik değer, gerçek değeri satın 

alma gücüne bölmeksuretiyleelde edilmektedir (Satın alma gücü standartı, tüm ülkelerdeki hizmet ve 

malların aynı derecede satın alınmasını mümkün kılmaktadır. Ulusal döviz kurları, fiyat seviyesine 

bağlı olarak hizmet ve malların satın alınmasının gerekli olduğunu ifade etmektedir).  

İşsizlik oranı ve işsizlik orantısı (Şekil 5.6, 5.7, 5.9 ve 5.10)  

İşsiz bir insans, Uluslar arası İş Organizasyonunun ana hatlarına göre, Eurostat tarafından aşağıdaki 

gibi tanımlanmaktadır:  

 15-74 yaş arasındaki bireyler (İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, İzlanda, Norveç: 16 ve 74 yaş 

arası)  

 ilgili hafta boyunca herhangi bir işinin olmaması,  

 birkaç hafta içinde işe başlayabilmesi (veya üç ay içinde başlanacak bir iş bulmuş olmak), 

 son dört hafta içinde bir iş arıyor olmak. İşsizlik oranı, iş gücünün oranı olarak işsiz insanların 

sayısıdır (Eurostat, 2012c). 

Bu raporda kullanılan işsizlik orantsı ise, toplam nüfusun oranı olarak işsiz insanların sayısıdır.  

Dikey yanlış eşleşme (Şekil 5.15)  

Eğitim veya beceri seviyesini gerekli görülen eğitim veya beceri seviyesinden çok daha fazla olduğu 

bir durumu işaret etmektedir (Cedefop 2010, s. 13). 
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IV. Veri tabanları 

BSÇGR veri toplama 

Online bir anket kullanılarak toplanan veriler, ilgili rapor için bilgi toplama amacı gütmektedir. 

Anketin referans yılı 2010/11 akademik yılıdır. Bu veri toplama yoluyla, Eurydice, Eurostat ve 

Eurostudent ilk olarak nitel verileri toplamıştır. Söz konusu anket yedi bölümden oluşmaktadır:  

 yükseköğretim sistemine yönelik yapısal ve bağlamsal verilerle ilgili olan ilk bölüm  

 öğrenme çıktıları, AKTS ve Diploma Ekini içeren öğrenci-temelli öğrenmeye odaklanan ikinci 

anket. Bu bağlamda, ülkelerden, kendi ulusal diploma eklerinden bir bölümü sunmaları istendir.  

 kalite güvencesine odaklayan üçüncü anket  

 yaşam boyu öğrenmeye odaklanan dördüncü anket  

 esnekliği artırmak ve katılımı genişletmek için uygulanan politikalarla ilgili olan beşinci anket  

 öğrenci katkı paylarına ve öğrenci desteklerine ilişkin verilerin toplandığı altıncı anket  

 hareketlilik üzerine olan yedinci anket  

Anketi doldururken, Bologna Sonrası Grubundan, kendi sistemlerindeki ilgili aktörlere/paydaşlara 

danışmalarını istedi.  

İlk altı anket tarafından toplanan bilgiler, Rusya ve Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti dışındaki tüm 

ülkeler tarafından sunulmuştır. Hareketliliğe ilişkin olan anket, Arnavutluk, Kazakistan, Makedonya 

Yugoslavya Cumhuriyeti, Rusya ve Ukrayna dışındaki tüm ülkeler tarafından sunulmuştur. Vatikan, 

yükseköğretim kurumlarının elirli durumlarından dolayı hareketlilik anketini sunmamıştır. Sunulan 

bilgilere AYA web sayfasından ulaşılabilmektedir (see http://www.AYA.info/). 

UOE eğitim sistemlerine ilişkin veri toplama  

UNESCO İstatistik Birimi, Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Birimi ve Avrupa Birliği İstatistik Birimi, UOE 

veri toplama yoluyla elde edilen eğitim sistemleri üzerine olan ve uluslar arası seviyede 

karşılaştırılabilir özelliğe de sahip olan verileri sunmaktadır.  Yükseköğretim için, ilgili veriler, 

yükseköğretime yeni kayıt yaptıranları (girdi), kayıtları (eldeki stok) ve mezunları (çıktı) 

kaplamaktadır. Eğitim giderleri ve personelle ilgili veriler de sunulmaktadır. İlgili veriler, eğitim 

seviyesi (ISCED 1997 versiyonunu kullanarak), cinsiyet, yaş, sektör ve eğitim alanı gibi çeşitli boyutlar 

açısından toplanmaktadır. Ayrı tablolar, hem hareketlilikten yararlanan öğrencileri hem de yabancı 

öğrencilere ilişkin bilgileri paylaşmaktadır.  

Katılımcı 60 ülkeden daha fazlası için veriler, uluslar arası organizasyonlara elektronik anket yoluyla 

ulaşmaktadır. Yaygın bir yöntem, tanımlar, sınıflandırmalar ve verinin kalite kontrolü için çeşitli 

hizmetlerden yararlanmaktadırlar. Toplanan veri, belirli nüfus gruplarının tamamın içermektedir ve 

ulusal seviyede kullanılan idari kaynaklardan oluşturulmuştur. UOE göstergeleri aşağıdaki web 

sayfalarında mevcuttur. 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/introduction; 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database. 

Yöntem: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/unesco_collection&vm=detailed&sb=Ti

tle. 

AB İş Gücü Anketi (AB-İGA) 

İş Gücü Anketi, AB üye ülkeleri, aday ülkeler ve Lihteyştan dışındaki Avrupa Serbest Ticaret Birliği 

ülkelerinde uygulanan bir ankettir. Elde edilen bilgilerin ana kaynağını, Avrupa Birliğindeki iş 

pazarındaki son durum ve eğilimler oluşturmaktadır. İş ve işsizlik tanımları tıpkı diğer özellikler gibi 

Uluslar arası İş Organizasyonunun tanımlarını ve önerilerini dikkate almaktadır. Ek olarak, anket 

geliştirmenin, işsizlik tanımının ve ana değişkenlerinin en çok kabul gören tanımlarının temel 

ilkelerine bağlı kalarak, uyum sağlanmaktadır.  

Eldeki veriler, yaş, cinsiyet, eğitim kazanımları ve geçici/kalıcı ve tam/yarı zamanlı işler arasındaki 

ayrımları da içeren birçok boyutu da kapsayarak değerlendirilebilir.  

AİGA, ortalama 1.5 milyon kişiden oluşmaktadır. Her ülkedeki örnek oranlar, %0.2 ile %3.3 arasında 

değişiklik göstermektedir. AİGA, sürekli olarak kullanılan bir anket halini almıştır. İlk olarak, 1983 

yılından itibaren, sonuçlar, sadece yılda bir çeyrek dönemi kapsamaktayken, 1998-2005 arası sürekli 

olarak kullanılan bir anket durumuna geçmiştir. Yılın her haftası görüşmeler yapılmaktadır. Güvenilir 

sonuçların ortaya çıkmasına olanak tanınmaktadır.  

İlgili göstergeler ve verilere aşağıdaki web sayfalarından ulaşılabilir.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/introduction; 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database. 

Yöntem: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/methodology

/defini tions. 

Gelir ve Yaşam Koşullarına ilişkin AB İstatistikleri (AB-GYKİ) 

AB-GYKİ (Gelir ve Yaşam Koşullarına ilişkin Topluluk İstatistikleri), Avrupa seviyesindeki gelir ve 

fakirliğe ilişkin veriler için bir referans kaynağı olarak kullanılan bir veri toplama biçimidir. Hem 

kısımlar arası (verilen yıla ait olan veri) hem de uzun süreli (dört yılı aşkın süreli değişikliklere ait olan) 

veriler, AB üye devletleri ve Hırvatistan, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Türkiye’de uyumlu bir şekilde 

toplanmaktadır.  

İlgili istatistikler, sadece ankete verilen cevapları değil aynı zamanda uyumlu bir çerçeveyi de dikkate 

almaktadır. İkincisi, hem birincil (yıllık) hem de ikincil (dört yılda veya daha az sıklıkta) hedeflerin 

listesini tanımlamaktadır. Ayrıca, ortak başlılklar ve süreçler, kavamlar, bilgilerin karşılaştırılabilirliğini 

amaçlayan sınıflandırmaları da belirlemektedir.  
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Kısımlar arası anketlerin her yıl uygulandığı nüfusun en küçük oranı: yaklaşık 130 000 ev ve 270 000 

birey. 

Gelir ve Yaşam Koşullarına ilişkin AB İstatistiklerindeki referans nüfus, tüm özel durumları da 

içermektedir. Ayrıca, veri toplama sırasında ülkelerde yaşayan bireyler de bu sayıya dahil 

edilmektedir. Toplu halde yaşayan bireyler ise hedef nüfusun dışında tutulmaktadır 

Tüm üyelere anket uygulanmış, ancak sadece 16 yaşından büyük olanlarla görüşme yapılmıştır.  

İlgili göstergelere ve verile ilişkin bilgilere aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilmektedir.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/intr

oduction.  

Yöntem:  

http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/eusilc/library?l=/guidelines_questionnaire/operation_guidelin

es_4/silc065_version/_EN_1.0_&a=d. 

İşleve göre Genel Devlet Harcamaları (İGGDH) 

İGGDH, Ekonomik İşbirliği ve Gelişimi Derneği tarafından geliştirilmiştir ve Ulusal İstatistik Birimi 

tarafından yayımlanmaktadır. Devlet harcamaları ve maddi olmayan varlıklara ilişkin net kazanımları 

da uygulanmaktadır. Yöntemsel çerçeve, Avrupa sistemlerinin 1995 versiyonudur.  

AB üye devletleri, Devletin İşlevleri Sınıflandırmasıyla uyumlu bir şekilde yıllık verileri doldurmak 

durumundadır. Benzer şekilde, bu, verileri Avrupa Komisyonuna bildirmek zorundadır.  

Birçok ülke, gönüllük esasına dayanarak Devletin İşlevleri Sınıflandırmasına ilişkin istatistikleri 

sağlamaktadır.  

Devletin İşlevleri Sınıflandırmasınının (DİS) ve UOE veri toplamasının karşılaştırılabilirliği hakkında, her 

iki durum arasında güçlü bağlantıları bulunmaktadır. ISCED sınıflandırmasına göre, veriler 

toplanmaktadır.  

2011 Devletin İşlevleri Sınıflandırması kılavuzunda yazıldığı gibi, bazı kavramlar ve tanımlar, UPE ve 

DİS incelemesinde de kullanılmaktadır. Ek olarak, UOE maddi tabloları, bu mali durumun ulusal 

hesaplarla uyumlu bir hale gelmesi için yeniden düzenlenmektedir. Şu aşamadaki büyük farklılıklar 

aşağıdaki gibidir.  

• Her ikisi de ISCED-97’ye dayanmaktadır. Ancak, DİS, seviyeye göre tanımlanmayan Eğitim 

kategorisi altında bulunan kavramları kapsamaktadır. Öte yandan, UOE, formel eğitimle ilgilidir 

(“yetişkin eğitimi” ve “sürekli eğitim” olarak adlandırılan eğitim programları, düzenli eğitim 

programlarına benzememektedir.) 

• Devlet sektörünün alanı: UOE devletlerine bağlı eğitim kurumları (örneğin üniversiteler) 

devletin bir parçası değildir. Bu kurumlar ayrı olarak değerlendirilmekte ve özel kaynaklarca finanse 

edilen harcamaları bulunmaktadır. Bunlar, eğitime yönelik devlet harcamaları hesaplanırken dikkate 

alınmamaktadır. Ulusal hesaplarda, bu birimler, devlet sektörünün içinde veya dışında 
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sınıflandırılmaktadır. Devlet sektörünün dışında sınıflandırıldığında, DİS ve UOE arasında herhangi bir 

farklılık bulunmamaktadır. Ancak, bu birimler, özel kaynaklarca finanse edilen eğitim harcamarında 

ulusal hesapların bir parçası olarak değerlendirilirse, bu harcamalar DİS devlet harcamasına dahil 

edilecektir.  

• Her iki birimin sağladığı istatistikler de, gerçek giderlere dayanmaktadır. Bütçelerdense, UOE, 

ulusal hesaplarda maddi işlem olarak ele alınan öğrenciye sağlanan karşılıklı bursları içermektedir.  

• Kayıt zamanı: Büyüme (devlet nezdinde) etc. Nakit hesapı (UOE veri toplama). Ancak pratikte 

bazı ülkeler için UOE hem büyüme hem de büyüme/nakit akışının birleşimi şeklinde ele alınmaktadır.  

• Veri kaynakları ve derleme: Bazı üye ülkelerde, farklı veri kaynakları, UOE ve DİS verilerinin 

derlenmesi için kullanılmaktadır. Aynı veri kaynkarının kullanılıdığı durumlarda bile bağımsız derleme 

yöntemleriyle bağımsız bir işlem görülmektedir.  

•  Eğitim harcamalarının ayrıntılı hesabı: Eğitime yönelik DİS’in detaylı hesabı, UOE hesabıyla tam 

anlamıyla örtüşmemektedir. Özellikle, Ar&Ge ve yan kuruluşlara yönelik hizmetlerin gruplandırılması 

için böyle bir durum söz konusu değildir.  

•  Ar&Ge harcamalarının düzenlenmesi: UOE, yükseköğretim kurumlarında yürütülen tüm 

araştırmalarıyla ilgili harcamaları içermektedir. Diğer yandan, DİS, yükseköğretim kurumlarında 

yapılan Ar&Ge harcamalarını da çeşitli işlevler nezdinde sınıflandırmaktadır (örneğin, 01.4, Temel 

Araştırma, 07.5 Ar&Ge Sağlık) 

 • Devlet harcamalarının tanımı: Devlet harcamaları, UOE’da belirtilen ve doğrudan eğitim 

kurumlarına ilişkin yapılan harcamaları işaret etmektedir. “Devlet tarafından özel kurumlara yapılan 

transfer ve diğer ödemeler” şeklinde tanımlanabilecek olan UOE eğitim harcamaları, sosyal yardımlar, 

ulusal hesaplarda yapılan diğer yardımları içermektedir  (2011 DİS Kılavuzu, kısım 4.4.3)  

Veri ve yöntemsel notlara aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilmektedir.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/database. 

DİS istatistiklerinin derlemesine yönelik kaynaklar ve yöntemler için kılavuza aşağıdaki web sitesinden 

ulaşılabilir (2011 versiyonu).  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-013/EN/KS-RA-11-013-EN.PDF; 

Eurostudent IV Anketi 

Referans yılı: 2009 ile 2010 arasındaki en son referans yılı (referans yılı olarak 2007/08’nin kullanıldığı 

İngiltere ve Galler istisnaları oluşturmaktadır).  

Örnek birim: ISCED 5A eğitim seviyesinde bulunan ulusal veya eğitim için o ülkede bulunan bireyler. 

Kapsam: 22 AB üye devleti (BK için sadece İngiltere/Galler). Ayrıca, Norveç, Türkiye ve İsviçre.  

Tanım: Eurostudent’in amacı, Avrupa bünyesinde toplumsal boyuya ilişkin detaylı bir karşılaştırmalı 

inceleme sunmaktır. 25 ülkedeki yükseköğretimden sorumlu bakanların temsilciği ve akademik ağının 

oluşturulması kurulmuştur.  
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Toplanan verinin kalitesi ve karşılaştırılabilirliğini garanti altına almak için kullanılan araçlar, 

EUROSTUDENT standartları olarak ele alınmaktadır. Bu standartlar, EUROSTUDENT projelerinde 

ortaya çıkmıştı ve proje seminerleri, çalıştayları ve konferanslarında yürütülen çeşitli tartışmaların 

sonuçlarıdır. İlgilenenlerin yanı sıra ulusal düzeyde katkıda bulunanlarının da elinde bulunan çeşitli 

kitaplarda toplanmaktadır. İlk olarak, standartlar, ulusal anketlerde kullanılan önemli kavramların 

tanımlarını içermektedir. Daha sonra, tüm ulusal anketlere dahil edilen 47 sorudan oluşan bir anket 

bulunmaktadır. Üçüncü olarak, bu durum, belirlenen 81 alt başlıktaki verilerin ulusal birimlere 

dağıtılmasına olanak tanımaktadır. Anketlerde kullanılan ülkelerin büyük çoğunluğu, yöntemsel ana 

başlıların online anketlere ilişkin önemli noktaları ve zorlukları da değerlendirmeye aldığını 

belirtmekte yarar vardır.  

Anketin yanı sıra, en önemli yöntemsel tanımlama, ulusal birimler tarafından anketlerin verildiği 

hedef gruplarıyla ilgilidir. Hedef grubunu tanımlarken, UOE veri standartlarının yanı sıra 

EUROSTUDENT’in önceki antlaşmalarının da dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıdakiler, 

EUROSTUDENT IV’in standart bir grup tanımına uymaktadır.  

∙ Vatandaşlık durumuna bakılmaksızın, bir ülkede eğitimini tamamlayan ve başka bir ülkede 

yaşamını sürdüren öğrenciler 

∙ Hem tam hem de yarı zamanlı öğrenciler, formel statülerine göre farklılık göstermektedir.  

∙ SCED 5A programında bulunan tüm öğrenciler (Lisans, Yüksek Lisans ve ISCED 5A seviyesindeki 

tüm diğer ulusal programlar).  

∙ ISCED 5A seviyesinde programlar sunan tüm yükseköğretim kurumundaki öğrenciler (askeri 

okullar gibi uzmanlık gerektiren yükseköğretim kurumları dahil edilmemiştir). 

∙ Sadece uzaktan eğitim sağlayan bir kuruma kayıtlı olmaması durumunda tüm uzaktan eğitim 

öğrencileri (örneğin, Birleşik Krallık’taki Açık Üniversite, Almanya’daki FernUniversität Hagen). 
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V. Eurostat şekillerine ilişkin notlar  

Bölüm 1 

Şekil 1.6: Yıllık yükseköğretim devlet harcamalarının GSMH’ya % olarak oranı, 2008 

Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşulan topluluğu kapsamamaktadır.  

Danimarka: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. AR&GE harcamaları bulunmamaktadır. 

Harcamalar, bağımsız özel kurumları kapsamamaktadır. 

İrlanda: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır.  

Yunanistan: Devletin yerel seviyesinde harcama bulunmamaktadır.  

İspanya: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır.  

Kıbrıs:  Yurtdışında okuyan öğrencilere sağlanan maddi desteği içermektedir.  

Macaristan: Devlet kaynaklarından gelen karşılıklı burslar bulunmamaktadır.  

Malta: Özel kurumlara devlet transferleri bulunmamaktadır.  

Portekiz: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. Devlet kaynaklarından gelen karşılıklı 

burslar bulunmamaktadır. Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. 

Slovakya: ISCED 5B harcamaları, orta öğretim sonrası eğitim seviyesine dahil edilmiştir.  

Birleşik Krallık: GSMHnın düzenlenmesi, mali yılın 1 Nisanıyla 31 Martı arasındaki süreyi 

kapsamaktadır.  

İzlanda: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. AR&GE harcamaları bulunmamaktadır.  

Hırvatistan: Özel kurumlara devlet transferi bulunmamaktadır. Bağımsız özel kurumlara yönelik 

doğrudan bir harcama bulunmamaktadır.  

Şekil 1.7: Yükseköğretime ayrılan devlet bütçesinin toplam devlet bütçesine oranı, 2008 

Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşulan topluluğu kapsamamaktadır.  

Danimarka: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. AR&GE harcamaları bulunmamaktadır. 

Harcamalar, bağımsız özel kurumları kapsamamaktadır. 

Yunanistan: Devletin yerel seviyesinde harcama bulunmamaktadır.  

İspanya: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır.  

Kıbrıs:  Yurtdışında okuyan öğrencilere sağlanan maddi desteği içermektedir.  

Malta: Özel kurumlara devlet transferi bulunmamaktadır.  

Portekiz: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. Devlet kaynaklarından gelen karşılıklı 

burslar bulunmamaktadır.  
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Slovakya: ISCED 5B harcamaları, orta öğretim sonrası eğitim seviyesine dahil edilmiştir.  

Birleşik Krallık: GSMHnın düzenlenmesi, mali yılın 1 Nisanıyla 31 Martı arasındaki süresini 

kapsamaktadır.  

İzlanda: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. AR&GE harcamaları bulunmamaktadır.  

Hırvatistan: Özel kurumlara devlet transferi bulunmamaktadır. Bağımsız özel kurumlara yönelik 

doğrudan bir harcama bulunmamaktadır.  

Şekil 1.8: Tam zamanlı öğrencilere göre yükseköğretim kurumlarına ayrılan yıllık devlet 

harcamalarının avro olarak değerleri, 2008 

Danimarka: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. AR&GE harcamaları bulunmamaktadır. 

Harcamalar, bağımsız özel kurumları kapsamamaktadır. 

İrlanda: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır.  

İspanya: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır.  

Avusturya: Uluslar arası birimler ve diğer yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir 

ödeme bulunmamaktadır.  

Polonya: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. Uluslar arası 

birimler ve diğer yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir ödeme bulunmamaktadır.  

Portekiz: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. Devlet kaynaklarından gelen karşılıklı 

burslar bulunmamaktadır.  

Slovenya: Özel eğitim kurumlarından herhangi bir sermaye harcaması bulunmamaktadır.  

Slovakya: ISCED 5B harcamaları, orta öğretim sonrası eğitim seviyesine dahil edilmiştir. Bağımsız özel 

eğitim kurumlarına yönelik herhangi bir harcama bulunmamaktadır. Uluslar arası birimler ve diğer 

yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir ödeme bulunmamaktadır 

Birleşik Krallık: GSMHnın düzenlenmesi, mali yılın 1 Nisanıyla 31 Martı arasındaki süresini 

kapsamaktadır.  

İzlanda: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. AR&GE harcamaları bulunmamaktadır. Özel 

eğitim kurumlarından herhangi bir sermaye harcaması bulunmamaktadır. Uluslar arası birimler ve 

diğer yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. AR&GE 

harcamaları bulunmamaktadır. 

Norveç: Bağımsız özel eğitim kurumlarına yönelik herhangi bir harcama bulunmamaktadır. Uluslar 

arası birimler ve diğer yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir ödeme 

bulunmamaktadır. 

Hırvatistan: Özel eğitim kurumlarında personele yönelik herhangi bir harcama bulunmamaktadır. 

Özel eğitim kurumlarından herhangi bir sermaye harcaması bulunmamaktadır. Uluslar arası birimler  
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Şekil 1.9: Tam zamanlı öğrencilere göre yükseköğretim kurumlarına ayrılan yıllık devlet 

harcamalarının GSMHya avro olarak oranı, 2008  

Danimarka: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. AR&GE harcamaları bulunmamaktadır. 

Harcamalar, bağımsız özel kurumları kapsamamaktadır. 

İrlanda: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır.  

Yunanistan: Yıllık değerler bağlı olarak GSMH temel alınarak yapılan hesaplama.  

İspanya: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır.  

Avusturya: Uluslar arası birimler ve diğer yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir 

ödeme bulunmamaktadır.  

Polonya: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. Uluslar arası 

birimler ve diğer yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir ödeme bulunmamaktadır.  

Portekiz: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. Devlet kaynaklarından gelen karşılıklı 

burslar bulunmamaktadır.  

Slovenya: Özel eğitim kurumlarından herhangi bir sermaye harcaması bulunmamaktadır.  

Slovakya: ISCED 5B harcamaları, orta öğretim sonrası eğitim seviyesine dahil edilmiştir. Bağımsız özel 

eğitim kurumlarına yönelik herhangi bir harcama bulunmamaktadır.  Uluslar arası birimler ve diğer 

yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir ödeme bulunmamaktadır 

Birleşik Krallık: GSMHnın düzenlenmesi, mali yılın 1 Nisanıyla 31 Martı arasındaki süreyi 

kapsamaktadır.  

İzlanda: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. AR&GE harcamaları bulunmamaktadır. Özel 

eğitim kurumlarından herhangi bir sermaye harcaması bulunmamaktadır. Uluslar arası birimler ve 

diğer yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. AR&GE 

harcamaları bulunmamaktadır. 

Norveç: Bağımsız özel eğitim kurumlarına yönelik herhangi bir harcama bulunmamaktadır. Uluslar 

arası birimler ve diğer yabancı kaynaklardan eğitim kurumlarına herhangi bir ödeme 

bulunmamaktadır. 

Hırvatistan: Özel eğitim kurumlarında personele yönelik herhangi bir harcama bulunmamaktadır. 

Özel eğitim kurumlarından herhangi bir sermaye harcaması bulunmamaktadır. Uluslar arası birimler  

Şekil 1.10: 2006-2010 yılları arasında yükseköğretime ayrılan devlet bütçesindeki yıllık değişiklikler  

Yıllık değerler bağlı olarak GSMH temel alınarak yapılan hesaplama. Bulgaristan (2006-2009), 

Yunanistan (2006-2010), İspanya (2007), Macaristan (2006-2009) ve İsveç (2006). 
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Bölüm 4 

Şekil 4.2: Alana göre yükseköğretime yeni kayıt yaptıran bayanların oranı, 2008/09 

Ülkeler:  

Tüm eğitim alanları: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Öğretmen yetiştirme: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Eğitim bilimi: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Sanat: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, 

Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, 

Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Beşeri Bilimler: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Sosyal ve davranış bilimi: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya 

Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, 

Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Gazetecilik ve Bilgi: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

İş ve Yönetim: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 
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Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Hukuk: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, 

Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, 

Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Hayat Bilgisi: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Fiziki Bilim: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, 

Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, 

Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Matematik ve İstatistik: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Bilgisayar: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, 

Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, 

Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Mühendislik ve Mühendislik Ticareti: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya 

Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, 

Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Üretim ve işleme: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Mimarlık ve İnşaat: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   
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Ziraat, ormancılık ve balıkçılık: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya 

Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, 

Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Veterinerlik: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Sağlık: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan,  

Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, 

Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, Avusturya,  

Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Sosyal Hizmetler: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Kişisel Hizmetler: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Taşıma Hizmetleri: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, 

Slovakya, İsveç, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Çevre Koruma: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Güvenlik Hizmetleri: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, 

Slovakya, İsveç, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, 

Portekiz, Slovenya, Finlandiya.   

Bilinmemektedir: Bulgaristan, Letonya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, 

Norveç, İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya, Hollanda, Avusturya.  

Şekil 4.3: Cinsiyet açısından kazanım: Yükseköğretime kayıt olma açısından erkeklerin kadınlara 

oranları, 2000-2010  

Ülkelere ilişkin referans yılları (aşağıda bulunan istisnalara bakınız) 
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Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, 

Fransa, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, 

Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, İzlanda, Norveç, 

İsviçre,  Hırvatistan, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye.  

İstisnalar:  

2000: Avusturya, Hırvatistan, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye için veri 

bulunmamaktadır.  

2001: Avusturya, Hırvatistan, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye için veri 

bulunmamaktadır. 

2002: Avusturya, Hırvatistan, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye için veri 

bulunmamaktadır. 

2003: Avusturya, Hırvatistan, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye için veri 

bulunmamaktadır. 

2004: Avusturya, Hırvatistan, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye için veri 

bulunmamaktadır.  

2005: Avusturya, Hırvatistan, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye için veri 

bulunmamaktadır.  

Şekil 4.15: Yükseköğretim kurumlarının toplam masraflarının oranları (2000, 2008) 

Belçika: 2008, 2000: Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşulan topluluğu 

kapsamamaktadır.  

Çek Cumhuriyeti: 2000: 2001 verileri. 

Danimarka: 2008, 2000: Harcamalar, bağımsız özel kurumları kapsamamaktadır. 2008, 2004: 

Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta öğretim sonrası 

eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir.  

Estonya: 2000: 2005 verileri; 2008, 2000: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme 

bulunmamaktadır. 

İrlanda 2008: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. 2008, 2000: Eğitim kurumlarına özel 

kurumlardan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır; 2008, 2000 Eğitim kurumlarına özel 

kurumlardan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. 

Yunanistan: 2000: 2001 verileri; 2000: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme 

bulunmamaktadır. 2008: 2005 verileri. 

İspanya: 2008: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır.  2000: Eğitim kurumlarına özel 

kurumlardan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. 

Litvanya: 2000: 2003 verileri.  

Macaristan: 2008: 2005 verileri; 2008: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme 
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bulunmamaktadır; 2000: 2001 verileri.  

Avusturya:  2008, 2004: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır 

Polonya: 2000: 2002 verileri,  2008: ISCED 5Bdeki devlet harcaması bulunmamaktadır.  

Portekiz: 2000: 2001 verileri; Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. 2008: Yükseköğretim 

olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta öğretim sonrası eğitim ve 

yükseköğretime dahil edilmiştir. 2000: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme 

bulunmamaktadır; 2000: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme 

bulunmamaktadır. 

Romanya: 2008: Eğitim kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. 2000-

2005 verileri. 

Slovenya: 2000: 2001 verileri.  

Slovakya: 2008, 2000:   2008: ISCED 5Bdeki devlet harcaması bulunmamaktadır; 2008, 2000: Eğitim 

kurumlarına özel kurumlardan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır 

İsveç: 2000: 2003 verileri. 

Birleşik Krallık: 2000: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. 

İzlanda: 2000: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta 

öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir; 2008: Yan hizmetler için harcama 

bulunmamaktadır. 

Norveç: 2008: Bağımsız özel eğitim kurumlarına yönelik herhangi bir harcama bulunmamaktadır.  

Hırvatistan: 2000: 2005 verileri; 2008, 2000: Özel eğitim kurumlarına önelik herhangi bir harcama 

bulunmamaktadır. 2008, 2004, 2000. Özel eğitim kurumlarına yönelik herhangi bir harcama 

bulunmamaktadır. 

Türkiye: 2008: 2004 verileri; 2000: Özel eğitim kurumlarında personele yönelik herhangi bir harcama 

bulunmamaktadır. 2000: Özel eğitim kurumlarında personele yönelik herhangi bir harcama 

bulunmamaktadır. 

Şekil 4.20: Yükseköğretimde kayıtlı olan öğrencilerin harcamalarının oransal olarak ifadesi, (2000, 

2008) 

Belçika: 2008, 2000: Belçika: Harcamalar, bağımsız özel kurumları ve Almanca konuşulan topluluğu 

kapsamamaktadır.  2000: Ek emeklilik ödemesi bulunmamaktadır.  

Bulgaristan: 2008, 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir.  

Çek Cumhuriyeti: 2008-2000. Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

Danimarka:  2000: Diğer özel kurumlardan öğrencilere maddi yardım bulunmamaktadır: 2008: 

Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta öğretim sonrası 

eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir. 

Almanya:  2008: Diğer özel kurumlardan öğrencilere maddi yardım bulunmamaktadır  
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Estonya: 2008, 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

İrlanda: 2008: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. 2000: Devlet tarafından karşılklı burs 

verilmemektedir. 

Yunanistan: 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 2000: : Ek emeklilik ödemesi 

bulunmamaktadır. 

İspanya: 2008: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. 2000: Devlet tarafından karşılklı burs 

verilmemektedir. 

Fransa: 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

Kıbrıs: 2008, 2000: Yurtdışında okuyan öğrencilere sağlanan maddi desteği içermektedir. 

Macaristan: 2008: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

Malta: 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

Avusturya: 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

Polonya: 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

Portekiz: 2008: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir; 2008: Yan hizmetler için harcama 

bulunmamaktadır.  2008: Yükseköğretim olmayan orta öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de 

olsa orta öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime dahil edilmiştir; 2008, 2000: Ek emeklilik ödemesi 

bulunmamaktadır; 2000: Yerel seviyedeki öğrencilere yönelik maddi destek bulunmamaktadır. 

Romanya: 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

Slovakya: 2008, 2000: ISCED 5Bdeki devlet harcaması bulunmaktadır.  

Finlandiya: 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

Birleşik Krallık: 2000: Devlet tarafından karşılklı burs verilmemektedir. 

İzlanda: 2008: Yan hizmetler için harcama bulunmamaktadır. 2000: Yükseköğretim olmayan orta 

öğretim sonrası eğitim harcamaları, kısmen de olsa orta öğretim sonrası eğitim ve yükseköğretime 

dahil edilmiştir; 2000: Burs bulunmamaktadır.  

Hırvatistan 2008: Özel kurumlara devlet transferleri bulunmamaktadır. Bağımsız özel kurumlara 

yönelik doğrudan bir harcama bulunmamaktadır  

Türkiye: 2000: Bölgesel ve yerel seviyedeki harcamlar bulunmamaktadır.  

Bölüm 5 

Şekil 5.2:  Yükseköğretim A programlarındaki tamamlama oranları (%), 2008 

Belçika (Flaman Topluluğu): Yükseköğretime yeni başlayanlar için kullanılan yıl: 2005/06 

Yükseköğretime yeni başlayanlara ilişkin veriler, Flaman Topluluğunda bulunan ve yükseköğretime ilk 

kez kayıt yaptıran ve 1 Şubat 2006 tarihinde hala kayıtlı olan öğrencilerle ilgilidir (ya profesyonel ya da 

akademik lisans programı).  

Mezunlarla ilgili veriler, sadece lisans mezunlarına işaret etmektedir. Okuldan ayrılma/eğitimi 
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sürdürme oranlarına ilişkin önceki veriler kullanılmıştır. Bu değişiklik, lisans ve yüksek lisans 

yapılarının uygulanmasına dayanmaktadır. Bundan dolayı, lisans programları, birinci aşama olarak 

değerlendirilirken, yüksek lisans programları ikinci veya sonraki aşamalar olarak ele alınmaktadır. 

Önceki yıllar ve referans yılı arasındaki karşılaştırmadan şiddetle kaçınılmalıdır. Sosyal ilerleme, 

kraliyet askeri okulları veya açık üniversitelere ilişkin veriler dahil edilmemiştir.  

Çek Cumhuriyeti: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2001 

Danimarka: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1997/98  

Almanya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1999/2000  

İspanya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2003/04 ve 2005/06  

Fransa: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1996-2003  

Macaristan: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2003/04 ve 2005/06  

Öğrenci sayıları tahmin edilmektedir. Mezun olan tüm öğrenciler arasındaki yabancı öğrencilerin 

sayısını içermektedir.  

Avusturya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2002/03; 2004/05 

İtalya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1998/99  

Son yıllarda yükseköğretim sisteminin yapısında meydana gelen değişikliklerden dolayı, bu gösterge,  

İtalya için geçerli değildir. 

Litvanya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2000, 2002  

Hollanda: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1998/99  

İlk olarak ISCED 5A mezunlarına işaret etmektedir- Birinci ve ikinci sınıftakiler.  

Norveç: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1997/98  

Polonya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2003/04, 2004/05, 2005/06  

Portekiz: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2003-2008 

Slovenya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2001/02  

Slovakya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2002-2005  

İsveç: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1999/2000  

Veri, lisans derecesini tamamlama niyetinde olmayan ve sadece kurslara katılan öğrencileri 

içermektedir.  

Finlandiya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1995 

Yükseköğretime yeni kayıt yaptıran ve mezun olan öğrencilerin sayısı, Finlandiya’daki yükseköğretime 

yeni kayıt yaptıran ve mezun olan öğrencilerin neredeyse %100ünü kapsayan Finlandiya 

İstatistiklerine dayanmaktadır. Önemsiz bir miktardaki bireyler, verilerin dışında tutulmaktadır. 

Mezun oranları ise, 1995 yılında eğitimlerine başlayan 2005 yılına kadar bu eğitimlerini tamamlayan 

öğrencilerin sayısını ifade etmektedir. Bu da, 1995 yılında eğitimlerine başlayan 2005 yılına kadar bu 

eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin mezuniyetini yansıtmaktadır. Yetişkinlere yönelik politeknik 
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programlar da, tamamlama oranları için yükseköğretime yeni kayıt yaptıran ve mezun olan 

öğrencilerini bu sayıların dışında tutmaktadır.  

Birleşik Krallık: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: Çeşitli  

İzlanda: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 1998/99 Mezunlar 1999-2008.  

Ermenistan: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: bilinmemektedir.  

Rusya: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılan yıl: 2003/04 

Şekil 5.3: Yükseköğretim A türü programlardaki net giriş ve mezuniyet oranları (%), 2008/09 

Rusya: Yükseköğretime yeni kayıt yaptıran ve mezun olan öğrencilerin sayısı 1 Ekim 2008 ile 31 Eylül 

2009 tarihleri arasındaki süreci kapsamaktadır. Ulusla arası düzenlemeler bünyesinde çalışan yabancı 

öğrencilerin sayısı dışarda tutulurken, genel giriş koşulları çerçevesinde eğitimlerini sürdüren yabancı 

öğrencilerin sayısı hesaplanmaktadır.  

Azerbaycan, Ukrayna ve Ermenistan: Yaş temel alınarak yükseköğretime yeni kayıt yaptıran ve mezun 

olan öğrencilere ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.  

Arnavutluk, Azerbaycan, Ukrayna ve Ermenistan: Yaş temel alınarak yükseköğretime yeni kayıt 

yaptıran ve mezun olan öğrencilere ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Şekil 5.4: Yükseköğretim A türü programlardaki net giriş ve mezuniyet oranları (%), 2008/09 

Rusya: Yükseköğretime yeni kayıt yaptıran ve mezun olan öğrencilerin sayısı 1 Ekim 2008 ile 31 Eylül 

2009 tarihleri arasındaki süreci kapsamaktadır. Ulusla arası düzenlemeler bünyesinde çalışan yabancı 

öğrencilerin sayısı dışarda tutulurken, genel giriş koşulları çerçvesinde eğitimlerini sürdüren yabancı 

öğrencilerin sayısı hesaplanmaktadır.  

Azerbaycan, Ukrayna ve Ermenistan: Yaş temel alınarak yükseköğretime yeni kayıt yaptıran ve mezun 

olan öğrencilere ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.  

Arnavutluk, Azerbaycan, Ukrayna ve Ermenistan: Yaş temel alınarak yükseköğretime yeni kayıt 

yaptıran ve mezun olan öğrencilere ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Şekil 5.5: Akademik yıla göre, yükseköğretim A türü programlarında ortalama net giriş ve 

mezuniyet oranları (%) 

Net giriş oranları, Arnavutluk, Andora, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Hırvatistan, 

Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Gürcistan, Vatikan, Kazakistan, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, 

Moldova, Rusya ve Ukrayna’yı dışında tutmaktadır.  

Şekil 5.8: Eğitim kazanımları seviyesine göre eğitimden iş yaşamına geçişteki ortalama süre, 2009 

Almanya ve İsviçre: İlk işle ilgili bilgiler, Almanya ve İsviçre’deki karşılaştırılabilir şekilde 

toplanmamıştır.  

Şekil 5.11: AYA bünyesinde çalışanların yıllık gelirlerinin 25, 50 ve 75 oranına eğitim kazanımlarına 

göre avro olarak yansıması, 2010 

Arnavutluk, Andora, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya Yugoslavya 
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Cumhuriyeti, Gürcistan, Vatikan, Kazakistan, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Moldova, Rusya ve 

Ukrayna, dışında tutulmaktadır.  

Şekil 5.11: AYA bünyesinde çalışanların yıllık gelirlerinin 25, 50 ve 75 oranına eğitim kazanımlarına 

göre avro olarak yansıması, 2010 

Ülkeler: 

Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimi: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, 

Macaristan, Hollanda, Polonya, İsveç, Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre,  Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti ve Türkiye.  

Beşeri Bilimler, (yabancı) diller ve sanat: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, 

Macaristan, Hollanda, Polonya, İsveç, Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre,  Makedonya Yugoslavya 

Cumhuriyeti ve Türkiye.  

Sosyal bilimler, iş ve hukuk: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İrlanda, 

Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre,  Makedonya 

Yugoslavya Cumhuriyeti ve Türkiye.  

Bilimler, matematik ve bilgisayar: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Yunanistan, 

İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Polonya, Romanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Türkiye. 

Mühendislik, Üretim ve İnşaat: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İrlanda, 

Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre,  Makedonya 

Yugoslavya Cumhuriyeti ve Türkiye.  

Ziraat ve veterinerlik: Yunanistan, İspanya, Fransa, Polonya ve Türkiye.  

Sağlık: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,  Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs, 

Hollanda, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık,  İsviçre  ve Türkiye. 

Hizmetler: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, 

İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik 

Krallık, Norveç, İsviçre,  Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti ve Türkiye 

Bölüm 6 

Şekil 6.5: Yükseköğretimde yarı zamanlı öğrencilerin yaşa göre ortalama ülke yüzdeleri,               

2008/09 

Ülkelere ilişkin referans yılları (aşağıda bulunan istisnalara bakınız) 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Hırvatistan, Türkiye, İzlanda, Lihteyştan, Norveç, 

İsviçre,  Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve 
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Finlandiya. 

İstisnalar:  

Y15, 16: Litvanya, Polonya ve Romanya için herhangi bir veri bulunmamaktadır.  

 Y17: Polonya ve Romanya için herhangi bir veri bulunmamaktadır.  

Y25, 26, 27, 28, 29: İrlanda için herhangi bir veri bulunmamaktadır 

Y35-39: Polonya ve İrlanda için herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Y40+: Polonya, Romanya, İrlanda, Fransa ve İtalya için herhangi bir veri bulunmamaktadır.  

Şekil 6.7: Yükseköğretimdeki yarı zamanlı öğrencilerin yıllara göre ortalama oranları, 2000-2009 

Ülkeler: 

2000: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2001: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2002: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2003: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2004: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2005: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2006: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 
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İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2007: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2008: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

2009: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Makedonya Yugoslavya Cumhuriyeti, Türkiye, 

İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, 

Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya ve Finlandiya. 

Bölüm 7 

Şekil 7.1: Yurtdışından gelen öğrencilerin lisans hareketlilik oranı- Ülkede eğitim gören AYA 

dışındaki hareketlilik öğrencilerinin toplam öğrenci sayısı olarak oranı, ülke bazında, 2008/09 

Danimarka: Uluslar arası öğrenciler yaşadıkları yerlere göre tanımlanmaktadır, örneğin öğrenimine 

başlamadan önce bir yıldan daha az süre Danimarka’da yaşayan yabancı vatandaşlar.  Uluslar arası 

öğrenci olarak lisans eğitimlerini tamamlayan ve hemen arkasından ikinci bir programa (yüksek lisans) 

kayıt yaptıran öğrenciler uluslar arası öğrenci olarak sayılmamaktadır. Bu durum, eğitim için 

Danimarka’ya gelen yükseköğretim öğrencilerinin sayısını azaltmaktadır.  

Şekil 7.2: AYA ülkeleri dışından gelen öğrencilerin hareketliliğinin dağılımı, 2008/09 

Ermenistan ve Almanya: ISCED 6 seviyesi dışında tutulmaktadır.  

Şekil 7.3: Yurtdışına giden öğrencilerin lisans hareketlilik oranı- Ülkede eğitim gören AYA dışındaki 

hareketlilik öğrencilerinin toplam öğrenci sayısına olan oranı, ülke bazında, 2008/09 

Ermenistan ve Almanya: ISCED 6 seviyesi dışında tutulmaktadır.  

Şekil 7.4: Yurtdışına giden öğrencilerin lisans hareketlilik oranı- Ülkede eğitim gören AYA dışındaki 

hareketlilik öğrencilerinin toplam öğrenci sayısı olarak oranı, ülke bazında, 2008/09 

Ermenistan ve Almanya: ISCED 6 seviyesi dışında tutulmaktadır.  

Şekil 7.5: Yurtdışından gelen öğrencilerin lisans hareketlilik oranı- Ülkede eğitim gören AYA 

dışındaki hareketlilik öğrencilerinin toplam öğrenci sayısı olarak oranı, ülke bazında, 2008/09 

Danimarka: Uluslar arası öğrenciler yaşadıkları yerlere göre tanımlanmaktadır, örneğin öğrenimine 

başlamadan önce bir yıldan daha az süre Danimarka’da yaşayan yabancı vatandaşlar.  Uluslar arası 
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öğrenci olarak lisans eğitimlerini tamamlayan ve hemen arkasından ikinci bir programa (yüksek lisans) 

kayıt yaptıran öğrenciler uluslar arası öğrenci olarak sayılmamaktadır. Bu durum, eğitim için 

Danimarka’ya gelen yükseköğretim öğrencilerinin sayısını azaltmaktadır.  

Ermenistan ve Almanya: ISCED 6 seviyesi dışında tutulmaktadır.  

Şekil 7.6: AYA bünyesindeki ülkelerden gelen yükseköğretim öğrencilerinin dağılımı, ülke bazında 

2008/09 

ISCED 6 seviyesi aşağıdaki ülkeler için dahil değildir.  

Ermenistan ve Almanya.  

Şekil 7.7: Yurtdışına giden öğrenci hareketliliği- aynı ülkedeki mezunların toplam sayısının oran 

olarak AYA içindeki kurumlardan mezun olan öğrencilerin sayısına oranı, 2008/09 

ISCED 6 seviyesi aşağıdaki ülkeler için dahil değildir.  

Ermenistan ve Almanya.  

Şekil 7.8: AYA bünyesindeki ülkelerden gelen yükseköğretim öğrencilerinin ülke bazında dağılımı, 

2008/09 

ISCED 6 seviyesi aşağıdaki ülkeler için dahil değildir.  

Ermenistan ve Almanya.  

Şekil 7.10: Yükseköğretim seviyesindeki ülkenin eğitim sisteminin çekiciliğinin bir önlem olarak 

denge durumu (AYA içinde ve dışındaki hareketlilik akışları), 2008/09 

ISCED 6 seviyesi aşağıdaki ülkeler için dahil değildir. Ermenistan ve Almanya. Regresyon çizgisi ve 

ortalamaları, Kıbrıs ve Lihteyştan’ı hariç tutmaktadır.  
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