Sayın Öğretim Elemanı
Bilindiği üzere Bologna Süreci, Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Kalite Güvencesi Standart
ve İlkeleri “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area-ESG” iç ve dış kalite güvencesi için standartlar ve ilkeleri bağlamında yürütülmektedir.
Sözü edilen işlemlerin etkin bir biçimde sürdürülmesi, Bologna Sürecine üye 48 ülke için de
geçerlidir. Yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle
karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesi, bu şekilde, bir ülkeden ya da
yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması, böylece öğrenci ve öğretim
elemanlarının hareketliliği ve istihdamının artırılması Bologna sürecinin temel beklentisidir.
Yükseköğretim sisteminde Program ve Ders bilgilerinin eksikliğinden en çok öğrenciler
etkilenmektedir. Öncelikle üniversitemiz programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz; gerek
ulusal ve uluslararası değişim programlarına başvuru sürecinde gerekse mezuniyet
aşamasında verilen diploma eki oluşturulmasında sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bunun yanında
Üniversitemiz programlarına değişim öğrencisi olarak gelmek isteyenler de program ve ders
bilgilerindeki İngilizce verilerin eksikliğinden dolayı sistemi tanımakta ve karar vermekte
zorlanmaktadır. Uluslararasılaşma sürecinde lisans eğitimine üniversitemizin zengin program
seçeneklerinden yararlanmak isteyen aday öğrenciler için de bu verilerin doğru biçimde
doldurulması gereklidir. Nitekim son üç yıldaki web sayfasındaki istatistiklerin
değerlendirilmesi sürecinde sayfada gezinme verilerinde ülke sayısında, sayfada kalma
süresinde ve yeni kullanıcı sayılarında ciddi artış yaşanmıştır. Ayrıca 2011 yılından itibaren
yapılan AYÖS’na farklı ülkelerden katılımın artması da bu durumu desteklemektedir.
Bologna Süreci ile ilgili olarak 28 Şubat 2018 tarihinde yapılan incelemede Program Bilgi
Paketinden nicel doluluk oranı %99’a, Ders Bilgi Paketindeki nicel doluluk oranı ise %79’a
ulaşmıştır. Konu ile ilgili dökümler her ay düzenli olarak www.bologna.ankara.edu.tr adresine
ilan edilmektedir. İlgili bilgiler Öğrenci Bilgi Sisteminin www.obs.ankara.edu.tr sayfası
üzerinden Bologna Bilgi Sistemine yansımakta, www.bbs.ankara.edu.tr sayfasında Türkçe ve
İngilizce dillerinde kamuya açık bir biçimde yayınlanmaktadır. Sözü edilen Program ve Ders
Bilgi Raporları da yukarıda belirtilen sayfa analizlerinden oluşturulmaktadır. Bu dosyaları
ilgili sayfadan kontrol edebilir, ilgili formlarını bilgisayarlarınıza indirebilir, kişisel ve
kurumsal bilgilerinizi süzebilirsiniz. Ancak Program ve Ders Bilgi Raporları, sadece nicel
verileri göstermekte olup dolu olan bilgilerin doğru biçimde yazıldığı anlamına
gelmemektedir. Kutucuklardaki “D” harfi, ilgili kısımların doldurulduğunu, “B” harfi
doldurulmadığını, “U” harfi ise nokta, virgül gibi işaretlemelerle doldurulduğunu
göstermektedir. İlgili bilgilerin nitel doğruluğunu ise www.bbs.ankara.edu.tr sayfasından
kontrol edebilirsiniz.
Bologna süreciyle ilgili işlemlerin daha etkin biçimde yürütülebilmesini sağlamak için,
ilgili web sayfasında obs üzerinden program ve ders bilgilerinin nasıl doldurulması
gerektiğini anlatan iki sesli video eklenmiştir. Daha önce aynı süreci anlatan sunu dosyası ise
etkin kullanılmamasından dolayı kaldırılmıştır. Konuyla ilgili olarak gerek telefon gerekse
yüz yüze görüşmelerdeki artış iş akışını olumsuz biçimde etkilemiştir. Bu nedenle önce
videoların izlenmesi ve veri girişinin bu yolla yapılması gerekmektedir.
Ayrıca açılması önerilen programlar için başvuru sürecinde doldurulması gereken
“Program Bilgi Formu” ve “Ders Bilgi Formu” da güncellenmiştir. Başvuru süreci için Mart
2018 tarihi ile yapılacak başvurularda bu formların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bu
formların nasıl doldurulacağına ilişkin iki sesli videoya da yer verilmiştir.

Süreç içinde özellikle program yeterliklerinin ve ders kazanımlarının belirlenmesinde
zorluklar yaşandığı gözlenmiştir. Bu bağlamda daha önce de sistemde yüklü olan
bilgilendirme metni de güncellenmiştir.
Son zamanlarda “Bologna Süreci Program Bilgi Doluluk Onam Belgesi” ve “Bologna
Süreci Ders Bilgi Doluluk Onam Belgesi” isteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle süreç içinde
bazı düzenlemeler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bilindiği gibi ilgili yazılara yalnızca ebeyas sistemi üzerinden yanıt verilmektedir. İster akademik birim isterse kişisel başvuru
olsun, her bir başvurunun yalnızca bir akademik personel adına yapılması gerekmektedir. Çok
isimli başvurulara yanıtlar süreç tamamlanınca verilecek, bu da yanıtlanma sürecini
uzatacaktır.
Öğretim elemanlarının yalnızca aktif öğrenci alımı süren programlarda yer alan tüm
akademik birimlerdeki derslerine bakılmaktadır. İnceleme sürecinde lisansüstü düzeyde
verilen “Uzmanlık Alan Dersi, Tez Çalışması, Yeterliğe Hazırlık Çalışması, Seminer, Dönem
Projesi” derslerine bakılmamaktadır. Bu derslerin bilgileri, Bologna Süreci Koordinatörlüğü
tarafından yapılmaktadır.
İnceleme sırasında “doldurulmuş” ibaresi olan onam yazıları 2018 Eylül ayına kadar
geçerlidir. Eğer inceleme sonucu ilgili yazıda “eksik” ibaresi bulunuyorsa, ilgili yazının
altında yer verilen “Bilgi Notu”nda yer alan süreç izlenmelidir. Bu yazı sürecinde önceki
resmi yazının ilgi bilgisi de yazılması gereklidir. Bu süreci “Bologna Eşgüdüm Komisyonu”
(BEK) üyelerinin yönlendirmeleri gereklidir. BEK üyeleri, ilgili akademik birimlerin Bologna
Sürecinden sorumlu dekan yardımcısı/müdür yardımcılarıdır. Onam süreci boyunca bazı
öğretim elemanlarıyla çoğu kez yüz yüze, e-posta ya da telefon yoluyla iletişim kurulmakta
bu da çözüm sürecini uzatmaktadır.
Bologna Koordinatörlüğüne gelen yazılar üç ayrı biçimde yanıtlanmaktadır. Örneklerine
aşağıda yer verilmiştir.
……………………...’ın, Bologna Süreci Ders Bilgi Paketinde …….. 2018 tarihinde yapılan
inceleme sonucu güz/bahar yarıyılındaki aktif öğrenci alımı yapılan programlarda yer alan ilgili ders
bilgilerinin doldurulmuş olduğu saptanmıştır.
……………………...’ın, Bologna Süreci Ders Bilgi Paketinde yer alan ve kodları belirtilmiş olan
güz/bahar yarıyılındaki derslerin …….. 2018 tarihinde yapılan inceleme sonucu aktif öğrenci alımı
yapılan programlarda yer alan aşağıda kodları belirtilen ders bilgilerinin eksik olduğu saptanmıştır.
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Bilgi Notu:
Bologna Ders Bilgi Paketinde yer alan ve size eksik olarak bildirilen derslere ilişkin veri girişlerini
tamamladıktan sonra sisteme yansıyıp yansımadığını www.bbs.ankara.edu.tr adresindeki Türkçe ve İngilizce
sayfalarından kontrol ediniz. Veri girişiyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.bologna.ankara.edu.tr sayfasındaki
görsel anlatımdan ulaşabilirsiniz. Bilgilerin tamamıyla doldurulduğundan emin olduğunuzda resmi yazı
sürecini tekrar başlatınız.

…………………....’ın, Anabilim Dalı Başkanı olduğu ……. Programının …..2018 tarihinde yapılan
inceleme sonucu, aktif öğrenci alımı yapılan “Bologna Süreci Program Bilgi Paketi”nde yer alan
bilgilerinin eksik olduğu saptanmıştır.
Bilgi Notu:
Bologna Program Bilgi Paketinde yer alan ve size eksik olarak bildirilen derslere ilişkin veri girişlerini
tamamladıktan sonra sisteme yansıyıp yansımadığını www.bbs.ankara.edu.tr adresindeki Türkçe ve İngilizce
sayfalarından kontrol ediniz. Veri girişiyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.bologna.ankara.edu.tr sayfasındaki
görsel anlatımdan ulaşabilirsiniz. Bilgilerin tamamıyla doldurulduğundan emin olduğunuzda resmi yazı
sürecini tekrar başlatınız.

Bologna Süreci veri girişleriyle ilgili dile getirilen bir diğer sorun grubu da sistemde
yaşanan yavaşlamalardır. Bu bilişim alt yapısıyla ilgili olup yoğun veri girişi sırasında sıkça
yaşanmaktadır. Veri girişi yapılırken her aşamada belirli aralıklarla işlemi kaydetmek yararlı
olacaktır. Veri girişi yaparken adıl olarak birbirine benzer programların ve kademelerin ayırt
edilmesi ve ilgili öğretim yılının doğru seçilmesi son derece önemlidir. Ayrıca girilen
verilerin yoğun bilişim trafiğinde doldurulmamış gibi göründüğü durumlar da
yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda bir süre bekleyip sayfayı yenileyerek kontrol etmek
gerekmektedir.
Önemli noktalardan biri de ilgili öğretim yılı verileri, yeni öğretim yılı başlangıcında
otomatik olarak ilgili yıla kopyalanmaktadır. Süreç içinde sizden beklenen ilgili yılda
derslerinizde düzenleme yapmanız gerektiğinde, verileri düzenlemenizdir. Ancak ilgili ders
yeni bir ders ise bu bilgileri önceki yıllardan aktarmanız gerekmektedir. Bu bağlamda sistem
üzerinde “Ders Kopyalama” kısmından bunu gerçekleştirebilirsiniz.
Bir diğer önemli nokta ise, aynı kodla hem program içinde hem de farklı şubelerde açılan
derslerle ilgilidir. Bununla ilgili bir yazılım önlemi alınmakla birlikte, bu derslerden yalnızca
bir öğretim elemanı koordinatör olarak tanımlanmaktadır. Bu da genellikle A şubesinden
sorumlu öğretim elemanı olmaktadır. Bu gibi durumlarda öncelikle koordinatör olan ilgili
öğretim elemanının ders bilgilerini doldurmaları gerekmektedir. İlgili koordinatörlerin
belirlenmesi, değiştirilmesi, sözü edilen akademik birimlerinin öğrenci işleri biriminde
çözümlenmesi gerekmektedir.

