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ÖNSÖZ
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); diploma, sertifika, kurs bitirme belgesi, sürekli eğitim
belgesi ve benzeri isimlerde olup öğrenme kazanımları ile tanımlanmış ve kalite
gerekliliklerini karşılayan bir ölçme değerlendirme sürecine sahip tüm belgeleri, yeterlilik
olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle TYÇ’de, belgelendirilen tüm öğrenme kazanımları
karşılık bulmakta sistem içerisinde bir anlam ifade etmektedir.
Öğrenme kazanımları, kalite gerekliliklerinden soyutlanmamış bir ölçme değerlendirme
süreci ve nihayetinde bir resmi belge üçlemesini barındıran adı ne olursa olsun tüm belgeler
TYÇ çatısı altında toplanmakta, Avrupa normları ile uyumlu şekilde sınıflandırılmakta ve
birbirleri ile yeterlilik çerçevesi aracılığı ile karşılaştırılabilmektedir. Bu kapsamlı
sınıflandırma, yeterliliklerin hem ulusal bağlamda birbirileri ile yatay-dikey geçişleri
kolaylaştırmakta hem de uluslararası bağlamda benzer sistemler kullanan ülkeler arasında
yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmaktadır.
Yeterlilik çerçevelerinin bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, çerçeve kapsamında bulunan
yeterliliklerin çerçeveye dâhil edilirken geçireceği süreçlerin tarafsız ve objektif olarak
gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Bu sebeple, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi
aşamasında bahsedilen fonksiyonlara da hizmet edecek şekilde objektifliği artırması
bakımından uluslararası ölçütler veri kabul edilerek ulusal ölçütler belirlenmiştir.
TYÇ Kurulu 24. Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren “Yeterliliklerin Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi’ne Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” bu Rehber
ile TYÇ’nin paydaşlarına süreçteki terminolojiyi, yöntemi ve kullanılacak dokümanları
açıklamak için hazırlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı

2

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ YERLEŞTİRME REHBERİ

İÇİNDEKİLER
1

GİRİŞ ..............................................................................................................................................4
1.1
Yerleştirme Rehberinin Amacı ............................................................................................... 4
1.2
Yerleştirme Rehberinin İçeriği ............................................................................................... 4
1.3
Rehberde Kullanılan Terimler ................................................................................................5
2 TYÇ’YE YETERLİLİK YERLEŞTİRME ...................................................................................................6
2.1
Yerleştirme İşleminin Yasal Dayanağı .................................................................................... 6
2.2
Yeterlilik Çerçevesine Yerleştirme Sebepleri ......................................................................... 6
2.3
Başvuru Aşamaları ................................................................................................................. 8
2.4
Yerleştirme Sürecinde Yer Alan Kurumlar ...........................................................................11
2.5
Yerleştirme Sürecinde Yetkili Kurullar .................................................................................11
3 YERLEŞTİRME ÖLÇÜTLERİ ............................................................................................................12
3.1
Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında Yer Alma .....................................................................12
3.1.1
Yeterlilik Veri Tabanı Başvurusu ..................................................................................12
3.1.2
Yeterlilik Veri Tabanında Yeterlilik Yayımlanması .......................................................13
3.2
Yeterlilik Formu ve İlgili Yeterlilik Tür Belirleyicisi Uyumu ..................................................13
3.2.1
Yeterlilik Formu ve Oluşturma Süreci ..........................................................................14
3.2.2
Yeterlilik Tür Belirleyicisi ve Oluşturma Süreci ............................................................15
3.2.3
Yeterlilik Formu ve Yeterlilik Tür Belirleyicisi Uyumu ..................................................16
3.3
Yeterliliğin Kalite Güvencesinin Sağlanması ........................................................................16
3.3.1
Kalite Güvence Ölçütleri ..............................................................................................17
3.3.2
Kalite Güvence Ölçütlerinin Değerlendirilmesi............................................................17
4 TYÇ YERLEŞTİRME SÜRECİ AŞAMALARI .......................................................................................21
4.1
Başvuru Yapılması ................................................................................................................21
4.1.1
Hangi Yeterlilikler Yerleştirilebilir? ..............................................................................21
4.1.2
Gerekli Dokümanlar .....................................................................................................21
4.2
Başvurunun İncelenmesi ve TYÇ Kurulu Değerlendirmesi ...................................................22
4.3
Koordinasyon Kurulu İncelenmesi ve Değerlendirilmesi .....................................................23
4.4
Yeterliliğin TYÇ’den Çıkarılması ...........................................................................................24
4.5
Şikâyet ve İtirazlar ...............................................................................................................24
5 SONUÇLAR VE REHBERLİK ...........................................................................................................25
EK 1: TYÇ YERLEŞTİRME BAŞVURU FORMU .........................................................................................26
EK 2: YETERLİLİK FORMU .....................................................................................................................27
EK 3: TYÇ YERLEŞTİRME KARAR TUTANAĞI .........................................................................................28
TYÇ MEVZUATI VE İLGİLİ DOKÜMANLAR .............................................................................................29

3

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ YERLEŞTİRME REHBERİ

1 GİRİŞ
1.1

Yerleştirme Rehberinin Amacı

Dünya genelinde ve her ülkenin kendi özelinde sayısız yeterlilik düzenlenmekte ve bu
yeterlilikler sayesinde iş gücü piyasasında deneyimlerimizi kanıtlayabilmekteyiz. Çeşitli
kurumlar aracılığı ile sunulmakta olan yeterlilikler ise ülkeler tarafından geliştirilen ulusal ve
bölgesel yeterlilik çerçeveleri sayesinde öğrenme kazanımları ile tanımlanarak
sınıflandırılmakta ve birbirleri ile ilişkileri ortaya konmaktadır. Türkiye’de de 2015 yılında
kabul edilerek yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) sekiz seviyeli bir yapı ile
yürürlüğe girmiş ve oluşturulan seviye tanımlayıcıları ile yeterlilikleri seviyelendirmekte,
yeterliliklerin birbirleri ile karşılaştırılmasını kolaylaştırmaktadır.
Sorumlu kurumların kalite güvence sistemlerini kurmaları ve işletmeye başlamaları ile birlikte
yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirme işlemleri 2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen TYÇ Kurulu
28. Toplantısında başlatılmıştır. Bu Rehberde de, yeterlilik sunmakta olan Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve diğer
kurum kuruluşların yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirme işlemleri süresince yanıt arayacakları
sorulara cevap verilmekte ve süreçte ihtiyaç duyulabilecek konularda destek sağlanmaktadır.
Sorumlu kurumlar; Rehberde yer alan bilgileri kullanarak mevcut süreçlerini TYÇ
gerekliliklerine göre gözden geçirmek için kullanabilecekleri gibi, rehberde yer alan ve henüz
kendi sistemlerinde olmayan gereklilikleri de Rehber'e uygun olarak oluşturabilir. Rehber,
yeterliliklerini çerçeveye yerleştirilmesinden sorumlu kurumlara;
 TYÇ mevzuatında belirlenen yerleştirme ölçütlerinin anlaşılmasında,
 Mevcut yeterliliklerin ve yeterlilik süreçlerinin TYÇ gerekliliklerine uyumlu olduğunu teyit
edecek veya eksiklik olan noktaları belirlemek için yol gösterecektir.
 Ayrıca rehber sayesinde süreçte gerekli olabilecek bilgi ve belgelerin detayları hakkında
bilgi sahibi olunarak hazırlıklarında destek alınabilecektir.
Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları, Rehberi öğrenenlere yönelik ölçme,
değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde görev alan kişilerin, TYÇ’nin bu süreçlere ilişkin
yerleştirme ölçüt ve gerekliliklerini anlamasını sağlamak için kullanabilir.
Rehber, ayrıca diğer paydaş grupları tarafından kalite güvence ölçüt ve gerekliliklerinin
TYÇ’ye nasıl dayanak teşkil ettiğinin ve ülkemizin yeterlilik sisteminin tutarlığı ve
güvenilirliğini nasıl desteklediğinin anlaşılmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.
Öğrenenler tarafından ise Rehber, TYÇ kapsamında yürütülen işlemlerin nasıl
gerçekleştirildiğine ilişkin kaynak doküman olarak değerlendirilebilir. Tüm süreçlerini en ince
detayları ile paydaşlarına sunan TYÇ, şeffaflık ilkesini bu rehber ile de güçlendirmektedir.

1.2

Yerleştirme Rehberinin İçeriği

Rehber, TYÇ mevzuatında belirlenen yerleştirme ölçütlerine ilişkin bilgiler vermektedir.
Özellikle, sorumlu kurumların başvuru esnasında sunacağı dokümanlara ve sürece ilişkin
rehberlik sunmaktadır. Rehber, aşağıda belirtilen beş bölümden oluşmaktadır:
o
o
o

Giriş
TYÇ’ye Yeterlilik Yerleştirme
Yerleştirme Ölçütleri

o
o
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TYÇ Yerleştirme Süreci
Sonuçlar ve Rehberlik

Giriş bölümünde rehberin amacının ne olduğu, rehberin içeriği ve rehberde kullanılan terimler
anlatılmıştır. TYÇ’ye yeterlilik yerleştirmenin yasal dayanağı, yerleştirmeye neden ihtiyaç
duyulacağı, başvuru sebepleri, süreçten sorumlu kurumlar ve yetkili birimler, yerleştirme
ölçütleri ve süreci ile sonuçlar ve rehberlik ise diğer bölümlerde anlatılmıştır.

1.3

Rehberde Kullanılan Terimler

Bu bölüm, TYÇ mevzuatı kapsamında ve yerleştirme süreçlerinde kullanılan kavramların
anlamlarını açıklamak amacıyla oluşturulmuştur.


Belgelendirme: Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının belirlenmiş ölçütlere göre ölçüldüğü
ve değerlendirildiğini resmen onaylayan diploma, sertifika, yeterlilik belgesi veya unvan gibi bir
yeterlilik düzenlenmesi sürecidir.



Dış Değerlendirme: Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğe ilişkin
faaliyetlerinin bilgi, belge ve kanıtlar üzerinden yerinde ziyareti de içerecek biçimde incelenmesi,
değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetleridir.



Kalite Güvencesi: Yeterliliklerin belirlenen kalite standart ve ölçütlerini karşılamasını sağlayan
planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve kalite iyileştirme faaliyetleridir.



Kalite Güvence Belgesi: Kalite güvence sistemini açıklamak ve sistemin işletilmesinde esas
alınacak zorunlu rehberleri tanımlamak amacıyla sorumlu kurumlar tarafından hazırlanan
dokümanlardır.



Kalite Güvence Ölçütü: Yeterliliklerden sorumlu kurumların, kurmak ve işletmekle yükümlü
oldukları kalite güvence sistemini değerlendirmek, analiz etmek veya karşılaştırmak için
kullanılan ilke veya referans öğesidir.



Öğrenme Kazanımı: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip
olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerdir.



Sorumlu Kurum: Eğitim ve öğretim sistemindeki yeterliliklerin belirlenmesi, tanımlanması ve
sunulmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri, işlemleri ve koordinasyonu yürüten, Millî Eğitim
Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Meslekî Yeterlilik Kurumu ve yeterliliklerden sorumlu olduğu
ilgili mevzuatında belirtilen diğer kurum ve kuruluşlardır.



Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde
tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim
programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal
yeterlilikler çerçevesidir.



Yerleştirme Ölçütleri: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne
Uygulanacak Usul ve Esaslarında belirlenen ölçütlerdir.



Yerleştirme Usul Esası: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne Dâhil Edilmesi Sürecinde
Uygulanacak Usul ve Esaslardır.



Yeterlilik Formu: Yeterliliğe ilişkin amaç, öğrenme kazanımları, seviye, ölçme ve
değerlendirme yöntemleri, giriş ve başarma şartları, ilerleme yolları gibi temel bilgilerin
tanımlandığı dokümandır.



Yeterlilik Tür Belirleyicisi: Her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü ortak
özelliklerin tanımlandığı dokümanlardır.



Yeterlilik Türü: TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi
değerleri veya yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik
gruplarıdır.

Dâhil

Edilmesi

Sürecinde
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Yeterlilik: Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre
edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması halinde
elde edilen resmî belgedir.

2 TYÇ’YE YETERLİLİK YERLEŞTİRME
2.1

Yerleştirme İşleminin Yasal Dayanağı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin
korunmasına ilişkin iş ve işlemler, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 23/A Maddesi ve 19/11/2015 tarih ve 29537 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Uygulanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir.
Yönetmelikte, TYÇ kapsamında bulunan eğitim öğretim programları ve diğer öğrenme yolları
ile kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin yerleştirme işlemine tabi
olduğundan bahsedilmektedir. Mezkûr yönetmeliğin on ikinci maddesinde de Yeterliliklerin
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinden
çıkarılması başlığı altında yerleştirme işlemlerine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Karar merciinin vurgulandığı yönetmelik maddesinde ölçütlerin TYÇ Kurulu önerisi ve TYÇ
Koordinasyon Kurulu kararı ile belirleneceği belirtilmektedir. Buna mukabil 2015 yılında
yayımlanan TYÇ Eylem Planına da uygun olarak yerleştirme süreci, ölçütleri, karar
mekanizmaları ve diğer bağlı konular “Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil
Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” ile belirlenmiş TYÇ Kurulu onayından
geçerek yürürlüğe girmiştir.
Yerleştirme sürecindeki tüm adımlar, yetkili organlar, sorumlu kurumlar ve birimler ile
kullanılacak dokümanlar bu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olup tüm aşamalar buradaki
bilgilere göre yürütülmektedir. Yerleştirme sürecine yasal dayanak oluşturan mevzuat
aşağıda listelenmektedir.





2.2

Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununun 23/A
maddesi,
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 255 inci maddesi,
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 12 inci maddesi,
Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak
Usul ve Esaslar

Yeterlilik Çerçevesine Yerleştirme Sebepleri

Yeterlilik Çerçeveleri İş Gücü Piyasasında Kariyer Hedeflerini Destekler
Yeterlilikler işe erişim ve üzerine kariyer inşa edilen bir zemin sağlar. İş bulmak, ya da iş
değişikliği yapmak, işverenler ve iş gücü piyasası aktörlerinin yeterlilikleri anlamasını, adil bir
şekilde muhakeme etmesini ve doğru bir şekilde değer biçmesini gerektirir. Dolayısıyla, bir
yeterliliğin, yeterlilik sahibinin bildiklerini, anladıklarını ve yapabildiklerini gösterebilmesi
gereklidir. Yeterliliklerin tanımlanmasında öğrenme kazanımlarının kullanılması, ulusal
yeterlilik seviyelerinin bulunması, işverenlerin başvuru sahiplerinin yeterliliklerini
yorumlamasını kolaylaştırır.
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Çerçeveler ayrıca, işverenlerin yabancı oldukları başka ülke ve kuruluşların yeterliliklerini
daha iyi değerlendirmesini sağlar. İşverenler her bir adayın seviyesini daha iyi anlayabilir, bu
kişilerin yeterliliklerini ulusal yeterliliklerle karşılaştırabilir, bu yeterliliklerin ilgililiğini anlayabilir
ve öğrenme kazanımlarının şirket ve sektörün ihtiyaçları ile nasıl eşleştiğini görebilir.
Bölgesel Yeterlilik Çerçeveleri sayesinde ise işverenler ilgili bölgeleri tek bir yeterlilik alanı
olarak görecektir. Bu da iş gücü hareketliliği önündeki engelleri azaltacak, mevcut bilgi, beceri
ve yetkinliklerin daha iyi kullanılmasını destekleyecek ve iş gücü talebi ve arzı arasındaki
eşleşmeyi iyileştirecektir.
Eğitim, Öğretim ve İş Gücü Piyasası Arasında Ortak Bir Dili Teşvik Eder
TYÇ, öğrenme kazanımlarına geçişi teşvik ederek, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile eğitim
ve öğretim sistemlerinin içeriğine dair iletişimi iyileştirebilir. Öğrenme kazanımlarının ortak bir
dil olarak kullanıldığı yapılandırılmış bir iletişim, yeterliliklerin cazibesini artırmaya ve ilgililiğini
güçlendirmeye yardımcı olur.
Öğrenenlerin İleri Eğitim ve Öğretime Dair Karar Vermesini Kolaylaştırır
TYÇ, 38 Avrupa ülkesindeki Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri (UYÇ) ile sıkı bir bağı olan Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile referanslanmış olması sayesinde, Avrupa’daki tüm yeterlilik
türleri ve seviyelerin kapsamlı bir ilişki sunar. Öğrenenler, belirli bir yeterliliğin seviyesini ve
diğer yeterliliklerle olan ilişkisini tespit edebilmek için, ulusal yeterlilik veri tabanları
aracılığıyla daha da erişilebilir olan çerçeveleri kullanabilmektedir.
TYÇ, farklı yeterlilikleri ilişkilendiren bir platform olarak, farklı öğrenen gruplarını ilgilendirir.
Yeterliliklere erişim yollarının kolay anlaşılabilir bir görünümünü sunar. İleri eğitim veya
öğretim arayışı içinde olan bireyler, ilgili kurs ve programlar hakkında bilgiye ulaşmada
çerçeveleri başlangıç noktası olarak kullanır.
Hayat Boyu Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Araç Olarak TYÇ
Yeterlilikleri, iş ve serbest çalışma zamanları gibi geniş çaplı öğrenme deneyimlerine açmak,
hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek için zaruridir. Öğrenme kazanımları yaklaşımı, örgün
eğitim sistemi dışındaki deneyimlerin dikkate alınmasını mümkün kılar.
TYÇ Seviyesine Sahip Yeterlilikler Güvenilir Bir Değerdir
Eğitim ve öğretim sistemleri ülkeler arasında farklılık gösterdiği için, yabancı yeterliliklerin
değerini ve ilgililiğini belirlemek zor olabilir. Sonuç olarak, yeterliliklerin adil bir şekilde
muhakeme edilememesi ve değerlendirilememesi riski ortaya çıkar. Aynı problem, farklı
eğitim ve öğretim sektörleri ve kuruluşlarının yeterliliklerini birleştirirken de oluşabilir.
Avrupa çapında gittikçe artan bir biçimde, ulusal yeterliliklerde ve diplomalarda UYÇ
seviyeleri belirtilmektedir. Bu UYÇ seviyeleri de AYÇ ile referanslandırılarak AB bağlamında,
belirli bir yeterliliğin başka yeterliliklerle ilişkilerini görmeyi mümkün kılmaktadır. AYÇ ve
UYÇ’ler aracılığıyla ülkeler arasında oluşturulan sistematik ve uzun vadeli işbirliği, kalite
güvencesi sağlanmış yeterliliklerin savunucusu olarak hareket etmektedir. Bu da, AYÇ
seviyelerinin ve buna referanslandırılmış AYÇ seviyelerinin Avrupa genelinde güvenilir
olmasını sağlar.
Sonuç olarak, vatandaşlar güvenilir yeterliliklerle güvenilir olmayanların ya da “sahte”
olanların ayrımını kolaylıkla yapabilecektir. Bu yönüyle TYÇ, bir çeşit tüketici koruma aracı
gibi de hizmet eder.

7

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ YERLEŞTİRME REHBERİ
TYÇ Yeterliliklerin Tanınmasını Kolaylaştırır
TYÇ, öğrenme kazanımlarını teşvik ederek, yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırır ve yeterlilik
sahiplerinin ve yeterliliğin sunulduğu kişilerin, söz konusu yeterliliğin içeriğini, seviyesini ve
profilini doğrudan değerlendirmelerine imkân tanır. TYÇ, yeterliliklerin tanınmasını
destekleyen Avrupa’daki ve uluslararası diğer araçlar ile uyumlu tasarlanmıştır. Bu araçlar
düzenlenmiş ve/veya akademik yeterliliklere odaklanırken; TYÇ, tüm öğrenme yolları ile
kazanılan yeterlilikler için öğrenmelerin tanınmasını destekler.
TYÇ, AYÇ ve Diğer AB Şeffaflık Araçlarını Destekler
Avrupa Komisyonu, Üye Devletler ile yakın işbirliği içinde, Avrupa eğitim ve öğretim
sistemlerinin modernizasyonu için son on yıl boyunca bir dizi araç geliştirmiştir. Bu araçlar,
beceri ve yeterliliklere dair artan şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik ihtiyacına odaklanarak,
vatandaşların her yerde hayat boyu öğrenmelerini destekler. Ulusal çözümlerin çeşitliliğine
saygı duyan ama aynı zamanda bu çözümlerin birlikte çalışmasına da imkân tanıyan
öğrenme kazanımları anlayışı, şeffaflık araçlarını bir arada tutan ‘tutkal’ gibi düşünülebilir.
Europass, yükseköğretim (ECTS) ve mesleki eğitim (ECVET) kredi sistemlerinde olduğu gibi,
bu araçların çoğu doğrudan vatandaşlara hitap eder. Europass bireyleri öğrenme ve
kariyerlerinde desteklerken, kredi sistemleri de esnek öğrenme yolları ve öğrenme
kazanımlarını kolaylaştırır.
Diğer bir araç grubu ise ulusal otoritelerin ve kuruluşlarının çalışmalarına destek olur ve
bireylerin ihtiyaçlarına dolaylı yoldan hitap eder. Bu durum, Avrupa girişimlerinin ulusal
düzenlemelerin oluşturulması ve uygulamaların paylaşılması için teşvik edici olduğu, kariyer
rehberliği ve öğrenmelerin doğrulanması gibi bir dizi girişim için geçerlidir. Yükseköğretim
(ESG) ve mesleki eğitimde (EQAVET) kalite güvencesi için işbirliğini destekleyen araçlar,
ülkeler arasındaki güveni ve şeffaflığı artırmayı hedefler. Ayrıca, ESCO sınıflandırmasının
uygulamaya konmasıyla Komisyon, öğrenme kazanımlarına odaklanmayı destekleyen ve
eğitim, öğretim ve iş gücü piyasasındaki paydaşlar arasında diyaloğu güçlendiren bir
terminolojiyi hayata geçirmiştir.

2.3

Başvuru Aşamaları

TYÇ’ye yeterlilik yerleştirmek isteyen sorumlu kurumların takip etmeleri gereken aşamalar
“Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul
ve Esaslar”ın dördüncü bölümünde belirlenmiştir. Madde 10 başvurunun nasıl yapılacağını,
Madde 11 başvurunun nasıl inceleneceğini ve değerlendirileceğini, Madde 12 başvurunun
TYÇ Kurulunda değerlendirilmesini ve Madde 13’te ise başvurunun nihai karar mercii olan
TYÇ Koordinasyon Kurulunda nasıl karara bağlanacağının şartlarından bahsetmektedir.
Başvuru yapılması
TYÇ’ye yeterlilik yerleştirme başvurusu yapılabilmesi için öncelikle ilgili yeterliliğin hâlihazırda
belgelendirilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda belgelendirilmesi yapılmayan bir
yeterliliğin çerçeveye yerleştirilmesine yönelik başvuru kabul edilmez.
Hâlihazırda belgelendirmesi yapılan yeterliliklerin başvuru aşamasına geçebilmeleri için
öncelikle http://portal.tyc.gov.tr adresinde bulunan Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanına (TYVT)
eklenmiş olması gerekmektedir. Bir yeterliliğin TYVT’ye eklenmesi sayesinde yeterliliğe ait
bilgilerin TYÇ tanımlamalarına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin bir ön çalışması
gerçekleştirilmiş olmaktadır.
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Bu dijital platformda, yeterlilik hakkında ait istenen bilgilerin mevcut olup olmaması yoluyla,
yeterliliğin yapısının yerleştirme işlemlerine başlanmasına uygun olduğuna ya da yeterliliğin
geliştirilmesi gerektiğine yönelik bilgi edinilmektedir. Özellikle bu platformda kazanımları
henüz tanımlı olmayan yeterliliklerin aşamaları geçemeyeceği net olarak görülmekte ve TYÇ
gereksinimlerinin karşılanması için rehberlik sağlanmaktadır.
TYÇ’ye yeterlilik yerleştirme başvurusu sorumlu kurumlar tarafından Yerleştirme Usul
Esasının ve bu Rehberin ekinde (Ek-1) yer alan başvuru formu aracılığı ile yapılmaktadır. Bu
başvuru formu ile başvuru yapılırken tek bir yeterlilik için başvuru yapılabileceği gibi birden
fazla yeterlilik için de başvuru yapabilme imkânı sunulmaktadır.
Başvuru formunda belirtilen her bir yeterlilikler için, bu Rehberin ekinde (Ek-2) yer alan
yeterlilik formunun ayrı ayrı doldurulması gerekir. Yeterlilik formları başvuru dosyası ile birlikte
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı’na iletilir. Yeterlilik formlarının farklı formatta
olması durumunda sunulan bilgilerin, bu Rehberde Ek-2’de yer alan yeterlilik formunda yer
alan başlıkları karşılaması gerekmektedir. Ayrıca bu dokümanların yeterliliğin ait olduğu
yeterlilik tür belirleyicisi ile de uyumlu şekilde oluşturulması gerekmektedir. Yeterlilik tür
belirleyicisindeki asgari bilgileri sağlamayan yeterlilikler değerlendirilmeye sunulmaz.
Başvuru dokümanının TYÇ Dairesi Başkanlığına ulaşmasından sonra gerçekleştirilen bir ön
inceleme ile TYÇ Kurulu tarafından değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
Başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi
Yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine yönelik başvuruların incelenmesi ve TYÇ Kurulu ile
TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunulmasına ilişkin iş ve işlemler TYÇ Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir. Başvuru dokümanını kabul ederek başvuru sürecini başlatan
TYÇ Dairesi Başkanlığı; sorumlu kurumlara gerekli formların oluşturulması ve sürecin işleyişi
hakkında rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Başvuru süreçleri, başvuruda kullanılacak dokümanlar, sorumlu kurumlar bünyesinde daha
önceden oluşturulması gereken bilgi, belge ve dokümanlara ilişkin detaylı bilgilendirme süreç
boyunca TYÇ Dairesi tarafından bu konu hakkında bilgilenmek isteyen kurum ve kuruluşlara
sağlanmaktadır.
Başvurunun yapılmasından itibaren 30 gün içerisinde başvuru dosyası tüm ekleri ile birlikte
incelenmektedir. Daire Başkanlığının dosya üzerindeki değerlendirmeleri neticesinde TYÇ
Kuruluna sunulmak üzere dosya detayları hakkında bir inceleme raporu hazırlanır.
Hazırlanan bu raporda, yerleştirme ölçütlerinin karşılanıp karşılanmadığı hakkında bilgiler
derlenmektedir.
Daire Başkanlığının inceleme esnasında tespit ettiği eksiklikler, sorumlu kuruma bildirilerek
bu eksikliklerin tamamlanması istenmekte, bu eksikliklerin belirtilen sürelerde
tamamlanmadığı durumda başvuru dondurulmuş sayılmaktadır. Eksikliklerin tamamlanarak
iletildiği durumda başvuru süreci kaldığı yerden devam eder. Tespit edilen eksikliklerin
tamamlanması için geçen süreler 30 günlük inceleme süresi içerisinde
değerlendirilmemektedir.
Başvurunun TYÇ Kurulunda değerlendirilmesi
Daire Başkanlığı başvuruyu kabul ettikten sonra şekil ve içerik yönünden incelemesini
gerçekleştirir. Gerçekleştirilen incelemenin uygun bulunmasından sonra hazırlanan inceleme
raporu ile başvuru dokümanları TYÇ Kurulu toplantısında değerlendirilmek üzere Kurul
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üyelerinin görüşlerine sunularak incelemenin tamamlanmasından sonraki ilk Kurul toplantısı
gündemine alınır.
Hangi kurumun yeterliliklerine ilişkin bir başvuru var ise o sorumlu kurumun toplantıya asıl
temsilcileri ile katılmaları esastır. Sorumlu kurumun temsilcisi veya temsilcilerinin toplantıya
katılamadığı durumda değerlendirme bir sonraki Kurul toplantısına ertelenmektedir.
Kurulda yapılan değerlendirme neticesinde, başvuruya konu yeterliliklerin yerleştirme
ölçütlerini karşıladığı yönünde karar verilmesi durumunda yeterliliklerin TYÇ’ye
yerleştirilmesine yönelik tavsiye kararı Koordinasyon Kuruluna iletilir. Kurulun başvuruya
konu yeterliliklerin yerleştirme ölçütlerini karşılamadığını tespit ettiği durumda, başvuru
dosyasında yer alan ilgili yeterliliklerin iyileştirilmesi yönünde karar alınır. İyileştirme yönünde
karar alındığı durumlarda sorumlu kuruma eksiklikler ve iyileştirme yapılması gereken
hususlar TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından bildirilir. Sorumlu kurum tarafından altı (6) ay
içerisinde bu eksikliklerin giderilmesi beklenir.
Bu süre zarfında başvuru sahibi sorumlu kurum gerekli iyileştirmeleri yaparak Kurum’a bildirir.
Bilgilendirme yapılmasının ardından TYÇ Kurulu gündemine alınan başvuru tekrar
değerlendirilir.
Şekil 1 TYÇ Yerleştirme Süreci

Başvurunun Koordinasyon Kurulunda karara bağlanması
TYÇ Kurulu tarafından iletilmiş olan tavsiye kararları TYÇ Yönetiminin en üst karar alma
organı olan TYÇ Koordinasyon Kurulunca son kez değerlendirmeye alınır. Koordinasyon
Kurulu tarafından da uygun bulunan başvurular hakkında bir karar tutanağı imzalanarak kayıt
altına alınır. Koordinasyon Kurulunun alacağı karara göre bu tutanak ayrı ayrı
düzenlenebileceği gibi dönemsel olarak da düzenlenebilir.
Karar tutanaklarının Koordinasyon Kurulu kararıyla dönemsel olarak düzenlendiği hallerde
TYÇ Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları kesinleşir ve kararda adı geçen yeterliliklerin
TYÇ’nin ilgili seviyesine yerleştirilmesine yönelik iş ve işlemler TYÇ Dairesi Başkanlığı
tarafından re’sen başlatılır.
Kararın kesinleşmesinden sonraki on beş (15) gün içerisinde karar Daire Başkanlığı
tarafından sorumlu kuruma bildirilir. Ayrıca karar TYÇ internet sitesi aracılığı ile de
kamuoyuna duyurulur.
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Karar tutanağında yer alan her bir yeterlilik, ait olduğu yeterlilik türüne uygun TYÇ seviyesine
yerleştirilir. Kararın Daire Başkanlığı tarafından sorumlu kuruma tebliğ tarihinden itibaren
düzenlenecek yeterliliklerin üzerinde TYÇ logosu ve seviyesi kullanma hakkı kazanılır. Bu
sürece ilişkin kurallar “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve
Esaslar”a uygun şekilde yürütülür.

2.4

Yerleştirme Sürecinde Yer Alan Kurumlar

TYÇ kapsamında yürütülen diğer tüm işlemlerde olduğu gibi yerleştirme işlemlerinde de
üstün bir paydaş katılımı anlayışı hâkimdir. Süreç başlangıçtan bitişe kadar tüm tarafların
katılımları ile kolektif bir şekilde tamamlanmaktadır. Süreçte yer alan veya yer alabilecek
kurum kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir.
Sorumlu Kurum: Bu kurumlar Türk eğitim ve öğretim sistemindeki yeterlilikleri geliştirmek
ve ulusal veya uluslararası mecralarda tüm öğrenenlere sunmaktan sorumludur. TYÇ
Yerleştirme Ölçütlerinin sağlanması ve bu durumunu sürdürmesi kurumların/kuruluşların
sorumluluğundadır. Her bir ölçütün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin bilgi bu kurumlarca
sağlanmaktadır. TYÇ’ye yerleştirme başvurusu yapılması yine sorumlu kurumun yerine
getirmesi gereken bir yükümlülüktür.
Mesleki Yeterlilik Kurumu: MYK, ülkemizde yeterliliklerden sorumlu üç ana kurumundan
biridir. Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin sorumluluklarının yanı sıra TYÇ’ye ilişkin tüm iş ve
işlemlerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmesini
sağlamaktadır.
Yükseköğretim Kurulu: Yükseköğretim yeterliliklerinden sorumludur.
Milli Eğitim Bakanlığı: Temel ve ortaöğretimde sunulan yeterliliklerin yanısıra hayat boyu
öğrenme kapsamda sunulan yeterliliklerden sorumludur.
Yükseköğretim Kurumları: TYÇ yönetim yapıları içerisinde Yükseköğretim Kurulu
tarafından temsil edilen üniversiteler, yerleştirme sürecinde YÖK’ün gözetimi ve denetiminde
kurumları bünyesinde sunulmakta olan yeterlilikler için başvuru yapabilecek kurumlardandır.
Yeterlilikleri için başvuru dosyası oluşturarak YÖK aracılığı ile Kurum’a başvurularını
iletebilmektedir.

2.5

Yerleştirme Sürecinde Yetkili Kurullar

TYÇ ile ilgili diğer tüm aşamalarda olduğu gibi teknik çalışmaların işleyişi ve yürütülmesi
noktasında yetkili iki kurul bulunmaktadır. TYÇ Kurulu ve TYÇ Koordinasyon Kurulu.
 TYÇ Kurulu: TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.
Yeterliliklerin TYÇ’ye dâhil edilmesi sürecinin yürütülmesi, sorumlu kurumlar tarafından
sunulan kalite güvence raporlarının gözden geçirilmesi ve bu raporların sonucu olarak
alınacak önlemlere veya eylemlere karar verme yetki ve sorumluluğu TYÇ Kurulu’na aittir.
 TYÇ Koordinasyon Kurulu: TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları
almak ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir. TYÇ Koordinasyon Kurulu; TYÇ ile
uygulamaların izlenmesini ve değerlendirilmesini, sorumlu kurumlar arasında işbirliğini ve
TYÇ’ye yönelik ulusal ve uluslararası istişarelerin koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.
Kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin TYÇ’ye dâhil edilmesine yönelik nihai kararlar
TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından alınmaktadır.
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3 YERLEŞTİRME ÖLÇÜTLERİ
Dünyadaki birçok yeterlilik çerçevesi incelendiğinde bir yeterlilik çerçevesine yeterlilik
yerleştirilebilmesinin ortak noktasının objektif somut ölçütlerin belirlenmiş olduğu
görülmektedir. Bu yerleştirme işleminin herkes tarafından kabul görmesi ve kayda değer bir
anlam kazanması için olmazsa olmaz bir durum olarak görülmektedir.
Her zaman şeffaf ve hesap verebilir bir çizgide faaliyet yürütmekte olan TYÇ için de özgün
ve objektif ölçütler belirlenerek bu süreçte yer alacak tüm paydaşlarımızın görüşüne
sunulmuştur. Paydaşlarımızın geribildirimleri ile “Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar” (Yerleştirme Usul ve
Esası) TYÇ Koordinasyon Kurulu’ndan 14 Şubat 2020’de onay alarak yürürlüğe girmiştir.
Yerleştirme Usul ve Esasında Türkiye’de sunulmakta olan herhangi bir yeterliliğin TYÇ’ye
yerleştirilebilmesi için belirlenmiş üç (3) ana ölçüt bulunmaktadır. Bu ölçütler;
 Yeterlilik, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yer almaktadır.
 Yeterlilik formu, ilgili yeterlilik tür belirleyicisiyle uyumludur.
 Yeterliliğin kalite güvencesi sağlanmıştır.
olarak belirlenmiştir. Bu ölçütlere aşağıdaki başlıklarda yer verilmektedir.

3.1

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında Yer Alma

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı (TYVT), TYÇ kapsamında hayata geçirilen, ülkemizde
bulunan tüm yeterlilikleri bir araya getirerek yeterliliklerin TYÇ gereksinimlerini karşılayacak
şekilde yeterliliklerin tanımlanmasını ve bilgilerinin detaylandırılmasını sağlayan dijital araçtır.
TYVT’de yer alan yeterlilikler ulusal ve uluslararası platformlar ile de entegrasyon yapılarak
ESCO (Avrupa Beceriler, Yetkinlikler ve Meslekler) ve Europass portal gibi farklı sitelerde de
yayımlanabilmektedir.
TYVT’de TYÇ kapsamında sunulmakta olan tüm yeterlilikler bir araya getirildiğinden ve
yeterlilik tanımlama sayfasında yer alan bilgilerin “yeterlilik formu”nda yer alan bilgilerle
birebir uyumlu olması sebebiyle, TYÇ için bir ön değerlendirme havuzu olarak işlev
görmektedir.
Bu bakımdan TYÇ’ye yerleştirilmek üzere başvuruda bulunulan ve henüz TYÇ Yönetim
yapıları tarafından değerlendirilmeyen yeterliliklerin asgari şekil şartlarını (öğrenme
kazanımlarının belirlenmiş olması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tanımlanmış olması
vb) taşıyıp taşımadığına ilişkin kontrol TYVTüzerinden gerçekleştirilir. Bu sebeple
yeterliliklerin TYVT’de hali hazırda tanımlanmış olması yerleştirmenin birinci aşaması olarak
değerlendirilmiştir.
Yeterliliğin veri tabanına eklenmesi yeterlilik formu’nda da yer alan yeterliliğe ilişkin bilgilerin
sorumlu kurum tarafından belirlenmesi anlamına gelmekte olup bu durum yeterlilik
formlarının da oluşmasına öncülük etmektedir. Eğer hali hazırda var ise de dijital ortama
geçirilerek yeterliliklerin değerlendirilmesini kolaylaştırmakta ve TYÇ ölçütlerine uygun olarak
sınıflandırılmasını ve karşılaştırılmasını sağlamaktadır.
3.1.1

Yeterlilik Veri Tabanı Başvurusu

TYVT’de, TYÇ de olduğu gibi üç ana sorumlu kurum bulunmaktadır. MEB, YÖK ve MYK. Bu
üç kurum için sistemde tanımlanmış kullanıcı adları ve bilişim sistemleri ile bağlantıları
bulunmaktadır. Bu üç kurum, kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve şifreleri ile ilgili kanal
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üzerinden yeterlilik verilerini TYVT’ye ulaştırabilmektedir. Yeterliliğin sisteme ulaşması ile veri
tabanında yer almak üzere başvuru yapılmış olmaktadır.
Adı geçen üç ana sorumlu kurum dışındaki bir kurum başvuru yapmak istediğinde ise
öncelikle sorumlu kurum olarak eklemek istediği yeterliliğin ilgili şartları sağlayıp sağlamadığı
(ölçme ve değerlendirme süreci sonunda elde edilmesi, belgelendirilmiş olması vb) ve
başvuru yapan kurumun bu yeterlilik için sorumlu kurum olup olmadığı konusunda karar
verilir.
Yapılan değerlendirme neticesinde başvuru yapan kurumun sorumlu kurum olduğuna karar
verilirse talepte bulunan kurum, veri tabanına diğer sorumlu kurumlar grubunda sorumlu
kurum olarak eklenir. Bu kuruma da bir kullanıcı adı ve şifresi sağlanarak sunduğu yeterlilikler
için başvuru yapabilmesi imkânı sağlanır.
Mevcut sorumlu kurumlar gibi veri tabanına yeterlilik kaydının başarı ile oluşturulması
neticesinde TYVT başvurusu tamamlanır ve Daire Başkanlığı tarafından değerlendirmeye
alınır.
3.1.2 Yeterlilik Veri Tabanında Yeterlilik Yayımlanması
Başvuru adımının tamamlanması sonrasında Başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi
veri tabanındaki başvuru havuzunda yeterlilikler gözden geçirilir onaylanıp yayına alınması
için görevli personelin incelemesine tabi tutulur. Eklenen yeterlilik ile belirtilen sorumlu
kurumun eşleşmesinin doğru olup olmadığı kontrol edilir. Sonrasında ise aşağıda belirtilen
başlıklarda bilgi kutularının uygun şekilde doldurulduğu teyit edilir.
Şekil 2 TYVT'ye Eklenen Yeterlilik Bilgileri

Tüm alanların önemli ve gerekli olmasının yanında en önemli alanlar tanım alanında yer
alması gereken öğrenme kazanımları ve kalite güvence başlığında yer alan bilgilerdir. Tüm
bu bilgilerin uygunluğuna karar verilmesi ile yeterlilik tüm kullanıcıların görebileceği şekilde
veri tabanında yayına alınır.

3.2

Yeterlilik Formu ve İlgili Yeterlilik Tür Belirleyicisi Uyumu

TYÇ’de yer alması öngörülen her bir yeterliliğin Yerleştirme Usul ve Esasında belirtilen
Yeterlilik Formu ile tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu yeterlilik formlarının ise bir üst
doküman olarak değerlendirilebilecek Yeterlilik Tür Belirleyicileri ile uyumlu olması
beklenmektedir. Burada birbirileri ile aynı alanda benzer kapsamda düzenlenen yeterliliklerin
asgari bir standardı sağlaması, sınıflandırmalarının yapılabilmesinin kolaylaştırılması ve
birbirileri ile karşılaştırılması için temel hazırlanmış olmaktadır.
13
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3.2.1

Yeterlilik Formu ve Oluşturma Süreci

TYÇ’de yer alması gereken yeterlilikler için standart bir form olarak geliştirilen yeterlilik
formunda Şekil-3’teki bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.
Yeterlilik formunda istenen bu bilgiler TYÇ kapsamında çalışma yürüten sorumlu kurumun
kendi dokümanlarındaki formatlarda olabileceği gibi Yerleştirme Usul Esasının ekinde
bulunan format ile de hazırlanabilir. Önemli olan Şekil-3’te yer alan bilgilerin eksiksiz biçimde
tanımlanmış olması ve istendiğinde bu bilgilere kolayca ulaşılabilir olmasıdır. Şekil-3’te yer
alan bilgilerin tümüne cevap vermeyen dokümanların süreçlerde kullanılabilmesi mümkün
değildir.
Ayrıca, bu bilgilerin açık ve net yazılmadığı, bu tarz bilgilere ulaşımın zor olduğu
dokümanlarda başvuru süreçlerinde tam bir inceleme imkânı veremeyecek olduğundan
kullanılamayacaktır. Bu bilgilere uygun şekilde sorumlu kurumun bahsedilen format ile yeni
bir yeterlilik formu hazırlaması talep edilebilir.
Yeterlilik Formu hazırlanırken, ilgisine göre MEB ve YÖK tarafından yürütülen eğitim öğretim
programı hazırlanması ve onaylanması süreci ile MYK’nın Ulusal Yeterlilik oluşturma
sürecinin incelenmesi, süreci kolaylaştıracaktır. Söz konusu süreçler Şekil-3’te yer alan
bilgilerin tanımlandığı süreçler olduğundan Yeterlilik Formu oluşturma süreci bu süreçlerin
rutin bir parçası haline getilirilerek işlemlerin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.
Şekil 1 Yeterlilik Formunda İstenen Bilgiler

Yeterlilik Formlarının sorumlu kurumlar bünyesinde oluşturulmaları ve ilgili süreçlerinin
tamamlanarak nihai sürümlerin başvuru dokümanına eklenir. Bu dokümanlardaki bilgilerin
TYVT’deki bilgiler ile uyumlu olması için güncelliği sorumlu kurum tarafından sağlanır.
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3.2.2

Yeterlilik Tür Belirleyicisi ve Oluşturma Süreci

Yeterlilik türü, TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi
değerleri veya yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik
gruplarını ifade etmektedir. Yeterlilik tür belirleyicisi ise her bir yeterlilik türü içerisinde yer
alan yeterliliklere özgü ortak özelliklerin tanımlandığı dokümanlardır.
Yeterlilik tür belirleyicileri, yeterlilik formlarının daha yoğunlaştırılmış daha özleştirilmiş hali
olarak değerlendirilebilir. Yeterlilik tür belirleyicileri, aynı seviyedeki alan ve işlev bakımından
benzer yeterliliklerin asgari ortaklarını gösteren dokümanlardır. Bir yeterlilik tür belirleyicisi
kapsamında yer alan yeterlilikler, bu tür belirleyicisindeki asgari olarak tanımlanan değerlere
sahip olmakla beraber bu değerlere artı değerler ekleyebilir. Yani yeterlilik tür belirleyicisinde
on öğrenme kazanımı yer alıyor ise yeterlilik formunda bunun üzerine on, on beş kazanım
yer alabilmektedir. Benzer şekilde kredi değeri asgari olarak 60 gösterilmişse yeterlilik
formunda 65-70 veya daha fazla kredi değeri bulunabilmektedir.
Yeterlilik tür belirleyicisinin ana özelliği o alanda yer alan benzer yeterlilikleri gruplaması ve
bu türdeki yeterliliklerin asgari olarak sahip olması gerekli değerleri belirlemesidir. İlk yeterlilik
türleri 2/1/2016 tarih ve 29581 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TYÇ
Belgesinde belirlenmiş 13 Eylül 2018 tarihli TYÇ Kurulu 17. Toplantısında MYK, 19 Kasım
2020 tarihli 28. Kurul Toplantısında ise MEB ve YÖK sorumluluğundaki yeterlilik tür
belirleyicileri onaylanmıştır. Mevcut yeterlilik türleri Tablo 1’de gösterilmektedir.
Yeni bir yeterlilik tür belirlenmesi ve bununla ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ise sorumlu kurumun
başvurusu ve TYÇ Kurulu ile Koordinasyon Kurulunun kararı ile “Mevcut Yeterlilik Türlerinin
Tespiti, Yeni Yeterlilik Türlerinin Belirlenmesi, Yeterlilik Türlerinin Güncellenmesi Ve İptaline
İlişkin Usul Ve Esaslara uygun olarak gerçekleşmektedir.
Sorumlu kurum tarafından hazırlanan yeterlilik tür belirleyicisi formu gerekli görüldüğünde
TYÇ Dairesi Başkanlığı ile gözden geçirilmekte ve TYÇ Kurulu’nun görüşüne sunulmaktadır.
Kurul tarafından uygun kararı alınması üzerine TYÇ internet sitesinde yayımlanarak
kamuoyuna duyurulmaktadır.
Tablo 1 Mevcut Yeterlilik Türlerinin Listesi

TYÇ
Seviyesi
1
2

3

Yeterlilik Türü Adı
Okur Yazarlık Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

2. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

3. Seviye Kurs Bitirme Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

Kalfalık Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

3. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

4

Sorumlu Kurum

Mesleki Yeterlilik Kurumu

4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

Ustalık Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı

Lise Diploması (Mesleki ve Teknik Eğitim,
Güzel Sanatlar ve Spor)

Millî Eğitim Bakanlığı
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4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

5

Ön Lisans Diploması (Genel)

Yükseköğretim Kurulu

Ön Lisans Diploması (Meslekî)

Yükseköğretim Kurulu

5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi
6

7

Yükseköğretim Kurulu

6. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yüksek Lisans Diploması (Tezli)

Yükseköğretim Kurulu

Yüksek Lisans Diploması (Tezsiz)

Yükseköğretim Kurulu
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Doktora Diploması
(Doktora, Sanatta Yeterlilik/Doktora ve Tıpta
Uzmanlık)
8. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

3.2.3

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Lisans Diploması

7. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

8

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yükseköğretim Kurulu
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yeterlilik Formu ve Yeterlilik Tür Belirleyicisi Uyumu

İlk iki başlıktan anlaşılacağı üzere bu iki doküman kurgulanırken ikisi arasında bir etkileşimin
olması, birbirilerini beslemesi gerektiği anlaşılmaktadır. TYÇ Yerleştirme Usul ve Esasları
belirlenirken de bu etkileşim muhafaza altına alınarak yerleştirme ölçütlerinin ikincisi bu iki
doküman arasındaki uyum olarak belirlenmiştir.
Yeterlilik tür belirleyicisinin TYÇ Kurulunun onayından geçmesiyle TYÇ kapsamında
değerlendirilecek olan yeterliliklerin sahip olması gereken şartlar her bir yeterlilik türü için
belirlenmiş olmaktadır. Yeterlilik tür belirleyicisi yeterlilik formları için kılavuz kaptan, cevap
anahtarı ya da, bir çerçeve öğretim programı gibi görülmektedir. Bu nedenle TYÇ
kapsamında değerlendirilmesi gereken bir yeterliliğin öncelikli olarak bir yeterlilik türünün
olması ve yeterlilik formunun bu yeterlilik tür belirleyicisine uygun olarak geliştirilmiş olması
beklenmektedir.
Örneğin; bir yeterlilik türünün kredi değeri aralığının 60-90 olarak belirlenmişse bu türdeki bir
yeterliliğin 30 ya da 40 kredi olması bu yeterliliğin yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumunun
olmadığını, yeterliliğin başka bir türe ait olabileceği izlenimini vermektedir.
Yine 4. Seviyede bir lise diploması türü altında yer alana yeterliliğin yeterlilik adının “.... Lise
Diploması” olarak yer alması beklenmekte, 4. Seviye Eğitim Diploması şeklinde ya da daha
farklı formatlarda olması bu yeterliliğin başka bir türe ait olduğu izlenimi vermekte ya da yeni
bir yeterlilik türü olabileceği düşüncesi uyandırmaktadır.
Bu durumlar göz önüne alındığında TYÇ’de yer alacak yeterlilikler arasında bir sınıflandırma
sisteminin şekillenebilmesi ve benzer yeterliliklerin sınıflandırılabilmesi adına yeterlilik tür
belirleyicileriyle yeterlilik formlarının uyumlu olması bir yerleştirme ölçütüdür.

3.3

Yeterliliğin Kalite Güvencesinin Sağlanması

TYÇ’nin yeterlilikler açısından önem atfettiği konulardan biri de yeterliliklerin kalite
güvencesinin sağlanmasıdır. TYÇ kapsamında yer alan yeterliliklerin kalite güvencesinin
sağlanabilmesi adına TYÇ Yönetmeliğinin 10. Maddesinde, eğitim ve öğretim programları ve
diğer öğrenme yollarıyla kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin TYÇ’ye dâhil
16
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edilmesine ve TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin
yönetmeliğin TYÇ Koordinasyon Kurulunun onayı üzerine Resmî Gazete’de yayımlanmasına
hükmedilmiştir.
Bu doğrultuda TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin
Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest öğrenmelerin
doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına, kalite
güvence ölçütlerinin belirlenmesine ve kalite güvencesinden sorumlu kurumların görev ve
sorumluluklarına yönelik düzenlemeler içermektedir. AYÇ’de tanımlanan kalite güvence
ilkeleriyle uyumlu tasarlanan ve ülkemizde düzenlenen tüm diploma, sertifika ve mesleki
yeterlilik belgelerinin karşılaması gereken kalite ölçütlerini belirleyen Yönetmelik,
yeterliliklerin kalite güvencesine yönelik hazırlanan ilk ulusal mevzuat olma özelliğini de
taşımaktadır.
3.3.1

Kalite Güvence Ölçütleri

TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliğine göre; TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin sağlaması gereken
kalite güvence ölçütleri şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Yeterlilik formu oluşturulur ve onaylanır.
Geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme süreci işletilir.
Belgelendirme süreçleri, şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülür.
Yeterliliklere yönelik süreçler öz değerlendirme ve dış değerlendirmeye tabi tutulur.
Dış değerlendirme yapan birim, ekip veya kuruluşlar düzenli gözden geçirmeye tabi
tutulur.
6. Öz değerlendirme ve dış değerlendirme bulguları ışığında iyileştirme faaliyetleri
yürütülür.
7. Yeterliliklere yönelik süreçlere paydaşların katılımı sağlanır.
8. Yeterliliklere yönelik süreçler, açık ve ölçülebilir amaçlar ile ölçüt ve rehberlere
dayalı yürütülür.
9. Tüm süreçler için yeterli ve uygun kaynak tahsisi sağlanır.
10. Geri bildirim mekanizmaları geliştirilir ve uygulanır.
11. Tüm süreçlerin çıktılarına yönelik elektronik erişilebilirlik sağlanır.
3.3.2

Kalite Güvence Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

TYÇ Yerleştirme Usul ve Esasında yeterliliklerin yerleştirilmesinde kullanılacak üç ölçüt
belirlenmiş olsa da özellikle kalite güvencesi kapsamlı bir başlık olduğundan bu üç ölçüte
kalite güvence ölçütlerinin de eklenerek yerleştirme kararı hakkındaki değerlendirmenin
yapılması gerekmektedir.
Kalite Güvence Belgesi ve Zorunlu Rehberler açısından gerekli bilgiler edinilse de bu
dokümanlar sistemin genel işleyişine dair bilgiler sağlamakta düzenlemelerin tekil olarak bir
yeterliliğe nasıl yansıdığına ilişkin somut bilgiler verememektedir. Bu nedenle yeterliliklerin
TYÇ’ye dâhil edilmesi sürecinde, yeterliliğin kalite güvence ölçütlerini karşılayıp
karşılamadığı değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
TYÇ Dairesi Başkanlığınca, sorumlu kurumlar ve diğer paydaşlara kalite güvence unsurları
ve süreçleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan TYÇ Kalite Güvence El Kitabında
tüm aşamalar kapsamlı şekilde anlatılmış olmakla beraber, yeterlilik özelinde kalite güvence
17
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değerlendirmesi yapılırken yine aynı rehberden alınan Tablo 2’deki bilgiler rehberlik
edebilecek mahiyettedir.
TYÇ Yerleştirme Sürecinde, gerek ilk değerlendirme aşamasında gerekse Kurulun ve
Koordinasyon Kurulunun değerlendirme süreçlerinde bu ölçütlere ve ölçütleri sağlaması
beklenen bu göstergelere göre işlem tesis edilmektedir. Her bir ölçütün değerlendirmesinde
hangi gerekliliklerin arandığı ve buna ilişkin somut göstergelerin neler olabileceğine ilişkin
bilgiler ayrı ayrı açıklanmaktadır.


Yeterlilik formu oluşturulur ve onaylanır.

Yeterliliğe yönelik ihtiyaca ilişkin kanıt mevcuttur. Uygun paydaşların yeterlilik geliştirme
sürecine katılımı sağlanır. Yeterliliğin kapsamı belirlenmiştir. Yeterliliğin öğrenme kazanımları
TYÇ seviyesine uygun biçimde tanımlanmıştır. Ölçme ve değerlendirme stratejisi yeterliliğin
kapsam ve öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde açıkça tanımlanmıştır. Yeterliliğin
izleme ve gözden geçirme süreçleri tanımlanmıştır. Yeterliliğin onay süreci, sürece yönelik
olası sonuçlar ile gerçekleştirilecek tamamlayıcı faaliyetleri de kapsayacak biçimde
tanımlanmıştır.
Tamamlanmış yeterlilik formları, onay süreci katılım listesi, onay kararına ilişkin tutanaklar bu
ölçütün göstergelerdir.


Geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme süreci işletilir.

Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için uygun tecrübeye sahip ve/veya yetkin kişileri görevlendirir. Ölçme ve
değerlendirme faaliyetlerini yürütmekle görevli kişiler, iş ve işlemlerini geçerli ve güvenilir bir
değerlendirmeye olanak sağlayacak biçimde gerçekleştirir. Yeterlilik formunda tanımlanan
ölçme ve değerlendirme kriterleri öğrenme kazanımlarının geçerli ve güvenilir biçimde
değerlendirmesini destekler. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin tüm kayıt ve sonuçları
emniyetli şekilde ve belirtilen süreler içerisinde saklanır.
Değerlendirici ölçütleri ve görev tanımları, ölçme ve değerlendirme rehberi, ölçme ve
değerlendirmeye ilişkin program ve süreçler, ölçme ve değerlendirme kanıtları, ölçme ve
değerlendirme kanıtları için saklama gereklilikleri ve değerlendirme formları bu ölçütün somut
göstergeleridir.


Belgelendirme süreçleri şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülür.

Belgelendirmeden sorumlu kurumlar belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun
tecrübeye sahip ve/veya yetkin kişileri görevlendirir. Belgelendirmeden sorumlu tüm bireyler,
görevlerini geçerlilik, güvenilirlik ve belgelendirmede güvenlik ilkelerine uygunluğu
sağlayacak biçimde yürütür. Belgelerin bireylere ulaştırılması, yenilenmesi ve saklama
koşulları da dâhil olmak üzere belgelerin güvenliğini sağlayacak bir sistem mevcuttur.
Belgelendirme kararlarına itiraz etmek ya da ölçme ve değerlendirme süreci hakkında
şikâyette bulunmak isteyen bireyler için itiraz ve şikâyet prosedürü mevcuttur. Belgelendirme
kuruluşu tarafından verilen resmi belge TYÇ gerekliliklerini karşılar. Asgari olarak, tüm resmi
belgelerin şunları içermesi gerekir:





Yeterliliğin adı ve seviyesi
Sorumlu Kurumun adı
Yeterliliğin öğrenme kazanımları
Öğrenme Ortamı
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Şekil, içerik ve güvenlik faktörlerini açıklayan yazılı dokümanlar, sertifika verilen kişilerin
listesi, iptal edilen ve/veya yenilenen belgelerin listesi, itiraz ve şikâyetlere verilen cevaplar
bu ölçütün göstergeleridir.


Yeterliliklere yönelik süreçler öz değerlendirme ve dış değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu ölçütte eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları, sorumlu kurum ve dış
değerlendiriciler açısından olmak üzere 3 farklı alanda değerlendirilir.
Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarında;

Yeterliliklerle ilgili faaliyetlerin öz değerlendirmesine imkân veren uygun rehberlik sistemi
mevcuttur. Öz değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun niteliklere sahip
deneyimli bireyler görevlendirilir. Öz değerlendirme yıllık olarak gerçekleştirilir.
Sorumlu Kurumlarda;

Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliklere ilişkin faaliyetlerinin “dış
değerlendirmesi” için deneyimli dış değerlendirme birim, ekip ya da kuruluşlarını uygun
şekilde atar. Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliklere ilişkin faaliyetleri
en az 5 yılda bir dış değerlendirmeye tabi tutulur. Dış değerlendirme bulguları, tüm
paydaşların erişimine imkân tanıyacak şekilde yayımlanır.
Dış değerlendiriciler;

Değerlendirme faaliyetlerini Sorumlu Kurumun kalite gerekliliklerine uygun biçimde bilgi
güvenliğini gözeterek yürütür. Değerlendirme faaliyetlerinde şeffaflık ve tarafsızlığı sağlar.
Karşılaşılan herhangi bir olası çıkar çatışması için Sorumlu Kurumu ikaz eder. Değerlendirme
bulgularını zamanında ve Sorumlu Kurumun gerekliliklerine uygun olarak raporlar.
Bu konuda, görevli bireylere ilişkin bilgiler de dâhil olmak üzere öz değerlendirme kayıtları,
öz değerlendirme raporları, dış değerlendiricilere ait görev tanımları, her bir dış
değerlendirme faaliyeti için özel olarak düzenlenen dış değerlendirici listesi, eğitim kurumları
ve belgelendirme kuruluşları için dış değerlendirme planı, dış değerlendirme rapor ve
kararları, dış değerlendirme sonrası iyileştirme faaliyeti kayıtları bu ölçütün göstergeleridir.


Dış değerlendirme yapan birim, ekip ya da kuruluşlar düzenli gözden geçirmeye tabi tutulur.

Dış değerlendirmenin gözden geçirmesinden sorumlu olan kurum ya da birim açıkça
tanımlanır. Dış değerlendiricilere yönelik gözden geçirme faaliyetlerinin kapsamı açıkça
tanımlanır. Düzenli gözden geçirmenin zamanlaması ve sıklığı açıkça tanımlanır. Gözden
geçirme faaliyetlerinin muhtemel çıktıları ve bunlara ilişkin izleme yöntemlerinin çeşitleri
tanımlanır.
Gözden geçirme faaliyetini yürütenler için görev tanımı, gözden geçirmeyi gerçekleştiren
ekibe ilişkin kayıtlar, dış değerlendirme birimi/kurumuna yönelik bağımsız kurumlar
tarafından gerçekleştirilen gözden geçirme raporları, gözden geçirme ışığında
gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri bu ölçütün göstergeleridir.



Öz değerlendirme ve dış değerlendirme bulguları ışığında iyileştirme faaliyetleri yürütülür.

Yeterlilik süreçlerinde iyileştirme faaliyetlerini planlamak ve uygulamak için öz değerlendirme
ve dış değerlendirme sonuçlarını kullanır. Öz değerlendirme sonuçlarını ve iyileştirme
planlarını sorumlu kuruma sunar.
İyileştirme planları ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin kanıtlar bu ölçütün göstergeleridir.
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Yeterliliklere yönelik süreçlere paydaş katılımı sağlanır.

Paydaş katılımının kapsamı açıkça tanımlanır. Paydaş katılımını güvenceye almak için
gerekli mekanizmalar tanımlıdır ve uygulanmaktadır.
Paydaş listeleri ve paydaş istişare kayıtları bu ölçütün göstergeleridir.


Yeterliliklere yönelik süreçler, açık ve ölçülebilir amaçlar ile ölçüt ve rehberlere dayalı
yürütülür.

Kalite güvence sisteminin nasıl yapılandırıldığı ve hesap verilebilirliğin farklı faaliyetler için
nasıl sağlandığını açıklayan ifade beyanları mevcuttur. Kalite güvence sistemini oluşturan
rehberlere yönelik açık atıflar mevcuttur. Yeterlilik yaşam döngüsünün işlerlik kazanması için
gerekli olan dış kurumların (örn. Ölçme değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin
yürütülmesi için eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları; dış değerlendirme faaliyetleri
için dış değerlendiriciler) yetkilendirilmesine ilişkin açık süreçler mevcuttur. Sorumlu Kurumu
ilgilendiren herhangi bir ek ulusal ve/veya uluslararası standart ve rehberlere ilişkin açık atıflar
mevcuttur.
Kalite güvence belgesi, yeterlilik formu oluşturma ve onaylama rehberi, ölçme ve
değerlendirme rehberi, belgelendirme rehberi, öz ve dış değerlendirme rehberi, bilgi
teknolojileri ve geri bildirim mekanizmaları, ulusal ve uluslararası standart ve rehberlere uyum
rehberi bu ölçütün göstergeleridir.


Tüm süreçler için yeterli ve uygun kaynak tahsisi sağlanır.

Yeterlilik yaşam döngüsündeki farklı evreleri gerçekleştirmek için gerekli olan kaynaklar
açıkça tanımlanmıştır. Bunlar:





Mali kaynaklar
Beşeri kaynaklar
Fiziki ya da maddi kaynaklar (örn. mekânlar)
Zaman

Yeterlilik yaşam döngüsündeki her bir bileşenin gerektirdiği kaynaklara ilişkin sorumluluk
açıkça belirlenmiştir.
Her rehberde tanımlanan kaynak gereklilikleri ile kaynak tahsisi ve kullanımı ile ilgili bütçe
planları bu ölçütün göstergeleridir.


Geri bildirim mekanizmaları geliştirilir ve uygulanır.

Faydalanıcılar ve paydaşlardan gelen geri bildirimler için gerekli mekanizmalar oluşturulmuş
ve zamanlamalar açıkça belirtilmiştir. Faydalanıcılar ve diğer paydaşlar geri bildirim
faaliyetlerinde bulunur. Geri bildirim faaliyetlerinin bulguları, yeterlilik sürecinde iyileştirmenin
planlanması ve uygulanması için kullanılır.
Geri bildirim yöntemleri, geri bildirim kanıt ve geri bildirim sonucu gerçekleştirilen eylemin
kanıtı bu ölçütün göstergeleridir.


Tüm süreçlerin çıktılarına yönelik elektronik erişilebilirlik sağlanır.

Yayımlanacak olan bilginin şekli ve kapsamı açıkça belirlenir. Bilgiler yürürlükteki yasal ve
etik gereklilikler ile veri koruma mevzuatına uygun olarak yayımlanır. Bilgiye erişim talimatları
tüm potansiyel paydaşların kullanımına açıktır.
Elektronik bilgi sistemleri, ölçme ve değerlendirme sonuçları ve belgelendirme süreçlerine
ilişkin bilgiye erişim bu ölçütün göstergeleridir.
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Tüm bu ölçütler ve ölçütlere ait göstergeler ışığında yapılan değerlendirmelerin ardından
karar verilmektedir.

4 TYÇ YERLEŞTİRME SÜRECİ AŞAMALARI
TYÇ’ye bir yeterliliğin yerleştirilmesi için aşağıdaki aşamaları tamamlaması gerekmektedir.
Bu aşamaların herhangi birinde eksik ya da güncellenmesi gereken doküman olması
durumunda, eksik dokümanlar tamamlanarak sürecin kaldığı yerinden devamı
sağlanabilmektedir. Başvuru adımları Şekil-4’te gösterilmektedir.
Şekil 4 TYÇ Yerleştirme Başvurusu Aşamaları

4.1

Başvuru Yapılması

TYÇ’ye bir yeterliliğin yerleştirilmesi için ilk başvurunun yapılması TYÇ Yönetmeliği ile
sorumlu kurumların uhdesine bırakılmıştır. Bir yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilme şartlarını
taşımakta ve hâlihazırda belgelendirilmesi yapılmakta ise sorumlu kurumun bu yeterlilik için
başvuru işlemlerini başlatması gerekmektedir.
4.1.1

Hangi Yeterlilikler Yerleştirilebilir?

Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin TYÇ’de yer alması TYÇ Yönetmeliğinin onuncu
maddesinde hükme bağlanmıştır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu TYÇ’ye
yerleştirilmesi için hâlihazırda belgelendirilmesinin yapılıyor olmasıdır. Belgelendirilmesi
yapılmakta olan, adı her ne olursa olsun; yeterlilik tanımına uyan, her bir sertifika, diploma,
belge, kurs bitirme belgesi veya yat kaptanlığı belgesi, sondör yeterlilik ve adını bilemediğimiz
öğrenme kazanımları ile tanımlanmış, bir ölçme değerlendirme neticesinde bireylere sunulan
tüm belgeler TYÇ’ye yerleştirme başvurusu yapma hakkına sahiptir.
4.1.2

Gerekli Dokümanlar

TYÇ’ye yerleştirme başvurusu yapmak için Yerleştirme Usul ve Esasında EK-2’de bulunan
başvuru dokümanının sorumlu kurum tarafından doldurularak MYK’ya iletmesi
gerekmektedir. Başvuru formunun ekinde;


Başvuru yapılan her bir yeterlilik için onaylanmış Yeterlilik Formu,



Yeterliliğin ait olduğu yeterlilik türünün TYÇ Kurulu tarafından onaylanmış Yeterlilik Tür
Belirleyicisi Formu,



Başvuruyu gerçekleştiren Sorumlu Kurumun Kalite Güvence Belgesi ve Zorunlu
Rehberleri (bir adet)
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bulunmalıdır. TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme safhasında ve TYÇ
Kurulu ile Koordinasyon Kurulu değerlendirme aşamalarında da süreçlerin işleyişinin
anlaşılabilmesi ve Kalite Güvencesi teyidi amacıyla ek dokümanlar sorumlu kurumlardan
talep edilebilmektedir.

4.2

Başvurunun İncelenmesi ve TYÇ Kurulu Değerlendirmesi

Sorumlu Kurum tarafından başvuru yapıldıktan sonra Şekil 5’te gösterilmekte olan sıra ile
değerlendirmeler yapılmaktadır.
Şekil 5 TYÇ Yerleştirme Başvurusu Değerlendirme Aşamaları

1- Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı
TYÇ Yerleştirme Süreci sorumlu kurum tarafından yeterlilikleri TYÇ’ye yerleştirme başvurusu
ile başlamaktadır. Fakat burada değerlendirme sürecinde bakılacak ilk ölçüt, başvurusu
yapılan yeterliliklerin TYVT’de yer alıp almadığıdır. Eğer yeterlilik TYVT’de yer almıyorsa
sorumlu kuruma bilgi vererek bu aşamayı tamamlaması istenecektir.
Yeterliliğin TYVT’de yer alması sayesinde TYÇ ile beklenen tanımlama, sınıflandırma ve
karşılaştırma ilk olarak bu dijital platformda yapılmakta ve yeterliliklerin hem şekil hem de
içerik olarak TYÇ’nin belirlediği formata yakın şekilde sunulması sağlanmaktadır. Bu bakış
açısı ile TYÇ’ye yerleştirme değerlendirmesi yapılırken bu ölçütün sağlanıp sağlanmadığı
değerlendirilmektedir.
Sorumlu kurumların hem yeterliliklerin sağlamasını yapmaları, hem de ölçütlerden ilkini
sorunsuz karşılayabilmeleri adına TYVT’de yayımlanmakta olan yeterlilikler için başvuru
yapması daha uygun görülmektedir. Aksi durumda başvuru, ilk değerlendirme ölçütünde
sorumlu kuruma iade edilecektir.
2- Sorumlu Kurum Başvurusu
TYVT’de yeterlilikleri yayımlanan sorumlu kurum bölüm 4.1.2’de yer alan dokümanları
başvuru formu ekine ekleyerek MYK’ya başvurusunu yapar. Şekil şartlarını taşıyan Başvuru,
TYÇ Dairesi Başkanlığına yönlendirilir.
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3- TYÇ Dairesi Başkanlığı İnceleme Raporu
TYÇ ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesinde teknik çalışmalar yapmakla yükümlü bulunan TYÇ
Dairesi Başkanlığı, TYÇ Yerleştirme Başvuru Formu ile iletilen başvuruyu, ön inceleme
raporu oluşturmak ve TYÇ Kurulu’a sunmak için değerlendirmeye alır. Başvuru formunda
yeterlilik formu bulunmayan ya da hâlihazırda belgelendirilmesi yapılmayan yeterlilik, başvuru
kapsamından çıkarılarak sorumlu kuruma bilgi verilir.
Ön değerlendirme süreci bir inceleme süreci olarak yürütüldüğü gibi başvuru öncesinde
sağlanan rehberlik sürecinin bir parçası olarak görülebilmektedir. Süreçte eksiklikleri olan
sorumlu kurumlara bu eksiklikler hakkında bilgilendirme sağlanır ve tamamlamaları istenir.
Daire Başkanlığı bu incelemesini, başvurunun yapılmasından itibaren 30 gün içerisinde
tamamlar ve Kurula sunmak üzere inceleme raporunu nihayetlendirir. Raporun oluşturulması
esnasında tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için sorumlu kurumlarca kullanılan süreler
otuz günlük inceleme süresinden sayılmamaktadır.
Değerlendirmelerin tamamlanması ile nihayetlendirilen inceleme raporu, TYÇ Kurulunun ilk
toplantısında gündeme alınmaktadır.
4- TYÇ Kurulu Değerlendirmesi
Daire Başkanlığınca oluşturulan inceleme raporu ve başvuru, incelemenin
tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen ilk toplantıda TYÇ Kuruluna sunulur. Gündeminde
yerleştirme başvurusu değerlendirmesi bulunan toplantıya başvuru sahibi sorumlu kurumun
katılması esastır. Başvuru sahibi sorumlu kurumun asil temsilcilerinin toplantıda bulunmadığı
durumda değerlendirme bir sonraki toplantıya ertelenmektedir.
TYÇ Kurulu Toplantısı yeter sayısı ile başvuru sahibi sorumlu kurumun toplantıya katılmış
olması durumunda başvuru Kurulca değerlendirmeye alınır. Bu Rehberin üçüncü bölümünde
anlatılan ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme yapılır. Daire Başkanlığı
tarafından hazırlanan inceleme raporu üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde
Koordinasyon Kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararı alınmaktadır. Bu tavsiye kararının
yeterliliğin iyileştirilmesi yönünde olması durumunda sorumlu kuruma iyileştirmeler için altı
aylık süre verilmektedir. Kurulun kararının olumlu olması durumunda ise başvuru, karara
bağlanmak üzere Koordinasyon Kuruluna iletilmektedir.

4.3

Koordinasyon Kurulu İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Şekil-4’te özetlenen başvuru ve değerlendirme sürecinin son iki adımı başvurunun karara
bağlanması ve karar sonrası işlemler aşağıdaki başlıklarda açıklanmaktadır.
5- TYÇ Koordinasyon Kurulu Değerlendirmesi
Başvuru, Kurulun olumlu tavsiye kararı ile çıkması sonrasında gerçekleştirilen ilk
Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme alınmaktadır. Koordinasyon Kurulunun da
olumlu kararı üzerine başvurudaki yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirildiğine ilişkin bir karar
tutanağı düzenlenir.
Koordinasyon Kurulundan çıkan kararın olumsuz olması durumunda başvuru reddedilmiş
sayılır ve ret kararı Daire Başkanlığı tarafından sorumlu kuruma bildirilir. Ret kararı alınmış
olan yeterliliklerin gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilerek başvuru yapması için eksikliklerin
giderilmesinin en az bir yılda tamamlanması öngörüsü ile asgari bir yılın geçmesi
beklenmemesine karşın eksikliklerini giderdiği düşünülen yeterlilik sahibi sorumlu kurumların
başvurularını yenilemelerinin önünde mevzuat açısından bir engel bulunmamaktadır.
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6- Yeterliliğin Çerçeveye Yerleştirilmesi
Karar, Daire Başkanlığı tarafından on beş gün içerisinde sorumlu kuruma bildirilir ve TYÇ
internet sitesinde tüm taraflara ve kamuoyuna duyurulur. Yeterliliğin çerçeveye yerleştirilmesi
sonrasında gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler Daire Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilir.
Karar tutanağında yer alan her bir yeterlilik, ait olduğu yeterlilik türünün ilgili TYÇ seviyesine
yerleştirilmiş olur. Çerçeve’ye yerleştirilen yeterlilikler üzerinde TYÇ logosu ve seviye bilgisi
belirtilmesine ilişkin işlemler sorumlu kurum tarafından “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara” uygun yürütülür.

4.4

Yeterliliğin TYÇ’den Çıkarılması

Yeterliliklerin çerçeveye dâhil edilmesinin mümkün olduğu gibi gerekli şartların taşınmadığı
durumda da yeterliliklerin çerçeveden çıkarılması yine aynı karar mekanizmalarının
işletilmesi ile mümkün durumdadır.
TYÇ’ye yerleştirilmiş bir yeterliliğin Yerleştirme Usul Esasların altıncı maddesinde yer alan
ve bu rehberin üçüncü bölümünde açıklanan yerleştirme ölçütlerini karşılayamaz duruma
geldiğinin Kurul tarafından tespit edilmesi halinde, yeterliliğin TYÇ’den çıkarılması kararı
alınır. Koordinasyon Kurulunun onayı ardından yeterliliğin TYÇ’den çıkarılmasına ilişkin
işlemler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

4.5

Şikâyet ve İtirazlar

Şeffaflığı ve objektifliği benimseyen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, yeterliliklerin
çerçeveye yerleştirilme süreçlerinde de, başvuru aşamasından karar aşmasına kadar tüm
aşamalarda paydaşlarının ve muhataplarının şikâyet ve itiraz hakları bulunmaktadır.
Tüm tarafların bu süreçlerle ilgili şikâyet ve itirazlarında “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin
uygulanmasına ilişkin verilen kararlar hakkında yapılacak itirazlarda izlenecek usul ve
esaslar” hükümlerine uygun olarak işlem tesis edilmektedir.
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5 SONUÇLAR VE REHBERLİK
TYÇ kapsamındaki yeterliliklerin, öğrenenleri süreçlerin merkezine alan öğrenme kazanımları
yaklaşımı ile ortak şekilde tanımlanarak sınıflandırması ve bu sınıflandırma sayesinde de
seviyelendirmesi ve birbirileri ile karşılaştırılabilmesini sağlaması, kamuoyuna güvenilir
güncel bilgiler sağlarken ülkemiz yeterliliklerinin ise kalite kılavuzluğunda en faydalı hale
gelmesini gerçekleştirmesi misyonuna hizmet etmektedir.
Yeterliliklerin kazanımlarının neler olduğunu, çalışma hayatında bunların karşılıklarının nasıl
olduğunu tüm ilgililerinin bilgilerine sunan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi bu amaçlarını
gerçekleştirmek için çerçeveye girişin şartları olan Yerleştirme Ölçütlerini ulusal ve
uluslararası uygulamaların rehberliğinde belirlemiştir. Belirlediği bu ölçütler ile hem mevcut
yeterlilik sisteminin bir resmini görüntülemekte hem de Kalite Güvence ölçütleri sayesinde
asgari şekilde kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Bu doküman, sorumlu kurumlara, yerleştirme ölçütleri konusunda rehberlik sunmak amacıyla
oluşturulmuştur. Sorumlu kurumların, mevcut yeterliliklerinin belirtilen ölçütler ve detaylar
üzerinden incelemesi ve gerekli iyileştirme süreçlerini gerçekleştirmesine destek olmak
hedeflenmiştir.
Herhangi bir iyileştirme gereksinimi olmayan kurum/kuruluşların ise yerleştirme sürecini
tanımaları sağlanmış bu süreçte hazırlanması gereken bilgi, belge ve dokümanlara ilişkin
bilgilendirme sağlanmıştır. Ayrıca süreçte yer alan organlar hakkında bilgi verilmiş ve bu
organların hangi aşamalarda nasıl görev aldıklarına ilişkin detaylara değinilmiştir. Böylece,
TYÇ’deki tüm paydaşların yeterliliklerin çerçeveye dâhil edilmesi sürecindeki önemli noktalar
hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıştır.
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EK 1: TYÇ YERLEŞTİRME BAŞVURU FORMU
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EK 2: YETERLİLİK FORMU
Zorunlu/
Seçmeli

YETERLİLİK FORMU BİLGİ ALANLARI
Yeterlilik Adı

Zorunlu

Sorumlu Kurum

Zorunlu

Amaç

Zorunlu

Yönelim

Genel

Seviye

TYÇ:

Kategori

Ana

Akademik
AYÇ:

Meslekî
ISCO:

Destekleyici

Birim

ISCED
(2013):
Özel Amaçlı

Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu

Öğrenme
Kazanımları

Zorunlu

Ölçme ve
Değerlendirme
Yöntemleri

Zorunlu

Giriş Şartları

Zorunlu

Başarma Şartları

Zorunlu

İlerleme Yolları

Zorunlu

Yasal Dayanağı

Zorunlu

Kredi Değeri

Seçmeli

Öğrenme Ortamları

Seçmeli

Kalite Güvencesi

Seçmeli

Geçerlilik Süresi
(Varsa)

Seçmeli

Diğer Bilgiler

Seçmeli

Yeterliliğe Erişim
için İnternet Adresi

Seçmeli
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EK 3: TYÇ YERLEŞTİRME KARAR TUTANAĞI
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TYÇ MEVZUATI VE İLGİLİ DOKÜMANLAR
Mevzuat
 Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Belgesi
 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin
Yönetmelik
 Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Görev, Çalışma Usul ve Esasları
 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Verilen Kararlar Hakkında Yapılacak İtirazlarda
İzlenecek Usul ve Esaslar
 Yeterlilikler Veri Tabanı’nın Oluşturulması, Yürütülmesi Ve Güncellenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
 Yeterliliklerin Yayınlanması Ve Eğitim Veya Belgelendirme Kuruluşlarınca Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar
 Yeterliliklerin Güncellenmesi, Değiştirilmesi ve İptaline İlişkin Usul ve Esaslar
 Mevcut Yeterlilik Türlerinin Tespiti, Yeni Yeterlilik Türlerinin Belirlenmesi, Yeterlilik Türlerinin Güncellenmesi
Ve İptaline İlişkin Usul Ve Esaslar
 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Güncellenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar

Yardımcı Dokümanlar
 TYÇ Kalite Güvence El Kitabı
 TYÇ İletişim Stratejisi
 TYÇ Öğrenme Kazanımları Rehberi
 Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması Rehberi
 TYÇ Terimler Sözlüğü
 Öğrenme Kazanımları Yaklaşımı
 AYÇ Tavsiye Kararı (2017) Hakkında Bilgi Notu
 Yeterliliklerin Kredilendirilmesi Rehberi
 TYÇ Tanıtım Kitapçığı
 TYÇ Strateji Belgesi
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