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SUNUŞ 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Kanunu gereğince, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) oluşturulmasına, geliştirilmesine, 

güncelliğinin sağlanmasına ve uygulanmasına ilişkin çalışmaları yapmak ve ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, TYÇ’nin yönetiminden sorumlu kurul ve yapıların 

oluşturulması ve işletilmesi ile TYÇ’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne (AYÇ) 

referanslanmasına ilişkin çalışmalarını yürütmekle görevlidir. 

2015 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (kısaca TYÇ 

Yönetmeliği) doğrultusunda ülkemizdeki mevcut yeterliliklerin kapsamlı bir şekilde bir araya 

getirilmesi, yeterliliklerin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve 

sistemli bir şekilde desteklenmesi, ulusal ve uluslararası şeffaflığın ve tanınabilirliğin en üst 

düzeyde karşılanması ve toplumun tüm bireyleri için eğitim ve istihdam fırsatları yaratılması 

hedeflenmektedir. 

Rapor dönemi içerisinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir yeni 

Uzman Yardımcısı görevlendirilmiş, yerli ve yabancı uzmanların da katkılarıyla personelin 

mesleki gelişimini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmiştir. 

Belirlenen hedefler doğrultusunda Rapor dönemi boyunca, ulusal ve uluslararası şeffaflık ve 

tanınırlığın temin edilmesi, TYÇ’nin uygulanması ve yeterliliklerin kalite güvencesinin 

sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, TYÇ’ye ilişkin teknik 

çalışmaların ve yönlendirmelerin yapıldığı TYÇ Kurulu ve TYÇ Koordinasyon Kurulu 

toplantıları düzenlenmiş, TYÇ’nin geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması çalışmaları TYÇ 

Eylem Planı’na uygun olarak yürütülmüş, TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin 

Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) yürürlüğe girmiş, AYÇ 

Ulusal Koordinasyon Noktası olarak çalışmalar yürütülmüş, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

2018 yılı boyunca yapılan çalışmalarda desteklerini esirgemeyen MYK Başkanı Sayın Adem 

CEYLAN başta olmak üzere MYK Yönetim Kurulu üyelerine, katkı ve katılımlarıyla çalışmaları 

yönlendiren TYÇ Kurulu üyeleri ve MYK yöneticilerine, özverili ve disiplinli bir yaklaşımla yoğun 

emek harcayan TYÇ Dairesi Başkanlığı personeline, projelerin yürütümünde yardım ve 

deneyimlerini paylaşan Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı’na ve katkı 

sunan tüm paydaş temsilcilerine şükranlarımızı sunarız. 

TYÇ’ye ilişkin yürütülen faaliyetleri sunmak amacıyla hazırlanmış olan 2018 yılı Faaliyet 

Raporunu ve 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların yer aldığı 2019 yılı Faaliyet 

Planını arz ederiz. 

 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı 
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 GENEL BİLGİLER 

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu’nun 13/C Maddesi gereğince, TYÇ 

Dairesi Başkanlığı’nın temel görevleri şunlardır: 

 TYÇ’de belirlenen kurul ve yapıların oluşturulmasına, işletilmesine ve sürdürülmesine 
ilişkin çalışmaları yürütmek. 

 TYÇ’nin oluşturulmasına, geliştirilmesine, güncelliğinin sağlanmasına ve 
yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu 
sağlamak. 

 TYÇ’nin, AYÇ ve diğer bölgesel yeterlilik çerçeveleriyle referanslanması çalışmalarını 
ve diğer ülkelerin ulusal yeterlilik çerçeveleriyle karşılıklı tanıma çalışmalarını 
yürütmek. 

 Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu 
elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek. 
 

TYÇ Yönetmeliği kapsamında TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi gereken 

görevler şunlardır; 

 TYÇ Koordinasyon Kurulu, TYÇ Kurulu ve İstişare Meclisi’nin sekretarya hizmetlerini 
yürütmek. 

 TYÇ’de yer alması kabul edilen yeterliliklere ait bilgileri, Yeterlilikler Veri Tabanı’nda 
kayıt altına almak ve düzenli olarak güncellemek. 

B. İdareye İlişkin Bilgiler 

TYÇ Dairesi Başkanlığı’na ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

1. Fiziksel Yapı 

TYÇ Dairesi Başkanlığı, Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat Çankaya/ANKARA 

adresindeki MYK hizmet binasının 2. katında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2. İnsan Kaynakları 

TYÇ Dairesi Başkanlığı kadrosunda görevli 6 personel bulunmaktadır. Başkanlığımızda görev 

yapan personelin unvanlara göre dağılımı aşağıda sunulmuştur. Uzman pozisyonundaki 

personel Şubat ayından itibaren doğum izni ve ücretsiz izin kullandığı için faaliyetlere katkı 

verememiştir. 

 Unvan  İstihdam Edilen Personel Sayısı 

Daire Başkanı 1 

Uzman 1 

Uzman Yardımcısı 3 

Büro Görevlisi 1 

TOPLAM 6 
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 AMAÇLAR, HEDEFLER VE ÖNCELİKLER 

A. Amaç ve Hedefler 

TYÇ Dairesi Başkanlığı’nın temel amacı, mevzuatla verilen görev ve yetkiler kapsamında, 

hangi öğrenme ortamında kazanılmış olursa olsun kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri 

kapsayan ve AYÇ ile uyumlu olarak tasarlanan TYÇ’nin oluşturulması, işletilmesi ve 

güncellenmesi faaliyetlerini diğer sorumlu kurumlarla işbirliği içerisinde ve şeffaf süreçler 

dâhilinde yürütmektir. 

B. Temel Politikalar ve Öncelikler 

 Yeterliliklerin öğrenme kazanımı yaklaşımıyla tanımlanması 

 Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasının temini 

 Yeterliliklere erişim süreçlerinin güvenilir ve şeffaf olması 

 Yeterlilikler arasındaki ilişkilerin net bir biçimde açıklanması 

 Yeterliliklerin eğitimciler ve işverenler tarafından kabul görmesi 

 Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi 

 Yeterliliklerin TYÇ ve AYÇ’ye açık bir referans taşıması 

 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

1. TYÇ Yönetim Yapıların Oluşturulmasına ve İşletilmesine İlişkin Çalışmaları 

Yürütmek  

1.1. TYÇ Kurulu 

TYÇ yönetim yapılarından biri olan TYÇ Kurulu, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek 

ve TYÇ Koordinasyon Kurulu’na sunmakla görevlidir.  

2018 yılında beş TYÇ Kurulu toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantılar sonucunda; TYÇ Kalite 

Güvence Yönetmeliği, Yeterlilik Türü Belirleyicisi taslakları hazırlanmış, TYÇ İletişim Stratejisi 

ile TYÇ İstişare Meclisi’nde yer alan kurum ve kuruluşlar oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

1.2. TYÇ Koordinasyon Kurulu 

TYÇ Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereğince, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai 

kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere, 

TYÇ Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ercan 

DEMİRCİ, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ile 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın katılımıyla 25 Ocak 2018 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda 2016-2018 yılları arasında yürütülen TYÇ çalışmalarına ilişkin yapılan 

bilgilendirmenin ardından TYÇ Kurulunun gözetimi ve yönlendirmesinde TYÇ Dairesi 

Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ve TYÇ Kurulu tarafından 

onaylanan TYÇ Kalite Güvence Yönetmelik taslağı, TYÇ İstişare Meclisinde Yer Alacak Kurum 

ve Kuruluşlar, 2017 Yılı Faaliyet Raporu ve 2018 Yılı Faaliyet Planı ile 2016-2018 Eylem Planı 

TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
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1.3. TYÇ İstişare Meclisi 

TYÇ Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş 

bildirmek amacıyla TYÇ Kurulu’nun önerdiği paydaşların temsil edildiği İstişare Meclisi, TYÇ 

Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulmuştur. İstişare Meclisi’nde temsil edilen 92 kurum 

ve kuruluştan bazıları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde lağvedildiği veya 

başka kurumlarla birleştirildiği için İstişare Meclisi’nin revize edilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Bu ihtiyaç doğrultusunda çalışmalar sürdürülmekte olup İstişare Meclisi’nin 2019 yılı ilk 

yarısında toplanması planlanmaktadır. 

2. TYÇ’nin Oluşturulmasına, Geliştirilmesine ve Güncelliğinin Sağlanmasına 

İlişkin Çalışmalar 

2.1. Kalite Güvencesine İlişkin Çalışmalar 

TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliği 

TYÇ Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde, eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme 

yollarıyla kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin TYÇ’ye dâhil 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 Kalite Güvence Yönetmeliği taslağı hazırlanmış ve TYÇ Kurulunda temsil 

edilen kurum ve kuruluşların görüş ve önerileriyle nihai halini almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, 

Yükseköğretim Kurulu ve Kurumumuzun en üst düzeyde temsil edildiği TYÇ Koordinasyon 

Kurulunun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı 

Kararıyla onaylanan Yönetmelik taslağı, 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.  

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nde 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 

Kalite Güvence El Kitabı 

TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliği’nin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve “sorumlu kurum”, “eğitim 

kurumları” ve “belgelendirme kuruluşları” olarak adlandırılan yapıların görev ve 

sorumluluklarını daha net açıklamak amacıyla “Kalite Güvence El Kitabı” hazırlanmıştır. 

Tutarlı ve güvenilir bir kalite güvence sistemi oluşturulması için karşılanması gereken kalite 

güvence ölçütlerini, Kalite Güvence Belgesi ve zorunlu rehberlerin ana hatlarını ve her bir 

ölçüte yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde esas alınacak göstergeleri açıklayan 

Kalite Güvence El Kitabı paydaşların kullanımına sunulmuştur. 
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2.2. Yeterlilik Tür Belirleyicileri 

Yeterlilik türleri, TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi 

değerleri veya genel, meslekî ve akademik yönelimleri açısından benzerlik gösteren 

yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını temsil etmektedir. Aynı seviyede yer alan 

ancak işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri ve/veya yönelimleri açısından önemli 

farklılıklar gösteren yeterliliklerin birbirinden ayırt edilmesine olanak sağlayan yeterlilik türleri, 

“yeterlilik türü belirleyicileri” kullanılarak tanımlanmaktadır.  

Her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü ortak özellikleri tanımlamak için 

belirlenen unsurları içeren yeterlilik türü belirleyicilerinin oluşturulması, TYÇ’nin etkin olarak 

uygulanmasında büyük önem taşımaktadır. 

Ana sorumlu kurumlar olan MEB, YÖK ve MYK sorumluluğundaki yeterlilik türü belirleyicilerinin 

hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yerel uzmanların desteğiyle sürdürülmüştür. Paydaşlarla 

gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda taslak formlar tamamlanarak kurumlara görüşe 

gönderilmiştir. Yeterlilik tür belirleyicilerine ilişkin taslaklar tamamlanmış, MYK YTB’leri 

onaylanarak nihayetlendirilirken MEB ve YÖK YTB’leri içinse çalışmalar sürdürülmektedir. 

2.3. Yeterliliklerin TYÇ’ye Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve 

Esaslar 

TYÇ Yönetmeliği’nde eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan 

kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin TYÇ’de yer alacağına hükmedilmiştir. Farklı 

sorumlu kurumlar tarafından düzenlenen farklı tür, eğilim ve özelliğe sahip yeterliliklerin kalite 

güvencesine ilişkin ölçütlere ek olarak hangi ölçüt, usul ve esaslara göre TYÇ’ye 

yerleştirileceği hususunun netlik kazanması, TYÇ uygulama sürecinin öncelikli konularından 

biridir. 

TYÇ’ye dâhil edilecek yeterliliklerin sağlaması gereken ölçütlere ilişkin ilk taslak oluşturulmuş 

ve ölçütlerden hareketle “Yeterliliklerin TYÇ’ye Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve 

Esaslar” taslağı hazırlanmıştır. Bağımsız uzman Karen ADAMS liderliğinde 18-22 Aralık 2017 

tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada taslak ölçüt, usul ve esaslar değerlendirilmiş ve 

güncel uluslararası eğilimler ışığında iyileştirilmiştir. TYÇ Kurulu on üçüncü toplantısında Kurul 

üyelerinin bilgisine sunulan taslağın 2019 yılı içerisinde tamamlanarak TYÇ Kurullarının 

onayının ardından yürürlüğe konulması planlanmaktadır. 

2.4. Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı 

TYÇ Yönetmeliği gereğince ülkemizdeki tüm yeterlilikler (diploma, sertifika, Ustalık Belgesi, 

Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi) ve yeterliliklere ait genel bilgiler MYK tarafından oluşturulan 

Yeterlilikler Veri Tabanında kayıt altına alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Bu 

kapsamda farklı kurumların sorumluluğundaki yeterliliklerin tespit edilmesi, yeterliliklere ait 

bilgilerin hazırlanması, kayıt altına alınması ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacak bir veri 

tabanı oluşturulması amacıyla Erasmus+ Programı altında Avrupa Birliği ve Kurumumuz 

tarafından finanse edilen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi’nin uygulanmasına faaliyet 

döneminde devam edilmiştir. 2016 yılı sonunda kamuoyunun erişimine açılan Yeterlilikler Veri 

Tabanına ait web sitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

2017-2018 yılları arasında yürütülen “Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi - II” kapsamında 

ise mevcut veri tabanının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve içeriğinin geliştirilerek entegrasyon 

sağlanan portal sayısının arttırılması ile ülkemizde sunulmakta olan yeterliliklerin ulusal ve 

uluslararası düzeyde bireylere ulaşmasını sağlayarak tanınırlık ve farkındalığın arttırılması 

hedeflenmektedir. 2018 yılında veri tabanı, 1633 yeterliliği içerecek biçimde genişletilmiştir. 



8 

Veri tabanının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından sunulan 

yeterlilikleri de içermesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde düzenlenen 

yeterlilik sayısını ve yeterliliklerden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarını tespit etmek amacıyla 

yeterlilik ve sorumlu kurum tespitine yönelik bir form geliştirilerek 130 farklı kurum ve kuruluşla 

paylaşılmıştır. İletilen geri bildirimler neticesinde yeterliliklerden sorumlu kamu kurum ve 

kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bilgilendirme toplantıları sonrası 

gelen geri bildirimlerle yeterliliklerin öğrenme kazanımı yaklaşımıyla tanımlanarak veri 

tabanına eklenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 

19 Ekim 2017 tarihinde YÖK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen veri tabanına ilişkin bilgi 

paylaşımı ve işbirliği toplantısında yükseköğretim kurumları tarafından sunulmakta olan tüm 

yeterliliklerin, veri tabanında yer almasına ilişkin çalışmaların başlatılması konusunda fikir 

birliği sağlanmıştır. YÖK, yükseköğretim kurumlarından sundukları tüm programlara ilişkin veri 

tabanında yer alması gereken bilgileri iletmelerini talep etmiştir. YÖK aracılığıyla tüm 

yükseköğretim kurumlarından bilgi paketlerinin talep edilmesi sonucu 65 üniversite 

programlarını istenen formatta iletmiş, diğer üniversitelerden de çalışmalarını sürdürdükleri 

geri bildirimi alınmıştır. 

Yükseköğretim kurumlarının TYÇ hakkında bilgilendirilmesi ve sundukları yeterliliklere ait 

bilgilerin Veri Tabanına eklenmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite 

Kurulu işbirliğiyle 16-18 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı’nın 

ilki düzenlenmiştir. Aynı bilgilendirme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim 

kurumları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) dışındaki kamu kurumları ve meslek 

kuruluşlarının düzenlediği yeterliliklerin veri tabanına eklenmesi hususunda izlenecek 

yöntemlere dair istişarede bulunmak amacıyla ikinci Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı 

ise 20 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalar sonucunda ülkemizde sunulan tüm yeterliliklere yönelik bilgilere veri tabanı 

üzerinden Türkçe ve İngilizce erişim sağlanması hedeflenmektedir. 

2.5. TYÇ İletişim Stratejisi 

TYÇ İletişim Stratejisi, TYÇ’nin sosyal paydaşlar öncelikli olmak üzere kamuoyunda bilinirliğini 

artırmak amacıyla sürdürülecek iletişim faaliyetlerinin kapsamını belirlemektedir. Bu bağlamda 

belge, TYÇ’nin uygulanmasında tüm ilgili paydaşların gereken bilgi ve farkındalık düzeyine 

ulaşmaları, üzerlerine düşen rol ve sorumlulukları içselleştirmeleri ve süreçlere katılımlarının 

sağlanması amacıyla yürütülecek faaliyetleri desteklemeye hizmet edecektir. 



9 

Oluşturulan TYÇ İletişim Stratejisi 11 Nisan 2018 tarihli 15. TYÇ Kurulunda kurul üyelerinin 

görüşlerine sunulmuştur. Üyelerden gelen görüşler doğrultusunda TYÇ İletişim Stratejisi 

güncellenmiş ve daha kısa bir versiyon olarak “TYÇ İletişim Stratejisi Yönetici Özeti” 

hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen düzenlemelerle üyelerin görüşüne sunulan TYÇ İletişim 

Stratejisi 29 Kasım 2018 tarihli TYÇ Kurulu toplantısıyla onaylanarak 2019 yılından itibaren 

uygulamaya konması kararlaştırılmıştır. 

2.6. Kavram Belgeleri 

TYÇ’nin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizde yeterlilik sistemine yönelik pek çok alanda 

reform niteliğinde gelişmeler ve dönüşümler gerçekleşmektedir. TYÇ faaliyetleriyle yeniliklerin 

gelmesi beraberinde yeni kavramları da getirmektedir. TYÇ’nin uygulanmasına yönelik 

faaliyetler birbirini tamamlayan ve destekleyen çalışmalardır. Dolayısıyla her bir adımın açık 

ve şeffaf olması önemlidir. Bu anlayışla 2018 yılı içerisinde yerli uzman desteği de alınarak üç 

adet kavram belgesi oluşturulmuştur.  

Ülkemizde kredi değeri, öğrenme süresi ve öğrenme kazanımları açısından farklılık gösteren 

birçok yeterlilik bulunmakta ve TYÇ’nin kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri kapsaması 

hedeflenmektedir. TYÇ kapsamında yer alacak bu yeterliliklerin öğrenme kazanımlarına dayalı 

olarak kredi değerlerinin belirlenmesi ve yeterlilikler arasında yatay ve dikey geçişlere imkân 

sağlanması gerekmektedir.  

TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kredilendirilmesi ve yeterlilikler arası geçişlere yönelik bilgi 

vermek, konuyla ilgili düzenlemeler, “sorumlu kurumların” faaliyetleri ve uluslararası 

yaklaşımları açıklamak üzere “Kredilendirme ve Geçişler Kavram Belgesi” hazırlanmıştır. 

Ulusal yeterlilik çerçeveleri ve eğitim programlarının temelini oluşturan öğrenme kazanımları 

konusunda giriş düzeyinde bilgi vermek, kazanımların belirlenmesi, yazılması ve uygulanması 

konularında örnekler sunmak amacıyla “Öğrenme Kazanımları Kavram Belgesi” 

hazırlanmıştır. 

Bireyin yaygın ve serbest öğrenme ortamlarında edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin uygun 

ölçütlere göre değerlendirildiğinin yetkili kurum tarafından onaylanması anlamına gelen yaygın 

ve serbest öğrenmelerin doğrulanması, bireye ileri eğitim fırsatlarının ve yeni iş olanaklarının 

kapısını açması, ayrıca her türlü kaynağın etkin kullanımını teşvik etmesi açısından son derece 

kritik bir öneme sahiptir.  

Avrupa’da giderek yaygınlaşan doğrulama uygulamaları hakkında genel yaklaşımı sunmak, 

doğrulamanın temel bileşenlerini ve kullanılan yöntemleri paylaşmak amacıyla “Yaygın ve 

Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması Rehberi” hazırlanmıştır. 

3. AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası Olarak Yapılan Çalışmalar 

Avrupa Parlamentosu’nun 22 Mayıs 2017 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için AYÇ 

Oluşturulmasına Yönelik Tavsiye Kararı ülkelerin ulusal yeterlilik çerçevelerini (UYÇ) 

oluşturarak AYÇ ile ilişkilendirmelerini ve bu süreçlerin Ulusal Koordinasyon Noktaları (UKN) 

tarafından koordine edilmesini tavsiye etmektedir. 

Tavsiye Kararı uyarınca MYK, AYÇ UKN olarak belirlenmiş olup 2008 yılı Aralık ayından beri 

AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmektedir. Bu kapsamda faaliyet dönemi içerisinde 

AYÇ Danışma Grubu’nun 45, 46 ve 48. toplantılarına, AYÇ 10. Yıl Konferansına ve Yaygın ve 

Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması Avrupa Festivaline katılım sağlanmıştır. AYÇ’nin 10 yıllık 

iş birliğine, başarılarına ve önümüzdeki yıllardaki hedeflerine ilişkin görüş ve 
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değerlendirmelerin paylaşıldığı AYÇ 10. Yıl konferansında “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile 

Doğrulama Uygulamaları Arasındaki İlişkiler” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir.  

AYÇ 10. Yıl Konferansı, Brüksel 

Yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanmasına dair Avrupa ülkelerindeki uygulamalara ve 

projelere odaklanan Avrupa Festivalinde ise “Mültecilerin ve Göçmenlerin İstihdamının 

Doğrulama Aracılığıyla Desteklenmesi” başlıklı bir sunum yapılmıştır. 

 Avrupa Doğrulama Festivali, Brüksel  

28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında İtalya’nın Torino kentinde Avrupa Eğitim Kurumu tarafından 

düzenlenen “Yeterlilikler Platformu Temsilcileri” toplantısına katılım sağlanmış ve Yeterlilik 

Platformu’nun kullanımı hakkında bilgi edinilip pilot çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 

doğrultuda iyi uygulama örnekleri incelenip yeterlilik sistemleri/çerçevelerine yönelik iletişim 

stratejileri değerlendirilmiştir. 
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17-18 Nisan 2018 tarihinde CEDEFOP ve Avrupa Komisyonu ev sahipliğinde Bratislava’da 

düzenlenen Öğrenme Kazanımları Akran Öğrenme Etkinliği’ne, 7-8 Haziran 2018 tarihlerinde 

Avrupa Eğitim Kurumu ve Avrupa Konseyi ev sahipliğinde Torino’da düzenlenen “5. Seviye 

Yeterlilikler” konulu etkinliğe katılım sağlanmıştır. 

17 Mayıs 2018 tarihinde Brüksel’de düzenlenen AYÇ, Europass ve EuroGuidance ulusal 

temas noktalarının ortak ağ toplantısına katılım sağlanarak iyi uygulama örnekleri ve güncel 

gelişmeler değerlendirilmiştir.  

26 Ekim tarihli Brüksel’de düzenlenen “Europass Web Tabanlı Araçları” başlıklı ortak ağ 

toplantısına katılım sağlanarak yeni Europass Portalı hakkında bilgi sahibi olunarak, Türkiye 

Yeterlilikler Veri Tabanı (TYVT) hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

4. Diğer Faaliyetler 

4.1. Proje Faaliyetleri 

2018 yılında TYÇ Dairesi Başkanlığı ile MYK Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi 

Başkanlığı ortaklığında iki proje yürütülmüştür. 

Bu projelerden ilki, MYK eş-finansmanı ile AB tarafından finanse edilmekte olan ve 2014 

yılından beri her yıl düzenli olarak yinelenen AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası Projesidir.  

2018 yılı itibari ile 3 yıllık süre ile uygulanacak olan AYÇ-UKN 2018-2020 projesine başvuru 

işlemleri tamamlanmış olup 01.01.2018 itibari ile projenin uygulanmasına başlanmıştır. 

Projenin toplam bütçesi 353.400 Avro olup, bu miktarın 176.700 Avroluk tutarı ulusal katkı 

olarak MYK tarafından karşılanmaktadır. Proje 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. Projenin 

amaçları ilgili paydaşlara AYÇ ve TYÇ’nin tanıtılması, TYÇ’nin uygulanmasına yönelik 

faaliyetlerin desteklenmesi, Türkiye Referanslama Raporu’nun güncellenmesi ve Avrupa 

Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı’nda yayınlanması ve TYÇ’nin uluslararası 

paydaşlara tanıtılması ile diğer ulusal yeterlilik çerçeveleri ve AYÇ ile ilgili gelişmelerin takip 

edilmesidir.  

İkinci proje ise, birincisi 2014-2016 yılları arasında yürütülen Yeterlilikler Veri Tabanı Projesidir. 

TYÇ’ye dâhil edilecek yeterlilikleri içeren ulusal veri tabanını geliştirmek, iyileştirmek ve 

içeriğini zenginleştirmek amacıyla, ilk projenin devamı olarak 2017-2018 yılları için tasarlanan 

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi-II, Avrupa Komisyonunun onayı üzerine 01/01/2017 

tarihinde başlatılmıştır. 24 ay süren projenin toplam bütçesi 79.200 Avro olup 19.800 Avroluk 

kısmı ulusal katkı olarak MYK tarafından karşılanmıştır. Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanının 

iyileştirilmesine yönelik tüm dijital altyapı çalışmaları ve teknik faaliyetler proje kapsamında 

yürütülmüştür. 

Bu faaliyetlerden başlıcaları şunlardır;  

 YÖK ve MEB dışında kalan kurum ve kuruluşların sorumluluğunda hazırlanan 

yeterliliklerin ön tespiti ve mevcut durumu ile ilgili olarak 123 kurum ve kuruluşa yazı 

gönderilmiştir. Bunun sonucunda 28 kurum ve kuruluşun yeterlilik sunduğu tespit 

edilmiştir.  

 Üniversitelerin hazırlamış olduğu yeterliliklerin uygun formatta veri tabanına 

aktarılması için YÖK temsilcileriyle içerik geliştirme toplantısı yapılmıştır. 

 Yürütülen çalışmalar sonunda yeterlilik hazırlayan kuruluşlar tespit edilmiştir ve 

yeterlilik verilerinin uygun formatta veri tabanına aktarılmasıyla ilgili eğitim verilmek 

üzere 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde yükseköğretim kurumlarının 20 Aralık 2018 

tarihinde ise diğer kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının katıldığı iki adet çalıştay 

gerçekleştirilmiştir.  
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 Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda veri tabanının altyapısı AB LOQ (Öğrenme 

Fırsatları ve Yeterlilikleri) Portalı alt yapısıyla aynı standartlara getirilmiştir. Böylelikle 

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nın LOQ Portalı’na entegrasyonu sağlanacaktır.  

 Yılsonu itibarıyla MYK sorumluluğunda hazırlanan 471 yeterlilik verisi, MEB 

sorumluluğunda hazırlanan 795 yeterlilik verisi ve YÖK sorumluluğunda hazırlanan 

422 adet yeterlilik verisi veri tabanına eklenmiştir. 

 Önümüzdeki dönemde, uygun formata getirilen 10.000’in üzerinde yeterlilik verisinin 

veri tabanına aktarılması hedeflenmektedir. 

 Veri tabanına eklenen yeterlilik verilerinin İngilizce diline çevirisine düzenli aralıklarla 

devam edilmektedir. 

4.2. TYÇ’ye Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri 

Faaliyet dönemi boyunca ulusal ve uluslararası alanda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri 

yapılmış, TYÇ ile ilgili konularda düzenlenen toplantı, çalıştay ve konferanslara katılım 

sağlanmış, yapılan sunum ve konuşmalarla katılımcılar TYÇ hakkında bilgilendirilmiştir. 

Ramazan ayında TYÇ paydaşlarının katılımıyla TYÇ İftar Daveti düzenlenmiştir.  

TYÇ İftar Daveti 

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı (TYVT) ile ilgili farkındalığı artırmak ve yükseköğretim 

yeterliliklerinin veri tabanına eklenmesi konusunda izlenecek yöntemlere dair istişarede 

bulunmak amacıyla 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı 

Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’a 70 yükseköğretim kurumu, Milli Eğitim Bakanlığının 10 

farklı birimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve TYÇ Kurulu’nda temsil edilen meslek kuruluşları, 

işçi, işveren ve eğitim sendikalarından 170 temsilci katılmıştır.  
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Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı 

15 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Alman 

Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun (GİZ) Suriyeli Mültecilerin Ev Sahibi Topluluklara 

Entegrasyonuna Yönelik Türk-Alman Değişim Projesi tarafından düzenlenen ve Federal 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen “Mültecilerin ve Geçici 

Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu –Becerilerin Tanınması-’’ 

Konferansı’na katılım sağlanarak mültecilerin becerilerinin tanınması konusunda Kurum 

faaliyetlerimiz paylaşılmıştır. 

 
Mültecilerin ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu 

Konferansı 

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı ile ilgili farkındalığı artırmak ve sunulan tüm yeterlilikleri veri 

tabanına ekleyebilmek amacıyla düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı’nın 

ikincisi MEB, YÖK ve MYK dışındaki kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının katılımlarıyla 20 

Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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İkinci Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Çalıştayı 

2018 yılında katılım sağlanan toplantı, konferans ve tanıtım etkinliklerinden başlıcaları 

şunlardır; 

 21-22 Şubat 2018 tarihinde Suudi Arabistan’da düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı 4. 

Çalışma Bakanları Toplantısı” 

 26 Nisan 2018 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen “5 No’lu 

Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantısı” 

 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEB tarafından Afyon’da düzenlenen “V.  Eurypedia 

Güncelleme Çalıştayı” 

 19 Haziran 2018 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen “2 

No’lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi Toplantısı” 

 30 Mayıs 2018 tarihinde MEB tarafından düzenlenen “5. Kalite Koordinasyon 

Toplantısı” 

 27 Haziran 2018 tarihinde MEB tarafından düzenlenen “6. Kalite Koordinasyon 

Toplantısı” 

 23-24 Ekim tarihlerinde Avrupa Komisyonu ve Akdeniz için Birlik işbirliğinde Brüksel’de 

“Mültecilerin ve Göçmenlerin Entegrasyonu” konulu seminer 

 26 Ekim 2018 tarihinde Brüksel’de düzenlenen “Europass Web Tabanlı Araçları” 

başlıklı ortak ağ toplantısı. 

 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Avrupa Komisyonu TAIEX (Technical Assistance and 

Information Exchange) Programı tarafından desteklenen "Evidence Based Education 

Policies Techniques" konulu çalıştay 

 14 Kasım 2018 tarihinde tarihinde ETF ve EBRD tarafından düzenlenen “Inclusion 

Policy Dialogue Turkey: 3rd Public- Private Steering Group Meeting” etkinliği 

 22 Kasım 2018 tarihinde YÖK’ün talebiyle düzenlenen YÖK YTB’lerine ilişkin çalışma 
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TYÇ tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında 

katılım sağlanan ulusal ve uluslararası etkinliklerin dışında 

görünürlük faaliyetlerine de ağırlık verilmiştir. Bu doğrultuda 

TYÇ’ye ilişkin ortak bir terminoloji geliştirilebilmesi amacıyla 

TYÇ terimlerinin yer aldığı bir sözlük oluşturulmuş, TYÇ 

tanıtım broşürlerinin İngilizce ve Türkçe olarak tasarımı ve 

basımı yaptırılmış, TYÇ hakkında kısa bir tanıtım filmi 

hazırlatılmış ve çeşitli tanıtım malzemeleri temin edilmiştir. 

TYVT tanıtımı için düzenlenen çalıştayların yanı sıra 

ajanda, broşür ve afiş tasarımları gerçekleştirilerek baskıları 

yapılmıştır. İnternet sitesi ve TYVT tanıtımına yönelik film 

hazırlanmıştır. Rapor dönemi içerisinde TYÇ ile ilgili tüm 

çalışmalar, duyurular, etkinlikler ile tanıtım ve bilgilendirme 

dokümanlarına erişme imkânı sunacak bir internet sitesi 

hazırlanmıştır. Tüm TYÇ paydaşları ve vatandaşlarımız ile 

etkin iletişim imkânı sağlayan platforma www.tyc.gov.tr 

adresinden erişim sağlanabilmektedir. 

 

 

 

 

B. Performans Sonuçları Tablosu 

2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin performans değerlendirme tablosu aşağıda 

sunulmaktadır. 

Performans Göstergesi 
2018 

Hedefi 
Gerçekleşme 

TYÇ için Gerekli Kurul ve Yapıların İşletilmesi X Gerçekleştirildi. 

TYÇ ile İlgili Eylem Planı, Usul, Esas ve Ölçütlerin 

Hazırlanması 

- Kısmen 

Gerçekleştirildi. 

AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktasına Ait Görev ve 

Sorumlulukların Yerine Getirmek 

X Gerçekleştirildi. 

1. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

TYÇ’ye ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kurumlar arası koordinasyon 

gerçekleştirilen beş TYÇ Kurulu ve bir TYÇ Koordinasyon Kurulu toplantısı aracılığıyla 

sağlanmıştır. Faaliyet dönemi boyunca sonuçlandırılan veya belli bir aşamaya getirilen tüm 

işler kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun eseridir. 

TYÇ yönetim organlarında yer alan kurum, kuruluş temsilcilerinin katılımcı ve benimseyici 

yaklaşımlarının artması hâlihazırda mevcut olan koordinasyonu sağlamlaştırarak faaliyetlerin 

etkin şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Ancak bazı Kurul üyelerinin toplantılara düzenli 

veya hiç katılım sağlayamaması ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi 

temsilcisinin belirlenmemesi sebebiyle kimi toplantılar arzu edilenin altında bir katılımla 

gerçekleştirilmiştir. TYÇ’nin katılımcı bir yaklaşımla yönetilmesi ve uygulanması için TYÇ Kurul 

http://www.tyc.gov.tr/
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üyelerinin mümkün mertebe toplantılara katılması ve bu katılımın süreklilik arz etmesi oldukça 

önemlidir. 

TYÇ ile ilgili eylem planı, usul, esas ve ölçütlerin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması 

mümkün olmamıştır. Bunun en büyük sebebi, insan kaynağının artırılmamış olmasıdır. 

Hazırlanması gereken dokümanların ilgili konu başlıklarının her biri, üzerinde derin 

araştırmalar yapılması ve uzmanlaşılması gereken alanlardır. Mevcut insan kaynağıyla ancak 

AB projelerinin yürütümü, TYÇ İletişim Stratejisi’nin, Kalite Güvence El Kitabı’nın, Yeterlilik Tür 

Belirleyicileri’nin ve kavram belgelerinin hazırlanılması mümkün olmuştur. 2019 yılında insan 

kaynağının artırılması ve uzman personelin de göreve dönmesiyle birlikte usul ve esaslar 

2019-2023 Stratejik Planı’nda hedeflenen oranda hazırlanacaktır. 

C. Değerlendirme 

TYÇ’ye dair 2018 yılında gerçekleştirilen en önemli hedef, Kalite Güvence Yönetmeliği’nin 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. 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. 

2018 yılında, TYÇ’nin uygulanması sürecine yönelik rehber ve kılavuz dokümanlar 

hazırlanmış, TYÇ İletişim Stratejisi tamamlanarak onaylanmış, YTB taslaklarının 

tamamlanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. 

TYÇ kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler, TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından 

yürütülmekte, TYÇ Kurulunca gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda nihai 

halini kazanmaktadır. TYÇ Yönetmeliğinde atıfta bulunulan tüm çalışmaların ilerleyen 

dönemlerde daha hızlı ve etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için öncelikle TYÇ Dairesi 

Başkanlığının ardından TYÇ’ye ilişkin tüm çalışmalara katkı sunması beklenen paydaşların 

insan kaynağı ve teknik kapasite yönünden desteklenmesi gerekmektedir. 2019 yılı faaliyet 

döneminde, TYÇ yönetim yapılarının daha etkin çalışmasının sağlanması, TYÇ’nin 

uygulanmasına ilişkin süreçlerde önemli ilerlemeler kaydedilmesine imkân tanıyacaktır. 

IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

TYÇ Eylem Planında yer alan tedbir maddelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte TYÇ’nin 

uygulama dönemi başlamıştır. 2018 yılı faaliyet dönemi, TYÇ Eylem Planı ışığında şekillenmiş, 

bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeterliliklerin kalite güvencesinin 

sağlanması, hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi gibi konularda önemli adımlar atılmış; 

öğrenme kazanımları, yaygın ve serbest öğrenmelerin tanınması, kalite güvence konularında 

araştırmalar gerçekleştirilerek rehberler hazırlanmıştır.  

2019 yılında TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin ana sorumlu 

kurumlar tarafından benimsenmesi ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenecek projelerin hayata 

geçirilmesiyle kalite güvencesi, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi, kredi biriktirme ve transfer 

sistemleri gibi TYÇ’ye ilişkin birçok alanda farkındalık yaratılması, araştırma yapılması ve 

uygulamaya dönük rehberlerin hazırlanmasına yönelik çalışmaların daha etkin biçimde 

yürütülmesi hedeflenmektedir. 
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V. 2019 YILI FAALİYET PLANI 

Faaliyet Grubu 
Gerçekleştirilecek 

Çalışmalar 
Ocak-
Nisan 

Mayıs- 
Ağustos  

Eylül-
Aralık 

Açıklama 

TYÇ Yönetim 
Yapılarının 
Oluşturulmasına ve 
İşletilmesine İlişkin 
Çalışmaları 
Yürütmek 

TYÇ Kurulu  
   

En az 6 toplantı 
düzenlenecektir. 

TYÇ Koordinasyon Kurulu 
   

En az 1 toplantı 
düzenlenecektir. 

TYÇ İstişare Meclisi 
   

En az 1 toplantı 
düzenlenecektir. 

TYÇ’nin 
Oluşturulmasına, 
Geliştirilmesine ve 
Güncelliğinin 
Sağlanmasına 
İlişkin Çalışmaları 
Gerçekleştirmek 

2018 Yılında Başlatılan 
Mevzuat Geliştirme ve Rehber 
Oluşturma Çalışmalarının 
Tamamlanması    

TYÇ Dairesi 
tarafından 
yürütülecektir. 

TYÇ’ye Dâhil Edilecek 
Yeterliliklere ilişkin Ölçütlerin 
Hazırlanması    

TYÇ Dairesi 
tarafından 
yürütülecektir. 

Yeterliliklerin TYÇ’ye Dâhil 
Edilmesi Sürecinde 
Uygulanacak Usul ve 
Esasların Hazırlanması    

TYÇ Dairesi 
tarafından 
yürütülecektir. 

TYÇ’de Yer Alacak 
Yeterlilikler Arasındaki Yatay 
ve Dikey Geçiş ile Kredi 
Biriktirme ve Transferine 
İlişkin Usul ve Esasların 
Hazırlanması    

TYÇ Dairesi 
tarafından 
yürütülecektir. 

Önceki Öğrenmelerin 
Tanınması ve Kalite 
Güvencesinin Sağlanmasına 
İlişkin Usul ve Esasların 
Hazırlanması    

TYÇ Dairesi 
tarafından 
yürütülecektir. 

TYÇ Kapsamındaki 
Yeterliliklere Yönelik Kalite 
Güvence Sistemlerinin 
Kurulmasının Ve 
İşletilmesinin Sağlanması    

TYÇ Dairesi 
koordinasyonunda 
MEB, YÖK ve 
MYK tarafından 
yürütülecektir. 

 
 
AYÇ Ulusal 
Koordinasyon 
Noktasına Ait 
Görev ve 
Sorumlulukları 
Yerine Getirmek 

 

AYÇ Danışma Grubu 
Toplantılarına Katılım 
Sağlanması ve TYÇ ile AYÇ 
Hakkında Bilgilendirme 
Faaliyetlerinin Yürütülmesi       

TYÇ Dairesi 
Başkanlığı 
tarafından 
yürütülecektir. 

Türkiye Referanslama 
Raporunun Güncellenmesi 

   

Güncellenen 
Rapor Avrupa 
Komisyonuna 
iletilecektir. 

 


