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YETERLİLİKLERİN YAYINLANMASI VE EĞİTİM VEYA BELGELENDİRME 

KURULUŞLARINCA KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar'ın amacı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne 

yerleştirilmiş yeterliliklerin yayımlanması ve eğitim veya belgelendirme kuruluşlarınca 

kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Usul ve Esaslar; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterliliklerin 

yayımlanması ve eğitim veya belgelendirme kuruluşlarınca kullanımına yönelik olarak sorumlu 

kurumlar ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi yönetim yapıları tarafından gerçekleştirilecek iş ve 

işlemleri ve bu çerçevede alınacak önlemlerin tespit edilmesi süreçlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 15/7/2018 tarihli ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, 

İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 255 inci maddesi ile 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının (ı) bendine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar’ın uygulanmasında; 

a) Belgelendirme kuruluşu: Bireyin öğrenme kazanımlarının ölçülmesi, 

değerlendirilmesi ve başarılı olunması halinde yeterliliğin belgelendirilmesiyle ilgili işlemleri 

yürütmek üzere sorumlu kurumlar tarafından yetkilendirilen kuruluşları, 

b) Daire Başkanlığı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi 

Başkanlığını, 

c) Eğitim kurumu: Genel, mesleki ve teknik eğitim alanında diploma düzenleyen 

ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının 

uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim öğretim kurum ve kuruluşlarını, 

ç) Kurul: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulunu, 

d) Koordinasyon Kurulu: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulunu, 

e) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu, 

f) 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 kuruluşları, 

g) 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 çerçevesini, 
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ğ) Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı: Tüm yeterliliklerin öğrenme kazanımı yaklaşımına 

uygun olarak tanımlandığı ve sınıflandırıldığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu veri 

tabanını, 

h) Yeterlilik: Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere 

göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması 

halinde elde edilen resmi belgeyi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yeterliliklerin Yayımlanması ve Eğitim veya Belgelendirme Kuruluşlarınca 

Kullanımına İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 4 - (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterliliklerin Türkiye 

Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yayımlanmasına yönelik kararların alınmasından Kurul, 

uygulanmasından Daire Başkanlığı sorumludur. 

(2) Sorumlu kurumlar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterliliklerin 

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yayımlanmasına yönelik iş ve işlemlerde Kurul ve Daire 

Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışır. Sorumlu kurumlar, yeterliliklere ait bilgilerin 

güncelliğinin ve tutarlılığının sağlanması konusunda gerekli tedbirleri alır ve uygular.  

(3) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterliliklere ait bilgilerin diğer 

mecralarda yayımlanmasına yönelik kararların alınması ve uygulanmasından ilgili sorumlu 

kurum sorumludur.  

(4) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterliliklerin eğitim veya 

belgelendirme kuruluşlarınca kullanılmasına ilişkin kararlar ilgili sorumlu kurum tarafından 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi mevzuatına uygun olarak alınır ve uygulanır.  

(5) Sorumlu kurumlar, sorumlu oldukları yeterliliklerin eğitim veya belgelendirme 

kuruluşlarınca izinsiz olarak, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne atıf yapılarak kullanılmasını 

engellemek, bu konuda gerekli önlemleri almak ve söz konusu önlemlerin sürekliliğini 

sağlamakla yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne Yerleştirilmiş Yeterliliklerin Yayımlanması 

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı 

MADDE 5 - (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterlilikler, Daire 

Başkanlığı tarafından Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda kayıt altına alınır ve Türkçe ve 

İngilizce olarak yayımlanır.  

(2) Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yayımlanan veriler Türkçe ve İngilizce olarak 

ilgili sorumlu kurum tarafından oluşturulur, verilerin yeterliliklerin en güncel halini yansıtması 

esastır. 
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(3) Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yayımlanan veriler kamuoyunun kullanımına 

açıktır. Ancak sorumlu kurumların izin veya yetki vermediği hiçbir kurum ya da kuruluş söz 

konusu verilere atıfta bulunarak eğitim, öğretim ve belgelendirmeye yönelik ticari faaliyet 

yürütemez. 

Diğer yayın organları 

MADDE 6 - (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterliliklere ait 

bilgiler ilgili sorumlu kurum tarafından uygun görülen diğer yayın organlarında kamuoyuna 

sunulur. 

(2) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterlilikler hakkında diğer yayın 

organlarında yer alan bilgilerin, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’ndaki bilgilerle uyumlu 

olması esastır.  

(3) Yayın organlarında yeterlilikler hakkındaki bilgilerin kullanımına ilişkin yetki ve 

koşullar sorumlu kurumlar tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi mevzuatına uygun olarak 

belirlenir. Gerektiğinde sorumlu kurumlarca Kurula konu hakkında bilgilendirme yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne Yerleştirilmiş Yeterliliklerin Kullanımı 

Eğitim veya belgelendirme kuruluşları 

MADDE 7 - (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterlilikler, sorumlu 

kurumların izin veya yetki verdiği eğitim veya belgelendirme kuruluşlarınca eğitim, öğretim ve 

belgelendirme amaçlı kullanılır. Gerektiğinde sorumlu kurumlarca Kurula konu hakkında 

bilgilendirme yapılır. 

(2) Eğitim veya belgelendirme kuruluşlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne 

yerleştirilmiş yeterlilikleri, yetki sınırları dâhilinde en güncel halleriyle Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesi ve sorumlu kurumların mevzuatına uygun olarak kullanması esastır. 

(3) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterliliklerde yapılan değişiklikler 

sorumlu kurum tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde en geç bir ay içinde eğitim veya 

belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen iş ve işlemlere yansıtılır. Sorumlu kurumlar bu 

konuda gerekli tedbirleri alır ve takibi sağlar. 

(4) Eğitim veya belgelendirme kuruluşlarının yetki sınırları ile bu Usul ve Esaslar’da 

tanımlanan şartları ihlal etmesi durumunda sorumlu kurumlar tarafından gerekli işlemler ilgili 

mevzuata uygun olarak yürütülür. 

Yürürlük 

MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Koordinasyon Kurulunun onayıyla yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 - (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümleri, Koordinasyon Kurulunun 

onayıyla Kurum Başkanı yürütür. 


