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SUNUŞ
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanunu gereğince, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (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 Çerçevesine (AYÇ)
referanslanmasına ilişkin çalışmalarını yürütmekle görevlidir.
5544 sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 19 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe giren
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte (kısaca TYÇ Yönetmeliği olarak anılacak) belirlenen hükümlere uygun olarak
2017 yılında TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması süreci başarıyla tamamlanmış, kalite güvence
ölçüt, usul ve esasları hazırlanmış, TYÇ’ye ve AYÇ referanslamaya yönelik tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, TYÇ İletişim Stratejisi, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine
yönelik usul ve esas ile yeterlilik türü belirleyicilerinin hazırlanması gibi TYÇ’nin uygulanması
sürecine yönelik önemli çalışmalar yürütülmüştür.
2017 yılı başında ikisi uzman yardımcısı biri büro görevlisi olmak üzere üç personel TYÇ
Dairesi Başkanlığında görevlendirilmiş, böylece insan kaynağı iki kişiden beş kişiye çıkmıştır.
Yıl boyunca, personelin Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) ve TYÇ Dairesi Başkanlığının
görevleriyle ilgili konularda düzenlenen eğitimlere katılması sağlanmış, uzman ve daire başkanı
tarafından düzenli bilgilendirmeler yapılmış ve yerli ve yabancı bağımsız uzmanlarla birlikte
çalışma imkânı yaratılmıştır.
Daire Başkanlığında görevli Nesrin DOĞAN, Ekim ayı içerisinde MYK Uzmanı olmaya hak
kazanarak aynı zamanda Daire Başkanlığının da ilk uzman personeli olmuştur.
2017 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 Başkanlığına
ve katkı sunan tüm paydaş temsilcilerine şükranlarımızı sunarız.
TYÇ’ye ilişkin yürütülen faaliyetleri sunmak amacıyla hazırlanmış olan 2017 yılı Faaliyet
Raporunu ve 2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların yer aldığı 2018 yılı Faaliyet
Planını arz ederiz.
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GENEL BİLGİLER
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 13/C Maddesi gereğince, TYÇ Dairesi
Başkanlığının 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 Meclisinin sekretarya hizmetlerini
yürütmek.
TYÇ’de yer alması kabul edilen yeterliliklere ait bilgileri, Yeterlilikler Veri Tabanında
kayıt altına almak ve düzenli olarak güncellemek.

B. İdareye İlişkin Bilgiler
TYÇ Dairesi Başkanlığına 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 5 personel bulunmaktadır. Başkanlığımızda görev
yapan personelin unvanlara göre dağılımı aşağıda sunulmuştur.
Unvan
Daire Başkanı
Uzman
Uzman Yardımcısı
Büro Görevlisi
TOPLAM

İstihdam Edilen Personel Sayısı
1
1
2
1
5
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AMAÇLAR, HEDEFLER VE ÖNCELİKLER
A. Amaç ve Hedefler
TYÇ Dairesi Başkanlığının 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
TYÇ yönetim yapılarından biri olan TYÇ Kurulu, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmaları
yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunmakla görevlidir.
2017 yılında yedi TYÇ Kurulu toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantılar sonucunda; TYÇ’nin
AYÇ’ye referanslanmasına yönelik çalışmalar başarıyla tamamlanmış, TYÇ’de yer alacak
yeterliliklerin sağlaması gereken kalite güvence ölçütleri belirlenmiş, ölçütlerden hareketle
“TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar” oluşturulmuş ve TYÇ Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylanan çalışmalara ek
olarak Kalite Güvence El Kitabı hazırlanmış, yeterlilik tür belirleyicileri için taslak formlar ve
“Yeterliliklerin TYÇ’ye Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” taslağı
hazırlanmıştır.
2. TYÇ’nin Oluşturulmasına, Geliştirilmesine ve Güncelliğinin Sağlanmasına İlişkin
Çalışmaları Gerçekleştirmek
2.1. Kalite Güvencesine İlişkin Mevzuat Çalışmaları
TYÇ, hedeflerine ulaşabilmek için kullanıcılar ve yeterlilik sağlayıcılar arasında yeterliliklere
ve TYÇ’nin işleyişine yönelik güven ortamı oluşturmalıdır. Güven ortamının oluşması içinse
yeterliliklerin hazırlanması ve sunulmasından sorumlu kurumlar tarafından Avrupa normlarıyla
uyumlu kalite güvence sistemlerinin kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Yeterliliklere
ilişkin kalite güvence sistemlerinin TYÇ yönetim yapıları tarafından belirlenen ölçütlere uygun
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olması, farklı türdeki yeterliliklerin karşılaştırılabilmesine olanak tanıyacaktır. Bu sebeple TYÇ
Yönetmeliği ve TYÇ Eylem Planı gereğince; TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin sağlaması
gereken kalite güvencesi ölçütlerinin belirlenmesi ve yeterliliklerin kalite güvencesinin
sağlanmasına ilişkin usul esasın hazırlanması büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, TYÇ Eylem Planında öngörülen takvime uygun olarak, bağımsız uzman John
HART liderliğinde 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında beş günlük bir çalışma programı
gerçekleştirilmiş, TYÇ Dairesi Başkanlığında görevli personele kalite güvencesi konusunda
eğitim verilmiş ve Kalite Güvencesi Kavram Belgesi hazırlanmıştır. TYÇ kapsamında
kurulması planlanan kalite güvence sistemlerinin genel hatlarının belirlendiği Kavram Belgesi,
sağlam bir kalite güvence sisteminin sahip olması gereken nitelikleri belirlemektedir. Kavram
Belgesinin hazırlanmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, TYÇ’de yer alacak
yeterliliklerin sağlaması gereken kalite güvence ölçütleri belirlenmiştir. AYÇ Tavsiye
Kararının 4. eki olan Kalite Güvence İlkeleri ile iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve bu
örneklerin hâlihazırda ülkemizde işleyen kalite güvence sistemleri ile karşılaştırılması
sonucunda belirlenen kalite güvence ölçütleri, 22 Haziran 2017 tarihindeki TYÇ Kurulu
dokuzuncu toplantısında üyelerin görüşüne sunulmuştur. Paylaşılan görüşler doğrultusunda
nihai halini alan ölçütlerden hareketle kalite güvencesine yönelik usul ve esasın hazırlanması
kararlaştırılmıştır.
Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan “TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin
Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” taslağı, 28 Eylül 2017 tarihindeki TYÇ Kurulu onuncu
toplantısında alınan karar gereğince 16 Ekim 2017 tarihinde TYÇ Kurulunda temsil edilen
kurum ve kuruluşların resmi görüşüne sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerine yönelik yarım günlük istişare toplantılarında tekrar
ele alınan usul ve esas taslağı, paylaşılan görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda iyileştirilmiş
ve 29 Kasım 2017 tarihindeki TYÇ Kurulu on ikinci toplantısında uygun bulunmuştur. Usul ve
esas taslağı, 2018 yılı başında önce TYÇ Koordinasyon Kurulunun onayına, ardından Resmî
Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sunulacaktır.
2.2.Kalite Güvence El Kitabı
TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin sağlaması gereken kalite güvence ölçütlerine ve sorumlu
kurumların kuracakları kalite güvence sistemlerine yönelik detaylı bilgiler sunan Kalite
Güvence El Kitabı, ilgili mevzuat düzenlemelerinde “sorumlu kurum” ve “eğitim kurumları
veya belgelendirme kuruluşları” olarak adlandırılan yapıların faaliyetlerini birlikte incelemek
üzere hazırlanmıştır.
El Kitabı, TYÇ’ye yönelik tutarlı ve güvenilir kalite güvence sistemleri kurulması için uyulması
gereken ölçütler, oluşturulacak belge ve rehberler ile her bir ölçüte yönelik izleme ve
değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak göstergeleri açıklamaktadır.
El Kitabının, sorumlu kurumların kalite güvence politikalarını ve gerekli belge ve rehberleri
oluşturmalarına yardımcı olması, yeterliliklere ilişkin tasarım, geliştirme, onaylama, ölçme ve
değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme, dış değerlendirme ve gözden geçirme
faaliyetlerine rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.
El kitabının oluşturulmasında, yeterliliklerden sorumlu kurumların kalite güvencesine ilişkin
güncel ve gelişmekte olan uygulamaları esas alınmış olup temel eğitim, yükseköğretim, mesleki
eğitim süreçleri ile yaygın ve serbest öğrenmeleri kapsayan bir yaklaşım benimsenmiştir.
Kitapta, farklı türdeki yeterlilikler için ortak bir kalite güvence yaklaşımının geliştirilmesi
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amacıyla sorumlu kurumlar arasında yeterliliklere ilişkin yetkilerin şeffaflık, katılımcılık, hesap
verilebilirlik, etkililik ve tutarlılık açısından incelenmesine ve raporlanmasına imkân tanıyan
“açık koordinasyon modelinin” uygulanması öngörülmüştür.
Kalite Güvence El Kitabının kalite güvence uygulamaları konusunda deneyimli bir uzman
tarafından doğrulanması, güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini artıracaktır. Bu nedenle, kalite
güvence uygulamalarına ilişkin çalışmaları bulunan bağımsız uzman Karen ADAMS’dan El
Kitabının gözden geçirilmesini de içeren teknik uzman desteği temin edilmiştir. Kalite Güvence
El Kitabının, 2018 yılının başında tamamlanması planlanmaktadır.
2.3.Yeterlilik Tür Belirleyicileri
TYÇ farklı tür ve eğilimdeki yeterlilikleri sınıflandırmak ve karşılaştırmak için seviyeler ve
yeterlilik türleri olarak adlandırılan iki temel unsurdan faydalanmaktadır. Seviyeler,
yeterlilikleri öğrenme kazanımlarına dayalı olarak tanımlama ve sınıflandırmaya, yeterlilik
türleri ise aynı seviyede yer alan ancak farklı eğilim ve özelliklere sahip yeterlilikleri
gruplandırmaya imkân tanımaktadır.
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
sürdürülmektedir. 27 Aralık 2017 tarihindeki TYÇ Kurulu on üçüncü toplantısında Kurul
üyelerinin bilgisine sunulan yeterlilik türü belirleyicileri taslaklarının 2018 yılının ilk
çeyreğinde tamamlanması ve TYÇ Kurullarının onayına sunulması planlanmaktadır.
2.4.Yeterliliklerin TYÇ’ye Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
TYÇ Yönetmeliğinde 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 ilk taslakların 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması ve
TYÇ Kurullarının onayının ardından yürürlüğe konulması planlanmaktadır.
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2.5.TYÇ Seviye Tanımlayıcılarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Yaklaşımıyla
İncelenmesine Yönelik Rehber
TYÇ seviyeleri ve seviye tanımlayıcılarının anlamını ve kullanım alanlarını konu uzmanları,
politika yapıcılar ve yeterlilik sistemi paydaşlarına açıklamak amacıyla MYK Meslek
Standartları Dairesi Başkanlığı ile TYÇ Dairesi Başkanlığının ortak çalışması sonucunda TYÇ
Seviye Tanımlayıcılarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Yaklaşımıyla İncelenmesine
Yönelik Rehber oluşturulmuştur. Rehber, TYÇ seviyelerinin ve seviye tanımlayıcılarının
paydaşlarca daha iyi anlaşılması ve etkin kullanılmasına, yeterliliklerin öğrenme kazanımları
yaklaşımına dayalı tanımlanması ve TYÇ seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.
Rehberde, öğrenme kazanımı yaklaşımı ve kullanım alanları incelenmekte, öğrenme kazanımı
ifadelerinin seviyelendirilmesine ilişkin teorik çerçeve, Bloom Taksonomisi ışığında ele
alınmakta ve Bloom Taksonomide kullanılan sınıflandırma esaslarına göre TYÇ seviyeleri
ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır.
2.6.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 alınacak ve düzenli olarak güncellenecektir. Bu
kapsamda farklı kurumların sorumluluğundaki yeterliliklerin tespit edilmesi, yeterliliklere ait
bilgilerin hazırlanması, kayıt altına alınması ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacak Türkiye
Yeterlilikler Veri Tabanı ve veri tabanına ait web sitesi (http://portal.tyc.gov.tr/) 2016 yılında
oluşturulmuştur.

2017 yılında veri tabanı, MYK sorumluluğundaki 424, MEB sorumluluğundaki 594 ve Anadolu
Üniversitesi tarafından sunulan 362 yeterliliği içerecek biçimde genişletilmiştir.
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
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kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek ve yeterliliklerin
öğrenme kazanımı yaklaşımıyla tanımlanarak veri tabanına eklenmesi sağlanacaktır.
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. Çalışmalar sonucunda
ülkemizde sunulan tüm yükseköğretim yeterliliklerine yönelik bilgilere veri tabanı üzerinden
Türkçe ve İngilizce erişim sağlanması hedeflenmektedir.
2.7.TYÇ İletişim Stratejisi
TYÇ Yönetmeliği kapsamında TYÇ Kuruluna tevdi edilen görevlerden biri de, TYÇ’ye ilişkin
ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılmasına yönelik İletişim Stratejisinin oluşturulmasıdır.
TYÇ’ye yönelik farkındalık oluşturması ve paydaşlarla etkili bir iletişim kurmaya yardımcı
olması amaçlanan TYÇ İletişim Stratejisinin hazırlanmasına 2017 yılı Kasım ayında
başlanmıştır. Yerel uzman desteğiyle devam eden çalışmalar sonucunda, TYÇ İletişim
Stratejisinin 2018 yılı ilk çeyreğinde TYÇ Kuruluna sunulması planlanmaktadır.
3. TYÇ’nin, AYÇ ve Diğer Bölgesel Yeterlilik Çerçeveleriyle Referanslanması
Çalışmalarını Yürütmek
3.1.TYÇ’nin AYÇ ile Referanslanması
TYÇ Yönetmeliği gereğince, TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması çalışmaları, Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesini müteakip bir yıl içerisinde tamamlanmalı ve Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesiyle
uyumluluğunun belgelendirilmesi de içermelidir. Bu hüküm gereğince, 2016 yılı sonunda
Avrupa Komisyonuna iletilen Türkiye Referanslama Raporunun 29-30 Mart 2017 tarihlerinde
Brüksel’de düzenlenen AYÇ Danışma Grubu 40. toplantısı gündemine alınması sağlanmıştır.
AYÇ Danışma Grubu üyelerinin detaylı ve rahat bir okuma yapabilmesi için kitap halinde
bastırılan Türkiye Referanslama Raporu, 8-9 Şubat 2017 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen
AYÇ Danışma Grubu 39. toplantısında üyelere dağıtılmıştır.
28 Şubat 2017 tarihindeki TYÇ Kurulu yedinci toplantısında, Türkiye Referanslama Raporunu
AYÇ Danışma Grubunda sunmaktan sorumlu heyetin MEB, YÖK ve MYK temsilcilerinden
oluşması ve ziyarete ilişkin hazırlıkların MYK tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
Ülkemiz, MYK Başkanı Adem CEYLAN’ın başkanlığında, MEB Müsteşar Yardımcısı ve TYÇ
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut ÖZER, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin TOPRAK, Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL ve TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin
AKBIYIK’tan oluşan bir heyetle temsil edilmiştir.
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AYÇ Danışma Grubu 40. Toplantısı

TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK ve Rapor Yazım Ekibi Lideri Prof. Dr. Metin
TOPRAK tarafından 29 Mart 2017 tarihinde AYÇ Danışma Grubuna Türkiye Referanslama
Raporu hakkında 1,5 saatlik bir sunum yapılmış, sunumun ardından 1,5 saat boyunca Danışma
Grubu üyelerinin değerlendirmeleri alınmış ve soruları yanıtlanmıştır. Müzakere neticesinde
Rapor, AYÇ Danışma Grubu tarafından açık, şeffaf ve güvenilir bir çalışma olarak
nitelendirilmiş ve TYÇ’nin AYÇ ile referanslandığına karar verilmiştir.
TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması, son 15 yılda yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemiz
eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi bakımından
tarihi bir öneme sahiptir. 2014 yılında MYK tarafından başlatılan ve MEB, YÖK, bakanlıklar,
kamu kurum ve kuruluşları, AB düzeyindeki ilgili kurumlar, sendikalar, meslek örgütleri, sivil
toplum kuruluşları, öğrenci konseyleri, yerli ve yabancı bağımsız uzmanlar ve
akademisyenlerle işbirliği içerisinde yürütülen referanslama süreci başarıyla tamamlanmıştır.
Böylece, TYÇ’nin önemli hedeflerinden birisi olan ülkemizde belgelendirilen yeterliliklerin
Avrupa Birliği ülkelerinde daha anlaşılır ve güvenilir olması için önemli bir adım atılmıştır.

AYÇ Danışma Grubu 40. Toplantısı
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Referanslama çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından TYÇ’nin AYÇ ile
referanslanmasına yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmiştir. Tanıtıcı haber bülteni,
yerli ve yabancı paydaşlar ve ulusal haber ajansları ile paylaşılmıştır. Yükseköğretim Kalite
Kurulunda bir sunum gerçekleştirilmiş ve katılım sağlanan çeşitli toplantı ve konferanslarda
bilgilendirme yapılmıştır.
AYÇ Danışma Grubu toplantısında paylaşılan görüşler ve ulusal düzeydeki gelişmeler ışığında
güncellenmekte olan Türkiye Referanslama Raporunun AYÇ Öğrenme Fırsatları ve
Yeterlilikler (LOQ) portalında erişime sunulmak üzere 2018 yılı ilk çeyreğinde Avrupa
Komisyonuna iletilmesi hedeflenmektedir.
3.2.AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası Olarak Gerçekleştirilen Çalışmalar
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyinin 23 Nisan 2008 tarihli “Hayat Boyu
Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Oluşturulması Hakkında Tavsiye Kararı”
ülkelerin ulusal yeterlilik çerçevelerini oluşturarak AYÇ ile ilişkilendirmelerini ve bu süreçlerin
Ulusal Koordinasyon Noktası tarafından koordine edilmesini tavsiye etmektedir.
Tavsiye Kararı uyarınca, MYK, ülkemizin AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak
belirlenmiş olup 2008 yılı Aralık ayından beri AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil
etmektedir. Bu kapsamda, AYÇ Danışma Grubunun aşağıda tarihleri belirtilen beş toplantısının
tamamına katılım sağlanarak TYÇ’ye dair güncel ulusal gelişmeler hakkında bilgi sunulmuş,
Avrupa düzeyindeki çalışmalarsa yakından takip edilmiş ve bu çalışmalara katkı verilmiştir.






AYÇ Danışma Grubu 39. Toplantısı, 8-9 Şubat 2017, Brüksel
AYÇ Danışma Grubu 40. Toplantısı, 29-30 Mart 2017, Brüksel
AYÇ Danışma Grubu 41. Toplantısı, 14-15 Haziran 2017, Brüksel
AYÇ Danışma Grubu 42. Toplantısı, 4-5 Ekim 2017, Brüksel
AYÇ Danışma Grubu 43. Toplantısı, 12-13 Aralık 2017, Brüksel

AYÇ Danışma Grubu toplantıları dışında katılım sağlanan uluslararası toplantılar ve çalışma
ziyaretleri de olmuştur. Avrupa Komisyonu, Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi
(CEDEFOP) ve İrlanda Yeterlilikler ve Kalite Kurumu (QQI) ortaklığında 9-10 Kasım 2017
tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen “Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri (UYÇ)
Fark Yaratıyor mu? UYÇ’lerin Etkileri Nasıl Ölçülüp Değerlendirilebilir?” başlıklı akran
öğrenme etkinliğine AYÇ Danışma Grubu Türkiye temsilcileri, MYK Başkanı Adem
CEYLAN ve TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK katılım sağlamıştır. UYÇ’lerin
mevcut ve gelecekteki rolleri hakkında açık ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek; UYÇ’lerin
uygulanmasında ve etkilerinin ölçülmesinde karşılaşılan güçlüklere dair bilgi ve tecrübelerinin
paylaşılmasını artırmak amaçlı düzenlenen etkinlikte ülkemizin de yeterlilik çerçevesi
geliştirme sürecine dair tecrübeleri paylaşılmıştır.
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Akran Öğrenme Etkinliği, Yunanistan

4-8 Aralık 2017 tarihlerinde İtalya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. MYK Başkanı
Adem CEYLAN başkanlığındaki heyette TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK da
yer almıştır. İtalya’da eğitim ve istihdam arasındaki uyuma katkı sağlayan politikaların
incelenmesi, yeterlilik çerçeveleri ile AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası faaliyetlerini
yürütmekten sorumlu kurum ve kuruluşlarla iletişim, işbirliği ve iyi uygulama paylaşımının
artırılması amacıyla İtalya Kamu Politikaları Araştırma Kurumu (INAPP), Akademik Denklik
ve Hareketlilik Bilgi Merkezi (CIMEA), İtalya Standartlar Kurumu (UNI), İtalya Akreditasyon
Kurumu (ACCREDIA) ve merkezi Torino’da bulunan Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) ziyaret
edilmiştir.

İtalya Kamu Politikaları Kurumu (INAPP), Roma

TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması, güncel çalışmalar, gelecekte yapılması planlanan etkinlikler
ve projelerle ilgili bilgi paylaşılmış; ortak faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
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Avrupa Eğitim Kurumu (ETF), Torino

3.3.Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Revize Tavsiye
Kararı
2017 yılı Mayıs ayında AYÇ’ye yönelik önemli bir gelişme yaşanmıştır. Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Birliği Konseyinin 23 Nisan 2008 tarih ve 2208/C111/01 sayılı “Hayat Boyu
Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Oluşturulması Hakkındaki Tavsiye Kararı”,
Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyinde yürütülen çalışmalar
sonucunda revize edilerek Avrupa Birliği Konseyinin 22 Mayıs 2017 tarihli Kararıyla
yayımlanmıştır.
Revize edilmiş AYÇ Tavsiye Kararında AYÇ’nin amaçları; bireylerin sahip olduğu
yeterliliklerin şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini artırmak olarak
tanımlamaktadır. Ayrıca, AYÇ’nin hayat boyu öğrenmeyi desteklemesi, eğitim ve öğretim
sistemlerinin modernleşmesi, çalışanların ve öğrenenlerin istihdam edilebilirliğini,
hareketliliğini ve sosyal bütünleşmesini artırmaya katkı vermesi gerektiği teyit edilmektedir.
Revize edilmiş AYÇ Tavsiye Kararında, 2008 tarihli Karardan farklı olarak, Üye Devletlere,
Avrupa Komisyonuna ve AYÇ Danışma Grubuna yönelik yeni tavsiyelerde bulunulmuştur.
Tavsiye Kararının kapsamı, referanslama kriterleri, kalite güvence ve kredi transfer ilkeleri,
yeterlilik veri tabanları, uluslararası yeterlilikler ve üçüncü taraf ülke çerçeveleriyle ilişkileri
içerecek şekilde genişletilmiştir. Böylelikle AYÇ, kalite güvencesi, kredi transfer sistemleri ve
yeterlilikler veri tabanı gibi konuları kapsayan ve AYÇ ile de referanslanmış olan TYÇ ile ortak
bir kapsama sahip hale gelmiştir.
Revize edilmiş AYÇ Tavsiye Kararının ulusal yeterlilik çerçevelerine olası etkileri, 22 Haziran
2017 tarihli TYÇ Kurulu Dokuzuncu Toplantısında ele alınmış, üyelere Tavsiye Kararında
yapılan değişiklikler ve eklemeler hakkında bilgi verilmiştir. AYÇ Tavsiye Kararının
revizyonuna ilişkin hazırlanan bilgi notu ve Tavsiye Kararının Türkçe tercümesi MYK internet
sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
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4. Diğer Faaliyetler
4.1.Proje Faaliyetleri
2017 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.
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen AYÇ Ulusal Koordinasyon
Noktası 2017 Projesi, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanmıştır. Projenin
toplam bütçesi 78.450 Avro olup 19.612 Avroluk tutarı ulusal katkı olarak MYK tarafından
karşılanmıştır. Projenin amaçları; ilgili paydaşlara AYÇ ve TYÇ’nin tanıtılması, TYÇ’nin
uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması ve
Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uyumluluğunun belgelendirilmesi
konularında ilgili paydaşların bilgilendirilmesidir.
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 sürecek projenin toplam bütçesi 79.200 Avro
olup 19.800 Avroluk kısmı ulusal katkı olarak MYK tarafından karşılanacaktır. Türkiye
Yeterlilikler Veri Tabanının iyileştirilmesine yönelik tüm dijital altyapı çalışmaları ve teknik
faaliyetler proje kapsamında yürütülmektedir.
4.2.TYÇ’ye Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri
2017 yılında ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe katılım sağlanmış, paydaşlar tarafından
düzenlenen etkinliklerde tanıtıcı sunumlar yapılmış, ulusal televizyon kanallarındaki
programlarda TYÇ, AYÇ, referanslama ve önemi konularında kamuoyu bilgilendirilmiştir.

TRT Haber Dün Bugün Programı

TYÇ’ye ilişkin ortak bir terminoloji geliştirilebilmesi amacıyla TYÇ terimlerinin yer aldığı bir
sözlük oluşturulmuş, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Europass Sertifika eklerinde yer
alacak olan TYÇ ve TYÇ seviye tanımlayıcılarına yönelik bilgilendirme ifadeleri yeniden
kaleme alınmıştır. TYÇ hakkındaki gelişmeler konusunda etkin bir bilgilendirme sağlamak
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amacıyla TYÇ paydaşları ve MYK Yönetim Kurulu üyelerinin de katılım sağladığı bir iftar
organizasyonu düzenlenmiştir.

TYÇ İftar Daveti

TYÇ tanıtım broşürlerinin İngilizce ve Türkçe olarak tasarımı ve basımı yaptırılmış, TYÇ
hakkında kısa tanıtım filmi hazırlatılmış ve tanıtım malzemeleri temin edilmiştir.

Türkiye’de Mülteciler için Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması Çalıştayı

Katılım sağlanan toplantı, konferans ve tanıtım etkinliklerinden başlıcaları şunlardır;




12-14 Mayıs 2017 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen Ilgaz’da düzenlenen
ÖABT- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Çalışma Toplantısı
15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde MEB tarafından Afyon’da düzenlenen Eurypedia
Çalıştayı
17 Mayıs 2017 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından Ankara’da düzenlenen
Türkiye’de Mülteciler İçin Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması Çalıştayı
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24-26 Mayıs 2017 tarihinde HBÖ-2 Projesi kapsamında gerçekleştirilen Önceki
Öğrenmelerin Tanınması konulu Çalıştay
25 Mayıs 2017 tarihinde SESRIC tarafından düzenlenen Yeterlilik, Kalite Güvence
Sistemi ve Meslek Standartları Toplantısı
6 Temmuz 2017 tarihinde TESK tarafından düzenlenen Esnaf ve Sanatkârların Uyum
Yeteneğinin Artırılması Projesi (ADAPTESK) 2030 Stratejisine Doğru Konferansı
20-21 Eylül 2017 tarihinde Avrupa Eğitim Kurumu tarafından Adana’da düzenlenen
Türkiye’de Mültecilerin ve Ev Sahibi Topluluklarının İşgücü Piyasasına Katılımının
Geliştirilmesi Projesi Konferansı
29 Eylül 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulunun TURQUAS Projesi kapsamında
düzenlediği İkinci Stratejik Paydaş Toplantısı
3 Ekim 2017 tarihinde AB Bakanlığında düzenlenen Erasmus+ Programı ve ET 2020
Koordinasyon Toplantısı
9 Ekim 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’de Hayat
Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-2 Operasyon Yönlendirme Komitesi
Toplantısı
10 Ekim 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’de Hayat
Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-2 Kapanış Toplantısı
15-17 Kasım ve 13-15 Aralık 2017 tarihleri arasında MYK tarafından Ankara’da
düzenlenen Sektör Komiteleri Eğitimi

B. Performans Sonuçları Tablosu
2017 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin performans değerlendirme tablosu aşağıda
sunulmaktadır.
Performans Göstergesi

2017

Gerçekleşme

Hedefi
TYÇ İçin Gerekli Kurul ve Yapıların İşletilmesi

X

Gerçekleştirildi.

TYÇ-AYÇ Referanslama Çalışmalarının Tamamlanması

X

Gerçekleştirildi.

1. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
TYÇ’ye ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kurumlar arası koordinasyon
gerçekleştirilen yedi TYÇ Kurulu toplantısı aracılığıyla sağlanmıştır. TYÇ’nin AYÇ’ye
referanslanması ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar için önemli bir temel
teşkil eden TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul
ve Esasların onaylanması, TYÇ Kurulunda temsil edilen tüm kurum ve kuruluşların özverili ve
uyumlu çalışmalarının somut örneğidir.
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 üyelerinin mümkün mertebe
toplantılara katılması ve bu katılımın süreklilik arz etmesi oldukça önemlidir. 2017 yılının son
dört ayında benimsenen, her ayın sonunda bir Kurul toplantısı düzenleme geleneğinin 2018
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yılında da yaz ayları dışında sürdürülmesi hedeflenmektedir. Böylece Kurul üyelerinin
programlarını daha rahat belirlemesi mümkün olacaktır. Toplantılara katılım sağlayamamaktan
kaynaklı muhtemel sorunları önlemek amacıyla her toplantı sonrasında, karar tutanaklarına ait
taslak metinler tüm üyelere elektronik ortamda iletilmekte ve görüşler ışığında tutanaklar
güncellenmektedir. Toplantıların yanı sıra TYÇ’ye yönelik önemli gelişmelerin yaşanması
durumunda kapsamlı bilgi notları hazırlanarak üyelere iletilmektedir.

C. Değerlendirme
TYÇ’ye dair 2017 yılında gerçekleştirilen en önemli hedef, TYÇ’nin AYÇ’ye
referanslanmasına yönelik çalışmaların başarıyla tamamlanmasıdır. Böylece son 15 yılda
yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa
normlarına ulaştığı ispatlanmış, TYÇ’nin önemli hedeflerinden birisi olan ülkemizde
belgelendirilen yeterliliklerin Avrupa Birliği ülkelerinde anlaşılır ve güvenilir hale gelmesi
yönünde önemli bir adım atılmıştır.
2017 yılında TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin
Usul ve Esasların onaylanması ve TYÇ’nin uygulanması sürecine yönelik diğer mevzuat ve
rehber dokümanların ilk taslaklarının hazırlanmasına ilişkin hedeflere ulaşılmıştır. Bu
gelişmelerle, TYÇ Yönetmeliği ve çeşitli strateji dokümanları ve eylem planlarında yer alan
tedbir maddelerinin 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. 2018 yılı faaliyet
döneminde, TYÇ yönetim yapılarının daha etkin çalışmasının sağlanması, TYÇ’nin
uygulanmasına ilişkin süreçlerde önemli ilerlemeler kaydedilmesine imkân tanıyacaktır.

ÖNERİ VE TEDBİRLER
TYÇ Eylem Planında yer alan tedbir maddelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte TYÇ’nin
uygulama dönemi başlamıştır. 2017 yılı faaliyet dönemi, TYÇ Eylem Planı ışığında
şekillenmiş, bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeterliliklerin kalite
güvencesinin sağlanması, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi, ulusal ve
uluslararası şeffaflık ve tanınırlığın sağlanması gibi önemli hedefler belirlenmiştir.
2018 yılında TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin ana sorumlu
kurumlar tarafından benimsenmesi ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenecek projelerin hayata
geçirilmesiyle öğrenme kazanımları, yaygın ve serbest öğrenmelerin tanınması 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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2018 YILI FAALİYET PLANI
Faaliyet Grubu

Gerçekleştirilecek Çalışmalar
TYÇ
Kurulu
Devam Etmesi

Faaliyetlerinin

TYÇ
Yönetim
Yapılarının
Oluşturulmasına ve
İşletilmesine İlişkin TYÇ Koordinasyon Kurulunun
Oluşturulması ve İşletilmesi
Çalışmaları
Yürütmek
TYÇ
İstişare
Meclisinin
Oluşturulması

OcakNisan

Mayıs- EylülAğustos Aralık

Açıklama
Her dönemde 2
adet olmak üzere
en az 6 toplantı
düzenlenecektir.
En az 2 toplantı
düzenlenecektir.
En az 1 toplantı
düzenlenecektir.

TYÇ’nin AYÇ ve Türkiye Referanslama Raporunun
Diğer
Bölgesel Güncellenmesi
Yeterlilik
Çerçeveleriyle
Referanslanması
Çalışmalarını
Gerçekleştirmek

Güncellenen Rapor
Avrupa
Komisyonuna
iletilecektir.

2017 Yılında Başlatılan Mevzuat
Geliştirme ve Rehber Doküman
Oluşturma
Çalışmalarının
Tamamlanması

TYÇ
Dairesi
Başkanlığı
tarafından
yürütülecektir.

Yeterliliklerin Öğrenme Kazanımı
Yaklaşımıyla Tanımlanması ve
Kredi Değerlerinin Belirlenmesine
Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi

TYÇ
Dairesi
Başkanlığının
koordinasyonunda
MEB, YÖK ve
MYK tarafından
yürütülecektir.

TYÇ’nin Uygulanmasına İlişkin
Verilen
Kararlar
Hakkında
Yapılacak İtirazlarda İzlenecek
Usul ve Esasların Hazırlanması

TYÇ
Dairesi
Başkanlığı
tarafından
yürütülecektir.

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

TYÇ
Dairesi
Başkanlığı
tarafından
yürütülecektir.

TYÇ’de Yer Alan Yeterliliklerin
Güncellenmesi, Değiştirilmesi ve
İptaline İlişkin Usul ve Esasların
Hazırlanması

TYÇ
Dairesi
Başkanlığı
tarafından
yürütülecektir.

AYÇ
Danışma
Grubu
Toplantılarına katılım Sağlanması
ve Ulusal Yeterlilik Sistemi İle
TYÇ Hakkında Bilgilendirme
Faaliyetlerinin Yürütülmesi

TYÇ
Dairesi
Başkanlığı
tarafından
yürütülecektir.

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

AYÇ
Ulusal
Koordinasyon
Noktasına Ait Görev
ve
Sorumlulukları
Yerine Getirmek
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