Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) 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.
Türkiye, ‘‘Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’’
işbirliğine katılım sağlayan ülkelerden biridir.
TYÇ kapsamında yeterlilik; sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını
belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin
sonunda tanınması halinde elde edilen Diploma, Sertifika, Ustalık Belgesi, MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi gibi resmi belgeleri ifade etmektedir.
TYÇ’nin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına
ilişkin işlemler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülmektedir.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı
ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren
sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, yerli ve
uluslararası uzmanlar ile akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanmış ve Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Bakanlar
Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe girmiştir.
TYÇ’nin Kapsamı
TYÇ, ülkemiz eğitim ve öğretim sistemi içerisinde ve diğer öğrenme ortamlarında
kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri kapsamaktadır.
TYÇ’nin Hedefleri







Ülkemizdeki mevcut yeterliliklerin kapsamlı bir şekilde bir araya getirilmesi
Yeterliliklerin kalitesinin artırılması
Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve sistemli bir şekilde desteklenmesi
Ulusal ve uluslararası şeffaflık ve tanınabilirliğin en üst düzeyde karşılanması
Toplumun tüm bireyleri için eğitim ve istihdam fırsatları yaratılması

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik, yükseköğretim dâhil tüm eğitim ve öğretim programları ile diğer
öğrenme yollarıyla kazanılan yeterliliklerin TYÇ’ye dâhil edilme esasları,
kalite güvencelerinin sağlanması, kalite güvencesinden sorumlu kurum ve
kuruluşların belirlenmesi, TYÇ’nin oluşumu ve yürütülmesi için danışma, karar
ve uygulama birimlerinin oluşturulması ve işletilmesi ile Yönetmelik kapsamında
yer alan çalışmalarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesine ilişkin
usul ve esasları kapsamaktadır.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe www.myk.gov.tr/TYC adresinden ulaşabilirsiniz.
TYÇ’nin Temel Esasları

 Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri,
öğrenme kazanımlarına dayalı olarak tanımlanmış
seviyeler aracılığıyla ulusal düzeyde sınıflandırmak

 Yeterliliklerin

şeffaflığını ve tanınırlığını

sağlamak

 Yeterliliklerin kazanılması süreçlerine erişimi
kolaylaştırmak

 Yeterliliklerin

kredilendirilmesi, kredilerin
birleştirilmesi ve yeterlilikler arasında geçiş yayapılmasına imkân sağlamak

 Yeni yeterliliklerin tasarlanmasına imkân sağlamak
 Yeterliliklerin öğrenme kazanımlarına dayalı olarak hazırlanmasını sağlamak
 Önceki öğrenmelerin tanınmasını sağlamak
 Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek
 Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
 Paydaşların katılım ve katkılarını sağlamak ve sorumlu kurumlar arasında
etkili işbirliğini gerçekleştirmek

 Yeterliliklerin uluslararası kıyaslanabilirliğini sağlamak amacıyla ortak kavramlar
oluşturmak

TYÇ Seviyeleri ve Seviye Tanımlayıcıları
TYÇ ülkemiz eğitim ve öğretim sistemi
içerisinde ve diğer öğrenme ortamlarında
kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm
yeterlilikleri kapsamakta ve 1. seviyeden 8.
seviyeye kadar sınıflandırmaktadır.
TYÇ’de her seviye, söz konusu seviyedeki yeterliliklerin sahip olduğu ortak öğrenme
kazanımlarına göre tanımlanmıştır. Her seviyeyi bilgi, beceri ve yetkinlik açısından
tanımlayan öğrenme kazanımlarına ilişkin tanımlar dizisi, seviye tanımlayıcısı olarak
adlandırılmaktadır.
Seviye tanımlayıcıları, TYÇ içerisindeki diğer tüm yapı ve araçlar için temel
sağlamaktadır.
Seviye tanımlayıcıları, ilgili seviyeye ilişkin öğrenme kazanımlarını tanımlamak, yeterliliklerin
ait olduğu seviyeyi belirlemek ve TYÇ’yi uluslararası çerçevelere referanslamak için kullanılan
araçtır.
TYÇ-AYÇ Referanslama Süreci

TYÇ geliştirme sürecindeki en önemli adımlardan birisi TYÇ’nin, AYÇ ve Avrupa
Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ) ile ilişkilendirilmesi ve bu
çerçeveler ile uyumluluğunun kanıtlanmasıdır.
TYÇ’nin AYÇ ile referanslanması ve TYÇ seviyeleri içerisinde yer alan yükseköğretim
seviyelerinin AYA-YÇ ile uyumluluğunun belgelendirilmesi çalışmaları Milli Eğitim
Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ilgili taraflar ve sosyal paydaşlarla işbirliği
içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda yürütülmektedir.

TYÇ Neleri Değiştirecek?



Okul, üniversite, eğitim merkezi, araştırma merkezi, iş yeri gibi örgün ve yaygın
eğitim sunulan ortamlarda veya serbest (informal) öğrenmeler sonucunda
kazanılan tüm yeterliliklerin bir bütünlük içerisinde ilişkilendirilmesi sağlanacak
ve böylece yeterliliklerin tanımlanması, sınıflandırılması ve karşılaştırılması için
açık ve tutarlı bir yöntem izlenecektir.



Yeterliliklerden sorumlu kuruluşlar ile tüm sosyal tarafların düzenli aralıklarla bir
araya gelmesi sağlanarak istihdam ve eğitim arasındaki ilişki güçlendirilecektir.



Kalite güvence ölçütlerinin belirlenmesi ve uluslararası normlara uygun hale
getirilmesiyle; eğitim ve öğretimin kalitesi artacaktır.



TYÇ’nin yeterlilikleri öğrenme kazanımlarına dayalı olarak tanımlanmış seviyeler
aracılığıyla sınıflandıran yapısı sayesinde yeterliliklerin kredilendirilmesi,
biriktirilmesi ve yeterlilikler arasında geçiş yapılması kolaylaşacaktır.



Hangi öğrenme ortamında kazanılmış olursa olsun TYÇ’de yer alan tüm yeterliliklerin
şeffaflığı sağlanarak bireylerin eğitim ve öğretim gereksinimleri hayat boyu
öğrenme olanakları ile desteklenecektir.



Yeterliliklerden sorumlu kurum ve kuruluşlar ile iş dünyası ve sosyal paydaşlar başta
olmak üzere ilgili tüm tarafların kurumsal işbirliğiyle tanımlanmış ve ölçülebilir
yeterliliklere sahip, istihdam edilebilir donanımda bireyler yetiştirilmesine ve
dolayısıyla işsizliğin azaltılmasına ve nitelikli istihdama katkıda bulunulacaktır.



TYÇ-AYÇ Referanslama sürecinin tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası şeffaflığın
ve tanınabilirliğin en üst düzeyde karşılanması sağlanacak ve böylece ülkemizde
sunulan yeterlilikler, AYÇ ile referanslanmış diğer ülke yeterlilikleriyle
karşılaştırılabilecektir.



TYÇ’de yer alan yeterliliklerin uluslararası kıyaslanabilirliğini sağlamak için AYÇ
ile uyumlu şekilde oluşturulan ortak dil sayesinde bireylerin eğitim ve
istihdamda ulusal ve uluslararası hareketliliği kolaylaşacaktır.

Daha fazla bilgi için: www.myk.gov.tr/TYC

