
 1

RAPOR 
 

“TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ” 
(TYUYÇ)  

 

1. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 
OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI 

Türkiye’de yükseköğretimde ulusal yeterlilikler çerçevesi oluşturulmasına yönelik ilk 
çalışmalar, 2005 yılında Bergen’de gerçekleştirilen ve ulusal yeterlilikler çerçevelerinin 
oluşturulmasını karara bağlayan Bakanlar Zirvesi sonrasında Yükseköğretim Kurulu 
tarafından başlatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından 28.04.2006 tarih ve 2006/8 sayılı 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Kararı ile kurulan ilk Yükseköğretim Yeterlilikler 
Komisyonu (YYK) üyeleri Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kurumları 
temsilcilerinden oluşturulmuş ve çalışmalarını 04.02.2008 tarihine kadar sürdürmüştür. 
Komisyon bu tarihler arasında sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak QF-EHEA 
düzey tanımlayıcılarını kulllanarak UYÇ’yi yükseköğretimin her düzeyi (önlisans, lisans, 
yüksek lisans ve doktora) sonunda asgari olarak kazanılması gereken bilgi ve kavrama 
(knowledge and understanding), kavrananları uygulama (applied knowledge) ve geniş 
anlamda yetkinliklere (competences) göre tanımlamıştır. Bu kapsamda öğrenme çıktıları 
(learning outcomes) ile ifade edilen “Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesi”nin ilk taslak çalışmasını ilgili paydaşların görüşlerine ve katkılarına sunmuştur. 

10.07.2008 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından UYÇ çalışmalarını daha 
geniş bir ölçekte sürdürmek üzere Komisyon üyeleri yenilenmiş ve Komisyon çalışmalarına 
destek vermek üzere farklı üniversitelerden ve disiplinlerden deneyimli akademisyenlerin 
katılımıyla  “Yükseköğretim Yeterlilikler Çalışma Grubu” kurularak, ilgili alandaki hazırlık 
çalışmaları yeniden başlatılmıştır.  

Ulusal Yeterlilikler Komisyonu ve Çalışma Grubu yapmış olduğu çalışmaları Ocak 2009 
ayında “Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Ara Raporu” şeklinde 
hazırlamış ve gerek belirlenen geniş bir paydaş grubuna, gerek tüm kamuoyunun görüşlerine 
Yükseköğretim Kurulu Web sayfası üzerinden sunmuştur.  Komisyon ve Çalışma Grubu, 
paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda “Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesi”nin oluşturulmasına yönelik aşağıda özetlenen çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

1.1. TYUYÇ’nin Oluşturma Süreci ve Takvimi 

Bologna sürecine dahil ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçevelerini oluşturma süreçleri ve bu 
süreçleri oluşturmada yapılması gereken çalışmalar Bologna Yeterlilikler Çalışma Grubu 
tarafından oluşturulan 11 aşamada toplanmıştır. Ülkelerin geliştirecekleri ulusal yeterlilikler 
çerçevesi (UYÇ) çalışmalarını bu aşamaları takip ederek bir takvim doğrultusunda 
sürdürmeleri ve tüm adımların 2010 (en geç 2012) yılına kadar tamamlamaları gerektiği 
belirtilmiştir. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren Ulusal Yeterlilikler Komisyonu ve Çalışma 
Grubu, 11 aşamada tamamlanması öngörülen ulusal yeterlilikler oluşturma sürecinde 
yapılacak olan çalışmaların takvimini belirlemiştir (Tablo 1).  
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2006 yılında başlatılmış olan TYUYÇ’nin hazırlanması ile ilgili çalışmaların Eylül 2008’de 
yapılan yeni takvime göre onaylanmasının Mayıs 2009 yılına kadar, gerekli idari 
organizasyonel yapılanmanın ise Haziran 2009’a kadar tamamlanması öngörülmektedir. 
Çerçevenin öncelikle pilot ölçekte belirlenecek olan kurum ve programlarda uygulanmasının 
2010 yılına kadar, tüm kurumları ve programları kapsayacak şekilde uygulanmasının ise 2012 
yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. Yükseköğretim kurumları tarafından verilen 
yeterliliklerin ulusal kalite güvencesi sistemi ile TYUYÇ’ne dâhil edilmesi çalışmalarının 
2012-2015 yılları arasında, çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilikler Çerçeveleri ile 
uyumluluğunun belgelendirilmesi çalışmalarının ise 2010-2012 yılları arasında tamamlanması 
öngörülmüştür. UYÇ’ne ait çalışmaların ve gelişmelerin yer alacağı TYUYÇ web sayfasının 
ise 2009 yılı içerisinde hazırlanması ve kullanıma açılması beklenmektedir. 

Tablo 1. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Oluşturma Aşamaları ve 
Aşamaların Öngörülen Tamamlanma Tarihleri 

 
TYUYÇ Oluşturma Aşamaları 

Tamamlama 
Tarihi 

1 Süreci başlatmak için karar alınması Nisan 2006 

2 Çalışma takviminin oluşturulması 2006 

3 Sürecin organizasyonu 2006 - 2008 

4 Çerçevenin tasarımı Kasım 2008 

5 Paydaşlardan görüş alınması Ocak 2009 

6 Çerçevenin onaylanması Mayıs 2009 

7 İdari organizasyon Haziran 2009 

8 Çerçevenin yükseköğretim programları düzeyinde 
uygulanması  

  

• Pilot Uygulama Aralık 2010 

• Tüm Kurumlarda Uygulama Aralık 2012 

9 Yeterliliklerin TYUYÇ’ne dahil edilmesi 2010 - 2015 

10 Çerçevenin Avrupa Yeterlilik Çerçeveleri ile 
uyumluluğunun belgelendirilmesi 

2010 - 2012 

11 TYUYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması 2009 
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1.2. TYUYÇ’nin Tasarımı 

Ulusal Yeterlilikler Komisyonu ve Çalışma Grubu, kurulduğu tarihten günümüze kadar 
çalışmalarını ağırlıklı olarak UYÇ’nin tasarımı üzerinde odaklamıştır. Bu kapsamda, Türkiye 
Yükseköğretim Sistemi’nin yapısı, düzeyleri ve her bir düzey içerisinde verilen dereceler ve 
UYÇ’nin tasarımının içermesi gereken genel unsurlar göz önünde tutularak, çalışmalar 
yürütülmüş ve paydaş görüşlerine sunulmuştur. 

1.2.1. TYUYÇ’nde yer alacak düzeyler  

Türk Yükseköğretim Sisteminin mevcut yapısı Bologna sürecinde öngörülen 3 düzeyli (lisans, 
yüksek lisans ve doktora) sisteme uyumludur. Ayrıca, her iki Avrupa Üst Yeterlilikler 
Çerçevelerinde öngörülen ve ara yeterlilikler olarak nitelendirilen “kısa düzey (Kısa Düzey -
QF-EHEA ve 5. Düzey-EQF-LLL) Türk Yükseköğretim Sisteminde “önlisans” derecesi 
olarak verilmektedir. Bu nedenle, TYUYÇ’nin mevcut hali ile önlisans, lisans, yüksek lisans 
ve doktora düzeylerini kapsayacak şekilde 4 (dört) düzey ile tanımlanmasının uygun olacağı 
görülmüştür. 

1.2.2. Her bir TYUYÇ düzeyi için eğitim-öğretim yeterlilik profilleri 

Türk Yükseköğretim Sisteminin her bir düzeyinde farklı öğrenme çıktıları ile 
tanımlanabilecek yeterlilikler olduğu bilinmektedir. Her bir yükseköğretim düzeyinde 
öğrenme çıktıları açısından farklılığı olan bu öğrenim programlarının (yeterlilikler 
gruplarının) sınıflandırılması aşağıda Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Türkiye Yükseköğretim Sistemi Düzeyleri ve Her  Bir Düzeyde Farklı Öğrenme 
Çıktıları Olan Yeterlilikler 

YÜKSEKÖĞRETİM 
DÜZEYLERİ VERİLEN DERECELER/YETERLİLİKLER 

Doktora 
QF-EHEA: 3. Düzey 
EQF-LLL : 8. Düzey 

Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlilik

Yüksek lisans 
QF-EHEA: 2. Düzey 
EQF-LLL : 7. Düzey 

Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans 

Lisans 
QF-EHEA: 1.Düzey 
EQF-LLL : 6. Düzey 

Lisans 
(Fakülte programları) 

 

Lisans 
(Yüksekokul ve 

Konservatuar programları) 

Önlisans 
QF-EHEA: Kısa Düzey, 
EQF-LLL : 5. Düzey 

Önlisans 
(Fakülte lisans 

programları içerisinde) 

Önlisans 
(Meslek Yüksekokulları) 

 

TYUYÇ kapsamında bu yeterlilikler gruplarının ayrı profiller ve kazandırdığı dereceler ile 
tanımlanmaları TYUYÇ’nin saydamlığı ve anlaşılabilirliği açısından önemli bir çalışma 
konusudur. TYUYÇ içerisindeki bu farklı öğrenme çıktıları olan yeterliliklerin nasıl yer 



 4

alması ve tanımlanması gerektiği yönünde Komisyon ve Çalışma Grubu 3 farklı öneri 
geliştirmiş ve bunları “Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Ara Raporu”  
ile paydaşların görüşlerine sunmuştur. 

Tablo 3. TYUYÇ: Yükseköğretim, Mesleki Eğitim ve Sanat Eğitimi Yeterlilikler Çerçeveleri 

YÜKSEKÖĞRETİM 
DÜZEYLERİ 

YÜKSEKÖĞRETİM 
YETERLİLİKLER 

ÇERÇEVESİ 

YÜKSEKÖĞRETİM 
MESLEKİ EĞİTİM 
YETERLİLİKLER 

ÇERÇEVESİ 

YÜKSEKÖĞRETİM 
SANAT EĞİTİMİ 

YETERLİLİKLER 
ÇERÇEVESİ 

QF-EHEA: 3. Düzey 
EQF-LLL : 8. Düzey 

Doktora* 
Tıpta Uzmanlık* 

 
- 

Sanatta Yeterlilik** 
Sanatta Doktora 

QF-EHEA: 2. Düzey 
EQF-LLL : 7. Düzey 

Yüksek Lisans 
(Fakülte 

Programları) 

Yüksek Lisans 
(Fakülte ve 
Yüksekokul 
Programları) 

Yüksek Lisans 
(Güzel Sanatlar 

Fakültesi ve 
Konservatuvar 
programları) 

QF-EHEA: 1. Düzey 
EQF-LLL : 6. Düzey 

Lisans 
(Fakülte 

programları) 

Lisans 
(Fakülte ve 
Yüksekokul 
programları) 

Lisans 
(Güzel Sanatlar 

Fakültesi ve 
Konservatuvar 
programları) 

QF-EHEA: Kısa 
Düzey, EQF-LLL : 5. 
Düzey 

Önlisans 
(Fakülte lisans 

programları 
içerisinde) 

Önlisans 
(Meslek Yüksekokulu 

Programları) 

Önlisans 
(Fakülte lisans 

programları 
içerisinde) 

*    İki ayrı profil 
** Sanatta Yeterlilik derecesi yerine Sanatta Doktora derecesi uygun görülmektedir. 
 

Paydaşlardan görüşler doğrultusunda, TYUYÇ’nin düzeyleri itibariyle farklı yeterliliklere 
sahip 3 (üç) ayrı yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinden oluşması uygun görülmüştür.  
Bunlar yukarıda Tablo 3’te gösterilmektedir. Yükseköğretim sistemi içerisinde Tablo 3’de 
gösterilen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde mevcut yeterlilikleri 
(Profilleri) öğrenme çıktılarına göre akademik ağırlıklı (1) yükseköğretim yeterlilikleri, (2) 
mesleki eğitim ağırlıklı yeterlilikler ve (3) sanat eğitimi yeterlilikleri olarak 
sınıflandırmaktadır. 

Bu sınıflandırmaya göre, Komisyon ve Çalışma Grubu’nun önerisi; aynı düzeylerde bulunan 
bu yeterliliklerin (1) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, (2) Yükseköğretim Mesleki 
Eğitim Yeterlilikler Çerçevesi ve (3) Sanat Eğitimi Yeterlilikleri Çerçevesi olarak üç ayrı 
ancak her düzeyde birbirleri ile ilişkilendirilmiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi olarak 
tanımlanmasıdır. Birçok Avrupa ülkesinde mesleki eğitimin yükseköğretimden ayrı 
yapılanmış olması nedeni ile “Mesleki Eğitim Yeterlilikleri” sınıflandırması yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Sanat Eğitimi Yeterliliklerinin ise her düzeyde diğer yeterliliklere kıyasla 
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kendine özgü farklı yeterlilikler içermesi nedeni ile bu alanında ayrı bir çerçeve olarak 
tanımlanması ülkemizde sanat eğitimi açısından önemli kazanımlar sağlayacağı ve örnek bir 
yapılanma oluşturacağı düşünülmektedir. Bu çerçevelerin ilköğretim ve hali hazırda 
birbirinden genel ve mesleki eğitim olarak ayrılmış ortaöğretim düzeylerindeki yeterlilikler ile 
ilişkilendirildiğinde tüm eğitim sisteminde önemli bir şeffaflık ve bütünlük sağlayabilecektir. 

1.2.3. TYUYÇ’nin her bir düzeyi ve/veya profili için verilen dereceler (diplomalar)  

Türkiye yükseköğretim sistemi içerisinde her bir düzey için verilen derecelerin türü bellidir ve 
bunlar; önlisans düzeyinde: lisans programları içerisinde önlisans, lisans düzeyinde: fakülte, 
yüksekokul ve konservatuar lisans, yüksek lisans, düzeyinde: tezli ve tezsiz yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde: doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik dereceleridir. Bu dereceler, 
TYUYÇ’nin tamamlanması sonrasında daha anlaşılır ve tanımlı hale geleceklerdir. 

1.2.4. Düzeylerin tanımlanması için kullanılan genel düzey tanımlayıcıları ve 
TYUYÇ’nin tanımlanması 

Komisyon ve Çalışma Grubu tarafından TYUYÇ’nin düzeylerinin Avrupa Yeterlilik 
Çerçeveleri Düzeyleri ile ilişkilendirilmesinde kullanılacak üst çerçevenin Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından önerilen ve QF-EHEA ile de uyumlu olan EQF-
LLL’in (European Qualifications Framework- Life Long Learning) (Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi-Yaşam Boyu Öğrenim) benimsenmesi uygun görülmüştür. Dolayısıyla,  TYUYÇ 
düzeylerinin tanımlanmasında kullanılacak olan düzey tanımlayıcılarının, yukarıda açıklanan 
nedenlerle, EQF-LLL’in düzey tanımlayıcıları olması kararlaştırılmıştır.  

Bu seçimin en önemli nedenlerinden bir tanesi EQF-LLL’in yükseköğretim yeterliliklerinin 
zaman içerisinde yaşam boyu öğrenim çerçevesinde ilk ve orta öğretim yeterlilikleri ile 
birlikte informal ve tecrübeye dayalı kazanılmış yeterlilikler ile ilişkilendirilmesinde sunmuş 
olduğu esnekliği; diğeri ise Türkiye Yükseköğretim Sistemi içerisinde mesleki eğitimin, 
meslek yüksekokulları ve ağırlıklı olarak bir mesleğe yönelik öğrenim kazandıran yüksek 
okullar ile önemli bir yeri olduğu ve EQF-LLL’in bu alanı da kapsamasıdır. Bu yaklaşımla, 
Türk Eğitim Sisteminde mevcut tüm yeterlilikler ile zaman içerisinde geliştirilecek 
yeterliliklerin birbirleri ile bir bütünlük içerisinde tanımlanabileceği ve ilişkilendirilebileceği, 
tüm eğitim ve öğretimi kapsayan bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin oluşturulabileceği 
düşünülmüştür. 

Bu doğrultuda öncelikle, Türkiye Yükseköğretim Sistemi içerisinde Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında (Tablo 3) lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için 
EQF-LLL düzey tanımlayıcıları (genel öğrenme çıktıları) kullanılarak düzey tanımları 
hazırlanmıştır. Bunlar sırasıyla Tablo 4,  5 ve 6’da verilmektedir. Diğer taraftan, Tablo 4-6’da 
lisans, yüksek lisans ve doktora için tanımlanmış yeterlilik düzeyleri arasında kullanılan genel 
düzey tanımlayıcılarına göre ilişkinin ve ilerlemenin daha iyi görülebilmesi için kullanılan her 
bir tanımlayıcısının düzeylere göre değişimi (gelişimi) Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi önlisans düzeyi dâhil diğer Mesleki Eğitim 
Yeterlilikler Çerçevesi ile Sanat Eğitimi Yeterlilikler Çerçevesi düzeylerinin tanımlanması ise 
Tablo 4, 5 ve 6’da sunulan yükseköğretim yeterliliklerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanması sonrasında başlatılacak çalışma ile hazırlanacaktır. 
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Tablo 4. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans) Tanımlayıcıları 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYUYÇ) 

TYUYÇ 
DÜZEYİ 

 
BİLGİ 
- Kuramsal 
- Uygulamalı 

 
BECERİLER 
- Kavramsal/Bilişsel 
- Uygulamalı 
 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER 

Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 

Öğrenme 
Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alana Özgü ve 

Mesleki Yetkinlik 

 
 
 

6 
LİSANS 

_____ 
 

EQF-LLL: 
6. Düzey 

_____ 
 

QF-EHEA: 
1. Düzey 

 

- Ortaöğretimde 
kazanılan 
yeterliliklere 
dayalı olarak  
alanındaki güncel  
bilgileri içeren 
ders kitapları, 
uygulama araç –
gereçleri ve diğer 
bilimsel 
kaynaklarla 
desteklenen ileri 
düzeydeki 
kuramsal ve 
uygulamalı 
bilgilere sahip 
olmak. 
 

- Alanında edindiği ileri 
düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri 
kullanabilmek, 
 
- Alanındaki kavram ve 
düşünceleri bilimsel 
yöntemlerle 
inceleyebilmek, verileri 
yorumlayabilmek ve 
değerlendirebilmek, 
sorunları 
tanımlayabilmek, analiz 
edebilmek, kanıtlara ve 
araştırmalara dayalı 
çözüm önerileri 
geliştirebilmek.  
 
 
 
 
 
 
 

 

- Uygulamada karşılaşılan ve 
öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için bireysel 
ve ekip üyesi olarak 
sorumluluk alabilmek, 
 
- Sorumluluğu altında 
çalışanların mesleki gelişimine 
yönelik etkinlikleri 
planlayabilmek ve 
yönetebilmek. 
 

- Edindiği bilgi ve 
becerileri eleştirel 
bir yaklaşımla 
değerlendirebilmek, 
öğrenme 
gereksinimlerini 
belirleyebilmek ve 
öğrenmesini 
yönlendirebilmek, 
 
-Yaşamboyu 
öğrenmeye ilişkin 
olumlu tutum 
geliştirmek. 

- Alanıyla ilgili konularda 
ilgili kişi ve kurumları 
bilgilendirebilmek; 
düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini 
yazılı ve sözlü olarak 
aktarabilmek, 
 
- Düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini 
nicel ve nitel verilerle 
destekleyerek uzman olan ve 
olmayan kişilerle 
paylaşabilmek, 
 
-Toplumsal sorumluluk 
bilinci ile yaşadığı sosyal 
çevre için proje ve etkinlikler 
düzenleyebilmek ve 
uygulayabilmek, 
 
- Bir yabancı dili kullanarak 
alanındaki bilgileri 
izleyebilmek ve meslektaşları 
ile iletişim kurabilmek 
(Avrupa Dil Potföyü Genel 
Düzeyi: B1 Düzeyi), 
 
- Alanının gerektirdiği 
düzeyde bilgisayar yazılımı 
ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini kullanabilmek 
(Avrupa Bilgisayar Kullanma 
Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). 

- Alanı ile ilgili 
verilerin toplanması, 
yorumlanması, 
duyurulması ve 
uygulanması 
aşamalarında 
toplumsal, bilimsel ve 
etik değerlere sahip 
olmak, 
 
- Sosyal hakların 
evrenselliğine değer 
veren, sosyal adalet 
bilincini kazanmış, 
kalite yönetimi ve 
süreçleri ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve 
güvenliği konularında 
yeterli bilince sahip 
olmak. 
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Tablo 5. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey (Yüksek Lisans) Tanımlayıcıları 

 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYUYÇ) 

TYUYÇ 
DÜZEYİ 

 
BİLGİ 
- Kuramsal 
- Uygulamalı 

 
BECERİLER 
- Kavramsal/Bilişsel 
- Uygulamalı 
 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER 

Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

7 
YÜKSEK 
LİSANS 

_____ 
 

EQF-LLL: 
7. Düzey 

_____ 
 

QF-EHEA: 
2. Düzey 

 

- Lisans  
yeterliliklerine 
dayalı olarak, aynı 
veya farklı bir 
alanda bilgilerini 
uzmanlık 
düzeyinde 
geliştirmek ve 
derinleştirmek,  
 
- Alanın ilişkili 
olduğu disiplinler 
arası etkileşimi 
kavramak. 
 
 
 

- Alanında edindiği 
uzmanlık düzeyindeki 
kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri 
kullanabilmek, 
 
- Alanındaki bilgileri 
farklı disiplin 
alanlarından gelen 
bilgilerle 
bütünleştirerek yeni 
bilgiler oluşturabilmek; 
uzmanlık gerektiren 
sorunları bilimsel 
araştırma yöntemlerini 
kullanarak 
çözümleyebilmek. 
 
 

-Alanındaki bir sorunu, bağımsız 
olarak kurgulamak, çözüm 
yöntemi geliştirmek, çözmek, 
sonuçları değerlendirmek ve 
gerektiğinde uygulayabilmek, 
 
- Alanındaki uygulamalarda 
karşılaşacağı öngörülmeyen 
karmaşık durumlarda, yeni 
stratejik yaklaşımlar 
geliştirebilmek ve sorumluluk 
alarak çözüm üretebilmek. 
 

- Alanıyla ilgili 
bilgileri eleştirel bir 
gözle 
değerlendirebilmek, 
öğrenmeyi 
yönlendirebilmek ve 
ileri düzey 
çalışmaları bağımsız 
olarak yürütebilmek. 
 
 

- Alanındaki güncel 
gelişmeleri ve kendi 
çalışmalarını, alanındaki ve 
dışındaki gruplara, yazılı, 
sözlü ve görsel olarak sistemli 
biçimde aktarabilmek,  
 
-  Sosyal ilişkileri ve bu 
ilişkileri yönlendiren normları 
eleştirel bir bakış açısıyla 
incelemek,  bunları 
geliştirmek ve gerektiğinde 
değiştirmek üzere harekete 
geçebilmek, 
 
- En az bir yabancı dilde sözlü 
ve yazılı iletişim kurabilmek 
(Avrupa Dil Potföyü Genel 
Düzeyi: B2 Düzeyi), 
 
- Alanının gerektirdiği 
düzeyde bilgisayar yazılımı 
ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini ileri düzeyde 
kullanabilmek. 

- Alanı ile ilgili 
konularda strateji, 
politika ve uygulama 
planları 
geliştirebilmek ve 
elde edilen sonuçları, 
kalite süreçleri 
çerçevesinde 
değerlendirebilmek, 
 
- Alanı ile ilgili 
verilerin toplanması, 
yorumlanması, 
duyurulması 
aşamalarında 
toplumsal, bilimsel 
ve etik değerleri 
gözeterek bu 
değerleri 
öğretebilmek ve 
denetleyebilmek, 
 
- Alanında 
özümsedikleri bilgiyi 
ve problem çözme 
yeteneklerini, 
disiplinlerarası 
çalışmalarda 
uygulayabilmek.  
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Tablo 6. Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 8. Düzey (Doktora) Tanımlayıcıları 

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYUYÇ) 

TYUYÇ 
DÜZEYİ 

 
BİLGİ 
- Kuramsal 
- Uygulamalı 

 
BECERİLER 
- Kavramsal/Bilişsel 
- Uygulamalı 
 

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER 

Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alana Özgü ve 
Mesleki Yetkinlik 

8 
DOKTORA 

_____ 
 

EQF-LLL: 
8. Düzey 

_____ 
 

QF-EHEA: 
3. Düzey 

 

- Yüksek lisans  
yeterliliklerine 
dayalı olarak  
alanındaki güncel 
ve ileri düzeydeki 
bilgileri özgün 
düşünce ve/veya 
araştırma ile 
uzmanlık düzeyinde 
geliştirmek, 
derinleştirmek ve 
bilime yenilik 
getirecek özgün 
tanımlara ulaşmak, 
 
- Alanın ilişkili 
olduğu disiplinler 
arası etkileşimi 
kavramak; yeni ve 
karmaşık fikirleri 
analiz, sentez ve 
değerlendirmede 
uzmanlık gerektiren 
bilgileri kullanarak 
özgün sonuçlara 
ulaşmak. 
 

-Alanındaki yeni 
bilgilere sistematik bir 
biçimde yaklaşabilmek 
ve alanıyla ilgili 
araştırma 
yöntemlerinde üst 
düzeyde beceri 
kazanabilmek, 
 
- Bilime yenilik 
getiren, yeni bir 
bilimsel yöntem 
geliştirebilmek ya da 
bilinen bir yöntemi 
farklı bir alana 
uygulayabilmek, özgün 
bir konuyu 
araştırabilmek, 
kavrayabilmek, 
tasarlayabilmek, 
uyarlayabilmek ve 
uygulayabilmek, 
 
-Yeni ve karmaşık 
fikirlerin eleştirel 
analizini, sentezini ve 
değerlendirmesini 
yapabilmek. 

- Bilime yenilik getiren, yeni bir 
bilimsel yöntem geliştiren ya da 
bilinen bir yöntemi bir alana 
uygulayan yayınlanabilir özgün 
bir çalışmayı ortaya koyarak, 
bilime katkıda bulunmak, 
 
- Alanı ile ilgili en az bir 
bilimsel makaleyi ulusal ve/veya 
uluslar arası hakemli dergilerde 
yayınlayarak alanındaki bilginin 
sınırlarını genişletebilmek.  
 
- Özgün ve disiplinlerarası 
sorunların çözümlenmesini 
gerektiren ortamlarda liderlik 
yapabilmek. 
 

- Yaratıcı ve eleştirel 
düşünme,  sorun 
çözme ve karar 
verme gibi üst düzey 
zihinsel süreçleri 
kullanarak alanı ile 
ilgili yeni fikir ve 
yöntemler 
geliştirebilmek. 

- Sosyal ilişkileri ve bu 
ilişkileri yönlendiren normları 
eleştirel bir bakış açısıyla 
incelemek,  bunları geliştirmek 
ve gerektiğinde değiştirmeye 
yönelik eylemleri 
yönetebilmek , 
 
- Uzman bir topluluk içinde 
özgün görüşlerini savunmada 
yetkinliğini gösteren etkili bir 
iletişim kurabilmek, 
 
- En az bir yabancı dilde, ileri 
düzeyde yazılı, sözlü ve görsel 
iletişim kurabilmek ve 
tartışabilmek (Avrupa Dil 
Potföyü Genel Düzeyi: C1 
Düzeyi). 
 
 

- Akademik ve 
profesyonel 
bağlamda teknolojik, 
sosyal veya kültürel 
ilerlemeleri tanıtarak, 
bilgi toplumu olma 
sürecine katkıda 
bulunmak, 
 
- Sorun çözmede 
stratejik karar verme 
süreçlerini kullanarak 
işlevsel etkileşim 
kurabilmek, 
 
- Alanında ve iş 
yaşamında 
karşılaşılan 
toplumsal, bilimsel 
ve etik konularda 
çözüm üretebilmek 
ve bu değerlerin 
gelişimini 
destekleyebilmek. 
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         Tablo 7.  Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans), 7. Düzey (Yüksek Lisans) ve 8. Düzey       

         (Doktora) Tanımlayıcıları Arasındaki  İlişki 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYUYÇ) 

 DÜZEYLER 

 

 

TANIMLAYICILAR 

6 
LİSANS 

 
EQF-LLL : 6. Düzey 
QF-EHEA: 1. Düzey 

7 
YÜKSEK LİSANS 

 
EQF-LLL : 7. Düzey 
QF-EHEA: 2. Düzey 

8 
DOKTORA 

 
EQF-LLL : 8. Düzey 
QF-EHEA: 3. Düzey 

BİLGİ 
- Kuramsal 
- Uygulamalı 

- Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere 
dayalı olarak  alanındaki güncel  bilgileri 
içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla 
desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olmak. 

- Lisans  yeterliliklerine dayalı olarak, aynı 
veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık 
düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,  
 
- Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası 
etkileşimi kavramak. 
 

- Yüksek lisans  yeterliliklerine dayalı 
olarak  alanındaki güncel ve ileri düzeydeki 
bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma 
ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, 
derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek 
özgün tanımlara ulaşmak, 
 
- Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası 
etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık 
fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede 
uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak 
özgün sonuçlara ulaşmak. 
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BECERİLER 

- Kavramsal/Bilişsel 
- Uygulamalı 

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki 
kuramsal ve uygulamalı bilgileri 
kullanabilmek, 
 
- Alanındaki bilgileri farklı disiplin 
alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek 
yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık 
gerektiren sorunları bilimsel araştırma 
yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. 
 

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki 
kuramsal ve uygulamalı bilgileri 
kullanabilmek, 
 
- Alanındaki bilgileri farklı disiplin 
alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek 
yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık 
gerektiren sorunları bilimsel araştırma 
yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. 
 

 

-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir 
biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili 
araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri 
kazanabilmek, 
 
- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel 
yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir 
yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, 
özgün bir konuyu araştırabilmek, 
kavrayabilmek, tasarlayabilmek, 
uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, 
 

-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel 
analizini, sentezini ve değerlendirmesini 
yapabilmek. 

K
İŞ
İS

E
L

 V
E

 M
E

SL
E

K
İ Y

E
T

K
İN

L
İK

L
E

R
 

Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 

Yetkinliği 

- Uygulamada karşılaşılan ve 
öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek 
için bireysel ve ekip üyesi olarak 
sorumluluk alabilmek, 
 
- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki 
gelişimine yönelik etkinlikleri 
planlayabilmek ve yönetebilmek. 
 
 

- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak 
kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, 
çözmek, sonuçları değerlendirmek ve 
gerektiğinde uygulayabilmek, 
 
- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı 
öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni 
stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve 
sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 

 

- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel 
yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi 
bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün 
bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime 
katkıda bulunmak, 
 
- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi 
ulusal ve/veya uluslar arası hakemli 
dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin 
sınırlarını genişletebilmek.  
 
- Özgün ve disiplinlerarası sorunların 
çözümlenmesini gerektiren ortamlarda 
liderlik yapabilmek 

Öğrenme Yetkinliği 

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 
yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme 
gereksinimlerini belirleyebilmek ve 
öğrenmesini yönlendirebilmek, 
 
-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu 
tutum geliştirmek. 

- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle 
değerlendirebilmek, öğrenmeyi 
yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları 
bağımsız olarak yürütebilmek. 
 

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme,  sorun 
çözme ve karar verme gibi üst düzey 
zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili 
yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 
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İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve 
kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini 
ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı 
ve sözlü olarak aktarabilmek, 
 
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini nicel ve nitel verilerle 
destekleyerek uzman olan ve olmayan 
kişilerle paylaşabilmek, 
 
-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı 
sosyal çevre için proje ve etkinlikler 
düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, 
 
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki 
bilgileri izleyebilmek ve  meslektaşları ile 
iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü 
Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), 
 
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar 
yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa 
Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri 
Düzey). 

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi 
çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki 
gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak 
sistemli biçimde aktarabilmek,  
 
-  Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren 
normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek,  
bunları geliştirmek ve gerektiğinde 
değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 
 
- En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı 
iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü 
Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), 
 
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar 
yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. 

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren 
normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek,  
bunları geliştirmek ve gerektiğinde 
değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek,  
 
- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini 
savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir 
iletişim kurabilmek, 
 
- En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, 
sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve 
tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel 
Düzeyi: C1 Düzeyi). 

Alana Özgü ve Mesleki 
Yetkinlik 

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, 
yorumlanması, duyurulması ve uygulanması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik 
değerlere sahip olmak, 
 
- Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, 
sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite 
yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş 
sağlığı ve güvenliği konularında yeterli 
bilince sahip olmak. 

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve 
uygulama planları geliştirebilmek ve elde 
edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde 
değerlendirebilmek, 
 
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, 
yorumlanması, duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek 
bu değerleri öğretebilmek ve 
denetleyebilmek, 
 
- Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem 
çözme yeteneklerini, disiplinlerarası 
çalışmalarda uygulayabilmek.  

- Akademik ve profesyonel bağlamda 
teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri 
tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda 
bulunmak, 
 
- Sorun çözmede stratejik karar verme 
süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim 
kurabilmek, 
 
- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan 
toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm 
üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini 
destekleyebilmek. 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’ni oluşturmak için Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca kurulan Yükseköğretimde Ulusal Yeterlilikler Komisyonu ve Çalışma Grubu, çalışma 
takvimine uygun olarak yukarıda özetlenen kapsamda çalışmalarının ağırlıklı ve öncelikli kısmını 
tamamlamıştır. Çalışmaların bundan sonraki aşamaları için yukarıda belirtilen hususların, özetle; 

1. TYUYÇ’nin oluşturma süreci ve takviminin (Tablo 1), 

2. TYUYÇ’nde yer alacak düzeylerin (Dört Düzey) (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora), 

3. TYUYÇ kapsamında Yükseköğretim (1), Mesleki Eğitim (2) ve Sanat Eğitimi (3) Yeterlilikler 
Çerçeveleri’nin 3 (üç) ayrı çerçeve olarak tasarımının, 

4. TYUYÇ’nin her bir düzeyi ve/veya profili için verilen derecelerin (Önlisans, Lisans, Yüksek 
Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora / Tıpta Uzmanlık / Sanatta Doktora),  

5. Düzeylerin tanımlanması için kullanılan genel düzey tanımlayıcıları ile TYUYÇ kapsamında 
tanımlanmış olan Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzey tanımlarının uygunluğu ve onayı ile; 

 Bundan sonraki çalışmalar için Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Komisyonu’na bağlı olarak; 

1. Mesleki Eğitim Yeterlilikler Çerçevesi çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki 
Yeterlilikler Kurumu’ndan ilgili temsilcilerinde içinde bulunacağı “Yükseköğretim Mesleki 
Eğitim Yeterlilikler Çalışma Grubu”nun oluşturulması, 

2. Sanat Eğitimi Yeterlilikler Çerçevesi çalışmaları için Güzel Sanatlar Fakültesi ile 
Konservatuvar temsilcilerin içinde bulunacağı “Yükseköğretim Sanat Eğitim Yeterlilikler 
Çalışma Grubu”nun oluşturulması, 

3. TYUYÇ’nin sektörel (bilim/meslek veya sanat alanı) ve her bir sektör içerisinde program 
düzeyinde hayata geçirilebilmesi için yükseköğretim mevzuatı kapsamında yasal ve idari 
düzenlemelerin yapılması, 

gerekmektedir.  

  Yukarıda açıklanan hususlarda gerekli kararların YÖK Genel Kurulu’nda istihsali için durum 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın takdirlerine arz olunur.   

 
 
 
 
 
                                                                              Yükseköğretimde Ulusal Yeterlilikler Komisyonu  
 
 


