
TYYÇ-Program Çıktıları (Yeterlilikleri) ve TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri-Program 

Çıktıları İlişkilerinin Tanımlanması 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 25.11.2013 tarihli ve 79432324-

720.99/1495-62219 sayılı yazıda belirtildiği gibi TYYÇ ve İlgili Temel Alan 

Yeterliliklerinin, program çıktıları ile bir tablo üzerinde ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Tablolar İngilizce ve Türkçe olarak ayrı ayrı hazırlanmalıdır. 

Bu kapsamda, diğer üniversitelerde yürütülen çalışmalardan da örnekler incelenmiş ve 

BEK tarafından örnek bir çalışma yapılmıştır. Örnek çalışmalara ilişkin dosyalar, 

http://web.deu.edu.tr/bologna sayfasından paylaşılmaktadır. Söz konusu ilişki 

tablolarının hazırlanılmasında dikkat edilecek noktalar aşağıda özetlenmektedir. 

Adım 1. 

http://tyyc.yok.gov.tr adresinden, programın düzeyine (önlisans, yükseklisans, lisans, 

doktora) ilişkin yayınlanan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)’ne 

ulaşılmalıdır. 

 

 

http://web.deu.edu.tr/bologna
http://tyyc.yok.gov.tr/


Adım 2. 

http://tyyc.yok.gov.tr adresinde, TYYÇ Temel Alan  Yeterlilikleri bölümünden 

programınıza en yakın temel alan yeterliliklerine ulaşılmalıdır.Temel alanların tanımlandığı 

sol menüden yeterlilikler seçildiğinde, açılan ekrandan gerekli seçimler (temel alan, 

düzey, türü: mesleki/akademik)yapılarak istenen temel alan yeterliliklerine ulaşılabilir. 

 

 

 

http://tyyc.yok.gov.tr/


Adım 3.  

Örnek dosyalarda paylaşılan örnek excel dosyasını inceleyiniz. Aynı formatta tabloyu 

programınız için oluşturunuz. Tabloda orta hücre grubunda numaralarıyla belirtilen 

program çıktılarının sol tarafına temel alan yeterliliklerini, sağ tarafına TYYÇ 

maddelerini yerleştiriniz. Sağdaki ve soldaki yeterlilik gruplarının simetrik olmasına 

dikkat ediniz. Başka bir deyişle, solda temel alana ilişkin beceriler listelenmiş ise, sağda 

da yeterlilikler çerçevesinde tanımlanan beceri maddelerinin yerleştirilmesi gerekir. 

Madde sayıları aynı olmadığı için sağda veya solda bazen hucreler boş kalabilir.  

Orta blokta verilen program çıktı numaraları 25e kadar tanımlanmıştır. İlgili programın 

daha az çıktısı varsa, fazla sütunları silebilirsiniz. Böylece çıktı kalitesi daha iyi 

olacaktır. 

 

Tabloda yeterlilikler yerleştirildikten sonra, karşılaştırmalar yapılarak yeterlilik-

program çıktısı ilişkisinin varlığı sorgulanır. Sol taraftaki temel alan yeterliliklerini 

sağlayan program çıktıları için ilgili kesişim hücresine “A” harfi yazılır. Ayırdedici olması 

açısından, harf için temel alan yeterliliği bölümünün rengiyle uyumlu bir renklendirme 

yapılır. Aynı şekilde, sağ tarafta listelenen yükseköğretim yeterlilikleri için “T” harfi ile 

ilişki belirtilir ve sağdaki bölümle uyumlu bir renk atanır. Her iki yeterlilik tanımı ile ilgili 

bir program çıktısı ise, hücrede iki harf de görünür. 

İlişki tanımları yapılırken, program çıktılarını hatırlamak amacıyla, geçici olarak, çıktı 

numaralarının üzerine ya da tablonun altına kopyalamak etkin olabilir. Ancak dosyayı pdf 

 

 

 

 



formatında kaydetmeden önce özellikle program çıktı numaralarının üzerinde uzun 

metinler kalmamasına dikkat edilmelidir. 

Adım 4.  

Tabloda tüm ilişkiler tanımlandıktan sonra, sayfa yapısı tablodaki tüm sütunları 

kapsayacak şekilde ayarlanıp, pdf formatında kaydedilmelidir. Hem excel dosyası hem de 

pdf dosyası için tanımlayacağınız dosya adı DEU otomasyon menülerinde kullandığımız 

bölüm kod numarası olmalıdır. Örneğin İşletme Fakültesi>İşletme Bölümü: 1162tr. Örnek 

excel dosyasını ve pdf dosyasını http://web.deu.edu.tr/bologna sayfasında verilen 

linklerde bulabilirsiniz. 

Adım 5.  

Türkçe olarak hazırladığınız excel tablosunun bir de İngilizcesini düzenlemeniz 

gerekmektedir. TYYÇ ve bazı temel alan yeterliliklerine ait İngilizce örnek dosyaları 

http://web.deu.edu.tr/bologna sayfasında verilen linklerde bulabilirsiniz. Tabloların 

İngilizce düzenlenmiş versiyonu için “bölümkodu_en” adı kullanılabilir. Örneğin İşletme 

Fakültesi>İşletme Bölümü: 1162en. 

Adım 6. 

Tamamlanan dosyalar bir üst birimde toplanmalı (Yüksekokul Müdürlüğü, Fakülte 

Dekanlığı, Enstitü Müdürlüğü gibi) ve üst birim yönetimi tarafından kontrol edilip 

bolognayardim@deu.edu.tr adresine gönderilmelidir.  

Önemli Not. 

Örnek şablon üzerinde TYYC/PC eşleştirmenizi yapmanız gerekmektedir. Burada Program çıktıları 

sistemde en fazla 20 bölümlerde en fazla 20 tane program çıktısı/program yeterliliği olduğu 

düşünülerek 20 tane sütun konmuştur. Eğer bölümünüzün 10 program çıktısı var ise Program 

yeterliliği 1-10 arası olacak diğer 10 sütun silinecektir. Örnek olarak sizlere gönderilmiş olan 

işletme fakültesi işletme bölümü excel dosyasına bakılabilir. 

Bir başka önemli nokta ise excel dosyasında bir a4 (yatay olarak) sığabilmesi adına sizlere şablon 

gönderilmiştir. Dolasıyı ile veriler girilirken sağa doğru a4 boyutu aşılacak şekilde gönderilmemesi 

gerekmektedir. Elbette 2-3 sayfaya veri aynu formatta excel dosya pdf’ye dönüştürüldüğünde 

uzayabilir.  

Birim Ağacında Olmayan Doktora ve Ön Lisans Programları İçin; http://web.deu.edu.tr/bologna/ Adresinden 

Pazartesi Günü Listeyi Alabileceksiniz. Ön Lisans ve Yüksek Lisans Birim Kodu Listesini Alabileceksiniz.  Pazartesi 

günü 

Bilgi Paketi Birim Ağacında Olan Bölümler İçin; Ekran Görüntüleri ve Birim Kodu Açıklaması Resimler Üzerinde 

Anlatılmıştır.  
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