
Müfredatların güncellenmesi ve Bologna bilgilerinin işlenmesi ile ilgili soru ve sorunlarınız için 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sistem Odasını arayabilirsiniz. 

(+90) 382 288 3134 & (+90) 382 288 3135 

 

TÜM BÖLÜM BAŞKANLARIMIZA "TYYÇ & PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ" HAKKINDA DUYURU 

Bologna İşlemleri menüsü altında bulunan "TYYÇ & Program Yeterlilikleri İlişkisi" alanının bölüm başkanları 

tarafından doldurulması gerekmektedir.  

Not: 1. ve 2. öğretim olan bölümlerde sadece 1. Öğretim programları için doldurulması yeterlidir. Bu kısmın 

nasıl doldurulacağı aşağıda görsel olarak anlatılmıştır. 

 Bölüm Başkanı hesaplarından giriş yapılarak "TYYÇ Temel Tanımlamaları" kısmına giriş yapılacaktır.  

 

 

 

 

 



Müfredatların güncellenmesi ve Bologna bilgilerinin işlenmesi ile ilgili soru ve sorunlarınız için 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sistem Odasını arayabilirsiniz. 

(+90) 382 288 3134 & (+90) 382 288 3135 

 Açılan ekrandan Fakülte / Bölüm / Program seçimi yapılacak ve (+) butonuna basılarak kayıt ekleme sayfasına 

girilecektir. 

 

 

 Bu ekrandan kayıt eklemek için öncelikle grup seçimi yapılması gerekmektedir. Grup seçimi yapıldıktan sonra 

Sıra No, Açıklama ve Açıklama (Ing.) kısımları doldurulacaktır. Bu kısmın doldurulmasında 4. Adım'a bakınız. 
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 Gruplar sistemde tanımlı halde bulunmaktadır. Grup seçimi yapıldıktan sonra her grupta kaç yeterlilik 

olduğuna bakılarak sayı verilecektir(Örneğin Bilgi grupunda 3 yeterlilik varsa bu gruba sıra numarası 1-2-3 

olacak şekilde ayrı ayrı açıklamalar girilecektir). Kaç yeterlilik olduğu ve açıklamalar 

http://www.tyyc.yok.gov.tr adresine girilerek oradan kopyalanacaktır. İngilizce açıklama kısmı Bölüm 

Başkanları tarafından girilecektir. 

 

 YÖK sitesinden TYYÇ Temel Alan ve Programları --> Temel Alan Yeterlilikleri kısmına giriş yapılır. 

 

Temel Alan - Yeterlilik Düzeyi ve Yeterlilik Türü(Akademik Ağırlıklı seçilecek) seçimleri yapılır. Hangi bölümlerin 

hangi Temel Alanda olduğu "Temel Alanda Yer Alan Türkiyedeki Eğitim- Öğretim Programları" bölümünden 

kontrol edilebilir. Seçimler yapıldıktan sonra her alana ait içerikler karşımıza çıkacaktır. Buradan 4. adımda 

bahsettiğimiz açıklama kısmına kopyalamak suretiyle otomasyondaki alanlar doldurulacaktır. 
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 Temel alanların girişi bittikten sonra aşağıdaki gibi bir görüntü ortaya çıkması gerekmektedir. 

 



Müfredatların güncellenmesi ve Bologna bilgilerinin işlenmesi ile ilgili soru ve sorunlarınız için 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sistem Odasını arayabilirsiniz. 

(+90) 382 288 3134 & (+90) 382 288 3135 

 "Program TYYÇ Matrisi" butonuna tıklanarak aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Bu kısım ilk olarak bütün 

kutucuklar boş şekilde karşımıza çıkacaktır. Buradan Program Yeterlilikleri hangi Temel Alan veya hangi Ulusal 

Yeterlilik Çerçevesi ile ilişkili ise o kısma tik konulacak ve kaydedilecektir. Yeşil kutucuklar Temel Alan, gri 

kutucuklar ise Ulusal Yeterlilik Çerçevesi kısmına aittir. 

 

 

 

 


