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OLUŞTURMA İLKELERİ 
 



• Ders planında yer alan derslerin en az % 25’i 
seçmeli derslerden oluşmalıdır.  

– Yani toplam 120 kredi (AKTS)’lik ders planında 
öğrencinin alması gereken en az 30 kredi  (AKTS) 
seçmeli ders yer alması gerekmektedir.  

– Bölümlerde her yarıyıl öğrencilerin seçmesi 
gereken seçmeli ders sayısının en az iki katı aktif 
seçmeli derslerinin olması gerekmektedir.  

 



• Meslek Yüksekokulunun tüm önlisans programlarından öğrencilerin 
seçebileceği MYO Ortak Seçmeli Ders havuzu oluşturulacaktır.  
– Programlar ders planlarındaki seçmeli dersler arasında (2+0) saat 3 

kredilik (AKTS) herhangi bir döneme (1.dönem hariç) bir adet MYO 
Ortak Seçmeli Ders (Alan Dışı Seçmeli Ders) için alan ayırmalıdır.  

– Seçmeli ders havuzuna her program meslek yüksekokulunun diğer 
programlarından öğrencilerin seçebileceği birinci öğretim ve ikinci 
öğretim ayrı ayrı olmak üzere iki adet (2+0) saat 3 kredilik (AKTS) ders 
önermelidir. (1.Ö/2.Ö, 1 ve 2ö’deki ders birbirinin aynısı olabilir) 

– Dersler her yarıyıl açılabilecek nitelikte olmalıdır. Öğrenciler kendi 
bölümleri tarafından önerilen havuz dersini alamazlar. Dersi kaç 
öğrencinin seçebileceğine dair kota ve görevlendirilecek öğretim 
elemanının ismi dersi verecek bölüm tarafından her yarıyıl başlamadan 
en az on beş gün önce Rektörlüğe bildirilmelidir. 

– MYO Ortak Seçmeli Derslerinin meslek yüksekokulu içerisinde aynı gün 
ve saatte yapılması planlanmaktadır.      



• Ders planlarında her yarıyıl standart 30 kredilik 
(AKTS) ders olmalıdır. 

 

• Seçmeli derslerin saat (teori+uygulama) ve 
kredilerinin (AKTS) eşit olması gerekmektedir. (3 
AKTS) 

 

• Bölümlerin ders planında tek staj olması 
durumunda Staj dersi 4. yarıyılda, iki staj olması 
durumunda Staj 1 ve Staj 2 dersleri 2. ve 4. 
yarıyıllarda yer alır. 30 iş günü staj 8 krediye 
(AKTS) karşılık gelmektedir.  

 



• Bölümlerin ders planlarında 4. Yarıyıla (0+0) 
saat 1 kredi (AKTS) lik zorunlu Kültürel 
Etkinlikler dersinin yer alması gerekmektedir.  

 

– Kültürel Etkinlikler Dersinin Yapılış Yöntemi: 
Öğrencinin öğrenimine başladığı tarihten itibaren 
katıldığı etkinlikler bilgi sistemine kaydedilecektir, 
4. Yarıyıl sonunda katıldığı etkinlik sayısına göre 
notlandırılacaktır.  



AKTS NASIL HESAPLANIR? 



• AKTS(ECTS), bir öğrenciyi tam zamanlı bir işçi 
gibi düşünerek her bir derse harcadığı iş 
yükünü sayısal olarak belirten bir rakamdır. 

 

• Öğrencinin ilgili ders için yaptığı tüm 
faaliyetler için harcadığı süre (toplam iş yükü) 
hesaplanır. Her dersin hocası kendi dersine ait 
gereklilikleri ortaya çıkarıp buna göre AKTS 
kredilerini belirler. 



Üniversitemizde aşağıdaki kriterleri dikkate almaktayız: 
• Ders süresi (hafta başınax14)(sınav haftaları hariç) 
• Sınıf dışı ders çalışma süresi (hafta başınax14) 
• Ödevler (dönem boyunca) 
• Sunumlar (dönem boyunca) 
• Projeler (dönem boyunca) 
• Laboratuar Çalışmaları (Dönem boyunca) 
• Arazi ya da alan çalışması (dönem boyunca) 
• Ara sınavlara çalışma için harcanan süreler 
• Yarıyıl Sonu Sınavına çalışma için harcanan süreler 
Yukarıdaki faaliyetler için dönem boyunca harcanan 
toplam süre hesaplanır. Bulunan rakam 30’a bölünerek 
AKTS kredisi hesaplanmış olur. (30 saat = 1 AKTS kredisi) 

 



• Yukarıdaki faaliyetler için dönem boyunca 
harcanan toplam süre hesaplanır. Bulunan 
rakam 30’a bölünerek AKTS kredisi 
hesaplanmış olur. (30 saat = 1 AKTS kredisi) 

 



Örnek Hesap: 

Herhangi bir ders için; 

• Haftada 3 saat (teo+uyg+lab) yüzyüze ders yapılırsa (14 hafta x 3 saat = 
toplam 42 saat), 

• Öğrenciler bu ders için dönem boyunca 5 adet ödev yaparak her bir ödev 
için 2’şer saat vakit harcarsa (5 ödev x 2 saat = toplam 10 saat), 

• Her hafta dersten sonra 1 saat ders tekrarı yaparsa (14 hafta x 1 saat = 
toplam 14 saat), 

• Dönem sonunda 1 adet sunum yapabilmek için 5 saat hazırlık yaparsa (1 
sunum x 5 saat= toplam 5 saat) 

• Dönem içi 1 ara sınav için 5 saat çalışırsa (1 sınav x 5 saat = toplam 5 
saat), 

• Yarıyıl sonu sınavı (Final) için 10 saat çalışırsa (1 sınav x 10 saat = toplam 
10 saat) 

Sonuçta öğrenci bu ders için 42+10+14+5+5+10 = 86 saat zaman harcamıştır. 

Bu dersin AKTS Kredisi = toplam iş yükü / 30 hesabına göre; 

AKTS Kredisi = 86 / 30 = 3 AKTS elde edilir. 

Yukarıdaki hesaba dayanarak AKTS kredisinin genel olarak ders saatine eşit ya 
da yüksek olması gerektiği belirtilmektedir. 

Yukarıdaki hesaplar bilsis sisteminde kolaylıkla yapılabilmektedir. 
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