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SIKÇA SORULAN SORULAR 

Soru: AKTS NEDİR, NE İŞE YARAR, NASIL HESAPLANIR? 

AKTS, Avrupa Kredi Transfer Sistemi anlamına gelir. 30’un üzerinde Avrupa ülkesinin 2001 yılında 

başlattığı “Bologna Süreci”ni kabul eden Türk üniversitelerinde de uygulanan bir kredi sistemidir. AKTS dünya 

genelindeki üniversitelerin eşit bir seviyeye gelmesine zemin hazırlamaktadır.  

AKTS hesaplaması seçmeli ve zorunlu tüm dersler için yapılmaktadır. Bununla birlikte tez dönemi, 

uzmanlık dönemi, seminer, proje, alan çalışması vb. gibi program dâhilindeki çalışmalar için de AKTS kredisi 

hesaplanır. Diğer bir deyişle AKTS haftalık ders saati hesabına göre belirlenen klasik kredi sistemine göre 

öğrencinin toplam iş yükünü belirtmesi ve uluslararası standartların sağlanması açısından önemlidir. 

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle, 10.05.2021 tarihli 31480 sayılı “Yozgat Bozok 

Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği”ne göre Kredi sisteminden çıkmış 

olup, AKTS kredi sistemine geçmiştir.  

AKTS Ne İşe Yarar? 

AKTS bir yükseköğrenim programındaki öğrenme çıktılarının diğer yurtiçi ya da yurtdışı üniversitedeki 

karşılığını göstermesi bakımından kurumlar arası denklik ve kredi transferi işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Bir 

öğrenci yurt içinde veya yurt dışında başka bir üniversitede aynı bölümü okumak istediğinde hak kaybı 

meydana gelmemesi açısından son derece önemlidir. Bunun yanında öğrencilerin hareketlerinin 

kolaylaştırılması ve üniversitelerde eşitlik sağlanması için son derece önemlidir.  

AKTS Nasıl Hesaplanır? 

1 AKTS kredisi 25 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. “Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 13/6  maddesine göre öğrencilerin bir dönemde öngörülecek 

AKTS kredi toplamı 30, bir yılda alacağı AKTS kredi toplamı 60’tır. Aynı Yönetmeliğin 13/7 maddesine göre 

4 yıl süreli lisans programları 240 AKTS Kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS Kredisinin nasıl 

hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

NOT: Yukardaki Yönetmeliğin 19/8 maddesine göre Danışmanın onayı ile öğrenciler bir yarıyılda 

(dönemde) en çok 45 AKTS kredi, bir öğretim yılında ise en çok 90 AKTS kredilik ders alabiliriler.   

 Öğrenciler, dört yıllık eğitim sonunda toplam 240 AKTS kredisi toplayarak mezun olmaya hak 

kazanır.  

 Yukarıda da değinildiği gibi AKTS uygulaması mezuniyet şartıdır ve üniversiteler/programlar arası 

geçişte temel kriterdir.  

 Öğrenci yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde başarmış olduğu bir dersi başka bir üniversitede 

saydırabilir, kredi transferi yapabilir.  

 


