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YÜKSEKÖĞRETİMDE TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER 
ÇERÇEVESİ (TYYÇ), PROGRAM VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI 

ve İŞ YÜKÜ TEMELLİ KREDİ SİSTEMİ 



Yeni Yükseköğretim Sistemi



Türk Yükseköğretim Sistemi ve 

Bologna Sürecinin Ortak Hedefleri

 Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin  hangi bilgi beceri 
ve yetkinlikler kazandırarak verildiği  kolayca bilinebilen (Yeterlilikler 
çerçevesi, AKTS-Diploma Eki)

 Verdiği dereceler diğer ülkelerde de tanınan (ortak derece, öğrenci ve 
öğretim elemanı değişimi)

 Mezunların dünyanın diğer ülkelerinde de kolay istihdam imkanı bulduğu 
(istihdam edilebilirlik)

 Rekabet edebilir (kalite güvence sistemleri)

 Öğretici değil öğrenen merkezli

 İhtiyaçlar doğrultusunda sürekli yenilenebilen

 Toplumun bütün  kesimlerine, nüfusa orantılı olacak şekilde 
yükseköğretime erişim fırsatları sunan (hayat boyu öğrenme ve sosyal 
boyut) 

bir yükseköğretim sistemi oluşturulmasıdır.



Yükseköğretim Kalite Güvencesi





Dinamik Bir Süreç





Yeterlilikler Çerçeveleri 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

Alana Özgü Yeterlilikler

Program Yeterlilikleri

Ders Öğrenme Kazanımları 
(Kazandırılan Bilgi, 

Beceri ve Yetkinlikler)



Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 Eğitim-öğretim düzeyleri arasında yatay ve dikey geçişleri 

anlaşılabilir hale getirir ve kolaylaştırır.

 Seçilen dersler ve programlar tamamlandığında hangi 

yeterliliklere sahip olunacağının, yani nelerin bilineceğinin,

neler yapılabileceğinin ve hangi yetkinliklerin kazanılacağının 

önceden bilinmesini sağlar.

 Öğrencilerin bölüm/programlarını ve derslerini bilinçli 

seçmelerine yardımcı olur.

 Öğrencilerin öğrenim programları dışındaki faaliyetlerle 

öğreneceklerinin anlaşılır olmasını sağlar.













Paydaşların Etkileşimi



•Düzeyler

•Profil

•Diploma

• Düzey

Tanımlayıcıları   

• Öğrenme Kazanımları

•Öğrenci İş Yükü

•Krediler(AKTS)

YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik

KALİTE GÜVENCESİ

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi













Program Çıktıları Belirlenirken:



İhtiyaç Analizi 



Program çıktılarının belirlenmesinde 

dikkat edilmesi gereken hususlar



Eğitim Planı Tasarımı:





Dersin Amacı:



Öğrenme Çıktıları:







Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri



Dersin Ölçme Yöntemleri







 r





AKTS kredisi ancak belirli bir zaman içinde ölçülen öğrenci iş 

yükünü ifade eder.



AKTS nedir?
 Bir akademik tanınma aracıdır. 

 Amaç: 

 eğitim-öğretim etkinliklerinde Avrupa kapsamında 

bütünlük sağlamaktır.

 Öğrencilerin uluslararası değişim programlarında  aldıkları 

dersler ve bu derslerdeki değerlendirme denkliğini 

sağlamak. Öğrencilerin derslerde kazandığı çıktıların, 

karşılıklı tanınmasını sağlamak.

AKTS Kredisi: Derste hedeflenen öğrenme
kazanımlarını edinebilmek için, öğrenenin
harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak
belirlenen kredidir.



İş yükü nedir?  

Öğrencinin herhangi bir eğitim faaliyeti için
harcadığı ortalama süredir.

Yani; Bir dersin başarıyla tamamlanması için
gerekli olan tüm eğitim faaliyetlerini yerine
getirmek için gerekli zamanı tanımlar.

Derse katılım, ders içi ve dışı eğitim etkinlikleri,
proje hazırlamaya ayrılan süre, birlikte ve
bireysel çalışma süresi, sınavlara hazırlanma,
ödev hazırlama, quiz sınavları, arazi çalışması,
atölye çalışması, laboratuvar, seminer- sunum
hazırlama vs.



İşyükü

Bir öğrencinin bir yıllık tahmini iş yükü: 1500 ile 

1800 saat aralığındadır.

Bir dönem = 30 AKTS kredisi = 750-900 saat iş yükü 

Bir yıl = 60 AKTS kredisi = 1500-1800 saat iş yükü 

1 AKTS kredisi = 25 – 30 saatlik iş yüküne denk 

gelmektedir.



Temel ilke 

İş yükünün gerçekçi bir bakış açısıyla ve 

dayanaklarıyla tahmin edilmesidir. 

Akademik Yıl: 28 hafta
1 Dönem: 14 Hafta
Haftalık Çalışma Saati: ~45 saat
Yıllık Çalışma Saati: ~ 1530 saat/yıl (765 saat/dönem)
1 AKTS kredisi başına düşen iş yükü: 1530 saat / 60 
AKTS = ~ 25.5 saat



İş yükünün temel dayanakları
Öğrenme faaliyetleri beyan edilmelidir:

 Sınav sayısı

 Sunum sayısı 

 Proje sayısı

 Ödev sayısı vb

 Laboratuvar

 Rapor  vb.

Ders bilgi formlarına bu bilgiler 

gerçekçi bakış açısı ile girilmelidir 



İş yükü hesaplanırken

Öğrenciye her ders için iş yükü sorulması gerekir 

 Araçlar: 

Anket

Öğrencilerle görüşme

Odak gruplarının seçilmesi

Rastgele öğrenci grubu seçilmesi 

 İş Yükü ve anketler öğrencilere çok iyi anlatılmalı

 Öğretim üyesinin beyanı ile öğrenci anketleri eşleştirilmeli

 Anket değerlendirme yöntemleri geliştirilmeli

 Çıktılar İş yükü hesabına aktarılmalı



26-30 
da 

olabilir







AKTS hesaplama-iyileştirme süreci

 Dönem içinde veya sonlarında yapılan AKTS 
anketleri ile AKTS değeri hesaplanır 

 Öğretim üyesinin görüşleri ve değerlendirmeleri 
dikkate alınır. 

 1 yıllık eğitim dönemi sonunda AKTS değerleri 
revize edilebilir. 

 Bölüm/Anabilim dalı kurullarında her dönem için 
hazırlanılan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı 
AKTS kredileri tartışılarak, gözden geçirilmelidir



Ülkeler
Saat 

kapsamı/akademik yıl

Saat 

kapsamı/kredi
Bildiri Şekli

Avusturya 1,500s 25s Kanun

Belçika (Fl) 1,500/1,800s 25/30s Kararname (Flaman seviyesindeki kanun)

Belçika (Fr) 1440s 24s Kararname(Fransız toplumundaki kanun)

Çek 

Cumhuriyeti
1,500/1800s 25/30s

Faydalı uygulama, AKTS temel belgelerinin 

önerilmesi.

Kıbrıs 1500h/1800s 25/30s
Yüksek öğretim için yeni kanun (2008 yılı göz 

önüne alınarak)

Danimarka 1,650s 27/28s Bakanlıktan gelen mektuplar

Estonya 1,560s 26s Üniversite kanunu

Finlandiya 1,600s 27s Devlet konsey kanunu

Fransa 1,650s 25/30s Üniversite başkanlar konferansı önerisi

Almanya 1,800s 30s

KMK (Kultusministerkonferenz= Federal 

Devletler Bakanları Daimi Konferansı). 

Akreditasyon unsuru

Yunanistan 1,500/1,800s 25/30s Bakanlık kararı



Dersin adı İşyükü
orantı 

hesabıyla tüm 
derslere göre

ders 1 150 6

ders 2 130 5

ders 3 120 4

ders 4 170 7

ders 5 195 8

Toplam 
İşyükü 765 30

HESAPLAMA

Toplam 765 
işyükü

30 AKTS ye 
karşılık ise 150 işyükü

kaç AKTS 
olur?

(150*30)/765=6 

AKTS

Alternatif Bir Yöntem 



Sıkça Sorulan Sorular

Bologna Süreci çalışmaları eğitim-öğretim 
programlarının yeniden yapılandırılması 
mıdır?

Bu süreç, eğitim-öğretim programlarınızı gözden 
geçirmeniz ve yenilemeniz için bir fırsattır. Bu 
güncelleme eski eğitim-öğretim programının 
tamamen bırakılması ve yeni programa geçiş 
şeklinde olabileceği gibi bazı güncel değişiklikler 
yapılması şeklinde de olabilir. Eğitim-
öğretim programlarının ne ölçüde yenileneceği 
bölüm akademik kurullarının insiyatifindedir.



TYYÇ temel alan yeterliliklerinde mesleki ve 
akademik olmak üzere iki yeterlilik türü 
görülüyor. Programımız için hangi yeterlilik 
türünü seçeceğiz?

Önlisans programları mesleki temel alanı göz önüne 
alarak, lisans ve lisansüstü programlar, kendi 
program yeterliliklerini göz önüne alarak uygun 
yeterlilik türünü (mesleki veya akademik) 
belirlemelidir.

Program yeterlilikleri maksimum kaç olmalı?

En fazla 15 civarında olması tercih edilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular



AKTS için üst sınır var mı?

İki yarıyıllık bir programda derslerin AKTS toplamı 
her bir yarıyıl için 30, toplam 60 AKTS dir. Bu 
durumda 4 yıllık bir lisans programının kredi 
miktarı 240 AKTS'dir. Çeşitli nedenlerle derslerini 
düzenli alamayan bazı öğrenciler bir yarıyılda 
30'un altında kalabilir ya da üzerine çıkabilirler. 
Ancak mezuniyet durumunda öğrencinin 240 
AKTS lik dersi almış olması beklenir.

Sıkça Sorulan Sorular



Lisansüstü tez yazım (Özel Konular) 
aşamasında olan öğrenciler 30 AKTS'yi nasıl 
hak eder?

Öğrenci tez çalışması süresince başarılı olduğu 
yarıyıl için 30 AKTS almayı hak eder. Başarısızlık 
veya diğer nedenlerle uzatılan tez dönemleri 
(yarıyıl) için AKTS kredisi verilmez.

Sıkça Sorulan Sorular



Tez Semineri dersinin AKTS kredisi bazı 
bölümler için ortak olabilir mi?

Bu duruma iş yükü açısından bakmak 
gerekmektedir. Bir bölümün açtığı seminer 
dersinin öğrenci iş yükü daha fazla, diğerinin 
daha az olabilir. Bölümler her seminer dersinin 
işyükünün aynı olacağını İç kalite mekanizması ile 
garanti altına alabileceklerse ortak AKTS 
belirlenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular



Tüm dersleri seçmeli olan bölümler nasıl 
çözüm bulabilir?

Bu durum tüm dersleri seçmeli olan bölümlerdeki 
öğrencilerin, tüm dersleri kendi istediği gibi 
seçmeli derslerden rastgele seçerse, programın 
yeterliliklerini nasıl kazanacağı sorusunu 
gündeme getirir. Bir programın mutlaka çekirdek 
derslerden oluşan bir kısmı olmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular



 Ders tanıtım formları (ders izlenceleri)/ bilgi paketleri 
sürekli güncellenmeli çünkü kalite odaklı yaklaşımlar, YÖK 
Kalite Kurulu nun bağımsız ve kendi bütçesine sahip bir 
kurum olması ile birlikte öne çıkarken, kalite sürekli daha 
iyiyi arayarak ortaya çıkabilmektedir. 

 Önceki ders tanıtım formlarımızda (ders izlencelerinde) 
sürekli eleştirilecek bir şeyler olacaktır çünkü kalite böyle 
iyileşir.

 İşyükü hesaplamaları güncel ve gerçekçi olmalıdır: Bu 
noktada kontenjan ve öğr.üyesi açığı kısıttır. Bu konularda 
YÖK’e talepler iletilmiştir ve iletilecektir.  

 Ölçüm yöntemlerinde sorunlar vardır. 400 kişilik bir sınıfta 
herkese nasıl sunum yaptırılabilir!

Son söz



Faydalanılan Kaynaklar

 Prof. Dr. Hasan Mandal’ın sunumu

 Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın sunumu

 Prof. Dr. Mehmet Durman’ın sunumu

 Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun sunumu

 Prof. Dr. İlgi K. Kapdan’ın sunumu.

 Bologna Dökümanları
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