
Yeni müfredata göre 

transkriptini kontrol ederken 

ve AKTS hesabı yaparken 

nelere dikkat etmelisin?



HEDEFİN : 240 AKTS KREDİYİ 

BAŞARMAK 😀

• Mezun olabilmen için toplamda asgari 240 AKTS’ye ihtiyacın var.

• Müfredatında yer alan tüm zorunlu (Alan zorunlu + UFND + YÖK
zorunlu) dersleri ve AKTS ihtiyacın kadar seçmeli ders seçmen ve bu
derslerin tümünden başarılı olman gerekir.

• Mezun olabilmen için yeterli kredileri toplasan bile transkriptinde başarısız
(F) veya (W) notlu dersin olmamalı.

• Mezun olabilmen için genel not ortalaman asgari 2.00 / 4.00 olmalı.



Öncelikle dikkat etmen gereken hususlar: 

Bugüne kadar elde ettiğin ve mezun olman için elde etmen gereken AKTS 

miktarını tespit ederken,

Transkriptindeki (F) veya (W) ile notlandırılmış

derslerinin AKTS değerini dikkate alma!!! 

Sadece başarılı olduğun derslerinin AKTS 

değerlerini dikkate al !!!



MEZUNİYETİNE GİDEN YOLDA ŞU 

ADIMLARI ATMAN GEREKİYOR:

I. ADIM                        MÜFREDATTA 

BULUNAN TÜM ZORUNLU DERSLERİ 

BAŞARMAN GEREKİR. 



Müfredat değişti. Kafanda sorular uçuşuyor. 

Paniğe gerek yok. 

Şunlara dikkat etmen gerekli:

• ✔ Yeni müfredatta adı değişen dersler var. Böyle bir dersi başardıysan,

tabloda karşılığında yer alan dersi başardığın anlamına gelir.

Örneğin İş Hukuku I dersini başardıysan, Bireysel İş Hukuku dersini

başardığın anlamına gelir.

•



Dikkat!!!
• ✔ Zorunlu dersken seçimlik ders haline getirilen dersler var. Örneğin

Deniz Ticareti Hukuku dersi böyle. Bu dersi başardıysan, 4 AKTS kredi

tasarruf ettin. Bu AKTS’lerin elbette boşa gitmeyecek (Biz buna «artık

AKTS» diyoruz. İstersen aşağıda artan kredi diye kullanalım).

Başarman gereken Türkçe seçmeli ders AKTS’lerinden bunları

düşebilirsin. Bütün Türkçe seçmeli dersler 3 AKTS değerinde olduğuna

göre, bir seçmeli dersten tasarruf ettin. 1 AKTS cebinde.

• ✔Bu dersi başaramadıysan, başka bir Türkçe seçmeli ders alabilirsin. Bu

dersi mutlaka öğrenmek istiyorsan elbette tekrar seçebilirsin.



Dikkat!!!

• ✔ Bazı zorunlu derslerin AKTS’leri azaltıldı.

Örneğin Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku dersi 5 AKTS iken şimdi 4
AKTS. Bu dersi başardıysan elbette yeniden başarmana gerek yok. Üstelik 1
AKTS de tasarruf ettin. Bu da boşa gitmeyecek.

Bu cebindeki 1 AKTS’yi, toplaman gereken Türkçe Alan Seçmeli Derslerin
AKTS değerinden düşebilirsin. Böyle 3 AKTS toplasan bir seçmeli dersten
kurtulursun. Öğrenmek istediğin ders varsa kredi ihtiyacın olmasa da elbette bu
dersi seçebilirsin.



ÖZETLE; 

• Kredisi azalan zorunlu dersleri eski müfredatta aldıysan, 

artan krediyi alan seçmeli ders kredisinden kullanabilirsin !



• ✔ Seçmeli dersken zorunlu derse dönüşen bir dersin var. Sosyal

Güvenlik Hukuku. Bu dersi seçmeli ders olarak başardıysan, yeni

müfredattan bir zorunlu dersi daha başardığın anlamına geliyor.

• Başaramadıysan veya almadıysan, artık almak ve başarmak
zorundasın.



ESKİ MÜFREDATTAKİ İŞ HUKUKU II 

DERSİNİ BAŞARDIN MI? GÜZEL HABER 

VAR!!
• İş Hukuku - II dersini başardıysan, artık yeni müfredatta

zorunlu ders haline getirilen Sosyal Güvenlik Hukuku

dersini almaya mecbur tutulamazsın. Bu dersi başardığını

kabul ettik. İntibak esaslarında lehine hüküm getirdik.



ŞİMDİ AŞAĞIDAKİ SORULARI 

CEVAPLAYALIM
1. Elindeki transkriptini yeni 2018-2019 Hukuk Fakültesi müfredatı ile

karşılaştırdığında bugüne kadar alman gereken zorunlu derslerini tamamladın
mı? Eksikler var ise, hangileri?

% 30 İNGİLİZCE MÜFREDATA TABİ ÖĞRENCİ İSEN : 

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ZORUNLU DERSLERİNİ 

TÜRKÇE MÜFREDATA TABİ ÖĞRENCİ İSEN : 

TÜRKÇE ZORUNLU DERSLERİNİ  alıp almadığını, 

transkriptinde yazan dersleri yeni müfredatta yer alan dersler ile karşılaştırarak 
tespit edebilirsin.



• ✔ Geldiğin sınıfa kadar olan zorunlu dersleri

karşılaştırdın.

Dikkat et! Eşya Hukuku artık 3. sınıf değil, 2. sınıf

dersi. Sen eşya hukuku almadan 3. sınıfa mı geçtin?

Eşya hukukundan kurtulamazsın. Bu bir zorunlu

ders. Bu dersi alman gerekiyor.



II. ADIM % 30 İNGİLİZCE MÜFREDATA TABİ ÖĞRENCİ İSEN, 

MEZUN OLABİLMEK İÇİN ELDE ETMEN GEREKEN 72 AKTS İNGİLİZCE 
DERS KREDİSİNİN NE KADARINI TAMAMLADIN?

Dikkat!! 

Bu hesaplamayı yaparken Hukuk Fakültesinden İNGİLİZCE olarak aldığın tüm 
zorunlu ve seçmeli dersler ile BUGÜNE KADAR İNGİLİZCE olarak aldığın TÜM
UFND kodlu dersleri dikkate almalısın.

Dikkat!

UFND 070 Sosyal Sorumluluk dersi, Türkçe olup bu dersi ingilizce AKTS hesabına 
dahil edemezsin.



UFND ile ilgili güzel haber!!!!!!! 👏

• Şimdiye kadar aldığın tüm UFND derslerinin AKTS’lerini,
toplaman gereken ingilizce AKTS’lerinden düşebilirsin.

• Ancak dikkat et! Bundan sonra fazladan UFND alırsan, bu
fazla UFND dersinden topladığın AKTS’yi başka derslerin
AKTS değeri olarak kullanamazsın.

Dikkat!

UFND 070 Sosyal Sorumluluk dersi, Türkçe olup bu dersi 
ingilizce AKTS hesabına dahil edemezsin.



• BUGÜNE KADAR ALDIĞIN İNGİLİZCE DERS KREDİSİ 72 AKTS 

DEĞERİNİ AŞIYORSA ARTAN AKTS KREDİN NE OLACAK ?

• CEVAP : ARTAN AKTS KREDİN YİNE BOŞA GİTMEYECEK.

• ÇÜNKÜ BU ARTAN KREDİYİ TÜRKÇE ALAN SEÇMELİ DERS

AKTS DEĞERİ OLARAK HESAPLAMANA DAHİL EDEBİLİRSİN.



Bu örnekleri dikkate alarak

• YENİ MÜFREDAT İLE YAPTIĞIN KARŞILAŞTIRMA SONUNDA

BAŞARILI OLDUĞUN TÜM DERSLERDEN ELDE ETTİĞİN AKTS’

LERİ TOPLA. BASİT BİR TOPLAMA İŞLEMİNDEN SÖZ EDİYORUZ.

KAREKÖK FALAN ALMIYORSUN. KENDİN YAPABİLİRSİN.



SEÇMELİ DERS SEÇERKEN 

ZORLANIYOR MUSUN? NEDEN?

• Kayıtlı bulunduğun sınıftan bağımsız olarak, ilgili

güz veya bahar döneminde açılan alan seçmeli

derslerden dilediğine kayıt yaptırabilirsin.

• Dikkat et! 1. sınıfta 3. sınıf dersi seçersen

zorlanabilirsin. Sonra başaramadım diye üzülme!

•



Son bir uyarı!!!

Yeni müfredatta YÖK zorunlu derslerinin (Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I-II
ile Türk Dili I-II) AKTS değeri değişti.

• Eski müfredatta bu derslerin hepsinden başarılı oldu isen 4 AKTS kazandın.

Yeni müfredatta bu derslerin AKTS değeri: 8 AKTS. Oysa sen bu zorunlu dersleri
eski müfredat döneminde başardıysan, sadece 4 AKTS kazandın.

 240 AKTS’ye giden yolda bu dersler sana sadece 4 AKTS kazandırdı.

 Kalan 4 AKTS’yi, dilersen Türkçe alan seçmeli ders, dilersen İngilizce alan seçmeli
ders seçerek tamamlayabilirsin.

Yaptığın hesaplama sonunda bunun sana ek yük getirmediğini göreceksin 


