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1. AMAÇ
Bu yönergenin amacı, Yaz döneminde Koç Üniversitesi dışındaki akademik kurumlardan dersler
almak isteyen Koç Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri için izlenecek usul, esas ve
yöntemleri düzenlemektir.
2. KAPSAM
Bu yönerge Koç Üniversitesi’nde kayıtlı bütün lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler
ile sürecin yürütülmesinden sorumlu birim ve kişileri kapsar.
3. REFERANSLAR
3.1. 30 Mayıs 1997 tarihli 1997/09 sayılı Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı
– Madde 4.2
3.2. 11 Şubat 2010 tarihinde Koç Üniversitesi ile Stanford University arasında imzalanan
Stanford Summer International Honors Program (Stanford Yaz Uluslararası Onur
Programı)
3.3. 2 Nisan 2010/04 sayılı Üniversite Akademik Kurulu – Madde 4
3.4. 14 Mart 2012/03 sayılı Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı – Madde 9.2
3.5. 17 Temmuz 2012/ 07 sayılı Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı – Madde 4
3.6. 10 Ağustos 2012/08 sayılı Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı – Madde 6

4. SORUMLULUKLAR
4.1. Rektör: Bu yönergenin yürütülmesinden sorumludur.
4.2. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı: Bu yönergenin hazırlanmasından
sorumludur.
4.3. Öğrenciler: Süreci takip etmek ve yönerge kapsamındaki tüm kurallara uymakla
sorumludurlar.
4.4. Fakülte Dekanları ve Enstitü Müdürleri: Bu yönergenin uygulanmasından sorumludurlar.
5. TANIMLAR
5.1.

Rektör
Koç Üniversitesi Rektörü

5.2.

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Koç Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

5.3.

KÜ
Koç Üniversitesi
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5.4.

Fakülteler ve Enstitüler
Koç Üniversitesi’ne bağlı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp
Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İşletme Enstitüsü, Fen Bilimleri ve Mühendislik
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü

5.5.

Öğrenciler
Koç Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler

5.6.

Yaz Dönemi
Öğrencilerin Yaz ayları boyunca devam ettiği, Güz ve Bahar akademik
yarıyılları dışındaki dönemde sunulan akademik programlardır.

6. TEMEL PRENSİPLER
6.1.

Koç Üniversitesi, farklı kültürlerden insanlarla etkin iletişime girebilmeleri, değişik
ülkeler hakkında bilgi sahibi olmaları ve değişik deneyimler kazanmaları için
öğrencilerini Yaz dönemlerinde öncelikli olarak yurtdışındaki üstün nitelikli
okullardan ders almaları yönünde teşvik eder.

6.2.

Öğrencilerin, Koç Üniversitesi’nin amaçladığı akademik yetkinlikleri kazanmaları için
katıldıkları Yaz dönemi akademik programlarının üstün nitelikli üniversitelerde olması
şarttır.

7. YÖNTEM
7.1

Değişim Programları Dâhilindeki Yaz Okulları

7.1.1 Öğrenciler, Yaz dönemine katılmadan önce ön onay almakla yükümlüdürler. Yaz döneminde
alınan derslerin kredilerini Üniversitemize aktarmak isteyen öğrenci, gideceği okulu, almak istediği
dersleri, derslerin öğretim üyelerini ve derslere ilişkin içerik bilgilerini bir dilekçe ile bağlı bulunduğu
fakültenin dekanlığına sunarak ön onay ister.
7.1.2 Yaz döneminde alınacak derslerin, zorunlu dersler arasından olup olmayacağına ilgili Fakülte
Kurulları karar verecektir.
7.1.3 Alınan yaz derslerinin transferi aşağıdaki koşullara göre gerçekleştirilir:
Değişim programı kapsamında bir dönemde alınan tüm derslerin not ortalaması 2.00’ın altında ise tüm
dersler geçer notlu olup olmadıklarına bakılmaksızın notlarıyla birlikte transfer edilir.
Değişim programı kapsamında bir dönemde alınan tüm derslerin not ortalaması 2.00’ın üzerinde ise
öğrenci program bitiminde, isteği doğrultusunda, almış olduğu tüm dersleri notları ile transfer edebilir
veya başarı ile tamamlanan tüm derslerin sadece kredilerini transfer edebilir. Ancak kısmi olarak kredi
veya not transferi yapılamaz.
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Erasmus+ kapsamında yurtdışına gidecek her öğrencinin, KU’de alacağı tüm dersler tamamlanmış
olsa bile, 30 ECTS kredilik ders/tez çalışması/proje (Toplamda 15 KU kredisine eşdeğer) alması ve
kalan hibe miktarlarının ödenebilmesi en az 20 ECTS kredilik dersten (Toplamda alınan kredilerin
2/3’ünden) başarıyla geçmesi ve notlu olarak transfer gerekmektedir.
İkili anlaşma kapsamında Uluslararası Programlar Ofisinden burs alarak bir dönem giden öğrenciler
ise toplamda 9 KU (18 ECTS) kredisine denk gelen ders/tez çalışması/proje almalıdır.
Uluslararası Programlar Ofisi aracılığıyla yaz döneminde değişime giden öğrencilerin ders transfer
etmek isterlerse gittikleri kurumda asgari 4 ECTS (2 KU) kredisine denk gelen ders almalıdırlar.
7.1.4 Öğrenciler, öğrencilikleri süresince yaz döneminde değişim programına dahil olup olunmadığına
bakılmaksızın toplam 12 kredi saatini geçmeyecek şekilde kredilerini Koç Üniversitesi’ne aktarmayı
talep edebilirler.
7.1.5 Öğrenciler Yaz döneminde KÜ tarafından kabul gören ve ön onay aldıkları ders(ler)in kredilerini
KÜ’ye aktarmak istediklerinde, transkriptlerinin yaz dönemi dersleri aldıkları okul tarafından bağlı
bulundukları fakültenin dekanlığına gönderilmesini talep etmelidirler. Öğrencilerin KU-ÖİD’ye resmi
transkriptlerinin teslimini, dersi aldıkları Yaz dönemini takip eden bir sonraki Güz döneminin son ders
gününe kadar tamamlamaları gerekmektedir.
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7.2. Değişim Programları Dışındaki Yaz Okulları
7.2.1 Öğrenciler, Yaz dönemine katılmadan önce ön onay almakla yükümlüdürler. Yaz döneminde
alınan derslerin kredilerini Üniversitemize aktarmak isteyen öğrenci, gideceği okulu, almak istediği
dersleri, derslerin öğretim üyelerini ve derslere ilişkin içerik bilgilerini bir dilekçe ile bağlı bulunduğu
fakültenin dekanlığına sunarak ön onay ister. Bu dilekçe, alınması öngörülen derslerin ilgili olduğu
bölümlerin de görüşü alınmak kaydıyla, ilgili fakültenin yönetim kurulunca karara bağlanır. Ön onay
almadan ders alan öğrencilerin kredi transfer talepleri KÜ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Koç Üniversitesi’nde İngilizce işlenen derslerin yaz döneminde ders alınan kurumda da İngilizce
işlenmiş olma şartı aranır.
7.2.2 Yaz döneminde alınacak derslerin, zorunlu dersler arasından olup olmayacağına ilgili Fakülte
Kurulları karar verecektir.
7.2.3 Alınan yaz derslerinin KÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istisnai durumlar dışında sadece
kredileri transfer edilebilir; notları transfer edilemez. Öğrencinin katıldığı yaz programının itibarı,
kalitesi ve geçerliliği kredi transferinde belirleyicidir.
7.2.4 Öğrencinin Yaz döneminde aldığı ve kredilerini aktarmak istediği dersten en az ‘C’ notu alması
gereklidir. Geçti/Kaldı şeklinde notlandırılan derslerin kredilerinin aktarımı mümkün değildir.
7.2.5 Öğrenciler, öğrencilikleri süresince yaz döneminde değişim programına dahil olup olunmadığına
bakılmaksızın toplam 12 kredi saatini geçmeyecek şekilde kredilerini Koç Üniversitesi’ne aktarmayı
talep edebilirler.
7.2.6 KÜ Uluslararası Programlar Ofisi’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde ve istisnai
durumlarda, KÜ Akademik Kurulu üstün nitelikli kurumlarda sunulan yaz programlarında alınan
derslerin notlu olarak KÜ’ye transferini kabul edebilir. Akademik Kurul tarafından dersleri notlu olarak
transfer edilmesi uygun görülen program(lar) aşağıda belirtilmiştir.
Stanford Summer International Honors Program (11 Şubat 2010)
7.2.7 Öğrenciler Yaz döneminde KÜ tarafından kabul gören ve ön onay aldıkları ders(ler)in kredilerini
KÜ’ye aktarmak istediklerinde, transkriptlerinin yaz dönemi dersleri aldıkları okul tarafından bağlı
bulundukları fakültenin dekanlığına gönderilmesini talep etmelidirler. Öğrencilerin KU-ÖİD’ye resmi
transkriptlerinin teslimini, dersi aldıkları Yaz dönemini takip eden bir sonraki Güz döneminin son ders
gününe kadar tamamlamaları gerekmektedir.
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8. KAYITLAR
İlgili fakülteler ön onay verdikleri öğrenciler ile ilgili kayıtları tutmaktan sorumludurlar.
9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcılığı Ofisi’ne aittir. Gözden geçirme her yıl Ekim ayında yapılır.
10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU

Değişen
sayfa

Değişiklik

Tarih

Değişikliği yapan

22.03.2012 Yeni Yayın
17.07.2012 Başlık bölümündeki “yurtdışında” ifadesi
yönergeden çıkarıldı.
Amaç bölümünde “yurtdışındaki” ifadesi
yönergeden çıkarıldı.
6.1. No.lu maddeye “öncelikli olarak” ifadesi
eklendi.
6.2. No.lu maddeden “yurtdışında” ifadesi
çıkarıldı.
7.1, 7.2, 7.3 no.lu maddelerden “yurtdışında”
ifadesi çıkarıldı.
7.6. no.lu madde’deki “yurtdışında” ifadesi
çıkarılarak, yerine “üstün nitelikli kurumlarda”
ifadesi eklendi.
7.7. No.lu maddeden “yurtdışında” ifadesi
çıkarılarak, yerine “yaz dönemi aldıkları”
ifadesi eklendi.

10.08.2012

1. No.lu maddeye “yüksek lisans” ifadesi
eklendi.
2. No.lu maddeye “yüksek lisans” ifadesi
eklendi.

21.06.2013 “6.Temel Prensipler” bölümü 6.2. maddesinin

Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör
Yardımcılığı
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tekrarı niteliğinde olan önceki 7.1 maddesi
yönergeden çıkarıldı.
7.2 maddesi eklendi.
Madde 7.5, öğrencilerin KÜ’ye transfer
edebilecekleri maksimum ders sayısı yerine
maksimum kredi sayısını ifade edecek şekilde
değiştirildi.
Yönerge kapsamı, yüksek lisans öğrencilerini
de içerecek şekilde genişletildi.
17.09.2014
7.1 maddesine “Koç Üniversitesi’nde İngilizce
işlenen derslerin yaz döneminde ders alınan
kurumda da İngilizce işlenmiş olma şartı
aranır.” Ifadesi eklendi
17/12/2015
7 no’lu madde değişim programı kapsamında
olan ve olmayan programlar olmak üzere 2
bölüme ayrıldı.

Dağıtım (İlgili Bölümler)

Tüm Koç Üniversitesi
Birimleri

Uygunluk Onayı (Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısı):

Yürürlük Onayı (Rektör) :
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