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KOÇ ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI MAZERETLİ SINAV PROSEDÜRÜ 

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi Değişim Programları Mazeretli Final sürecine ilişkin esasları 
düzenlemektir.  

2. KAPSAM

 İlgili prosedür Üniversite’nin tüm öğrencilerini (KU öğrencileri ve değişim programları ile KU’da kısa 
süreyle bulunan uluslararası öğrencileri) ve prosedürün uygulanmasından sorumlu tüm idari ve akademik 
personelini kapsamaktadır. 

3. REFERANSLAR

 Yoktur. 

4. SORUMLULUKLAR

4.1. Bu dokümanın hazırlanmasından ve güncellenmesinden Uluslararası Programlar Ofisi (OIP) sorumludur.

4.2. Bu dokümanın uygulatılmasında Uluslararası Programlar Ofisi (OIP) ve tüm Fakülte/Enstitülerin ilgili birim
yöneticileri ve personeli birlikte sorumludur. 

5. TANIMLAR & TEMEL PRENSİPLER

Öğretim Üyesi: Bu prosedürde yer alan öğretim üyesi ifadesi tüm öğretim üyeleri ve öğretim

elemanlarını  kapsamaktadır.

           Bir değişim programına katılacak Koç Üniversitesi öğrencileriyle bir değişim programı kapsamında Koç 
Üniversitesi’nde eğitim almakta olan öğrenciler için değerlendirilebilecek mazeretli final seçenekleri aşağıda 
listelenmiştir. Bu seçeneklerden hangisinin tercih edileceği ilgili dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir.  

1- Erken Final: Koç Üniversitesi akademik takviminde belirlenenden daha erken bir tarihte ilgili ders/lerin
final sınavının Koç Üniversitesi’nde alınması. Erken Final uygulanacaksa, dersin öğretim üyesi Erken
Final’e ek olarak kaçırılan dersler için Proje/Ödev isteyebilir.

2- Proje/Ödev: Ders öğretim üyesinin belirleyeceği son teslim tarihine kadar sunulması gereken, kapsam ve
içeriği yine dersin öğretim üyesi tarafından belirlenecek seçenek.

3- Yurtdışında Final: Ders öğretim üyesinin OIP ile ortak hareket ederek öğrencinin final sınavını
Türkiye’deki ile aynı tarihte, yurtdışında bulunan ortağı olduğumuz üniversitede, bir gözlemci eşliğinde
gerçekleştirilmesini isteyebileceği sınav. Bu seçenek tercih edildiğinde, OIP yurtdışındaki ortak üniversite
ile iletişime geçerek sınav için yer ve gözlemci tahsis edilmesini talep ederek dersin öğretim üyesinden sınav
sorularını sınav günü veya en erken sınavdan bir gün önce e-mail ile alıp ilgili üniversitedeki yetkiliye
sınavın gerçekleştirilmesi için iletecektir. Sınavın hemen ardından cevap kâğıtları e-mail yoluyla dersin
öğretim üyesine OIP tarafından iletilir. Talebe göre sınav kâğıtlarının asılları da OIP tarafından ekspres
kurye ile istenebilir.

4- Çevrimiçi Final: Dersin öğretim üyesinin uygun bulması halinde öğrenciye final sınavı tarihinde ya da
farklı bir tarihte ilgili sınavının çevrimiçi olarak dersin öğretim üyesi tarafından verilmesidir. Değişim
programlarına Türkiye sınırları dışından tamamen çevrimiçi olarak katılan uluslararası öğrencilere, yarı



KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

MAZERETLİ SINAV 
PROSEDÜRÜ 

Tarih : 13.12.2022 
Güncelleme No    : 02 
Sorumlu Birim : OIP 
Sayfa : 1 / 3 

S a y f a  2 | 3 

dönem ve final sınavları dersin öğretim üyesi tarafından sınav tarihinde ya da dersin öğretim üyesinin uygun 
bulması halinde farklı bir tarihte çevrimiçi olarak verilmesi kararı uygulamada olacaktır. Değişim 
programlarına çevrimiçi katılan öğrenci listesi dönem başında OIP tarafından Kayıt Kabul Direktörlüğü’ne 
ve ilgili Fakülte/Enstitüye iletilir.  

6. YÖNTEM

A- Değişime Giden Öğrenciler

1- Koç Üniversitesi öğrencisi olup bir sonraki döneminde Öğrenci Değişim Programları ile ülke dışında bir
üniversitede bir akademik dönem eğitim alacak öğrenciler Koç Üniversitesi’nin ve gidecekleri
üniversitenin akademik takvimlerinin çakışması durumunda Erken Final, Proje/Ödev, Yurtdışında Final
veya  Çevrimiçi Sınav talep edebilir.

2- Yukarıda sıralanan gerekçelerle Erken Final talep eden öğrenciler dersin öğretim üyesine başvurmalı ve
onay almalıdır.

3- Yukarıda sıralanan gerekçelerle Proje/Ödev veya Yurtdışında Final talep eden öğrenciler dersin öğretim
üyesine başvurmalı ve onay almalıdır.

4- Yukarıda sıralanan gerekçelerle Çevrimiçi Sınav talep eden öğrenciler dersin öğretim üyesinden onay
almalıdır. Kararının olumlu olması halinde dersin öğretim üyesi sınav gününde ya da uygun bulması
halinde farklı bir günde öğrenciye çevrimiçi sınavı uygular.

B- Değişim Programları ile Gelen Öğrenciler

1- Koç Üniversitesi’ne bir değişim programı ile gelen öğrenciler kendi üniversiteleri ile Koç Üniversitesi
akademik takvimindeki çakışma; kanıtlanabilir ve mücbir sebepler (acil sağlık sorunları, doğal afet, vb.)
ve Koç Üniversitesi’ndeki akademik dönemin 7. haftasından önce kesinleşmiş iş ve/veya zorunlu staj
durumlarında Erken Final, Proje/Ödev veya Yurtdışında Final talep edebilir.

2- Yukarıda sıralanan gerekçelerle Erken Final talep eden öğrenciler dersin öğretim üyesine başvurmalı ve
onay almalıdır.

3- Yukarıda sıralanan gerekçelerle Proje/Ödev veya Yurtdışında Final talep eden öğrenciler dersin öğretim
üyesine başvurmalı ve onay almalıdır.

4- Değişim programlarına Türkiye sınırları dışından tamamen çevrimiçi olarak katılan uluslararası
öğrencilere, Koç Üniversitesi Yönetim Kurulu uygun bulduğu müddetçe yarı dönem ve final sınavları
dersin öğretim üyesi tarafından sınav tarihinde ya da dersin öğretim üyesinin uygun bulması halinde
farklı bir tarihte çevrimiçi olarak verilmesi kararı uygulamada olacaktır. Değişim programlarına
çevrimiçi katılan öğrenci listesi dönem başında OIP tarafından Kayıt Kabul Direktörlüğü’ne ve ilgili
Fakülte/Enstitüye iletilir.

5- Değişim programları kapsamında Türkiye’de bulunmasına rağmen kanıtlanabilir ve mücbir sebepler ile
çevrimiçi sınav talep eden öğrenciler dersin öğretim üyesinden onay almalıdır. Kararının olumlu olması
halinde dersin öğretim üyesi sınav gününde ya da uygun bulması halinde farklı bir günde öğrenciye
çevrimiçi sınavı uygular.
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7. EKLER & KAYITLAR

Yoktur.

8. GÖZDEN GEÇİRME

Bu prosedürü gözden geçirme ve güncelleme sorumluluğu Uluslararası Programlar Ofisi’ne aittir.

Gözden geçirme her yıl belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılır.

9. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU

Değişen 
sayfa 

Tarih Değişiklik Değişikliği yapan 

1 & 2 

07.12.2016 

14.12.2021 

Yeni Yayın 

Güncelleme 

Uluslararası Programlar Ofisi 

Uluslararası Programlar Ofisi 

Dağıtım (İlgili Bölümler) 

Tüm Koç Üniversitesi Birimleri 

Uygunluk Onayı: Yürürlük Onayı: 

2 13.12.2022 Güncelleme Uluslararası Programlar Ofisi




