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KOÇ ÜNİVERSİTESİ SANAL HAREKETLİLİK PROGRAMI PROSEDÜRÜ 

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi sanal değişim programına ilişkin esasları düzenlemektir.

2. KAPSAM

  İlgili prosedür Üniversite’nin tüm öğrencilerini 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), ilgili birim yöneticisi

ve personel birlikte sorumludur.

5. TANIMLAR

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

5.1. Sanal Değişim Programı 

          Koç Üniversitesi öğrencilerinin ve partner kurum öğrencilerinin kendi kurumlarından fiziken ayrılmadan, kendi 
kurumlarındaki dersleri takip ederken misafir kurumun derslerini de sanal ortamda takip etmesi ve 
tamamlamasıdır. 

6. TEMEL PRENSİPLER

6.1. Koç Üniversitesi fakülteleri/enstitüleri, partner kurum öğrencilerinin sanal katılımla takip edeceği dönem
derslerinin listesini ve ders başına sanal katılım kontenjanını belirler ve dönem başlamadan asgari 2 ay önce 
Uluslararası Programlar Ofisi’ne iletir.  

6.2. Koç Üniversitesi öğrencilerinin sanal katılımı için partner kurumlar tarafından iletilen ders listeleri, ders 
denklik ön çalışmasını tamamlamak üzere ilgili fakülte/enstitü tarafından dönem başlamadan asgari 2 ay 
önce incelenir ve değerlendirmeler Uluslararası Programlar Ofisi ile paylaşılır. 

6.3. Koç Üniversitesi öğrencileri partner kurumlardan birinden ya da aynı anda birkaçından sanal ders takibi 
yapabilir ancak bu uygulama YÖK kuralları ile uygun olacak şekilde gerçekleştirilebilir (Öğrenciler 
aldıkları derslerin en fazla % 40’ını sanal olarak takip edilebilir ve ders programlarının % 50’si transfer 
olmayan derslerden oluşmalıdır.) 

6.4. Koç Üniversitesi öğrencisi sanal hareketlilik programı kapsamında 30 KU kredisine (60 AKTS’ye) denk 
gelecek sayıda ders alabilir. Alınan derslerin kredisinin bu limiti geçmesi halinde bu derslerin KU’ya 
not/kredi transferi gerçekleştirilmez. 

6.5. Koç Üniversitesi öğrencisi sanal hareketlilik programına KU’daki eğitim hayatı boyunca birden fazla dönemde 
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katılım gösterebilir. 

6.6. Bir partner kurum öğrencisi Koç Üniversitesi’nin sanal hareketlilik kapsamında sunduğu derslerden birden 
fazlasına ve birden fazla dönemde kayıt olabilir. 

6.7. Koç Üniversitesi’nin sanal hareketlilik kapsamında sunduğu derslere katılım sağlayan partner kurum 
öğrencilerine sanal sınav hakkı sunulacaktır. 

6.8. Koç Üniversitesi’nin sanal hareketlilik kapsamında sunduğu derslerinde derse katılım, yoklama vb. unsurların 
ders başarı notuna etki etmemesine dersi sunan fakülte/enstitü tarafından dikkat edilecektir. 

6.9. Koç Üniversitesi’nin sanal hareketlilik kapsamında sunduğu derslerde grup çalışmaları ve sanal katılım 
sağlayan öğrencilerin dahiliyeti dersin öğretim üyesi tarafından planlanacak ve uygulanacaktır. 

7. YÖNTEM

Koç Üniversitesi Öğrencilerinin Sanal Hareketlilik Programına Başvuru Yöntemi: 

7.1     Koç Üniversitesi öğrencilerinin partnerler kurumlar tarafından sunulan sanal derslere başvurmaları için 
çağrı   OIP tarafından yürütülecektir. 

7.2     Koç Üniversitesi öğrencilerinin Bahar döneminde sunulan partner kurum sanal derslerine başvuruları 
Aralık-Ocak aylarında, Güz döneminde sunulan partner kurum sanal derslerine başvurularının ise Mayıs-
Ağustos dönemi içerisinde alınacaktır. 

7.3     Başvurular, OIP tarafından online olarak alınacaktır. 
7.4     Başvuru kriterleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

7.4.1 KU lisans öğrencilerinin min. 2.2 GPA/yüksek lisans öğrencilerinin min. 2.5 GPA’ye sahip 
olması; 

7.4.2  İngilizce yeterlilik seviyesini gösterir belgeye ve belirtilen sınav sonuçlarından belirtilen min. 
değerlendirme puanına sahip olunması (TOEFL IBT 80, IELTS 6.5, KUEPE 60, TOEFL PBT 
550, Koç TOEFL 550. Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencileri İngilizce dil yeterlilik 
belgesi olarak GRE Verbal Reasoning min. 157, GMAT Verbal Session min. 35 puanlarını 
ibraz edebilir.). 

7.4.3  Daha önce Erasmus+ (KA131, KA171), Global Değişim ve Yaz Değişim programlarına 
katılmamış öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır. 

7.4.4  Engelli öğrencilere başvuru sırasında destekleyici belgeleri sağlamaları halinde +10 puan 
uygulaması yapılacaktır. 

7.4.5  Daha öne sanal hareketlilik programına katılmış öğrencilere -5 puan uygulaması yapılacaktır. 

7.5  Öğrencilerin başvuru puanları %50 GPA + %50 İngilizce yeterlilik sınavı sonucu (100’lük puan sistemine 
göre) baz alınarak hesaplanacaktır. 

7.6  Öğrenciler aldıkları puana göre bir sıralamaya tabii olacaklar ve başvurularında tercih ettikleri kurumların 
sanal dersleri için aday olarak belirleneceklerdir. Derslere kayıt olmaları için öğrenci listeleri OIP tarafından 
partner kurumlar ile paylaşılacaktır.  

7.7  KU öğrencilerinin partner kurumlarda aldıkları sanal derslerin KUSIS’de takibi için öğrenciler, değişim 
programlarında olduğu gibi “ders denklik” formu ile ders planlamalarını yapacaklardır. 

7.8  KU öğrencilerinden bu programa katılacak olanların KUSIS üzerinden takibi ve ayrıştırılması için değişim 
programına katılanların takip edildiği gibi bir sistem/kod kurgulaması getirilecektir. 
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7.9  Dönem sonunda partner kurumlardan aldıkları derslerin notlarını gösterir not çizelgelerini teslim alan 
öğrenciler, bir kopyasını OIP’ye bıraktıkları not çizelgelerini fakültelerine not/kredi transferi için teslim 
edecektir. 

7.10  Bu program kapsamında partner kurumlarda alınan tüm derslerin not ortalaması 2.00’ın altında ise 
tüm dersler geçer notlu olup olmadıklarına bakılmaksızın notlarıyla birlikte transfer edilir. Sanal hareketlilik 
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 tüm derslerin 
sadece kredilerini transfer edebilir. Ancak kısmi olarak kredi veya not transferi yapılamaz.  

7.11 Bu programa katılmaları halinde KU’da eğitim ücreti ödeyen öğrenciler, eğitim ücretlerini KU’ya 
ödemeye devam edeceklerdir. 

Partner Kurum Öğrencilerinin KU Sanal Hareketlilik Programına Başvuru Yöntemi: 

7.12 Partner kurumlar ile paylaşılan KU sanal hareketlilik ders kataloğu kapsamında başvurular, OIP 
tarafından online olarak alınacaktır.  Başvurular dersler özelinde belirlenen kontenjan kriterine dikkat 
edilerek yönetilecektir. 

7.13 Başvurusu kabul edilen öğrenci listesi, OIP tarafından KKD ile paylaşılacak ve öğrencilerin KUSIS 
kullanıcı bilgileri KKD tarafından oluşturulacaktır. 

7.14 Katılımcı öğrencilerin KUSIS üzerinden takibi için değişim programına katılanların takip edildiği 
gibi bir sistem/kod kurgulaması getirilecektir. 

7.15 Partner kurum öğrencileri, ders planlanama döneminde almak istedikleri dersleri KUSIS üzerinden 
programlarına ekleyeceklerdir. 

7.16 Dönem sonunda KKD tarafından hazırlanan not çizelgeleri, öğrenciler ve kurumları ile OIP 
tarafından paylaşılacaktır. 

8. EKLER & KAYITLAR

Yoktur.

9. GÖZDEN GEÇİRME

          Bu prosedürü gözden geçirme ve güncelleme sorumluluğu Uluslararası Programlar Ofisi’ne aittir. Gözden 
geçirme her yıl belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılır. 

10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU

Değişen sayfa Tarih Değişiklik Değişikliği yapan 

14.12.2021 Yeni Yayın Uluslararası Programlar 
Ofisi 

Dağıtım (İlgili Bölümler) 

Tüm Koç Üniversitesi Birimleri 

2 13.12.2022 Güncelleme


