
KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI KARMA 
YOĞUN PROGRAMLAR 

YÖNERGESİ 

Tarih : 13.12.2022  
Güncelleme No    : 02 
Sorumlu Birim : OIP 
Sayfa : 1 / 4 

S a y f a  1 | 4 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KARMA YOĞUN PROGRAMLAR YÖNERGESİ 

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi Uluslararası Karma Yoğun Programlara 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

Karma Yoğun Program (KYP)

Erasmus+ 2021-27 dönemi kapsamında sunulan yeni program tiplerinden olan “Karma Yoğun Programlar”, 
çevrimiçi iş birliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim 
programlarıdır.  
Bu programlar çok uluslu ve çok disiplinli grupların Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle 
bağlantılı sorunlara ya da bölgeler, şehirler veya firmalar tarafından tanımlanan diğer sosyal sorunlara çözüm 
üretmek üzere birlikte çalıştığı sorun ve çözüm odaklı öğrenmeyi içerebilir. Karma yoğun programlar katılımcı 
yükseköğretim kurumları tarafından hâlihazırda sunulan derslere ve eğitimlere kıyasla katma değer 
sağlamalıdır. Çok yıllı olabilir. 
Karma Yoğun Programlar, fiziksel hareketliliği çevrimiçi eğitimle birleştiren yeni ve daha esnek hareketlilik 
formatıyla, farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişe sahip, her çalışma alanından ve öğrenim kademesinden 
öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır.  

6. TEMEL PRENSİPLER

6.1 Yükseköğretim kurumları, öğrencilere ve personele yönelik öğrenim, ders verme ve eğitim alma faaliyetlerini 
içeren kısa süreli KYP’ler düzenleyebilirler. Bu programlar süresince, öğrenci veya personel grupları iş birliğine 
dayalı çevrimiçi öğrenme ve takım çalışmasına olanak tanıyan zorunlu bir sanal bileşenle entegre edilmiş kısa 
süreli fiziksel hareketliliğe katılır. Bu sanal bileşen, KYP’ye entegre edilen ve programın öğrenme çıktılarına 
katkı sağlayacak belirli görevleri/ödevleri eş zamanlı ve birlikte yapmak üzere katılımcıları çevrimiçi olarak bir 
araya getirmelidir. 
6.2 Yükseköğretim kurumları en az iki program ülkesinden ECHE sahibi ortak yükseköğretim kurumu ile KYP 
oluşturabilir. Bir KYP biri koordinatör olmak üzere, program ülkelerinde yerleşik ECHE sahibi en az 3 
yükseköğretim kurumundan toplamda asgari 15 azami 20 katılımcı için oluşturulabilir. 

6.3 KYP’ler ortaklık dışındaki yükseköğretim kurumlarının öğrencilerine ve personeline açık olabilir. Bu 
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programlar, katılımcı yükseköğretim kurumlarında yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemleri geliştirme ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmeyi amaçlar. 
6.4 Fiziksel hareketlilik bölümü 5 günden 30 güne kadar sürebilir. Sanal bileşenin süresi için uygunluk kriteri 
bulunmamaktadır. 
6.5 Fiziksel faaliyet ev sahibi yükseköğretim kurumunda ya da ev sahibi kurumun bulunduğu ülkedeki herhangi 
bir yerde gerçekleştirilebilir.  
7. YÖNTEM

KYP’lerin Oluşturulması ve Onay Yöntemi:

7.1 KYP’ler KU akademisyenleri koordinatörlüğünde geliştirilebileceği gibi KU partnerleri koordinatörlüğünde 
de geliştirilebilir. 

7.2 KYP’ler Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinin herhangi bir noktasında gerçekleşebilir. 
7.3 KYP içeriği, KYP’den sorumlu fakülte üyesi tarafından önce Fakülte Kurul toplantısında sunulur. Fakülte 

Kurulu’nun onayına istinaden Akademik Kurul’un onayına sunulur. 
7.4 AK tarafından onaylanan KYP için fakülte tarafından KKD’ye bilgi verilir ve söz konusu KYP için KKD 

tarafından bir ders kodu atanır ve KUSIS’te açılır. 
7.5 Karma yoğun programlar kapsamında öğrencilere en az 3 AKTS kredi verilmelidir. 

Koç Üniversitesi Öğrencilerinin KYP’ye Başvuru ve Kayıt Yöntemi: 

7.6 KU öğrencilerinin KYP’ye başvurmaları için çağrı akademik yıl içerisinde OIP tarafından yürütülecektir. 
7.7 Başvuru çağrıları akademik dönemin herhangi bir döneminde gerçekleşebilir. 
7.8 Başvurular, OIP tarafından online olarak alınacaktır. 
7.9 Başvuru kriterleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

7.9.1 KU lisans öğrencilerinin min. 2.2 GPA/yüksek lisans öğrencilerinin min. 2.5 GPA’ye sahip olması; 
7.9.2 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, 
TOEFL ITP 550, Koç TOEFL 550, PTE Academic 67. Yüksek Lisans ve Doktora programı 
öğrencileri İngilizce dil yeterlilik belgesi olarak GRE Verbal Reasoning min. 157, GMAT Verbal 
Session min. 35 puanlarını ibraz edebilir.); 

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

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

7.9.5 Engelli öğrencilere başvuru sırasında destekleyici belgeleri sağlamaları halinde +10 puan uygulaması 
yapılacaktır; 

7.9.6 Daha öne KYP’ye katılmış öğrencilere -5 puan uygulaması yapılacaktır. 

7.10  KYP’ler dönem içerisinde gerçekleşeceğinden öğrenci normal ders yükü veya gerekli şartları 
sağlıyorsa fazla ders yükü çerçevesinde ders alabilir. KYP ve KU’da alınacak dersler toplamı öğrencinin izin 
verilen ilgili dönem toplam ders adedi sayısını aşamaz. Normal ders yükü üzerinde ders alma hakkı olmayan 
öğrenciler, bu yönde bir talepleri olması durumunda ilgili kurula dilekçe yazabilirler. Dilekçelerine olumlu 
yanıt alan öğrencilerin başvurularında bunu beyan etmeleri gerekecektir. 

7.11 Öğrenciler aldıkları puana göre bir sıralamaya tabii olacaklardır. Toplam puanı eşit çıkan öğrenciler 
olması durumunda, öğrenciler GPA’lerine göre yüksekten düşüğe doğru sıralanacaktır.  GPA’lerin eşit olması 
halinde daha yüksek sınıflı öğrenci önceliklendirilecektir (bu durum bir lisans ve yüksek lisans/doktora 
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öğrencisi arasında gerçekleşir ise, KU’da daha fazla dönem eğitim almış öğrenci önceliklendirilir). KU’da ilk 
dönemini okuduğu için henüz GPA’i oluşmamış bir öğrencinin başvurması durumunda, bir önce mezun 
olduğu okuldaki mezuniyet GPA’i dikkate alınır. 

7.12 Seçilen öğrencilerin ders planlarına KYP’nin eklenmesi için OIP’den ilgili öğrenci listesi KKD’ye 
iletilecektir. 

7.13 Program sonunda KYP değerlendirmesi için notların girişi KU öğrencileri için programdan sorumlu 
KU fakülte üyesi tarafından KUSIS’e yapılacaktır. 

7.14 Bu programa katılmaları halinde KU’da eğitim ücreti ödeyen öğrenciler, eğitim ücretlerini yine 
KU’ya ödeyeceklerdir. KYP katılım şartı olarak ek bir program ücreti ödemeyeceklerdir. 

Koç Üniversitesi Öğrencilerinin KYP’ye Katılımlarında Hibelendirilmesi: 

7.15 Partner bir kurum tarafından koordine edilen ve yüz-yüze içeriğin partner kurum ülkesinde 
gerçekleşeceği KYP’ler için OIP tarafından önceden belirlenecek sayıdaki KU öğrencisine  Erasmus+ KA131 
proje bütçesi uygunluğuna bağlı olarak Erasmus+ kuralları gereği belirlenmiş olan günlük hibe ödemesinin 
yapılması mümkün olabilecektir. Bu konudaki bilgilendirmeler ve hibe kazanım şartları OIP tarafından 
katılımcılara ilan edilecektir.  

7.16 OIP tarafından açıklanan kontenjan kapsamında Erasmus+ KA131 hibesi almaya hak kazanan 
öğrencilerin dışındaki KU öğrencileri, KYP kapsamındaki fiziki hareketlilik çerçevesinde ortaya çıkan 
program masraflarını karşılamakla yükümlüdür. 

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. 10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU

Değişen 
sayfa 

Tarih Değişiklik Değişikliği yapan 

14.12.2021 Yeni Yayın Uluslararası Programlar 
Ofisi 

22.04.2022 7.9.2. nolu maddeye TOEFL ITP ve PTE 
Academic puanlarının da eklenmesi. 

Uluslararası Programlar 
Ofisi 

22.04.2022 “7.11.Öğrencilerin başvuru puanları %50 
GPA* %50 İngilizce yeterlilik sınavı sonucu 
(100’lük puan sistemine göre) baz alınarak 
hesaplanacaktır.” maddesinin çıkarılması 

Uluslararası Programlar 
Ofisi 
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22.04.2022 “7.12. Öğrenciler aldıkları puana göre bir 
sıralamaya tabii olacaklardır.” maddesine 
Toplam puanı eşit çıkan öğrenciler olması 
durumunda, öğrenciler GPA’lerine göre 
yüksekten düşüğe doğru sıralanacaktır.  
GPA’lerin eşit olması halinde daha yüksek 
sınıflı öğrenci önceliklendirilecektir (bu durum 
bir lisans ve yüksek lisans/doktora öğrencisi 
arasında gerçekleşir ise, KU’da daha fazla 
dönem eğitim almış öğrenci önceliklendirilir). 
KU’da ilk dönemini okuduğu için henüz 
GPA’i oluşmamış bir öğrencinin başvurması 
durumunda, bir önce mezun olduğu okuldaki 
mezuniyet GPA’i dikkate alınır. İfadesinin 
eklenmesi. 

Uluslararası Programlar 
Ofisi 

Dağıtım (İlgili Bölümler) 

Tüm Koç Üniversitesi Birimleri 

Uygunluk Onayı: Yürürlük Onayı: 

2 13.12.2022 7.9.2 maddesine revizyon yapılmıştır.
Uluslararası Programlar
Ofisi


