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KOÇ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL KARARI

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTIYA KATILANLAR

: 16 Temmuz 2013
: 2013/07
: 14:30
: Prof. Dr. Umran İnan
Prof. Dr. Selçuk Karabatı
Prof. Dr. M. İrşadi Aksun (Katılamadı)
Prof. Dr. Sami Gülgöz (Katılamadı)
Prof. Dr. Fikri Karaesmen
Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu
Prof. Dr. Barış Tan
Prof. Dr. Şevket Ruacan
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Katılamadı)
Prof. Dr. Lale Büyükgönenç (Katılamadı)
Prof. Dr. Tekin Dereli
Prof. Dr. Zeynep Aycan
Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı (Katılamadı)
Prof. Dr. İskender Yılgör
Prof. Dr. Sumru Altuğ (Katılamadı)
Prof. Dr. Levent Demirel
Doç. Dr. Evren Keleş
Doç. Dr. Lerzan Örmeci (Katılamadı)
Yrd. Doç. Dr. Lemi Baruh
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman (Katılamadı)

GÜNDEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
Akademik Kurul’a Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman’ın katılımı.
Yaz Döneminde Tamamlanan Derslerin Transferi Yönergesi’nde önerilen değişikliklerin görüşülmesi.
Yurtdışından Öğrenci Kabulune İlişkin Yönerge’nin görüşülmesi.
Yatay Geçiş Yönergesi’nde önerilen değişikliklerin görüşülmesi.
KUSIF tarafından açılması önerilen Uzmanlaşma Programı’nın görüşülmesi.
Üstün Başarı Bursu kriterleri çerçevesinde bir önceki dönem normal ders yükünden az ders almış öğrencilerin Güz
2013 Dönemi itibariyle değerlendirmeye dahil edilmemesi önerisinin görüşülmesi.
Lisans öğrencilerimizin notlarının dönem sonlarında ev adreslerine gönderilmesi konusunun görüşülmesi.
Plagiarism-Farkındalık artırmaya yönelik bir proje önerisinin görüşülmesi.
Tıp Fakültesi’nin 2013/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi.
Tıp Fakültesi’nin 2013/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi.
İşletme Enstitüsü’nün 2013/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi.
Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2013/07 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi.
Mühendislik Fakültesi’nin 2013/03 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi.

KARAR
1. Prof. Dr. İrşadi Aksun’un sağlık problemleri nedeniyle, Prof. Dr. Sumru Altuğ’un, Prof. Dr. Sami Gülgöz’ün, Prof.
Dr. Zeynep Gürhan Canlı’nın ve Doç. Dr. Lerzan Örmeci’nin yıllık izinde olmaları nedeniyle, Prof. Dr. Lale
Büyükgönenç’in Doktora Jürisi’ndeki görevi nedeniyle, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in ve Yrd. Doç. Dr. Zeynep
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Derya Tarman’ın Yüksek Lisans sözlü sınavlarındaki görevleri nedeniyle toplantıya katılamama mazeretleri
oybirliği ile kabul edilmiştir.

2. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman’ın Üniversite Akademik Kurul’a Hukuk Fakültesi’ni temsilen 3 yıllığına yeni
üye seçildiği bilgisi Üniversite Akademik Kurul Üyeleri ile paylaşılmıştır.
3. Yaz Döneminde Tamamlanan Derslerin Transferi Yönergesi’nde aşağıda önerilen değişiklikler görüşülmüş ve bu
değişiklikler oybirliği ile kabul edilmiştir.
2. KAPSAM
Bu yönerge Koç Üniversitesi’nde kayıtlı bütün lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler
ile sürecin yürütülmesinden sorumlu birim ve kişileri kapsar.
7. YÖNTEM
7.1
Öğrenciler ancak üstün nitelikli bir kurumda Yaz dönemine katılabilirler ve orada
aldıkları derslerin kredilerinin Koç Üniversitesi’ne aktarılmasını talep edebilirler.
(Temel Prensipler 6.2. no’lu maddenin tekrarı olduğu için silindi.)
7.2

Yaz döneminde alınacak derslerin, zorunlu dersler arasından olup olmayacağına Fakülte
Kurulları karar verecektir.

7.5

Öğrenciler, öğrencilikleri süresince toplam 12 kredi saatini geçmeyen 4 Yaz dönemi
dersinin kredilerini Koç Üniversitesi’ne aktarmayı talep edebilirler.
(Yukarıda bulunan 7.5. no’lu madde derslerin kredi sayılarının farklı olabileceği göz
önüne alarak aşağıdaki şekilde değiştirildi:)
Öğrenciler, öğrencilikleri süresince toplam 12 kredi saatini geçmeyecek şekilde
kredilerini Koç Üniversitesi’ne aktarmayı talep edebilirler.

4. Yurtdışından Öğrenci Kabulune İlişkin Yönerge görüşülmüş ve Ek-1’deki haliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Yatay Geçiş Yönergesi’nde aşağıda önerilen değişikliğin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
(3) Öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulu ve yaz okulu yarıyıl olarak sayılmaksızın, tamamladıkları kredi sayısı
dikkate alınarak içinde bulundukları sınıfa göre en erken birinci sınıfın ilk akademik yarıyılı sonunda ve en geç
üçüncü sınıfın ikinci akademik yarıyılı öncesinde başvuru yapılabilirler. Belirtilen yarıyıllar dışında yatay geçiş
kontenjanı açılamaz ve yatay geçiş başvurusu yapılamaz.
6. KUSIF tarafından açılması önerilen Uzmanlaşma Programı görüşülmüş ve bu programın aşağıda belirtildiği şekilde
açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
COMMUNITY ENGAGEMENT AND LEADERSHIP CERTIFICATE PROGRAM (CELCP)
Koç University Social Impact Forum (KUSIF) was founded in November 2012 to foster social innovation through
education, research, and collaboration to create social impact. In this regard, KUSIF offers a certificate program
that aims to develop an understanding of issues related to “Social Impact” and inherent interconnections between
business and other societal institutions. Interested students can gain diverse knowledge on interdisciplinary themes
such as Corporate Social Responsibility, International Organizations and NGOs, Creating, Measuring and
Communicating Social Impact.
CELCP aims to prepare its students as responsible leaders to social issues for their careers in public, private, and
non-profit sectors through mandatory and wide range of elective coursework. Primary goal of this certificate
program is to reach all departments and enrich social impact within the university.
Requirements
There are eight departments (Sociology, Philosophy, Media and Visual Arts, International Relations, Business
Administration, Law, Chemical & Biological Engineering and Industrial Engineering) affiliated with this program.
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Students who complete five courses (15 credits) out of the courses listed below will be awarded “Community
Engagement and Leadership” certificate. Besides five courses, some core curriculum courses and UNIV 101
seminars (selected topics) are recommended for students. Students are advised to choose SOSC or ETHR courses
selected by KUSIF. In addition, students are also recommended to attend 6 seminars approved by social track from
UNIV 101 course.
Requirements for five courses to complete the program are as follow:
List of Courses
Required Course:
Creating Social Impact through Collaborative Project Management: Experiential Learning
Electives:
Select one course from the following;
INTL.360 - INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND NGOS
MGMT.431 - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
*Engineering and science major students could also choose “SOCI 205 – SOCIAL PROBLEMS” as one of their
elective courses.
Select two courses from “Awareness Group” and one course from “Tools Group” or vice versa:
Awareness Group
SOCI 305 – SOCIOLOGY OF DEVELOPMENT (SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) or
consent of the instructor)
SOCI 321 – SOCIAL MOVEMENTS
MAVA 445 – NEW MEDIA AND SOCIETY (MAVA. 102 or consent of the instructor)
INTL.360 - INTERNATTIONAL ORGANIZATIONS AND NGOS OR MGMT.431 - CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)
INTL.435: INTERNATIONAL MIGRATION IN A GLOBAL WORLD
PHIL 382 – WOMEN DISCRIMINATION AND HUMAN RIGHTS
LAW.328: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW
CHBI 411 – SUSTAINABLE ENERGY (prerequisite: CHBI. 204 or consent of the instructor)
Tools Group
INTL 465 – INTERNATIONAL NEGOTIATIONS
MAVA 311 – FILM AND VIDEO PRODUCTION
MGMT 350: MANAGING AND LEADING ORGANIZATIONS
MGMT.412 / ENGR 401: INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
MGMT 450: STRATEGIC MANAGEMENT (consent of the instructor)
MGMT 458 - GLOBAL STRATEGY (consent of the instructor)
MKTG 450 –BRAND VALUE CREATION AND MAXIMIZATION (MKTG. 201 or consent of the instructor)
INDR 486 – HEALTH AND HUMANITARIAN LOGISTICS
Recommended Core Courses For SICP:
SOSC.101: CITY AND SOCIETY
SOSC.105: MIGRATION & GLOBALIZATION
SOSC.107: ISSUES IN WORLD POLITICS
SOSC.110: STATE AND SOCIETY
ETHR.100: ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE: THE STRUGGLE FOR HUMAN RIGHTS
ETHR.101: ETHICS IN INSTITUTIONS AND SOCIETY
ETHR.103: HUMAN RIGHTS
ETHR. 104: POLITICAL THEORY AND LAW
ETHR.106: RIGHTS AND POLICIES
ETHR.109: ENVIRONMENTAL ETHICS
SCIE 107 – ENERGY AND ENVIRONMENT
Recommended UNIV 101 Seminars:
Recommended seminars by KUSIF will be announced every semester.
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Cross-listed courses in the above list will be counted for only one discipline.
Any of the courses above may be substituted for other equivalent courses upon authorization by the KUSIF
Executive Comittee offering that course.
A student can fulfill part of the requirements of the CELCP by taking an "Independent Study" on a relevant topic in
lieu of an elective course with the prior consent of the CELCP and the independent study instructor.
For students who participate in an Erasmus exchange, at most one Erasmus course can be counted toward the
CELCP.
Please refer to the Track Program Procedures at http://registrar.ku.edu.tr/procedures regarding requirements for
application to and graduation from the Track program. A student failing to meet requirements is not qualified to
receive the certificate. A certificate will be presented to the student completing the certification requirements along
with his/her degree at the time of graduation from the University.
Creating Social Impact through Collaborative Project Management: Experiential Learning
This course takes İstanbul as an “urban laboratory” to teach sustainability, social innovation, stakeholder
collaboration for collective impact creation, collaborative project management, social value creation, social impact
measurement, and inherent interconnections between business and other societal institutions to students both in the
class and in the field. The course will create an experiential learning laboratory fostering collaboration between KU
students, faculty and non-profit organizations in İstanbul for the aim of creating social value.
This course gives students the tools to enhance their social innovation through education in the class and
interactions in real life; and as well support students to understand, identify needs, match these needs with available
resources to develop & implement social impact projects.
Ortak Çalışmaya dayalı Proje Yönetimi ile Sosyal Etki Yaratmak: Deneysel Öğrenme
Ders İstanbul’u bir “Kent Laboratuarı” olarak ele alıp öğrencilere sürdürülebilirlik ve sosyal yaratıcılık
kavramlarını verdikten sonra, paydaşların işbirliği ile ortak etki yaratabilmesi, proje yönetimi, sosyal değer
yaratılması, sosyal etki ölçümlemesi, iş dünyası ve toplumsal kurumlar arasındaki doğal ilişki konularını ders içi ve
saha çalışmaları ile teorik ve uygulamalı öğretecektir. Deneysel öğrenme laboratuarı oluşturan ders, Koç
Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve sivil toplum örgütlerini sosyal etki yaratmak amaçlı işbirliğine
teşvik edici ve yönlendirici bir platform sağlayacaktır.
Ders sonunda, öğrenciler sosyal yaratıcılıklarını artırıcı ve kullanmalarına yönelik gerekli bakış açısına ve
donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca, öğrenciler gerçek ihtiyaçları anlamak, tespit etmek ve bu ihtiyaçları var olan
kaynaklar ile eşleştirerek sosyal etki yaratıcı proje oluşturmayı öğreneceklerdir.
7. Üstün Başarı Bursu kriterleri çerçevesinde bir önceki dönem normal ders yükünden az ders almış öğrencilerin takip
eden dönemde verilecek Üstün Başarı Bursu kapsamında değerlendirmeye dahil edilmeme önerisi görüşülmüş ve
Bahar 2014 Dönemi’nde verilecek Üstün Başarı burslarıyla başlayarak ilgili dönemlerde (Güz 2013’ten başlayarak)
en az normal ders yükü ile tamamlayan öğrencilerin değerlendirilmeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. 2013 Güz Dönemi’nden itibaren Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilere Öğrenci Dekanlığı
tarafından hazırlanacak olan bir onay formunun sunulmasına ve bu formda bulunan “öğrencilerin bilgilerinin
aileleriyle paylaşılıp paylaşılamayacağı” yönündeki soruya verdikleri yanıt çerçevesinde işlem yapılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Plagiarism-Farkındalık artırmaya yönelik bir komitenin oluşturulmasına ve bir sonraki toplantıda bu komitenin
üyelerinin belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Tıp Fakültesi’nin 2013/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve MEDI 300 kodlu “Üçüncü Yıl Sonu
Genel Değerlendirme” dersinin aşağıda belirtilen kod, ad ve içerikle açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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MEDI 300
3rd Year Comprehensive Review
This comprehensive review will include all topics related to the course material covered in the 3rd year of medical
school. The content will include multiple choice questions, short essays and visual objects. Special emphasis will
be placed on multidisciplinary approach to current medical sciences and integration of basic and clinical problems.
MEDI 300
Üçüncü Yıl Sonu Genel Değerlendirme
Bu genel değerlendirmede tıp fakültesinde 3. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsanacaktır. İçerik
çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine
multidisipliner yaklaşımlar ile temel ve klinik problemlerin integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.
11. Tıp Fakültesi’nin 2013/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve Tıp Fakültesi’nin 1. yıl
müfredatının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
FALL SEMESTER

SPRING SEMESTER
1st YEAR

Course
MEDI. 101
COMM. 101
CHEM. 103
PHYS. 122
MATH. 106
MBGE. 110
HUMS

(Cl +
D)*
+
+
+
+
+
+
3+0

Credit Order
Course
A1
1 MEDI. 102
C3
2 COMM. 106
A3
3 CHEM 200
A4
4 PHYS 206
A3
5 MATH 211
A4
6 SOSC
C3
7 ECSA

(Cl +
D)*
+
0+3
+
+
+
3+0
3+0

Credit Order
A1
8
C3
9
A3
10
A4
11
A3
12
C3
13
C3
14

12. İşletme Enstitüsü’nün 2013/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve Enstitü Yüksek Lisans
Programlarına başvuru sürecinde ALES notu uygulamasının değerlendirilmiş, Yüksek Öğretim Kurulu’nun
1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yapılan değişiklik gereğince Yüksek Lisans Programları’na başvuru aşamasında İşletme Doktora
Programı dışında kalan ve İşletme Enstitüsü’nde tezsiz olarak yürütülmekte olan tüm Yüksek Lisans Programlarına
başvurularda ALES gerekliliğinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2013/07 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve aşağıda kod, ad ve içeriği
belirtilen dersin 2013 Güz Dönemi’nde Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Programı’nda açılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
CHBI 515
(Also CHBI 415)
Refining Technologies
Crude oil and biomass refining technologies. Fractionation, catalytic- and thermo- cracking, gasoline and diesel
upgrading and other side processes in crude oil refining; gasification, pyrolysis, transesterification and
condensation processes in biomass refining; economical and environmental factors in refining.
Credits: 3
CHBI 515
(Aynı zamanda CHBI 415)
Rafineri Teknolojileri
Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt
5

16 Temmuz 2013/07 no.lu Akademik Kurul
iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma
işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.
Kredi: 3
14. Mühendislik Fakültesi’nin 2013/03 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve aşağıda kodu, adı ve içeriği
belirtilen CHBI 415 / CHBI 515 kodlu dersin Güz 2013 Dönemi’nde açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
CHBI 415 / CHBI 515
Rafineri Teknolojileri
Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt
iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma
işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.
Kredi: 3
CHBI 415 / CHBI 515
Refining Technologies
Crude oil and biomass refining technologies. Fractionation, catalytic- and thermo- cracking, gasoline and diesel
upgrading and other side processes in crude oil refining; gasification, pyrolysis, transesterification and
condensation processes in biomass refining; economical and environmental factors in refining.
Credits: 3
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Ek-1

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ
KABULUNE İLİŞKİN
YÖNERGE
Y02-RAI-005

Tarih
: 11.06.2013
Güncelleme No. : 00
Sorumlu Birim
Sayfa
:7/4

1. AMAÇ
Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi’ne yabancı öğrenci kontenjanından başvuracak adaylar ile ilgili koşulları ve
yöntemleri belirlemek ve belgelemektir.
2. KAPSAM
Bu yönerge Koç Üniversitesi’ne yabancı öğrenci kontenjanından başvurmak isteyen tüm aday öğrenciler ile sürecin
yürütülmesinden sorumlu birim ve kişileri kapsar.
3. REFERANSLAR
-

Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulmuş ‘Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ belgesi
Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Müdürlüğü ‘Yabancı uyruklu Öğrenciler’ başlıklı web sayfası

4. SORUMLULUKLAR
4.1.

Rektör: Bu yönergenin uygulatılmasından sorumludur.

4.2.

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı: Bu yönergenin hazırlanmasından ve Yükseköğretim
Kurulu duyurularını takip ederek bu yönergede gerekli güncellemeleri yapmaktan sorumludur.

4.3.

Aday Öğrenciler: Yönergeyi okumak ve başvuru sürecindeki adımlara ve tarihlere uymaktan
sorumludurlar.

4.4.

Kayıt ve Kabul Müdürlüğü: Bu yönergeye uygun şekilde başvuru yapan aday öğrencilerin başvurularını
yürütmekten ve ilgili birimlere iletmekten sorumludur.

4.5.

Transfer ve Yabancı Öğrenci Komitesi: Aday öğrenci başvurularını Fakülte Dekanları ile birlikte
değerlendirmekten sorumludur.

4.6.

Fakülte Dekanları: Aday öğrenci başvurularını Transfer ve Yabancı Öğrenci Komitesi ile birlikte
değerlendirmekten sorumludur.

5. TANIMLAR
5.1. Aday: Koç Üniversitesi’ne yabancı öğrenci statüsünde başvurmak isteyen öğrenci
5.2. YÖK: Yükseköğretim Kurulu
5.3. KKM: Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Müdürlüğü
5.4. KKM İnternet Sayfası: http://registrar.ku.edu.tr/tr
5.5. Akademik Takvim: http://registrar.ku.edu.tr/tr/academic-calendar
6. TEMEL PRENSİPLER
Çok kültürlülük ve çeşitliliğe olan güçlü inancı ile Koç Üniversitesi yabancı öğrenci başvurularını kabul
etmektedir.
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7. YÖNTEM
7.1. Kontenjan ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesi:
Yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanları ve bu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti her yıl
Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Üniversitenin belirlediği kontenjan önerisi YÖK tarafından
belirlenen takvim çerçevesinde YÖK’e bildirilir. Kontenjanlar, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek
şekilde belirlenir. İlgili yılda yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar için ÖSYS kontenjanları ile
birlikte yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının değerlendirilmesi önerilebilir. ÖSYS Ek Yerleştirme
işlemleri sırasında ilk defa öğrenci alan programlar yer alamaz.
Öğrenci kontenjanları ve öğrenim ücretleri, Kayıt ve Kabul Müdürlüğü (KKM) internet sayfasında Aday
Öğrenciler bölümünde, Yabancı Uyruklu Öğrenciler başlığı altında duyurulur.
7.2. Başvuru koşulları:
7.2.1. Aşağıdaki koşulları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınır.
7.2.1.1. Başvurduğu programda yurt dışından öğrenci kabulü için kontenjan ayrılmış olanların,
7.2.1.2. Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
7.2.1.2.1. Yabancı uyruklu olanların,
7.2.1.2.2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı
reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde
veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu
incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
7.2.1.2.3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların
7.2.1.2.4. TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
7.2.1.2.5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005
- 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları değerlendirilmek üzere kabul edilir.
7.2.2. Aşağıdaki koşullara sahip adayların başvuruları kabul edilmez.
7.2.2.1. Başvurduğu programa yurt dışından öğrenci kabulü için kontenjan ayrılmamış olanların,
7.2.2.2. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
7.2.2.3. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
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7.2.2.4. Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında
yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
7.2.2.5. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip
olan veya sahip olacaklar hariç),
7.2.2.6. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift
uyrukluların
başvuruları kabul edilmez.
7.3. Yurtdışından yapılacak başvurularda kabul edilen diplomalar, sınavlar ve adayın bu sınavlarda elde
etmesi gereken minimum puan bilgilerine KKM internet sayfasındaki
http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/international-student-admissions bağlantısından
ulaşılabilir. Bu sınavlardan, lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International
Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmazken, üniversite giriş sınavı
statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlandırılır. Adayların başvuru
için en az bir sınavın asgari koşulunu sağlamaları gerekmektedir.
7.4. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin teslim edilmesi:
Aday, başvuru için gerekli belgeleri ve istenen eklerin tümünü kapalı bir zarf içerisinde KKM’nin ilgili
okul dönemi için duyurduğu son güne kadar KKM’ye teslim etmeli veya göndermelidir. Başvuru için
belirlenen son gün bilgisine, gerekli belgeler listesine ve KKM teslimat adresine;
http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/international-student-admissions bağlantısından
ulaşılabilir. Son başvuru tarihleri aynı zamanda üniversite akademik takviminde de yayınlanır.
7.5. Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvurular Transfer ve Yabancı Öğrenci Komitesi ve Fakülte Dekanlıkları tarafından değerlendirilerek
aday ile ilgili kabul veya ret kararı verilir. Gerekirse aday ile e-mail veya telefon aracılığıyla görüşme
yapılır.
7.6. Kayıt için gerekli belgeler:
Koç Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, listesi KKM internet sayfası üzerinden
http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/international-student-admissions bağlantısıyla ulaşılabilen
belgeleri, ilgili akademik yılın takviminde ilan edilen sürelerde KKM’ye teslim etmeleri gerekmektedir.
7.7. Kontenjan aktarımı:
Yurtdışından öğrenci kabul edecek programların kontenjanına başvuru olmaması veya
kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar; Hukuk ve Tıp
programları dışındaki diğer program kontenjanlarına, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan program kontenjanlarının %50’sini aşmamak şartıyla Koç
Üniversitesi’nin ilgili kurulları tarafından aktarılabilir. Tıp ve Hukuk programlarında ise Yükseköğretim
Yürütme Kurulu kararı ile aktarım gerçekleştirilebilir.
7.8. Kabul edilen öğrenciler ile ilgili işlemler:
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Yurtdışından kabul edilen öğrencilere, Öğrenim Meşruhatlı Vize alabilmeleri için kabul mektubu
gönderilir. Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler, YÖK tarafından talep edildiğinde KKM tarafından
hazırlanıp YÖK’e gönderilir.
7.9. Ara dönemde başvuran adaylar ile ilgili işlemler:
Koç Üniversitesi ilgili kurullarının kabul etmesi halinde, ara dönemde başvuran ve başvuru şartlarını
sağlayan adaylara ilişkin olarak; Koç Üniversitesi’nin bir önceki yıla ait yurtdışından öğrenci kabul
kontenjanının 1/3’ünü aşmayacak şekilde, bir sonraki eğitim öğretim yılı için ön kabul mektubu veya
eşdeğer bir belge düzenlenebilir. Kabul edilen adaylar eğitim-öğretimlerine başvuru dönemini takip eden
Güz yarıyılında başlayabilirler.
8. KAYITLAR
KKM, yabancı öğrenci kontenjanından başvuru yapan adayların bilgilerini arşivler.
9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleme sorumluluğu Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı
birimine aittir. Gözden geçirme her yıl Nisan ayında yapılır.
10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU
Değişen
sayfa

Değişiklik

Tarih
03.06.2013

Değişikliği yapan

Yeni Yayın
Akademik İşlerden
Sorumlu Rektör
Yardımcılığı

Dağıtım (İlgili Bölümler)
Tüm Koç Üniversitesi Birimleri

Uygunluk Onayı (Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı):

Yürürlük Onayı (Rektör) :
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