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KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK KURUL MAYIS KARARI-ÖZET 

       

  

 

1. Yükseköğretim Kurulu'nun 5 Mayıs 2020 tarihli kararında vurgulanan ve Koç Üniversitesi tarafından benimsenen 
öğrenci merkezli yaklaşım çerçevesinde, Üniversitemizde yaz öğretiminin yerleşik bir uygulama olması, 
öğrencilerimizin mezuniyet planlarına katkı yapması, çift anadal öğrencilerimiz ile uluslararası öğrencilerimizin 
programlarını desteklemesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin tümünün yurtlarını boşaltmış ve 
ailelerinin yanına dönmüş olması, uluslararası öğrencilerimizin önemli kısmının Türkiye’den ayrılmış olması, 
seyahat imkânları ve eğitim-öğretim süreçlerinin büyük kısmının dijital imkânlarla yürütülebilecek nitelikte olması 
dikkate alınarak 22 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz öğretimi süresince Tıp Fakültesi 
Intern Programı ve Hemşirelik Fakültesi Yaz Uygulama Dersleri dışında kalan derslerin çevrimiçi/uzaktan 
(‘online/remote’) olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.  

 

2. Çift Anadal Programı yönerge önerisi görüşülmüş, oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
 

Tüm lisans öğrencileri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen çift anadal 
koşullarını ve varsa Fakültelerin belirledikleri ek koşulları sağlamaları durumunda anadal programları dışında herhangi bir 
alanda çift anadal programına başvurabilirler. 

           Çift Anadal Programı’na Başvuru ve Kabul Koşulları: 

 
• Öğrenciler Çift Anadal Programı’na, Anadal Programı’nda tamamladıkları kredi sayısı dikkate alınarak içinde 
bulundukları sınıfa göre en erken ikinci sınıfın ilk akademik yarıyılı, en geç üçüncü sınıfın ilk akademik yarıyılı 
başında (Tıp Fakültesi için en geç beşinci sınıfın ilk akademik yarıyılı başında) başvurabilirler.  
• Çift Anadal Programı’na başlamak isteyen öğrencilerin en son tamamlamış oldukları yarıyıl dersleri 
incelenerek başarı koşullarını sağlamaları koşuluyla çift anadal programına başvurdukları dönemde başlayabilirler.  
• Anadal Programı’ndaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.72 olan öğrenciler İkinci Anadal Diploma 
Programı’na başvurabilirler. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, 
belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.  
Aşağıdaki programlarla Çift Anadal Programı’na başlamak isteyen 2020 girişli öğrencilerimizin ilgili yılın ÖSYS 
kontenjan kılavuzunda belirtilmiş olan başarı sıralamaları da dikkate alınacaktır.  
2019 kılavuzunda yer alan başarı sıralamaları bilgileri aşağıdaki gibidir:  
Hukuk: 190bin  
Tıp: 50bin  
Mühendislik:300bin  
 
2020 girişli öğrencilerimiz için Hukuk Fakültesi başarı sıralaması 125bin olarak güncellenecektir.  
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• Çift Anadal Programı’na başlayabilmesi için öğrencinin İkinci Anadal Programı’na başladığı yarıyıla kadar 
Anadal Programı’nda aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. UNIV 101, ALIS 100, CPAP 
100, CPAP 150 ve HIST 100 kodlu dersler dışındaki 1 kredilik derslerden “unsatisfactory” not alınması çift anadal 
programlarına başvuru yapılmasına engel teşkil etmez.  
• Bir öğrenci aynı anda birden fazla Çift Anadal Programı’na kayıt yaptıramaz.  
• Öğrencilerin İkinci Anadal Programı’na kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte 
Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.  
• Başvuru anında genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan (4 üzerinden 2.72) ve anadal programının ilgili 
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına 
başvurabilirler. Kabul edilecek öğrencilerin kontenjanı üniversite senatolarınca belirlenir. Genel not ortalaması 
100 üzerinden 70 olan ancak en üst %20’de bulunmayan öğrenciler çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki 
taban puandan az olmamak üzere puana sahip olanlar da başvuru yapabilir. 

 

             Başarı ve Programı Tamamlama Koşulları  

• Çift Anadal Program’nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans 
diploması verilir.  
 
• İkinci Anadal Programı’nı tamamlayan öğrenciye söz konusu programın diploması ancak devam ettiği Anadal 
Programı’ndan mezun olması halinde verilir.  
• Anadal Programı’nı tamamlamış, İkinci Anadal Diploma Programı’nda öğrenim görmeye devam eden 
öğrencinin, Anadal Programı’na ait diploması verilir. Bu durumda, öğrencinin mezun olduğu döneme kadar 
aldığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilir. Öğrenci Madde 7.4’te belirtilen Çift Anadal Programı’ndan mezun 
olabilmek için belirlenen genel not ortalaması koşullarını sağlamakla yükümlüdür.  
 
• Çift Anadal programında kayıtlı burslu öğrencilerin burs süreleri, Anadal veya İkinci Anadal programlarını 8 
yarıyıl içinde bitirememeleri durumunda en fazla 2 yarıyıl süreyle uzatılır. 
• Bu sürenin bitiminde program gerekliliklerinin sağlanamaması durumunda öğrenciler burssuz eğitim ücretini 
ödeyerek programa devam edebilirler.  
• Anadal programını tamamlayıp, İkinci Anadal Programı’na devam eden öğrenciler, ek süre boyunca Çift 
Anadal yaptıkları programa ait lisans eğitim ücretini, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı, ve 
varsa burs sürelerinin uzatılması durumu, göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına 
kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans eğitim ücretini öderler.  
 
• İki yarıyıl üst üste çift anadal programından ders almayan öğrencilerin bu programdan kaydı silinir. 

 
 
3. Yandal Programı yönerge önerisi görüşülmüş, oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
 

• Yandal programına başvurmak isteyen öğrenciler, en son tamamlamış oldukları yarıyıl dersleri incelenerek başarı 
koşullarını sağlamaları koşuluyla yandal programına başvurdukları dönemde başlayabilirler. 

• Öğrenciler Yandal programlarına Anadal Programı’nda tamamladıkları kredi sayısı dikkate alınarak içinde 
bulundukları sınıfa göre en erken ikinci sınıfın ilk akademik yarıyılı, en geç üçüncü sınıfın ikinci akademik yarıyılı 
başında başvurabilirler.  

• Yandal programına başvuru sırasında genel not ortalamaları 2.50/4.00 veya üzerinde olan öğrenciler 
başvurabilirler.  
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• Yandal sertifikasına hak kazanmak için öğrencinin yandal programı çerçevesinde aldığı derslerin ortalamasının en 
az 2.29/4.00 olması gerekir.   

• Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,29 
olması şarttır.  

• Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim 
kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. 

 

4. Uzmanlaşma Programı yönerge önerisi görüşülmüş, oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
 

• Öğrenciler Uzmanlaşma programlarına, Anadal Programı’nda tamamladıkları kredi sayısı dikkate alınarak içinde 
bulundukları sınıfa göre en erken ikinci sınıfın ilk akademik yarıyılı başında başvurabilirler.  

• Uzmanlaşma programına genel not ortalamaları 2.00/4.00 veya üzerinde olan öğrenciler başvurabilirler.  
• Bir uzmanlaşma programından kaydı silinen bir öğrenci, tekrar aynı uzmanlaşma programına kayıt yaptırabilir.  
• Uzmanlaşma sertifikasına hak kazanmak için öğrencinin uzmanlaşma programı çerçevesinde aldığı derslerin 

ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir.  
• Uzmanlaşma sertifikası diploma yerine geçmez.  
• Uzmanlaşma programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programından mezuniyetini etkilemez.  

 


