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KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK KURUL NİSAN KARARI-ÖZET  

 
1. Diploma ve diğer ilgili belgelerin düzenlenmesine ilişkin yönerge önerisi görüşülmüş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

 
2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ ne Kurum İçi Yatay Geçiş başvuruları değerlendirilirken aşağıdaki kriterlerin ön 

planda olması görüşüne oy birliğiyle karar verilmiştir:  
• Başvuru yapan öğrencilerin kendi bölümlerinden en az 2 (iki) Zorunlu Alan dersi almış olmaları 

gerekir. 
• Başvuru yapan öğrencilerin geçmek istedikleri bölümden en az 3 (üç) Zorunlu Alan ve/ veya Alan 

Seçmeli dersi almış olmaları gerekir. 
• Burslu Öğrencilerin bursunu taşıyarak yatay geçiş yapabilmesi için, geçmek istediği bölümün, başvuru 

yaptığı dönemden bir önceki döneme ait muadil burslu öğrencilerinin not ortalamasına (GPA) veya 
geçmek istediği bölümden aldığı derslerin not ortalamasının, muadili burslu öğrencilerin not 
ortalamasına denk bir ortalamaya sahip olması gerekir. 

• Burslu öğrencilerin, bursunu bırakarak geçiş yapmak istemesi durumunda Fakülte Yönetim Kurulu 
öğrencinin başvurusunu ayrıca değerlendirir (1 ve 2. Maddedeki koşullara uymak şartıyla) 

• Burssuz öğrencilerin geçmek istediği bölümün, başvuru yaptığı dönemden bir önceki döneme ait muadil 
burssuz öğrencilerinin not ortalamasına (GPA) veya geçmek istediği bölümden aldığı derslerin not 
ortalamasını, muadili burssuz öğrencilerin not ortalamasına denk bir ortalamaya sahip olması gerekir. 

 
3. Aşağıda yer alan kuralın içinde bulunduğumuz Bahar 2020 dönemi ile sınırlı kalmak üzere kaldırılması önerisi 

oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
 
Eylül 2013 Akademik Kurulu’nda alınan karar gereği, öğrenciler Değişim Programları ve Yaz Dönemleri dışında 
öğrenim süreleri boyunca fazla ders yükü olarak aldıkları derslerden en fazla 3 tanesinden geri çekilebilirler. Mevcut 
öğrencilerin 2013 Güz dönemi’nden önce W notu aldıkları ders sayısı bu toplama dahil edilmeyecektir.  
 

4. Bahar 2020 döneminde alınmış derslerin af sınavları için de Pass Öğrencilere/ Fail not seçeneğinin verilmesi önerisi  
oybirliğiyle aşağıdaki gibi kabul edilmiştir. 

Eylül 2020 af sınavları dönemi sonuna kadar alınacak af sınavları için öğrenciler, ilgili dersin hangi dönem alınmış 
olduğuna bakmaksızın, Pass/Fail notlandırma seçeneğinden yararlanabilir.  Eylül 2020 sonrası af dönemlerinde alınan 
af sınavları için Pass/Fail not seçeneği kullanılmaz. 

Bahar 2020 ders kayıtlarına ilişkin olarak bütünleme ve mazeret sınavları sonrası oluşacak nihai notlarda da öğrenciler 
Pass/Fail notlandırma seçeneğinden yararlanabilir. 
 

 

 
 
 
              


