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GÜNDEM
Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
Lisans ve lisansüstü dersler için mevcut durumda notun sayısal karşılığının ortalamaya etki ettiği durumlarda (“A”,
“A-“, “B” gibi), Güz 2020 dönemi ile sınırlı olmak üzere, öğrencilere notlandırma seçeneklerinin sunulma
önerisinin görüşülmesi.
Mezuniyet sıralamasına dahil edilebilecek öğrencilerin belirlenme önerisinin görüşülmesi.
Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı konusunun görüşülmesi.
Hukuk Fakültesi’nin 26.02.2020 tarih, 2020/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının tekrar görüşülmesi.

KARAR
1. Akademik Kurul toplantısına tüm üyeler katılım sağlamıştır.
2. Lisans ve lisansüstü dersler için mevcut durumda notun sayısal karşılığının ortalamaya etki ettiği durumlarda
(“A”, “A-“, “B” gibi), Güz 2020 dönemi ile sınırlı olmak üzere, öğrencilere aşağıdaki notlandırma seçeneklerinin
sunulması oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Güz 2020 Notlandırma Sistemi Önerisi
•

Lisans dersleri ile İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dersleri için nihai harf notu belirlendikten sonra,
öğrencilere verilecek süre içerisinde, dersin notuna göre aşağıdaki seçeneklerden uygun olan ile ilerlenir:
- Hiçbir ek düzenlemeye gerek olmaksızın nihai harf notu olarak sisteme kayıt edilir,
- Nihai harf notunun “D” ve üzeri olduğu durumlarda, öğrencinin isteğine göre “S” olarak sisteme kayıt
edilir,
- Nihai harf notunun “F” olduğu durumlarda,
 Ders Güz 2020 döneminde ilk kez alınıyorsa notlar “U” notu ile otomatik olarak değiştirilir.
 Ders Güz 2020 döneminde ilk kez alınmıyorsa:
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o
o
o

Daha önceki not “F” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Ancak
mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski “F” notu ortalamadan çıkarılır, yeni
“F” notu ortalamaya dahil olur.
Daha önceki not “U” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilir.
Daha önceki not geçer not ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez.
Mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski not geçerli olur, yeni “F” notu
ortalamaya dahil edilmez.

İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dışındaki lisansüstü derslerin nihai harf notu belirlendikten sonra, öğrencilere
verilecek süre içerisinde, dersin notuna göre aşağıdaki seçeneklerden uygun olan ile ilerlenir:
- Hiçbir ek düzenlemeye gerek olmaksızın nihai harf notu olarak sisteme kayıt edilir,
- Nihai harf notunun “C” ve üzeri olduğu durumlarda, öğrencinin isteğine göre “S” olarak sisteme kayıt
edilir,
- İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dışındaki lisansüstü öğrencileri için nihai harf notunun “C-“ ve altı
olduğu durumlarda,
 Ders Güz 2020 döneminde ilk kez alınıyorsa “U” notu ile otomatik olarak değiştirilir.
 Ders Güz 2020 döneminde ilk kez alınmıyorsa:
o Daha önceki not “C-“ ve altında ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez.
Ancak mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde en yüksek notuyla ortalamaya
dahil olur.
o Daha önceki not “U” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilir.
o Daha önceki not geçer not ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez.
Mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski not geçerli olur, yeni not
ortalamaya dahil edilmez.
o
Lisans ve lisansüstü tüm dersleri kapsayacak şekilde,
•

•
•
•

Ortalamaya etki eden (“A”, “A-“, “B” gibi) harf notları ile ilerlemeyi seçen öğrenciler için mevcut durumda
olduğu gibi not ortalamaları notun sayısal karşılığına göre etkilenmeye devam edecektir.
“S” olarak sisteme girilmesi talep edilen derslerden kredi kazanımı olacak, gerekli ders yükümlülükleri
karşılanmış olacak ancak alınan not ortalamaya etki etmeyecektir.
“U” olarak sisteme girilmesi talep edilen derslerden kredi kazanımı olmayacak, gerekli ders yükümlülükleri
karşılanmamış olacak ve alınan not ortalamaya etki etmeyecektir.

Değişim programında alınmış transfer edilecek dersler için, Güz 2020 dönemi ile sınırlı kalmak üzere, ders bazında
öğrencinin tercihine göre yukarıdaki durumlara uygun şekilde ilerlenecektir.
3. Mezuniyet sıralamasına dahil edilebilecek öğrencilerin belirlenme önerisi görüşülmüş, oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Mezuniyet sıralamasına dahil edilebilecek öğrencilerin belirlenmesi
Mevcut:
Kurumlar arası yatay geçiş ile Koç Üniversitesi’ne gelmiş, Koç Üniversitesi öğrencisi iken 2014 Güz dönemi ve
sonrasında öğrenci değişim (exchange) programına katılmış veya başka bir üniversitede Yaz Dönemi ders(ler)i
almış öğrencilerin; diğer üniversitelerde aldıkları derslerden, kredileri Koç Üniversitesi’nce kabul edilen ve
öğrencinin mezuniyetine yönelik olarak sayılanların notlarının da Mezuniyet Sıralaması hesabına dahil edilir.
Sadece kredileri transfer edilen dersler genel not ortalamasını etkilemez ancak mezuniyet sıralaması için
kullanılacak not ortalamasına dahil edilir. Mezuniyet sıralamasına dahil edilmek ve Mezuniyet Onur Derecelerine
hak kazanmak için öğrencilerin, Koç Üniversitesi’nde verilmiş olan en az 75 kredilik ders yükünü geçer notla
tamamlamış olmaları koşulu oybirliği ile kabul edilmiştir.
Öneri:
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Kurumlar arası yatay geçiş ile Koç Üniversitesi’ne gelmiş, Koç Üniversitesi öğrencisi iken 2014 Güz dönemi ve
sonrasında öğrenci değişim (exchange) programına katılmış veya başka bir üniversitede Yaz Dönemi ders(ler)i
almış öğrencilerin; diğer üniversitelerde aldıkları derslerden, kredileri Koç Üniversitesi’nce kabul edilen ve
öğrencinin mezuniyetine yönelik olarak sayılanların notlarının da Mezuniyet Sıralaması hesabına dahil edilir.
Sadece kredileri transfer edilen dersler genel not ortalamasını etkilemez ancak mezuniyet sıralaması için
kullanılacak not ortalamasına dahil edilir. Mezuniyet sıralamasına dahil edilmek ve Mezuniyet Onur Derecelerine
hak kazanmak için öğrencilerin, Koç Üniversitesi’nde verilmiş olan ve not ortalamasına etki eden en az 75 kredilik
ders yükünü geçer notla tamamlamış olmaları gerekir.
4. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı konusu görüşülmüş, ÖYP
ve 35. madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini
kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak
geri dönen öğrencilerin bulunduğu durumlar da göz önüne alınarak öğretim üyelerinin danışman atamalarının %50
artırılması oy birliğiyle kabul edilmiştir.
5. Hukuk Fakültesi’ nin 26.02.2020 tarih, 2020/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı tekrar görüşülmüş, oybirliğiyle
kabul edilmiştir.
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Madde 9, 3 bendinde belirtilen “Kurum
içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanı, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından
öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet
sayfasında ilan edilir.“ (Değişik:RG-21/12/2019-30985) esasına göre Fakültemize not ortalamaları ile kurum içi ve
kurum dışı yatay geçiş yapmak isteyen adayların yurt içinde herhangi bir Hukuk Fakültesine taban puanlarının
yetmesinin yanı sıra aşağıdaki ilave şartları sağlamaları gerektiği önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GPA ile Hukuk Fakültesine kurum içi yatay geçiş ilave şartları:
- 3,30 genel not ortalamasına sahip olmak,
- Hukuk Fakültesi 1. sınıf Hukuk zorunlu dersleri LAW 103, LAW 104, LAW 105 ve LAW 106’yı almış ve en
az B notu ile geçmiş olmak.
GPA ile Hukuk Fakültesine kurum dışı yatay geçiş ilave şartı:
- 3,50 genel not ortalamasına sahip olmak
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