KOÇ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL KARARI

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTIYA KATILANLAR

: 9 Haziran 2011
: 2011/06
: 13:30
: Prof. Dr. Umran İnan
Prof. Dr. Selçuk Karabatı
Prof. Dr. M.İrşadi Aksun
Prof. Dr. Murat Tekalp
Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu
Prof. Dr. Sami Gülgöz
Prof. Dr. Barış Tan
Prof. Dr. Tankut Centel (Dekan adına Prof. Dr. Bertil Emrah Oder)
Prof. Dr. Şevket Ruacan
Prof. Elizabeth Herdman
Prof. Dr. Zeynep Aycan
Prof. Dr. Tekin Dereli
Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı
Prof. Dr. İskender Yılgör (katılamadı)
Prof. Dr. Sumru Altuğ
Prof. Dr. Levent Demirel
Prof. Dr. Can Erkey
Doçent Dr. Evren Keleş
Doçent Dr. Fatoş Gökşen
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder

GÜNDEM
1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
2. Üstün akademik başarı gösteren Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerini ödüllendirmeye yönelik bir
sisteminin görüşülmesi.
3. Öğrenci ders tekrarlarının görüşülmesi.
4. 30 Mayıs 1997 tarihli 1997/09 sayılı Üniversite Akademik Kurul Karar Tutanağı’nın 4. maddesinin
(b) bendinin (III) numaralı fıkrasının görüşülmesi.
5. Fen Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.
6. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2011/10 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.
7. Hukuk Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.
8. Briç dersinin ders planının ve tanımının görüşülmesi.
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KARAR
1. Prof. Dr. İskender Yılgör’ün DPT’nin Ankara’da düzenlediği bir paneline katılma zorunluluğu
nedeniyle toplantıya katılamama mazereti oy birliği ile kabul edilmiştir. Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tankut Centel’in yurtdışındaki 100. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Türk İşveren
Delegasyonu’nda Teknik Müşavir olarak bulunma gerekliliği nedeniyle toplantıya katılamama
mazereti oy birliği ile kabul edilmiş, Dekan Vekili olarak yerine Üniversite Yönetim Kurulu üyesi
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in toplantıda hazır bulunduğu tespit
edilmiştir.
2. Üstün Akademik Başarı Bursu’na layık görülen ve mecburi hizmet karşılığı burs alan Hemşirelik
Yüksekokulu öğrencilerinin Üstün Akademik Başarı Bursu almaya hak kazandıkları her dönem için
mecburi hizmet yükümlülüklerinin 6 ay süre ile azaltılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Lisans öğrencilerimizin aldıkları nota bakılmaksızın ders tekrarı yapabilecekleri oy birliği ile kabul
edilmiştir.
4. Yaz Okulları’ndan alınan derslerin kredilerinin transferi ile ilgili olarak 30 Mayıs 1997 tarihli
1997/09 sayılı Üniversite Akademik Kurul’unda kabul edilen kuralların yurt dışında İngilizce eğitim
yapan üstün nitelikli Üniversitelerin “Yaz Dönemi” çerçevesinde sundukları dersler için Fakültelerin
uygun bulduğu durumlarda uygulanmamasına ve alan ve alan seçmeli dersler de dahil olmak
üzere söz konusu kurumlarda alınan derslerin ilgili Fakültenin onayı ile notları ile birlikte transfer
edilebileceğine karar verilmiştir.
5.1. Fen Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 1. maddesine istinaden CHEM
203, CHEM 305 ve CHEM 307 ders kodlarının sırasıyla CHEM 303, CHEM 201 ve CHEM 207
olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.2. Fen Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 2. maddesine istinaden
laboratuarı olan CHEM 101, CHEM 206, CHEM 201 (7.1. madde ile kodu değişen CHEM 305),
CHEM 204 ve CHEM 301 derslerinin kredilerinin 3 krediden 4’e çıkarılması oy birliği ile kabul
edilmiştir.
5.3. Fen Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 4. maddesine istinaden MATH
303 dersinin içeriğinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
MATH 303 Applied Mathemathics
Review of vector calculus; Fourier series and Fourier transform; Calculus of functions of a
complex variable.
MATH 303 Uygulamalı Matematik
Vektör kalkülüsünün tekrarı; Fourier serileri ve Fourier dönüşümü; karmaşık değişkenli
fonksiyonlar.
6.1. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2011/10 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 3. maddesine
istinaden aşağıda kodu, adı ve içerikleri belirtilen derslerin 2011 Güz Dönemi’nde çekirdek (core)
ders olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
ASIU 108 The Ethical Dilemma in Literature
Studying literary works across different time periods and genres, from ancient tragedies to
science-fiction. Focusing on ethical dilemmas that lead to questions about the individual’s
relationship to the society, and about the concepts of justice and responsibility. Relating literary
examples of decision making to the social and political practices of everyday life.
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ASIU 108 Edebiyatta Etik İkilemler
Antik dönem trajedilerinden bilim kurguya farklı dönemler ve türlerde yazılmış edebi metinlerde
etik ikilemlerin incelenmesi. Bireyin toplumla ilişkisinin, adalet ve sorumluluk kavramlarının
irdelenmesi. Karar verme sürecini anlatan edebi örneklerin günlük hayatta tecrübe edilen sosyal
ve politik olaylarla ilişkilendirilmesi.
ASIU 106 Genre
Exploring the similarities in style, technique, tone, form, and content between different types of
literature. Studying the resemblances amongst and differences between various literary texts by
grouping them into genres. Questioning the boundaries between different genres, and the stability
of generic designations. Examining the development of hybrid genres such as the verse novel, the
photonovel, and the verse story.
ASIU 106 Edebi Türler
Metinlerin yazın stili, tekniği, biçim ve içeriği açısından karşılaştırmalı olarak irdelenmesi. Farklı
türlerde yazılmış edebi eserler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların çalışılması. Türsel
farklılıkların, türler arası sınırların ve tür tanımlarının sorgulanması. Resimli roman/fotoroman, şiirroman, manzum hikâye benzeri melez yaratıların incelenmesi.
ASIU 107 Landmarks of Art and Architecture
Introducing students a select group of significant monuments in world art and architecture and
present the unique aesthetic, cultural and historical issues that frame them; presenting the main
methods to analyze and interpret artworks produced in different media. A different time period and
culture each week, as wide-ranging as 20th century Europe and America, Safavid Persia,
Medieval Europe, Ancient Greece, etc. Social factors in the creation process of artworks, and how
the specific cultural context of the artworks influences our reading and understanding of them.
ASIU 107 Sanat ve Mimarinin Dönüm Noktaları
Mimarlık ve sanat dünyasının en önemli örnekleri ile tanışarak bu eserleri belirleyen estetik,
kültürel ve tarihsel çerçevenin tartışılması. Farklı mecralarda üretilmiş sanat eserlerini değişik
yöntemlerle inceleme ve yorumlama. 20. Yüzyıldan, Ortaçağ Avrupasına ve Eski Yunan’a kadar
uzanan tarihsel dilimlerde her hafta farklı bir kültürün ve dönemin incelenmesi. Sanat eserlerinin
yaratılma sürecinde toplumsal faktörlerin ve kültürel bağlamın etkilerinin tartışılması.
6.2. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2011/10 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 4. maddesine
istinaden aşağıda kodu, adı ve içerikleri belirtilen derslerin 2011 Güz Dönemi’nde çekirdek (core)
ders statüsünde seçmeli alan dersi olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
HIST 324 Culture and Society in the Ottoman Empire
Major issues in the history of the Ottoman Empire with a focus on the cultural life. Topics will
include: life at the frontiers; relations between Ottomans and their neighbors; imperial ideology; the
social fabric, gender, and ethnic structure; social unrest and religious movements; the new world
order and the Ottoman response. Students will be encouraged to compare and contrast academic
approaches to Ottoman History with its representation in historical novels and film.
HIST 324 Osmanlı İmparatorluğu'nda Kültür ve Toplum
Osmanlı kültür hayatı odağı üzerinden Osmanlı İmparatorluğu tarihi. İmparatorluk ideolojisi; şehir
hayatı; sosyal yapı ve toplumsal cinsiyet; isyanlar ve dini oluşumlar; yeni dünya düzeni ve
Osmanlılar gibi konular üzerine yoğunlaşılır. Osmanlı kültür tarihi çalışmalarındaki en son tarih
yazıcılığı örneklerinin incelenmesinin yanında, bu akademik yaklaşımlarla sinema ve romanlarda
sunulan Osmanlı tarihi portrelerinin karşılaştırılması.
HIST 327 Comparative Urban History
The period between the late nineteenth and mid-twentieth centuries. The spatial focus of the
course is the Ottoman port cities of Istanbul and Salonica, Haussmann’s Paris, immigrant New
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York, the new Turkish capital of Ankara, Soviet Moscow, and Berlin during the interwar period.
Exploring the relationship between the urban space and social change the course aims to illustrate
the specificities and similarities of concurrent historical experiences in these different social
entities.
HIST 327 Karşılaştırmalı Şehir Tarihi
19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortasına kadar olan dönemi kapsar. İstanbul ve Selanik gibi Osmanlı
liman şehirleri, Hausmann’ın Paris’i, bir göçmen şehri olarak New York, yeni Türk başkenti Ankara,
Sovyetlerin başkenti Moskova, ve iki dünya savaşı arasında Berlin gibi farklı örneklere odaklanılır. Bu
şehirlerdeki tarihsel deneyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, şehir dokusu ve sosyal değişim
arasındaki diyalektik ilişkiye bakılarak araştırılması.
6.3. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2011/10 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 5. maddesine
istinaden aşağıda belirtilen Felsefe Bölümü alan derslerinin 2011 Güz Dönemi’nde açılması oy
birliği ile kabul edilmiştir.
PHIL 101 Fresman Seminar: An Introduction to Philosophy and Philosophical Thinking
Providing basic knowledge on the subject-matter of philosophy, including the various kinds of
philosophy and the areas they correspond to. Introduction on how to think philosophically and
write critically. Learning about the basic idea of philosophy, about knowledge, logical and critical
reasoning, philosophies of nature and science, about ethics, the philosophy of art and political
philosophy.
PHIL 101 Felsefeye Giriş
Felsefe hakkında genel bir bilginin sunulması, felsefenin çeşitli dallarını öğretilmesi ve bu dallara
tekabül eden tartışma alanlarını keşfedilmesi. Öğrencilere felsefi bir şekilde düşünmenin ve
eleştirel yazı yazmanın nasıl yapılacağının öğretilmesi. Felsefenin temelde ne olduğunun
tartışılması, bilginin ne olduğunun soruşturulması, mantıksal ve eleştirel akıl yürütme, doğa ve
bilim felsefeleri, etik, sanat felsefesi ve siyaset felsefesi gibi konulara değinilmesi.
PHIL 354 Phenomenology and Deconstruction
Extensive study of Martin Heidegger (Phenomenology) and Jacques Derrida (Deconstruction). On
Phenomenology: the work of both Husserl, the founder of the movement, and Heidegger, with an
emphasis on Heidegger’s idea of Dasein as a being-toward-death, as well as his claim that we
have entered the era of the end of metaphysics. On Deconstruction: Derrida’s attempt to develop
the idea of deconstruction as a theory of both reading and writing, or of what he calls écriture, and
texts from Jean-Luc Nancy, another very prominent deconstructionist.
PHIL 354 Fenomenoloji ve Yapısöküm
Fenomenoloji konusunda Martin Heidegger’in, Yapısöküm konusunda ise Jacques Derrida’nın
derinlemesine ele alınması. Fenomenolojide akımın kurucusu olan Husserl’in ve geleneği ondan
devralan Heidegger’in eserlerinde yoğunlaşılması. Heidegger’in “ölüme-doğru-varlık” olarak
Dasein kavramıyla ve “metafiziğin sona erdiği bir çağda yaşıyoruz” derken ne kastettiğinin
tartışılması. Hem bir yazma hem de bir okuma kuramı (Derrida’nın tabiriyle écriture) olarak
yapısöküm fikrini gelişimine odaklanma. Yapısöküm konusunda Jacques Derrida Jean-Luc
Nancy’nin metinleri üzerinde çalışma.
PHIL 372 Existentialism and Politics
Focus on the connection between existentialism and politics by looking at some possible
influences of existentialist ideas on identity politics and post-colonial theory. Discussion on its
appropriation in the context of Turkey by referring to some Turkish literary works and some trends
among youth such as nihilism and attitudes of depression. Analysis of the ways in which such
apprioriations enable and disable political openings. Fundamental issues of existentialism: being
condemned to freedom, the meaning of life, anxiety, death, suicide, faith, peace, responsibility,
writing, being oneself, identity, politics and action. The trace of these issues in mainstream
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selections of existentialist writings from Sartre, Dostoyevsky, Heidegger, Camus, Kierkegaard, de
Beauvoir, and Fanon.
PHIL 372 Varoluşçuluk ve Politika
Varoluşçu fikirlerin kimlik politikaları ve koloni sonrası teoriler üzerinde olabilecek etkilerine
bakarak varoluşçuluk ve politika arasındaki ilişkiye odaklanma. Türk edebiyatındaki bazı örneklere
ve gençlik hareketlerindeki bazı nihilist ve bunalımlı yaklaşımlara gönderme yaparak bu akımın
Türkiye bağlamındaki alımlanışını tartışma. Bu alınmlanışın önünü açtığı ve kapadığı politikaları
inceleme. Varoluşçuluğun temel meseleleri: özgürlüğe mahkum olma, hayatın anlamı, kaygı, ölüm,
intihar, inanç, barış, sorumluluk, yazı, kendi olmak, kişilik, politika ve eylem. Bu meselelerin
izinde önde gelen varoluşçu düşünürlerden (mesela Sartre, Dostoyevski, Heidegger, Camus,
Kierkegaard, de Beauvoir ve Fanon) metinler okunması.
PHIL 380 Feminism and Its Discontents: If Feminism Is The Answer, What Is The Question?
Introduction to the issues, debates and themes in the contemporary feminist theory. Emphasis on
the impact of recent social theories and their destabilizing influences in comparison to the unifying
theme of the earlier feminist theories. Special focus on the conceptual debates surrounding issues
such the body, sexuality, sexual identity, the category of woman and the politics of difference.
PHIL 380 Feminizm ve Hoşnutsuzlukları : Yanıt Feminizmse, Soru Ne?
Çağdaş feminist teorinin temel izlekleri, meseleleri ve tartışmalarına giriş. Güncel toplumsal
teorilerin ve yarattıkları sarsıcı etkinin, erken dönem feminist teorilerle karşılaştırılması. Beden,
cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılık politikalarını konu alan kavramsal tartışmaların
ele alınması.
6.4. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2011/10 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 6. maddesine
istinaden LITR 450 Selected Topics: Women in Turkish Novel ders kodunun LITR 270 olarak
değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.5. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2011/10 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 7. maddesine
istinaden LITR 401 Turkish Poetry ders kodunun LITR 208 olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul
edilmiştir.
6.6. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2011/10 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 8. maddesine
istinaden LITR 350 Selected Topics: Modernization and Gender in Turkish Literature ders
kodunun LITR 271 olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.1. Hukuk Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 1. maddesinin (I) bendine istinaden
aşağıda kodu, adı, içerikleri, okutulacak sınıf ve yarıyılı verilen seçmeli derslerin açılması oy birliği
ile kabul edilmiştir.
1. sınıfların 2. yarıyılında verilmek üzere:
LAW 116 Child Law
Characteristics and subject matter of child law; historical development of children’s rights;
children’s rights in the Constitution and international treaties; principles pertaining to children
(discrimination and priority of children’s interests, right of participation etc.); child protection in
public law; child in civil law; social aid and security; child in education and labor law.
LAW 116 Çocuk Hukuku
Çocuk Hukukunun konusu ve özellikleri; çocuk haklarının tarihsel gelişimi; milletlerarası
sözleşmelerde ve Anayasa’da çocuk hakları; çocuklara ilişkin ilkeler (ayrımcılık ve menfaat
önceliği, katılma hakkı gibi); kamu hukukunda çocuğun korunması; medeni hukukta çocuğun
konumu; sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukuku açısından çocuk.
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3. sınıfların 1. yarıyılında verilmek üzere:
LAW 321 Diplomatic and Consular Law
Development of diplomatic and consular law; resources of diplomatic and consular law;
establishment and cessation of diplomatic and consular law relations; services, privileges and
immunities.
LAW 321 Milletlerarası Konsolusluk ve Diplomatik Temsilciler Hukuku
Konsolosluk ve Diplomatik Temsilcilik Hukukunun gelişimi; Kaynakları; Konsolosluk ve Diplomatik
İlişkilerin Kurulması ve Yürütülmesi; Hizmetleri; Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar.
4. sınıfların 2. yarıyılında verilmek üzere:
LAW 434 European Private International Law
Need for harmonization of European private law; brief history, legal basis, rules of European
private international law (and international civil procedure): Rome I Regulation on the law
applicable to contractual obligations; Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual
obligations; Brussels I Regulation on jurisdiction and he recognition and enforcement of judgments
in civil and commercial matters; case law of the European Court of Justice.
LAW 434 Avrupa Uluslararası Özel Hukuku
Avrupa özel hukukunda uyumlaştırma ihtiyacı; tarihçe; hukuksal dayanaklar; Avrupa Birliği
hukukundaki sözleşmeler ve sözleşme dışı borç ilişkileri alanında geçerli kanunlar ihtilafı kuralları
ve yetki kuralları; akdi borç ilişkilerine uygulanacak hukuk hakkındaki Roma I Tüzüğü, akit dışı
borç ilişkilerine uygulanacak hukuk hakkındaki Roma II Tüzüğü ve milletlerarası yetki ve yabancı
mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konusundaki Brüksel I Tüzüğü; Avrupa Adalet Divanı
kararları.
Hukuk Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 1. maddesine (II) bendine istinaden
LAW 319 Transport Law dersinin adının ve içeriğinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile
karar verilmiştir.
LAW 319 International Transport Law
As an important business the movement of goods and passengers; brief introduction to
international sale of goods, its relation with the transportation; parties –other than the carrierinvolved in the transport, such as freight forwarders, terminal operators; carriage of goods by all
modes, i.e. sea, road, rail, air, and inland; multimodal transport; international transport
conventions; contractual terms; international transport documents; parties to the contract of
carriage; scope of application of the transport conventions, liability of the carrier, exoneration from
liability, limits of liability, loss of right to limit and jurisdiction.
LAW 319 Uluslararası Taşıma Hukuku
Önemli bir ticaret alanı olarak yolcu ve eşya taşıma; uluslararası eşya satımına kısa giriş,
uluslararası eşya satımının taşımayla ilişkisi; taşıma işleri komisyoncusu, terminal işleticileri vb.
gibi taşımada yer alan diğer kişiler; deniz, kara, demiryolu, hava ve iç su yoluyla eşya taşıma; çok
şekilli (karma) taşımalar; taşımaya ilişkin uluslararası sözleşmeler; özel sözleşme şartları;
uluslararası taşıma belgeleri; taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımaya ilişkin uluslararası
sözleşmelerin uygulama alanı; taşıyanın sorumluluğu, sorumluluktan kurtulma, sorumluluğun
sınırı, sınırlı sorumluluktan yararlanma imkânının kaybedilmesi ve yetkili mahkeme.
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7.2. Hukuk Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 2. maddesine istinaden LAW 310
Non Profit Organizations dersinin Hukuk Fakültesi ders programından çıkarılması oy birliğiyle
kabul edilmiştir.
7.3. Hukuk Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 3. maddesine istinaden LAW 428
Secure Transactions dersinin Hukuk Fakültesi ders programından çıkarılması oy birliğiyle kabul
edilmiştir.
7.4. Hukuk Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 4. maddesine istinaden LAW 427
Comparative Law dersinin Hukuk Fakültesi ders programından çıkarılması oy birliğiyle kabul
edilmiştir.
7.5. Hukuk Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 5. maddesine istinaden LAW 402
European Union Law dersinin kodunun LAW 326; LAW 408 Human Rights Law dersinin kodunun
LAW 328; LAW 417 Competition Law dersinin kodunun LAW 325 ve LAW 419 International
Criminal Law dersinin kodunun LAW 327 olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7.6. Hukuk Fakültesi’nin 2011/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın 6. maddesine istinaden aşağıda kod,
ad ve içerikleri verilen derslerin Çekirdek Program kapsamında açılması oy birliği ile kabul
edilmiştir.
ETHR 102 Legal Philosophy
Examination of concepts such as law, justice and fairness; relationship between law, religion,
morals and ethics; natural law and the law of nature; theories of ethical reasoning: utiliarianism,
egoism, relativism, deontology; justice as a theory of ethical reasoning, normative ethics and
Greek philosophy; modern ethics and postmodern ethics, ethics and science; understanding the
legal concepts of rights, duties, personality and their ethical dimensions.
ETHR 102 Hukuk Felsefesi
Hukuk, adalet ve doğruluk kavramları; hukuk, din, ahlak ve etik arasındaki ilişki; doğal hukuk ve
doğanın hukuku; etik muhakeme teorileri: faydacılık, egoizm, görecelik, deontoloji; bir etik
muhakeme teorisi olarak adalet; normatif etik ve Yunan felsefesi, modern ve post modern etik; etik
ve bilim; hak, ödev ve kişilik kavramları ile etik boyutları.
ETHR 103 Human Rights
Problematic issues concerning human rights in Turkey; the European Convention on Human
Rights; the substantive rights laid down in the Convention (right to life, prohibition of torture, right
to liberty and security, right to a fair trial, protection of private life, freedom of expression); recent
legal and political developments in Turkey from the viewpoint of human rights; current topics of
debate.
ETHR 103 İnsan Hakları
Türkiye’de insan haklarına dair sorunlu meseleler; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Sözleşme’de
yer alan maddi haklar (yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma
hakkı, özel yaşamın korunması, ifade özgürlüğü); insan hakları açısından Türkiye’deki en son
hukuki ve siyasi gelişmeler; güncel tartışma konuları.
8. Bridge 100 koduyla aşağıda adı ve içeriği verilen Briç dersinin genel seçmeli ders kapsamında
açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
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Bridge 100
An introductory course to bridge playing. Basic concepts and principles of bridge along with the
hand evaluations, opening bids, responses to opening bids, rebids, and various declaration
conventions. Planning declarer’s play, defending against declarer, and card signaling.
Briç 100
Briçe giriş. Briçin temel kavram ve prensipleri; el değerlendirme, açılış konuşmaları, açılış
konuşmalarına cevaplar, rakip konuşmalara cevaplar, değişik konvansiyonlar. Dekleranın oyunu
planlaması, deklerana karşı savunma oyunu, defoslar.

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör

Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. Umran İnanProf. Dr. M. İrşadi Aksun
Rektör
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
(Akademik İşler)
(Ar-Ge)

Prof. Dr. Murat Tekalp
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu
Fen Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sami Gülgöz
İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Barış Tan
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Hukuk Fakültesi Dekanı a.
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Şevket Ruacan
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Elizabeth Herdman
Hemşirelik Yüksek Okulu Direktörü

Prof. Dr. Zeynep Aycan
Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü
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Prof. Dr. Tekin Dereli
Fen Bilimleri Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı
İşletme Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. İskender Yılgör
Üye
(katılamadı)

Prof. Dr. Sumru Altuğ
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Prof. Dr. Levent Demirel
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Prof. Dr. Can Erkey
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(Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel’in imza yerine Dekan vekili olarak imza atmıştır.)
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