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GÜNDEM
1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
2. Sedat Simavi ödüllerine aday gösterilecek öğretim üyelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
3. CSHS 540 kodlu dersin içeriği aynı kalacak şekilde kodunun CSHS 538 olarak değiştirilmesi
konusunun görüşülmesi.
4. Yaz Dönemi’nde Yurtdışında Tamamlanan Derslerin Transferi Yönergesi’nin gözden geçirilmesi.
5. Dekan Şeref Listesi’nin (Dean’s Honor Roll) duyurulması konusunun görüşülmesi.
6. Çift Anadal Programı Yönergesi’nin gözden geçirilmesi.
7. Koç Üniversitesi Bütünleme Sınavları Uygulama Esasları’nın duyurulması konusunun görüşülmesi.
8. Üniversitemiz sınav takviminde haftasonları verilen sınavlar konusunun gözden geçirilmesi.
9. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2012/06 sayı, 27/06/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar
Tutanağı’nın görüşülmesi.
10. Fen Fakültesi’nin 2012/05 sayı, 03/07/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi.
11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2012/07 sayı, 03/07/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar
Tutanağı’nın görüşülmesi.
12. Hemşirelik Yüksekokulu’nun 2012/01 sayı, 18/06/2012 tarihli Yüksekokul Kurul Karar
Tutanağı’nın görüşülmesi.
13. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 2012/04 sayı, 16/07/2012 tarihli Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın
gözden geçirilmesi.

KARAR
1. Prof. Dr. Tekin Dereli’nin yurtdışında bilimsel bir konferansa katılıyor olması ve Doç. Dr. Fatoş
Gökşen’in Harvard Programı bünyesinde yurtdışında olması nedenleriyle toplantıya katılamama
mazeretleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
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2. 2012 Sedat Simavi Ödülleri’ne, Mühendislik Fakültesi’nden Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr.Özlem Keskin ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim
üyemiz Prof. Dr. Attila Gürsoy ve Fen Fakültesi’nden Fizik Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr.
Özgür Müstecaplıoğlu’nun aday gösterilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Bilimler Yüksek Lisans programında yer alan CSHS 540 “Social
and Political Movement” kodlu dersin ismi ve içeriği aynı kalacak şekilde, kodunun CSHS 538
olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Yaz Dönemi’nde Yurtdışında Tamamlanan Derslerin Transferi Yönergesi gözden geçirilmiş ve Ek1’de yer alan şekliyle Rektörlüğün onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Her yarıyıl sonunda genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan
öğrencilerin Dekan Şeref Listesi’ne (Dean’s Honor Roll) girmelerine, şeref listelerinin
oluşturulmasının Öğrenci Dekanlığı tarafından koordine edilmesine ve bu listelerin yine Öğrenci
Dekanlığı tarafından e-posta yoluyla tüm öğrencilere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Çift Anadal Programı Yönergesi’nde yer alan ve Çift Anadal Programı’na başvuru için 3.00/4.00
Genel Not Ortalaması koşulu getiren 4.3 nolu maddenin, Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 17. maddesi, 2. bendi uyarınca, “Anadal
Programı’ndaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.80 olan ve Anadal diploma
programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler
İkinci Anadal Diploma Programı’na başlayabilirler” şeklinde değiştirilmesine ve bu yöndeki
uygulamanın Güz 2012 Dönemi ile başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Koç Üniversitesi Bütünleme Sınavları Uygulama Esasları’nın Ek-2’deki şekliyle Akademik
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi tarafından duyurulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
8. Üniversitemiz sınav takviminin gözden geçirilmesi neticesinde, final sınavlarının kapsam dışı
tutularak, takvimde Pazar günleri sınav yer almayacak şekilde düzenlemeye gidilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
9. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2012/06 sayı, 27/06/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar
Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
9.1.İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2012/06 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 2.
maddesine istinaden, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün Güz 2012 Dönemi’nde
Çekirdek Program dahilinde açmayı önerdiği ASIU 116 “Bodies in Literature” dersinin aşağıda
belirtilen ad, kod ve içerikle açılması oybirliği ile kabul edilmiştir:
ASIU 116
Bodies in Literature
Offers a broad introduction to the growing corpus of literature on the body. Draws on novels,
theatrical plays and films across a range of cultural locations and over a broad chronological span
from the Renaissance to the present. Considers the ways in which bodily representations reflect
social and political attitudes about class, race, gender, and sexuality, and how these attitudes
change across different historical periods. Explores the politics of bodily representation in a
historicist way and provides a basic introduction to key literary periods.
Credits: 3
ASIU 116
Edebiyatta Bedenler
Bedeni konu alan ve hızla büyüyen edebiyata kapsamlı bir giriş sunar. Geniş bir kültürel
coğrafyadan ve Rönesans’tan günümüze uzunan bir zaman diliminden seçilmiş roman, oyun ve
filmleri inceler. Beden temsillerinin sınıf, ırk, cinsiyet ve cinsellik hakkındaki sosyal ve politik
tavırları yansıtma biçimlerini ve bu tavırların değişik tarihsel dönemlerdeki değişimini irdeler.
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Beden temsili politikalarına tarihselci bir bakış açısıyla yaklaşarak öğrencileri önemli edebi
dönemlerle tanıştırır.
3 Kredi
9.2.İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2012/06 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 3.
maddesine istinaden, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tarafından açılması önerilen
“Karşılaştırmalı Edebiyat’ta Onur Programı”nın Ek-3’teki şekliyle açılmasına; bu program
çerçevesinde, LITR 499 kodlu dersin aşağıda belirtilen isim ve içerikle açılmasına ve LITR 442
kodlu dersin ismi ile tanımının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
LITR 499
Onur Tezi Semineri
Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı’nı takip eden öğrenciler için zorunlu seminer. Öğrenciler
bir son sınıf tezini yazmak için gerekli becerileri kazanırlar. Ders araştırma yöntemlerini
öğretmeyi, mesleki ve akademik becerileri geliştirilmeyi amaçlar.
Ön Şart: LITR 442 veya okutman onayı.
3 Kredi
LITR 499
Honors Thesis Seminar
Mandatory seminar for students pursuing the Honors Program in Comparative Literature. Students
will gain the skills necessary to complete a senior thesis. The course will cover research
methodology as well as topics relating to the development of professional and academic skills.
Prerequisite: LITR 442 or consent of the instructor.
Credits: 3
LITR 442
Eleştirel Kuram Okumaları
Eleştirel kuram alanındaki önemli konu ve isimlerle ilgili yoğun okuma ve yazma ağırlıklı
çalışmalar. Okuma ve yazmaya dair bazı genel kanıları sorgulayacak ve metinsel temsil ve yorum
kavramlarındaki değişmelere dikkat çekeceğiz. Derste vurgulanacak noktalar, işlenecek metinler ve
başlıklar her dönem için değişiklik gösterecektir. Ön şartı taşıyan bütün öğrencilere açık olmakla
birlikte bu ders Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı’nı takip eden öğrencilere zorunludur.
Ön Şart: LITR 111 veya okutman onayı.
3 Kredi
LITR 442
Readings in Critical Theory
Reading- and writing-intensive study of major topics and figures in the history of critical theory.
We will question some commonly held assumptions about the acts of reading and writing and call
attention to changing conceptions of textual representation and interpretation. Particular course
emphases, texts, and topics will vary from semester to semester. While open to all students who
meet the prerequisite requirements, this course is mandatory for students pursuing the Honors
Program in Comparative Literature.
Prerequisite: LITR 111 or consent of the instructor.
Credits: 3
9.3.İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2012/06 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 4.
maddesine istinaden, MAVA 323 “Creative Photography” dersi için verilen “MAVA 210
prerequisite or consent of the instructor” ibaresinin “consent of the instructor with a photo
portfolio” şeklinde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
9.4.İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2012/06 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 5.
maddesine istinaden, MAVA 321 “2D Animation” dersinin önkoşulunun “MAVA 104 and MAVA
207 or instructor’s consent” olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
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10. Fen Fakültesi’nin 2012/05 sayı, 03/07/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve
aşağıdaki kararlar alınmıştır:
10.1. Fen Fakültesi’nin 2012/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 2. maddesine istinaden,
MBGE 301, MBGE 403/503, MBGE 404/504, MBGE 410/510, MBGE 412 /MBGE 512, MBGE
415/515 ve MBGE 420/520 kodlu derslerin önkoşulunun “MBGE 204 veya okutman onayı” olarak
değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10.2. Fen Fakültesi’nin 2012/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 3. maddesine istinaden,
MBGE 407/507 ve MBGE 405/505 derslerine “MBGE 301 veya okutman onayı” önkoşulunun
konulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10.3. Fen Fakültesi’nin 2012/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 4. maddesine istinaden,
CHEM 452 “Selected Topics in Chemistry: Fluorescence Techniques for Biological Systems”
dersinin MASE 552 ile eş tanımlı olarak Güz 2012 Dönemi’nde aşağıda belirtilen şekilde açılması
oybirliği ile kabul edilmiştir.
CHEM 452
Selected Topics in Chemistry: Fluorescence Techniques for Biological Systems
(Also MASE 552)
Fluorescence microscopy, phosphorescence, optical spectroscopy, fluorescence resonance energy
transfer, single molecule spectroscopy, optical traps, Brownian motion, sub-diffraction limit high
resolution imaging, machinery of biological systems, diffusion and transport, Boltzman
distribution, optogenetic methods.
Credits: 3
CHEM 452
Şeçilmiş Kimya Konuları: Biyolojik Sistemler için Floresan Teknikleri
(Aynı zamanda MASE 552)
Floresan mikroskopisi, fosferesan, optik spektroskopi, floresan rezonans enerji transferi, tek
molekül spektroskopisi, optik tuzaklar, Brown hareketi, difraksiyon sınırı altında yüksek
çözünürlükte görüntüleme, biyolojik sistemler, difüzyon, Boltzman dağılımı, optogenetik
yöntemler.
3 Kredi
11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2012/07 sayı, 03/07/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar
Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
11.1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2012/07 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 1.
maddesine istinaden, ECON 201 “Intermediate Microeconomics” dersine önkoşul olarak ECON
210 dersinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir:
Eski Hali
Course Code: ECON 201
Course Title: INTERMEDIATE MICROECONOMICS
Pre-requisites: ECON 200
Yeni Hali
Course Code: ECON 201
Course Title: INTERMEDIATE MICROECONOMICS
Pre-requisites: ECON 200 or ECON 210
11.2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2012/07 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 2.
maddesine istinaden, Çekirdek Programı dersleri veya zorunlu alan dersleri olan 200 kodlu
derslerin diğer bölüm için Seçmeli Alan dersi sayılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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12. Hemşirelik Yüksekokulu’nun 2012/01 sayı, 18/06/2012 tarihli Yüksekokul Kurul Karar Tutanağı
görüşülmüş ve Hemşirelik Yükseokulu’nda aşağıda belirtilen kod, ad ve içerikteki seçmeli dersin
açılması oybirliği ile kabul edilmiştir:
HELE 100
Sağlık Mevzuatı
Sağlık Hukuku, sağlık çalışanlarının hukuka dayalı hak ve sorumlulukları, sağlık ve hemşirelikle
ilgili kanun ve yönetmelikler, hasta ve çalışan hakları, uygulamalarda istenmeyen olaylar ve
malpraktis, uluslararası kuruluşların sağlık ve hemşireliğe ilişkin kararları konusunda
bilgilendirme.
3 Kredi
HELE 100
Health Legislation
Health law, legal rights and responsibilities of healthcare pfofessionals, laws and regulations
related to health and nursing, patient and employee rights, unwanted events and malpractice,
instruct on national and international organizations decisions regarding health care and nursing.
Credit: 3
13. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 2012/04 sayı, 16/07/2012 tarihli Enstitü Kurul Karar Tutanağı
gözden geçirilmiş ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından aşağıda sunulan derslerin belirtilen
kod,ad ve içeriklerle birlikte 2012 Güz ve 2013 Bahar Dönem’lerinde açılmaları oybirliği ile kabul
edilmiştir:
HSIC-501 Araştırma Etiği
T/P/K: 1/0
Biyomedikal araştırmalarda etik ilkeler, deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda etik, insan ve
hasta hakları, klinik araştırmalarda etik, yayın etiği.
1 Kredi
HSIC-501 Research Ethics
T/P/C: 1/0
Principles of ethics in biomedical research including studies on experimental animals, human and
patient rights, ethics in clinical research and publication ethics will be discussed, together with
national and international examples.
Credit: 1
HSIC-505 Temel İmmünoloji
T/P/K: 3/0
Organizmanın doğal ve kazanılmış savunma mekanizmaları, immün sistemde yer alan hücreler,
organlar ve diğer faktörlerin yapıları, fonksiyonları ve birbirleriyle olan iletişimleri. Bağışıklık
sisteminde görülebilecek bozukluklar ve bunların sonuçları.
3 Kredi
HSIC-505 Basic Immunology
T/P/C: 3/0
The natural and acquired defense mechanisms of the host, structure and function of the immune
cells and organs together with other factors involved. Immune system disorders and their
consequences will also be discussed in general.
Credit: 3
HSIC-506 Temel Biyokimya
T/P/K: 2/2
Biyomoleküllerin temel özellikleri, enzim biyokimyası, hücresel düzeydeki temel biyokimyasal
süreçler ve metabolik yolaklar. Temel biyokimya laboratuvarı uygulamaları.
3 Kredi
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HSIC-506 Basic Biochemistry
T/P/C: 2/2
Properties of biomolecules, enzyme biochemistry, basic biochemical processes at cellular level and
metabolic pathways. Includes laboratory practice.
Credit: 3
HSIC-507 Tıpta Araştırma Tasarımları
T/P/K: 2/2
Epidemiyoloji ve istatistik alanlarının kavram ve yöntemlerini kapsamak üzere araştırma
metodolojisi. Bilimsel hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, veri toplama, veri yönetimi,
tanımlayıcı ve analitik istatistik, çok değişkenli analiz ve meta-analizler. Bilimsel yayın hazırlama
metodları.
3 Kredi
HSIC-507 Research Design in Medicine
T/P/C: 2/2
Research methodology including epidemiology and biostatistics. Development of scientific
hypothesis, study design, data collection and management, descriptive and analytic statistics,
correlation, multivariate analysis, and meta-analysis. Methodology in preparing scientific
publications.
Credit:3
HSMP-507 İnsan Sinir Sisteminin İncelenmesi
T/P/K: 2/2
Sinir sisteminin fonksiyonlarının incelenme tekniklerinin tarihçesi. Pratik olarak insan soleus
kasındaki kas iğciğinin merkezi sinir sistemine sinaptik bağlanması elektrik uyarılar ve yüzeyel ve
kas içi elektrotlar kullanılarak araştırılacaktır. Ayrıca sinaptik bağlantıların hangi şartlarda
modifikasyonlara uğradığı gösterilecektir.
3 Kredi
HSMP-507 Investigation of Human Nervous System
T/P/C: 2/2
History of the techniques used to investigate human nervous system. In the practical section of this
program the synaptic connection of the muscle spindles in the human soleus muscle will be studied
using the selected method. The conditions that modulate synaptic potentials will also be included.
Credit: 3
HSMP-508 Yarı Otomatik Sistemler
T/P/K: 2/2
Yarı otomatik sistemlerin incelenme yöntemleri. Pratik olarak çiğneme veya yürüme deneyi
yapılacak ve geri bildirim veren reseptörlerin fonksiyonları ve yarı otomatik sisteme katkıları
incelenecektir.
3 Kredi
HSMP-508 Semi-automatic Systems
T/P/C: 2/2
The methods used to investigate semi-automatic systems. In the experimental section, the methods
selected during discussions will be used. Using this method the receptors contributing to either
chewing or walking will be investigated.
Credit: 3
HSMM-506 Mikroorganizmaların Kontrol Mekanizmaları
T/P/K: 2/0
Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünde kullanılan fiziksel ve kimyasal teknikler. Sterilizasyon
ve dezenfeksiyon yöntemleri, antimikrobiyal ajanların etki mekanizmaları ve direnç
mekanizmaları.
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2 Kredi
HSMM-506 Control Mechanisms of Microorganisms
T/P/C: 2/0
Physical and chemical techniques used in the prevention and control of infections. Sterilization and
disinfection methods, mechanisms of action of antimicrobial agents and resistance mechanisms.
Credit: 2
HSMM-507 Temel Viroloji
T/P/K: 2/0
Virüslerin özellikleri, hastalık yapma mekanizmaları, tanı yöntemleri, dünyada ve ülkemizde
önemli olan virüsler ve hastalıkları.
2 Kredi
HSMM-507 Basic Virology
T/P/C: 2/0
Properties of viruses, their role in diseases, methods to diagnose them, viruses and viral diseases
those are important in the world and in our country.
Credit: 2
HSMM-508 Temel Parazitoloji
T/P/K: 2/0
Tıbbi önemi olan parazitler ve ökaryotik hücre yapıları, tek hücreli ve çok hücreli parazitlerin
hastalık yapma mekanizmaları ve tanı yöntemleri. Ülkemizde görülen paraziter hastalıklar.
2 Kredi
HSMM-508 Basic Parasitology
T/P/C: 2/0
Parasites of medical importance and their eukaryotic cell structures, pathogenity mechanisms
involved in disease and methods to diagnose them. Parasitic diseases commonly seen in Turkey.
Credit: 2
HSNI-506 Erişkin Sağlığında İleri Tanı ve Tedavi Yöntemleri
T/P/K: 2/0
Erişkin bireyin tanı ve tedavisinde kullanılan elektrokardiyografi, monitörizasyon, göğüs filmi,
temel ve ileri yaşam desteği, enteral ve parenteral beslenme, hemofiltrasyon, diyaliz, yara bakım,
intraaortik balon pompası gibi yöntemler.
2 kredi
HSNI-506 Advanced Diagnostics and Therapeutics
T/P/C: 2/0
Techniques for diagnosis and treatment of adults. Electrocardiography, monitorization, chest
radiography, basic and advanced life support, internal and parenteral nutrition, hemofiltration,
dialysis, wound care, intra-aortic balloon pump.
Credit: 2
HSNI-505 Sağlıkta İletişim
T/P/K: 2/0
Sağlıkta iletişimin önemi ve kurumların hasta merkezli, etkin iletişim yolları geliştirmeleri. İletişim
becerilerinin geliştirilmesi, sağlık kalitesi, hasta güvenliği, aydınlatılmış onam, hasta ve ailesi ile
iletişim.
2 Kredi
HSNI-505 Communication in Health Care
T/P/C: 2/0
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Importance of communication to health care and how organizations can take steps to ensure
effective, patient-centered communication, health care quality, patient safety, informed consent and
other topics.
Credit: 2
HSNI-507 Örgütsel Davranış
T/P/K: 2/0
Bireylerin davranış değişliği, liderlik, yönetim becerileri, problem çözme ve takım çalışması.
Örgütsel verimlilik, güvenlik ve kalitenin gelişim yollarından biri olarak takım çalışması.
Disiplinlerarası perspektif ve etkin takım uygulaması gerektiren kompleks sağlık üniteleri olarak
yoğun bakım üniteleri.
2 kredi
HSNI-507 Organizational Behavior
T/P/C: 2/0
Human behavior, leadership, change, and teamwork. Promoting organizational efficiency, safety
and quality. Intensive care units have particularly complex health setting, requiring efficient team
practice from an interdisciplinary perspective.
Credit: 2
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Ek-1
YAZ DÖNEMİNDE
TAMAMLANAN DERSLERİN
TRANSFERİ YÖNERGESİ

Tarih :
17.07.2012
Güncelleme No:
1
Sorumlu Birim:
RAI
Sayfa :
1 / 4

Y02-RAI-006
1.

AMAÇ
Bu yönergenin amacı Güz ve Bahar Dönemleri dışında, Yaz Dönemi’nde akademik kurumlardan dersler
almak isteyen Koç Üniversitesi lisans öğrencileri için izlenecek usul, esas ve yöntemleri düzenlemektir.

2.

KAPSAM
Bu yönerge Koç Üniversitesi’nde kayıtlı bütün lisans düzeyindeki öğrenciler ile sürecin yürütülmesinden
sorumlu birim ve kişileri kapsar.

3.

REFERANSLAR
30 Mayıs 1997 tarihli 1997/09 sayılı Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı – Madde 4.2
11 Şubat 2010 tarihinde Koç Üniversitesi ile Stanford University arasında imzalanan Stanford Summer
International Honors Program (Stanford Yaz Uluslararas Onur Programı)
2 Nisan 2010/04 sayılı Üniversite Akademik Kurulu
14 Mart 2012/03 sayılı Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı – Madde 9.2
17 Temmuz 2012/ 07 sayılı Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı – Madde 4

4.

5.

SORUMLULUKLAR
4.1.

Bu yönerge kapsamında belirtilen adımlardan konularına göre ilgili birimler, bölümler ve kişiler
sorumludurlar.

4.2.

Rektör: Bu yönergenin yürütülmesinden sorumludur.

4.3.

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı: Bu yönergenin hazırlanmasından sorumludur.

4.4.

Öğrenciler: Süreci takip etmek ve yönerge kapsamındaki tüm kurallara uymakla sorumludurlar.

4.5.

Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürleri: Bu yönergenin uygulanmasından sorumludurlar.

TANIMLAR
5.1.

Rektör
Koç Üniversitesi Rektörü

5.2.

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Koç Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

5.3.

KÜ
Koç Üniversitesi

5.4.

Fakülteler ve Yüksekokullar
Koç Üniversitesi’ne bağlı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik
Yüksekokulu

5.5.

Öğrenciler
Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler

5.6.

Yaz Dönemi

:
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Öğrencilerin Yaz ayları boyunca devam ettiği, Güz ve Bahar akademik yarıyılları dışındaki
dönemde sunulan akademik programlardır.
6.

TEMEL PRENSİPLER
6.1. Koç Üniversitesi, farklı kültürlerden insanlarla etkin iletişime girebilmeleri, değişik ülkeler hakkında
bilgi sahibi olmaları ve değişik deneyimler kazanmaları için öğrencilerini Yaz Dönemleri’nde öncelikli
olarak yurtdışındaki üstün nitelikli okullardan ders almaları yönünde teşvik eder.
6.2. Öğrencilerin, Koç Üniversitesi’nin amaçladığı akademik yetkinlikleri kazanmaları için katıldıkları Yaz
Dönemleri’nin üstün nitelikli üniversiteler olması şarttır.

7.

YÖNTEM
7.1. Öğrenciler ancak üstün nitelikli bir kurumda Yaz Dönemi’ne katılabilirler ve orada aldıkları derslerin
kredilerinin Koç Üniversitesi’ne aktarılmasını talep edebilirler.
7.2. Öğrenciler, Yaz Dönemi’ne katılmadan önce ön onay almakla yükümlüdürler. Yaz Dönemi’nde alınan
derslerin kredilerini Üniversitemize aktarmak isteyen öğrenci, gideceği okulu, almak istediği dersleri,
derslerin öğretim üyelerini ve derslere ilişkin içerik bilgilerini bir dilekçe ile bağlı bulunduğu fakültenin
dekanlığına sunarak ön onay ister. Bu dilekçe, alınması öngörülen derslerin ilgili olduğu bölümlerin de
görüşü alınmak kaydıyla, ilgili fakültenin yönetim kurulunca karara bağlanır. Ön onay almadan ders
alan öğrencilerin kredi transfer talepleri KÜ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
7.3. Yaz Dönemi’nde alınan derslerin KÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istisnai durumlar dışında
sadece kredileri transfer edilebilir; notları transfer edilemez. Öğrencinin katıldığı yaz programının
itibarı, kalitesi ve geçerliliği kredi transferinde belirleyicidir.
7.4. Öğrencinin Yaz Dönemi’nde aldığı ve kredilerini aktarmak istediği dersten en az ‘C’ notu alması
gereklidir. Geçti/Kaldı şeklinde notlandırılan derslerin kredilerinin aktarımı mümkün değildir.
7.5. Öğrenciler, öğrencilikleri süresince toplam 12 kredi saatini geçmeyen 4 Yaz Dönemi dersinin
kredilerini Koç Üniversitesi’ne aktarmayı talep edebilirler.
7.6. KÜ Uluslararası Programlar Ofisi’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde ve istisnai durumlarda, KÜ
Akademik Kurulu üstün nitelikli kurumlarda sunulan yaz programlarında alınan derslerin notlu olarak
KÜ’ye transferini kabul edebilir. Akademik Kurul tarafından dersleri notlu olarak transfer edilmesi
uygun görülen program(lar) aşağıda belirtilmiştir.
Stanford Summer International Honors Program (11 Şubat 2010)
7.7. Öğrenciler Yaz Dönemi’nde KÜ tarafından kabul gören ve ön onay aldıkları ders(ler)in kredilerini
KÜ’ya aktarmak istediklerinde, transkriptlerinin Yaz Dönemi dersleri aldıkları okul tarafından bağlı
bulundukları fakültenin dekanlığına gönderilmesini talep etmelidirler. Öğrencilerin KKM’ye resmi
transkriptlerinin teslimini, dersi aldıkları Yaz Dönemi’ni takip eden bir sonraki Güz Dönemi’nin son
ders gününe kadar tamamlamaları gerekmektedir.

8.

KAYITLAR
İlgili fakülteler ön onay verdikleri öğrenciler ile ilgili kayıtları tutmaktan sorumludurlar.

17 Temmuz 2012/07 no.lu Akademik Kurul
9.

GÖZDEN GEÇİRME
Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcılığı Ofisi’ne aittir. Gözden geçirme her yıl Nisan ayında yapılır.

10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU
Değişen
sayfa

Değişiklik

Tarih
22.03.2012

Yeni Yayın

17.07.2012

Değişiklikler

Pelin Kadercan

Başlık bölümündeki “yurtdışında” ifadesi yönergeden
çıkarıldı.
Amaç bölümünde “yurtdışındaki” ifadesi yönergeden
çıkarıldı.
6.1. no.lu maddeye “öncelikli olarak” ifadesi eklendi.
6.2. no.lu maddeden “yurtdışında” ifadesi çıkarıldı.
7.1., 7.2., 7.3. no.lu maddelerden “yurtdışında” ifadesi
çıkarıldı.
7.6. no.lu madde’deki “yurtdışında” ifadesi çıkarılarak,
yerine “üstün nitelikli kurumlarda” ifadesi eklendi.
7.7. no.lu maddeden “yurtdışında” ifadesi çıkarılarak,
yerine “Yaz Dönemi aldıkları” ifadesi eklendi.

Dağıtım (İlgili Bölümler)
Rektörlük Ofisi, Tüm Fakülteler,
Hemşirelik Yüksek Okulu,
Uluslararası Programlar Ofisi,
Kayıt ve Kabul Müdürlüğü,
Kariyer Merkezi, Rehberlik ve
Danışmanlık Ofisi.

Değişikliği yapan
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Ek-2
KOÇ ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEME SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Üniversite Akademik Kurulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 19.06.2012 tarihinde duyurduğu
Bütünleme Sınavlarının düzenlenmesine ilişkin kararı doğrultusunda ve 2011-2012 Akademik Yılı’ndan
itibaren geçerli olmak üzere, öğrencilerimizin Güz ve Bahar yarıyıllarında final sınavı verilen ve ”F” notu
aldığı derslerden, derslerin final sınavı yerine geçecek olan bütünleme sınavlarına girebileceğine karar
vermiştir.
Bir dersten “I” (Incomplete) notu alan öğrenciler, söz konusu dersin bütünleme sınavına giremezler.
Bir dersten geçen öğrenciler, not yükseltme amacıyla söz konusu dersin bütünleme sınavına giremezler.
İngilizce Hazırlık Okulu derslerinin sınavları ile Seviye Tespit Sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.
Bütünleme sınavları için başvuru tarihleri, sınavların yapılacağı tarihler ve notların ilan tarihi üniversitenin
akademik takviminde yer alır.
Final sınavı bulunan bir dersten “F” notu alan öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi
içinde söz konusu dersten bütünleme sınavına girmek için başvurabilir. Başvuruyu belirtilen süre içinde
gerçekleştirmeyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavına giremez.
Bütünleme sınavları, final sınavının yerine verilir. Öğrencilerin bütünleme sınavında aldıkları not, final
sınavı yerine geçer. Buna göre, dersi veren öğretim elemanı, yeni ders notunu bütünleme sınavı sonrası
belirler. Bütünleme sınavı, dersin final notunun yerine geçeceğinden ve final notu genel ders notunun sadece
belirli bir kısmını oluşturduğundan, öğrencinin bütünlüme sınavından alacağı notun genel ders notuna etkisi,
final ders notunun genel derse etkisiyle doğru orantılıdır.
Bütünleme sınavları için mazerete dayalı telafi sınavı sunulmaz.
2012 -2013 Akademik Yılı’ndan itibaren esas alınması öngörülen bütünleme sınavları takvimi çizelgemiz:
 Bütünleme sınavı başvuruları: Dersin alındığı dönemi takip eden akademik yarıyılın ilk haftası,
 Bütünleme sınav takviminin ilanı: Akademik yarıyılın 3. haftasının ilk günü,
 Bütünleme sınavlarının verilmesi: Akademik yarıyılın 4. ve 5. haftaları,
 Harf notlarının bildirimi için son gün: Akademik yarıyılın 6. haftasının sonuna kadar
olarak belirlenmiştir.
Buna uygun olarak 2012-13 Güz ve Bahar Dönemleri için Bütünleme Sınav Takvimi şu şekilde
düzenlenmiştir:
2012-13 Güz Dönemi





4 Şubat 2013 – 11 Şubat 2013: Bütünleme sınavı başvuruları
18 Şubat 2013: Bütünleme sınav takviminin ilanı
25 Şubat 2013 – 1 Mart 2013; 4 Mart 2013 – 8 Mart 2013: Bütünleme Sınavları
15 Mart 2013 (17:00): Harf notlarının bildirimi için son gün

2012-13 Bahar Dönemi





10 Haziran 2013 – 17 Haziran 2013: Bütünleme sınavı başvuruları
24 Haziran 2013: Bütünleme sınav takviminin ilanı
1 Temmuz 2013 – 5 Temmuz 2013; 8 Temmuz 2013 – 12 Temmuz 2013: Bütünleme Sınavları
19 Temmuz 2013 (17:00): Harf notlarının bildirimi için son gün

10. Geçici Madde: 2011-12 Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri için bütünleme sınav takvimi şu şekilde
belirlenmiştir:
2011-12 Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri için Bütünleme Sınav Takvimi
3 Ağustos 2012 – 13 Ağustos 2012: Bütünleme sınavı başvuruları (Başvuruların Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne
yapılması gerekmektedir)
23 Ağustos 2012: Bütünleme sınav takviminin ilanı
3 Eylül 2012 – 8 Eylül 2012: Bütünleme Sınavları
11 Eylül 2012 (17:00): Harf notlarının bildirimi için son gün
11 Eylül 2012 (18:00): Notların ilanı
11. Geçici Madde: Öğrencilerimiz, 3 Ağustos 2012 - 13 Ağustos 2012 tarihleri arasında, Yaz Dönemi’nde “F”
notu aldıkları ve final sınavı verilen dersler için derslerin final sınavı yerine geçecek olan Final Bütünleme
Sınavları’na başvuruda bulunabilirler.
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12. Geçici Madde: Güz 2011 veya Bahar 2012 dönemlerinde kaldıkları bir dersten bütünleme sınavı almak için
başvuran öğrenciler, eğer bu dersleri Yaz 2012 dönemi almışlar ise, söz konusu derslerden çekilmek üzere de
başvuruda bulunabilirler. Bütünleme sınavlarına girme hakkı kazanan ve geri çekilme isteğinde bulunan
öğrencilerimizin dersten çekilme işlemleri söz konusu dersler için ödedikleri ücret iade edilerek
gerçekleştirilecektir. Bütünleme sınavları sonuçlarına göre bu derslerin tekrar öğrencilerin programlarına
eklenmesi mümkün değildir.
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Ek-3

Karşılaştırmalı Edebiyat’ta Onur Programı
PROGRAM HAKKINDA:
“Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı” edebiyat yöntembilimi hakkındaki bilgilerini artırmak, akademik
ve mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, ders başarısı yüksek İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Bölümü öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu nedenle program yalnızca doğrudan ya da çift anadal programı
dahilindeki İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencileri içindir. Programa göre öğrenciler özel
olarak istenen iki adet dersi almak zorundadırlar. Bunlar, bir alan seçmelisi yerine sayılacak olan LITR 442
ve normal ders yüküne ek olarak alınması gereken LITR 499 kodlu derslerdir. Ayrıca öğrencinin kendi
seçeceği edebi bir konuda en az 25 sayfalık bir tez yazıp bu tezi resmi olarak sunması gerekmektedir.
Programa katılım isteğe bağlıdır ve özelikle mezuniyet sonrasında yüksek lisans çalışması yapmayı ya da
mesleki programlara devam etmeyi düşünen öğrencilere tavsiye edilir. Programı başarıyla tamamlayan
öğrencilere mezuniyet sonrasında “Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı Bitirme Belgesi” verilecektir.
KAYIT KOŞULLARI:




Bu programa başvurabilmek için öğrenci ya doğrudan ya da çift anadal programı dahilinde İngiliz Dili ve
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne kayıtlı ve en az dört dönemin ders yüküne eşit sayıda dersi tamamlamış
olmalıdır. Programın aksamadan uygulanabilmesi için öğrencilerin üçüncü sınıfın Güz döneminde
başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Bütün adaylar önceki LITR derslerinden en az 3.0 GPA kazanmış olmalıdırlar.
BAŞVURU ŞEKLİ:




Programa başvuru formları program koordinatöründen sağlanabilir.
Başvurular basılı belgelerle yapılmalı ve her yıl en son 1 Kasım tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır.
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyeleri başvuruları değerlendirecek ve başarılı
adayları bu tarihten sonra en kısa süre içinde elektronik posta aracılığıyla bilgilendirecektir.
PROGRAMIN ŞARTLARI:










Bu programdaki öğrenciler üçüncü sınıftaki Bahar dönemlerinde (3 Koç Üniversitesi kredisi ağırlığındaki)
LITR 442 “Readings in Critical Theory” [Eleştirel Kuram Okumaları] adlı dersi alırlar. LITR 442
öğrencilerin bölüm ya da çift anadal yükümlülüklerinden bir adet alan seçmeli dersinin yerine sayılır.
Programdaki öğrenciler iki sayfalık resmi bir tez önerisi sunar, bu önerilerini en geç üçüncü sınıfı takip eden
yaz 1 Haziran tarihine kadar (LITR 442 kodlu dersi tamamlayıp LITR 499 kodlu dersi almaya niyetlendikleri
sırada) iki İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğretim üyesine onaylatırlar. Yalnızca tez
önerileri onaylanmış olan öğrenciler takip eden Güz Dönemi’ndeki LITR 499 dersine kabul edileceklerdir.
Bu programdaki öğrenciler son senelerinin Güz Dönemi’nde her hafta LITR 499 dersinin 3 kredi değerindeki
“Onur Tezi Semineri”ne katılırlar. Bu ders öğrencilerin yazmaları gereken en az 25 sayfa uzunluğundaki tez
için gerekli alt yapı ve beceriyi kazandıracaktır. Dersin kesin içeriği her öğrenci grubunun ilgileri ve
ihtiyaçları doğrultusunda biçimlenecek olmakla beraber genel olarak araştırma yöntemlerine odaklanılacak,
ve ayrıca mesleki ve akademik beceriler kazandırılacaktır. Yazma sürecinde tezlerle ilgili olarak sınıf içi ve
ikili tartışmalara büyük önem verilecektir. Ders her hafta bu tür atölye çalışmalarına imkan sağlayacak
şekilde kesintisiz 2.5 saat sürecektir. LITR 499 dersi için genel olarak şu tür ödevler verilecektir: profesyonel
cv yazmak; sunum özeti hazırlamak; araştırma kaynakçası oluşturmak; bir onur tezi yazmak. Bu ders
bünyesinde yazılacak her tez iki öğretim üyesi (dersten sorumlu olan ve konuyla ilgili çalışan bir başka
öğretmen) tarafından değerlendirilecektir. LITR 499 kodlu ders, alan seçmeli dersi olarak sayılmayıp,
öğrencinin normal bölüm ya da çift anadal ders yüküne ek olarak alınacaktır.
Son senenin Bahar Dönemi içinde her Onur Programı öğrencisi tamamlamış olduğu tezini program
arkadaşları ve bölüm öğretmenleri önünde sunacaktır.
Onur Programı’nı başarıyla tamamlamak için öğrenciler LITR 442 ve LITR 499 kodlu derslerin her ikisinden
de en az “B” almak, tezlerini resmi olarak sunmak, mezun olurken bütün LITR kodlu derslerden en az 3 GPA
getirmek zorundadırlar.
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ONUR PROGRAMI DERSLERİ:

Ders
Kodu
LITR.
442
LITR.
499

Ders Adı
Readings in Critical Theory
(Eleştirel Kuram Okumaları)
Honors Thesis Seminar
(Onur Tezi Semineri)

Ön Şart
LITR 111 veya okutman onayı
LITR 442 veya okutman onayı

Yeni İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Ders Önerisi:

LITR 499
Onur Tezi Semineri
Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı’nı takip eden öğrenciler için zorunlu seminer. Öğrenciler
bir son sınıf tezini yazmak için gerekli becerileri kazanırlar. Ders araştırma yöntemlerini
öğretmeyi, mesleki ve akademik becerileri geliştirilmeyi amaçlar.
Ön Şart: LITR 442 veya okutman onayı.
3 Kredi
LITR 499
Honors Thesis Seminar
Mandatory seminar for students pursuing the Honors Program in Comparative Literature. Students
will gain the skills necessary to complete a senior thesis. The course will cover research
methodology as well as topics relating to the development of professional and academic skills.
Prerequisite: LITR 442 or consent of the instructor.
Credits: 3
Yeniden Düzenlenmiş İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Ders Tanımı:

LITR 442
Eleştirel Kuram Okumaları
Eleştirel kuram alanındaki önemli konu ve isimlerle ilgili yoğun okuma ve yazma ağırlıklı
çalışmalar. Okuma ve yazmaya dair bazı genel kanıları sorgulayacak ve metinsel temsil ve yorum
kavramlarındaki değişmelere dikkat çekeceğiz. Derste vurgulanacak noktalar, işlenecek metinler ve
başlıklar her dönem için değişiklik gösterecektir. Ön şartı taşıyan bütün öğrencilere açık olmakla
birlikte bu ders Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı’nı takip eden öğrencilere zorunludur.
Ön Şart: LITR 111 veya okutman onayı.
3 Kredi
LITR 442
Readings in Critical Theory
Reading- and writing-intensive study of major topics and figures in the history of critical theory.
We will question some commonly held assumptions about the acts of reading and writing and call
attention to changing conceptions of textual representation and interpretation. Particular course
emphases, texts, and topics will vary from semester to semester. While open to all students who
meet the prerequisite requirements, this course is mandatory for students pursuing the Honors
Program in Comparative Literature.
Prerequisite: LITR 111 or consent of the instructor.
Credits: 3

