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GÜNDEM

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
2. 25 Şubat 2011 tarih 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111
sayılı kanuna istinaden Üniversitemizle ilişiği kesilen öğrencilerimizin tekrar öğrenime başlamaları
ile ilgili uygulama esaslarının görüşülmesi.
3. Çift Anadal Programı Yönergesi‟nin görüşülmesi.
4. Yatay Geçiş Yönergesi‟nin görüşülmesi.
5. 2011 Bahar Dönemi itibariyle uygulanmaya başlanacak Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
Yönergesi‟nin görüşülmesi.
6. Staj dersleri için kod belirlenme konusunun görüşülmesi.
7. Magna Charta Bildirgesi‟nin imzalanması konusunun görüşülmesi.
8. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi‟nin 2011/07 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın
görüşülmesi.
9. Fen Fakültesi‟nin 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.
10. İşletme Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.
11. İşletme Enstitüsü‟nün 2011/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.
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12. Mühendislik Fakültesi‟nin 2011/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.
13. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.
14. Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün 2011/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.
15. Mühendislik Fakültesi‟nin 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.
16. Fen Fakültesi‟nin 2011/06 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.
17. Hukuk Fakültesi‟nin 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın görüşülmesi.

KARAR
1. Prof. Dr. Sumru Altuğ‟un sağlık sorunu, Prof. Elizabeth Herdman‟ın mesleki bir toplantıya katılma
gerekliliği nedeniyle toplantıya katılamama mazeretleri oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. 25 Şubat 2011 tarih 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111
sayılı kanuna istinaden tekrar öğrenime başlamaları ile ilgili uygulama esasları Ek.1‟deki hali ile oy
birliği ile kabul edilmiştir.
3. Çift Anadal Programı Yönergesi Ek.2‟deki hali ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Yatay Geçiş Yönergesi Ek.3‟deki hali ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. 2011 Bahar Dönemi itibariyle uygulanmaya başlanacak Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
Yönergesi‟nin aşağı belirtildiği şekilde olması oy birliği ile kabul edilmiştir.
TOEFL sınavından 550/4 veya üzerinde bir skor elde eden öğrenciler ELC genel not
ortalamalarına bakılmaksızın doğrudan akademik programlarına başlayabileceklerdir.
2011 Bahar Dönemi sonunda ELC Genel Not Ortalaması 2.00 veya üzerinde olan öğrencilerden
TOEFL skoru 537 veya üzerinde olanlar Konuşma (KUEPE-S) ve Yazma (KUEPE-W) sınavlarına
davet edilecekler, bu sınavların her birinden 5 üzerinden 3 veya üzerinde not alan öğrenciler
doğrudan akademik programlarına başlayabileceklerdir. Daha önceki TOEFL sınavlarında 550
veya üzerinde bir skor elde edemeyen ama 537 veya üzerinde bir skoru daha önceki sınavlarda
elde etmiş öğrenciler 2011 Bahar Dönemi sonunda verilecek TOEFL sınavına girmeden doğrudan
Konuşma (KUEPE-S) ve Yazma (KUEPE-W) sınavlarına Genel Not Ortalamalarının 2.00 veya
üzerinde olması durumunda girebileceklerdir. TOEFL‟dan 550 veya üzerinde bir skor elde edip,
TWE‟den 4‟ün altında skoru olan ve Genel Not Ortalamaları 2.00 veya üzerinde olan öğrenciler ise
sadece Yazma (KUEPE-W) sınavından 5 üzerinden 3 veya üzerinde bir not alarak akademik
programlarına başlayabileceklerdir.
6. SI 291 Internship I, SI 391 Internship II, SI 491 Internship III, SI 591 Internship for Graduate
Students I, SI 592 Internship for Graduate Students II derslerinin kapatılarak yerine 291-295, 391395, 491-495, 591-595 kod aralıkları ile Internship and Practicum Program (IPP) derslerinin
kredisiz ve S/U olarak değerlendirilecek şekilde açılması ve ders kodlarının sonu „1‟ ile bitenlerin
20 günlük, „2‟ ile bitenlerin 40 günlük, „3‟ ile bitenlerin 60 günlük, „4‟ ile bitenlerin 80 günlük, „5‟ ile
bitenlerin 100 günlük stajları ifade etmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
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7. Ek.4‟de belirtilen Magna Charta Bildirgesi‟nin imzalanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.1. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi‟nin 2011/07 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 1.
maddesine istinaden 2011 Güz Dönemi‟nde aşağıda ad ve içerikleri belirtilen PSYC 411, PSYC
415, PSYC 427, PSYC 461 derslerinin Psikoloji Lisans ve Lisansüstü Programları‟nda seçmeli
alan dersi olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
PSYC 411 Cognitive Neuroscience
A broad overview of the neural bases of cognition. Basic neuroanatomy, a description of the
neuroscience methods, and a survey of fundamental topics such as neural basis of vision,
executive function, learning and memory, attention, emotion, thinking and problem solving, and
social cognition.
PSYC 411 Bilişsel Nörobilim
Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim
metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular,
düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.
PSYC 415 Neural Bases of Memory
An overview of the neural basis of memory. Cutting edge research related to the cognitive
neuroscience of human memory, including neural correlates of working memory, cognitive control
of memory, long-term memory encoding, long-term memory retrieval, and the impact of aging on
various memory processes.
PSYC 415 Bellek Süreçlerinin Nöral Temelleri
Öğrencilere belleği destekleyen temel nöral süreçleri güncel ve ses getiren araştırmaları da
kapsayarak tanıtmayı amaçlar. İşlenen konular arasında işleyen bellek, belleğin bilişsel kontrolü,
uzun süreli belleğe bilgi kodlama, uzun süreli bellekten bilgi geri çekimi ve de yaşlanmanın çeşitli
bellek süreçlerine olan etkileri mevcuttur.
PSYC 427 Conditioning and Learning
A detailed study of major theories in the area of conditioning and learning. Topics covered include
habituation, sensitization, classical conditioning, instrumental conditioning, stimulus control,
aversive control, extinction, and motivation. In addition, the neural basis of these behavioral
processes and the experimental paradigms are described in detail.
PSYC 427 Koşullanma ve Öğrenme
Başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek
konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü,
kaçınmalı koşullanma, sönümleme, ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında
yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.
PSYC 461 Physiological Psychology
An introduction to physiological psychology. During this course students will learn about the
physiological mechanisms that underlie psychological processes of sensation, motivation,
learning, memory, and emotion. Other topics include neurological disorders, schizophrenia,
affective disorders, anxiety disorders, and psychopharmacology.
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PSYC 461 Fizyolojik Psikoloji
Fizyolojik psikolojiye bir giriştir. Duyu, motivasyon, öğrenme, hafıza, ve duygu gibi süreçlerin
fizyolojik temellerini tanıtır. Nörolojik hastalıklar, şizofreni, afektif hastalıklar, kaygı bozuklukları, ve
psikofarmakoloji işlenecek diğer konular içindedir.
8.2. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi‟nin 2011/07 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 2.
maddesine istinaden HIST 350 Selected Topics in History: Religion and Politics in Europe olarak
verilen dersin Güz 2011 Dönemi‟nde HIST 337 kodu ile ve aşağıda belirtilen içerikle, Tarih Lisans
ve Lisansüstü Programları için seçmeli alan dersi olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
HIST 337 Religion and Politics in Europe
Explores the complex ways in which religion and politics have been intertwined in European
history, from the persecution or expulsion of “infidels” and “heretics” in the Middle Ages to the
religiously based civil wars in the 20th century Balkans. Topics include religious affiliations that
have been used to mark political differences, and countervailing forces that have allowed for
religious coexistence and cultural pluralism.
Prerequisite: Consent of the instructor
HIST 337 Avrupa’da Din ve Siyaset
Orta Çağ‟da dindışı görülen unsurların sürülmesi ve cezalandırılmasından, 20. yüzyılda
Balkanlar‟daki dini temelli iç savaşlara kadar çeşitli örneklerle din ve siyasetin Avrupa tarihindeki
ilişkisini araştırır. Dini inançların siyası farklılıklarda nasıl tanımladığı, kültürel çoğulculuk ve
birarada yaşamanın şartları gibi konuları içerir.
Ön koşul: Öğretim üyesinin onayı
9.1. Fen Fakültesi‟nin 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 1. maddesine istinaden PHYS
201, PHYS 301 ve PHYS 302 derslerinin ön koşullarının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi oy
birliği ile kabul edilmiştir.
PHYS 201 ön koşulu: PHYS 101 ve MATH 204 veya öğretim üyesinin onayı
PHYS 302 ön koşulu: PHYS 102 ve MATH 204 veya öğretim üyesinin onayı
PHYS 301 ön koşulu: Kaldırılmasın
9.2. Fen Fakültesi‟nin 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 2. maddesine istinaden MATH
402 ve MATH 571 derslerinin içeriklerinin aşağıdaki gibi değiştirilerek ile eş tanımlı olmaları oy
birliği ile kabul edilmiştir.
MATH 402 Topology
(Also MATH 571)
Topological spaces, subspaces, continuous functions, base for a topology, separation axioms,
compactness, locally compact spaces, connectedness, path connectedness, finite product spaces,
set theory and Zorn‟s lemma, infinite product spaces, quotient spaces, homotopic paths, the
fundamental group,induced homomorphisms, covering spaces, applications of the index,
homotopic maps, maps into the punctured plane, vector fields, the Jordan curve theorem.
Prerequisites: MATH 301 or consent of the instructor (3 credits)
MATH 402 Topoloji
(Aynı zamanda MATH 571)
Topolojik uzaylar, alt uzaylar, sürekli fonksiyonlar, topoloji tabanı, ayırma aksiyomları, tıkızlık, yerel
tıkız uzaylar, bağlantılılık, yol-bağlantılı uzaylar, sonlu çarpım uzayları, küme kuramı ve Zorn
önsavı, sonsuz çarpım uzayları, bölüm uzayları, homotopik yollar, temel grup, uyarlanmış
homomorfizmalar, örtü uzayları, indeksin uygulamaları, homotopik fonksiyonlar, delinmiş düzleme
fonksiyonlar, vectör alanları, Jordan eğri teoremi.
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Ön koşullar: MATH 301 veya öğretim üyesinin onayı (3 kredi)
10. İşletme Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟na istinaden İşletme Yönetici
Yüksek Lisans (Executive MBA) Programı‟nda MGMT 961 Selected Topics in Management:
Fundamentals of Contract Law ve MGMT 962 Selected Topics in Management: Corporate
Governance & Corporate Social Responsibility adı altında verilen derslerin 2011 Bahar
Dönemi‟nden itibaren aşağıdaki adlarla verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 MGMT 961 Fundamentals of Contract Law (S/U) (2 credits)
 MGMT 961 Sözleşme Hukuku Esasları (S/U) (2 kredi)
 MGMT 962 Corporate Responsibility (S/U) (1,5 credits)
 MGMT 962 Kurumsal Sorumluluk (S/U) (1,5 kredi)
11.1. İşletme Enstitüsü‟nün 2011/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 1. maddesine istinaden
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans (CEMS MIM) Programı‟nda zorunlu, S/U olarak
değerlendirilen ve kredisiz olarak verilen MGMT 500 Leadership and Management Development
Program adlı dersin kodunun ve adının 2011 Güz Dönemi‟nden itibaren MGMT 510 Skill Seminars
(Yetenek Seminerleri) olarak değiştirilmesi ve 1 kredili olarak verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.2. İşletme Enstitüsü‟nün 2011/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 2. maddesine istinaden
İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı‟nda zorunlu, S/U olarak değerlendirilen ve kredisiz olarak
verilen MGMT 500 Leadership and Management Development Program (Liderlik ve Yönetim
Geliştirme Programı) adlı dersin 2011 Güz Dönemi‟nden itibaren 1 kredili olarak verilmesi oy birliği
ile kabul edilmiştir.
11.3. İşletme Enstitüsü‟nün 2011/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 3. maddesine istinaden
İşletme Yüksek Lisans (MBA), Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans (CEMS MIM) ve Finans
Yüksek Lisans (MSc. in Finance) Programları‟nda zorunlu, S/U olarak değerlendirilen ve kredisiz
olarak verilen PROJ 500 Project (Proje) adlı dersin 2011 Güz Dönemi‟nden itibaren 1 kredili olarak
verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.4. İşletme Enstitüsü‟nün 2011/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 4. maddesine istinaden
İşletme Yönetici Yüksek Lisans (Executive MBA) Programı‟nda zorunlu, S/U olarak değerlendirilen
ve kredisiz olarak verilen PROJ 900 Project (Proje) adlı dersin 2011 Güz Dönemi‟nden itibaren 1
kredili olarak verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.1. Mühendislik Fakültesi‟nin 2011/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 1. maddesine istinaden
ChBi 308 Reaction Engineering dersinin kredisinin haftalık PS‟leri nedeniyle dörde çıkartılması oy
birliği ile kabul edilmiştir.
12.2. Mühendislik Fakültesi‟nin 2011/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 2. maddesine istinaden
aşağıda belirtilen derslerin Mühendislik Fakültesi ders programından ve katalogdan çıkartılması ve
yerlerine alınacak derslerin aşağıdaki şekilde olması oy birliği ile kabul edilmiştir.
 Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği programlarında ortak olarak verilen COMP
201 dersi katalogdan çıkartılacak, COMP 201 dersini tekrarlamak zorunda olan Endüstri
Mühendisliği öğrencileri adı ve içeriği 14.3. numaralı maddede verilen INDR 201 dersini,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri ise COMP 106 dersini alacaklardır.
 Bilgisayar Mühendisliği programında verilen COMP 101 dersi katalogdan çıkartılacak, COMP
101 dersini tekrarlamak zorunda olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri adı ve içeriği
14.3. numaralı maddede verilen COMP 200 dersini alacaklardır.
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 Bilgisayar Mühendisliği programında verilen COMP 242 dersi katalogdan çıkartılacak, COMP
242 dersini tekrarlamak zorunda olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri adı ve içeriği
14.3. numaralı maddede verilen COMP 132 dersini alacaklardır.
12.3. Mühendislik Fakültesi‟nin 2011/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 3. maddesine istinaden
14.2. numaralı maddede adı geçen Mühendislik Fakültesi ders programından ve katalogdan
çıkartılan derslerin yerine açılması kabul edilen INDR 201, COMP 200 ve COMP 132 derslerinin
ad ve içerikleri aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edilmiştir.
INDR 201 Discrete Mathematical Structures
Fundamentals of logic, mathematical induction, basic set theory, relations and functions,
fundamental principles of counting, inclusion-exclusion principles, basic graph theory, trees,
algorithms for basic industrial engineering and operations research problems on graphs and
networks.
INDR 201 Ayrık Matematiksel Yapılar
Mantığın temelleri, matematiksel tümevarım, kümeler kuramı, ilişkiler ve fonksiyonlar, sayma
ilkeleri, içerme ve dışlama ilkeleri, endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması problemleri için
çizge kuramı, ağaçlar ve algoritmalar.
COMP 200 Structure and Interpretation of Computer Programs
An introduction to core software engineering concepts focusing on the control of complexity in
large programming systems. Building abstractions with procedures and data. Modularity, objects
and state. Machine models, compilers and interpreters. Substantial weekly programming
assignments are an integral part of the course.
Prerequisites: COMP 106 and COMP 131 or consent of the instructor.
COMP 200 Bilgisayar Programlarının Yapısı ve İşlenmesi
Temel yazılım kavramlarına giriş. Büyük yazılım sistemlerindeki karmaşıklığın kontrol edilmesi.
İşlem ve veriler üzerine soyutlamalar. Birimsellik, nesneler ve durumlar. Makine modelleri,
derleyiciler ve yorumlayıcılar. Haftalık yüklü yazılım ödevleri bu dersin önemli bir parçasıdır
Ön koşullar: COMP 106 ve COMP 131 veya öğretim üyesinin onayı.
COMP 132 Advanced Programming
Advanced programming techniques and large scale programming. Inheritance and Type
Hierarchies. Polymorphism. Collections and Generics. Object-oriented Programming and
Modularity. Code reuse. Graphical User Interfaces: Advanced Concepts. Advanced class and
template libraries. Introduction to low-level languages. Managed and unmanaged languages.
Pointers, references, pass by reference and pass by value. Resource management: Dynamic
storage allocation, memory management. Operator overloading. Virtual functions.
Prerequisites: COMP 131 or consent of the instructor.
COMP 132 İleri Programlama Teknikleri ve Geniş Ölçekli Programlama
Türeme ve Tür Sıradüzenleri. Çok-biçimlilik. Nesne-Yönelimli Programlama ve Birimsellik.
Kodların yeniden kullanımı. Görsel Kullanıcı Arayüzleri: İleri Kavramlar. İleri sınıf ve model
kütüphaneleri. Alt seviye dillere giriş . İşaretçiler (göstericiler) ve referanslar. Değer ve referans
göndererek metot çağırma. Kaynak yönetimi: Dinamik bellek atama, bellek yönetimi, operatörleri
aşırı yükleme, sanal fonksiyonlar.
Ön koşullar: COMP 131 veya öğretim üyesinin onayı.
12.4. Mühendislik Fakültesi‟nin 2011/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 4. maddesine istinaden
aşağıda belirtilen derslerin ön koşullarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul
edilmiştir.
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Ders

Kabul edilen yeni ön koşul

INDR 262
ELEC 201
ELEC 206/PHYS 302
ELEC 312/PHYS 312
ELEC 403/PHYS 403
INDR 491
ELEC 491
COMP 491
CHBI 300
CHBI 301
CHBI 308
CHBI 402
CHBI 403
CHBI 491
ELEC 411/ECOE 511

MATH 107 veya öğretim üyesinin onayı
MATH 107
PHYS 102 ve MATH 204 veya öğretim üyesinin onayı
PHYS 302/ELEC 206 veya öğretim üyesinin onayı
PHYS 102 veya öğretim üyesinin onayı
INDR 354 ve INDR 372 veya öğretim üyesinin onayı
ELEC 310 veya öğretim üyesinin onayı
COMP 302 ve 306 veya öğretim üyesinin onayı
BIO 200 ve MGBE 101 veya öğretim üyesinin onayı
MATH 204 ve CHBI 201 veya öğretim üyesinin onayı
CHBI 301 veya öğretim üyesinin onayı
CHBI 303 ve CHBI 308 veya öğretim üyesinin onayı
CHBI 303 ve CHBI 308 veya öğretim üyesinin onayı
CHBI 403 veya öğretim üyesinin onayı
Öğretim üyesinin onayı

12.5. Mühendislik Fakültesi‟nin 2011/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 5. maddesine istinaden
aşağıda belirtilen derslerin ad ve içeriklerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul
edilmiştir.
COMP 131 Introduction to Programming
Introduction to imperative programming. Compiling and executing programs. Control statements:
Conditional, branching and looping constructs. Methods and functions. Recursion. Basic
algorithmic techniques. Arrays. Abstract Data Types, Classes, Objects. Inheritance. Strings and
Characters. Iteration. Packages. Access and Visibility Control. Exceptions and Exception
Handling. Files and Streams. Selected standard packages and utilities. Introduction to Graphical
User Interfaces.
COMP 131 Programlamaya giriş.
Komutsal programlama dillerine giriş. Program derleme ve çalıştırma. Kontrol komutları. Koşullu
komutlar, döngü yapıları. Metotlar ve fonksiyonlar. Özyineleme. Temel algoritmik teknikler.
Dizilimler. Soyut Veri Tipleri. Sınıflar, Nesneler. Türeme. Dizgiler ve Karakterler. Yineleme.
Paketler. Erişim ve Görünürlük Kontrolü. Kural Dışı Durumlar. Dosyalar ve Akımlar. Seçilmiş
Standard Paketler ve Yardımcılar. Görsel Kullanıcı Arayüzlerine Giriş
ELEC 428/COMP428/ECOE528 Wireless networks
Wireless network applications, wireless channel and communication fundamentals, medium
access control protocol, routing protocol, topology control, time synchronization, data-centric
networking, wireless communication standards
Prerequisite: Consent of the instructor
ELEC 428/COMP428/ECOE528 Kablosuz ağlar
Kablosuz ağ uygulamaları, kablosuz kanal ve iletişim temelleri, ortam erişim kontrolü protokolü,
yönlendirme protokolü, topoloji kontrolü, zaman senkronizasyonu, veri merkezli ağ, kablosuz
haberleşme standartları.
Ön koşul: Öğretim üyesinin onayı
13.1. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 1. maddesine
istinaden 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açılması önerilen Hukuk Yüksek Lisans Programı
Ek.5‟deki hali ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.2. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 2. maddesine
istinaden Psikoloji Doktora Programı‟nda PSYC 511 Cognitive Neuroscience dersinin aşağıdaki
içerik ile PSYC 411 dersi ile eş tanımlı olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
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PSYC 511/PSYC 411 Cognitive Neuroscience
An overview of the neural bases of cognition. Covers basic neuroanatomy, a description of the
neuroscience methods, and a survey of fundamental topics such as neural basis of vision,
executive function, learning and memory, attention, emotion, thinking and problem solving, and
social cognition.
PSYC 511/PSYC 411 Bilişsel Nörobilim
Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim
metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular,
düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.
13.3. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 3. maddesine
istinaden Psikoloji Doktora Programı‟nda PSYC 515 Neural Bases of Memory dersinin aşağıdaki
içerik ile PSYC 415 dersi ile eş tanımlı olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
PSYC 515/PSYC 415 Neural Bases of Memory
An overview of the neural basis of memory. Covers topics in cutting edge research related to the
cognitive neuroscience of human memory, including neural correlates of working memory,
cognitive control of memory, long-term memory encoding, long-term memory retrieval, and the
impact of aging on various memory processes.
PSYC 515/PSYC 415 Bellek Süreçlerinin Nöral Temelleri
Öğrencilere belleği destekleyen temel nöral süreçleri güncel ve ses getiren araştırmaları da
kapsayarak tanıtmayı amaçlar. İşlenen konular arasında işleyen bellek, belleğin bilişsel kontrolü,
uzun süreli belleğe bilgi kodlama, uzun süreli bellekten bilgi geri çekimi ve de yaşlanmanın çeşitli
bellek süreçlerine olan etkileri mevcuttur.
13.4. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 4. maddesine
istinaden Psikoloji Doktora Programı‟nda PSYC 527 Conditioning and Learning dersinin aşağıdaki
içerik ile PSYC 427 dersi ile eş tanımlı olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
PSYC 527/PSYC 427 Conditioning and Learning
A detailed study of major theories in the area of conditioning and learning. Topics include
habituation, sensitization, classical conditioning, instrumental conditioning, stimulus control,
aversive control, extinction, and motivation. In addition, the neural basis of these behavioral
processes and the experimental paradigms are described in detail.
PSYC 527/PSYC 427 Koşullanma ve Öğrenme
Bu ders başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek
konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü,
kaçınmalı koşullanma, sönümleme ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında
yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.
13.5. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 5. maddesine
istinaden Psikoloji Doktora Programı‟nda PSYC 561 Physiological Psychology dersinin aşağıdaki
içerik ile PSYC 461 dersi ile eş tanımlı olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
PSYC 561/PSYC 461 Physiological Psychology
Introduction to physiological psychology; overview of the physiological mechanisms that underlie
psychological processes of sensation, motivation, learning, memory, and emotion. Other topics
include neurological disorders, schizophrenia, affective disorders, anxiety disorders, and
psychopharmacology.
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PSYC 561/PSYC 461 Fizyolojik Psikoloji
Bu ders fizyolojik psikolojiye bir giriştir. Duyu, motivasyon, öğrenme, hafıza, ve duygu gibi
süreçlerin fizyolojik temellerini tanıtır. Nörolojik hastalıklar, şizofreni, afektif hastalıklar, kaygı
bozuklukları, ve psikofarmakoloji işlenecek diğer konular içindedir.
13.6. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 6. maddesine
istinaden Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları‟nda verilmekte olan
ENGL 500 Graduate Writing dersinin adının içeriği aynı kalacak şekilde Academic Writing olarak
değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.7. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 7. maddesine
istinaden Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları‟nda ENGL 501
Scientific Paper Writing and Publishing dersinin aşağıdaki içerik, kredi ve notlandırma ile açılması
oy birliği ile kabul edilmiştir.
ENGL 501 Scientific Paper Writing and Publishing
Writing a scientific paper for publication requires skills that are different than writing a thesis or
dissertation. This course focuses on issues including formulation of the research question,
articulation of the theoretical foundation, explanation of the research methodology, description and
critical discussion of the findings. The course will also present the key points in selecting the right
outlet for publication, submitting the paper, and addressing the reviewers‟ comment in the revision.
(non credit, S/U)
ENGL 501 Bilimsel Yayın Yazımı ve Yayınlanması
Bilimsel makale yazmak yüksek lisans veya doktora tezi yazmaktan farklı beceriler gerektirir.
Derste, araştırma sorunsalının yazılması, kuramsal arka planın açıklanması, araştırma
yöntemlerinin anlatılması, bulguların sunumu ve kritik tartışılması gibi konularda bilinmesi gereken
püf noktalar uygulamalı olarak ele alınır. Ayrıca derste makale için doğru derginin seçilmesi,
makalenin sunulmasından revize edilmesine kadar gecen süreçte bilinmesi gerekenlerle ilgili
bilgilendirme yapılır. (kredisiz, S/U)
13.8. Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün 2011/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 8. maddesine
istinaden Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında İngilizce Dil Yeterliliği
için TOEFL sınavına ek olarak ÜDS, KPDS ve IELTS sınavlarının da kabul edilmesi oy birliği ile
kabul edilmiştir.
TOEFL
CBT
213

IBT
80

PBT
550

IELTS

KPDS

ÜDS

6,0

70

70

14.1. Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün 2011/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 1. maddesine istinaden
MATH 571 Topology dersinin içeriğinin aşağıdaki gibi değiştirilerek MATH 402 ile eş tanımlı
olması oy birliği ile kabul edilmiştir.
MATH 571 Topology
(Also MATH 402)
Topological spaces, subspaces, continious functions, bas efor a topology, separation axioms,
compactness, locally compact spaces, connectedness, path connectedness, finite product spaces,
set theory and Zorn‟s lemma, infinite product spaces, quotient spaces, homotopic paths, the
fundamental group, induced homomorphisms, covering spaces, applications of the index,
homotopic maps, maps into the punctured plane, vector fields, the Jordan curve theorem.
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MATH 571 Topoloji
(Aynı zamanda MATH 402)
Topolojik uzaylar, alt uzaylar, sürekli fonksiyonlar, topoloji tabanı, ayırma aksiyomları, tıkızlık, yerel
tıkız uzaylar, bağlantılılık, yol-bağlantılı uzaylar, sonlu çarpım uzayları, küme kuramı ve Zorn
önsavı, sonsuz çarpım uzayları, bölüm uzayları, homotopik yollar, temel grup, uyarlanmış
homomorfizmalar, örtü uzayları, ideksin uygulamaları, homotopik fonksiyonlar, delinmiş düzleme
fonksiyonlar, vektör alanları, Jordan eğri teoremi.
14.2. Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün 2011/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 2. maddesine istinaden
Optoelektronik ve Fotonik Yüksek Lisans Programı‟nda OEPE 541 kodlu dersin PHYS 401
Quantum Mechanics I; OEPE 542 kodlu dersin ise PHYS 402 Quantum Mechanics II ile eş tanımlı
olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.3. Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün 2011/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 3. maddesine istinaden
Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı‟nda MASE 568 kodlu dersin ise MECH
468 Mechanics and Materials in Medicine ile eş tanımlı olarak açılması oy birliği ile kabul
edilmiştir.
14.4. Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün 2011/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 4. maddesine istinaden
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Lisansüstü Programları için zorunlu ders olarak tanımlı olan MATH
503 Applied Mathematics dersinin zorunlu ders olmaktan çıkartılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.5. Fen Bilimleri Enstitüsü‟nün 2011/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı‟nın 5. maddesine istinaden
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı‟nda aşağıda ad ve içerikleri belirtilen
ECOE 540 ve ECOE 543 kodlu derslerinin açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
ECOE 540 Information Retrieval
Basic and advanced topics in information retrieval. Processing, indexing, querying and retrieval of
textual documents. Modern search engines and their principles. Implementation of search engine
systems for real-world applications.
ECOE 540 Bilgi Erişimi
Temel ve ileri düzey bilgi erişim sistemleri. Metinlerin işlenmesi, indislenmesi, sorgulanması,
erişimi. Modern arama motorlarının çalışma teknikleri. Gerçek uygulamalar için arama motoru
geliştirilmesi.
ECOE 543 Modern Cryptography
Introduction to cryptographic concepts. Symmetric encryption, the public-key breakthrough, oneway functions, hash functions, random numbers, digital signatures, zero-knowledge proofs,
modern cryptographic protocols, multi-party computation. Everyday use examples including online
commerce, BitTorrent peer-to-peer file sharing, and hacking some old encryption schemes.
Prerequisites: COMP 106 or consent instructor.
ECOE 543 Modern Kriptoloji
Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım
fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çokortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım
sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.
Ön koşul: COMP106 veya öğretim üyesinin onayı.
15.1. Mühendislik Fakültesi 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 1. maddesine istinaden
COMP 419 Introduction to Artificial Intelligence dersinin kodunun COMP 341 olarak değişmesi oy
birliği ile kabul edilmiştir.
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15.2. Mühendislik Fakültesi 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 2. maddesine istinaden
COMP 440 Compiler Design dersinin kapatılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.3. Mühendislik Fakültesi 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 3. maddesine istinaden
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nde COMP 440 Information Retrieval (Bilgi Erişimi) dersinin ECOE
540 dersi ile COMP 443 Modern Cryptography (Modern Kriptoloji) dersinin ise ECOE 543 dersi ile
ön koşul olarak da eş tanımlı olarak açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
16. Fen Fakültesi 2011/06 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟nın 1. maddesine istinaden PHYS
302/ELEC 206, PHYS 312/ELEC 312 ve PHYS 403/ ELEC 403 derslerinin önkoşullarının
aşağıdaki gibi değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Ders

Kabul edilen yeni ön koşul

PHYS 302/ELEC 206
PHYS 312/ELEC 312
PHYS 403/ ELEC 403

PHYS 102 ve MATH 204 veya öğretim üyesinin onayı
PHYS 302/ELEC 206 veya öğretim üyesinin onayı
PHYS 102 veya öğretim üyesinin onayı

17. Hukuk Fakültesi‟nin 2011/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı‟na istinaden 2011 Güz
Dönemi„nde LAW 435 kodu ile ECON 333 Game Theory and Strategy dersine eş tanımlı olarak
yeni bir seçmeli ders açılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

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. Tankut Centel
Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şevket Ruacan
Tıp Fakültesi Dekanı
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Prof. Elizabeth Herdman
Hemşirelik Yüksek Okulu Direktörü
(katılamadı)

Prof. Dr. Zeynep Aycan
Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. Tekin Dereli
Fen Bilimleri Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı
İşletme Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. Sumru Altuğ
Üye
(katılamadı)

Prof. Dr. Levent Demirel
Üye

Prof. Dr. Can Erkey
Üye

Doçent Dr. Evren Keleş
Üye

Doçent Dr. Fatoş Gökşen
Üye

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Üye
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Ek.1
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler ile İlgili Uygulama Esasları
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu‟na, 6111 Sayılı Kanun‟la eklenen geçici 58‟inci madde
hükümlerinin aşağıda sıralanan esaslar dahilinde uygulanması kabul edilmiştir:
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 6111 sayılı kanunla eklenen Geçici 58. maddeden
yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler 25 Temmuz 2011 tarihine kadar Koç
Üniversitesi (KÜ) Kayıt ve Kabul Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları şartıyla ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 6111 sayılı kanunla değişik 44. maddesinde belirtilen esaslara göre
2011-2012 Akademik Yılı Güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Bu tarihten sonra başvuru
kabul edilmeyecektir.
2. 25 Temmuz 2011 tarihine kadar başvuruda bulunanların kesin kayıt işlemleri başvurularını takip
eden hafta içerisinde gerçekleştirilecektir. Kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için başvuru
sahibinin 2011-2012 Akademik Yılı Güz yarıyılı öğrenim ücretini ödemiş olması ve üniversiteye
olan öğrenim, yurt veya diğer ücret borçları ile, tahakkuk etmiş olabilecek gecikme faizi ve icra
masrafları dâhil tüm borçlarını kapatmış olması gerekmektedir. Kesin kayıt işlemlerini 2011 Yaz
Dönemi öncesinde tamamlayan başvuru sahipleri 2011 Yaz Dönemi‟nde gerekli ders ücretlerini
ödeyerek öğrenimlerine başlayabilirler.
3. Söz konusu kanundan yararlanarak üniversiteye dönen başvuru sahipleri KÜ ile ilişikleri
kesilmeden önce almakta oldukları burslardan yararlanamazlar.
4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6111 Sayılı Kanun‟la değişik 44. maddesi‟nde belirtilen
azami öğretim süresini aşanlar “Gecikmeli Öğrenci” olarak öğrenimlerine ders başına ücret
ödeyerek devam edebilirler. Söz konusu ders başına ücret 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun
6111 Sayılı Kanun‟la değişik 46.maddesi çerçevesinde Rektörlük tarafından belirlenir. Bu durumda
olanlar, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrenimlerine devam ederler.
5. Söz konusu kanun maddesine göre Üniversite kayıtlarını yenileyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları
programın güncel müfredat ve başarı gerekliliklerinden sorumludurlar. İlişkileri kesilmeden önceki
statülerini temel alarak kazanılmış hak iddia edemezler.
6. Lisans ve Lisansüstü programlarına devam ederken Üniversite‟yle ilişkisi kesilmiş olan öğrencilerin
müfredat intibakları Üniversite‟ye kayıtlarının yenilenmesini takiben ilgili Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından yapılır.
7. İngilizce Hazırlık Okulu‟nda iken KÜ ile ilişkisi kesilmiş olan ve Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici
58. maddesi uyarınca Üniversite‟ye yeniden kesin kayıt yaptıran öğrenciler KÜ tarafından yapılan
yeterlilik sınavını alabilirler. KÜ tarafından yapılan yeterlilik sınavından başarı gösteren ya da KÜ
tarafından denkliği kabul edilen ulusal veya uluslararası İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden
KÜ tarafından belirlenen düzeyde puan aldığını belirten sınav sonuç belgesi getiren öğrenciler
lisans programlarına kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler. KÜ tarafından yapılan
yeterlilik sınavında başarılı olamayan ya da dışardan aldığı yeterlilik sınavı ile KÜ tarafından
belirlenen yeterlilik düzeyini sağlamayan öğrencilerin intibakları şu esaslara göre yapılacaktır:
a)

İngilizce Hazırlık Okulu öğrencisi iken üçüncü yarıyıllarını tamamlamadan Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrenciler İngilizce düzeyleri ile uyumlu bir müfredat ile İngilizce Hazırlık Okulu‟na
devam edebilirler. Üçüncü yarıyıllarını tamamlayan, fakat dördüncü yarıyıllarını
tamamlamadan Üniversite ile ilişiği kesilen veya İngilizce Hazırlık Okulu‟nun azami eğitim
süresi olan iki yıl içerisinde gerekli yeterliliği sağlayamadığı için Üniversite ile ilişiği kesilen
öğrenciler “Gecikmeli Hazırlık Okulu Öğrenci” olarak Üniversiteye kayıt olabilirler.

b)

Gecikmeli Hazırlık Okulu Öğrenci olarak Üniversite‟ye geri dönenler normal eğitim ücretinin
tamamını öderler ve tüm öğrencilik haklarından yaralanırlar. Söz konusu öğrenciler İngilizce
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Hazırlık Okulu‟na devam etmezler ve İngilizce yeterlilikleri ile tüm öğrenciler için geçerli olan
koşulları karşıladıkları zaman kayıt oldukları programlarında eğitimlerine başlarlar.
c)

Öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenmiş sürelerde ödemeyen Gecikmeli Hazırlık
Okulu Öğrencileri, üniversiteden kayıtlarını almış kabul edilirler.

8. 25.07.2011 tarihine kadar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 6111 sayılı kanunla eklenen
Geçici 58. maddeden yararlanarak eğitimlerine devam etmek için başvuruda bulunmamış
öğrenciler, bu kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44. maddesi uyarınca tanınan sınav
haklarından yararlanmaya devam ederler.
9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 6111 sayılı kanunla eklenen Geçici 58. maddeden
yararlanarak eğitimlerine devam etmek için başvuruda bulunan öğrenciler, bu kanunun 4111 sayılı
kanunla değişik 44. maddesi uyarınca tanınan tüm haklardan feragat etmiş sayılır.
10. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 6111 sayılı kanunla eklenen Geçici 58. maddeden
yararlanarak üniversiteye yeniden kayıt yaptıran öğrenciler yürürlükteki yönetmelikler
çerçevesinde eğitimlerine devam ederler.
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Ek.2
Koç Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
Amaç
Madde 1
Çift Anadal Programı‟nın amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,
aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Çift Anadal Programı Açılması
Madde 2
Çift Anadal Programı ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Üniversite Akademik Kurulu´nun onayı ile
açılır.
Tanım
Madde 3
(1) Çift Anadal Programı, başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı üniversitenin
iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan
programdır.
(2) Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “Anadal”, başvurduğu ve kabul
edildiği ikinci lisans programı “İkinci Anadal” olarak adlandırılır.
Çift Anadal Programı’na Başlama Süresi ve Kabul Koşulları
Madde 4
(1) Öğrenciler Çift Anadal Programı‟na, Anadal Programı‟nın en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı
başında başlayabilirler.
(2) Çift Anadal Programı‟na başlamak isteyen öğrencilerin programa başlayacakları dönemin dersleri
başlamadan önce Kayıt ve Kabul Müdürlüğü‟ne başvurarak başvuru işlemlerini tamamlamaları
gerekir. Dersler başladıktan sonra başvuru yapan öğrenciler İkinci Anadal Programı‟na bir sonraki
dönem başlayabilirler.
(3) Anadal Programı‟ndaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler İkinci
Anadal Diploma Programı‟na başlayabilirler.
(4) Çift Anadal Programı‟na başlayabilmesi için öğrencinin İkinci Anadal Programı‟na başladığı
yarıyıla kadar Anadal Programı‟nda aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(5) Bir öğrenci aynı anda birden fazla Çift Anadal Programı‟na ya da hem bir Çift Anadal hem de bir
Yandal Programı‟na kayıt yaptıramaz.
Kredi Yükü
Madde 5
Çift Anadal Programı‟na kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için en az 36 kredi ders
almaları gerekir. Her iki programda da yer alan veya eş tanımlı derslerin kredileri hem Anadal hem de
İkinci Anadal için tamamlanması gereken kredi miktarına sayılır.
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Başarı ve Programı Tamamlama Koşulları
Madde 6
(1) Çift Anadal Program‟nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki
lisans diploması verilir.
(2) İkinci Anadal Programı‟nı tamamlayan öğrenciye söz konusu programın diploması ancak devam
ettiği Anadal Programı‟ndan mezun olması halinde verilir.
Çift Anadal Programı’ndan Ayrılma, İlişik Kesilme
Madde 7
(1) Çift Anadal Programı öğrencisi, öğreniminin herhangi bir yarıyılında kendi isteğiyle İkinci Anadal
Programı‟ndan kaydını sildirebilir.
(2) Çift Anadal Programı‟na kayıtlı öğrenciler başarı koşullarını sağlamak koşulu ile başka bir Çift
Anadal Programı‟na başlayabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa
geçebilirler.
(3) Çift Anadal Programı‟ndan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin İkinci Anadal
Programı‟ndan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla bir veya iki yarıyılı yurt
dışındaki bir üniversitede geçiren öğrenciler için yurt dışında geçirdikleri yarıyıllar bu süreye dahil
edilmez. Aynı şekilde İkinci Anadal Programı derslerinin açılmaması durumunda veya ilgili fakülte
yönetim kurulunun uygun bulduğu diğer durumlarda öğrencilere İkinci Anadal Programı‟ndan yarıyıl
izni verilebilir.
(4) Anadal Programı‟ndan mezuniyet hakkını elde eden ancak İkinci Anadal Programı‟nı bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süresi ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
Anadal Programı‟nı tamamlayan ve süre uzatması alarak İkinci Anadal Programı‟na devam eden
öğrenciler Koç Üniversitesi‟nin sunduğu yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramazlar.
(5) Kendisine verilen ek süreler sonunda Çift Anadal Programı‟nı tamamlamayan öğrencinin Çift
Anadal Programı ile ilişiği kesilir.
(6) Tüm Çift Anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak
üzere 4. üzerinden 2.90´a kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 3.00‟ün
altına düşen öğrencinin İkinci Anadal Programı‟ndan kaydı silinir.
(7) Anadal Programı‟ndan izinli sayılan öğrenci, ek bir karara gerek olmaksızın İkinci Anadal
Programı‟ndan da izinli sayılır.
Diğer Hükümler
Madde 8
(1) Akademik Kurul kararı ile Çift Anadal Programları‟na ilişkin bu yönergede belirtilenlere ilave olarak
yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı ölçütleri değiştirilebilir.
(2) Bu yönergede bulunmayan konularda “Koç Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”
geçerlidir.
Yürürlük
Madde 9
Bu yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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Yürütme
Madde 10
Bu yönergeyi Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ek.3
Koç Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi
Amaç
Madde 1
Bu Yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin
esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu Yönerge, Koç Üniversitesi (KÜ) diploma programlarına yapılacak yatay geçişler için kontenjan,
başvuru koşulları, başvuru ve değerlendirme süreci ve kredi aktarımı ile ilgili hükümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3
Yönergede geçen
a) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan bir öğrencinin aynı düzeydeki diğer bir
diploma programında öğrenimine devam etme hakkı kazanmasını,
b) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından sunulan ve
aynı düzeydeki diğer bir diploma programına geçişini,
c) Kurumlar arası yatay geçiş: Aynı düzeyde bir üniversiteden Koç Üniversitesi‟ne yapılan geçişini,
d) Eşdeğer diploma programları: İlgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin benzer olduğu tespit
edilen diploma programlarını,
e) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
f) Puan türü: ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına öğrenci yerleştirmede kullanılan puanın
türünü
ifade eder.
Yatay Geçişlere İlişkin Genel Esaslar
Madde 4
(1) Kurumlar arası ve kurum içi diploma programları arasındaki geçişler ancak önceden ilan edilen
kontenjan ve şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları Güz ve Bahar yarıyılları öncesinde kabul
edilirler. Başvuruların bir yarıyılın notlarının açıklanmasını takip eden haftanın ilk iş gününden itibaren
bir sonraki yarıyılın başlamasına on iş günü kalana kadar geçen süre içerisinde Kayıt ve Kabul
Müdürlüğü‟ne yapılması gerekmektedir.
(3) Öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulu ve yaz okulu yarıyıl olarak sayılmaksızın, en erken birinci
akademik yarıyıllarının sonunda ve en geç altıncı akademik yarıyılları öncesinde başvuru
yapılabilirler. Belirtilen yarıyıllar dışında yatay geçiş kontenjanı açılamaz ve yatay geçiş başvurusu
yapılamaz.
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(4) Başvuru sırasında, öğrencinin yükseköğretim kurumlarında öğrenci statüsünde kayıtlı ve herhangi
bir nedenle üniversite ile ilişkisinin kesilmemiş olması gerekir.
(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(6) Başvurusu reddedilen öğrencinin, bir üst kurul olan Üniversite Yönetim Kurulu‟na veya Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ilgili komiteye itiraz hakkı vardır. İlgili komite itiraz
başvurularını en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
Madde 5
(1) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve başvuruya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir diploma programına yatay geçiş ile kabul edilecek öğrenciler için ayrılacak kontenjan, her sınıf
için ayrı olmak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
b) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul
eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi
sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı
merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
(2) Aynı fakülte tarafından sunulan diploma programları arası yatay geçiş başvuruları ilgili fakülte
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(3) Fakülteler arası yatay geçiş için başvuran bir öğrencinin başvurusu, öğrencinin kayıtlı olduğu
fakültenin yönetim kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme yazısı ile birlikte öğrencinin
başvurduğu fakültenin yönetim kuruluna gönderilir. Fakülteler arası yatay geçiş başvurusu,
başvurulan fakültenin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(4) KÜ içerisinde yatay geçişle program değiştiren öğrencilerin daha önce aldıkları derslerden
hangilerinin mezuniyet için sayılacağı ve sayılan derslerin geçiş yaptıkları programlardaki hangi
derslere karşılık geleceği öğrencilerin geçiş yaptıkları fakültelerin yönetim kurulu tarafından
değerlendirilir ve karara bağlanır. Mezuniyet için sayılmayacak dersler, öğrencinin not çizelgesinde
kredisi ve notu ile yer alır, fakat not ortalaması hesaplanırken dikkate alınmazlar.
(5) Yatay geçiş ile bir programa kabul edilen öğrenciler yatay geçiş yaptıkları program tarafından
belirlenen ek koşulları sağlanmakla yükümlüdürler.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Madde 6
(1) Kurumlar arası yatay geçiş için, öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait
genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.40 olması şarttır.
(2) Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu
yapabilirler. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece birinci fıkraya göre başvuran adayların
yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
(3) KÜ ile eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından tanınan diğer yükseköğretim
kurumlarından KÜ‟ye yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu‟nun ilgili
Yönetmelik hükümlerine ek olarak, aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir.
a) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce dilini akademik programı takip edebilecek
düzeyde bilmeleri gerekir. Bu öğrencilerin İngilizce düzeyi KÜ tarafından yapılan İngilizce yeterlilik
sınavı ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlarından KÜ‟nün belirlediği
başarı düzeyinde bir puanı gösteren belgeye göre belirlenir.
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b) Öğrenim dili tümüyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler ile KÜ
tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavından daha önce başarılı olan ve sınavı takip eden 2 (iki)
yıl içinde yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler, KÜ İngilizce yeterlilik sınavından muaf tutulurlar.
c) KÜ lisans diploma programlarından birisine yatay geçiş koşullarını sağlayan, ancak İngilizce
düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler yatay geçiş hakkı elde edemezler.
d) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurdukları program tarafından belirlenen ek
koşulları sağlamaları gerekir.
(4) Programların kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları, ilgili YÖK yönetmelikleri çerçevesinde,
fakültelerin yönetim kurulları tarafından belirlenir.
(5) Başvurularla ilgili değerlendirme, Üniversite Akademik Kurulu‟nun belirlemiş olduğu ilkeler
çerçevesinde, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ´Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Komitesi´ ve ilgili Fakülte Dekanı tarafından yapılır. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı
puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği
programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre
geçiş sağlanır.
(6) Başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçişleri kabul edilen öğrencilerin daha önce almış
oldukları derslerden hangilerinin KÜ akademik programları çerçevesinde sayılacağı ve geçiş yapılan
programlardaki hangi derslere karşılık geleceği ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencilere, kabul edildikleri programın mezuniyet için gerektirdiği kredi
toplamının yarısından fazlası nakil kredisi (transfer credit) olarak verilemez ve yatay geçiş yapılan
diğer üniversiteden alınan notlar mezuniyet not ortalamasına katılmaz.
Diğer Hükümler
Madde 7
(1) Üniversite Akademik Kurulu kararı ile yatay geçişe ilişkin bu yönergede belirtilenlere ilave olarak
yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı ölçütleri değiştirilebilir.
(2) Bu yönergede bulunmayan konularda “Koç Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”
geçerlidir.
Yürürlük
Madde 8
Bu yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9
Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.
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Ek.4
Magna Charta Universitatum (Bildirgesi)
ÖNSÖZ
Avrupa‟nın en eski Üniversitesi olma özelliğini taşıyan Bologna Üniversitesi‟nin dokuz yüzüncü
kutlama törenine katılan Avrupa Üniversiteleri Rektörleri, Avrupa ülkeleri arasındaki sınırların tümden
kaldırılmasına dört senelik bir süre kaldığı ve tüm Avrupa toplulukları arasındaki karşılıklı işbirliğinin
daha da geliştirilmesinin öngörüldüğü bu günlerde devletler ve halkların, değişim içerisinde olan ve
uluslararası boyutlara doğru açılan bir toplumda, üniversitelerin oynayacağı rolün öneminin bilincinde
olmalarını dile getirmişler ve bu konuya ilişkin inançlarını şöyle sıralamışlardır:
1. Bin yıllık bir devrenin kapanmakta olduğu bu dönemde insanlığın geleceği büyük bir ölçüde gerçek
anlamdaki üniversiteler nezdinde kültür, bilgi ve araştırma merkezlerinde yapılan çalışma
sonuçlarının oluşturacağı kültürel, bilimsel ve teknik gelişmeye bağlı olacaktır.
2. Üniversitelerin genç kuşaklara bilgi yayma görevi bugün için tüm topluma yönelik olmayı
gerektirmektedir. Bir toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik geleceği sürekli eğitim konusunda
yapılacak özel ve hatırı sayılır yatırımlara bağlıdır.
3. Üniversiteler gelecek kuşaklara öğretim ve eğitim konularında doğal çevre ve içindeki yaşam
öğelerine saygılı bir sistemi garanti etmelidir.
Avrupa Üniversiteleri Rektörleri tüm devletlerin ve ulusların vicdanı nezdinde aşağıdaki temel ilkelerin
şimdi ve her zaman için üniversite kurumu anlayışına destek ve yön vereceğini bildirir.
TEMEL İLKELER
1. Üniversiteler bulundukları ülkelerin coğrafi ve tarihi koşullarına göre değişik şekillerde düzenlenmiş
özerk kurumlar olup araştırma ve öğretim öğeleri aracılığıyla kültür üretimi ve iletişiminde bulunur.
Üniversitelerin, içinde var oldukları dünyanın gereksinimlerine hazır olabilmeleri, araştırma ve öğretim
çalışmalarının tüm diğer ekonomik ve siyasi güçlerden manevi entelektüel yönlerden bağımsız
olmasıyla mümkündür.
2. Öğretim, gerek toplumun gerekse bilimin ihtiyacı ve gereksinimlerini izleyecek bir yapı arz
ediyorsa, o zaman eğitim ile araştırma çalışmaları birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur.
3. Üniversite yaşamının temel ilkeleri öğretim, araştırma ve olgunlaştırma öğelerinde özgürlük
olduğundan gerek hükümetlerin gerekse üniversitelerin her biri kendi sorumluluk alanında olmak
üzere, bu ilkeleri korumaları gerekir. Hoşgörülü ve her zaman diyaloga açık olunması üniversite
ortamını ideal hale getireceğinden öğretim görevlilerinin bilgi aktarımını en iyi şekilde
yapabilmelerine, araştırma ve yenilik aracılığıyla bilginin geliştirilmesini sağlamalarına zemin
hazırlayacağı gibi öğrencilerin yetenekli ve gönüllü olarak bu bilgilerle kendilerini zenginleştirmelerine
de olanak sağlayacaktır.
4. Üniversite Avrupa hümanist geleneklerinin bir vekili olup, evrensel bilgiye ulaşmayı amaçlar.
İşlevliğini daha da artırabilmek için tüm coğrafi ve siyasi sınırları reddeder ve değişik kültürlerin
birbirini tanımasını ve birbirine nüfuzunu destekler.
UYGULAMA ŞEKLİ
Temel ilkeler halinde belirtilen bu amaçların gerçekleştirilmesinde, içinde bulunulan duruma uygun
nitelikteki etkin araçlar kullanılmalıdır.
1. Araştırma çalışmalarında ve öğretimde özgürlüğün korunmasını sağlayacak uygun imkanlar tüm
üniversite topluluğunun elinde hazır bir tarzda bulunmalıdır.
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2. Öğretim üyelerinin görevlendirilmesi ve unvanlarının düzenlenmesinde araştırma ve öğretimin
birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil ettiği ilkesine bağlı kalınmalıdır.
3. Her bir üniversite, içinde bulunduğu özel şartlara uygun tarzda, öğrencilerinin özgürlüklerini
koruyup kültürel ve eğitim hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli şartları garanti altına almalıdır.
4. Üniversiteler, özellikle Avrupa‟dakiler, bilginin sürekli olarak ilerlemesi için enformasyon ve
dokümantasyonun karşılıklı değişimini ve ortak proje uygulamalarını vazgeçilmez unsurlar olarak
görür.
Bu amaçla, tarihin erken devirlerinde olduğu gibi, bugün de öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında
değiş-tokuşun teşvik edilmesi, ayrıca statü, unvan ve sınav değerlerinin (ulusal diplomanın geçerliliği
korumakla beraber) eşdeğer kabul edilmesi ve burs dağıtımı genel politikasının hizmetin devamını
garanti etmesi açısından vazgeçilmez olduğu kanaatinde hemfikir olunmaktadır.
Bildirgeyi imzalayan tüm Rektörler, kendi üniversiteleri adına yetkileri dahilinde tüm ulusları ve
uluslararası kuruluşları, üniversitelerce oybirliğiyle saptanmış ilkeleri içeren bu „Magna Carta‟dan
esinlenmeleri için teşvik görevini üstlenirler.
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Ek.5
Koç Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Programı
1 – Açılması önerilen programın adını belirtiniz.
“Hukuk Yüksek Lisans Programı” adı altında, tezli/tezsiz hukuk yüksek lisans programının açılması
önerilmektedir.
2 – Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız.
Uluslararası ilişkilerin yoğunlaşıp karmaşıklaştığı günümüzde, küresel ilişkilerin hukuksal sorunlarını
öğrenen, bu sorunları çözme becerisine ve uluslararası işbirliğinde aktif rol alabilecek hukukçulara
gereksinim vardır. Bu düşünceyle Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Koç Üniversitesi Hukuk
Fakültesi‟nin işbirliğiyle, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarından farklı ders seçeneklerini kapsamak
üzere tezli/ tezsiz hukuk yüksek lisans programı başlatarak, deneyimli ve uzman kişilerden oluşan bir
öğretim kadrosuyla ve temel hukuk öğrenimine ek olarak, belirtilen gereksinimi karşılamayı
amaçlamaktadır. Hukukun uluslararası ilişkiler ile yönetim ve yöneticilik alanındaki artan rolü,
hukukun bu disiplinler ile ilişkilerini de gözeten yüksek lisans programlarının seçkin üniversitelerde
giderek önem kazanmasına yol açmaktadır.
Lisans düzeyindeki ders programı, esas itibariyle, öğrencinin temel hukuk derslerini görüp hukuk
formasyonuna sahip olmasını hedeflemektedir. Hukuk lisans öğrenimine ek olarak, hukukun çeşitli
alanlarında uzman konumuna ulaşılması ve daha önce belirtilen gereksinimi karşılayabilecek düzeye
gelinmesi, günümüzde yüksek lisans öğrenimini zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, gerek Türkiye‟deki
hukuk fakültesi ve diğer fakültelerin mezunlarına ve gerekse yabancı ülkelerde hukuk öğrenimi
görmüş mezunlara sunulacak olan bir tezsiz yüksek lisans programı, katılımcıların hukukun çeşitli
alanlarında güncel bilgilerle donatılmalarına ve giderek, bu alanlarda uzmanlaşmasına yardımcı
olacaktır.
Belirtilen çerçevede, açılması önerilen hukuk yüksek programının vizyonu:


Hukuk alanında çalışmak isteyen uygulamacılar ve küreselleşmenin hukuk üzerindeki izdüşümünü
bilimsel bir biçimde izleyecek ve geliştirebilecek akademisyenler yetiştirmek;



Hukukun uluslararası ilişkiler ve yönetim ve yöneticilik bilimlerine etki eden yönleri konusunda, çok
disiplinli bir bakış açısı oluşturmak,



Tüm bu çalışmalarla Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi‟nin bilimsel araştırmaya dayalı bilgi,
deneyim ve veri tabanını daha güçlü hale getirmektir.

Söz konusu amaç ve vizyon doğrultusunda:


Uygulama hayatındaki gelişmelere uyum sağlayabilmek için yeni alanları ele alan derslerin,
üniversite mezunlarına sunulması,



Yüksek lisans programı kapsamında bilimsel araştırmanın teşvik edilmesi ve araştırma sonuçlarını
düzenli bir biçimde yansıtan yazılı ödevlerin hazırlanması hedeflenmektedir.

Hukuk Yüksek Lisans Programı, hukukun uluslararası boyutlarını ve çalışma yaşamındaki rolünü
dikkate alarak iki temel yoğunlaşma alanı üzerine inşa edilecek ders seçeneklerine sahip olacaktır:
Uluslararası Kamu Hukuku: Bu yoğunlaşma alanı, uluslararası ve karşılaştırmalı kamu hukuku
alanında çalışmak isteyen ve yüksek akademik niteliklere sahip adaylara açık olacaktır. Yoğunlaşma
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alanındaki dersler, hem kamu hukukunun temel ve yan alanlarının uluslararası ve karşılaştırmalı
konularını hem de uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarının hukuk ile ilişkili bazı derslerini
kapsayacaktır. Yoğunlaşmanın amacı kuramsal çalışmalar, uygulamanın özellikleri ve geleceğe
yönelik hukuk politikalarının belirlenmesi için nitelikli proje çalışmaları yapacak adaylarının
yetiştirilmesi ve Üniversite içinde hukuk alanının küresel çalışmalara açılmasıdır. Böylece, Hukuk
Fakültesi‟nin seçkin uluslararası ve ulusal merkezler ile akademisyenler için de bir akademik tartışma
ve çekim merkezi olması hedeflenmektedir. Yoğunlaşma alanları saptanırken Birleşmiş Milletler‟den
Avrupa Birliği‟ne uzanan farklı uluslararası örgütler temelinde kamu hukuku dersleri seçenek olarak
sunulmaktadır. Bu yoğunlaşma alanına yönelen öğrenciler bakımından, tezli yüksek lisans geçerli
olacaktır. “Uluslararası Kamu Hukuku Çalışmaları”nda, Koç Üniversitesi‟nin uluslararası vizyonuna
uygun olarak, “Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law” ile işbirliğine
ve diğer uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Yoğunlaşma alanındaki öğrenciler, uluslararası
ilişkiler ve siyaset bilimi ile ilintili dersleri seçimlik olarak alacaklardır. Yoğunlaşma alanını seçerek
mezun olanların Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Avrupa
Mahkemesi, Avrupa Birliği gibi önde gelen örgütlerde, uluslararası ve stratejik araştırma
merkezlerinde, akademik kariyerde ve üst düzey kamu bürokrasisinde çalışacak bilgi ve becerilerle
donatılması hedeflenmektedir.
Hukuk ve Yöneticilik (Özel Hukuk Ağırlıklı): Hukuk ve yöneticilik alanı, hem iş dünyasında aktif
biçimde çalışan ve mesleki deneyimi olan adaylar bakımından güncel uygulama ve mevzuat
değişikliklerine uyum için önem taşımakta hem de hukuk alanındaki bilgi ve deneyimlerini, yönetim
becerilerine dayalı kurumsal avukatlık, hukuk müşavirliği ya da bağımsız danışmanlık faaliyetleri ile
sürdürmek isteyen adaylar için değer kazanmaktadır. Bugünkü iş ve çalışma ilişkilerinde, hukuk ve
yöneticilik bilgi ve becerilerinin birlikteliği konusu, farklı yabancı üniversitelerin yürüttüğü
programlarda da ele alınmakta ve tek yanlı bir hukuk öğretiminden çok, yöneticilik becerileri ile iş
dünyasının gerçek beklentilerine uygun adayların yetişmesi sağlanmaktadır. Türkiye özelinde, ticaret
hukuku ve borçlar hukukunu ilgilendirenler başta olmak üzere, yakın dönemde gerçekleşen mevzuat
değişiklikleri; Türkiye‟deki kurumsal avukatlık alanının şirketleşmeler ve birleşme-devralmalar ile
giderek genişlemesi; hukuk fakültesi mezunlarının şirketlerde ve kamu bürokrasisinde yönetici
pozisyonlara aday olması ya da yönetici pozisyonları hedefleyen farklı disiplinlerden mezun adayların
hukuk bilgisine duydukları ihtiyacın artması hukuk ve yöneticilik alanında derinleşmeyi gerekli
kılmaktadır. Bu yoğunlaşma alanı, sayılan gerekler karşısında, önemli bir ihtiyaca cevap verecektir.
“Hukuk ve Yöneticilik” yoğunlaşma alanı özel hukuk ağırlıklı olarak tasarlanmış olmakla birlikte,
ilerleyen yıllarda iş dünyasına yönelik kamu hukuku dersleri de alana dahil edilecektir. Yoğunlaşma
alanı, tezsiz yüksek lisans olarak tanımlanacaktır.
Yukarıda anılan hedefler doğrultusunda öğrenciler, yöntembilimsel olarak, ders, sınav ve seminer
çalışmaları içinde yer alacaklardır. Tezli yüksek lisans için tez, yüksek lisans derecesini kazanmada
zorunlu bir aşama iken, tezsiz yüksek lisans programında bitirme ödevi uygulamasına yer verilir. Söz
konusu çalışmalar sırasında öğretim üyeleri de, yeni araştırma konularında derinleşme olanağına
sahip olacaktır. Bu olgu da, bilimsel araştırmaya önem veren Koç Üniversitesi‟nin amacına hizmet
edecektir.
3 - Halen üniversitenizde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarının adlarını belirtiniz.
Açılması önerilen program, halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programları ile
işbirliği içinde olacak mıdır? Cevap evet ise işbirliğinin hangi programlarla ve ne şekilde
gerçekleşeceğini açıklayınız.
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı
Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
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Ekonomi Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Matematik Yüksek Lisans Programı
Fizik Yüksek Lisans Programı
Finans Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans Programı
İşletme Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Psikoloji Doktora Programı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Doktora Programı
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Doktora Programı
Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Doktora Programı
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı
Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi Doktora Programı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programı
Makine Mühendisliği Doktora Programı
Matematik Doktora Programı
Fizik Doktora Programı
İşletme Doktora Programı
Açılması önerilen Hukuk Yüksek Lisans Programı yürütülmekte olan diğer yüksek lisans
programlarından, uluslararası ilişkiler ve işletme tezsiz yüksek lisans programı (MBA) ile ders
seçimleri bakımından işbirliği içinde olacaktır. Ancak Hukuk Yüksek Lisans Programı olarak, Hukuk
Yüksek Lisansı derecesi verecektir.
4 – Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak yurtdışı örneklerini belirtiniz (en az üç
örnek).
Ülkemizde de Hukuk yüksek lisans programları, başta İstanbul ve Ankara Üniversiteleri olmak üzere,
çoğunlukla kamu hukuku ve yüksek lisans ayrımına dayanmaktadır. Bu konuda yurt dışından
örnekleri olarak birkaç önemli örnek vermek gerekirse; Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(İsviçre), Bonn Rhenische Friedrich-Wilhelms Universitesi (Almanya), Giessen Justus-Liebig
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Üniversitesi (Almanya) belirtilebilir. Önerilen program, hukuk yüksek lisans programı olarak belirtilen
alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunmakta ancak ders seçenekleri bakımından uluslararası ve
karşılaştırmalı hukuk çalışmaları ile hukuk ve yöneticilik konularına kamu hukuku ve özel hukuk
bakımından ağırlık vermektedir. New York Üniversitesi “The Hauser Global Law School Program
(HGLSP)” küresel hukuk çalışmaları ve özellikle kamu hukuku alanına özel önem vermektedir. Hukuk
ve yöneticilik/yönetim bilimleri konusunda Stanford Üniversitesi ortak derece verme biçiminde farklı
bir programı uygulamaktadır. Türkiye‟de Bilgi ve Bilkent Üniversiteleri ekonomi hukukuna yönelik
yoğunlaşma alanlarında, hukuk dersleri ve hukuk alanı ile yakından ilintili dersleri içeren benzer
nitelikte uygulamalar yapmaktadırlar.
5 – Önerilen Yüksek Lisans programının kapsamını ve hangi bilim dallarını içerdiğini
açıklayınız.
Önerilen yüksek lisans programı, özel Hukuk ile kamu hukuku alanlarını birlikte kapsayacak; ancak,
ağırlıklı olarak, uluslararası ve karşılaştırmalı çalışmalar ile hukuk ve yöneticilik alanında iş
dünyasının beklentilerine yönelik konulara yer verecektir. Bu itibarla, anayasa hukuku, genel kamu
hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet
hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, medeni usul ve icra-iflas hukuku gibi bilim dallarının
uluslararası hukukla bağlantı içinde olduğu alanların yanısıra; doğrudan uluslararası boyutu bulunan
devletler umumi hukuku, devletler özel hukuku, uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa Birliği
hukuku gibi bilim dalları da, önerilen yüksek lisans programının içeriğini oluşturacaktır. Buna karşılık,
söz konusu dallar, Türkiye‟deki diğer hukuk yüksek lisans programlarında görüldüğünün aksine,
lisansüstü düzeyde ele alınacaktır; ancak, lisansüstü öğrencisi, lisans öğrenimi sırasında görmediği
400 kodlu sınırlı sayıdaki lisans dersini de alabilecektir. “Uluslararası Kamu Hukuku” yoğunlaşma
alanında, alınabilecek 400 kodlu dersler bakımından bu seçenek, sadece uluslararası boyutu olan
dersler bakımından uygulanır.
Ülkemizdeki hukuk yüksek lisans programları, esas olarak, kamu hukuku ve özel hukuk ayırımını
temel almaktadır. Bu anlamda, önerilen programda da, kamu hukuku/özel hukuk şeklindeki ayrım göz
ardı edilmeden, önerilen program içinde uluslararası hukukun özellikle kamu hukuku niteliği taşıyan
alanlarına ve hukuk ve iş dünyasının beklentileri bakımından, ulusal niteliği de olan özel hukuk
(ağırlıklı olarak) ve kamu hukuku derslerine yer verilmektedir.
6 - Açılması önerilen programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler için Ek-1’deki Tablo 1’i
doldurunuz.
2011/2012 öğretim yılında açılması düşünülen programa, her yıl 20 öğrencinin (12 tezsiz, 8 tezli)
kabul edilmesi önerilmektedir. Böylece dört yıllık bir sürecin sonunda, toplam 140 öğrencinin yüksek
lisans öğreniminden geçmesi tasarlanmaktadır.
Programa Başlayacak Öğrenci Sayıları
Toplam Öğrenci Sayısı
Güz

İlkbahar

1. Yıl

20

20

2. Yıl

20

40

3. Yıl

20

40

4. Yıl

20

40

Genel
Toplam

80

140
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7 - Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.
Hukuk yüksek lisans programına kabul edilmenin ön koşulu, TOEFL (550 ve üstü) veya ÜDS (70
puan ve üstü) veya KPDS (70 puan ve üstü) veya IELTS (6,0 puan ve üstü) belgesi talep edilecektir.
Değerlendirme; lisans not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş
sınavı temel alınarak yapılacaktır.
Değerlendirmede aşağıdaki ağırlıklar göz önünde bulundurulacaktır.


Lisans not ortalaması % 30 (tezli GPA 3, tezsiz GPA 2.5),



ALES sonucu %25,



Giriş sınavı % 45.

Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de, hukuk yüksek lisans programına kabul edilebilirler.
Ancak, bu kişilere program bitiminde, LL.M. derecesinin yerine, MA derecesi verilir.
8 - Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken
zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.
Hedef kitlenin hem akademisyenler ve hem de uygulamacılar olduğu göz önünde bulundurularak;
“tezli” ve “tezsiz” olmak üzere, iki tür yüksek lisans seçeneği sunulacaktır.
Programdaki LAW 501, 502, 504, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 521, 522, 525, 526 ve 527 kodlu
dersler, İngilizce; diğer kodlu hukuk dersleri ise Türkçe anlatılacaktır. Uluslararası ilişkiler ve
yöneticilik alanındaki dersler ise İngilizce‟dir.
Yüksek Lisans programı çerçevesinde sunulacak dersler, üçer kredilik olup; tüm dersler seçmelidir.
Ancak, “tezsiz” veya “tezli” programa kayıt olacak öğrenci, İngilizce anlatılan derslerin en az dördünü
almak zorundadır.
Tezli hukuk yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders
ile bir seminer dersi ve bir bilimsel tez çalışmasından oluşur. Derslerden, beş tanesinin hukuk dersi
olması zorunludur. Toplam süresi, dört yarıyıl olmak üzere, iki yıldır. Ancak, kredili dersleri ile seminer
dersini başarıyla bitirmesine karşın bilimsel tez çalışmasını dördüncü yarıyılın sonuna kadar
tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.
Tezsiz hukuk yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile
bir seminer dersi ve bir dönem projesinden oluşur. Bu derslerden, iki tanesi doğrudan yöneticilik
alanıyla ilgili hukuk veya işletme derslerinden olmak zorundadır. Toplam süresi kural olarak iki yarıyıl
olmak üzere bir yıldır. Ancak, öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programını, en çok altı yarıyılda
tamamlamasına izin verilebilir.
Alınacak derslerden uluslararası hukuku ilgilendirmek kaydıyla, tezli yüksek lisansta en çok iki tanesi
ve tezsiz yüksek lisansta da en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla,
lisans derslerinden seçilebilir.
Programda yer alan derslerin kodları ve içerikleri yoğunlaşma alanları dikkate alınarak sunulmuştur:
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ULUSLARARASI KAMU HUKUKU
Zorunlu Dersler
LAW 502 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı ve Türkiye
Amerikan ve Kıta Avrupası anayasa yargısı, AB yargısı ve Anayasa Mahkemesi‟ni karşılaştırılmalı
hukuk yöntemleri. Anayasa yargısının farklı modellerde örgütlenme biçimleri, tekelleşmiş ve yaygın
modeller, dava türleri (soyut norm denetimi, somut norm denetimi ve anayasa şikâyeti), ölçü-normlar,
yargısal kararların türleri (iptal, ret, yorumlu ret ve yürürlüğü durdurma) ve nitelikleri ile anayasa
hukuku alanındaki temel içtihatların tartışılması. Farklı modeller ile Türkiye‟nin anayasa yargısı
alanındaki deneyimlerinde fark ve benzerliklere odaklanılır.
LAW 505 Uygulamada Şüpheli İle Sanığın Hakları
Süpheli ve Sanık kavramlarının ayrıntılı incelenmesi ve yargılama sürecinde Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Yasası‟nca güvencelenen hakları, adil yargılanma,
bağımsız mahkemede makul sürede yargılanma, masumluk karinesinden, müdafiden, suçta ve
cezada kanunilik ilkesinden yararlanma, isnadı öğrenme, susma gibi haklar ekseninde irdelenmedi ve
pozitif hukuk normlarıyla öngörülmüş olan şüpheli/sanık haklarının, uygulamayla ne ölçüde
örtüştüğünün araştırılması.
LAW 511 İnsan Hakları Korumasında Uluslar arası Başvuru Yolları
İnsan haklarının korunmasında uluslararası kurumsal mekanizmaları, bunlara başvuru yollarını ve
başvuru sürecinin sonuçlanmasına ilişkin aşamalar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa düzeyindeki koruma
mekanizmalarına özgü usul kurallar, bunların uygulanmasına bağlı sorunlar ve özellikle Medeni ve
Siyasi Haklar Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Inter-Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları
Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı çerçevesindeki koruma mekanizmalarına ilişkin kurumsal
yapı, başvuru yolları, karar süreci, karar türleri ile kararların icraları ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi.
INTL 531 Uluslararası Ekonomi Politik
Uluslararası İlişkiler ekonomi politiğinin güncel konularının incelenmesi: devletler ve pazarlar
arasındaki ilişkiler, artan siyasi ve ekonomik bağlılığın Uluslararası İlişkilere etkileri,
devletlerarasındaki teknoloji, ticaret, para, kaynakların kullanımı ve çevre ilişkilerinin yeniden
düzenlenmesi, sivil toplum örgütlerinin rolleri, sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin
kalkınma süreçleri gibi konular.
Seçmeli Dersler:
LAW 501 Avrupa Birliği Hukukunda Temel Haklar ve Pazar Özgürlükleri: Ekonomi-Hak ilişkisi
Avrupa Birliği Hukuku‟nda temel hak koruması ile mal, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest
dolaşımına odaklanan pazar özgürlüklerine ilişkin rejim, ekonomik odaklı temel hak yaklaşımı;
yargısal yorum teknikleri ile gelişen ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ile pozitif hukuka konu olan
kişi hakları, siyasal haklar, sosyal ve ekonomik haklar; bu hakların sınırları; mal, hizmet, sermaye ve
kişilerin serbest dolaşımı ile temel haklar arasındaki ilişki; pazar özgürlüklerinin sınırları; temel haklar
ve pazar özgürlüklerine ilişkin AB içtihadı ve normlarının Türkiye‟de uygulanması.
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LAW 503 Kavram Olarak İdare Hukuku
İdare Hukuku‟nun varlık nedeni, düşünme sistemi, İdare Hukuku‟nun temel kurumları ve konuları ve
arasındaki karşılıklı ilişkiler, bunların yapılandırılması; İdare Hukuku‟nda yargısal denetimin işlevi.
Anayasa, İdare Hukuku bilgileri, içtihat üzerine kurulan bir içeriği bulunmaktadır. Yukarıdaki konular
işlenir, ayrıca her öğrenci bir konuda 15-25 sayfalık ödev hazırlar. Başarının belirlenmesinde, final
sınavı yerine, seminer ödevi ve sınıftaki katılım ve katkı esasına dayalı bir değerlendirme yapılır.
LAW 504 Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Ek Protokolleri
“Sınır aşan Örgütlü Suçlara Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ve “Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi‟ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin
Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” ile “Sınır aşan Örgütlü Suçlara
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı
Protokol”. Türkiye hem Sözleşmeye hem de her iki Protokole taraftır. Söz konusu Sözleşme ve
Protokoller ile getirilen kurallar, bu çerçevede ulusal hukukta yapılan düzenlemeler, halen yapılması
gerekli olan diğer yasal değişiklikler; bu düzenlemelerin uygulanma şekli ve pratikte yaşanan
sorunlar.
LAW 506 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Hukuku
Koruma Tedbirleri, bu önlemlerin temel hakka müdahale oluşturduğu durumlar, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi‟nin söz konusu önlemlere ilişkin kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında
temel alınan ilkeler ile Türk koruma tedbirleri hukuku ve uygulamasının ne ölçüde örtüştüğünün
araştırılması.
LAW 507 Avrupa Birliği Vergi Hukuku
AB vergi politikası ile uygulamaları; öncelikli olarak Roma Anlaşması‟nın vergilendirme alanında
sonuç doğuran temel düzenlemeleri ve ilkeleri, Gümrük Birliği‟nin genel esas ve ilkeleri, katma değer
vergisi ve özel tüketim vergilerinde (dolaylı vergiler) uyumlaştırma konusu ve uyumlaştırmanın geldiği
düzey, gelir ve kurumlar vergisindeki (dolaysız vergiler) gelişmelerin değerlendirilmesi. Ana şirket
yavru şirket direktifi, faiz ve gayri maddi hak bedelleri direktifi ve tasarrufların vergilendirilmesine
yönelik direktif; AB Adalet Divanı‟nın, dolaysız vergiler alanında gizli uyumlaştırma sonucu veren
içtihatlarının genel çerçevesinin değerlendirilmesi, AB‟nin haksız vergi rekabetine yönelik önlemleri,
Türkiye‟nin AB üyeliği sürecinde, Türk vergi mevzuatının uyum derecesi ve bu konudaki gelişmelerin
değerlendirilmesi.
LAW 508 / LAW 422 Uluslararası Vergi Hukuku
Sınır ötesi işlemlerde bulunan kişi ve kurumların vergilendirme esasları, sistemin genel çerçevesi,
Türkiye‟de mukim vergi mükelleflerinin yurt dışı kazançları ile dar mükellef yabancı vergi
mükelleflerinin Türkiye‟de elde ettikleri kazançların genel vergilendirme esasları ve bu türden yabancı
unsurlu işlemlerde kazancın hem kaynak devletinde hem de ikametgâh devletinde
vergilendirilmesinden kaynaklanan uluslararası çifte vergilendirme probleminin incelenmesi. Çifte
vergilendirmenin ortadan kaldırılması yolları, vergi anlaşmalarının genel esasları ve yapısı, bu
anlaşmalarda gelir türlerine yönelik olarak ihdas edilen hükümler, bu anlaşmaların kötüye
kullanılması amacıyla kurulabilecek kanal şirketler, üs şirketler ve bunlara yönelik önlemler, vergi
anlaşmalarının uygulanmasından kaynaklanabilecek uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözüm
yollarının değerlendirilmesi.
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LAW 509 Kamusal Boyutuyla Fikri Mülkiyet
Fikri mülkiyet hukuku, fikri emeği münhasır haklarla korumanın bir tekel yaratması, bu tekel hakkına
dayanılarak getirilen kısıtlamalar; başta ifade hürriyeti, bilgiye erişim ve eğitim olmak üzere bir takım
temel haklar ve kamusal değerler bakımından ortaya çıkan kaygı verici sonuçların değerlendirilmesi,
özellikle eser koruması başlığı altında, bireylerin internet üzerindeki faaliyetlerinin denetlenmesi ve
kısıtlanması ve bu suretle eser korumasına ilişkin kuralların doğrudan bireylerin teknolojiyle ilişkisini
belirleyecek şekilde düzenlenmesi, gen sekansları ve yazılım üzerinde tanınan patent hakları, veri
tabanları üzerinde sağlanan eser koruması, ve bunların neden olduğu çözümü zor hukuki problemler.
LAW 510 Uluslararası Finans Kuruluşları
Mevcut uluslararası finans kuruluşları ve biçimlendirdikleri uluslararası finans sistemi, söz konusu
kuruluşların amaç ve görevleri, bu görevleri yerine getirmedeki başarıları ve başarısızlıkları ve
gelecekte karşılaşmaları olası olan problemlere karşı hazırlıkları incelenir. Uluslararası finans
sistemlerinin tarihsel açıdan analizi, ana Bretton Woods kuruluşları -IMF ve Dünya Bankası- ile
beraber Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası, Afrika ve Asya Kalkınma Bankaları ve Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası uluslararası finansal krizleri ve önleme yolları bakımından araştırılması ve yeni
krizleri engellemek için ortaya konan yeni çözüm planları
LAW 512 / LAW 419 Uluslararası Ceza Hukuku
Uluslararası ceza hukuku kavramı, tarihi gelişim ve kapsamı, uluslararası ceza Hukukunun genel
ilkeleri, yurt dışında işlenen suçların ulusal mahkemeler nezdinde yargılanması, ulusal mahkemeler
nezdinde yabancı ceza kanununun değeri, yabancı hükümlerin infazı, uluslararası ve sınır aşan
suçların kovuşturulmasında uluslararası işbirliği, uluslararası suçlar ve uluslararası ceza mahkemeleri
konuları.
INTL 504 Karşılaştırmalı Siyaset
Karşılaştırmalı siyasetin güncel konularının incelenmesi; siyasi bir sistem olarak demokrasinin
genişlemesi ve karşılaştığı problemler, demokratik konsolidasyon, ekonomik yapılanma politikaları,
ekonomik küreselleşme, milliyetçilik ve kültürlerarası çatışma karşısında yönetim gibi güncel konular.
Bu alandaki yöntem ve kapsamın değerlendirilmesi, tarihsel sosyoloji, rasyonel seçimler kuramı,
siyasi kültür ve kurumsallaşma gibi farklı teorilerin değerlendirilmesi.
INTL 533 Avrupa Bütünleşmesinin Siyasal Boyutları
AB üyesi ve aday ülkelerdeki genel politikaların ve ilgili kamu politikalarının incelenmesi. Bu inceleme
içinde temel politika üretme alanlarının kuramsal çalışmalarının yapılması. AB içindeki bütünleşme,
ortak Pazar, toplumsa politikalar, çevre politikaları, tarım politikaları ve Avrupa para birliği gibi
konuların siyasal neden ve sonuçlarının irdelenmesi.
INTL 570 Uluslararası Çatışma ve Güvenlik
İttifak, Uluslararası örgütler, etnik ve milli çatışmalar, kitle imha silahlarının artması gibi konuları da
içeren çatışma teorileri ve Uluslararası güvenlik konuları.
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HUKUK ve YÖNETİCİLİK
Zorunlu Dersler:
LAW 514 / LAW 414 Uluslararası Ticaret Hukuku
Uluslararası satış işlemleri, uluslararası satışların tabi olduğu genel hukuki rejim, bir sözleşmenin
nasıl yapılacağını, sözleşmenin hazırlanışı sırasında dikkate alınması gerekenler, sözleşme sonrası
ortaya çıkacak uyuşmazlıkların tartışılması, uluslararası ticari sözleşme şartlarına uygulanabilecek
uluslararası konvansiyonlar veya ikili sözleşmeler. Ulusal hukuk, ticari teamül –lex mercatoria- gibi
hukuk kaynaklarını tanımlayabilme ve inceleyebilme,
kanunlar ihtilafı uyarınca sözleşmeye
uygulanacak hukukun tespit edilebilmesi usulünü anlayabilme çalışmaları, Dünya Ticaret Örgütü ve
örgütün ticari uyuşmazlıkları çözüm metodu; yatırım, sübvansiyon, sağlık ve anti-damping gibi Dünya
Ticaret Örgütü anlaşmalarının incelenmesi.
LAW 518 Borçların Üçüncü Kişi Tarafından İfası ve Halefiyet
Borçlar Kanunu‟nun (yeni) 126. maddesindeki düzenleme esas alınmak suretiyle, alacaklı, borçlu ve
üçüncü kişi arasındaki üçlü ilişkiler açısından, borcu ödeyen üçüncü kişinin alacaklıya halef olmasına
ilişkin hukuki sorunlar, (yeni) Borçlar Kanunu‟nun 596. maddesinde kefile tanınan rücu hakkı ve Türk
Medeni Kanunu‟nun 884. maddesinde başkasının borcu için taşınmazını rehneden taşınmaz malikine
tanınan halefiyeti de kapsayacak şekilde, İsviçre Federal Mahkemesi ve Yargıtay‟ın konuya ilişkin
içtihatları da değerlendirilerek karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
LAW 526 Uluslararası Satım Hukuku
1988 yılında yürürlüğe giren ve yetmişten fazla ülkenin taraf olduğu Milletlerarası Mal Satımına İlişkin
Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması‟na (Viyana Satım Sözleşmesi) dayanan
uluslararası satım hukukunun incelenmesi. Sözleşme‟nin uygulama alanı, ulusal satım hukukuna
ilişkin hükümlerle ilişkisi, Sözleşme uyarınca satım sözleşmesinin kuruluşu, tarafların hak ve
yükümlülükleri, hukuki çareler ve sorumluluk rejimi.
MGMT 505 Organizasyonlarda Yönetim ve Liderlik
Öğrencileri rekabetçi iş stratejileri ve liderlik konularında bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bir
problemin çözümünde pek çok farklı araç ve tekniklerin kullanımı mümkün olacaktır. Geniş
perspektifli düşünebilme ve belli kalıpların dışına çıkabilme, değişen koşullara ayak uydurabilme ve
uygulanabilir stratejiler bulabilmenin önemi yer almaktadır.
INTL 531 Uluslararası Ekonomi Politik
Uluslararası İlişkiler ekonomi politiğinin güncel konularının incelenmesi: devletler ve pazarlar
arasındaki ilişkiler, artan siyasi ve ekonomik bağlılığın Uluslararası İlişkilere etkileri,
devletlerarasındaki teknoloji, ticaret, para, kaynakların kullanımı ve çevre ilişkilerinin yeniden
düzenlenmesi, sivil toplum örgütlerinin rolleri, sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin
kalkınma süreçleri gibi konular.
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Seçmeli Dersler:
LAW 513 Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Taşıma İşleri ve Deniz Ticareti
13.1.2011 tarihinde kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu‟nun Dördüncü Kitap‟ında düzenlenen
“Taşıma İşleri” ve Beşinci Kitap‟ında ele alınan “Deniz Ticareti” hükümlerinin tanıtılması, yeni
düzenlemenin hazırlık süreci, esas alınan ilkeler, yararlanılan veya doğrudan işlenen kaynaklar ile
temel kuralların incelenmesi. Mevzuatın diğer ilgili hükümleri (örn. Karayolu Taşıma Kanunu, Türk
Uluslararası Gemi Sicili Kanunu) ve Türkiye‟nin taraf olduğu Milletlerarası Sözleşmeler (örneğin
CMR, COTIF, Varşova/Montreal, Brüksel/Visby/Londra) ile yeni Kanunlar arasındaki bağlantılar, aynı
tarihte kabul edilen yeni “Türk Ticaret Kanunu‟nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”
uyarınca bu alanlarda esas alınacak geçiş kuralları.
LAW 515 Uygulamada Faktoring ve Leasing Sözleşmeleri
Faktoring ve leasing sözleşmelerinin kuruluşu, içeriği, hükümleri ve mevcut düzenlemeler ele
alınacak; uygulama ile uygulamada karşılaşılan sorunlara ve Yargıtay kararlarına yer verilecektir.
Faktoring hizmetlerinin ve Faktoring fonksiyonlarının üçlü ilişkiler ele alınarak incelenmesi Faktoring
ve leasing konusunda yürürlükteki mevzuat, yürürlüğe girecek yeni Türk Borçlar Kanunu ile Türk
Ticaret Kanunu‟nun konuya ilişkin hükümleri ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu Tasarısı‟nda yer alan hükümlere karşılaştırmalı olarak tartışılması.
LAW 516 Uluslararası Faktoring Kuralları
Uluslararası faktoring işlemlerinde uygulanan “General Rules for International Faktoring” (GRIF)
hükümleri, ithalat ve ihracat faktoringi, muhabir faktorların hak ve yükümlülükleri, fonksiyonları, ithalat
ve ihracat faktorlarının faaliyetleri, faktorlar arasındaki anlaşmalar, çeşitli hukuk sistemlerindeki
farklılıklar da belirtilerek incelenecek, uygulama hakkında bilgi verilecektir.
LAW 517 Müteselsil Borçlulukta Borçlular Arasındaki İlişkiler
Borçlar Kanunu‟nun (yeni) 161-168. maddelerinde teselsül başlığı altında düzenlenen müteselsil
borçluluk esas alınmak suretiyle, teori ve uygulama alanında halen canlı tartışmalara yol açan üçlü
ilişkiler açısından, müteselsil borçlulardan bir veya birkaçının alacaklı ve/veya diğer müteselsil
borçlular ile yapacağı takas, ibra ve benzeri işlemler ile alacaklıya karşı ileri süreceği def‟i ve
itirazların diğer borçluların sorumluluğu üzerindeki etkileri İsviçre Federal Mahkemesi ve Yargıtay‟ın
konuya ilişkin içtihatları da değerlendirilerek incelenmesi.
LAW 519 İş Kazası İle Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Davaları
İşçiyi gözetme borcuna aykırı davranarak sağlık ve güvenlik önlemlerini almayan işverenin, sigortalı
işçi ile Sosyal Güvenlik Kurumu karşısındaki hukuki sorumluluk ilkeleri, iş kazası ve meslek hastalığı
kavramları, Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun açacağı rücu davaları ile karşılanmayan zararı için işçinin
açacağı maddi/manevi tazminat davalarının, uygulamadaki özelliklerinin incelenmesi.
LAW 520 İş Sözleşmesi Feshedilecek İşçinin Açacağı İşe İade Davaları
Yasal iş güvencesi ortamında, tazminatları ödenmek suretiyle işine son verilecek işçinin, eski işine
iadesi konusunda açacağı davaların özelliklerinin incelenmesi, Türk hukukuna 2003 yılından itibaren
giren “geçerli neden” kavramı, geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshi üzerine açılacak işe iade
davalarında, geçersiz fesih nedeniyle uygulamada işçinin sahip olacağı hakların incelenmesi.

32/36

13 Nisan 2011/04 no.lu Akademik Kurul
LAW 521 Enformasyon Toplumunda Eser Koruması
Bilişim teknolojisinde son yirmi yılda yaşanan gelişim, eser kavramı altında korunan fikri ürünlerin;
kitap, kaset veya DVD gibi fiziki bir formattan bağımsız olarak, doğrudan internet yoluyla
pazarlanabilmesine olanak sağlamıştır. Bu yeni durumu düzenlemek amacıyla hazırlanan 1996 tarihli
WIPO Anlaşmalarının; AB, ABD ve Türk hukuk sistemlerindeki yansımaları ve eserlerin elektronik
ortamda kullanımı açısından getirdiği yasal rejim, dersin temel eksenini oluşturmaktadır. Bu
çerçevede P2P yazılımların üretim, dağıtım ve kullanımının ortaya çıkardığı hukuki meseleler örnek
davalar ışığında incelenmektedir. Hukuk kurallarının yazılım eliyle uygulanması anlamına gelen DRM
(Digital Rights Management) başlığı altında ise, dijital ortamda eser korumasına yönelik teknolojik
önlemlerin, enformasyon toplumundaki hukuki ve ekonomik sonuçları üzerinde durulacaktır. Bilişim
teknolojisindeki gelişime bağlı olarak, veri-tabanı ve yazılım şeklindeki bilgi unsurlarına sağlanan
korumanın hukuki niteliği ayrı bir inceleme konusu olarak ele alınmaktadır.
LAW 522 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çıkışı ve tarihi gelişiminin incelenmesi ve alternatif uyuşmazlık
çözüm yollarının çeşitleri ve her birine uygulanabilecek teknikler özellikle ticari uyuşmazlıklar
ekseninde incelenecek ve farazi uzlaşma senaryoları çerçevesinde pratik uygulamalar olmak üzere
iki bölüm halinde işlenecektir. Tahkim ve uluslararası tahkimin hukuki özellikleri, diğer alternatif
uyuşmazlık çözüm yolları ile arasındaki farklılıkların incelenmesi, Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika
Birleşik Devletleri‟nde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin hukuki düzenlemeler, Türk
arabuluculuk yasa tasarısı ve Türk hukukunun cevaz verdiği diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları;
ABD, AB ve Türkiye‟de mevcut uyuşmazlık çözüm yollarının gelişimiyle, etki ve sonuçlarının
yakından incelemesi.
LAW 523 Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Bundan Doğan İhtilafların
Çözümü
Uluslararası ticari ihtilaflar ya henüz ihtilaf ortaya çıkmadan önce, sözleşmenin görüşüldüğü ve
düzenlendiği aşamada belirli kural ve usullere uymak suretiyle ya da ihtilaf doğduktan sonra belirli
uzlaştırma veya yargı usullerinin kullanılması ile çözümlenmektedir. Muhtemel uyuşmazlıkların
sözleşme safhasında önlenmesi için uyulması gereken ilkeler, uluslararası ticari uyuşmazlıkların milli
mahkemeler ile diğer modern alternatif ihtilaf çözme teknikleri ile çözüm yollarının ele alınması.
LAW 524 Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklarla İlgili Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk
Mahkemelerinde Tenfizi
Uluslararası ticari uyuşmazlıklarla ilgili olarak yabancı mahkemelerce verilen ve çok defa parasal
edimler içeren kararların Türkiye‟de yerine getirilebilmesi için, bir Türk mahkemesi tarafından tanınıp
tenfiz edilmesi gerekir. Ancak, yabancı ülkede alınan kararın, davalının bulunduğu ülkede tenfizi bir
dizi şarta bağlanmıştır. Tenfiz davalarında görevli ve yetkili mahkemeler; tenfiz dilekçesi ve eklerinin
hangi hususları içermesi gerektiği; harçlar; tenfiz şartları, tenfiz edilen yabancı kararın yerine
getirilmesi gibi konular, mahkeme içtihatları ve doktrinin yaklaşımın dikkate alınarak incelenmesi.
LAW 525 Deniz Ticareti Sözleşmeleri
Deniz ticaretiyle ve gemilerin denizde seyirleriyle ilgili sözleşmeler: gemi inşa ve tamir sözleşmeleri;
gemi kira, finansal kira ve kullanma sözleşmeleri; denizyoluyla eşya ve yolcu taşıma sözleşmeleri;
römorkaj ve kılavuzluk sözleşmeleri; kurtarma ve enkaz kaldırma sözleşmeleri; müşterek avaryaya
ilişkin sözleşmeler ve deniz sigortalarına ilişkin sözleşmelerin, uluslararası düzenlemelerle birlikte
incelenmesi.
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LAW 527 Uluslararası Yatırım Hukuku ve Yabancılar Hukuku
Türkiye‟deki doğrudan yabancı yatırımlar, Türkiye`deki yabancı yatırım rejimi ile bu konuyu
düzenleyen özel kanunlar ve diğer düzenlemeler arasındaki ilişki konusunda aydınlatmak ve bu
suretle onların bu alanda en güncel ve doğru bilgi ile hukuki tavsiyelerde bulunabilmelerine olanak
sağlanır ve yabancıların Türkiye`ye giriş, Türkiye‟de ikamet ve çalışma konularının incelenmesi.
LAW 528 Deniz Hukukunda Cebri İcra
Deniz İcrası‟nın ayrıntılarıyla ele alınması, gemiler ve gemide taşınan eşya üzerinde ihtiyati haciz
veya ihtiyati tedbir gibi geçici hukukî güvencelerin uygulanması, yargının 90‟lı yıllarda ürettiği “kanunî
rehin tesisi” içtihatlarının sebepleri ve sonuçları, esas hakkında yargılama bakımından görevli ve
yetkili mahkemeler, yurt içinde veya dışında tahkim hâllerinde geçici önlemler, mahcuz gemi veya
yükün “vaktinden evvel” satışında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, gemi ipoteğinin ve gemiler
üzerindeki diğer rehin haklarının paraya çevrilmesi, cebrî satış ve sıra cetvelinin hazırlanması,
mülkiyetin geçişi, Türk gemilerinin yurt dışında satışına bağlı sorunlar, gemi sicilinin tashihi, deniz
kazalarında delil tespiti ve dispeç gibi konuların incelenmesi ve Türkiye‟nin taraf olduğu Milletlerarası
Sözleşmeler, yürürlükteki mevzuat ve 13.1.2011 tarihinde kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu ile
bu Kanun‟a ait Uygulama Kanunu uyarınca yenilenen İcra ve İflâs Kanunun incelenmesi.
LAW 529 Deniz Çevre Hukuku
Çevre hukuku ve daha özel olarak deniz çevre hukuku, deniz kirliliğine yol açan olayların halk
üzerindeki büyük olumsuz etkileri, ve bu alanda yapılan pek çok uluslararası düzenleme, ulusal ve
uluslararası deniz çevre hukukunun gelişimi, kaynakları; deniz çevre hukuku konusunda faaliyette
bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar; gemi kaynaklı kirlenme; gemi kaynaklı kirlenmeye ilişkin
ulusal ve uluslararası düzenlemeler; gemi kaynaklı kirlenmeden doğan sorumluluk konularının
incelenmesi.
MGMT 500 Liderlik ve Yönetim Geliştirme Programı
Liderlik ve Yönetim Geliştirme Programı ders programı dışında öğrencilerin yönetici yetkinliklerini
geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu program sınıf ortamı dışında bütünleşik öğrenme
deneyimlerinden oluşur. Programın içeriği yönetici becerilerinin geliştirilmesi, iletişim becerilerinin
geliştirilmesi, kariyer planlaması, kariyer aktiviteleri ve misafir konuşmacı serileridir. Öğrencilerin
dersten geçer not alabilmesi için belirlenen sayıda aktiviteye katılması gereklidir. Gerekli şartları
karşılamak için öğrenciler zorunlu aktivitelerin yanında çeşitli aktiviteler ve misafir konuşmacılar
arasından seçim yapabilirler.
MGMT 501 Organizasyon Yönetimi
Kurumların yönetim problemlerini çözme yaklaşımlarına teorik ve pratik açıdan bakış. Hedefler ve
etkinlik, kurum dışı kurgu, kurum kültürü, kurumsal yapı; karar verme, çatışma ve değişim yönetimi
süreçleri, güç dengeleri ve kurum içi politikanın etkileri. Karşılaştırmalı bir perspektif sayesinde kurum
ve yönetim pratiğinin kurumsal çerçeve içinde tartışılması.
MGMT 502 Örgütsel Davranış
Organizasyonlarda ve iş gruplarında davranışı analiz eder. Özellikle liderlik, takım çalışması,
organizasyonel iletişim, motivasyon ve organizasyonel değişim ve gelişim gibi konuların en son
literatür araştırmalarına odaklanır.
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9 - Önerilen yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyelerinin (kadrolu, sözleşmeli,
başka üniversiteden 2547/40. madde kapsamında görevlendirilenler dahil) adlarını, öğretim
üyelerinden, halen üniversitenizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora
programlarında görev almakta olanları açıklayınız (Ek-2, Tablo 2a ve Tablo 2b).
Yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyelerinin tümü; Koç Üniversitesi Hukuk
Fakültesi‟nde daimi kadrolu öğretim üyesi olup, başka bir üniversiteden gelecek öğretim üyesi yoktur.
Buna göre, programda görev alacak öğretim üye kadrosu, soyadına ve akademik ünvana göre
sıralamada:
 Prof.Dr. Teoman Akünal
 Prof.Dr. Nur Centel
 Prof.Dr. Tankut Centel
 Prof.Dr. Sait Güran
 Prof.Dr. Bertil Emrah Oder
 Prof.Dr. Cumhur Özakman
 Prof.Dr. Billur Yaltı
 Doç.Dr. Kerim Atamer
 Doç.Dr. Ayfer Uyanık Çavuşoğlu
 Yrd.Doç.Dr. Emre Bayamlıoğlu
 Yrd.Doç.Dr. Murat Önok
 Yrd.Doç.Dr. Deniz Özbek
 Yrd.Doç.Dr. Yiğit Sayın
 Yrd.Doç.Dr. Zeynep Derya Tarman
 Yrd. Doç Dr. Bahar Rumelili
 Yrd. Doç. Dr. Reşat Bayer
 Yrd. Doç. Dr. Caner Bakır
 Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk‟den oluşmaktadır.
Öğretim üyelerinin hiçbiri, üniversitemizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora
programlarında görev almamaktadır.
10- Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini verilen örneğe göre hazırlayınız.
Başvuru dosyasında sunulmuştur.
11 - Varsa, yardımcı personelin (uzman, teknisyen) yeterliliği hakkında bilgi veriniz.
Önerilen program, yardımcı personeli gerektirmeyen bir programdır.
12 - Varsa önerilen program için mevcut laboratuvarların adlarını, kaç metrekare olduklarını ve
her laboratuvarda bulunan önemli cihazların listesini veriniz.
Önerilen program, laboratuvar gerektirmemektedir.
13 - Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve
bunların hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz.
Koç Üniversitesi içinde öğretim ve araştırma kapsamında, bilgisayar laboratuvarlarında 239, Fener
yurtlar 40, Batı Kampüs 68, Batı Kampüs yurtlar 24, Hemşirelik Sağlık Yüksek Okulu 40 ve diğer
laboratuvarlarda 240 olmak üzere toplam 651 bilgisayar ile kütüphanede de 69 adet öğrenci
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kullanımına 24 saat açık bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans öğrencilerine kişisel olarak
360 dizüstü bilgisayar sağlanmış durumdadır.
14 - Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılarını ve
bunların ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz.
Lisansüstü öğrencilerin kütüphanede kullanımına açık bilgisayar sayısı, 69‟dur. Bunlardan 47 tanesi,
kütüphanenin 24 saat açık olduğu günlerde, yani Pazartesi-Perşembe ve 22 tanesi de, Cuma 08.3017.30, Cumartesi-Pazar 09.00-18.00 döneminde yine 24 saat hizmet vermektedir.
15 - Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan
sürekli yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz.
Başvuru dosyasında sunulmuştur.
16 - Önerilen program interdisipliner nitelikte olup olmadığı.
Önerilen program, interdisipliner nitelikte değildir. Programdaki temel dersler hukuk dersleri olup,
seçmeli derslerin Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans veya İşletme Yüksek Lisans Programlarından
alınabilmesine olanak tanımaktadır.
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