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GÜNDEM 
 

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi. 

2. TÜBİTAK Özel, TÜBİTAK Bilim ve TÜBİTAK Teşvik ödüllerine aday olma yönünde teşvik 

edilecek öğretim üyelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 

3. Bağımsız Çalışma (Independent Study) başvuru sürecinin görüşülmesi. 

4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından uluslar arası öğrenci kabulü için yapılacak “YÖS Sınavı” 

konulu mektubun değerlendirilmesi. 

5. Koç Üniversitesi Yayınları’nın organizasyon yapısı konusunun görüşülmesi. 

6. CPAP 100 “Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı” ile ilgili tamamlama süresinin 

gözden geçirilerek değerlendirilmesi. 

7. Tıp Fakültesi’nin 2012/05 sayı, 18/10/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 

görüşülmesi. 

8. İşletme Enstitüsü’nün 2012/06 sayı, 22/10/2012 tarihli Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın 

görüşülmesi. 

9. İşletme Enstitüsü’nün 2012/07 sayı, 7/11/2012 tarihli Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın 

görüşülmesi. 

10. Mühendislik Fakültesi’nin 2012/05 sayı, 13/11/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın 

görüşülmesi. 

11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2012/09 sayı, 05/11/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar 

Tutanağı’nın görüşülmesi. 
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KARAR 
 

1. Prof. Dr. Şevket Ruacan’ın idari bir görev nedeniyle şehir dışında bulunması, Prof. Dr. Lale 

Büyükgönenç’in Ankara Acil Hizmetler’de Bakanlık Onaylı Eğitimler Toplantısı’na katılımı, Doç. 

Dr. Evren Keleş’in idari bir görev nedeniyle Houston’da bulunması, Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz’ın 

YÖK’de gerçekleşen bir toplantıya katılımı nedeniyle toplantıya katılamama mazeretleri oybirliği 

ile kabul edilmiştir. 

 

2. Aşağıda ismi geçen öğretim üyelerimizin TÜBİTAK Özel, TÜBİTAK Bilim ve TÜBİTAK Teşvik 

ödüllerine aday olma yönünde teşvik edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bağımsız Çalışma (Independent Study) başvuru sürecinin, Ek’te yer alan “Independent Study 

Application Form”da belirtilen süreç çerçevesinde yönetilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından uluslararası öğrenci kabulü için yapılacak “YÖS Sınavı” 

konulu yazı değerlendirilmiş ve bu sınavın Üniversitemizde uluslararası öğrenci kabulünde tek 

ölçüt olarak kullanılamayacağı yönündeki görüş oybirliği ile kabul edilmiştir. 

  

5. Koç Üniversitesi Yayınları’nın Yazı İşleri Kurulu (Editorial Board) organizasyon yapısının 

değerlendirilmesi neticesinde, Koç Üniversitesi Yayınları’nın Yazı İşleri Kurulu’nda hizmet veren 

8 üye yerine, Akademik Kurul tarafından seçilecek 3 mevcut üyenin 2 yıl için görevine devam 

etmesine, 4 yeni üyenin yine Akademik Kurul tarafından 3 yıl için seçilmesine ve Yazı İşleri 

Kurulu Başkanı’nın Yazı İşleri Kurulu tarafından iki yıl süreyle veya kurul üyesi olarak kalan 

sürede hizmet etmek üzere seçilmesine ve hizmet süresinin arka arkaya 4 yılı geçmemesine, yine 

Yazı İşleri Kurulu Başkanı’nın hizmet ettiği süre içerisinde her akademik yıl için bir ders 

muafiyetine sahip olmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

6. Akademik Kurul tarafından daha önce mezuniyet öncesinde tamamlanması koşulu ile 

öğrencilerimizin ders programlarına eklenen CPAP 100 “Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme 

Programı”nı, öğrencilerimizin 45 kredilik ders yükü tamamlamadan önce başarıyla geçmeleri 

koşulunun bir akademik yükümlülük olarak kabul edilmesine ve  45 krediyi tamamlamadan 

önce CPAP 100 “Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı” sınavını başarıyla 

geçemeyen öğrencilerin üst sınıf derslerine kayıt olamayacaklarına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

7. Tıp Fakültesi’nin 2012/05 sayı, 18/10/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar Tutanağı’na istinaden,  

IICR 301 kodlu dersin “Enfeksiyon, İnflamasyon, Hücresel Yanıtlar” kodunun IICR 301 

olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

8. İşletme Enstitüsü’nün 2012/06 sayı, 22/10/2012 tarihli Enstitü Kurul Karar Tutanağı 

görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 
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8.1. Finans Yüksek Lisans (MSc. in Finance) Programı’nda aşağıda ders kodu, adı ve içeriği 

belirtilen zorunlu derslerin 2012 Güz Dönemi’nden itibaren geçerli olmak üzere açılmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

MFIN 801 

Ethics in Finance  

Widely accepted “Code of Ethics and Standards of Professional Conduct” developed by the 

CFA Institute. Case studies including well-known finance scandals that markets have been 

witnessing for decades. Ethical responsibilities of investment professionals and application of 

ethical codes and standards. 

Credits: 1,5 

 

MFIN 801 

Finans Etiği  

CFA Enstitüsü tarafından geliştirilen ve geniş kabul gören “Etik Kurallar ve Mesleki 

Davranış Standartları.” Piyasaların yıllardır tanık olduğu bilinen finans skandallarını da 

içeren vaka çalışmaları. Yatırım uzmanlarının etik sorumlulukları ve etik kurallarının ve 

standartlarının uygulaması.  

Kredi: 1,5 

 

MFIN 802 

Seminar Series About Financial Institutions  

Asset and liability management with a focus on the financial institutions’ balance sheets.  

Analysis of financial risks in the context of financial crisis. The risks on the balance sheets 

and how to hedge these risks if they are worth hedging.  Effects of political and economic 

developments on financial markets. Behavior of central banks and their importance. 

S-U  

Credits: 1,5 

 

MFIN 802 

Finans Kuruluşları Hakkında Seminerler Dizisi 

Finansal kurumların bilançolarına odaklanan varlık ve borç yönetimi. Finansal krizler 

çerçevesinde finansal risklerin analizi. Bilançodaki riskler ve finansal açıdan bu risklerin, 

eğer bertaraf edilmesi gerekiyorsa, nasıl yapılacağı. Siyasal ve ekonomik gelişmelerin 

finansal piyasalara etkileri. Merkez bankalarının tavırları ve bu tavırların önemi. 

S-U 

Kredi: 1,5 

 

8.2. Finans Yüksek Lisans (MSc. in Finance) Programı’nda 3 kredilik zorunlu olarak verilen 

MFIN 825 “Derivative Securities” dersinin 2013 Bahar Dönemi’nden itibaren geçerli olmak 

üzere seçmeli olmasına, kredi ve ders tanımının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği 

ile karar verilmiştir. 

 

MFIN 825  

Derivative Securities  

Managing financial price risk with derivative. The costs and benefits of derivative 

instruments such as, forwards, futures, options and swap contracts to change the risk exposure 

of corporations and financial intermediaries with applications in international markets. 

S-U 



14 Kasım 2012/11 nolu Akademik Kurul 

 

4/8 

Credits: 1,5 

 

MFIN 825   

Türev Araçları  

Finansal fiyat riskinin türev araçları ile yönetilmesi. Şirketlerin ve finansal aracıların risk 

miktarını değiştirmek için kullandıkları vadeli işlemler, opsiyon ve takas sözleşmeleri gibi 

türev araçlarının maliyetleri-yararları ve uluslararası piyasalardaki uygulamaları. 

S-U 

Kredi: 1,5 

 

8.3. Finans Yüksek Lisans (MSc. in Finance) Programı’nda aşağıda ders kodu, adı ve içeriği 

belirtilen seçmeli derslerin 2013 Bahar Dönemi’nde açılması oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

MFIN 850 

Selected Topics in Finance: Change Management in Finance  

The evolution of the Turkish banking sector from mid-1850s to today. Projections about 

potential directions of the banking sector. Case studies and articles from the print media. 

Credits: 3 

 

MFIN 850  

Finansta seçilmiş konular: Finansta Değişiklik Yönetimi 

1850’lerin ortalarından günümüze kadar Türk bankacılık sektörünün gelişimi. Bankacılık 

sektörünün olası yönelimlerine dair tahminler. Vaka çalışmaları ve yazılı basından haberler. 

Kredi: 3 

 

MFIN 850 

Selected Topics in Finance: Corporate Strategy and Risk Management 

Generating insightful understanding of risk at the decision level of budgeting, strategic 

planning, capital structure, investment/divestments. An approach to and implementation of 

financial risk management for industrial firms. 

S-U 

Credits: 1,5 

 

MFIN 850  

Finansta seçilmiş konular: Kurumsal Strateji ve Risk Yönetimi 

Bütçe, stratejik planlama, sermaye yapısı ve yatırım/tasfiye gibi konuların karar aşamalarında 

risk anlayışı yaratmak. Endüstriyel şirketler için finansal risk yönetimine dair yaklaşım ve 

uygulama. 

S-U 

Kredi: 1,5 

 

MFIN 850 

Selected Topics in Finance: Turkish Economy 

Examination and evaluation of the developments in Turkish economy using the basic 

economic concepts and tools. Investigation of the post-1980 Turkish economy, with emphasis 

on current policy issues and future prospects.  

Credits: 3 

 

MFIN 850  

Finansta seçilmiş konular: Türk Ekonomisi 
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Türk ekonomisindeki gelişmelerin temel ekonomi kavramları ve araçları kullanılarak 

incelenmesi ve değerlendirilmesi. 1980 sonrası Türk ekonomisinin, mevcut politika 

meseleleri ve geleceğe yönelik tahminler üzerinde durularak incelenmesi.  

Kredi: 3 

 

MFIN 850 

Selected Topics in Finance: Private Equity Finance  

The private equity industry and particularly the venture capital market. Applying the 

theoretical frameworks used in corporate finance to analyze activities and institutions in the 

private equity market. The key institutional features of the private equity industry.  How 

institutions and contracts are structured to mitigate agency costs and information problems 

that are endemic to private equity investments. Focus on the structure of contracts and 

institutions in the venture capital market. Private equity investments in mature and distressed 

companies. Valuation process in a private equity setting. Valuation techniques used by 

private equity investors to demonstrate how the value of private equity investments is 

inextricably linked to the cash flow and control rights provided to investors and 

entrepreneur/manager of the firms. 

Credits: 3 

 

MFIN 850  

Finansta seçilmiş konular: Girişim Sermayesi Finansmanı 

Başta risk sermaye piyasası olmak üzere girişim sermaye endüstrisi.  Girişim sermaye 

piyasasındaki faaliyet ve kurumların analizi için kurumsal finans alanında kullanılan teorik 

çerçevelerin uygulanması. Girişim sermaye endüstrisinin kilit kurumsal özellikleri. 

Kurumların ve sözleşmelerin girişim sermaye yatırımlarına özgü vekalet maliyetleri ve bilgi 

konusundaki sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla ne şekilde yapılandırıldığı. Risk sermayesi 

piyasasındaki sözleşme ve kurumların yapısı. Sıkıntılı durumda olan köklü şirketlerin girişim 

sermaye yatırımları. Girişim sermaye ortamında kıymet takdiri süreci. Girişim sermaye 

yatırımcılarının, girişim sermaye yatırımlarının değerinin nakit akışına ve firmaların 

yatırımcıları ile girişimci/yöneticisine sağlanan denetim haklarına ne denli kaçınılmaz bir 

şekilde bağlı olduğunu göstermek için kullandıkları kıymet takdiri teknikleri. 

Kredi: 3 

 

8.4. Finans Yüksek Lisans (MSc. in Finance) Programı’nda 3 kredilik zorunlu verilen MFIN 

808 “Financial Markets and Institutions” dersinin 2013 Bahar Dönemi’nden geçerli olmak 

üzere seçmeli ders olarak açılmasına, adının ve içeriğinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

MFIN 808 

Governance of Financial Markets and Institutions 

The theory of financial intermediation and the structure of financial markets; interest rates 

and security valuation; central banking system and monetary policy; securities markets 

including money, capital and foreign exchange markets; commercial banking; investment 

banks, insurance companies, mutual funds and pension funds.  

Credits: 3 

 

MFIN 808  

Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yönetişimi 

Finansal aracılık teorisi ve finansal piyasaların yapısı; faiz oranları ve teminat değerlemesi; 

merkez bankacılık sistemi ve para politikası; para, sermaye ve kambiyo piyasaları da dahil 
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olmak üzere menkul kıymetler piyasaları; ticari bankacılık; yatırım bankaları, sigorta 

şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik fonları.  

Kredi: 3 

 

8.5. Finans Yüksek Lisans (MSc. in Finance) Programı’nda 3 kredilik zorunlu verilen MGEC 

802 “Macroeconomic Analysis for Management” dersinin içeriği aynı kalarak 2013 Bahar 

Dönemi’nden itibaren geçerli olmak üzere seçmeli ders olması oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

8.6. İşletme Yönetici Yüksek Lisans (Executive MBA) Programı’nda verilen MGMT 910 

“International Business” dersinin kredisinin 3 krediden 1,5 krediye indirilmesi ve not 

sisteminin S-U (Satisfactory-Unsatisfactory) olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

9. İşletme Enstitüsü’nün 2012/07 sayı, 7/11/2012 tarihli Enstitü Kurul Karar Tutanağı 

görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

9.1. Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans (MIM) Programı’nda aşağıda ders kodu, adı ve 

kredisi belirtilen derslerin 2013 Bahar Dönemi’nden itibaren açılmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir: 

 

CMGM 550-559 “Selected Topics in Management” 

Topics will be announced when offered. 

Credits: 3 

 

CMGM 550-559 “Yönetimde seçilmiş konular” 

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır. 

Kredi: 3 

 

CMKT 550-559 “Selected Topics in Marketing” 

Topics will be announced when offered. 

Credits: 3 

 

CMKT 550-559 “Pazarlamada seçilmiş konular”  

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır. 

Kredi: 3 

 

CFIN 550-559 “Selected Topics in Finance” 

Topics will be announced when offered. 

Credits: 3 

 

CFIN 550-559 “Finansda seçilmiş konular”  

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır. 

Kredi: 3 

 

CACC 550-559 “Selected Topics in Accounting” 

Topics will be announced when offered. 

Credits: 3 

 

CACC 550-559 “Muhasebede seçilmiş konular”  

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır. 
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Kredi: 3 

 

COPM 550-559 “Selected Topics in Operations Management” 

Topics will be announced when offered. 

Credits: 3 

 

COPM 550-559 “Üretim Yönetiminde seçilmiş konular” 

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır. 

Kredi: 3 

 

9.2. Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans (MIM) Programı’nda verilen MGMT 506 “Business 

Policy and Strategy in a Global Environment” dersinin sistemde (KUAİS), departmanının 

CEMS olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

10. Mühendislik Fakültesi’nin 2012/05 sayı, 13/11/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar Tutanağı ve 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2012/09 sayı, 13/11/2012 tarihli Enstitü Kurul Karar Tutanağı 

görüşülmüş ve INDR 486/586 kodu altında “Health and Humanitarian Logistics” dersinin 

2013 Bahar Dönemi’nde Mühendislik Fakültesi’nde ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde aşağıda 

belirtilen kod, ad ve içerikle açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir: 

 

INDR 486/586  

Health and Humanitarian Logistics 

Principles of logistics and supply chain operations in the humanitarian context and health care 

systems. Broad understanding of how Operations Research techniques can be used in 

humanitarian operations and response functions by case studies. Mathematical modeling and 

solution of decision making problems in disaster mitigation, response and recovery operations 

that involve planning and design functions.  Logistic problems arising in the healthcare sector 

such as ambulance assignment and routing in medical emergency response, blood collection 

and inventory management.  Location of public service facilities such as hospitals and fire 

stations for long-term development. 

Credits: 3 

 

INDR 486/586  

Sağlık ve İnsani Yardım Sektörlerinde Lojistik Uygulamalar 

İnsani yardım ve sağlık sektörlerinde lojistik ve tedarik zinziri operasyonlarının prensipleri. 

Yöneylem Araştırması metotlarının insani yardım ve müdahale operasyonlarında nasıl 

kullanıldığının örnek uygulamalarla  anlaşılması. Afet riskinin azaltılması, afete hazırlık ve 

müdahale ile yeniden yapılanma aşamalarındaki karar problemlerinin matematiksel 

modellenmesi ve çözümü. Sağlık sektörü ile ilgili olarak, ambülans atama ve yönlendirme, 

kan toplanması ve stok yönetimi. Kalkınma ve yapılandırma amacıyla hastane, itfaiye gibi 

kamu tesislerinin yer seçimi. 

Kredi: 3 

 

11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2012/09 sayı, 05/11/2012 tarihli Fakülte Kurul Karar 

Tutanağı görüşülmüş ve Çekirdek Program’da yer alan ECON 200 “Principles of Economics” 

dersinin kodunun ECON 100 olarak, ECON 210 “Introduction to Economic & Strategic 

Behavior” dersinin kodunun ise ECON 110 olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir.  
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EK 

 
 

 

 

 


