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GÜNDEM 
 

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi. 

2. Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından Serbest Seçmeli olarak alınan Science derslerinin kredi 

durumunun görüşülmesi. 

3. Bütünleme sınav takviminin gözden geçirilmesi. 

4. YÖK’ten gelen “Yayın Etik İhlali Şikayetleri” konulu yazının görüşülmesi. 

5. YÖK’ten gelen “Yönetmelikte Değişiklik” konulu yazının görüşülmesi. 

6. Üniversitemizin Türkçe programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarının 

görüşülmesi. 

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2013/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi. 

8. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2013/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi. 

9. Fen Fakültesi’nin 2013/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi. 

10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2013/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi. 

11. Üniversite Akademik Kurulu’nun 2011/08 sayılı Akademik Kurul Karar Tutanağı’nın 7. maddesinin gözden 

geçirilmesi. 

 

KARAR 
 

1. Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in yurt dışında gerçekleşen akademik bir toplantıya katılımı nedeniyle, Prof. 

Dr. Tekin Dereli’nin akademik bir konferansa katılımı nedeniyle, Prof. Dr. Lale Büyükgönenç’in İstanbul 

dışında gerçekleşen bir eğitime katılımı nedeniyle, Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı’nın Doçentlik Sınav Jüri 
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Üyeliği görevi nedeniyle, Doç. Dr. Evren Keleş’in  yurt dışında gerçekleşen akademik bir toplantıya 

katılımı nedeniyle toplantıya katılamama mazeretleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

2. 2013 Güz Dönemi’nden itibaren, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, Temel Bilimler çekirdek alan 

derslerini genel seçmeli olarak ilk kez almaları ve laboratuar zorunluluğunu da tamamlayarak dersten 

başarılı olmaları durumunda 4 kredi almalarına, söz konusu ders grubundan daha fazla ders almaları 

durumunda ise öğrencilerin laboratuardan muaf tutulmalarına ve derslerden 3 kredi almalarına oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

 

3. 2013 Bahar Dönemi’nden itibaren bütünleme sınavları için aşağıda verilen takvimin uygulanması 

oybirliğiyle kabul edilmiştir: 

 

 Bütünleme sınavı başvuruları: Dersin alındığı dönemin not teslim tarihini takip eden ilk iki iş 

günü, 

 Bütünleme sınav takviminin ilanı: Bahar ve Yaz Dönemleri için: Yaz Dönemi not teslim tarihini 

takip eden 6. iş günü; Güz Dönemi için: Güz Dönemi not teslim tarihini takip eden 5. iş günü, 

 Bütünleme sınavlarının tarihleri: Bahar ve Yaz Dönemleri için: Güz Dönemi ilk ders gününün 10. 

iş günü öncesinde başlamak üzere üç gün; Güz Dönemi için: Bahar Dönemi ilk ders gününün 5. iş 

günü öncesinde başlamak üzere üç gün, 

 Harf notlarının bildirimi için son gün: Her bir bütünleme sınavı için, sınavı takip eden 4. iş 

gününün sonu. 

4. YÖK’ten gelen B.08.6. YÖK.0.61-659-15 sayılı yazı çerçevesinde Üniversitemizde etiğe aykırı eylemleri 

tespit etmek veya dikkate sunulan etiğe aykırı eylemleri incelemek, gereken durumlarda uzmanlardan destek 

almak ve bu tür eylemleri ortadan kaldırmak için ilgili birimlerle eğitici faaliyetler düzenlenmesini 

sağlamak üzere Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu oluşturulması için gerekli çalışmaların VPAA 

Ofisi tarafından başlatılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.  

 

5. YÖK’ten gelen B.08.6.YÖK.0.72-199-177 sayılı yazı çerçevesinde Öğrenci Dekanlığı’na bağlı çalışmakta 

olan Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi – Engelsiz Ofisi’nin Akademik İşlerden Sorumlu Rektör 

Yardımcılığı Ofisi’ne bağlı olarak çalışmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

6. Üniversitemizin Hukuk ve Hemşirelik programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin, 

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde 

olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda 

doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2013/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki 

kararlar alınmıştır: 

 

7.1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yüksek Lisans programı dahilindeki “Arkeoloji” uzmanlık alanında yer alan 

ders programında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir: 

 

 ARHA 500, ARHA 501 ya da ARHA 502 derslerinden birinin ilk sene zorunlu ders programına 

eklenmesine, 

 Öğrencilerin bir Kimya ya da İstatistik dersi alabilmelerine olanak sağlanmasına, 

 ARHA 507 “Archaeological Methods and Theory II” dersinin zorunlu ders olarak yer almasına, 

 Arkeoloji alanından bir seçmeli dersin programa eklenmesine ve Arkeoloji uzmanlık alanı ders 

programının aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı Arkeoloji Uzmanlık Alanı 

Ders Programı 

1. Sene 

Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi 

ARHA 500, 501 ya da 

502 

ARHA 504 ya da 505 ARHA 540 
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ARHA 506 ARHA 507  

Bir Dil veya İstatistik 

Dersi  

Bir Dil, İstatistik ya da Kimya 

Dersi  

 

ARHA Seçmeli Ders ENGL 500  

2. Sene 

Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi 

ARHA 510 ARHA 595 Tez  

ARHA 595 Tez   

 

 

7.2. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı müfredatlarında aşağıda 

kod, ad ve içerikleri belirtilen derslerin açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir: 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Yeni Zorunlu Dersler 

 

LAW 501 Comparative Constitutional Law: Rights, Institutions and Judicial Review 

Comparative constitutional study of constitutional endurance, constitution-making, and constitutional designs 

and redesigns; constitutional identities; Turkey, continental law countries, European Union (EU), the United 

States, Latin American experiences and other global case-studies of adopting a comparative institutional 

analysis approach; rise of comparative constitutional review (abstract and concrete review as well as individual 

applications) and judicialization; constitutional interpretation with respect to transnational approaches; 

constitutional leadership, deparlamentarization and presidential power; major case-law and common standards 

as to institutional choices, judicial policies, equal protection and non-discrimination, gender and citizenship, 

constitutional rights and freedoms.  

Credits: 3 

 

LAW  501 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku: Haklar, Kurumlar ve Anayasa Yargısı  
Anayasaların dayanıklılığı, anayasa yapıcılığı, anayasal tasarımlar ve yeniden tasarımların karşılaştırmalı 

anayasal çalışması; anayasal kimlikler; Türkiye, kıta Avrupası, ABD, Latin Amerika deneyimleri ve diğer 

küresel vaka örneklerinin karşılaştırmalı kurumsal analiz yaklaşımı ile ele alınması; karşılaştırmalı anayasa 

yargısının yükselişi (soyut ve somut norm denetimi ile bireysel başvuru) ve yargısallaşma; ulusaşan 

yaklaşımlarla anayasal yorum; anayasal liderlik, parlamentosuzlaştırma ve devlet başkanlığı; kurumsal tercihler, 

yargısal politikalar, eşitlik ilkesi, toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık ile anayasal haklar ve özgürlüklere ilişkin 

temel içtihatlar ve ortak standartlar. 

3 Kredi  

 

LAW  502 European Human Rights Law  

Overview of the protection of human rights and fundamental freedoms in Europe; the normative framework of 

the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR); the case-law 

of the European Court of Human Rights (ECtHR);  the supervisory mechanism of the ECHR; general concepts 

and doctrines like positive obligations and the margin of appreciation; execution of the ECtHR judgements.  

Credits: 3 

 

LAW  502 Avrupa İnsan Hakları Hukuku  
Avrupa kamusal düzeninin anayasası olarak nitelendirilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) maddi 

hükümleri; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihat hukuku; AİHM’nin denetim yetkisi; pozitif 

yükümlülükler, takdir marjı doktrini gibi AİHS hukuku çerçevesindeki temel kavramlar;  AİHM kararlarının 

icrası.  

3 Kredi  

 

LAW  503 Transnational and European Criminal Law and Procedure 

Classical topics of international criminal law, such as international prosecutions and international criminal 

tribunals, substantive law of international crimes, principles and procedures of international prosecutions, 

alternatives and complements to criminal prosecution; the norms of European criminal law, including 

Eurocrimes, European criminal procedure, European co-operation and enforcement; the nature of transnational 

organized criminality and transnational crimes, such as drug trafficking, money laundering, trafficking in human 

beings, migrant smuggling, cybercrimes and terrorism, and the treaties that create obligations for States with 
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respect to their suppression;  matters of enforcement including  

jurisdiction and mechanisms of international co-operation with respect to fighting criminality, such as mutual 

legal assistance.  

Credits: 3 

 

LAW  503 Ulusüstü ve Avrupa Ceza ve Usul Hukuku 

Uluslararası kovuşturmalar ve uluslararası ceza mahkemeleri, uluslararası suçlara dair maddi hukuk, uluslararası 

kovuşturmaların genel ilkeleri ve usulü, ceza kovuşturmasının alternatifleri ve tamamlayıcı unsurları gibi 

uluslararası ceza hukukunun klasik konuları; Eurosuçlar, Avrupa ceza muhakemesi, Avrupa işbirliği ve tenfizi 

dahil olmak üzere gelişmekte olan Avrupa ceza hukuku kuralları; Sınıraşan organize suçluluğu ve uyuşturucu 

kaçakçılığı, kara paranın aklanması, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, sibersuçlar,  terörizm gibi sınıraşan 

suçların niteliği ve bunların bastırılması açısından devletlere yükümlülük doğuran ilgili uluslararası sözleşmeler;  

yargı yetkisi ve suçlarla mücadele bakımından öngörülen, karşılıklı adli yardım gibi, uluslararası işbirliği 

mekanizmaları dahil olmak üzere, tenfiz meseleleri.  

3 Kredi  

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Yeni Zorunlu Dersler  

 

LAW  504 International and European Contract Law 

An introduction to international and European private law; similarities and discrepancies between civil law and 

common law traditions; contract law from an international and European perspective. UNIDROIT Principles; 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG); Principles of European 

Contract Law (PECL); Draft Common Frame of Reference (DCFR). Comparison of different solutions for 

selected problems of contract law, envisaged by relevant international and European legal instruments and 

selected national legal systems. 

Credits: 3 

 

LAW  504 Milletlerarası ve Avrupa Sözleşmeler Hukuku 
Milletlerarası ve Avrupa özel hukukuna giriş; Anglosakson ve Kıta Avrupası hukuk gelenekleri arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar; Sözleşmeler hukukunun uluslararası ve Avrupa boyutunun incelenmesi. Unidroit 

kuralları, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG); 

PECL (Principles of European Contract Law); Draft Common Frame of Reference. Sözleşmeler hukukunun 

belli başlı meselelerine, incelenen kuralların ve belli başlı ulusal hukuk sistemlerinin getirdiği çözümlerin 

karşılaştırılıp değerlendirilmesi. 

3 Kredi  

 

LAW  505 Dispute Resolution Mechanisms in International Private Law  

International jurisdiction of the Turkish courts in private matters having cross-border implications. Any means 

of settling disputes outside the courtroom; most common methods of ADR: arbitration and mediation. Legal 

aspects of arbitration and mediation by a comparative approach; rules & regulations regarding ADR methods in 

EU and Turkey. The recent Turkish legislation on Mediation and its pecularities as well as the other ADR 

methods introduced with the recent amendments to the Turkish Lawyers Code, Turkish Code of Civil Procedure 

and Turkish Criminal Code. Systematic and comparative study on the prerequisites, effectiveness and 

enforcement of exclusive jurisdiction and arbitration agreements in international dispute resolution. Recognition 

and enforcement of foreign court decisions and foreign arbitral awards in Turkey. 

 Credits: 3 

 

LAW  505 Milletlerarası Özel Hukukta Uyuşmazlık Çözüm Yolları  
Türk mahkemelerinin yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk ilişkilerinde milletlerarası yetki. Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının çıkışı ve tarihi gelişimi; alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çeşitleri ve her 

birine uygulanabilecek teknikler. Tahkim ve uluslararası tahkimin hukuki özellikleri, diğer alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları ile arasındaki farklılıklar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

ilişkin hukuki düzenlemeler, yeni Türk arabuluculuk yasası ve Türk hukukunun cevaz verdiği diğer alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları. Münhasır yetki anlaşmaları ve tahkim anlaşmalarının önkoşulları, geçerlilik şartları 

ve infazı. Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi. 

3 Kredi  

 

LAW 506 Intellectual Property Law in a Global Perspective 

Comparative analysis of intellectual property rights (specifically patents, copyright, and trademarks) in selected 
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legal regimes with a special focus on the competing interests among the creators/inventors, investors and the 

users/consumers in the global business environment. Fundamental concepts of IP law and the historical 

background; the Mode of implementation of several WIPO and WTO administered international conventions in 

different legal regimes such as EU, Turkey, US and BRICS countries. The legal conflicts and dilemmas arising 

with the widespread adoption of information technologies and the advances in genetics and other life sciences.  

Credits: 3 

 

LAW  506 Fikri Mülkiyetin Evrensel Koruması  
Karşılaştırmalı olarak fikri mülkiyet koruması, çeşitli hukuk sistemlerinde telif hakkı, marka ve patent başlıkları 

altında yer alan düzenlemeler. Fikri mükiyet haklarının yaratıcı, yatırımcı ve kullanıcı/tüketici eksenindeki 

yarışan menfaatler açısından analizi; fikri mülkiyet kavramının kuramsal ve tarihsel temelleri; WIPO ve WTO 

bünyesinde yürürlükte bulunan fikri mülkiyet hukukuna ilişkin uluslararası konvansiyonlar ve bunların AB, 

Türkiye, ABD ve BRICS ülkelerindeki uygulaması. Güncel fikri mülkiyet hukuku doktrinleri, bilişim 

teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan uyuşmazlık ve ikilemler. 

3 Kredi  

 

LAW 507 Global Competition Law 

Competition Law and Competition Policy. International Dimension of Competition Law. Involvement of 

international organisations in the field of Competition. Differences between competition law regimes around the 

world. Competition Enforcement. EU Competition Law Regime. US Antitrust Law Regime. Competition Law: 

Concept, Framework, Goals, Characteristics and Nature. Market Definition and Analysis. Cartels, Agreements 

and Concerted Practices. Abuse of Dominant Position. Merger Regulation. Competition Enforcement in 

Particular Sectors. 

Credits: 3 

 

LAW 507 Uluslararası Rekabet Hukuku 

Rekabet Hukuku ve Rekabet Politikası. Rekabet Hukukunun Uluslararası boyutu. Uluslararası örgütlerin 

Rekabet alanına müdahil olması. Dünyadaki Rekabet sistemlerinin farklılıkları. Rekabet Hukuku uygulamaları. 

AB Rekabet Hukuku sistemi. ABD Rekabet Hukuku sistemi. Rekabet Hukuku: Kavram, Çerçeve, Amaçlar, 

Özellikleri ve Yapısı. Pazar tanımı ve analizi. Karteller, Anlaşmalar ve Uyumlu eylemler. Hakim durumun 

kötüye kullanılması. Yoğunlaşmaların denetlenmesi. Belirli sektörlerdeki Rekabet Hukuku uygulamaları. Devlet 

yardımları.  

3 Kredi  

 

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programları Yeni Seçimlik Dersler 

 

LAW 508 World Trade Organization (WTO) Law and Trade 

Overview of the main principles of the legal agreements of the World Trade Organization (WTO);  the structure 

of the WTO, agreements, and dispute settlement processes; the key economic and legal concepts underpinning 

the WTO, including comparative advantage, national treatment, and most favoured nation status; specific trade 

topics, including intellectual property, services, antidumping, safeguards, subsidies, sanitary and phytosanitary 

measures and free trade agreements.  

Credits: 3 

 

LAW  508 Dünya Ticaret Örgütü Hukuku ve Ticaret   

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün kuruluş antlaşması, kurumsal yapısı ve anlaşmazlıkların halli mekanizması; 

DTÖ hukukuna ilişkin, mukayeseli avantaj, ulusal muamele, en çok kayrılan ülke kuralı gibi başlıca hukuki 

prensipler; fikri mülkiyet, hizmetler, anti-damping,  

sübvansiyonlar, serbest ticaret antlaşmaları, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri gibi spesifik ticaret konuları. 

 3 Kredi  

 

LAW 509 Public Procurement Law  
The principles and procedures applied in any procurement held by public authorities and institutions governed 

by public law or under public control or using public funds under Turkish law; procurement process; Public 

Procurement Authority; review of complaints and settlement of disputes.   

Credits: 3 

 

LAW 509 Kamu İhale Hukuku 
Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum 
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ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller; ihaleye katılım kuralları; Kamu İhale 

Kurumu; şikayetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümü.  

3 Kredi  

 

LAW 510 Telecommunications Law  

The history of telecommunications law (concept, legal framework, legal regime that it is subject to); main 

principles regarding telecommunication law  (universality, free competition, transparency, equality, continuity 

and adaptation, service, etc); telecommunications services (telephone services, telegraph and postal services), 

value-added telecommunications services; the Independent National Regulatory Body- Information and 

Communication Technologies Authority (organization, structure, powers, obligations, and the importance of 

secondary regulations issued); telecommunications services; the different types of contracts; privatization and 

liberalization of the telecommunications sector. 

Credits: 3 

 

LAW 510 Telekomünikasyon Hukuku 

Telekomünikasyon hukukun tarihçesi (kavram, yasal düzenlemeler; hukuk düzeni içinde Telekomünikasyonun 

yeri, önemi ve tabi olduğu rejim ); telekomünikasyon hukukuna hakim olan ilkeler (evrensellik, serbest rekabet, 

açıklık – şeffaflık, eşitlik, süreklilik vs); telekomünikasyon hizmetleri (telefon hizmetleri, telgraf ve posta 

hizmetleri); katma değerli telekomünikasyon hizmetleri; Bağımsız Ulusal Düzenleyici Otorite - Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kuruluş, yapısı, yetkileri, yükümlülükleri, çıkardığı ikincil düzenlemeler ve 

önemi); telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin farklı sözleşme tipleri; telekomünikasyon alanının 

özelleştirilmesi ve liberalleşme. 

3 Kredi  

 

LAW 511 United Nations (UN) Human Rights Protection System 

Discussion of the core United Nations (UN) human rights standards and their universality; the structure of UN 

treaty bodies which monitor compliance with UN human rights treaties; the Human Rights Council as well as its 

mandate and the Council's subsidiary bodies; the obligations of states to uphold universal standards and the 

mechanisms in place to transform national injustices into international concerns giving rise to recommendations 

(but hardly sanctions) to governments; accountability tools to civil society. 

Credits: 3 

 

LAW 511 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Koruma Sistemi  

Birleşmiş Milletler (BM) sistemi çerçevesindeki insan hakları standartları ve bu standartların evrenselliği; 

BM’in antlaşma-temelli mekanizma (treaty-based bodies) organlarının yaptığı ilgili insan hakları sözleşme 

normlarıyla uygunluk denetimi; BM İnsan Hakları Konseyi ve yetkisi; BM sözleşmelerine taraf ülkelerin 

sorumluluğu; BM organlarının verdiği karar ve tavsiyeler; BM sisteminin etkililiği ve sivil toplumun bu 

mekanizmaya etkisi.  

3 Kredi  

 

LAW 512 International Financial Institutions and Development Law 
Uluslararası kalkınmaya ilişkin hukuki sorunlar, kurumlar ve stratejiler; Bretton Woods kurumları olarak da 

bilinen – Dünya Bankası ve IMF- uluslar arası finans kuruluşlarının kurumsal yapısı ve uluslararası kalkınmaya 

etkisi; bu kurumların politikalarının insan hakları, kadının statüsü, çevre ve ekonomik reform gibi alanlara 

etkisi.  

Credits: 3 

 

LAW 512 Uluslararası Finans Kuruluşları ve Kalkınma Hukuku 
Legal issues, institutions, and strategies pertaining to international development; the structure and the role of 

international financial institutions, primarily Bretton Woods institutions- World Bank and the IMF; substantive 

legal issues pertaining to such matters as human rights, the status of women, the environment, and economic 

reform. 

3 Kredi  

  

 

LAW 513 Public-Private Partnership: Legal Infrastructure 
Models of public-private partnership; relationship of public-private partnership with public service, concessions, 

monopolies and privatization; operation of public service through delegation; operation of administrative 

activities other than public services through private undertakings and differentiation as to operation of pure 
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economic-commercial activities; promotion-enhancement in public-private partnership; know-how transfer; 

research and development and off-set participation; patterns of public-private partnership in Turkey; economic 

considerations in public-private partnership and their juridification; EU approach for public-private partnership. 

Credits: 3 

 

LAW 513 Kamu-Özel Sektör İşbirliği: Hukuksal Altyapı 
Kamu-özel sektör işbirliği modelleri; kamu-özel sektör işbirliği kavramının kamu hizmeti, imtiyaz, tekel ve 

özelleştirme kavramlarıyla ilişkisi; kamu hizmetinin gördürülmesi, kamu hizmeti dışındaki idari faaliyetlerin 

gördürülmesi ve pür iktisadi-ticari faaliyetlerin gördürülmesi bakımından farklılaşma; kamu-özel sektör 

işbirliğinde özendirme-destekleme, know-how aktarımı, araştırma-geliştirme ve off-set katılım bakımlarından 

değerlendirmesi; Türkiye’de uygulanmış, uygulanan ve uygulanması amaçlanan kamu-özel sektör işbirliği 

modelleri; kamu-özel sektör işbirliğinde ekonomik mülahazalar ve bunların hukukileştirilmesi sorunsalı; Avrupa 

Birliği’nin kamu-özel sektör işbirliğine yaklaşımı.  

3 Kredi  

 

LAW 514  Privatization Law 
Definition of privatization; differentiation of privatization from similar and related conceptualizations such as 

liberalization; application of private law in public services) relationship of privatization with public service, 

concessions and monopolies; differentiation of legal approach for privatization from economic approach; 

juridification of economic considerations; privatization of public service; legal priorities for privatization of 

pure economic-commercial activities; relationship of privatization with public-private partnership and differing 

privatization from public-private partnership; development of privatzation law in Turkey and interaction of 

legislation, executive and judiciary in development process of privatization; methods of privatization in Turkey; 

selected case studies of privatization experiences. 

Credits: 3 

 

LAW 514 Özelleştirme Hukuku 
Özelleştirme tanımı; özelleştirme kavramının benzeşen ve ilişkili kavramlardan ayrıştırılması (liberalizasyon; 

kamu hizmet sunumunun özel hukuk usullerine tabi kılınması gibi); özelleştirmenin kamu hizmeti, imtiyaz ve 

tekel kavramlarıyla ilişkisi; özelleştirme konusuna hukuksal yaklaşımın ekonomik yaklaşımdan farkı; ekonomik 

mülahazaların hukukileştirilmesi sorunsalı;  kamu hizmetinin özelleştirilmesi – pür iktisadi-ticari faaliyetlerin 

özelleştirilmesinde hukuksal öncelikler; özelleştirme ile kamu-özel sektör işbirliği ilişkisi ve farkı; Türkiye’de 

özelleştirme hukukunun gelişimi ve bu gelişimde yargı-yürütme-yasama etkileşimi; özelleştirme yöntemleri; 

seçilmiş özelleştirme deneyimi örnekleri. 

3 Kredi  

 

8. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2013/03 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve Amsterdam 

Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimler Fakültesi ve Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

arasındaki İşbirliği Protokolünün ve Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı adayı Ayşen E. 

Üstübici’nin Eş Danışmanlı Tez Projesi Protokol’ünün Ek-1’de yer alan haliyle YÖK’ün onayına sunulmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

9. Fen Fakültesi’nin 2013/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar 

alınmıştır: 
 

9.1. EQUR 121 “Introduction to Symbolic Logic” dersinin aşağıda belirtilen kod, ad ve içerikle çekirdek 

program dahilinde açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

EQUR 121  

Introduction to Symbolic Logic 

Deductive and inductive arguments; elements of the propositional and predicate logic; statements; 

implications; conjunction, disjunction, and negation of statements; truth values and truth tables, logical 

equivalence, partial truth tables and truth trees, quantifiers, proof methods. 

Credits: 3 

 

EQUR 121 

Sembolik Mantığa Giriş 
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Tümdengelimli ve tümevarımsal akıl yürütme; önermeli ve doğrulayıcı mantığın temelleri; ifadeler, öneriler, 

ifadelerin birleşimi, ayrıklığı ve değillemesi; doğruluk değerleri ve doğruluk çizelgeleri; mantıksal eşdeğerlik; 

kısmi doğruluk çizelgeleri ve doğruluk ağaçları; niceleyiciler, ispat yöntemleri. 

3 Kredi 

 

9.2. 2013 Güz Dönemi itibariyle, MBGE Bölümü müfredatındaki  MBGE 390 “Bağımsız Çalışma” 

(Independent Study) dersinin zorunlu bir ders olmaktan çıkarılmasına ve yerine bir MBGE Alan Seçmeli (Area 

Elective) dersinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2013/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki 

kararlar alınmıştır: 

10.1. Daha önce INTL 355 “Politics of Ethnicity and Nationalism” (Selected Topics) adı altında verilen dersin daimi 

verilen bir ders olarak INTL 475 kodu ile aşağıda belirtilen ad ve içerikle açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

INTL 475 

Politics of Ethnicity and Nationalism 

This is an undergraduate and graduate seminar investigating the definitions of and relationship between ethnicity and 

nationhood. Competing definitions of ethnicity and rival explanations for the emergence of nationalism are critically 

engaged. While covering the classical works in the field of ethnicity and nationalism studies, the course readings 

incorporate the most recent, cutting-edge works in the field as well. 

Credits: 3 

 

INTL 475 

Etnisite ve Milliyetçilik Siyasetleri 

Bu ders etnisite ve ulus-millet ve milliyetçilik kavramlarının tanımlarını ve aralarındaki ilişkiyi incelemektedir. 

Etnisitenin birbiriyle rekabet halindeki tanımları ve milliyetçiliğin doğuşuna ilişkin farklı kuramlar eleştirel bir açıdan 

değerlendirilmektedir. Etnisite ve milliyetçilik konularındaki klasik çalışmaların yanısıra, dersin içeriği bu alandaki en 

yeni ve çığır açıcı çalışmalarla güncellenmektedir. 

3 Kredi 

 

10.2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde European Studies Uzmanlaşma alanında alınacak derslerin aşağıdaki 

şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Zorunlu dersler 

INTL 330 Institutions and Politics of the European Union 

 

Seçmeli dersler  

INTL 446  Human Rights and European Integration 

INTL 447  Identity and Foreign Policy of the European Union 

ARHA 221  The Art of Mediterranean and European Civilisations: Ancient to Pre-Modern (NEW) 

ARHA 322  Art and Architecture: Post Medieval to Post Modern (NEW) 

LAW 326   European Union Law  (eski kodu LAW 402) 

LAW 434   European Private International Law (NEW) 

HIST 205   Europe From Late Antiquity to 1700 

HIST 206   Europe since the French Revolution 

HIST. 316   Twentieth Century European History (NEW) 

HIST 337   Religion and Politics in Europe (eski kodu HIST 350) 

HIST 406/ INTL 414  European Diplomacy and the Ottoman Empire 

HIST 437   Europe and the Ottoman Empire: Cultural Encounters through the Centuries 

LITR 315   English Literature to 1800 

LITR 441   Topics in European Literature (NEW) 

PHIL 313   Philosophy in the Modern Age 

PHIL 314   Philosophy in the Contemporary Age 

 

Listelerde yer almayan bir ders Fakülte Kurulu’nun onayı ile bir uzmanlaşma alanı için seçmeli ders olarak sayılabilir. 
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11. Üniversite Akademik Kurulu’nun 2011/08 sayılı Akademik Kurul Karar Tutanağı’nın 7. maddesi gözden 

geçirilmiş ve kabul edilmiş olan 2011/08 sayı  ve 25.07.2011 tarihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurul 

Tutanağı’nın 2. maddesinde yer alan Matematiksel Ekonomi ve Uluslararası Siyasal Ekonomi Uzmanlaşma 

Program’larında aşağıda belirlenen derslerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

MATEMATİKSEL EKONOMİ     

(MATHEMATICAL ECONOMICS TRACK) 

 

Zorunlu Dersler 

MATH 103  Introduction to Abstract Mathematics 

MATH 208  Advanced Calculus 

 

Seçmeli Dersler 

Aşağıdaki listedeki derslerden  seçilen 2 ders:  

ECON 301  Advanced Microeconomic Theory 

ECON 302  Advanced Macroeconomic 

ECON 333  Game Theory an Strategy 

ECON 432  Economics of Information and Contracts 

 

ULUSLARARASI SİYASAL EKONOMİ  

(INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY TRACK) 

 

Zorunlu Ders 

INTL 313  Introduction to Global Political Economy 

  

Seçmeli Dersler 

Aşağıdaki listedeki derslerden  seçilen 3 ders:  

INTL 314  Politics of International Finance 

INTL 410  Turkish Economy 

INTL 432  Political Economy of Institutions, Values and Development 

INTL 354  Selected Topics in International Relations: Gender and Politics     

INTL 448  Middle East in a Globalized World 

INTL 450  Selected Topics in International Relations: International Business 

INTL 450 Selected Topics in International Relations: Religious and Secular Politics and 

Democracy 

INTL 350  Selected Topics in International Relations: Ideas, Institutions and Power in Politics 

ECON 480  The Economics of Institutions 

 

Listelerde yer almayan bir ders Fakülte Kurulu’nun onayı ile bir uzmanlaşma alanı için seçmeli ders olarak 

sayılabilir. 
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Ek-1 

 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

Madde 1 

Bu protokol Türkiye’deki Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi 

Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Fakültesi tarafından ortak eğitim alan ve danışmanlığı ortak olarak yürütülen 

öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretimini kapsamaktadır.  

 

Protokolün Konusu 

 

Madde 2 

Bu protokol Koç Üniversitesi ile  Amsterdam Üniversitesi’nin öğretim üyeleri, yardımcıları, araştırmacıları ve 

öğrencileri arasındaki, lisansüstü eğitim-öğretim alanında mevcut ilişkileri geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. İşbu 

Protokol, bilimsel araştırmalar bakımından mevcut  işbirliğini arttırmayı,  araştırma sonuçlarının ortak kullanımını 

sağlamayı,  bunları yayımlamak ve tarafların eğitim-öğretim anlayışlarını birbirlerine aktarmayı amaçlamaktadır. 

Bu temel amacın gerçekleştirilmesi için taraflar, bu protokolü oluşturan aşağıdaki maddeleri, protokolün bütününü ve 

uygulanmasına yönelik koşulları karşılıklı olarak kabul ve taahhüt ederler. 

 

Madde 3 

Bu protokol, yukarıda belirtilen Üniversitelerin karşılıklı olarak üzerinde anlaşacakları, öğrencilere Ortaklaşa 

Yürütülecek Danışmanlık Sonucunda verilecek Doktora Diploması (Ortak Doktora Derecesi) Hakkında 

Protokol’ün yürürlüğüne ve amacına temel teşkil etmektedir.  Ortaklaşa verilen Doktora, ortak kurumların işbirliği ile 

kurulmuş olan, ortak üniversitelerin akademik gereklilikleri sağlayan ve eğitim danışmanlık sürecinin ortaklaşa 

yürütüldüğü bir programı tamamlayan öğrencilere verilen bir derecedir. Bir doktora tezi için bir ortak derece 

verilecektir. Verilen ortak Doktora derecesi, iki kurum tarafından verilecek, iki farklı derece alındığı algısına yol 

açmayacak şekilde, eğitim ve danışmanlık sürecinin ortaklaşa yürütüldüğünü  ve ortak kurumun ismini belirten iki ayrı 

diploma ile ifade edilecektir.  

 

Bu protokol, eşdanışmanlı doktora tez projesine katılan araştırmacı/akademisyenlerin, çalışmalarını tamamladıklarında 

alacakları unvanın ilgili kurumlar tarafından tanınması ve bu unvanlara diğer ulusal sistemde denklik verilmesi 

hususuna meşruiyet kazandırmak amacıyla imzalanmaktadır. Ancak protokolün amacı tarafların ülkelerindeki 

Yükseköğretim mevzuatına göre yükseköğretim diplomaları denklik belgesi vermeye yetkili kurumların yetkilerini 

ortadan kaldıracak şekilde yorumlanamaz. 

 

Madde 4 

Bu protokol, yetkili kurumların onayından sonra gerçekleşecek imza tarihinden itibaren  beş yıllık bir süre için 

geçerlidir. Protokol süresinin bitiminden üç ay önce tarafların belirleyecekleri kişilerden oluşan bir Komisyon toplanır 

ve protokolün durumu gözden geçirilir. Komisyonun vereceği karara göre protokol iptal  edilir veya süresi beş yıl daha 

uzatılır. 

 

Madde 5 

Bu protokol Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmıştır. Uyuşmazlık halinde her iki metnin içeriğinin birbirinin 

aynı olduğu kabul edilir. 

 

Koç Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Umran İnan 

 

İstanbul, … / …. / 2013 

 

 

Amsterdam Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Dymph C. van den Boom 

 

Amsterdam, … /…../ 2013 

 

 



20 Mart 2013/03 no.lu Akademik Kurul 

 

11 

 

 

Ortaklaşa Yürütülecek Danışmanlık Sonucunda verilecek Doktora Diploması (Ortak Doktora Derecesi) 

Hakkında Protokol 
 

Birlikte  ‘ortak kurumlar’ olarak söz edilen: 

 

Rektör Dymph C. van den Boom ve Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edward H.F. de 

Haan tarafından temsil edilen ve Spui 21, 1012 WX Amsterdam’da bulunan Amsterdam Üniversitesi (aşağıda UvA).  

 

ve 

 

Rektör Prof. Dr. Ümran İnan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili Doç Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı tarafından 

temsil edilen Koç Üniversitesi 

 

ve de  

 

Aşağıda ‘Doktora Adayı’ olarak söz edilen 13 Şubat 1984, İstanbul doğumlu Ayşen E. Üstübici  

 

arasında. 

 

GİRİŞ: 

 

Ortaklaşa verilen Doktora, ortak kurumların işbirliği ile kurulmuş olan bir programı başarıyla tamamlayan bir 

öğrenciye verilen bir derecedir. Ortak Doktora Derecesinin özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Ortak üniversitelerin akademik gerekililikleri sağlanacaktır. 

 Danışmanlık sürecinin ortaklaşa (eşdanışmanlık yoluyla) yürütülecektir. 

 Bir doktora tezi için bir ortak derece verilecektir; derece, sahibine ülkelerde  geçerli olan ünvanları kullanma 

hakkını verecektir; bu ünvanlar, Amsterdam Üniversitesi tarafından verilecek Sosyal Bilimler ve Davranış 

Bilimleri Fakültesi’nden Doktora Derecesi ve Koç Üniversitesi tarafından verilecek Siyasal Bilimler ve 

Uluslararası İlişkiler Doktora Derecesi’dir;  

 Verilen ortak Doktora derecesi, iki kurum tarafından verilecek, iki farklı derece alındığı algısına yol açmayacak 

şekilde, eğitim ve danışmanlık sürecinin ortaklaşa yürütüldüğünü ve ortak kurumun ismini belirten iki ayrı 

diploma ile ifade edilecektir.  

 

İşbu protokol, aşağıdaki belge ve şartlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır: 

 

 Hollanda’da ortak doktora programı kurma ihtimalini ortaya koyan 01/04/2010 tarihli kararname, Madde 7.18, 

Fıkra 6 WHW. 

 Türkiye’deki Yükseköğretim Kurulu’nun 28.12.2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim 

Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliği  

 Ortak doktora derecesi için izin prosedürü yönetmeliği; 

 Ortaklaşa Yürütülecek Danışmanlık Sonucunda verilecek Doktora Diploması (Ortak Doktora Derecesi) Hakkında 

Protokol 

 Madde 2‘de belirtilen yönetmelikler; 

 Madde 7‘de adı geçen profesörlerin işbu Protokolün yürürlüğe konması aşamasında ortak doktoranın eş-

danışmanlığını yapmaya hazır olmaları.  

 

Madde 1 

İşbu protokol, eş-danışmanlıktan yararlanan doktora adaylarının, bu sayede araştırmayı, bilimsel işbirliğini ve 

araştırmacı hareketliliğini genişletmesi yönündeki ortak isteğe dayanarak hazırlanmıştır. İlgili ülkelerde geçerli olan 

hukuki düzenlemelere uygun olarak, Amsterdam Üniversitesi ve Koç Üniversitesi, doktora adayının doktora tezinin 

danışmanlığının ortaklaşa yürütülmesine işbu belgeyle kararlaştırmışlardır. Doktora adayı, Türkiye ve Fas’ta 

Uluslararası Göçün Yönetişimi: düzensiz göçmenlerin haklara ulaşımı konusunda doktora tezi yazmak istemektedir.  

 

Madde 2 

Doktora Adayı, doktorasını hem Amsterdam Üniversitesi’nin Doktora Yönetmeliği, hem de Koç Üniversitesi’nin 

Doktora Yönetmeliği’ne uygun olarak yapacaktır. Amsterdam Üniversitesi’nin Doktora Yönetmeliği’nde 



20 Mart 2013/03 no.lu Akademik Kurul 

 

12 

 

düzenlenmeyen durumlarda Koç Üniversitesi’nin Doktora Yönetmeliği geçerli olacaktır. Koç Üniversitesi’nin Doktora 

Yönetmeliği’nde düzenlenmeyen durumlarda Amsterdam Üniversitesi’nin Doktora Yönetmeliği geçerli olacaktır.   

 

Madde 3 

İşbu protokol ortakların temsilcileri tarafından imzalandıktan ve doktora adayı tarafından tasdik edildikten sonra 

yürürlüğe girecektir. Eşdanışmanlık, işbu Protokolün imzalanmasından sonra resmen yürürlüğe girecektir. Protokol, 

doktora derecesinin verildiği günden sonraki güne kadar geçerli olacaktır.  

 

Madde 4 

Doktora adayı, doktora programına kabul edilmeden önce tüm ortakların doktora programına kabul için aradığı şartları 

yerine getirmiş olmalıdır. Aday, işbu Protokolü tasdik etmeden önce tüm şartları yerine getirmiş olduğundan emin 

olmalıdır. Aday, her ortak kuruma, ilgili kurumlarda geçerli olan şart ve kurallara göre kaydolacaktır. Doktora 

adayıyla ilgili kişisel bilgiler,okula kayıt, ders kaydı ve bunun gibi süreçleri kolaylaştırmak için ilgili kurumlarda 

bulundurulacaktır.   

 

Madde 5 

Finansman, sosyal güvenlik ve sigorta gibi konulardaki düzenlemeler Amsterdam Üniversitesi Sosyal Bilimler ve 

Davranış Bilimleri Fakültesi ve Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında mutabakata bağlanacak ve yerine 

getirilecektir.  

 

Madde 6 

Tüm ortaklar, doktora adayının danışmanlığına ve gözetimine eşit miktarda katkıda bulunmayı amaçlarlar. 

 

Madde 7 

Doktora adayı, araştırmasını her ortak kurumda bulunan birer danışmanın gözetimi ve sorumluluğu altında 

gerçekleştirecektir. Danışmanların, kendi kurumlarında adayın destekçisi olma rolünü yerine getirme hakları 

bulunmaktadır.  

 

 Amsterdam Üniversitesi’nde 

 Dr. Jan C. Rath 

 Ünvan: Sosyoloji Profesörü 

 Fakülte: Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Fakültesi  

 Amsterdam Üniversitesi 

 Adres: Oudezijds Achterburgwal 185, NL-1012 DK  Amsterdam, Hollanda 

 Tel.: +31-20-525-2504 

 E-mail: j.c.rath@uva.nl 

 

 Koç Üniversitesi’nde:  

 Dr. Ahmet İçduygu 

 Ünvan: Uluslararası İlişkiler Profesörü 

 Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

 Koç Üniversitesi 

 Adres: Koç Universitesi, Rumeli Feneri Yolu, 34450 Sarıyer, İstanbul, Türkiye 

 Tel.: +90-212-338-1689 

 E-mail: aicduygu@ku.edu.tr  

 

Danışmanlar, Madde 2‘de belirtilen ilgili Yönetmeliklere uygun şekilde görevlerini tam olarak yerine getirmeyi ve 

birbirilerine danışmanlık görevinin icrası kapsamında destek olmayı taahhüt ederler.  Danışmanlar, doktora adayının 

araştırma projesinin ve tezinin ilerlemesi konusunda düzenli olarak fikir alışverişinde bulunacaklardır.  

 

Her üniversite, danşmanlığın devamı için gerekli olan altyapı desteğinin ve kapasitenin mevcut olduğunu taahhüt eder.  

 

Danışmanlık süreci aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 

 

Koç Üniversitesi yönetmeliklerine göre, doktora adayı Doktora Yeterlilik Sınavı’nı geçtikten sonra, aday için bir 

Doktora Tezi İzleme Komitesi oluşturulmuştur. Tez İzleme Komitesi danışman Prof. Dr. Ahmet İçduygu dahil, biri 

Koç Universitesi’ndeki doktora programının dışından olmak üzere, üç öğretim üyesinden  oluşmaktadır. Komite 

üyeleri, ancak Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün onayıyla değiştirilebilir.  

mailto:aicduygu@ku.edu.tr
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İşbu belgede ismi geçen doktora adayı için oluşturulan Tez İzleme Komitesi yılda iki kere toplanarak Ocak-Haziran ve 

Temmuz-Aralık dönemlerini gözden geçirecektir. Doktora adayı, toplantıdan bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir 

rapor sunar. Bu rapor, o döneme kadar yapılan çalışmaları ve gelecek dönem için yapılması planlanan çalışmaları 

içerir. Komite, raporu ‘yeterli’ veya ‘yetersiz’ olarak değerlendirir. Eğer komite, yazılı raporun iki kere üst üste veya 

tez çalışması boyunca üç defa yetersiz olduğuna karar verirse; doktora adayı Üniversite’den atılacaktır.  

 

Prof. Dr. Jan Rath, ortak danışman olarak, gerçekleşecek Haziran 2013, Aralık 2013, Haziran 2014, ve bunu izleyecek 

komite toplantılarına şahsen veya Skype üzerinden katılabilir. Gerekli olduğu durumlarda, doktora adayı ara raporları 

şahsen sunmak için Amsterdam Üniversitesi’nden Koç Üniversitesi’ne gidecektir.  

 

Amsterdam Üniversitesi’nde yönetim, AISSR-GSSS Doktora Kılavuzu’na göre gerçekleşecektir. Her doktora adayının 

kullanımına açık olan AISSR altyapısı, ismi geçen doktora adayının da kullanımına açıktır.  

 

Danışman Prof. Dr. Jan Rath’ın da üyesi olduğu Danışman Ekibi’nın ataması yapılmıştır. Bir Doktora Seyir Planı, 

doktora projesinin başında kabul edilmiş ve taraflarca imzalanmıştır ve bu belge, doktora adayı Danışman Ekibi, 

AISSR yönetimi ve Sosyal Bilimler Ensitüsü (eğitim kısmı için) arasında yapılmış karşılıklı bir anlaşma görevi 

görmektedir.  Doktora Seyir Planı, Danışman Ekibi’nin yapısını, tez araştırmasının özetini, araştırma sorusunu, kişisel 

eğitim programını, seyrin tamamlanmasında geçerli olacak takvimi, konferans katılım planını ve yayın planını içerir ve 

de yıllık olarak gözden geçirilir. 

 

Danışman, doktora araştırmasının ilerlemesi ve kalitesi konusunda nihai sorumluluğa sahiptir. Danışman, adayın 

ilerlemesinden, adaya koçluk yapmaktan (süreç) ve alınan sonuçlardan (ürünler) sorumludur.  Doktora adayı ve 

danışmanı düzenli olarak bir araya gelecektir. Amsterdam Üniversitesi’ndeki çalışmaları süresince doktora adayı, 

Amsterdam Üniversitesi’nde bulunan danışmanıyla bireysel olarak veya Doktora Laboratuarı sırasında diğer doktora 

adaylarıyla birlikte iki haftada bir bir araya gelecektir.  

 

Resmi dönem ortası değerlendirmeleri için Amsterdam Üniversitesi’ndeki Danışman Ekibi ve Koç Üniversitesi’ndeki 

Tez İzleme Komitesi birlikte çalışacak ve de aynı prosedürleri ve takvimi takip edecektir. 

 

Madde 8 

Doktora adayı, ortak kurumlardan birinde ardarda veya dönüşümlü olarak araştırma yapacaktır. Araştırma dönemleri, 

doktora adayı ve danışmanlar arasında gerçekleştirilecek fikir alışverişiyle belirlenecektir. Danışmanlar, doktora 

adayının ortak kurumların her birinde en az 6‘şar ay araştırma yapmasını sağlayacaklardır.   

 

Her Üniversite’de geçirilecek zaman, danışmanlar arasında ortak olarak kararlaştırılmıştır, ve aşağıdaki takvimi takip 

edecektir:  

 

Akademik Yıllar 

2012/2013 akademik yılında 12 ay Koç Üniversitesi’nde; 

2013/2014 akademik yılında 12 ay Amsterdam Üniversitesi’nde; 

2014/2015 akademik  yılında 3 ay (Eylül-Ekim-Kasım)  Amsterdan Üniversitesi’nde. 

2014/2015 akademik yılında 3 ay (Aralık-Ocak-Şubat) Koç Üniversitesi’nde;  

 

Doktora Adayı, halen saha çalışmasını yapmaktadır. Doktora tezinin planlanan tamamlanma tarihi Şubat 2015‘tir.  

 

Madde 9 

İşbu Protokol neticesinde ortaya çıkacak olan fikri mülkiyetin muhafazası ve paylaştırılması konusundaki 

düzenlemeler baştan yazılı olarak belirlenmiştir ve bunlar aşağıda belirtilmiştir:  

 

Ortak kurumlar, tezin telif hakkının prensipte doktora adayına ait olduğunu kabul eder. Her ortak kurum, doktora 

adayının tezin belli sayıda kopyasının yönetmelikler doğrultusunda üniversitelere teslim etmesini ve dijital bilgi 

bankasında açık erişime açmasını zorunlu kılabilir.  

 

Sözlü Savunma’dan en az dört hafta önce Doktora Adayı, Amsterdam Üniversitesi’ne tezi ayrıcalıksız olarak dijital 

ortamda yayınlama hakkı vermek zorundadır. Gerekli görüldüğü durumlarda bu yayına ambargo konulabilir. Bu izin, 

Üniversite Kütüphanesi’nin standart lisans anlaşmasını imzalayarak verilir. Tezin telif hakkı Doktora Adayı’nda kalır. 

Koç Üniversitesi, doktora adayının tezin elektronik bir kopyasını Türkiye Yükseköğretim Kurulu sistemine 

yüklemesini zorunlu kılar.  
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Doktora adayının (araştırma) çalışmalarının ücret karşılığı üçüncü bir tarafın talebi veya üçüncü bir tarafla işbirliği 

halinde yürütülmesi konusunda bir anlaşma imzalanması durumunda, farklı bir fikri mülkiyet hakkı düzenlemesi 

geçerli olabilir.  

 

Her iki kurum, birbirleriyle veya üçüncü bir tarafla farklı bir düzenlemeye gitmedikleri durumlarda araştırma 

sonuçlarını ve tezi eğitim ve araştırma amacıyla kullanma hakkına sahiptir.  

 

Doktora araştırmasını ve araştırma sonuçlarının yayınlanmasını korumaya almak amacıyla doktora adayı, danışmanlar 

ve ortak kurumlar ilgili kurumsal Fikri Mülkiyet Politikaları’na uygun olarak davranacaklardır. 

 

Araştırma programından doğan fikri mülkiyet hakkının ticarileşme ihtimalinin ortaya çıktığı durumlarda,  doktora 

adayı adına müzakerede bulunma hakkı olması gereken ortak kurumlar,  ilgili Fikri Mülkiyet Hakları’na uygun olarak 

araştırma programından doğan mülkiyet haklarının ticarileşmesi sırasındaki müzakereleri iyi niyetle 

gerçekleştirecektir.  

 

Yukarıdaki şartlardan bağımsız olarak, fikri mülkün aidiyeti ve ticarileşmesi konusunda ortak kurumlar düzenlemede 

yazılı olarak farklı bir mutabakat sağlayabileceklerdir.  

 

Madde 10 

Doktora tezi İngilizce yazılacaktır. Doktora tezinin özeti İngilizce, Türkçe ve Hollandaca hazırlanacaktır. Dil tercihi, 

Madde 2‘de belirtilen Yönetmeliklerle desteklenmektedir.  

 

 

Madde 11 

Doktora Komitesi ortaklar arasındaki fikir alışverişi neticesinde atanacaktır. Danışmanlar —Prof. Dr. Jan Rath ve Prof. 

Dr. Ahmet İçduygu—Destekçi veya Ortak Destekçi olarak atanacaklardır. Diğer üyeler tercihen ortak üniversiteleri 

dengeli bir şekilde temsil edecek, tercihen iki kurum da eşit şekilde temsil edilecektir.  

 

Madde 12 

Kamuya açık tez savunması Amsterdam Üniversitesi’nde gerçekleşecek ancak, ilgili tüm kurumlar bu savunmayı 

tanıyacaktır.  

 

Tez savunması İngilizce olarak gerçekleşecektir.  

 

Amsterdam Üniversitesi’nde gerçekleşecek savunma için Amsterdam’a gidecek olan Doktora Komitesi’nin üyelerinin 

seyahat ve konaklama masrafları Amsterdam ve Koç Üniversiteleri tarafından eşit oranda karşılanacaktır. Amsterdam 

Üniversitesi, komite üyelerinin konaklaması için işbirliği yapmayı kabul eder.  

 

Madde 13 

Doktora derecesinin kazanılmasının ardından, ortak kurumlar bir tane ortak doktora derecesi verecektir. İki üniversite 

adaya birer doktora diploması verecektir. Doktoranın uluslararası danışmanlık sürecinin, ortaklaşa yürütüldüğü ve 

ortakların işbirliği diplomada belirtilecektir.  Verilen ortak Doktora derecesi, iki kurum tarafından verilecek, iki farklı 

derece alındığı algısına yol açmayacak şekilde, eğitim ve danışmanlık sürecinin ortaklaşa yürütüldüğünü  ve ortak 

kurumun ismini belirten iki ayrı diploma ile ifade edilecektir.  

 

Üniversitelerden birinin ortak derece vermeyi reddetme kararı alması durumunda Ortak Doktora Protokolü 

feshedilebilir. Ancak bu durum, üniversitenin bir diploma aracılığıyla kendi derecesini vermesi önünde bir engel teşkil 

etmez.  

 

Madde 14 

Doktora derecesi verilince, aday hem Hollanda hem de Türkiye’de tanınan Doktor ünvanını alacaktır.  

 

Madde 15 

İşbu Protokol’deki hiçbir şart, doktora sürecine kılavuzluk eden ve doktora derecesinin verilmesiyle ilgili olarak iki 

ülkenin herhangi birinde geçerli olan mevzuatı, kılavuzları veya çerçeveleri geçersiz kılmayacaktır.  Ülke 

mevzuatlarında işbu Protokole ters düşen değişiklikler olması durumunda Protokol, üniversiteler arasında 

gerçekleşecek olan fikir alışverişi neticesinde değiştirilecektir. Değişikliğin mümkün olmadığı durumlarda ters düşen 

maddeler geçersiz sayılacaktır. 
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Madde 16 

İşbu Protokol, tarafların karşılıklı olarak kabulü ile değiştirilebilir veya fesh edilebilir. Ancak bu durumlarda ortaklar 

ve doktora adayı arasında önceden fikir alışverişi gerçekleşecektir.  

 

Madde 17 

İşbu Protokol Hollanda ve Türkiye kanunlarına göre düzenlenmiştir. Anlaşmazlık durumlarında ortaklar 

anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklardır.  

 

Madde 18 

İşbu Protokol Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Uyuşmazlık halinde her iki metnin içeriğinin birbirinin aynı 

olduğu kabul edilir.  
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Amsterdam’da imzalanmıştır, 

 

Amsterdam Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Dymph C. van den Boom 

 

…../03/2013 

 

İmza :  

 

 

Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Fakültesi Dekanı  

Amsterdam Üniversitesi 

Prof. Dr. Edward H.F. de Haan  

 

…../03/2013 

 

İmza :  

 

Danışman 

Amsterdam Üniversitesi 

Prof. Dr. Jan C. Rath 

 

…../03/2013 

 

İmza :  

 

İstanbul’da imzalanmıştır, 

 

 

Koç Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Umran İnan 

 

…../03/2013 

 

İmza :  

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili 

Koç Üniversitesi  İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı 

 

…../03/2013 

 

İmza :  

 

Danışman  

Koç Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet İçduygu 

 

…../03/2013 

 

İmza :  

 

Doktora Adayı 

Ayşen Ezgi Üstübici 

 

…../03/2013 

 

İmza :  
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PROTOCOL FOR COLLABORATION 

 

 

Article 1  

This Protocol covers post-graduate education of students jointly trained and supervised by the Graduate School of 

Social Sciences and Humanities at Koç University in Turkey and the Faculty of Social and Behavioral Sciences at the 

University of Amsterdam, in the Netherlands. 

 

Subject of the Protocol 

Article 2 

This Protocol has been prepared in order to encourage and further improve the already existing relations pertaining to 

post-graduate education between academicians, associates, researchers and students of Koç University, and the 

University of Amsterdam. This Protocol aims at strengthening the cooperation regarding scientific research, the 

mutual utilization of academic knowledge, the preparation of joint publications and the exchange of education and 

research expertise. In order to realize this basic aim, the parties have mutually accepted and committed themselves to 

the following articles of this Protocol, the Protocol as a whole and the conditions regarding its implementation. 

 

Article 3 

This Protocol forms the basis for the enforcement and the purpose of a Protocol governing the joint supervision and 

awarding of a doctorate diploma (Joint Doctorate) to students, mutually agreed among the universities mentioned 

above. A jointly awarded PhD is a qualification conferred upon a student on completion of a collaborative program 

established by the partner institutions, characterized by meeting the academic requirements of the partner universities, 

and joint training and supervision. A joint degree is awarded for one PhD thesis, and is expressed through two 

diplomas indicating that there has been joint supervision, with the name of the partner institutions so the diplomas 

cannot be mistaken for separate degrees. 
 
This Protocol is signed to ensure that the title to be granted to the researchers / academicians participating in the 

doctorate thesis project with co-supervisors is recognized by the relevant institutions upon completion of their studies 

and provides legitimacy for recognition of equivalence of titles awarded by the two institutions to titles in respective 

national systems. However, this Protocol does not revoke the rights of official institutions entitled to grant equivalence 

according to the rules and regulations concerning higher institutions, effective in Turkey and the Netherlands.  

 

Article 4 

This Protocol shall be valid for a period of five years after the date of signature following the approval of the 

authorized institutions. Three months before the end of the validity period of the Protocol, a Commission, comprised 

of the persons to be assigned by the parties, shall be convened and this Commission shall review the status of the 

Protocol. Depending on the decision to be given by the Commission, the Protocol shall be revoked or its validity shall 

be extended for another five years. 

 

Article 5 

This Protocol has been prepared in two languages, being English and Turkish. Both texts shall be deemed identical in 

content in case of disputes. 

 

President of Koç University 

Prof. dr. Umran Inan 

İstanbul, [date]:  

Signature:  

 

Rector Magnificus of the University of Amsterdam 

Prof. dr. Dymph C. van den Boom 

Amsterdam, [date]: 

Signature: 
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Protocol governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma (Joint Doctorate) 

 

Between  

 

The University of Amsterdam, hereinafter referred to as UvA, Spui 21, 1012 WX Amsterdam, represented by its 

Rector Magnificus, prof. dr. Dymph C. van den Boom, and the dean of the Faculty of Social and Behavioral Sciences, 

prof. dr. Edward H.F. de Haan  

 

and 

 

Koç University, hereby represented by its President, prof. dr. Umran Inan, and the Acting Director of the Graduate 

School of Social Sciences and Humanities, assoc. prof. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı. 

 

jointly referred to as the ‘the partner institutions’  

 

and  

 

Ms. Ayşen E. Üstübici, born in Istanbul, Turkey on February 13, 1984, hereinafter duly referred to as ‘the PhD 

candidate’,  

 

PREAMBLE: 

 

A jointly awarded PhD is a qualification conferred upon a student on completion of a collaborative program 

established by the partner institutions. It is characterized by: 

 

 meeting the academic requirements of the partner universities; 

 joint supervision; 

 one joint degree awarded for one PhD thesis, conferring the right to use the respective national titles, namely a 

PhD degree from Faculty of Social and Behavioral Sciences  by the University of Amsterdam as well as a PhD 

degree in Political Science and International Relations by Koç University;  

 the joint degree awarded will be expressed through two diplomas indicating that there has been joint supervision, 

with the name of the partner institutions so the diplomas cannot be mistaken for separate degrees. 

 

The Protocol is made in due observance of the following: 

 

 the decree dated 01/04/2010, article 7.18, sub 6, WHW which sets out the possibility of a joint doctorate in the 

Netherlands; 

 the regulation of the Council of Higher Education in Turkey on the Establishment of Partnership of Education 

between Higher Education Institutes in Turkey and Higher Education Institutes Abroad (published in Official 

Gazette on 28.12.2006 issue: 26390)  

 the Procedure Regulations for obtaining permission for a joint doctorate; 

 the Protocol governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma  (‘joint doctorate’);  

 the Regulations as stated in Article 2; 

 the readiness on the part of the professors named in Article 7 to assume co-supervision of the joint doctorate in 

execution of the present Protocol. 

 

Article 1 

This protocol is motivated by a common desire to expand research, scientific co-operation and the mobility of 

researchers through joint supervision of doctoral candidates. In accordance with the regulations in force in the 

countries concerned, the University of Amsterdam and Koç University hereby establish a joint supervision of the 

doctorate thesis of the PhD candidate. The PhD candidate would like to take a PhD on the following subject: The 

governance of international migration in Turkey and Morocco: irregular migrants’ access to rights. 

 

Article 2 

The PhD candidate shall take her PhD according to the Doctorate Regulations of the University of Amsterdam as well 

as the Doctorate Regulations of Koç University. In a case not covered by the Doctorate Regulations of the University 
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of Amsterdam, the Doctorate Regulations of Koç University shall apply. In a case not covered by the Doctorate 

Regulations of Koç University, the Doctorate Regulations of the University of Amsterdam shall apply. 

 

Article 3 

This Protocol shall take effect upon signature by the representatives of the partners and by endorsement of the PhD 

candidate. The joint supervision will formally start upon the signing of this Protocol. The Protocol is valid until the 

day after the awarding of the doctorate degree.  

 

Article 4 

The PhD candidate must meet the relevant requirements of all partners regarding the admission to the doctorate. The 

candidate must ensure she can fulfill all preconditions to the admission prior to the endorsement of this Protocol. The 

candidate will be registered in the partner institutions according to the terms and regulations specific to each of them. 

Personal details of the PhD candidate is held by the involved institutions to facilitate matriculation, registration etc.  

 

Article 5 

Arrangements regarding finances, social security, insurances etc. will be agreed upon and dealt with by the Faculty of 

Social and Behavioral Sciences of the University of Amsterdam and Graduate School of Social Sciences and 

Humanities of Koç University.  

 

Article 6 

All partners shall aim at an equal contribution to the supervision of the PhD candidate.  

 

Article 7 

The PhD candidate shall carry out research under the supervision and responsibility of a supervisor from each partner. 

The supervisors shall have the right to fulfill the role of promoter in their respective home institutions. 

 

 At the University of Amsterdam 

 Mr. Dr. Jan C. Rath 

 Title: Professor of sociology 

 Faculty: Faculty of Social and Behavioral Sciences 

 University of Amsterdam 

 Address: Oudezijds Achterburgwal 185, NL-1012 DK  Amsterdam, The Netherlands 

 Tel.: +31-20-525-2504 

 E-mail: j.c.rath@uva.nl 

 

 At Koç University:  

 Mr. Dr. Ahmet İçduygu 

 Title: Professor of International Relations 

 Faculty: College of Administrative Sciences and Economics 

 Koç University  

 Address: Koç University, Rumeli Feneri Yolu, 34450 Sariyer, Istanbul, Turkey 

 Tel.: +90-212-338-1689 

 E-mail: aicduygu@ku.edu.tr  

 

The supervisors undertake to carry out to the full extent their role as defined by the respective Regulations mentioned 

in article 2 and to support each other in the execution of their duties as supervisor. The supervisors shall confer 

regularly with regard to the progress of the PhD candidate’s research project and thesis.  

 

Each university must demonstrate that there is an appropriate level of infrastructure support and capacity for continuity 

of supervision.  

 

Supervisory arrangements will be as follows: 

 

As required by the regulations of Koç University, a Doctoral Thesis Monitoring Committee for the PhD Candidate was 

appointed after the PhD candidate passed the Doctoral Qualifying Examination. The Thesis Monitoring Committee is 

comprised of three faculty members, including the supervisor Prof. dr. Ahmet İçduygu, and one member from outside 

the PhD program at Koç University. The members of the Committee may be changed only upon the approval of the 

Graduate School of Social Sciences and Humanities at Koç University. 

 

mailto:aicduygu@ku.edu.tr
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The Thesis Monitoring Committee for the current PhD candidate meets twice a year to review the January-June and 

July-December periods. The PhD candidate submits a written report to the Committee members one month before the 

meeting. In this report, there is a summary of the work that has been done by that day and the plan for the next 

semester. The Committee evaluates the written report ‘satisfactory’ or ‘unsatisfactory’. If the Committee decides the 

written report is unsatisfactory on two consecutive occasions or three times during the thesis work; then, the PhD 

candidate will be dismissed from the University. 

 

Prof. dr. Jan Rath, as co-advisor may attend the Committee meetings in person or via Skype future Thesis Monitoring 

Committee scheduled in June 2013, December 2013, June 2014, and so forth. If necessary, the PhD candidate will 

travel from the University of Amsterdam to Koç University to present her interim reports in person. 

 

Supervision at the University of Amsterdam is based on guidelines described in the AISSR-GSSS PhD Guide. The 

AISSR infrastructure  available for any PhD candidate is also available for the current PhD candidate.  

 

A Supervision Team has been appointed, including the supervisor Prof. dr. Jan Rath. A PhD Trajectory Plan, agreed 

upon at the start of the PhD project, functions as a mutual agreement between the PhD Candidate, the supervision 

team, AISSR management and the Graduate School of Social Sciences (for the training component), and was signed 

by all parties involved. The PhD Trajectory Plan includes the composition of the supervision team; a summary of the 

dissertation research and definition of the research problem; the individual training program; a schedule for the 

complete trajectory; a plan for conference attendance; and the publication plan; and is discussed annually. 

 

The supervisor has ultimate responsibility for the progress and quality of the PhD research. He is responsible for both 

the coaching and progress of the candidate (process) and her results (products). The PhD candidate and her supervisor 

have scheduled regular meetings. During her studies at the University of Amsterdam,  the PhD candidate will meet her 

supervisor at the University of Amsterdam every two weeks either individually or together with other PhD candidates 

in the so-called PhD Lab.  

 

With regard to formal mid-term evaluations, the Supervision Team at the University of Amsterdam teams up with the 

Doctoral Thesis Monitoring Committee at Koç University, and follows the same procedures and time line. 

 

Article 8 

The PhD candidate shall spend alternate or consecutive research periods at one of the partner institutions. The research 

periods are to be agreed in joint consultation between the PhD candidate and the supervisors. The supervisors shall see 

to it that the PhD candidate conducts her research efforts during a 6-month time span at a minimum in each of the 

partner institutions.  

 

The length of time spent in each University has been defined jointly by the supervisors, according to the following 

calendar: 

 

Academic Years 

12 Months of 2012/2013: to be carried out at Koç University; 

12 Months of 2013/2014: to be carried out at the University of Amsterdam; 

3 Months of 2014/2015 (September-October-November): to be carried out at the University of Amsterdam; 

3 Months of 2014/2015 (December-January-February): to be carried out at Koç University; 

 

The PhD candidate has currently being conducting fieldwork. The planned date of completion of the thesis is 2015. 

 

Article 9 

Arrangements to safeguard and divide any intellectual property generated as a result of this Protocol must be 

determined in writing at the outset and will be as follows: 

 

The partner institutions recognize in principle that the copyright of the thesis belongs to the PhD candidate. Each 

partner institution may require the PhD candidate to deposit such number of copies of the thesis as are required by its 

regulations and to grant open access to its university digital depositary.  

 

No later than four weeks before the date of the Oral Defense, the PhD Candidate must grant the University of 

Amsterdam, non-exclusive permission to publish her Thesis in electronic form. If necessary, a temporary embargo on 

such publication may be imposed. This permission is granted by signing the University Library’s standard license 
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agreement. The copyright in the Thesis is retained by the PhD Candidate. Koç University requires PhD candidates to 

upload an electronic copy on the Council of Higher Education in Turkey. 

 

In the event that an agreement has been concluded regarding the execution of the (research) activities of the PhD 

candidate in return for payment at the instruction of or in cooperation with third parties, a different intellectual 

property arrangement may be applicable. 

 

Both institutions have the right to use the results and the thesis for the purposes of teaching and research activities, 

provided they have not concluded any different arrangement between each other or with some third party. 

 

The PhD candidate, the supervisors and the partner institutions will comply with the relevant institutional Intellectual 

Property Policies in order to protect the doctoral research and the publication of research results. 

 

In the event of potential commercialization of the intellectual property related to the research program , the partner 

institutions, which must have authority to negotiate on the PhD candidate’s behalf, will negotiate in good faith the 

commercialization of any intellectual property arising from the research program in accordance with their respective 

Intellectual Property Policies.  

 

Notwithstanding the foregoing, the partner institutions will in all cases be at liberty to agree in writing on a different 

arrangement regarding the ownership of the intellectual property and the commercialization. 

 

Article 10 
The doctorate thesis is to be written in English. A summary of the doctoral thesis is to be redacted in English, Turkish 

and Dutch. The choice of language is supported by the Regulations as stated in Article 2.  

 

Article 11 

The Doctorate Committee shall be appointed in consultation between the partners. The supervisors—Prof. dr. Jan Rath 

and Prof. dr. Ahmet İçduygu—shall be appointed as Promotor respectively Co-Promotor. The other members of the 

committee shall preferably represent the partner universities in a balanced way, preferably equally.  

 

Article 12 

The public defense of the doctoral thesis is to take place at the University of Amsterdam, but is duly recognized by all 

institutions involved.  

 

The defense of the doctoral thesis is to take place in English. 

 

The cost of travel and accommodation of the members of the Doctorate Committee travelling to Amsterdam for the 

defense of the theses will be shared equally by the University of Amsterdam and Koç University. The University of 

Amsterdam agrees to collaborate for the accommodation arrangements of the members of the committee. 

 

Article 13 

After the doctorate is awarded, the partner institutions shall confer one joint doctorate degree. Each shall present a 

doctorate diploma to the candidate. The international joint supervision and cooperation of the partners shall be 

indicated on the diploma. The joint degree awarded will be expressed through two diplomas indicating that there has 

been joint supervision, with the name of the partner institutions so the diplomas cannot be mistaken for separate 

degrees. 

 

A decision by one university not to award the joint degree may end the Joint Doctorate Protocol. However, it does not 

preclude the other university from awarding its own degree with one diploma. 

 

Article 14 

If the PhD degree is awarded the recognized degree of Doctor shall be conferred both in the Netherlands and in 

Turkey.  

 

Article 15 

No stipulation in this Protocol shall be taken to overrule national legislation, guidelines or frameworks guiding the 

doctorate and covering the award of a doctorate degree in either of the countries involved. In case of changes in 

national legislation which contradict the conditions of this Protocol, the latter shall be modified after consultation 

between the universities. In case a modification is not possible, the contradicting condition shall be annulled.  
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Article 16 

This Protocol can be modified or terminated by the mutual consent of the partners. Before doing so, there shall be 

consultation between the partners and the PhD candidate. 

 

Article 17 

This Protocol is in accordance with Dutch and Turkish law. In case of disputes the partners shall endeavor to settle 

them amicably. 

 

Article 18 

This Protocol is written both in English and Turkish. Both texts shall be deemed identical in content in case of 

disputes. 
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Drawn up in Amsterdam, 

 

Rector Magnificus of the University of Amsterdam 

Prof. dr. Dymph C. van den Boom 
Date :  

Signature :  

 

Dean of Faculty of Social and Behavioral Sciences  

University of Amsterdam 

Prof. dr. Edward H.F. de Haan  

Date :  

Signature :  

 

Supervisor 

University of Amsterdam 

Prof. dr. Jan C. Rath 

Date :  

Signature :  

 

President of Koç University 

Prof. dr. Umran Inan 

Date :  

Signature :  

 

Acting Director of the Graduate School of Social Sciences and Humanities 

Koç University  

College of Administrative Sciences and Economics 

Assoc. Prof. dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı 

Date :  

Signature :  

 

Supervisor  

Koç University 

Prof. dr. Ahmet İçduygu 

Date :  

Signature :  

 

PhD candidate  

Ms. Ayşen Üstübici 

Date :  

Signature :  

 

 

 

 
 


