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      KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

                                                 AKADEMİK KURUL KARARI 

 

 

TOPLANTI TARİHİ   : 13 Mayıs 2016 

TOPLANTI NO    : 2016/5 

TOPLANTI SAATİ   : 13:00 

TOPLANTIYA KATILANLAR          :  Prof. Dr. Umran İnan    

     Prof. Dr. Barış Tan 

     Prof. Dr. M. İrşadi Aksun  

           Prof. Dr. Ali Çarkoğlu  

     Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu  

    Prof. Dr. Bertil Emrah Oder  

     Prof. Dr. Fikri Karaesmen  

     Prof. Dr. Ahmet İçduygu  

    Prof. Dr. Evren Keleş 

    Prof. Dr. İhsan Solaroğlu (Katılamadı) 

    Prof. Dr. Levent Demirel  

         Prof. Dr. Zeynep Aycan  

            Prof. Dr. Stefan Wuyts 

         Prof. Dr. Lale Büyükgönenç (Katılamadı) 

          Prof. Dr. Kamil Yılmaz  

          Prof. Dr. Tolga Etgü (Katılamadı)  

   Prof. Dr. Tarık Esen  

    Doç. Dr. Lerzan Örmeci  

    Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman (Katılamadı) 

    Doç. Dr. Lemi Baruh  

 

 

GÜNDEM 

 

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi. 

2. Prof. Dr. Levent Demirel’in Fen ve Mühendislik Fakültesi Enstitüsü Direktörü unvanıyla 

Üniversite Akademik Kurul Toplantısı’na üye olarak katılımı bilgisinin Üniversite Akademik 

Kurul Üyeleri ile paylaşılması. 

3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 28.04.2016 tarih ve 2016/04 sayılı Fakülte Kurul Karar 

Tutanağının görüşülmesi. 

4. İşletme Enstitüsü’nün 29.04.2016 tarih ve 2016/3 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağının 

görüşülmesi (Madde 1-2-3-EK). 

5. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Fakülte Kurul Karar 

Tutanağının görüşülmesi (Madde 4-EK). 

6. Mühendislik Fakültesi’nin 06.05.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının 

görüşülmesi (Madde 5-EK). 

7. Kalite Güvence Sistemi ve İç Değerlendirme Raporu hazırlama süreci hakkında Akademik 

Kurul’a bilgi verilmesi. 

 

 

 

 



                               

                                                 13 Mayıs 2016/5 No.lu Akademik Kurul 
 

2 
 

 

 

KARAR 

1. Prof. Dr. Tolga Etgü, Prof. Dr. İhsan Solaroğlu ve Prof. Dr. Lale Büyükgönenç’in Üniversite 

dışında akademik bir toplantıya katılacak olmaları, Prof. Dr. Zeynep Derya Tarman’ın sağlık durumu 

sebebiyle Üniversite Akademik Kurulu Toplantısı’na katılamama gerekçeleri oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  

 

2. Prof. Dr. Levent Demirel’in Fen ve Mühendislik Fakültesi Enstitüsü Direktörü unvanıyla 

Üniversite Akademik Kurul Toplantısı’na üye olarak katılımı bilgisi Üniversite Akademik Kurul 

Üyeleri ile paylaşılmıştır.  

 

3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 28.04.2016 tarih ve 2016/04 sayılı Fakülte Kurul Karar 

Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

a. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Çift Anadal yapan Sosyal Bilimler Öğrencileri için 

MATH 202: Statistics for Social Sciences dersinin MATH 201: Statitsics dersi yerine 

sayılması oy birliği ile kabul edilmiştir. 

b. Hukuk Fakültesi ile Çift Anadal programında olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencilerinin BLAW 202: Business Law dersinden muaf tutulmaları oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  

 
4. İşletme Enstitüsü’nün 29.04.2016 tarih ve 2016/3 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş 

ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

4.1.1.2015 Güz döneminden itibaren İşletme Kuramı Tezli Yüksek Lisans (MSc. in Business 

Theory) Programı’nın aşağıda yer alan zorunlu derslerin açılmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

MGBT 590: Seminar In Business Theory  

A series of presentations by faculty, outside speakers and students. 

Credits: 0 (S-U) 

 

MGBT 590: İşletme Kuramı Semineri  

Öğretim üyeleri, konuk konuşmacılar ve öğrenciler tarafından yapılacak bir dizi 

sunum.  

Kredi: 0 (S-U) 

 

MGBT  595: MSc. in Business Theory Thesis  

Supervised individual research. 

Credits: 0 (S-U) 

 

MGBT  595: İşletme Kuramı Tezi  

Danışman ile yapılacak tek kişilik araştırma. 

Kredi: 0 (S-U) 

 

4.1.2.İşletme Kuramı Tezli Yüksek Lisans (MSc. in Business Theory) Programı’nın aşağıda 

yer alan ders şablonu görüşülerek 2015 Güz döneminden itibaren uygulanmasına oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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Credit for MSc. Busines 
Theory 

Number of Courses 
Msc. in Business 
Theory 

REQUIRED COURSES 
(MILESTONES) 0 4 

RESEARCH METHODOLOGY 3 1 

MICROECONOMICS CORE 3 1 

QUANTITATIVE METHODS 3 1 

ELECTIVES 9 3 

SEMINAR 3 1 

MSc. THESIS 0 0 

SEMINAR IN MANAGEMENT 0 0 

  21 7 COURSES 

 
| | - REQUIRED  CREDIT   
| | | - MGBT 595: MSc.THESIS 0 Required Course 

| | | - and TEAC 500: TEACHING EXPERIENCE 0 Required Course 

| | | - and MGBT 590 SEMINAR IN BUSINESS THEORY  0 Required Course 

| | | - and ENGL 500: ACADEMIC WRITING 0 Required Course 

| | | - RESEARCH METHODOLOGY 3 Required Course 

| | | | - INTL 501: RESEARCH METHODS 3 -- 

| | | | - or MGMT 661: RESEARCH METHODS IN BUS 3 -- 

| | | | - or PSYC 501: RESEARCH METHODS I 3 -- 

| | | | - or PSYC 502: RESEARCH METHODS II 3 -- 

| | | - ECONOMICS CORE 3 Required Course 

| | | | - MGEC 501: MANAGERIAL ECON 3 -- 

| | | | - or ECON 501: MATH FOR ECONOMISTS     

| | | | - or ECON 503: MICROECONOMICS I 3 -- 

| | | | - or ECON 504: MICROECONOMICS II 3 -- 

| | | |- or ECON 512: ECONOMETRICS II 3 -- 

| | | |- or ECON 513: ADVANCED ECONOMETRICS  3 -- 

| | | - QUANTITATIVE METHODS 3 Required Course 

| | | | - ECON 500: MATHEMATICAL FOUNDATIONS 3 -- 

| | | | - or ECON 511: ECONOMETRICS I 3 -- 

| | | | - or ECON 512: ECONOMETRICS II 3 -- 

| | | | - or INDR 501: OPTIM. MODELS&ALGORITHMS 3 -- 

| | | | - or INDR 503: STOCHASTIC MODELS&APPLIC. 3 -- 

| | | | - or INDR 511: ADVANCED OPTIMIZATION METHODS 3 -- 

| | | | - or INDR 513: ADVANCED STOCHASTIC PROCESSES 3 -- 

| | | | - or PSYC 504: TESTING & MEASUR. 3 -- 

| | | | - or QMBU 501: INTRO MGMT SCIENCE 3 -- 

| | | | - or QMBU 661: MULTIVR STAT&DATA ANAL 3 -- 

| | | - SEMINAR 3 Required Course 

| | | | - MFIN 661: SEM IN CORPORATE FINANCE 3 -- 
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| | | | - or MFIN 662: INVESTMENTS 3 -- 

| | | | - or MFIN 663: ADVANCED FINANCIAL ECON 3 -- 

| | | | - or MFIN 664: EMPIRICAL ASSET PRICING 3 -- 

| | | | - or MKTG 661: BEHAVIORAL SEM MKTG I 3 -- 

| | | | - or MKTG 662: BEHAVIORAL SEM MKTG II 3 -- 

| | | | - or MKTG 663: QUANT SEM IN MKTG I 3 -- 

| | | | - or MKTG 664: QUANT SEM IN MKTG II 3 -- 

| | | | - or MKTG 665: STRATEGY SEMINAR IN MKTG 3 -- 

| | | | - or MKTG 650: ST IN MARKETING 3 -- 

| | | | - or QMBU 650: ST IN QUANTITATIVE METHODS 3 -- 

| | | - ELECTIVES 9 Required Course 

Elective courses approved by the advisor     

 
 

4.2. 2016 Bahar döneminden itibaren İşletme Yönetici Yüksek Lisans (Executive MBA) 

Programında zorunlu ders olarak verilen MGMT 910: International Business dersinin kodu, adı ve 

tanımı değişmeksizin kredisinin 1,5’tan 2 kredi olarak değişmesi oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

5. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Fakülte Kurul Karar 

Tutanağının görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

I. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün, 2016 Güz döneminden itibaren aşağıdaki 

alan zorunlu derslerinde ve Anadal, Çift Anadal ve Yandal programı müfredatları Ek.1, Ek.2 ve 

EK.3.’teki tablolardaki şekilde olması uygun görülerek uygulanmasına oy birliğiyle karar 

verilmiştir.  

a. LITR 209: Literature and Culture I zorunlu alan dersinin kodunun LITR 109 olarak ve 

tanımının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve program anadal müfredatında 2. Sınıf Güz 

döneminden 1. Sınıf Güz dönemine alınması. 

LITR 109: Literature and Culture I 

Introduction to literary and critical study from a comparatist perspective regarding ancient 

literature and culture, and  literary genres of myth, tragedy, epic and romance. Study of 

selected texts on ancient Greek myth and tragedy, Mesopotamian literature and Roman 

literature. 

Credits:3 

 

LITR 109: Edebiyat ve Kültür I 

Antik dönem edebiyat ve kültürüne, mit, trajedi, epik ve romans gibi edebiyat türlerine 

odaklanan karşılaştırmalı edebiyat ve eleştirel çalışmalara giriş. Antik Yunan, Mezopotamya 

edebiyatı ve Roma edebiyatından seçilmiş metinlerin irdelenmesi. 

Kredi:3 

 

Eski Tanımlar: 

LITR 209: Literature and Culture I 

Survey of ancient literature and culture. Primary focus on Mesopotamian, Greek, and Roman 

literature, but texts may also be drawn from other traditions. 

Credits:3 
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LITR 209: Edebiyat ve Kültür I 

Antik dönem edebiyat ve kültürüne bakış. Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma dönemi 

edebiyatları başta olmak üzere, farklı geleneklerden metinlerin irdelenmesi. 

Kredi:3 

 

b. LITR 210: Literature and Culture II dersinin ön koşulunun LITR 109: Literature and 

Culture I  veya Öğretim Üyesi Onayı olarak değiştirilmesi ve program anadal müfredatında 

2. Sınıf Bahar döneminden 2. Sınıf Güz dönemine alınması. 

 

LITR 210: Literature and Culture II 

Survey of medieval and early modern literature and culture. Study of texts from different 

traditions with primary focus on European literature. 

Credit: 3  

Prerequisites: LITR 109 or Consent of Instructor (old prerequisites: LITR 209 or Consent of 

Instructor) 

 

LITR 210: Edebiyat ve Kültür II 

Orta çağ ve erken modern çağ edebiyat ve kültürünün incelenmesi. Avrupa edebiyatı başta 

olmak üzere farklı geleneklerden metinlerin irdelenmesi. 

Kredi: 3   

Ön koşullar: LITR 109 veya Öğretim Üyesi Onayı (eski ön koşul: LITR 209 veya Öğretim 

Üyesi Onayı) 

 

c.LITR 311: Literature and Culture III zounlu alan dersinin kodunun LITR 211 olarak 

değiştirilmesi ve program anadal müfredatında 3. Sınıf Güz döneminden 2. Sınıf Bahar 

dönemine alınması. 

 

LITR 211: Literature and Culture III 

Thematically-based survey of literature and culture from 1800 to today. Primary focus on 

literary texts approached from an interdisciplinary perspective. 

Credits: 3 

 

LITR 211: Edebiyat ve Kültür III 

1800 yılından günümüze uzanan dünya edebiyat ve kültürünün incelenmesi. Disiplinler arası 

bir bakış açısıyla edebi metinlerin ele alınması. 

Kredi: 3 

 

d.LITR 315: English Literature to 1800 zorunlu alan dersinin kodunun LITR 216 olarak 

değiştirilmesi ve program anadal müfredatında 3. Sınıf Bahar döneminden 2. Sınıf Bahar 

dönemine alınması. 

 

LITR 216: English Literature to 1800 

A survey of the major writers, themes, and movements of pre-1800 English Literature. A 

series of critically-informed close readings of texts that place works within their social, 

historical, and cultural contexts. 

Credits:3 

 

LITR 216: İngiliz Edebiyatı (1800’e kadar) 
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İngiliz Edebiyatının 1800 yılları öncesinde önde gelen yazarlarını, temalarını ve hareketlerini 

ele alan bir derstir. Eserler toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendiren bir dizi 

eleştirel metin aracılığıyla incelenecektir. 

Kredi:3 

 

e.LITR 415: Modern English Literature dersinin kodunun LITR 316 olarak, tanımının ve 

ön koşulunun  aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve program anadal müfredatında 4. Sınıf Güz 

döneminden 3. Sınıf Güz dönemine alınması. 

 

LITR 316: Modern English Literature 

Survey of major authors, movements, and themes of English literature from the 

Enlightenment to the early 20th century. Critically-informed close readings of texts within 

their historical, social and cultural contexts. 

Credits:3 

Prerequisites: LITR 216 or consent of the instructor 

 

LITR 316: Modern İngiliz Edebiyatı 

Aydınlanma çağından erken 20. yüzyıla kadar uzanan İngiliz edebiyatının önde gelen 

yazarlarının, akımlarının ve temalarının ele alınması. Eserlerin toplumsal, tarihsel ve kültürel 

bağlamlarında değerlendirilmesi ve eleştirilmesi. 

Kredi:3 

Ön Koşul: LITR 216 ya da Öğretim Üyesi onayı  

 

Eski Tanımlar: 

LITR 415: Modern English Literature 

Survey of major writers, movements, and themes in English literature from the Age of 

Enlightenment to the 20th century. Critically-informed close readings of texts that place 

works within their social, historical, and cultural contexts. 

Credits: 3 

 

LITR 415: Modern İngiliz Edebiyatı 

Aydınlanma çağından 20. yüzyıla kadar uzanan İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarının, 

akımlarının ve temalarının ele alınması. Eserlerin toplumsal, tarihsel ve kültürel 

bağlamlarında değerlendirilmesi ve eleştirilmesi. 

Kredi: 3 

 

f. LITR 215: American Literature dersinin kodunun LITR 318 olarak değiştirilmesi ve 

program anadal müfredatında 2. Sınıf Bahar döneminden 3. Sınıf Bahar dönemine 

kaydırılması. 

 

LITR 318: American Literature 

Survey of the major writers, themes, and movements of American Literature. Critically-

informed close readings of texts that place works within their social, historical, and cultural 

contexts. 

Credits: 3 

 

LITR 318: Amerikan Edebiyatı 
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Amerikan Edebiyatının önde gelen yazarlarını, temalarını ve hareketlerini ele alan bir derstir. 

Eserler toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendiren bir dizi eleştirel metin 

aracılığıyla incelenecektir. 

Kredi: 3 

 

 

o İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün Anadal programı müfredatının 

EK 1’deki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 
EK.1. 

ESKİ PROGRAM  1. SINIF    SINIF  YENİ PROGRAM  
Ders Kodu Ön 

Koşulu 
Türü Kredisi Değişiklik Yapıldı 

mı? 
Değişiklik 
Yapıldı mı? 

Ders Kodu Ön 
Koşulu 

Türü Kredisi 

 GÜZ DÖNEMİ       GÜZ 

DÖNEMİ 
 

ACWR 
101 

- Ortak 
Çekirdek 

3 - -  ACWR 
101 

-  Ortak 
Çekirdek 

3 

CPAP 100 - Ortak 
Çekirdek 

0 - -  CPAP 100 -  Ortak 
Çekirdek 

0 

TURK 
100 

- Ortak 
Çekirdek 

4 - -  TURK 
100 

-  Ortak 
Çekirdek 

4 

ETHR - Ortak 
Çekirdek 

3 1. sınıf Güz
 döneminden 

2. sınıf Bahar dönemine kaydırıldı. 

Kodu (eski: 
LITR 209), 
tanımı 

değişti.

2.sınıf 

Güz 

dönem

inden 

1.sınıf 

Bahar 

dönem

ine 

kaydırı

ldı. 

LITR 109 -  Zorunlu 
Alan 

3 

ASIU - Ortak 
Çekirdek 

3 - -  ASIU -  Ortak 
Çekirdek 

3 

SOSC - Ortak 
Çekirdek 

3 - -  SOSC -  Ortak 
Çekirdek 

3 

BAHAR DÖNEMİ    1

.

S

I

N

I

F 

 BAHAR DÖNEMİ  
ACWR 
105 

ACWR 
101 

Ortak 
Çekirdek 

3 - -  ACWR 
105 

ACWR 
101 

Ortak 
Çekirdek 

3 

LITR 111 - Zorunlu 
Alan 

3 - -  LITR 111 -  Zorunlu 
Alan 

3 

EQUR - Ortak 
Çekirdek 

3 - -  EQUR -  Ortak 
Çekirdek 

3 

SEÇMELİ - Genel 
Seçmeli 

3 - -  SEÇMELİ -  Genel 
Seçmeli 

3 

SCIE - Ortak 
Çekirdek 

4 - -  SCIE -  Ortak 
Çekirdek 

4 
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EK.1. 

ESKİ PROGRAM   2. SINIF  YENİ PROGRAM  
Ders Kodu Ön Koşulu Türü Kredisi Değişiklik Yapıldı 

mı? 
   Değişiklik Yapıldı 

mı? 
Ders Kodu Ön Koşulu Türü Kredisi 

 GÜZ DÖNEMİ        GÜZ 

DÖNEMİ 
 

LITR 201 - Zorunlu 
Alan 

3 -   - LITR 201 -  Zorunlu 
Alan 

3 

HUMS - Ortak 

Çekirdek 

3 -   - HUMS -  Ortak 

Çekirdek 

3 

LITR 209 - Zorunlu 
Alan 

3 Kodu (yeni:LITR 
109), tanımı 
değişti.2.sınıf 

Güz döneminden 

1.sınıf Bahar 

dönemine 

kaydırıldı. 

2. Sınıf Bahar 
döneminden Güz 
dönemine 

kaydırıldı,  ön 

koşulu değişti. 

LITR 210 LITR 109 
or consent 

Zorunlu 
Alan 

3 

YABANCI 
DİL 

- Alan 
Seçmeli 

3 -   - YABANCI 
DİL 

-  Alan 
Seçmeli 

3 

ECSA - Ortak 
Çekirdek 

3 -   - ECSA -  Ortak 
Çekirdek 

3 

BAHAR DÖNEMİ    2. SINIF  BAHAR DÖNEMİ  
LITR 210 LITR 209 

or consent 

Zorunlu 

Alan 

3 2. Sınıf Bahar 
döneminden Güz 

dönemine 

kaydırıldı, ön 
koşulu 
değişti. 

Kodu (eski: LITR 
311) değişti, 
3. Sınıf Güz 

döneminden 
2. Sınıf 

Bahar 

dönemine 
kaydırıldı. 

LITR 211 -  Zorunlu 

Alan 

3 

LITR 215 - Zorunlu 
Alan 

3 Kodu (yeni: LITR 
318) değişti, 2. 
Sınıf Bahar 

döneminden 3. 

Sınıf Bahar 

dönemine 

kaydırıldı. 

Kodu (eski: LITR 
315) değişti, 
3. Sınıf Bahar 

döneminden 2. 

Sınıf Bahar 

dönemine 

kaydırıldı. 

LITR 216 -  Zorunlu 
Alan 

3 

ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 -   - ALAN -  Alan 
Seçmeli 

3 

YABANCI 
DİL 

- Alan 
Seçmeli 

3 -   - YABANCI 
DİL 

-  Alan 
Seçmeli 

3 

ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 2. Sınıf Bahar 
döneminden 4. 
Sınıf Güz 

dönemine 

kaydırıldı. 

 1. sınıf Güz 
döneminden 2. 
sınıf 
Bahar dönemine 

kaydırıldı. 

ETHR -  Ortak 
Çekirdek 

3 
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ESKİ 

PROGRAM 
  3. SINIF  YENİ PROGRAM  

Ders 
Kodu 

Ön 
Koşulu 

Türü Kredis
i 

Değişiklik Yapıldı 
mı? 

Değişiklik Yapıldı mı? Ders Kodu Ön 
Koşulu 

Türü Kredisi 

GÜZ DÖNEMİ      GÜZ DÖNEMİ  
LITR 303 - Zorunlu 

Alan 
3 - - LITR 303 -  Zorunlu 

Alan 
3 
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LITR 311 - Zorunlu 
Alan 

3 Kodu (yeni: LITR 
211) değişti, 

3. Sınıf Güz 

döneminden 2. 

Sınıf Bahar 

dönemine 

kaydırıldı. 

Kodu (eski: LITR 
415), tanımı değişti 

ve ön koşul 

eklendi. 4. Sınıf 

Güz Döneminden 

3. Sınıf Güz 

dönemine 

kaydırıldı. 

LITR 316 LITR 216 
or consent 

Zorunlu 
Alan 

3 

ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 - - ALAN -  Alan 
Seçmeli 

3 

HIST 300 - Ortak 
Çekirdek 

4 - - HIST 300 -  Ortak 
Çekirdek 

4 

YABAN
CI 
DİL 

- Alan 
Seçmeli 

3 - - YABANC
I 
DİL 

-  Alan 
Seçmeli 

3 

BAHAR 

DÖNEMİ 
  3. SINIF  BAHAR DÖNEMİ  

LITR 304 - Zorunlu 
Alan 

3 - - LITR 304 -  Zorunlu 
Alan 

3 

LITR 315 - Zorunlu 
Alan 

3 Kodu (yeni: LITR 
216) değişti, 
3. Sınıf Bahar 

döneminden 2. 

Sınıf Bahar 

dönemine 

kaydırıldı. 

Kodu (eski:LITR 215) 
değişti, 2. Sınıf 
Bahar 

döneminden 3. 

Sınıf Bahar 

dönemine 

kaydırıldı. 

LITR 318 -  Zorunlu 
Alan 

3 

YABAN
CI 
DİL 

- Alan 
Seçmeli 

3 - - YABANC
I 
DİL 

-  Alan 
Seçmeli 

3 

SEÇMEL
İ 

- Genel 
Seçmeli 

3 - - SEÇMELİ -  Genel 
Seçmeli 

3 

ALAN - Alan 
Seçm

eli 

3 - - ALAN -  Alan 
Seçmeli 

3 
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EK.1. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESKİ PROGRAM 4. SINIF YENİ PROGRAM 

Ders 
Kodu 

Ön 
Koşulu 

Türü Kredisi Değişiklik Yapıldı 
mı? 

Değişiklik Yapıldı mı? Ders 
Kodu 

Ön 
Koşulu 

Türü Kredisi 

GÜZ DÖNEMİ   GÜZ DÖNEMİ 

LITR 
415 

- Zorunlu 
Alan 

3 Kodu (yeni: LITR 
316), tanımı 
değişti ve ön 

koşul eklendi. 4. 

Sınıf Güz 

Döneminden 3. 

Sınıf Güz 

dönemine 

kaydırıldı. 

2. Sınıf Bahar döneminden 
4. Sınıf 
Güz dönemine kaydırıldı. 

ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 

ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 - - ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 

SEÇM
ELİ 

- Genel 
Seçmeli 

3 - - SEÇMELİ - Genel 
Seçmeli 

3 

SEÇM
ELİ 

- Genel 
Seçmeli 

3 - - SEÇMELİ - Genel 
Seçmeli 

3 

SEÇM
ELİ 

- Genel 
Seçmeli 

3 - - SEÇMELİ - Genel 
Seçmeli 

3 

BAHAR DÖNEMİ 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ 

ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 - - ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 

ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 - - ALAN - Alan 
Seçmeli 

3 

SEÇM
ELİ 

- Genel 
Seçmeli 

3 - - SEÇMELİ - Genel 
Seçmeli 

3 

SEÇM
ELİ 

- Genel 
Seçmeli 

3 - - SEÇMELİ - Genel 
Seçmeli 

3 

SEÇM
ELİ 

 Genel 
Seçmel
i 

3 - - SEÇMELİ - Genel 
Seçmel
i 

3 
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o İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün Çift Anadal programı 

müfredatının Ek 2’deki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 
 
EK.2. İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

 
o İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün Yandal programı müfredatının 

Ek 3’deki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 
EK.3. İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI 

ŞABLONU 
 

ESKİ PROGRAM YENİ PROGRAM 

ZORUNLU ALAN DERSLERİ (3 DERS) ZORUNLU ALAN DERSLERİ (3 DERS) 

LITR 209: Literature and Culture I (veya 

LITR 311: Literature and Culture III) 

LITR 111: Introduction to Literary Theory and 

Criticism 

ESKİ PROGRAM YENİ PROGRAM 

ZORUNLU ALAN DERSLERİ (8 DERS) ZORUNLU ALAN DERSLERİ (8 DERS) 

LITR 111: Introduction to Literary Theory and 

Criticism 

LITR 109: Literature and Culture I 

LITR 201: Translating Literatures and Cultures LITR 111: Introduction to Literary Theory and Criticism 

LITR 209: Literature and Culture I LITR 201: Translating Literatures and Cultures 

LITR 210: Literature and Culture II (veya 

LITR 311: Literature and Culture III) 

LITR 210: Literature and Culture II 

LITR 303: Ottoman Literature LITR 211: Literature and Culture III 

LITR 304: Modern Turkish Literature LITR 303: Ottoman Literature ( veya LITR 216: 

English Literature to 1800) 

LITR 315: English Literature to 1800 LITR 304: Modern Turkish Literature 

LITR 415: Modern English Literature (veya 

LITR 215: American Literature) 

LITR 316: Modern English Literature (veya 

LITR 318: American Literature) 

Alan Seçmeli Dersleri (4 ders): LITR kodlu alan 
seçmelilerinden 4 ders seçebilirler. 

 

Türkçe verilen TLIT kodlu dersler (örneğin; TLIT 

202, 204, 208, 250, 251, 270) Çift Anadal için 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı 

Bölümü’nün Alan Seçmeli dersleri olarak 

sayılmazlar. 

Alan Seçmeli Dersleri (4 ders): LITR kodlu alan 
seçmelilerinden 4 ders seçebilirler. 

 

Türkçe verilen TLIT kodlu dersler (örneğin; TLIT 

202, 204, 208, 250, 251, 270) Çift Anadal için 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı Bölümü’nün 

Alan Seçmeli dersleri olarak sayılmazlar. 
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LITR 303: Ottoman Lİterature (veya 

LITR 304: Modern English Literature) 

LITR 210: Literature and Culture II 

LITR 315: English Literature to 1800 

(veya LITR 215: American Literature 

veya LITR 415: Modern English 

Literature 

LITR 211: Literature and Culture III 

Alan Seçmeli Dersleri (3 ders): LITR kodlu alan 
seçmelilerinden 3 
ders seçebilirler. 
Türkçe verilen TLIT kodlu dersler (örneğin; TLIT 
202, 204, 208, 250, 

 

251,  270)  Yandal  için  İngiliz  Dili  ve  

Karşılaştırmalı  Edebiyatı Bölümü’nün Alan 

Seçmeli dersleri olarak sayılmazlar. 

Alan Seçmeli Dersleri (3 ders): LITR kodlu alan 
seçmelilerinden 3 
ders seçebilirler. 
Türkçe verilen TLIT kodlu dersler (örneğin; TLIT 
202, 204, 208, 250, 

 

251,  270)  Yandal  için  İngiliz  Dili  ve   

Karşılaştırmalı  Edebiyatı Bölümü’nün Alan 

Seçmeli dersleri olarak sayılmazlar. 

 
 

II. 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü altında ikinci 

bir program olarak Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı’nın (IDES) 

Ek.4.’teki şekilde açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

EK.4.  

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü (MAVA) altında Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Programı (ETAS) Açılması Önerisi  
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü (MAVA) altında Endüstri Ürünleri Tasarımı 

(ETAS/IDES) Programı açılması önerilmektedir. Mevcut MAVA Bölümü TS-1 puan ile 

öğrenci kabul ederken, önerilen ETAS programının MF-4 puanı ile öğrenci kabul etmesi 

hedeflenmektedir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı (ETAS/IDES), 1) 

dünyada ve Türkiye’de giderek popülerliği artmakta olan endüstri ürünleri tasarımı ve 

etkileŞim tasarımı alanında Koç Üniversitesi‟ni öncü bir kurum haline getirmek ve 2) 

sayısal taban puanı ile öğrenci alarak mevcut öğrenci çeşitliliğini, performansını ve 

MAVA bölümünün disiplinlerarası yapısını güçlendirmek amacıyla önerilmektedir. 

Önerilen program MAVA bölümünün altında yeni bir lisans programı olarak ve %85 

mevcut bölüm derslerinden oluşacak şekilde kurgulanmıştır.  

Ek.4.1 - ETAS Programı 4 Yıllık Ders Planı  

Ek.4.2 - ETAS Programı Derslerinin MAVA Bölüm Dersleri ile IliŞkisi  

Ek.4.3 - YÖK Belgesi  
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Ek.4.1 - IDES Programı 4 Yıllık Ders Planı 
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Ek.4.2 - ETAS Programı Derslerinin MAVA Bölüm Dersleri ile İlişkisi 
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Ek.4.3 - YÖK BELGESİ 
 
MEVCUT   BÖLÜMLERE LİSANS   PROGRAMI   AÇARAK   ÖĞRENCİ 

ALINMASI İÇİN ÖLÇÜTLER VE BAŞVURU FORMATI 

 

1. PROGRAMLA  İLGİLİ BİLGİLER 

1.1. Programın adını belirtiniz.  
Endüstri Ürünleri Tasarımı 

1.2. Programın hangi fakülte ve/veya bölüm içerisinde yürütüleceğini belirtiniz.  
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi - Medya Ve Görsel Sanatlar Bölümü  

1.3. Programın kontenjanı öğretim dili ile hazırlık sınıfı bilgisini belirtiniz.  
Kontenjan: 20, Eğitim Dili: İngilizce, Hazırlık Sınıfı: Ingilizce hazırlık sınıfı  

1.4. Programın somut amaçlarını ve avantajlarını belirtiniz.  
2015 yılında Uluslararası Endüstriyel Tasarım Topluluğu Konsey’nin (ICSID) Kuzey 

Kore, Gwangju’de yapılan 29. Genel Kurulu, profesyonel pratiği komitesinin yaptığı 

yeni endüstri ürünleri tasarımı tanımı çerçevesinde
1
 bu lisans programın amacı  

● stratejik problem çözme yöntemleri kullanabilecek,  

● inovasyon içerecek,  

● ticari bir başarı potansiyeli taşıyacak,  

● daha kaliteli bir yaşam kalitesine önderlik edecek,  

● bunu inovatif ürünler, sistemler, servisler ve deneyimler (experience) ile geliştirecek  

endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmektir.  

 

Önerilen programın en önemli avantajı yukarıdaki çerçevede tanımlanan becerilere sahip 

endüstri ürünleri tasarımcısı yetiştirirken, sektörün günümüzde en fazla ihtiyaç duyduğu 

alanlardan biri olan ürün etkileşimi tasarımı boyutunu öğretecek oluşudur.  
 
Önerilen programın diğer önemli avantajı ise, öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin dünya 

çapında tanınan mühendis öğretim üyelerinden teknoloji, temel bilimler öğretim 

üyelerinden malzeme, bilişsel psikoloji öğretim üyelerinden kullanıcı deneyimi, işletme 

öğretim üyelerinden tasarım işletmeciliği gibi tasarım eğitimi için çok temel olan bilgi 

ve deneyimden disiplinlerarası bir çerçevede faydalanabilmesidir. 

 

1.5. Program başladığı takdirde, yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı 

olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız.  
Bunun için aşağıdaki ders türleri ile temel teorik ve pratik bilgi ve yeteneklerin ölçümü 

yapılacaktır:  

● stratejik problem çözme yöntemleri içini tasarım ve ilgili teorik dersler  

● inovasyon temeli için tasarım pratiği dersleri  

● ticari bir başarı vizyonu için pazarlama ve işletme odaklı dersler  

                                                      
1 Definition of Industrial Design. (n.d.). Retrieved November 10, 2015, from  
http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm 
 

 

http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm
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● kaliteli bir yaşam kalitesini anlama için sosyal ve psikoloji odaklı dersler  

● inovatif ürünler, sistemler, servisler ve deneyimler için tasarım atölyesi dersleri 

Derslerde öğrenilenlerin gerçek hayattaki karşılığı kredi karşılığı yapılacak staj 

notlamaları ile ölçülecektir. 
 

1.6. Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik geliŞmeler içerisindeki 

yerini açıklayınız.  
● Endüstri ürünleri tasarımı bu isim altında bir disiplin oluŞtuğundan beri önemli bir yer 

edinmiştir ve bu önem giderek artmaktadır.  

● Özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, internete bağlı, akıllı, 

taşınabilir ve giyilebilir cihazların tasarımının, insan-nesne, insan-bilgi, insan-sistem 

tasarımı konularının önemini giderek artırmaktadır.  

● Önerilen programda ders planı içeriği yapılırken bu önemli hususlar dikkate alınmıştır.  

 

1.7. Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte 

olan diğer programlarla iŞbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, 

işbirliğinin ne Şekilde gerçekleŞeceğini somut olarak açıklayınız.  
Önerilen program Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü altında Medya ve Görsel Sanatlar 

Lisans Programı ile iŞbirliği içerisinde olacaktır. Bu iŞbirliği seçmeli dersler esasında 

olacaktır. Buna göre  

● Alan seçmeli dersler (7 adet): Önerilen Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans 

Programı‟ndan,  

● Bölüm seçmeli dersler (6 adet): Tüm Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü alan seçmeli 

dersler kümesinden,  

● Diğer seçmeli dersler (6 adet): Tüm üniversite bünyesinde açılan seçmeli dersler 

kümesinden seçilerek, öğrenciler toplamda 19 seçmeli ders alacaktır. Seçmeli ders sayısı 

ve oranı Koç Ünivesitesinin belirlediği yüzdelere göre şekillendirilmiştir.  

 

1.8. Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılarak öğrenci alımı teklif edilmesi 

halinde önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl 

yürütüleceğini somut olarak açıklamayınız.  
● Önerilen Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı kabul edildiğinde, bölümün 

öğrenci kontenjanı ikiye bölüneceği için herhangi bir kapasite sorunu yaşanmayacaktır.  

● Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü altında yer alan mevcut Medya ve Görsel Sanatlar 

Lisans Programı ile iŞbirliği seçmeli dersler bazındadır.  

● Her yarıyıl ve her sene açılan Medya ve Görsel Sanatlar Lisans Programı bölüm 

seçmeli dersleri, tüm Koç Üniversitesi’ne açık olduğundan herhangi bir ek yük 

getirmeyeceği hesaplanmıştır.  

 

1.9. Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönlerini 

açıklayınız.  
Bu program,  

● Amerika BirleŞik Devletleri akreditasyon kurulu “National Association of Schools of 

Art and Design” (NASAD) kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır.  

● Erasmus kredilendirme sistemine uyumludur.  

● Koç Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu usul ve esaslarına uygun tasarlanmıştır.  

● Orta Doğu Teknik Universitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü Türk 

Üniversiteleri‟nin ders programı deneyimi dikkate alınmıştır.  
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● Dünyanın 1 numaralı endüstri ürünleri tasarımı eğitimi veren üniversitelerinden 

Carnegie Mellon Üniversitesi‟nin ve Delft University of Technology tasarım programları 

dikkate alınmıştır.  

● Çekirdek kadroda yer alacak öğretim üyeleri alanlarında çok deneyimli öğretim 

üyeleridir.  

 

Dolayısyla yukarıdaki detayda bir çalışma yapıldığı için iç ve dış denetimlere uygundur 

ve zayıf bir yönü bulunmamaktadır.  

 

1.10. Program hangi eğitim öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması 

düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması 

düşünülen öğrenci sayıları nedir?  

Program 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlatılacaktır. Programa ilk sene 10, ikinci 
sene 15, üçüncü seneden itibaren de 20 öğrenci alınması düşünülmektedir. Burs 
dağılımlarında YÖK’ün kıstas koyduğu oranlara dikkat edilmiştir. (4 adet %100, 2 adet 
%50, 4 adet %25, burslu 10 adet burssuz). Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında 
alınması düşünülen öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir. 
 
 
 

2017-2018 10 ( 2 adet %100, 1 adet %50, 2 adet %25 burslu, 5 adet burssuz) 

2018-2019 16 ( 3 adet %100, 2 adet %50, 3 adet %25 burslu, 8 adet burssuz) 

2019-2020 20 ( 4 adet %100, 2 adet %50, 4 adet %25 burslu, 10 adet burssuz) 

2020-2021 20 ( 4 adet %100, 2 adet %50, 4 adet %25 burslu, 10 adet burssuz) 

2021-2022 20 ( 4 adet %100, 2 adet %50, 4 adet %25 burslu, 10 adet burssuz) 

 
 

1.11. Programdan mezun olanların hangi ünvanı alacağı öngörülmektedir?  
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı  

 

1.12. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın 

bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı tanım 

modelindeki değiŞimler açısından ilişkisi var mı? açıklayınız.  
Program mezun olacaklar, serbest tasarım icraatı, tasarım firmaları, kullanıcı 

deneyimleme (UX) firmaları, kullanılabilirlik (usability) firmaları, servis tasarımı 

firmaları, elektronik ürün firmaları, dayanıklı tüketim firmaları, mobilya firmaları, devlet 

kurumları gibi kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir.  

Özelikle etkileşim tasarımı, kullanıcı odaklı tasarım, temel yazılım ve temel donanım 

bilgisine sahip endüstriyel ürün tasarımcısına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Halen bu 

alanda hizmet veren firmalar eleman ihtiyaçlarını başka alanlardan ve üniversite mezunu 

olmayan kiŞiler üzerinden kapatmak zorunda kalmaktadır. Bu program sözkonusu açığı 

kapatacak nitelikteki programlardan biri olacaktır.  

Endüstriyel ürün tasarımı tanımında temel bir değişikliğe gidilmemiştir. Köklü Türk 

Üniversitelerinin kullandığı modeller esas alınmıştır.  

 

1.13. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, 

staj, v.b.) belirtiniz.  
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Bu Lisans diploma programının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı 

asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve 

yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde 

belirlenen koşullara göre Şekillendirlmiş olup, Koç Üniversitesi açmayı planladığı bu 

lisans diploma programı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan 

asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit etmiş ve buna göre ders 

müfredatlarını oluşturmuştur. 

 

Buna göre ders kredilerinin dağılımı şöyledir: 

 

 Ders sayısı Kredi toplamı 

Zorunlu üniversite dersleri 11 33 

Zorunlu IDES lisans program dersleri 13 34 

IDES lisans programı alan seçmeli dersler 7 21 

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü seçmeli dersler 6 18 

Üniversite seçmeli dersler 6 18 

Genel Toplam 43  124 

 

Mezuniyetine yönelik 124 kredi tamamlamış öğrencinin Genel Not Ortalamasının 

(GNO) 2.00/4.00 veya üzeri olması gerekir ve mezuniyetine yönelik sayılan dersler 

için F notu almamış olması gerekir. 

 
1.14. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması 

gerekiyorsa, bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla 

işbirliğine gidilip gidilmediği konularını açıklayınız.  
Öğrenciler, IDES 307 ve IDES 403 isimli dersler kapsamında üniversitenin belirlediği 

sürelerde endüstride ve araştırma kurumlarında staj yapmak zorundadır. Staj yapılan 

kurum staj yeterliliği ile ilgili üniversitenin belirlediği belgeleri doldurarak öğrencinin 

başarılı olup olmadığını belirtir. Bu şekilde gerçekleşen staj ile öğrenci staj notunu alarak 

mezuniyet koşullarından birini yerine getirmiş olur. Bu amaçla, Koç grubu altında başta 

Arçelik, TOFAŞ, Ford OTOSAN, Koçtaş olmak üzere endüstriyel ürün tasarımı ihtiyacı 

olan birimleriyle işbirliğine gidilecektir. 

 

1.15.Yükseköğretim kurumları senatoları tarafından her diploma programı için 

Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde o düzey ve alan için öngörülen 

program ve alan yeterliliklerini karşılayacak öğrenme kazanımlarının belirlenir. 

Ders müfredatları bu öğrenim kazanımlarından bir ya da bir kaçını sağlayacak 

biçimde oluşturulur ve öğrenci çalışma yüküne göre kredilendirilir. Sınavlar 

öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarından elde ettiği 

kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır. Bu çerçevede, öğrencilerin 

alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri ve Alan Yeterlikleri dikkate alınarak dönem 

bazında gösteriniz.  

Önerilen Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı alan yeterlilikleri aşağıdaki tabloda 
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verilmiştir. 

 

1 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere 

sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere 

uygulayabilmek 
2 Endüstri Ürünleri Tasarımı kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve 

kuramı bilgilerine sahip olmak 

3 Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması 

aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve 

etik değerlere sahip olmak ve bu değerler arasındaki farklı öncelikleri 

dikkate alarak yönetebilmek 4 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanındaki kavram ve kuramları anlayabilmek, 

yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 

5 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanındaki tasarım problemlerini bağlamı 
ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve çözüm önerileri 
getirebilmek 

6 Endüstriyel tasarım alanında bilimsel araştırmayı; firma araştırması, akademik 
araştırma gibi farklı amaçlar için uygulayabilmek 

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilmek 
8 Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve 

iletişim teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik yazılımlar); 

model yapım teknikleri ile makinelerini kullanabilmek 

9 Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları 

çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek 

1 

0 

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, 

işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine 

sahip olmak ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla işbirliğine girebilmek 

1 

1 

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak 

yönlendirebilmek 

1 

2 

Bir yabancı dili kullanarak alanının terminolojisini anlayabilmek, küresel 

gelişmeleri izleyebilmek ve farklı kültürlerden meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek 

1 

3 

Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada tasarım konularını ve eğilimlerini takip 

edebilmek, yorumlayabilmek ve öngörebilmek 
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TYYÇ ve Program Yeterlilikleri İlişkisi: Sanat alanı 
 

Kategori Temel Alan Yeterliliği 

(Sanat) 

Program Yeterliliği 

Bilgi İlgili sanat alanına özgü sanat 

tarihi konusunda bilgi 

sahibidir 

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, 

zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı 

bilgilerine sahip olmak 

Bilgi Sanat ve tasarım yöntem ve 

teknikleri konusunda bilgi 

sahibidir 

Endüstriyel tasarım alanındaki 

kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere 

sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli ürün, 

hizmet ve sistemlere uygulayabilmek 

Bilgi İlgili sanat alanının ilişkili 

olduğu disiplinlerarası etkileşim 

konusunda bilgi sahibidir 

Endüstriyel tasarım alanının 

interdisipliner karakterinin gerektirdiği 

mühendislik, işletme, görsel iletişim 

alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik 

bilgilerine sahip olmak ve diğer 

disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla 

işbirliğine girebilmek 

Bilgi Araştırma yöntemleri 

konusunda bilgi sahibidir 

Endüstriyel tasarım alanında bilimsel 

araŞtırmayı; firma araştırması, akademik 

araŞtırma gibi farklı amaçlar için 

uygulayabilmek 

Bilgi Sanat ve bilim etiği konusunda 

bilgi sahibidir 

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, 

yorumlanması ve/veya uygulanması 

aŞamalarında toplumsal, kültürel, 

ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve 

etik değerlere sahip olmak ve bu 

değerler arasındaki farklı öncelikleri 

dikkate alarak yönetebilmek 

Beceri Çözümlemeye dayalı yorum 
becerisine sahiptir 

Endüstriyel tasarım alanındaki 

tasarım problemlerini bağlamı ve 

koŞulları ile birlikte tanımlayabilmek 

ve çözüm önerileri getirebilmek 
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Beceri Çok boyutlu algılayabilme, 

düŞünebilme,  tasarlayabilme, 

uygulayabilme becerisini 

geliŞtirir 

Endüstriyel tasarım alanındaki kavram 

ve kuramları anlayabilmek, 

yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 

Yetkinlik(Bağı

m sız 

ÇalıŞabilme ve 

Sorumluluk 

Alabilme) 

Tek başına, bağımsız olarak 

ve/veya grup içinde uyumlu 

ve üretken olarak çalışır 

Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili 

uygulamalarda karşılaşılan karmaşık 

sorunları çözmek için bireysel ve 

ekip üyesi olarak sorumluluk 

alabilmek 
Yetkinlik 
(Öğrenme
) 

Yaşam boyu öğrenme 
kavramını özümser 

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaŞımla değerlendirebilmek, 

öğrenme gereksinimlerini 

belirleyebilmek ve alanında sürekli 

öğrenimi kişisel olarak 

yönlendirebilmek 

Yetkinlik(Iletişi m 

ve Sosyal) 

Alanı ile ilgili konuları uzman 

ya da uzman olmayan ki 

şilere görsel, yazılı ve 

Sözlü iletişim yöntemlerini 

kullanarak etkin ve doğru 

olarak aktarır 

Nicel ve nitel verilerle desteklenen 

tasarım kavramlarını ve çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan 

kiŞilere görsel, yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilmek 

Yetkinlik(Iletişi m 

ve Sosyal) 

Bir yabancı dili kullanarak 

alanındaki bilgileri izler ve 

meslektaŞları ile iletişim 

kurar (Avrupa Dil Portföyü 

Genel Düzeyi : B1 Düzeyi) 

Bir yabancı dili kullanarak alanının 

terminolojisini anlayabilmek, 

küresel geliŞmeleri izleyebilmek ve 

farklı kültürlerden meslektaŞları ile 

iletiŞim kurabilmek 

Yetkinlik(Iletişi m 

ve Sosyal) 

Alanının gerektirdiği en az 

Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı İleri Düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte 

biliŞim ve iletişim 

teknolojilerini kullanır 

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği 

düzeyde bilgisayar tabanlı biliŞim ve 

iletişim teknolojilerini (CAD, CAID, 

ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik 

yazılımlar); model yapım teknikleri ile 

makinelerini kullanabilmek 

Yetkinlik(Alan

a Özgü) 

Sanat ve tasarım konusunda 

ulusal ve uluslararası 

değerlerin farkındadır 

Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada 

tasarım konularını ve eğilimlerini takip 

edebilmek, yorumlayabilmek ve 

öngörebilmek 
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TYYÇ ve Program Yeterlilikleri İlişkisi: Üretim ve işletme alanı 

Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği 

Bilgi Matematik, fen bilimleri ve 

kendi dalları ile ilgili 

mühendislik konularında 

yeterli altyapıya sahiptir 

Endüstriyel tasarım alanının 

interdisipliner karakterinin gerektirdiği 

mühendislik, işletme, görsel iletişim 

alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik 

bilgilerine sahip olmak ve diğer 

disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla 

işbirliğine girebilmek 

Beceri Matematik, fen bilimleri ve 

kendi alanlardaki kuramsal ve 

uygulamalı bilgileri 

mühendislik çözümleri için 

beraber kullanır 

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal 

ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olmak ve 

bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve 

sistemlere uygulayabilmek 

Beceri Bir sistemi, sistem bileşenini ya 

da süreci analiz eder ve istenen 

gereksinimleri karşılamak üzere 

gerçekçi kısıtlar altında 

tasarlar; bu doğrultuda modern 

tasarım yöntemlerini uygular 

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal 

ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olmak ve 

bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve 

sistemlere uygulayabilmek 

Yetkinlik(Bağım 

sız Çalışabilme ve 

Sorumluluk 

Alabilme) 

Bilgiye erişir ve bu amaçla 

kaynak araştırması yapar, veri 

tabanları ve diğer bilgi 

kaynaklarını kullanır 

Endüstriyel tasarım alanında bilimsel 

araştırmayı; firma araştırması, akademik 

araştırma gibi farklı amaçlar için 

uygulayabilmek 

Yetkinlik 

(Öğrenme) 

Bilgiye erişir ve bu amaçla 

kaynak araştırması yapar, veri 

tabanları ve diğer bilgi 

kaynaklarını kullanır 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Endüstriyel tasarım alanında bilimsel 

araştırmayı; firma araştırması, akademik 

araştırma gibi farklı amaçlar için 

uygulayabilmek 
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Yetkinlik 
(Öğrenme) 

Yaşam boyu öğrenmenin 

gerekliliği bilincindedir; 

bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izler ve kendini 

sürekli yeniler 

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilmek ve 

alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak 

yönlendirebilmek 

Yetkinlik 

(Öğrenme) 

Mühendislik problemlerini 

saptar, tanımlar, formüle eder 

ve çözer, bu amaçla uygun 

analitik yöntemler ve 

modelleme tekniklerini seçer 

ve uygular 

Endüstriyel tasarım alanının 

interdisipliner karakterinin gerektirdiği 

mühendislik, işletme, görsel iletişim 

alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik 

bilgilerine sahip olmak ve diğer 

disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla 

işbirliğine girebilmek 

Yetkinlik 
(Öğrenme) 

Bir sistemi, sistem bileşenini ya 

da süreci analiz eder ve istenen 

gereksinimleri karşılamak üzere 

gerçekçi kısıtlar altında 

tasarlar; bu doğrultuda modern 

tasarım yöntemlerini uygular 

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım 

problemlerini bağlamı ve koşulları ile 

birlikte tanımlayabilmek ve çözüm 

önerileri getirebilmek 

Endüstriyel tasarım alanının 

interdisipliner karakterinin gerektirdiği 

mühendislik, işletme, görsel iletişim 

alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik 

bilgilerine sahip olmak ve diğer 

disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla 

işbirliğine girebilmek 

Yetkinlik 

(Öğrenme) 

Bireysel olarak ve çok disiplinli 

takımlarda etkin olarak çalışır 
Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili 

uygulamalarda karşılaşılan karmaşık 

sorunları çözmek için bireysel ve ekip 

üyesi olarak sorumluluk alabilmek 

Yetkinlik (Iletişim ve 

Sosyal) 

Alanının gerektirdiği en az 

Avrupa Bilgisayar 

Kullanma Lisansı İleri 

Düzeyinde bilgisayar 

yazılımı ile birlikte biliŞim 

ve iletiŞim teknolojilerini 

kullanır 

Endüstriyel tasarım alanının 

gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı 

bilişim ve iletişim teknolojilerini 

(CAD, CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu 

grafik yazılımlar); model yapım 

teknikleri ile makinelerini 

kullanabilmek 

Yetkinlik (Iletişim 

ve Sosyal) 

Sözlü ve yazılı etkin iletişim 

kurar; bir yabancı dili en az 

Avrupa Dil Portföyü B1 Genel 

Düzeyinde kullanır 

 

 

 

 

 

  

Bir yabancı dili kullanarak alanının 

terminolojisini anlayabilmek, küresel 

gelişmeleri izleyebilmek ve farklı 

kültürlerden meslektaşları ile iletişim 

kurabilmek 
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Yetkinlik (Iletişim 

ve Sosyal) 

Teknik resim kullanarak 

iletiŞim kurar 

Nicel ve nitel verilerle desteklenen 

tasarım kavramlarını ve çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan 

kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilmek 

Yetkinlik (Iletişim 

ve Sosyal) 

Bilgiye erişir ve bu amaçla 

kaynak araştırması yapar, 

veri tabanları ve diğer bilgi 

kaynaklarını kullanır 

Endüstriyel tasarım alanında bilimsel 

araştırmayı; firma araştırması, akademik 

araştırma gibi farklı amaçlar için 

uygulayabilmek 

Yetkinlik (Alana 

Özgü) 

Mesleki ve etik sorumluluk 

bilincine sahiptir 

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, 

yorumlanması ve/veya uygulanması 

aşamalarında toplumsal, kültürel, 

ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve 

etik değerlere sahip olmak ve bu değerler 

arasındaki farklı öncelikleri dikkate alarak 

yönetebilmek 

Yetkinlik (Alana 

Özgü) 

Mühendislik çözümlerinin ve 

uygulamalarının evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki 

etkilerinin bilincinde 

olduğunu gösterir; girişimcilik 

ve yenilikçilik konularının 

farkındadır ve çağın sorunları 

hakkında bilgi sahibidir 

Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada 

tasarım konularını ve eğilimlerini takip 

edebilmek, yorumlayabilmek ve 

öngörebilmek 
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TYYÇ ve Program Yeterlilikleri ilişkisi:Mimarlık ve yapı alanı 

Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği 

Bilgi Bu çerçevede, alanda gerekli, 

düşünsel, söylemsel, bilimsel, 

teknolojik, estetik, sanatsal 

tarihsel ve kültürel alt yapıya 

ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir 

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, 

zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı 

bilgilerine sahip olmak 

Bilgi Ilgili alanda insan ve toplum 

odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) 

duyarlı mimari tasarım / 

planlama / tasarım / araştırma 

yöntemleri konusunda bilgi ve 

kavrayışa sahiptir 

Endüstriyel tasarım alanındaki kavram 

ve kuramları anlayabilmek, 

yorumlayabilmek ve 

değerlendirebilmek 

Bilgi Alanıyla ilgili kurumsal ve etik 

değerler konusunda bilgi ve 

kavrayışa sahiptir 

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, 

yorumlanması ve/veya uygulanması 

aşamalarında toplumsal, kültürel, 

ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel 

ve etik değerlere sahip olmak ve bu 

değerler arasındaki farklı öncelikleri 

dikkate alarak yönetebilmek 

Bilgi Ilgili alanın tarihsel, coğrafi, 

toplumsal ve kültürel bağlam 

içindeki yerine / önemine iliŞkin 

bilgi ve kavrayışa sahiptir 

Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada 

tasarım konularını ve eğilimlerini takip 

edebilmek, yorumlayabilmek ve 

öngörebilmek 

Beceri Mimari tasarım / planlama / 

tasarım etkinlikleri ve 

araŞtırmaları için söylem, kuram 

ve kılgı (pratik) bütünlüğünü 

sağlama becerisine sahiptir 

Endüstriyel tasarım alanındaki 

kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere 

sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli 

ürün, hizmet ve sistemlere 

uygulayabilmek 

Beceri Alanıyla ilgili kuramsal / 

kavramsal bilgiyi, bilişsel ve 

kılgısal becerileri, araştırma 

yöntem ve tekniklerini kullanır 

Endüstriyel tasarım alanında bilimsel 

araştırmayı; firma araştırması, akademik 

araştırma gibi farklı amaçlar için 

uygulayabilmek 

Beceri Alternatif mimari tasarım, 

planlama kurguları ve çözümleri 

geliŞtirebilme becerisine sahiptir 

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım 

problemlerini bağlamı ve koşulları ile 

birlikte tanımlayabilmek ve çözüm 

önerileri getirebilmek 
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Yetkinlik 

(Bağımsız 

ÇalıŞabilme ve 

Sorumluluk 

Alabilme) 

Alanıyla ilgili bireysel 

çalışmaları bağımsız olarak 

yürütür ve çok disiplinli, 

disiplinler arası ve disiplinler 

üstü çalışmalarda bireysel ve 

ortak sorumluluk alır. Bunun için 

gerekli özgüvene ve yetkinliğe 

sahiptir 

Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili 

uygulamalarda karşılaşılan karmaşık 

sorunları çözmek için bireysel ve ekip 

üyesi olarak sorumluluk alabilmek 

Endüstriyel tasarım alanının 

interdisipliner karakterinin 

gerektirdiği mühendislik, işletme, 

görsel iletişim alanlarının ilgili 

kuramsal ve metodolojik bilgilerine 

sahip olmak ve diğer disiplinlerle, 

örgütlerle, firmalarla işbirliğine 

girebilmek 

Yetkinlik 

(Öğrenme) 

Yaşam boyu öğrenme bilinciyle 

hareket eder 

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değer lendireb i lmek , 

öğrenme gereksinimlerini 

belirleyebilmek ve alanında sürekli 

öğrenimi kişisel olarak 

yönlendirebilmek 

Yetkinlik (Iletişim 

ve Sosyal) 

Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi 

ve kurumları bilgilendirir, 

düŞüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve 

görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel 

ve nitel verilerle destekleyerek 

uzman olan ve olmayan kişilerle 

paylaŞır 

Nicel ve nitel verilerle desteklenen 

tasarım kavramlarını ve çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan 

kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilmek 

Endüstriyel tasarım alanının 

interdisipliner karakterinin 

gerektirdiği mühendislik, işletme, 

görsel iletiŞim alanlarının ilgili 

kuramsal ve metodolojik bilgilerine 

sahip olmak ve diğer disiplinlerle, 

örgütlerle, firmalarla iŞbirliğine 

girebilmek 

Yetkinlik (Iletişim 

ve Sosyal) 

Toplumsal sorumluluk bilinciyle 

yaşadığı sosyal çevre için projeler, 

işbirlikleri ve etkinlikler düzenler 

ve bunları uygular 

Endüstriyel tasarım alanının 

interdisipliner karakterinin 

gerektirdiği mühendislik, işletme, 

görsel iletişim alanlarının ilgili 

kuramsal ve metodolojik bilgilerine 

sahip olmak ve diğer disiplinlerle, 

örgütlerle, firmalarla işbirliğine 

girebilmek 
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Yetkinlik (Iletişim 

ve Sosyal) 

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil 

Portföyü B1 Genel Düzeyinde 

kullanarak alanındaki gelişmeleri 

izler ve meslektaşları ile etkili 

iletiş-im kurar 

Bir yabancı dili kullanarak alanının 

terminolojisini anlayabilmek, küresel 

gelişmeleri izleyebilmek ve farklı 

kültürlerden meslektaŞları ile iletişim 

kurabilmek 

Yetkinlik (Iletişim 

ve Sosyal) 

En az Avrupa Bilgisayar 

Kullanma Lisansı Ileri Düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte 

alanının gerektirdiği bilişim (bilgi 

ve iletişim) teknolojilerini 

etkileşimli olarak kullanır 

Endüstriyel tasarım alanının 

gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı 

biliŞim ve iletişim teknolojilerini (CAD, 

CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik 

yazılımlar); model yapım teknikleri ile 

makinelerini kullanabilmek 

Yetkinlik 
(Alana Özgü) 

Meslek alanında, mesleki 

uygulamada ve mesleki 

araştırmalarda, etik ve davranış 

kurallarına ilişkin kavrayış, 

davranma alışkanlığı ve 

toplumsal sorumluluk bilinciyle 

hareket eder 

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, 

yorumlanması ve/veya uygulanması 

aşamalarında toplumsal, kültürel, 

ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel 

ve etik değerlere sahip olmak ve bu 

değerler arasındaki farklı öncelikleri 

dikkate alarak yönetebilmek 

Yetkinlik(Al

ana Özgü) 

Mimari tasarım / planlama / 

tasarım süreçlerinde olası 

toplumsal, çevresel ve etik 

sonuçlarını dikkate alarak karar 

verebilmek için gerekli temeli 

oluşturacak verileri toplar, 

değerlendirir ve yorumlar 

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, 

yorumlanması ve/veya uygulanması 

aşamalarında toplumsal, kültürel, 

ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel 

ve etik değerlere sahip olmak ve bu 

değerler arasındaki farklı öncelikleri 

dikkate alarak yönetebilmek 
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Yeni açılacak program için öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler 

dönem bazında aŞağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Öğrencilerin alacakları zorunlu dersler ve alan seçmeli dersleri ile alan 

yeterlilikleri arasındaki ilişki aŞağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 
Düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşların katkısıyla, ders bazında öğrenme 

kazanımlarının program yeterliliklerini ve ders müfredatının da dersin öğrenme 

kazanımlarına ne düzeyde sağladığı ders bazındaki kredilerin ise öğrenci çalışma 

yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan bu 

işlemin nasıl yürütüleceğinin açıklaması 
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Bu program,  

● programın 4 yılı aktif hale geldiğinde ve ilk mezun verildiği yıldan itibaren Amerika BirleŞik Devletleri 

Akreditasyon Kurulu “National Association of Schools of Art and Design” (NASAD) kriterlerine 

uygunluğu için akreditasyon başvurulacaktır.  

● Erasmus kredilendirme sistemine uygunluk belgesi alınacaktır.  

● Koç Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu usul ve esaslarına uygun tasarlanmıştır.  

● Köklü Türk Üniversiteleri’nin ders programı deneyimi dikkate alınmıŞtır.  

● Dünyanın 1 numaralı endüstri ürünleri tasarımı eğitimi veren üniversitelerinden Carnegie Mellon 

Üniversitesi‟nin ve Delft University of Technology tasarım programları dikkate alınmıŞtır.  

● çekirdek kadroda yer alacak öğretim üyeleri alanlarında çok deneyimli öğretim üyeleridir.  

 

Koç Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde Koç Üniversitesi Kalite 

Kurulu‟nu oluŞturmuş ve programların öğrenme kazanımlarının ölçülmesi ile ders bazında öğrenme 

kazanımlarının program çıktıları ile ilişkilendirilmesi baŞta olmak üzere bir programın iç değerlendirmesi 

için gerekli tüm parametreleri ölçümlemeye yönelik çalıŞmalara baŞlamıŞtır.  

Daha önce bu amaçla oluşturulmuş olan ve öğretim üyelerinin Bologna Süreci kapsamındaki tüm 

değerlendirmeleri (öğrenci yüküne dayalı kredi hesaplaması, ders öğrenme kazanımlarının program 

çıktıları ile ilişkilendirilme matrisi, vb.) yürütebildikleri blgn.ku.edu.tr portali de bu çerçevede 

güncellenmektedir.  

 

1.16. Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları Ek-

1'deki örneğe göre belirtiniz.  
Ek 1’de belirtilmiştir.  

 

1.17. Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen 

ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz.  
Bu ikinci öğretim program değildir; normal lisans programıdır.  

 

2. AKADEMİK ALTYAPI  

2.1. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-2'de (Ek2a ve Ek2b) verilen 

tabloyu doldurunuz.  
Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları listesi Ek-2’de verilmiştir.  

 

2.2. Ek-2 deki tablolarda belirtilen öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, Ek-3'te verilen örneğe göre 

hazırlayınız.  
Önerilen programda ders verecek öğretim elemanlarının özgeçmişleri Ek-3’de verilen örneğe göre 

hazırlanmıŞ ve baŞvuru dosyasına eklenmiştir.  

 

2.3. Programın yürütülebilmesi için araştırma görevlisine ve yardımcı personele (uzman, teknisyen, 

v.b.) gerek varsa, bunların sayısı ve yeterliliği hakkında bilgi veriniz.  
Teknoloji ve Malzeme dersi için 1 mühendis çalışan, kullanıcı deneyimleri için 1 psikolog çalışan 

mevcuttur. Bu sayı yeterlidir; ek yeni elema gerek yoktur.  

 

3. FİZİKİ ALTYAPI  
 3.1. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m2) ve sınıf adedi, 
sınıfların m2 olarak alanlarını belirtiniz. 

Koç Üniversitesinde sınıf alanları tüm fakülte ve enstitüler tarafından ortak kullanıma açık olduğundan 

aşağıda tüm Rumelifeneri yerleşkesi için ilgili alanlar belirtilmiştir. 
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BİNALAR DERSLİK VE AMFİ 

 
 
İDARİ  BİLİMLER 

36 adet 

2186 m2 

           1227 kiŞi 
 
 
FEN 

11 adet 

673,9 m2 

381 kiŞi 

SOSYAL BİLİMLER 18 adet 

1360 m2 

824 kiŞi 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 18 adet 

1245 m2 

702 kiŞi 

TIP FAKÜLTESİ 1 adet 

            95,5 m2 

              49 kiŞi 

ÖĞRENCİ  MERKEZİ 7 adet 

            619 m2 

360 kiŞi 
 

3.2. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesini belirtiniz.  
Tüm derslikler ve atölyeler, projeksiyon cihazlı, sunum için bilgisayar donanımlı, kablosuz internet 

bağlantılı, beyaz tahtalıdır. Kapasiteleri madde 3.1‟deki tablodadır.  

 

3.3. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b. gerekli ise, bunların 

neler olduğunu açıklayınız.  
Madde 3.4‟deki tabloda gösterilmiŞtir. Ek yeni bir mekan gerektirmemektedir.  

 

3.4. Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.'nin alanları (m2) kapasiteleri, (aynı zamanda 

kaç öğrencinin beraber çalıŞabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.  
Mevcut laboratuvar, uygulama alanı ve stüdyo alanları ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda 

 

STÜDYO (Alan, öğrenci kapasitesi) Donanım 

YAPIM STÜDYOSU 

(35.60m2, 20 öğrenci için) 

● 6 adet iMAC bilgisayar 

● HP Z620 masaüstü bilgisayar 

● 24" Dual monitör 

● Genelec ses sistemi 

TASARIM STÜDYOSU ● Panasonic projektör (1920 x 
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3m2,20 öğrenci için) 1200,Hdmi/Vga) 

● DA-LITE ekran (152 x 244 cm - 

113" in.) 

● Extron ses sistemi 

● 6 adet Dell 7020 I7 Intel bilgisayar 

● Dell 24" monitör 

SES KAYIT STÜDYOSU 

(32m2,20 öğrenci için) 

● M-AUDIO Project Mix I/O 8 

kanal dijital ses mikseri 

● Mac Pro Bilgisayar Dual Display 

24" 

● JBL LSR6325P-1/230 50W aktif 

                 operatör Dinleme monitörü 

● AKG D5 dinamik vokal mikrofon 

● AKG C5 condenser vokal mikrofon 

● Rode podcaster USB USB 

neodim cardioid mikrofon + 

SM6+PSA1 

● Konig&Meyer akrobat 

mikrofon standı 

● NEUTRIK bağlantı 

konnektörleri (XLR,Jack,) 

Imalat atölyesi 63 m2 ● Torna, 

● freze, 

● lazer- kesim aletleri 

 

3.5. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sinif, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) 

gerekiyorsa, bunlarin ne zaman tamamlanabileceğini belirtiniz.  
Gerektirmiyor.  

 

3.6. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarinin dökümünü veriniz ve bunlarin hangi 

amaçlarla kullanildiğini belirtiniz. Önerilen programda kullanilacak olan bilgisayar ekipmanlari ile 

bilgisayar yazilimlarinin dökümünü ve ek olarak alinmasi düŞünülen bilgisayar ekipmanlari ile 

bilgisayar yazilimlarinin dökümünü belirtiniz.  
Eğitim-öğretim için kullanilan mevcut bilgisayar altyapisi madde 3.1 ve 3.4 „de gösterilen tablodaki atölye, 

stüdyo ve siniflara dağilmiŞtir. Bu siniflarda kullanilan lisansli yazilimlar aŞağidaki gibidir.  

 

Bu stüdyolarda kullanilan mevcut yazilimlar  
● Adobe Illustrator  

● Adobe Photoshop  

● Adobe Premier  

● Adobe After effects  

● Adobe Audition  

● Adobe Indesign  

 

Açilmasi düŞünülen yeni program için gereken yazilimlar  
● Rhinoceros  

● Autodesk 3D Studio Max Design  

● Keyshot  
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● Vray  

 

 3.7. Laboratuvarlarda bulunmasi gereken ve değeri 5.000 ABD dolarindan daha fazla olan 

ekipmanlarin adlari için Ek-4'te verilen tabloyu doldurunuz.  
Bulunmamaktadir.  

 

3.8. Programin yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yilda ne kadarlik mali kaynağa 

ihtiyaç olduğunu belirtiniz.  
Yıllık 5,000 TL. sarf malzemesi gerekmektedir. Dekanlık bütçesinde bu anlamda gerekli düzenlemeler 

vardir.  

 

3.9. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan 

kitaplarin toplam sayisini belirtiniz. Mevcut kitaplardan basim tarihi 1990 yilindan sonra olanlarin 

adlarini bir liste halinde veriniz.  
Programla doğrudan ilgili 160 tane kitap kütüphanemizde bulunmaktadir. Listesi Ek 5’dedir.  

 

3.10. Önerilen programla ilgili olarak gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanaklari belirtiniz 

(kantin, kafeterya, vb).  
Yeni program kapsaminda gelecek öğrenciler de okulumuzun mevcut sosyal olanaklarindan 

yararlanabileceklerdir. Ek sosyal olanaklar planlanmasi gerekmemektedir. Detayli bilgiler aşağida 

listelenmiştir:  

- Toplam 910 kişi kapasiteli 4 adet kütüphane (merkez bina, HYO kütüphanesi, ANAMED birim 

kütüphanesi, VEKAM kütüphanesi ve arŞivi)  

- Konferans salonlari (4 adet)  

- Okuma Salonlari (12 adet)  

- Kapali spor salonu  

- Kapali buz pateni pisti  

- Açik ve kapali yüzme havuzu  

- Tenis kortu  

- Açik futbol sahasi  

- Öğrenci senatosu toplanti salonu  

- Mezunlar Derneği  

- Öğrenci Kulüpleri  

- Kuaför  

- Banka, Posta Merkezi, PTT  

- Kitapçi  

- Mağaza  

- Yemek Salonlari, kantin, büfeler  

- Market  

 

 

III. 2016 Güz döneminden itibaren MAVA 355 : Selected Topics in MAVA: Prototyping for Design dersinin 

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde alan seçmeli olarak açılması önerisi uygun bulunarak oy birliğiyle 

kabul edilmiştir.  
 

MAVA 355: Selected Topics in MAVA: Prototyping for Design  
Introduction to the practices and methods of prototyping for design. Practicing different approaches to 

prototyping, including physical prototypes (paper, mock-ups, electronics and others) and digital 

prototypes (sketching, video prototyping and visualization tools). Focus on the importance of low-
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fidelity prototypes and highlights how it bridges to high-fidelity prototype. Final project on one of the 

approaches (physical or digital).  

Credits:3 

 

 

MAVA 355: Mavadan Seçilmiş Konular: Tasarım için Prototipleme  
Prototiplemenin uygulama alanları ve metodlarının etkileĢim tasarımı çerçevesinde tanıtımı. 

Prototiplemenin farklı yaklaşımları; fiziksel (kağıt, model, elektronik vb.) ve dijital prototipleme (eskiz, 

video prototipleme ve görselleştirme araçları). DüĢük doğruluk prototiplemenin önemi ve bunların 

nasıl yüksek doğruluk prototipe dönüşeceği. Final projesi için bu yaklaşımlardan birinin (fiziksel ya da 

dijital) çalışılması.  

Kredi:3 

 

 5.1. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü altında ikinci bir lisans 

programı olarak açılacak olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı’ndan mezun olacak 

öğrencilere verilecek diplomaların aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

           Türkçe Adı: Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 

              Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı  

 

          İngilizce Adı: Department of Media and Visual Arts  

               Industrial Design Undergraduate Programme (BSc. Degree). 

6. Mühendislik Fakültesi’nin 06.05.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının görüşülmüş 

ve Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinin 

müfredatında aşağıdaki ön koşul değişikliklerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course 

Code/Name Prerequisite 

MECH 391-

SUMMER 

PRACTICE II MECH 291-SUMMER PRACTICE I 

INDR 291- 

SUMMER 

PRACTICE I 

INDR 100- INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ENGINEERING ve 

INDR 252- APPLIED STATISTICS 262- INTRODUCTION TO 

OPTIMIZATION METHODS 

INDR 391-

SUMMER 

PRACTICE II INDR 291- SUMMER PRACTICE I 


