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GÜNDEM
1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
2. Önkoşulu bulunan tüm derslerin, dersi veren öğretim elemanının onayı olduğu takdirde önkoşulu
alınmadan alınabilmesi önerisinin görüşülmesi.
3. Vize mazeret sınavlarının yapılacağı günlerin Kayıt ve Kabul Müdürlüğü tarafından belirlenmesi
önerisinin görüşülmesi.
4. Koç Üniversitesi Bütünleme Sınavları Uygulama Esasları’nda yapılan değişikliklerin görüşülmesi.
5. Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KUAR) açılması
önerisinin görüşülmesi.
6. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yandal Programı şablonunda değişiklik
yapılması önerisinin görüşülmesi.
7. ETHR 107 kodlu dersin 2014 Yaz Dönemi itibariyle çekirdek program kapsamında açılması önerisinin
görüşülmesi.
8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2014/08 no.lu Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2014/09 no.lu Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.
10. Tıp Fakültesi’nin 2014/01 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.
11. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2014/06 no.lu Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.
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12. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2014/04 sayılı Enstitü Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.
13. İşletme Enstitüsü’nün 2014/03 sayılı Enstitü Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi.

KARAR
1. Prof. Dr. Sami Gülgöz’ün başka akademik bir toplantıya katılımı gerekliliği nedeniyle, Prof. Dr. Evren
Keleş’in bir ameliyatta görev alması nedeniyle ve Yrd. Doç. Dr. Lemi Baruh’un yıllık izinde olması
nedeniyle Üniversite Akademik Kurul Toplantısı’na katılamama mazeretleri oybirliği ile kabul
edilmiştir.
2. Önkoşulu bulunan tüm derslerin, dersi veren öğretim elemanının onayı olduğu takdirde önkoşulu
alınmadan alınabileceğine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
3. Vize mazeret sınavlarının yapılacağı günlerin Kayıt ve Kabul Müdürlüğü tarafından belirlenmesi
önerisi ile ilgili bir önerge hazırlanmasına ve bu önergenin bir sonraki Üniversite Akademik Kurul
Toplantısı’nda gündem maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Koç Üniversitesi Bütünleme Sınavları Uygulama Esasları’nda yapılması önerilen değişiklikler
görüşülmüş ve EK-1’deki haliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.
Bu çerçevede, Yatay Geçiş Yönergesi’nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
6. TEMEL PRENSİPLER
6.2. Kurum içi yatay geçiş başvuruları Güz ve Bahar yarıyılları öncesinde, kurumlar arası yatay geçiş
başvuruları ise sadece Güz yarıyılı öncesinde kabul edilir. Kurum içi yatay geçiş başvurularının Güz
dönemi öncesinde Ağustos ayının ilk iş gününe kadar, Bahar dönemi öncesinde Ocak ayının ilk iş
gününe kadar, kurumlar arası yatay geçiş başvurularının ise Ağustos ayının ilk iş gününe kadar Kayıt
ve Kabul Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.
5. Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KUAR) açılması
önerisi görüşülmüş ve ilgili başvuru dosyasının YÖK’e sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yandal Programı şablonuna sehven eklenen
PHIL 402 kodlu CRITICAL PHILOSOPHY OF RACE dersinin çıkarılıp, yerine PHIL 301 kodlu
CONTEMPORARY POLITICAL THEORY dersinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. ETHR 107 kodlu dersin 2014 Yaz Dönemi itibariyle çekirdek program kapsamında açılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
ETHR 107: Cinsiyetçilik ve Ayrımcılık
Cinsiyetçilik, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına disiplinlerarası bir açıdan yaklaşarak,
“kadınların insan haklarının” çeşitli boyutlarının tarihsel, hukuki, felsefi ve sosyolojik incelenmesi.
Konunun biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, baskı, eşitlik, hakkaniyet, adalet, kesişimsellik,
kültürel görecelik ve haklar gibi temel kavramlar ve konular üzerinden çalışılması.
Kredi: 3
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ETHR 107: Sexism and Discrimination
Investigation of sexism, discrimination and gender equality from an interdisciplinary perspective to
explore various aspects of “women’s human rights” from historical, legal, philosophical as well as
sociological perspectives. Examination of concepts such as sex, gender, oppression, equality, equity,
justice, intersectionality, cultural relativism and rights.
Credits: 3
8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2014/08 no.lu Fakülte Kurul Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki
kararlar alınmıştır:
6.1. ECON 481 dersinin içeriğinin 2014 Güz dönemi itibariyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
oybirliği ile kabul edilmiştir.
ESKİ
ECON 481 - TÜRKİYE EKONOMİSİ (eş tanımlı: INTL 410)
Türkiye ekonomisi ve Türk iktisadi kurumları: ekonominin yakın tarihi. Türk toplumunun
ekonomik süreçlerinde devletin ve belli başlı siyasi oyuncuların rolü. Güncel politika konuları
ve Türkiye"nin uluslararası ekonomik ilişkileri.
Önkoşul : ECON 202 veya öğretim üyesinin onayı
ECON 481 - TURKISH ECONOMY (cross-listed INTL 410)
Introduction to Turkish economy and Turkish economic institutions: Recent history of the
economy; the role of the state and other political actors in the economic processes of Turkish
society; current policy issues and external economic relations of Turkish economy.
Prerequisites : ECON 202 or consent of the instructor
YENİ
ECON 481- TURKISH ECONOMY
Introduction to Turkish economy and Turkish economic institutions: Recent history of the economy;
Inward vs outward strategies, political institutions and long-term growth performance; Short-run
economic fluctuations, inflation and unemployment; Monetary, fiscal and ex change rate policies;
Trade and international competitiveness of the industry; Capital flows, foreign direct investment and
privatization; Impact of the local and global financial crises on the economy.
Prerequisites : ECON 202 or consent of the instructor
ECON 481 - TÜRKİYE EKONOMİSİ
Türkiye ekonomisi ve Türk ekonomik kurumlarına giriş: Ekonominin yakın dönem tarihi; İçe- ve dışadönük stratejiler, siyasi kurumlar ve uzun-vadede büyüme; Kısa-dönemli iktisadi dalgalanmalar,
enflasyon ve işsizlik; Para, mali ve döviz kuru politikaları; Dış ticaret ve sanayinin uluslararası rekabet
gücü; Sermaye akımları, doğrudan uluslararası yatırımlar ve özelleştirme; Yerel ve küresel krizlerin
ekonomi üzerindeki etkisi.
Önkoşul : ECON 202 veya öğretim üyesinin onayı
6.2. INTL 410 dersinin başlığının ve içeriğinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve bu dersin yeni bir
Ekonomi Bölümü dersi (ECIR 410) ile eş tanımlı sayılması önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir.
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ESKİ
INTL 410 - TÜRKİYE EKONOMİSİ I (eş tanımlı: ECON 481)
Türk ekonomisi ve ekonomik kurumlarına giriş: ekonominin yakın geçmişi; Türk ekonomik
süreçlerinde devletin ve diğer siyasal aktörlerin rolü; güncel politika konuları ve Türkiye"nin dış
ekonomik ilişkileri.
Önkoşul : ECON 202 veya öğretim üyesinin onayı
INTL 410 - TURKISH ECONOMY I (cross-listed ECON 481)
Introduction to Turkish economy and Turkish economic institutions: Recent history of the economy;
the role of the state and other political actors in the economic processes of Turkish society; current
policy issues and external economic relations of Turkish economy.
Prerequisites : ECON 202 or consent of the instructor
YENİ
INTL 410 - POLITICAL ECONOMY OF TURKEY (cross-listed ECIR 410)
Introduction to the role of the state and other political actors in Turkish economic development from a
comparative and global political economy perspective; key policy phases and institutional
transformations; the role of multilateral institutions ; the politics of economic crises and reforms;
regional integration and external economic relations of the Turkish economy; the political economy of
trade and capital flows; poverty, inequality, labor market dynamics and social policy: gender and
environmental dimensions of Turkish development.
Prerequisites : ECON 202 or consent of the instructor
INTL 410- TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİĞİ (eş tanımlı: ECIR 410)
Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik
ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal
dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin
bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik
ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin
kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.
Önkoşul : ECON 202 veya öğretim üyesinin onayı
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2014/09 no.lu Fakülte Kurul Tutanağı görüşülmüş olup,
“Philosophy, Politics and Economics (PPE) - Felsefe, Politika ve Ekonomi” sertifika programının
açılması ve aşağıda belirtilen kuralların dikkate alınması oybirliği ile kabul edilmiştir.
 Bu program Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Felsefe programlarına bağlıdır.
 INTL 101, ECON 100 veya ECON 110, PHIL 101 ve 3 adet seçmeli ders toplam 6 ders alan her
öğrenci PPE sertifikası almaya hak kazanabilir.
 Yukarıda belirtilmiş olan derslerin ortalamalarının en az 2.70/4.00 olması gerekmektedir. Bu
ortalamanın altına düşen öğrenciler sertifika alamazlar.
 Bu dersleri tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler sertifikalarını Mezuniyet
zamanında diploma ile beraber alabilirler.
 Ekonomi, Felsefe veya Uluslararası İlişkiler programlarında okuyan bir öğrenci kendi bölümü
dışındaki iki bölümden en az birer seçmeli ders almalıdır.
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 (Bu üç programın dışında bir programın öğrencisi ise Ekonomi, Felsefe veya Uluslararası İlişkiler
programlarının en az ikisinden 3 seçmeli ders almalıdır.
(Zorunlu dersler):
INTL 101-Introduction to Political Science
PHIL 101- An Introduction to Philosophy and Philosophical Thinking
ECON 100- Principles of Economics or ECON 110, Introduction to Economics and Strategic Behavior
Teori (Seçmeli dersler):
INTL 203- Introduction to International Relations
INTL 204- Introduction to Comparative Politics
PHIL 215- Epistemology
ECON 201- Intermediate Microeconomics
ECON 202- Intermediate Macroeconomics
ECON 333- Game Theory and Strategy
Tarih (Seçmeli dersler):
INTL 308- History of Political Thought
PHIL 213- Ancient Philosophy
PHIL 217- Modern Philosophy
Seçilmiş Konular (Seçmeli dersler):
INTL 313- Introduction to Global Political Economy
INTL 325- Gender and Politics
INTL 406- Contemporary Issues in Turkish Politics
INTL 440- Religion, Secularism, and Democracy in the World
INTL 475- Politics of Ethnicity and Nationalism
PHIL 216- Ethics
PHIL 330- Applied Ethics
PHIL 401- Political Philosophy
ECON 322-International Finance
ECON 340-Public Finance
ECON 480- The Economics of Institutions
ECON 481- Turkish Economy
10. Tıp Fakültesi’nin 2014/01 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
8.1. 2014-2015 akademik yılında ilk kez uygulanacak olan 5. sınıf ders programının, blok başlık ve
içerikleri aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir.
START
DATE

CLERKSHIP CODE

CLERKSHIP TITLE

END/EXA
M DATE

01.08.2014

MELC 501

ELECTIVE CLERKSHIP

30.07.2014

01.09.2014

MELC 502

ELECTIVE CLERKSHIP

29.08.2014

01.10.2014

MSKL 503

DISEASES OF MUSCULOSKELETAL
SYSTEM

21.11.2014
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24.11.2014

NRVS 504

DISEASES OF NERVOUS SYSTEM AND
PSYCHIATRY

26.12.2014

29.12.2014

RURD 505

DISEASES OF REPRODUCTIVE AND
UROGENITAL SYSTEMS

30.01.2015

MAKE UP EXAMS

13.02.2015

SEMESTER BREAK

13.02.2015

02.02.2015
16.02.2015

SENS 506

OPHTALMOLOGY,
EAR-NOSETHROAT AND DERMATOLOGY

20.03.2015

23.03.2015

CRVD 507

CARDIOLOGY,
CARDIOVASCULAR
SURGERY, PULMONARY MEDICINE
AND THORACIC SURGERY

08.05.2015

11.05.2015

PEDI 508

PEDIATRICS
SURGERY

12.06.2015

13.06.2016

AND

PEDIATRIC

MAKE UP EXAMS

26.06.2015

SUMMER BREAK

30.06.2015

MSKL 503 DISEASES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Multidisciplinary approach to the diagnosis and treatment of musculoskeletal disorders. The students
will have theoretical and practical training in the emergency departments, outpatient clinics, operating
rooms and inpatient sections of the hospital dedicated to Orthopedics, Physical Therapy and
Rehabilitation, Rheumatology, Hand Surgery, Spine, Radiology and Algology. The program will
include basic science topics related to clinical medicine; lectures, seminars, panels, clinical
presentations, examination of laboratory tests, evaluation of pathologic findings and diagnostic
imaging studies and related topics. The topics will cover musculoskeletal traumas, degenerative and
metabolic diseases, developmental abnormalities of musculoskeletal system, sports medicine,
infectious diseases of bone and joints, tumors of bones, cartilage and soft tissues, rheumatologic
diseases, and pain management in musculoskeletal system.
MSKL 503 KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Bu blokta öğrenciler acil servisler,
poliklinikler, ameliyathaneler ve yataklı servislerde Ortopedi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,
Romatoloji, El Cerrahisi, Omurga, Radyoloji ve ve Algoloji bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim
alacaklar. Programda klinik bilimlere destek olacak temel bilim konuları; dersler, seminerler, paneller,
klinik sunumlar, laboratuvar bulgularının incelenmesi, patolojik bulgular ve radyodiagnostik
çalışmaların yorumlanması ve ilgili konular yer alacak. Ana başlıklar içinde kas-iskelet sistemi
travmaları, dejeneratif ve metabolik hastalıklar, kas-iskelet sisteminin gelişimsel anomalileri, spor
tıbbı, kemik ve eklemlerin enfeksiyonları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik
hastalıklar ve kas-kemik hastalıklarında ağrı yönetimi bulunacak.
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NRVS 504 DISEASES OF NERVOUS SYSTEM AND PSYCHIATRY
Multidisciplinary approach to diseases of the nervous system and psychiatric disorders. Review of
physiology, pathology and pharmacology as related to nervous system. Principles of diagnosis and
treatment of common psychiatric and nervous diseases. Infections, trauma, vascular, degenerative
diseases and tumors of the nervous system. Management of adult and pediatric patients in the
emergency setting, outpatient and inpatient clinics and intensive care units. Surgical approaches to the
nervous system diseases. The students will participate in the proceedings of the Departments of Adult
and Pediatric Neurology, Adult and Pediatric Psychiatry, Neurosurgery, Emergency Departments,
Critical Care, Algology etc. The program will include lectures, panels, symposia, clinical
presentations, laboratory, pathologic and imaging demonstrations etc.
NRVS 504 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE PSİKİYATRİ
Sinir sistemi hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Sinir sistemine yönelik
fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi. Sık görülen psikiyatrik ve sinir
sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler,
dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocukluk çağı hastaları, acil servisler, poliklinikler,
yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım yer
alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri,
Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım ve Algoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaklar. Programda
dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin
demonstrasyonları yer alacak.
RURD 505 DISEASES OF REPRODUCTIVE AND UROGENITAL SYSTEMS
Multidisciplinary approach to the diagnosis and management of reproductive, urogenital and
endocrine disorders. Common urogenital diseases of children and adults. Basic principles of urogenital
examination and imaging. Obstructive diseases of the urinary system, infections, renal diseases and
failure, neoplasms of urogenital region, disorders of human sexuality, management of obstetric patient,
reproductive endocrinology, physiology of pregnancy, contraception, obstetric problems, infections
and neoplastic diseases of female urogenital system, benign and malignant diseases of breast will be
covered. Program will include lectures, seminars, practical sessions and clinical presentations.
RURD 505 ÜREME VE ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
Üreme, ürogenital ve endokrin sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Çocuk ve erişkinlerin sık
görülen ürogenital bozuklukları, ürogenital bölgede muayene ve görüntüleme, idrar yollarının
obstrüktif hastalıkları, enfeksiyonlar, börek hastalıkları ve yetmezliği, ürogenital bölgenin neopalstik
hastalıkları, insan cinsellik bozuklukları, obstetrik hastanın yönetimi, reprodüktif endokrinoloji,
gebelik fizyolojisi, kontrasepsiyon, gebelik problemleri, kadın ürogenital sisteminin enfeksiyonları ve
neoplastik hastalıkları, memenin benign ve malign hastalıkları konuları ele alınacaktır. Program
dersler, seminerler, paneller, klinik sunumlar ve uygulamalar içerecektir.
SENS 506 OPHTALMOLOGY, EAR-NOSE-THROAT AND DERMATOLOGY
Multidisciplinary approach to diseases of the eyes, ears, nose-throat and head, and neck region and
skin. Basic scientific concepts related to vision and hearing will be reviewed. Common
ophthalmologic problems such as refractive disorders, ocular trauma and emergencies, glaucoma,
retinal diseases, uveitis, diseases of ocular adnexa etc. will be covered. Terminology of skin diseases,
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common skin disorders, disorders of pigmentation, immunological disorders, sexually transmitted
diseases, and dermatologic emergencies will be studied. Plastic surgical approaches to skin injuries,
wound healing, maxillofacial trauma, management of skin tumors and reconstructive surgical
techniques will be demonstrated. Hearing loss, vertigo, tinnitus, otitis media, diseases of nose and
paranasal sinuses, epistaxis, salivary gland and laryngeal disorders, upper respiratory tract obstruction,
foreign bodies, neck masses, oral cavity lesions voice and speech disorders will be discussed. Lectures,
panels, case discussions, demonstrations, and clinical practice sessions will be provided.
SENS 506 GÖZ HASTALIKLARI, KULAK BURUN BOĞAZ VE DERMATOLOJİ
Göz, kulak, burun, baş-boyun bölgesi ve deri hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Görme ve işitme
fizyolojisinin değerlendirilmesi. Sık görülen göz hastalıkları: refraksiyon bozuklukları, oküler travma,
glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve
tedavi ilkeleri değerlendirilecektir. Deri hastalıklarında terminoloji,
sık görülen hastalıklar,
pigmentatsyon bozuklukları, immünolojik hastalıklar, seksüel yolla bulaşan hastalıklar, deri tümörleri
ve dermatolojik aciller incelenecektir. Deri yaralanmalarına plastik cerrahi yaklaşımı, yara iyileşmesi,
maksillofasial travma, deri tümörlerinin tedavisi ve rekonstrüktif cerrahi yaklaşımlar tartışılacaktır.
İşitme kayıpları, vertigo, tinnitus, otitis media, burun ve paranazal sinus hastalıkları, epistaksis,
tükürük bezleri ve larinks hastalıkları, üst solunum yolu obstrüksiyonları, boyun kitleleri, ağız boşluğu
lezyonları ve konuşma bozuklukları dersler, paneller, vaka sunumları, demonstrasyonlar ve klinik
uygulamalarla ele alınacaktır.
CRVS 507: CARDIOLOGY, CARDIOVASCULAR SURGERY, PULMONARY MEDICINE
ANDTHORACIC SURGERY
Multidisciplinary approach to the diagnosis and treatment of cardiovascular and respiratory diseases:
Physical examination of the heart, arteries and veins, embryology, anatomy, physiology, pathogenesis,
diagnostic methods, medical, interventional and surgical treatment modalities will be evaluated. Topics
include: Electrocardiography, rhythm disturbances, atherosclerosis and hyperlipidemia; Ischemic and
valvular heart diseases; Cardiac traumas, coagulation, infective endocarditis, myocarditis, pericarditis,
cardiac tumors; Traumatic, thromboembolic, cerebrovascular, lower occlusive, vasospastic,
aneurysmatic arterial diseases; venous insufficiency; myocardial protection, congenital heart diseases,
thoracic aortic diseases will be discussed. Diseases of the respiratory system including pulmonary
vascular disorders, pulmonary embolism and hypertension, sleep disorders, neoplasms of the
respiratory system, diagnosis and tretament of anaphylaxis will be evaluated.
CRVS 507 KARDİYOLOJİ, KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI
VE GÖĞÜS CERRAHİSİ
Kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Kalp, arter ve venler,
solunum sisteminin fizik muayenesi, embriyoloji, anatomi, fizyoloji, ve hastalıklarının patogenezi. Bu
hastalıklarla ilgili tanısal teknikler, tıbbi, girişimsel ve cerrahi yöntemler değerlendirilecektir.
Elektrokardiyografi, ritim bozuklukları, ateroskleroz ve hiperlipdemiler, iskemik ve valvüler kalp
hastalıkları, kalp travmaları, pıhtılaşma bozuklukları, enfektif endokardit, myokardit, perikardit, kalp
tümörleri, serebrovasküler ve periferik damar hastalıkları, anevrizmalar, venöz hastalıklar, miyokart
koruma, konjenital kalp hastalıkları, torasik aort hastalıkları tanı ve tedavileri değerlendirilecektir.
Solunum hastalıkları arasında vasküler bozukluklar, pulmoner emboli ve hipertansiyon, uyku
bozuklukları, solunum sisteminin neoplastik hastalıkları, anafilaksi tanı ve tedavisi ele alınacaktır.
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PEDI 508 PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY
Basic clinical skills to assess the medical, developmental, and behavioral issues concerning children,
from newborns to adolescents. Components of a pediatric health supervision visit including health
promotion and disease and injury prevention, the use of screening tools, and immunizations. Common
acute/chronic medical and surgical conditions in childhood : mechanisms of diseases, pathologic
findings, clinical presentations, physical examination, symptomatology, laboratory tests, diagnostic
imaging and treatment. Generation of an age-appropriate differential diagnosis for common symptoms
or patient presentations. Interpretation of the results of common diagnostic tests with an emphasis on
age related norms. In this block the students will rotate in the pediatric inpatient service, pediatric
ambulatory settings, the newborn nursery, subspecialty clinics of pediatrics department and department
of pediatric surgery. The program will consist of lectures, panels, case discussions, problem based
learning sessions and video presentations.
PEDI 508 ÇOCUK HASTALIKLARI VE ÇOCUK CERRAHİSİ
Yenidoğandan adolesan dönemine kadar çocukların tıbbi, gelişimsel ve davranışsal sorunlarını
değerlendirmeye yönelik klinik beceriler. Toplumda çocuk sağlığını iyileştirmenin temel bileşenleri,
hastalık ve kazaların önlenmesi, tarama testlerinin kullanımı, aşılama programları. Çocukluk
döneminde sık görülen akut/kronik medikal ve cerrahi hastalıkların mekanizmaları, patolojik bulguları,
klinik başvuru şekilleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri ile
tedavileri. Sık karşılaşılan bulgu ve belirtiler için yaşa göre doğru ayırıcı tanı yapabilme becerileri. Bu
blokta öğrenciler pediatrik yatan hasta servisleri, pediatri polikliniği, acil poliklinik ve servis,
yenidoğan servisi ve yoğun bakım ünitesi, çocuk cerrahisi bölümlerinde rotasyon yapacaklardır.
Program dersler, paneller, vaka tartışmaları, probleme dayalı oturumlar ve video sunumları içerecektir.
8.2. 4. sınıf tıp öğrencilerinin Akademik Başarı bursu alabilmeleri için 4 stajdan da 4 Honor derecesi
ile geçmeleri şartının değiştirilmesi konusunda, 4 stajda 3 Honor 1 Pass derecesinin Akademik Başarı
bursu için yeterli olması ve lisans yönergesinin bu yönde değiştirilmesi için Tıp Fakültesi Kurul
Kararı’nın yeterli olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
8.2. 5. sınıfta akademik başarı bursunun seçmeli stajlar dışta tutularak 6 stajın en az 4’ünü Honor,
2’sini Pass derecesiyle tamamlayan öğrencilere verilmesi ve lisans yönergesine eklenmesi için Tıp
Fakültesi Kurul Kararı’nın yeterli olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
8.3. Tıp Fakültesi öğrencilerinin PHYS 122 dersi yerine Fen Fakültesi tarafından açılan PHYS 123
veya PHYS 101 dersini, PHYS 206 dersi yerine Fen Fakültesi tarafından açılan PHYS 124 veya PHYS
206 dersini alabilmeleri oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
FALL SEMESTER

SPRING SEMESTER
1st YEAR

Course
MEDI 101
ACWR 101
CHEM 103

(Cl +
D)*
+
+
+

Credit
A1
C3
A3

Order

Course

1 MEDI 102
2 ACWR 106
3 CHEM 200
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(Cl +
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+
0+3
+

Credit
A1
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A3

Order
9
10
11
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PHYS 123
MATH 106
MBGE 110
HUMS
COMM 202

Course
ASIU

Course

+
+
+
3+0
+
(Cl +
D)*
3 +0
(Cl +
D)*

A4
A3
A4
C3
A3

Credit
C3

Credit

4 PHYS 124
5 MATH 211
6 SOSC
7 ECSA
8
2nd YEAR
Order

Course

+
+
3+0
3+0

A4
A3
C3
C3

12
13
14
15

(Cl +
D)*

Credit

Order

(Cl +
D)*

Credit

Order

(Cl +
D)*

Credit

Order

Credit

Order

16
3rd YEAR
Order

Course

4th YEAR
Course
TURK. 100

Course
HIST. 301

Course

(Cl +
D)*
2+0
(Cl +
D)*
3+0
(Cl +
D)*

Credit
C4

Credit
C3

Credit

Total # of Courses: 19
# of Com. Core Courses: 9
# of Elective Courses: 0
*Cl: Class

Order

Course

17
5th YEAR
Order

Course

18 HIST. 302
6th YEAR
Order

Course

(Cl +
D)*
3+0
(Cl +
D)*

C3

Credit

19

Order

# of Area Courses: 10
D=Discussion or ps or lab
Total Credit: 57

8.4. Tıp Fakültesi’nde sınıfların KUAIS ve Peoplesoft sistemlerinde aşağıda belirtilen şekilde
tanımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
1 – Freshman
2 – Sophomore
3 – Junior
4 – Clinical 1
5 – Clinical 2
6 – Internship
8.5. Tıp Fakültesi’nde 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda verilen derslerin ECTS sistemine göre kredilerinin
aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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2.YIL/YEAR 2
BLOK
KODU /
BLOCK
CODE

BLOK KODU/
TITLE OF THE
BLOCK (TR)

BLOK KODU / TITLE
OF THE BLOCK
(ENG)

SÖMESTİR
/
SEMESTRE

TEORİK /
THEORETICAL

UYGULAMALI
/ PRACTICAL

KREDİ
/
CREDI
T

MEDI 201

Tıbbın Moleküler ve
Hücresel Temelleri

Molecular and Cellular
Basis of Medicine

3

105

45

10

MSKL 202

Kas İskelet Sistemi

Musculoskeletal System

3

98

102

12

CIRC 204

Dolaşım ve Solunum

Circulation and
Respiration

3

95

74

1
1

NUTI 205

Beslenme, Sindirim ve
Metabolizma

Nutrition, Digestion and
Metabolism

4

81

41

8

ERUS 206

Endokrin, Üreme ve
Üriner sistemler

Endocrine, Reproductive
and Urinary Systems

4

77

63

9

NRVS 207

Beyin ve Davranış

Brain and Behavior

4

105

50

10

561

375

60

TOPLAM/TOTAL

3.YIL/YEAR 3
BLOK
KODU /
BLOCK
CODE

BLOK KODU/
TITLE OF THE
BLOCK (TR)

BLOK KODU /
TITLE OF THE
BLOCK (ENG)

SÖMESTİR /
SEMESTRE

TEORİK /
THEORETICAL

UYGULAMAL
I/
PRACTICAL

KREDİ /
CREDIT

IICR 301

İnfeksiyon,
İnflamasyon ve
Hücresel Yanıtlar

Infection,
Inflammation and
Cellular Response

5

114

61

10

NEOP 302

Neoplazi,
İmmünite ve
Hematoloji

Neoplasia,
Immunity and
Hematology

5

68

12

5

MSKL 303

Kas-İskelet
Sistemi
Hastalıkları

Musculoskeletal
Diseases

5

76

20

6

CVRD 304

Dolaşım ve
Solunum Sistemi
Hastalıkları

Cardiovascular
and Respiratory
Diseases

5

101

40

8

GIND 305

Gastrointestinal
Diseases
Endocrine,
Reproductive and
Urinary System
Diseases

5

80

40

7

ERUD 306

Gastrointestinal
Hastalıklar
Endokrin,
Reprodüktif ve
Ürogenital
Hastalıklar

6

139

44

11

PUBC 307

Halk Sağlığı

Public Health

6

29

28

3
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NRVD 308

Mental ve
Nörolojik
Hastalıklar

Mental and
Neurological
Diseases

6

TOPLAM/
TOTAL

123

40

730

285

10

6
60

4.YIL/YEAR 4
BLOK KODU
/ BLOCK
CODE

BLOK KODU/
TITLE OF THE
BLOCK (TR)

BLOK KODU /
TITLE OF THE
BLOCK (ENG)

SÖMESTİR /
SEMESTRE

TEORİK /
THEORETI
CAL

UYGULAMALI /
PRACTICAL

KREDİ /
CREDIT

SURG
IMED

Genel Cerrahi
İç Hastalıkları

7
7

95
169

108
150

13
20

PEDI

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum

General Surgery
Internal
Medicine
Pediatrics

8

110

14

Obstetrics and
gynecology

8

10
1
107

84

13

472

452

60

OBGY

TOPLAM/TOTAL

5.YIL/YEAR 5
BLOK KODU /
BLOCK
CODE

BLOK KODU/
TITLE OF THE
BLOCK (TR)

BLOK KODU /
TITLE OF THE
BLOCK (ENG)

SÖMESTİR /
SEMESTRE

TEORİK /
THEORETIC
AL

UYGULAMA
LI /
PRACTICAL

KREDİ /
CREDIT

MSKL 503

Kas- İskelet
Sistemi
Hastalıkları
Sinir Sistemi
Hastalıkları

Diseases of
Musculoskeletal
System
Diseases of
Nervous System
and Psychiatry
Diseases of
Reproductive and
Urogenital
Systems
Ophtalmology,
Ear-Nose-Throat
and Dermatology

9

93

155

12

9

73

143

10

9

60

116

9

10

65

111

9

Cardiology,
Cardiovascular
Surgery,
Pulmonary
Medicine,
Thoracic Surgery
Pediatrics and
Pediatric Surgery

10

102

130

12

10

53

115

8

446

770

60

NRVS 504

RURD 505

Üreme ve
Ürogenital Sistem
Hastalıkları

SENS 506

Göz Hastalıkları,
Kulak Burun
Boğaz ve
Dermatoloji
Kardiyoloji,
Kardiyovasküler
Cerrahi, Göğüs
Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi

CRVS 507

PEDI 508

Çocuk
Hastalıkları ve
Çocuk Cerrahisi

TOPLAM/TOTAL
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11. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2014/06 no.lu Fakülte Kurul Tutanağı görüşülmüş ve
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
9.1. HUMS 117: Our Rational Lives dersinin isminin HUMS 117: Rationalty & Irrationality olarak ve
içeriğinin ise aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
Eski hali:
HUMS 117: Our Rational Lives
Examination of what we mean by ‘rational’ and ‘irrational’. Exploring how these concepts play out in
our personal, social, economic and political lives. Rationality has been touted as a moral obligation
and the foundation of our decision making. In this course we will question traditional assumptions.
What is rationality? Are we capable of making decisions based upon our own best interests, or are we
driven by irrational fears and desires? Is the world in which we live built upon rational foundations?
Can rationality be gendered? Is our belief in the rational, rational? How does the world we live in
support our beliefs about what is and what is not rational?
Credits: 3
HUMS 117: Akılcı Yaşamlarımız
“Akılcı” ve “Akıldışı” kavramlarının ne anlama geldiğinin incelenmesi. Bu kavramların kişisel,
toplumsal, ekonomik ve siyasi yaşantımız içinde nasıl etkileştiklerinin tartışılması. Akılcılık ahlaki bir
yükümlülük ve karar mekanizmasının temeli olarak lanse edilmiştir.
Derste bu geleneksel varsayımlar sorgulayacaktır. Akılcılık nedir? Kendi çıkarımız dayanarak karar
verme yetisine sahip miyiz yoksa akıldışı korku ve arzuların yönetiminde miyiz? İçinde yaşadığımız
dünya akılcı temeller üzerinde mi kuruludur? Akılcılığın cinsiyeti olabilir mi? Akılcılığa olan
inancımız akılcı mıdır? İçinde yaşadığımız dünya neyin akılcı olup neyin olmadığı konusundaki
inancımızı nasıl destekliyor?
Kredi: 3
Yeni hali:
HUMS 117: Rationality & Irrationality
An inquiry concerning the idea with which Western philosophy begins: we are rational
animals. An investigation of what kind of power rationality is and in what respects it sets humans apart
from non-rational creatures. An examination of the commonplace instances of irrationality such as
weakness of the will, wishful thinking, and self-deception in order to explain the possibility of
irrationality in the lives of beings which are by nature rational.
Credits: 3
HUMS 117: Akıllılık ve Akıldışılık
Batı felsefesinin başlangıç noktası olan “insan akıllı hayvandır” fikrinin irdelenmesi. Aklın nasıl bir
yeti olduğunun ve bizi akıllı olmayan hayvanlardan ne bakımlardan ayırdığının araştırılması. Günlük
hayatta sıkça rastladığımız zayıf iradelilik, hüsnü kuruntu, ve kendini kandırma gibi akıldışı
durumların, doğası gereği akıllı olan bir canlının hayatında akıldışılığın nasıl mümkün olduğunun
açıklaması.
Kredi: 3
9.2. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde MAVA 351: Selected Topics in MAVA: Video Art and
Installation dersinin Güz 2014 dönemi itibariyle açılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
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MAVA 351: Selected Topics in MAVA: Video Art and Installation
Overview of contemporary video art; examination of the various factors - historical, economic and
political - that have shaped its development from the 1970s. Components and concerns of video art /
artists such as performance, installation, sound, surveillance, social practice, and the politics of
aesthetics. Production and installation of a video art piece with themes such as point of view,
character/speaker, depiction of space and time, the frame and its margins, sound and texture.
Credits:3
MAVA. 351: Seçilmiş Konular: Video Sanatı ve Yerleştirme
1970’lerden günümüze güncel video sanatını şekillendiren tarihsel, ekonomik, ve siyasal etmenler.
Sanatçıların video kullanımındaki farklı ilgilerinin incelenmesi; performans, enstalasyon, ses,
gözetleme, sosyal içerikli pratikler ve estetik politikasıyla ilişkilerinin analizi. Bakış açısı,
karakter/konuşmacı, mekan ve zamanın tasviri, çerçeve ve kenar boşlukları, ses ve doku gibi temalarla
bir video üretilmesi ve mekana yerleştirilmesi.
Kredi:3
12. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2014/04 sayılı Enstitü Kurul Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
10.1. Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programında aşağıdaki derslerin 2014 Güz dönemi itibariyle
açılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
DTES 521 Philosophy of Technology (Ergin Bulut):
Explores a variety of philosophical traditions and critical approaches towards technology and design
and their relationship to society. The ubiquity of mobile and wireless communication technologies
necessitates questioning the premise of the neutrality of technology, design and their relationship with
modernity. The course will review the following approaches to technology: critical theory,
existentialism, autonomous Marxism, feminist theory and cybernetics. Works of Norbert Weiner,
Martin Heidegger, Walter Benjamin, Karl Marx, Jacques Ellul, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard,
Judy Wacjman, and other theorists will be discussed.
Credits: 3
DTES 521 Teknoloji Felsefesi (Ergin Bulut):
Ders kapsamında teknoloji, tasarım ve bunların toplumla ilişkisine dair eleştirel yaklaşımlar ve felsefi
gelenekler ele alınır. Mobil ve kablosuz teknolojilerin hayatın her alanına yayılması; teknoloji, tasarım
ve onların moderniteyle nötr olduğu varsayılan ilişkisinin sorgulanmasını zorunlu kılar. Bu çerçevede
derste, teknolojiye dair şu perspektifler ele alınmaktadır: eleştirel teori, varoluşçuluk, otonomist
Marksizm, feminist kuram ve sibernetik. Derste Norbert Weiner, Martin Heidegger, Walter Benjamin,
Karl Marx, Jacques Ellul, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard, Judy Wacjman gibi kuramcıların
teknolojiye olan bakış açıları ele alınmaktadır.
Kredi: 3
DTES 522 Video Game Studies (Ergin Bulut):
Video game as a medium has gone beyond the arcades of its early days and penetrated our living
rooms through complex console systems and mobile devices as a “way of life”. In this perspective, this
course reviews the field of digital game studies and historically situates the emergence of video games
as a medium and explores the theoretical landscape of contemporary game studies. The course also
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focuses on topics such as video game theory, political economy and space, video game labor, race,
gender, sexuality, design and software, globalisation, pedagogy, resistance, and aesthetics. Research
methods with respect to video games will also be discussed.
Credits: 3
DTES 522 Video Oyun Çalışmaları (Ergin Bulut):
Bir araç olarak video oyun artık ilk zamanlardaki atari salonlarının dışına taşmış, mobil cihazlar ve
karmaşık konsollar aracılığıyla oturma odalarımıza ‘bir hayat tarzı’ şeklinde girmiştir. Bu perspektifde,
dijital oyun çalışmaları genel olarak ele alınır. Ders, bir araç olarak video oyunun ortaya çıkışını ve
güncel video oyun çalışmalarındaki teorik tartışmaları inceler. Derste video oyun kuramı, ekonomi
politik ve mekan, video oyun emeği, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, tasarım ve yazılım,
küreselleşme, pedagoji, direniş ve estetik gibi konular incelenir. Video oyunlara dair araştırma
yöntemleri de ders kapsamındadır.
Kredi: 3
DTES 523 The City in Visual Culture (İpek Çelik):
Examines how architects, artists, filmmakers and urban planners conceive the identity of cities. Indeed,
the current debates on gentrification and resistance thereto call for a more refined understanding of the
processes in the re-imagination and transformation of modern cities. This course will explore historical
and recent debates on the city and modernity, public space, disasters and ruins, museums, virtual cities,
and marketing strategies. Readings and visual material ranging from paintings, photographs, films,
grafitti art, installations, architecture and design will be discussed. The focus will be on European
cities such as London, Berlin, Marseilles, Rome and Istanbul.
Credits: 3
DTES 523 Görsel Kültürde Kent (İpek Çelik):
Mimarlar, sanatçılar, yönetmenler ve şehir planlamacıların kentlerin kimliğini nasıl kurguladıklarını
inceler. Soylulaştırma süreçleri ve bunlara direniş gibi güncel tartışmalar şehirlerin tahayyülü ve
dönüşümü üzerinde daha derinlikli bir anlayış gerektirmektedir. Bu ders kent ve modernite, kamusal
alan, felaket ve kalıntılar, müzeler, sanal şehirler, ve pazarlama stratejileri gibi tarihi ve güncel
konuları tartışmaya açar. Okumalar ve görsel materyaller resim, fotoğraf, film, graffiti, enstalasyon,
mimari konularını içerir. Londra, Berlin, Roma, Marsilya ve İstanbul gibi Avrupa kentleri üzerine
odaklanılacak.
Kredi: 3
DTES 524 Interactive Information Design (Evren Yantaç):
Builds upon the fundamentals of architecture and representation of information. The course starts by
exploring the journey from data to information with regards to relation, grouping, hierarchy as well as
the mental information processing. Second part of the course focuses on forming, representing and
visualising the information for different types of media and with different case studies such as
instructional design, time-series, spatio-temporal data, comparison, big data. Last part further explores
tangible, gestural, device based interaction with the information.
Credits: 3
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DTES 524 Etkileşimli Bilgi Tasarımı (Evren Yantaç):
Bu ders, bilgi mimarisi ve sunumunun temelleri üstüne kurulur. Ders, verinin bilgiye dönüşümünü,
ilişki, gruplama ve hiyerarşi gibi kavramları ve bilişsel bilgi işleme süreçlerini konu alarak başlar.
Dersin ikinci bölümü farklı medyalar için ve farklı vakalar üzerinden bilgiyi şekillendirme, sunma ve
görselleştirme konularına odaklanır. Tarif tasarımı, zaman serileri, konum-zaman verisi, karşılaştırma
ve büyük-veri gibi vaka çalışmalarını irdeler. Son bölümde ise, bilgi ile dokunma, jestler ve cihazlara
dayalı etkileşim yöntemleri detaylı şekilde incelenir.
Kredi: 3
10.2. Tasarım, Teknoloji Toplum Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programında ön koşul olarak
istenilen aşağıdaki zorunlu derslerin, zorunlu halden çıkarılması oybirliği ile kabul edilmiştir (Lisans
seviyesinde alınması gereken derslere öğrenci bazında danışman/koordinatör onayı ile karar verilecek
olup, bu dersler audit olarak alınabilecektir).
Zorunlu Dersler:
MAVA 205
MAVA 337
MATH 202
SOCI 201
10.2. Lisans seviyesinde verilmekte olan Psikoloji PSYC 432 Culture and Behavior dersinin yüksek
lisans seviyesinde PSYC 533 kodu ile eş tanımlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
13. İşletme Enstitüsü’nün 2014/03 sayılı Enstitü Kurul Tutanağı görüşülmüş ve İşletme Yönetici Yüksek
Lisans (Executive MBA) programında verilen MGMT 961 Fundamentals of Contract Law &
Corporate Governance dersinin adının, içerik ve ders kodunun aşağıdaki şekilde değişmesi ve 2014
Bahar döneminden itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
MGMT 909 Fundamentals of Contract Law & International Business Law
Fundamentals of Turkish contract law especially Vienna Sales Convention (CISG) and Unidroit
Principles. Private international law, i.e. questions on jurisdiction, applicable law and recognition and
enforcement of foreign decisions. Basic structure of international commercial arbitration law by
reference to the arbitration rules such as ICC and Unidroit Arbitration Rules. INCOterms, payment
methods.
Credits: 1,5
(S/U)
MGMT 909 Sözleşme Hukukunun Temelleri & Uluslararası Ticaret Hukuku
Türk Sözleşmeler Hukukunun temelleri özellikle Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) ve Unidroit
Prensipleri. Milletlerarası Özel Hukuka ilişkin sorunlar: yetki, uygulanacak hukuk ve yabancı
mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi. Milletlerarası Ticaret Odası kuralları ve Undroit Tahkim
kuralları uyarınca milletlerarası ticari tahkim hukukunun temel esasları. INCOterms, ödeme
yöntemleri.
Kredi: 1,5
(Geçti/Kaldı)
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EK-1
KOÇ ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEME SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI
1. Üniversite Akademik Kurulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 19.06.2012 tarihinde
duyurduğu Bütünleme Sınavlarının düzenlenmesine ilişkin kararı doğrultusunda ve 2013-2014
Akademik Yılı’ndan itibaren geçerli olmak üzere, öğrencilerimizin Güz, Bahar ve Yaz
dönemlerinde final sınavı verilen ve ”F” notu aldığı derslerden, derslerin final sınavı yerine
geçecek olan bütünleme sınavlarına girebileceğine karar vermiştir.
2. Bir dersten “I” (Incomplete) notu alan öğrenciler, söz konusu dersin bütünleme sınavına
giremezler.
3. Bir dersten geçen öğrenciler, not yükseltme amacıyla söz konusu dersin bütünleme sınavına
giremezler.
4. İngilizce Hazırlık Okulu derslerinin sınavları ile Seviye Tespit Sınavları için bütünleme sınavı
düzenlenmez.
5. Bütünleme sınavları için başvuru tarihleri, sınavların yapılacağı tarihler ve notların ilan tarihi
üniversitenin akademik takviminde yer alır.
6. Final sınavı bulunan bir dersten “F” notu alan öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen başvuru
süresi içinde söz konusu dersten bütünleme sınavına girmek için başvurabilir. Başvuruyu belirtilen
süre içinde gerçekleştirmeyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavına giremez.
7. Bütünleme sınavları, final sınavının yerine verilir. Öğrencilerin bütünleme sınavında aldıkları not,
final sınavı yerine geçer. Buna göre, dersi veren öğretim elemanı, yeni ders notunu bütünleme
sınavı sonrası belirler. Bütünleme sınavı, dersin final notunun yerine geçeceğinden ve final notu
genel ders notunun sadece belirli bir kısmını oluşturduğundan, öğrencinin bütünlüme sınavından
alacağı notun genel ders notuna etkisi, final ders notunun genel derse etkisiyle doğru orantılıdır.
8. Bütünleme sınavları için mazerete dayalı telafi sınavı sunulmaz
9. 2014 Bahar Dönemi’nden itibaren bütünleme sınavları için aşağıda verilen takvimin
uygulanmasına karar verilmiştir:
 Bütünleme sınavı başvuruları: Bahar ve Yaz döneminde alınan dersler için Yaz dönemi not
teslim tarihini takip eden ilk iki iş günü, Güz döneminde alınan dersler için dersin alındığı
dönemin not teslim tarihini takip eden ilk iki iş günü, (Başvuruların Kayıt Kabul
Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir)
 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.
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Buna uygun olarak 2014 Bahar–Yaz Dönemleri için Bütünleme Sınav Takvimi şu şekilde
düzenlenmiştir:
2014 Bahar ve Yaz Dönemi Dersleri için:





12-13 Ağustos 2014: Bütünleme sınavı başvuruları
22 Ağustos 2014: Bütünleme sınav takviminin ilanı
1-3 Eylül 2014: Bütünleme Sınavları
5-9 Eylül 2014 (17:00): Harf notlarının bildirimi için son gün.

18 | 18

