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KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK KURUL KARARI 

 

  

TOPLANTI TARİHİ   : 12 Eylül 2014 

TOPLANTI NO    : 2014/9 

TOPLANTI SAATİ   : 15:00 

TOPLANTIYA KATILANLAR          :  Prof. Dr. Umran İnan  

     Prof. Dr. Barış Tan 

     Prof. Dr. M. İrşadi Aksun  

     Prof. Dr. Ali Çarkoğlu (Katılamadı) 

     Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu  

    Prof. Dr. Bertil Emrah Oder  

     Prof. Dr. Fikri Karaesmen  

     Prof. Dr. Ahmet İçduygu  

    Prof. Dr. Evren Keleş (Katılamadı) 

    Prof. Dr. İhsan Solaroğlu (Katılamadı) 

    Prof. Dr. Tekin Dereli  

         Prof. Dr. Zeynep Aycan  

            Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı (Katılamadı) 

         Prof. Dr. Lale Büyükgönenç (Katılamadı) 

          Prof. Dr. Kamil Yılmaz (Katılamadı) 

          Prof. Dr. Tolga Etgü  

    Doç. Dr. Lerzan Örmeci  

    Yrd. Doç. Dr. Lemi Baruh  

    Yrd. Doç Dr. Zeynep Derya Tarman  

 

GÜNDEM 

 

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi. 

2. 2014-2015 Akademik Yılı mezuniyet dönemi itibariyle uygulanacak olan Mezuniyet Sıralaması ve 

Mezuniyet Onur Dereceleri uygulama esaslarının belirlenmesi ve halihazırda uygulanmakta olan ve 

her yarıyıl sonunda ilan edilen Dekan Şeref Listesi (Dean’s Honor Roll) ve Vehbi Koç Onur Ödülleri 

kriterlerinin gözden geçirilmesi. 

3. Enstitülerde ders tekrarıyla ilgili mevcut kuralın gözden geçirilmesi. 

4. ‘Yaz Döneminde Tamamlanan Derslerin Transferi Yönergesi’nde değişiklik yapılması önerisinin 

görüşülmesi 

5. Birinci sınıfın ilk dönemi hariç olmak üzere, öğrencilerin alabileceği en az kredi miktarının 

belirlenmesi 

6. Kütüphane Danışma Kurulu’nun oluşturulması önerisinin görüşülmesi 
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7. Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi’nin görüşülmesi  

8. Koç Üniversitesi ve LSE arasında not ve kredi transferlerinde uygulanacak yöntemin görüşülmesi 

9. 2 Mayıs 2014/4 no.lu Akademik Kurul toplantısında alınan, MBGE lisans programı ve çift anadal 

programı müfredat değişikliği ile ilgili, 9.3 ve 9.4 no.lu kararların sadece CHBI 406 dersi ile ilgili olan 

kısmında, hem Güz 2014 döneminde başlayacak hem de devam etmekte olan öğrencilere uygulanması 

yönünde bir düzeltme yapılması önerisinin görüşülmesi 

10.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2014/12 no.lu Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi 

11. 10. maddede yer alan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2014/12 no.lu Fakülte Kurul 

Tutanağı’nda açılması önerilen MGMT 345 ve MGMT 346 kodlu derslerin açılması onaylandığı 

takdirde, dersin KÜSEF Topluma Katkı ve Liderlik uzmanlaşma programının “araçlar” grubuna 

seçmeli ders olarak dahil edilmesi önerisinin görüşülmesi 

12. Mühendislik Fakültesi’nin 2014/06 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi 

13. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2014/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi 

14. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2014/07 sayılı Enstitü Kurul Tutanağı’nın görüşülmesi 

15. Çift Anadal Yönerge’sinde değişik yapılması önerisinin görüşülmesi 

16. Akademik Takvim senaryolarının görüşülmesi 

 

KARAR 

 

1. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç’in yıllık izinde olması sebebiyle, Prof. Dr. Evren Keleş’in ‘Asian Society 

for Neuro Oncology’ kongresinde oturum başkanlığı görevinde bulunması sebebiyle, Prof. Dr. Kamil 

Yılmaz’ın şehir dışında bir konferansta olması sebebiyle, Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı’nın Bursa 

TOFAŞ’ta bir seminere katılması sebebiyle, Prof. Dr. İhsan Solaroğlu’nun yurtdışında olması 

sebebiyle, Prof. Dr. Ali Çarkoğlu’nun bir konferansa katılacak ise olması sebebiyle Üniversite 

Akademik Kurul Toplantısı’na katılamama gerekçeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.  

 

2. 2014-2015 Akademik Yılı mezuniyet dönemi itibariyle uygulanacak olan Mezuniyet Sıralaması ve 

Mezuniyet Onur Dereceleri uygulama esaslarının belirlenmesi ve halihazırda uygulanmakta olan ve 

her yarıyıl sonunda ilan edilen Dekan Şeref Listesi (Dean’s Honor Roll) ve Vehbi Koç Onur Ödülleri 

kriterlerinin gözden geçirilmesi sonucu aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

2.1. 2014-2015 Akademik Yılı mezuniyet dönemi itibariyle uygulanacak olan mezuniyet sıralaması 

ve mezuniyet onur dereceleri belirleme esasları görüşülmüş ve aşağıda belirtilen maddeler kabul 

edilmiş ve bu esasların öğrencilere Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi 

http://no.lu/
http://no.lu/
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tarafından duyurulmasına karar verilmiştir. Mezuniyet onur derecelerinin takdim şekliyle ilgili 

olarak İletişim Direktörlüğü ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi’nin 

çalışma yapmaları ve bir sonraki Akademik Kurul toplantısına sunmaları kararlaştırılmıştır: 

 

a. Mezuniyet sıralamasına dahil edilmek ve Mezuniyet Onur Derecelerine hak kazanmak için 

öğrencilerin, Koç Üniversitesi’nde verilmiş olan en az 75 kredilik ders yükünü geçer notla 

tamamlamış olmaları koşulu oybirliği ile kabul edilmiştir. 

b. Kurumlar arası yatay geçiş ile Koç Üniversitesi’ne gelmiş, Koç Üniversitesi öğrencisi iken 

öğrenci değişim (exchange) programına katılmış veya başka bir üniversitede Yaz Dönemi 

ders(ler)i almış öğrencilerin; diğer üniversitelerde aldıkları derslerden, kredileri Koç 

Üniversitesi’nce kabul edilen ve öğrencinin mezuniyetine yönelik olarak sayılanların 

notlarının da Mezuniyet Sıralaması hesabına dahil edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

c. Herhangi bir akademik disiplin cezası almış veya uzaklaştırma ile sonuçlanan bir idari 

disiplin cezası almış öğrencilerin mezuniyet sıralamasına dahil edilmemesi ve mezuniyet 

onur derecesi almaması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

d. Bu esaslara göre hesaplanan GNO’lar sonucu mezuniyet onur dereceleri verilecektir: 

- GNO’su 3.25-3.49 arasında olan öğrencilere Cum Laude - Onur, 

- GNO’su 3.50-3.74 arasında olan öğrencilere Magna Cum Laude – Yüksek Onur, 

- GNO’su 3.75 ve üzerinde olan öğrencilere Summa Cum Laude – En Yüksek Onur 

dereceleri verilecektir. 

 

2.2. Her yarıyıl sonunda ilan edilen Dekan Şeref Listesi ve her yıl Bahar yarıyılı sonrası ilan edilen 

Vehbi Koç Onur Ödülleri kriterleri yeniden düzenlenmiştir: 

2.2.1. Dekan Şeref Listesi: 

Her yarıyıl sonunda genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve o 

yarıyılı en az 15 kredi alarak tamamlamış olan öğrencilerin Dekan Şeref Listesi’ne (Dean’s 

Honor Roll) girmelerine, şeref listelerinin oluşturulmasının Öğrenci Dekanlığı tarafından 

koordine edilmesine ve bu listelerin yine Öğrenci Dekanlığı tarafından e-posta yoluyla tüm 

öğrencilere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Herhangi bir akademik disiplin 

cezası almış olan veya uzaklaştırma ile sonuçlanmış bir idari disiplin cezası almış olan 

öğrencilerin Dekan Şeref Listesi’nde yer alamayacağına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

2.2.2.  Vehbi Koç Onur Ödülü: 

Vehbi Koç Onur Ödülü’nün, her yıl Bahar yarıyılı sonunda, son Güz veya Bahar 

dönemlerinde 3.50 ve üzeri yarıyıl not ortalamasına (SPA) sahip ve ilgili dönemde en az 15 
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kredi almış öğrencilere verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Herhangi bir akademik 

disiplin cezası almış olan veya uzaklaştırma ile sonuçlanmış bir idari disiplin cezası almış 

olan öğrencilerin bu ödül için değerlendirilemeyeceğine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

  

3. Enstitülerde ders tekrarıyla ilgili mevcut kural gözden geçirilmiş ve aşağıdaki karar oybirliği ile 

alınmıştır: 

Lisansüstü öğrenciler, almış oldukları bir seçmeli dersin notu yerine istedikleri başka bir seçmeli 

dersin notunu saydırabilirler. Alınmış olan tüm dersler öğrenci not dökümünde (transkript) 

gözükecek; ancak Genel Not Ortalaması hesabına, tekrar için alınan dersler arasındaki en yüksek 

notlu dersin notu dahil edilecektir. Öğrenciler, tekrar olarak alacakları ders(ler) için 

danışmanlarından veya ilgili program koordinatöründen onay almakla yükümlüdürler. 

  

4. ‘Yaz Döneminde Tamamlanan Derslerin Transferi’ yönergesinde değişiklik yapılması önerisi 

görüşülmüş ve madde 7.1’e aşağıda belirtilen eklemenin yapılmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir: 

7.1       Öğrenciler, Yaz dönemine katılmadan önce ön onay almakla yükümlüdürler. Yaz 

döneminde alınan derslerin kredilerini Üniversitemize aktarmak isteyen öğrenci, gideceği okulu, 

almak istediği dersleri, derslerin öğretim üyelerini ve derslere ilişkin içerik bilgilerini bir dilekçe 

ile bağlı bulunduğu fakültenin dekanlığına sunarak ön onay ister. Bu dilekçe, alınması öngörülen 

derslerin ilgili olduğu bölümlerin de görüşü alınmak kaydıyla, ilgili fakültenin yönetim kurulunca 

karara bağlanır. Ön onay almadan ders alan öğrencilerin kredi transfer talepleri KÜ Yönetim 

Kurulu tarafından değerlendirilir. Koç Üniversitesi’nde İngilizce işlenen derslerin yaz 

döneminde ders alınan kurumda da İngilizce işlenmiş olması şartı aranır. 

5. Birinci sınıfın ilk dönemi hariç olmak üzere, öğrencilerin alabileceği kredi miktarına herhangi bir 

alt sınır getirilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

6. Kütüphane Danışma Kurulu oluşturulması önerisi görüşülmüş ve tüm fakülte dekanlarından ve 

Hemşirelik Yüksekokulu direktöründen üye önerisi alınarak ile bir kurul oluşturulmasına oybirliği 

ile karar verilmiştir. 

7. Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi’nin bir sonraki Akademik Kurul’da görüşülüp karara 

bağlanmak üzere fakültelerden görüş alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

8. Koç Üniversitesi ve London School of Economics arasında not ve kredi transferlerinde uygulanacak 

yöntem görüşülmüş, ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bir sonraki Akademik Kurul için 

yeni bir öneri taslağı oluşturmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

9. 2 Mayıs 2014 tarihli Akademik Kurul toplantısında alınan 9.2, 9.3 ve 9.4 no’lu kararlar gözden 

geçirilmiş ve aşağıdaki şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir: 
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9.1. 2 Mayıs 2014 tarihli Akademik Kurul toplantısında alınan 9.2 no’lu karar şu şekilde 

değiştirilmiştir: 

MBGE lisans programından PHYS 122 ve PHYS 206 dersleri çıkarılıp yerlerine PHYS 123 

ve PHYS 124 dersleri konulacak ve bu değişiklikler 2014 Güz döneminde başlayacak 

öğrencilerle birlikte devam etmekte olan ve henüz ilgili dersin (PHYS 122 veya PHYS 206) 

yükümlülüğünü tamamlamamış öğrencilere de uygulanacaktır.  

9.2. 2 Mayıs 2014 tarihli Akademik Kurul toplantısında alınan 9.3 no’lu karar şu şekilde 

değiştirilmiştir: 

MBGE lisans programından CHBI 406 dersinin çıkarılıp yerine alan seçmeli (area elective) 

konulması ve CHBI 406 dersinin MBGE alan seçmeli olarak sayılması kararlaştırılmış ve bu 

değişikliğin 2014 Güz döneminde başlayacak öğrencilerle birlikte devam etmekte olan 

öğrencilere de uygulanmasına karar verilmiştir. 

9.3. 2 Mayıs 2014 tarihli Akademik Kurul toplantısında alınan 9.4 no’lu karar şu şekilde 

değiştirilmiştir: 

MBGE Çift Anadal programında PHYS 122 dersinin çıkarılıp yerine PHYS 123 eklenmesine 

ve bu değişikliğin 2014 Güz döneminde başlayacak öğrencilerle birlikte devam etmekte olan 

ve henüz PHYS 122 yükümlülüğünü tamamlamamış öğrencilere de uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2014/12 no.lu Fakülte Kurul Tutanağı’nın görüşülmüş ve 

aşağıdaki karar oybirliği ile alınmıştır: 

İşletme Bölümü tarafından 2014 Güz döneminde (1,5 kredilik) MGMT 345 – Gateway Study of 

Leadership – I ders kodu ile ve Bahar 2015 döneminde ise (1,5 kredilik) MGMT 346 – Gateway 

Study of Leadership –  II  ders kodu ile iki ders açılmasına ve MGMT 345 dersinin MGMT 346 

dersi için önkoşul olmasına karar verilmiştir: 

 

MGMT 345 – Gateway Study of Leadership - I  (Fall Semester)  

The Gateway Study of Leadership is a student-led research cohort based in the School of Social 

Sciences that focuses on leadership and power dynamics within academia as well as common 

themes in the professional development of faculty members. Students enrolled in the program will 

perform qualitative research through conducting, transcribing, and coding interviews with faculty 

members. Students will also develop their own leadership skills by attending breakfasts and lunches 

with prominent leaders in the Rice community and participating in retreats and workshops.  

MGMT 345- Liderlik Çalışmaları - I (Güz Dönemi) 
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Ögrencilerin önderliğini yaptığı bir araştırma grubudur. Akademi dünyasındaki liderlik ve güç 

dinamikleri ve fakülte üyelerinin profesyonel gelişimlerindeki ortak temalar üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Programa kaydolan öğrenciler fakülte üyeleriyle mülakatlar yapma,  mülakatları 

deşifre etme ve kodlama suretiyle niteliksel araştırma yapacaklardır. Ders kapsamında öğrenciler 

Koç Üniversitesi’ndeki önemli liderlerle düzenlenecek olan kahvaltılara ve öğlen yemeklerine ve 

ayrıca davetlere ve atölye çalışmalarına katılarak kendi liderlik vasıflarını da böylece 

geliştireceklerdir. 

 

MGMT 346 – Gateway Study of Leadership - II  (Spring Semester) 

Continuation of the Gateway Study of Leadership from the fall semester.  Students will continue to 

develop their own leadership skills by attending breakfasts and lunches with prominent leaders in 

the Rice community.  After having conducted and transcribed interviews in the fall, student will 

code these interviews for common themes. Compiled research will be published as the "Turning 

Points" booklet series.   

 

MGMT 346- Liderlik Çalışmaları - II (Bahar Dönemi) 

Bu ders Güz döneminde açılan Liderlik Çalışmaları I dersinin devamıdır. Öğrenciler lidelik 

vasıflarını Koç Üniversitesi topluluğunun önde gelen liderleriyle yapacakları kahvaltı ve öğle 

yemekleri buluşmalarıyla geliştireceklerdir. Güz döneminde yapılan mulakatlardan sonra, bu 

dönemde öğrenciler mulakatları ortak temalar çıkarmak için kodlayacaklardır. Derlenen araştırma 

"Dönüm Noktaları" ismiyle bir kitapçık serisi halinde basılacaktır. 

 

11. 10 no’lu kararda açılması onaylanmış MGMT 345 ve MGMT 346 kodlu derslerin KÜSEF  Topluma 

Katkı ve Liderlik Sertifika programı ‘Yöntemler’ ders grubuna (‘Tools’ ders grubu) eklenmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. MGMT 345 dersi MGMT 346 dersi için önkoşul olacaktır. 

 

12. Mühendislik Fakültesi’nin 2014/06 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı görüşülmüş ve Endüstri 

Mühendisliği alan seçmeli derslerinin listesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: 

 

Diğer bölümlerden alınan dersler: 

  

COMP. 202 ALGORITHMS & DATA STRUCTURES 

COMP. 446 ALGORITHM DESIGN & ANALYSIS 
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ELEC. 405 LINEAR SYSTEM TEHORY 

ELEC. 304 SYSTEMS AND CONTROL 

MECH.306 MANUFACTURING PROCESSES 

MECH. 443 COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 

AND AUTOMATION 

CHBI. 406 BIOINFORMATICS 

CHBI. 411 SUSTAINABLE ENERGY 

  

INDR 4XX dersleri: 

  

INDR. 420 NETWORK MODELS AND OPTIMIZATION 

INDR. 430 DECISION ANALYSIS 

INDR. 440 PROJECT MANAGEMENT 

INDR. 460 OPERATIONS RESEARCH APPLICATIONS 

INDR. 471 SERVICE OPERATIONS ANALYSIS 

INDR. 473 FINANCIAL ENGINEERING 

INDR. 483 MODELING AND ANALYSIS 

INDR. 484 LOGISTICS MANAGEMENT 

 

INDR. 486 HEALTH AND HUMANITARIAN LOGISTICS 

  

INDR 5XX dersleri: 

  

INDR. 501 OPTIMIZATION MODELS AND ALGORITHMS 

INDR. 503 STOCHASTIC MODELS AND THEIR 

APPLICATIONS 

INDR. 511 ADVANCED OPTIMIZATION METHODS 

INDR. 513 ADVANCED STOCHASTIC PROCESSES 
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INDR. 562 INTEGER AND COMBINATORIAL OPTIMIZATION 

INDR. 564 DYNAMIC PROGRAMMING 

 

INDR. 566 SCHEDULING 

INDR. 568 HEURISTIC METHODS 

INDR. 574 STOCHASTIC MODELS IN FINANCIAL 

ENGINEERING 

 

INDR. 578 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

  

 

13. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 2014/08 sayılı Fakülte Kurul Tutanağı görüşülmüş ve 

aşağıdaki karar oybirliği ile alınmıştır: 

LITR 430 ‘Feminist Narratives’ dersinin 2014 Güz döneminden itibaren Toplumsal Cinsiyet 

Uzmanlaşma Programına  eklenmesine karar verilmiştir. 

 

LITR 430: Feminist Narratives  

Critical examination of major ideas and interventions in current feminist thought through a variety of 

media and artifacts such as literary texts, film, theoretical writings, multimedia, and oral narratives. 

Particular focus on how gender critiques challenge established notions of femininity, masculinity, 

identity, and behavior. 

Credits: 3 

 

LITR 430: Feminist Anlatılar 

Edebi metinler, film, kuramsal yazılar, çoklu medya ve sözlü anlatılar aracılığıyla günümüz feminist 

düşünündeki temel fikirlerin ve müdahalelerin eleştirel analizi yapılır. Cinsiyet eleştirilerinin yerleşik 

kadınlık, erkeklik, kimlik ve davranış kavramlarını sorgulama biçimlerine odaklanılacaktır.  

Kredi: 3 

 

14. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2014/07 sayılı Enstitü Kurul Tutanağı görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar 

oybirliği ile alınmıştır: 

14.1. Özel Hukuk programı için aşağıdaki seçmeli derslerin Güz 2014 dönemi itibariyle açılmasına 

karar verilmiştir: 
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LAW  534 Group of Companies Law – 3 credits 

Concept of group of companies, control, control mechanisms, mutual participation, mis-use of 

control, squeeze-out, liability of confidence. 

 

LAW 534 Şirketler Topluluğu Hukuku – 3 kredi 

Şirketler topluluğu kavramı, kontrol, kontrol araçları, karşılıklı iştirak, talimat, hakimiyetin 

hukuka aykırı kullanılması, ortaklıktan çıkarma, güven sorumluluğu 

 

LAW 535 Main Principles Regarding the Management of Joint Stock Corporations – 3 

credits 

Main structure of joint stock companies, concept of management, classification and 

differentiation of    board of directors and other management bodies, duties of the managers, 

transfer of management competences. 

 

LAW 535 Anonim Ortaklıklarda Yönetime İlişkin Hukuksal Esaslar – 3 kredi 

Anonim ortaklıklarda organlar, yönetim organı konsepti, yönetim kurulu ve diğer yönetim 

unsurlarının    ayrıştırılması, yönetim organının yapısı, yönetim kurulunun vazgeçilmez 

yetkileri, yönetim yetkilerinin devri. 

 

14.2. CSHS 510 Kodlu dersin tanımının aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmesine ve dersin tüm 

Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Programı 2. Sınıf Yüksek Lisans öğrencilerine 

zorunlu olmasına karar verilmiştir. 

 

CSHS 510 Thesis Seminar 

Required course for second year graduate students. Designed to accompany students along the 

process of formulating their arguments and focusing their research question. Learning from one 

another, students will be reminded that they face similar problems for which they can find 

solutions as a cohort. 

 

CSHS 510 Tez Yazımı Semineri  

İkinci sınıf yüksek lisans öğrencileri için zorunlu ders. Argümanlarını kurma ve araştırma     

sorusunu belirgin hale getirme sürecinde öğrencilere eşlik etmek için tasarlandı. Öğrenciler 

birbirlerinden öğrenecek, benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını farkedip bunlara grup 

olarak çözüm bulmaya çalışacaklar. 
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15. Çift Anadal Yönergesinde değişiklik yapılması önerisi görüşülmüş ve çift anadal programından ilişik 

kesilmesi şartlarını içeren 7.4.4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir: 

 7.4.4.   Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının  en az 

4.00 üzerinden 2.80 olması gerekir. Tüm Çift Anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not 

ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.60´a kadar düşebilir. Genel not ortalaması 

ikinci defa 2.60’a düşen öğrencinin veya bir defa dahi 2.60’ın altına düşen öğrencinin İkinci Anadal 

Programı’ndan kaydı silinir. 

 

16.  2015-2016 Akademik Yılı Takvim senaryoları görüşülmüş ve senaryoların incelenerek nihai 

kararın bir sonraki Akademik Kurul toplantısında alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 


