15 Ocak 2016/1 no.lu Akademik Kurul

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KURUL KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTIYA KATILANLAR

: 15 Ocak 2016
: 2016/1
: 08:00
: 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 (Katılamadı)
Prof. Dr. Fikri Karaesmen
Prof. Dr. Ahmet İçduygu
Prof. Dr. Evren Keleş (Katılamadı)
Prof. Dr. İhsan Solaroğlu
Prof. Dr. Özgür Barış Akan
Prof. Dr. Zeynep Aycan
Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı (Katılamadı)
Prof. Dr. Lale Büyükgönenç (Katılamadı)
Prof. Dr. Kamil Yılmaz
Prof. Dr. Tolga Etgü
Prof. Dr. Tarık Esen (Katılamadı)
Doç. Dr. Lerzan Örmeci (Katılamadı)
Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman
Yrd. Doç. Dr. Lemi Baruh
GÜNDEM

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
2. Değişime giden öğrencilerimizin aldıkları derslerin not çizelgelerini iletmeleri ve kredilerinin sisteme
işlenmesindeki gecikmelerden dolayı olumsuz etkilenmelerini önlemek için değişime giderken
alacaklarını bildirdikleri kredilerine göre sınıflarının belirlenmesi önerisinin görüşülmesi.
3. İngilizce yeterlilik ve af sınavları için gerekli şartların öneriler çerçevesinde görüşülmesi.
4. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 23.12.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Fakülte Kurul Karar
Tutanağı’nın görüşülmesi.
5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 29.12.2015 tarih ve 2015/16 sayılı Fakülte Kurul Karar
Tutanağı’nın görüşülmesi.
6. İşletme Enstitüsü’nün 04.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın görüşülmesi.
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 07.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın
görüşülmesi.
8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 11.01.2016 tarih ve 2016/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın
görüşülmesi.)
9. Çift Anadal Yönergesi’nin 7.1.4. numaralı maddesine CPAP 100 dersinin eklenmesi önerisinin
görüşülmesi.
10. YÖK’ün 28.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan “Yükseköğretim
kurumlarında eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrencilerin bilgilendirilmesinin sağlanması
şartıyla bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması hususunun yükseköğretim kurumlarının senatoları
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tarafından karara bağlanması ve 19.06.2012 tarih ve 2012.19.3877 sayılı Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararının iptal edilmesi” kararına istinaden bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmaması
konusunun görüşülmesi.
11. 20.08.2013 tarih ve 2013/08 sayılı Üniversite Akademik Kurul Kararı’nın 16. maddesinde yer alan ve
notlu olarak açılan aşağıdaki Hemşirelik Yüksekokulu derslerinin Kaldı/Geçti - Fail/Pass şeklinde
açılması ve bu uygulamanın derslerin açık olduğu geçmiş dönemlerden itibaren geçerli sayılması
önerisinin görüşülmesi.
KARAR
1. Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in şehirdışında düzenlenen akademik bir toplantıya katılımı, Prof. Dr.
Evren Keleş’in yurtdışında bulunması, Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı’nın rahatsızlığı, Prof. Dr.
Ayşegül Lale Büyükgönenç’in başka bir akademik toplantıya katılımı, Prof. Dr. Tarık Esen’in
yurtdışında düzenlenen bir kongreye katılımı ve Doç. Dr. Lerzan Örmeci’nin ailevi gerekçesi sebebiyle
Üniversite Akademik Kurul Toplantısı’na katılamama mazeretleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
2. Değişime giden öğrencilerimizin aldıkları derslerin not çizelgelerini iletmeleri ve kredilerinin sisteme
işlenmesindeki gecikmelerden dolayı olumsuz etkilenmelerini önlemek için değişime giderken
alacaklarını bildirdikleri kredilerine göre sınıflarının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. İngilizce yeterlilik ve af sınavları için gerekli şartlar öneriler çerçevesinde görüşülmüş ve EK-1’deki
şekliyle kabul edilmiştir.
4. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 23.12.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Fakülte Kurul Karar
Tutanağı’nın görüşülmüş ve Bahar 2016 döneminden itibaren Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde
ARHA 491: Honors Thesis Project /Onur Tez Projesi dersinin açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
ARHA 491: Honors Thesis Project
Available to students with a GPA equal to or gleater than 3.00 and with consent of the instructor.
Credits: 3
ARIIA 491: Onur Tez Projesi
Genel başarı ortalaması 3.00 ya da daha yüksek olan öğrencilere, öğetim görevlisinin onayı ile açık olan
bir derstir.
Kredi:3
5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 29.12.2015 tarih ve 2015/16 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı
görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
5.1. MGMT 210: Change Making in Action / Değişim Yaratma Uygulamaları dersinin 1 kredilik genel
seçmeli bir ders olarak açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
MGMT 210: Change Making in Action
Introduce collective leadership, creativity and systemic solutions to address complex and interrelated
problems cutting across disciplines, departments and organizations. Based on organizational learning
and system theory perspectives, interactive and experiential course develops skills to lead multistakeholder social innovations for pioneering a more sustainable economy and society.
Pass/Fail
Credit: 1
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MGMT 210: Değişim Yaratma Uygulamaları
Günümüzün karmaşık ve birbirleriyle ilişkili problemleri karşısında farklı departmanların, disiplinlerin
ve organizasyonların bir araya gelerek kolektif liderlik kapasitesiyle yaratıcı ve sistemik çözümler
geliştirebilmesi. Organizasyonel öğrenme ve sistem teorisi yaklaşımlarını baz alan interaktif ve
deneyimsel bir ders, sürdürülebilir bir ekonomi ve toplumun öncülüğünü yapacak çok paydaşlı sosyal
inovasyon süreçleri için liderlik yetkinlikleri.
Geçti/Kaldı
Kredi: 1
5.2. ECON 333: Game Theory and Strategy dersinin ön koşullarına Bahar 2016 dönemi itibariyle
ECON 110: Introduction to Economic and Strategic Behaviour dersinin de eklenmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
ECON 333: GAME THEORY AND STRATEGY
Analysis of strategic interactions that commonly arise in economic, business, political, and judicial
arenas. A systematic introduction to game theory and some of its applications, such as market
competition, technological races, auctions, party competition for votes, and bargaining.
Credits: 3
Prerequisites: (ECON 100 or ECON 110 or ECON 201)
ECON 333: OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ
İş dünyası, iktisat, politika ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun
kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet,
pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.
Kredi: 3
Önkoşullar: (ECON 100 veya ECON 110 veya ECON 201)
6. İşletme Enstitüsü’nün 04.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve
aşağıdaki kararlar alınmıştır:
6.1. İşletme Yüksek Lisans (MBA) programında aşağıda ders kodu, adı ve kredisi belirtilen derslerin
2014 Bahar döneminden itibaren açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
MGMT 559: Selected Topics in Management
3 Credits
S-U
Topics will be announced when offered.
MGMT 559: Yönetimde seçilmiş konular
3 Kredi
S-U
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
MKTG 559: Selected Topics in Marketing
3 Credits
S-U
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Topics will be announced when offered.
MKTG 559: Pazarlamada seçilmiş konular
3 Kredi
S-U
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
MFIN 559: Selected Topics in Finance
3 Credits
S-U
Topics will be announced when offered.
MFIN 559: Finansta seçilmiş konular
3 Kredi
S-U
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
ACCT 559: Selected Topics in Accounting
3 Credits
S-U
Topics will be announced when offered.
ACCT 559: Muhasebede seçilmiş konular
3 Kredi
S-U
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
OPSM 559: Selected Topics in Operations Management
3 Credits
S-U
Topics will be announced when offered.
OPSM 559: Üretim Yönetiminde seçilmiş konular
3 Kredi
S-U
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
MGEC 559: Selected Topics in Economics
3 Credits
S-U
Topics will be announced when offered.
MGEC 559: Ekonomide seçilmiş konular
3 Kredi
S-U
Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
6.2. İşletme Yüksek Lisans (MBA) programında zorunlu ders olarak verilen MGMT 504
Entrepreneurship (3 kredi) dersinin seçmeli ders olarak verilmesine ve bu değişikliğin 2016 Güz
döneminden itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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6.3. İşletme Yüksek Lisans (MBA) programında zorunlu ders olarak verilen MGMT 514 Business Law
(1,5 kredi) dersinin seçmeli ders olarak verilmesine ve bu değişikliğin 2016 Güz döneminden itibaren
uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6.4. İşletme Yüksek Lisans (MBA) programında zorunlu ders olarak verilen MGIS 502 Information
Systems (1,5 kredi) dersinin seçmeli ders olarak verilmesine ve bu değişikliğin 2016 Güz döneminden
itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6.5. İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını bitirmek için zorunlu toplam kredi sayısının 56 krediden
50 krediye düşürülmesine ve bu değişikliğin 2016 Güz döneminden itibaren uygulanmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 07.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı
görüşülmüş ve Bahar 2016 dönemi itibariyle Sosyoloji Bölümü’nde lisans seviyesinde verilen SOCI
421: Political Sociology dersinin yüksek lisans seviyesinde SOCI 621 kodu ile açılmasına ve derslerin
eş tanımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 11.01.2016 tarih ve 2016/02 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı
görüşülmüş ve Nörobilim Doktora Programı için 2016 Bahar döneminden itibaren NEUR 505:
Nörofizyoloji dersinin açılmasıına oybirliği ile karar verilmiştir.
NEUR 505: Nörofizyoloji
Bu ders nörobilim alanında temel nörofizyoloji ve hastalıklara neden olan fizyopatolojik süreçlerin
öğrenciye tanıtılması. Dersin ilk bölümünde kalsiyum sitotoksisitesi, serbest oksijen radikalleri ve
oluşturdukları hasarlar, hücre ölümü ve nörodejenerasyona neden olan protein birikim bozuklukları,
apoptoz, nekroz gibi temel fizyolojik mekanizmaların tartışılması. Öğrencilere bu konu ile ilgili birer
sunum yaptırılması. İkinci bölümde ise migren, epilepsy, anksiyete bozukluğu, psikotik bozukluklar,
beyin travması, ödemi ve subaraknoid kanama gibi nöro-psikiyatrik hastalıkların temel mekanizmaları
ve nörofizyopatolojisi.
T/P/C: 3/0/3
NEUR 505: Basic Neurophysiology
Aim of this course to discuss the basic neurophysiological and neuro-pathological processes in detail.
The first part of the course will include basic neuro-pathophysiological mechanisms like calcium
cytotoxicity, free radicals and free radical damage, protein aggregation disorders leading to
neurodegeneration, apoptosis, and necrosis. Students have assignment for making a presentation
regarding one of the pathophysiological mechanism. At the second part of the course pathophysiological
processes leading to neuro-psychiatric disorders like epilepsy, headache and pain, psychosis, anxiety
disorders, subarachnoid hemorrhage and trauma will be discussed in detail. Before final examination,
student have to present a journal paper regarding disease mechanisms learned.
T/P/C: 3/0/3
9. Çift Anadal Yönergesi’nin 7.1.4. numaralı maddesine CPAP 100 dersinin eklenmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
Güncel Karar:
7.1.4. Çift Anadal Programı’na başlayabilmesi için öğrencinin İkinci Anadal Programı’na başladığı yarıyıla
kadar Anadal Programı’nda aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. UNIV 101,
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ALIS 100, CPAP 100 ve CPAP 150 kodlu dersler dışındaki derslerden “unsatisfactory” not alınması çift
anadal programlarına başvuru yapılmasına engel teşkil etmez.
10. YÖK’ün 28.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan “Yükseköğretim
kurumlarında eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrencilerin bilgilendirilmesinin sağlanması
şartıyla bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması hususunun yükseköğretim kurumlarının senatoları
tarafından karara bağlanması ve 19.06.2012 tarih ve 2012.19.3877 sayılı Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararının iptal edilmesi” kararına istinaden bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmaması konusu
Üniversite Akademik Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup; Bahar 2016 dönemi itibariyle bütünleme
sınavlarının kaldırılmasına, final sınavlarının verilme süresinin Güz dönemlerinde en az 2, Bahar
dönemlerinde en az 3 gün uzatılmasına, Tıp Fakültesi tarafından verilmekte olan blok dersler ile
Hemşirelik Yüksekokulu tarafından verilmekte olan HEMY 100, HEMY 200, HEMY 300 ve HEMY
400 dersleri için bütünleme sınavı uygulamasının devam etmesine ve af sınavlarıyla ilgili düzenlemenin
verilecek af sınavlarının sayısının artırılmasını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
11. 20.08.2013 tarih ve 2013/08 sayılı Üniversite Akademik Kurul Kararı’nın 16. maddesinde yer alan ve
notlu olarak açılan aşağıdaki Hemşirelik Yüksekokulu derslerinin Kaldı/Geçti - Fail/Pass şeklinde
açılmasına ve bu uygulamanın derslerin açık olduğu geçmiş dönemlerden itibaren geçerli sayılmasına
oybirlği ile karar verilmiştir:
HEMY 101
HEMY 102
HEMY 103
HEMY 104
HEMY 105
HEMY 106
HEMY 108
HEMY 201
HEMY 202
HEMY 203
HEMY 204
HEMY 205
HEMY 206
HEMY 301
HEMY 302
HEMY 303
HEMY 304
HEMY 305
HEMY 306
HEMY 401
HEMY 402
HEMY 403
HEMY 404
HEMY 405
HEMY 406
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EK – 1
Hazırlık Geçme Kuralları - ELC
Birinci Yıl ELC öğrencileri (Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri): KUEPE'ye girebilmek için ya da dışarıdan
alınan sınavların kabul edilebilmesi için 2.0 GNO (Genel Not Ortalaması) olması gerekmektedir.
İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Güz Dönemi): KUEPE'ye girebilmek için ya da dışarıdan alınan sınavların
kabul edilebilmesi için 2.00 GNO veya güz döneminde 2.0 SPA (Dönem Ortalaması) gerekmektedir.
İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Bahar Dönemi): KUEPE'ye girebilmek için 2.0 GNO veya bahar
döneminde 2.0 SPA olması gerekmektedir. Dışarıdan getirilen sınavlarda yeterli puan alındığı takdirde
herhangi bir SPA ya da GNO koşulu aranmamaktadır.
İkinci Yıl ELC Öğrencileri (Bahar Döneminden Sonra): ELC'de iki yılı tamamlamış öğrencilere üç af
sınavına girme hakkı verilecektir. Eğer isterlerse yaz dönemindeki ELC derslerine de devam edebilirler,
ancak yaz döneminde ders alma zorunlulukları yoktur. Herhangi bir GNO ya da SPA şartı aranmaksızın
aşağıdaki af sınavlarına girme hakları vardır:
 Yaz okulu sonundaki KUEPE (Temmuz sonu).
 Ağutos ayında ELC tarafından yapılan TOEFL.
 Eylül başında yapılan KUEPE.
 Bu öğrenciler aynı zamanda dışarıdan verilen sınavları da af sınavı olarak teslim edebilirler.
ELC sınav kabul şartları ve test merkezi sınırlandırmaları af sınavları için de uygulanır:
Kurumsal TOEFL: 550/4 (Yılda bir kez Eylül ayında yapılmaktadır.)
TOEFL IBT: 80/20 (Yazılı bölümden) Sadece Boğaziçi Üniversitesi ve TOBB Üniversitesi’nden
alınmış olan IBT TOEFL sonuçları kabul edilmektedir. Eğer öğrenci sınava yurt dışında girmişse
Akademik Kurula sınavının kabulu için dilekçe verebilir.
o
IELTS: 9 üzerinden 6,5 Akademik modül kabul edilmektedir. Her bölümden minimum 5 puan
alınmış olmalıdır. Herhangi bir IELTS sınav merkezinden alınabilir.
o
KPDS / ÜDS / YDS: 100 üzerinden 87.
o
CAE: Grade of C.
o
o

Bu sistemin etkili bir biçimde işleyebilmesi için ilgili fakülteler hangi ELC öğrencilerinin kayıt
dondurabilip donduramayacağı konusunda mümkün olduğunca seçici davranmalılar. Bizce eğer
öğrenciler İngilizce konuşulan bir ülkede eğitim almayı seçerlerse ya da çok ciddi tıbbı ya da kişisel bir
krizle karşılaşırlarsa kayıt dondurma hakkına sahip olmalılar. Bunların dışında gerçekten kayıt
dondurmaları gerektirecek geçerli bir sebep olmadıkça öğrencilerin kayıt dondurmalarına izin
verilememeli.
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Proficiency Exam Requirements - ELC
First Year Students (Fall, Spring, Summer Semesters): GPA of 2.0 in order to take KUEPE or to submit
outside exam scores.
Second Year Students (Fall Semester): GPA of 2.0, or SPA of 2.0 in the fall semester, in order to take
KUEPE or submit outside exam scores.
Second Year Students (Spring Semester): GPA of 2.0, or SPA of 2.0 in the spring semester, in order to
take KUEPE. No GPA or SPA requirement for the submission of outside exam scores.
Second Year Students (After Spring Semester): These students have completed two years in the ELC,
and are eligible to take three amnesty exams. If they choose, they may study in the ELC in summer
semester, but are not required to do so. They are eligible without any GPA or SPA requirement to take the
following amnesty exams:
 KUEPE at the end of summer semester (late July)
 TOEFL exam which the ELC administers in August
 KUEPE in early September.
 These students may also take outside exams as an amnesty exam. ELC score and test center
requirements for all ELC students apply as well to outside exams taken as amnesty exams:
o
o

Institutional TOEFL: 550/4
TOEFL IBT: 80/20 on the writing section. We only accept scores from Boğazici University and
TOBB University. If the student takes the exam outside of Turkey, he or she may petition the
Executive Council to accept the score.
o
IELTS: 6.5 out of 9 on the Academic Module, with each section score a minimum of 5.0. May
be taken at any IELTS testing center.
o
KPDS / ÜDS / YDS: 87 out of 100.
o
CAE: Grade of C.
For this system to work effectively, university colleges should be quite selective in deciding which ELC
students to allow to take leave. We recognize the legitimacy of granting leave to those who wish to study
English in an English-speaking country or who are dealing with a medical crisis or severe personal crisis.
Beyond that, it is best if students are not granted leave unless they have an exceptional circumstance
which warrants leave.
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