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KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK KURUL KARARI 

 

 

TOPLANTI TARİHİ   : 5 Şubat 2016 

TOPLANTI NO    : 2016/2 

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 (Katılamadı) 

    Prof. Dr. İhsan Solaroğlu (Katılamadı) 

    Prof. Dr. Özgür Barış Akan  

         Prof. Dr. Zeynep Aycan  

            Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı  

         Prof. Dr. Lale Büyükgönenç (Katılamadı) 

          Prof. Dr. Kamil Yılmaz 

          Prof. Dr. Tolga Etgü  

   Prof. Dr. Tarık Esen (Katılamadı) 

    Doç. Dr. Lerzan Örmeci  

    Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman  

    Doç. Dr. Lemi Baruh  

 

 

GÜNDEM 

 

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi. 

2. Kurum içi yatay geçişte uluslararası diploma sahiplerine tanınan hakların görüşülmesi. 

3. Bütünleme sınavlarının Bahar 2016 döneminden itibaren kaldırılacak olması nedeniyle lisans 

programında 7 yılını tamamlamış ve tamamlamamış öğrencilere uygulanacak af sınavları kurallarının 

görüşülmesi. 

4. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) yönergesinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 

15.02.2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının 

Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmelik”in hükümlerine uygun olacak şekilde tadil edilmesi 

konusunun görüşülmesi. 

5. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 26 Ocak 2016 tarih ve 2016/01 sayılı Fakülte Kurul Karar 

Tutanağı’nın görüşülmesi. 

6. 17 Aralık 2015 tarih ve 2015/13 sayılı Üniversite Akademik Kurul Toplantısı’nın 11 numaralı maddesi 

olarak görüşülen ve kabul edilen “Mühendislik Fakültesi 12.11.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Fakülte 

Kurul Karar Tutanağı’nın Mühendislik Programları çift anadal kurallarında bulunan ders denkliği ve 

ders muafiyeti ayrımı” ile ilgili maddesinin güncellenen veriler çerçevesinde yeniden görüşülmesi. 

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 01.10.2015 tarihli ve 2015/08 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı’nın 

ilgili gücellemeler beraberinde görüşülmesi.  
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KARAR 

 

1. Prof. Dr. Evren Keleş’in yurtdışında olması, Prof. Dr. Lale Büyükgönenç’in başka bir akademik 

toplantıya katılması gerekliliği ve Prof. Dr. İhsan Solaroğlu’nun ve Prof. Dr. Tarık Esen’in klinik 

görevleri sebebiyle Üniversite Akademik Kurul Toplantısı’na katılamama mazeretleri oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  

 

2. Kurum içi yatay geçişte uluslararası diploma sahiplerine tanınan haklar görüşülmüş ve aşağıdaki 

tablodaki şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Geçiş yapılacak 

fakülte 
Sınav/Diploma Koşulları 

Birinci yılın 

sonunda GPA 

Koşulu 

Ek koşul 

    

TIP FAKÜLTESİ 

IB en az  40 

En az 3,50 

LYS sonucunda 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 

bölümüne 

yerleştirilmiş olma 

Fransız Bakalorya Sınavı en az 

17  

(Fen ve Matematik 

bölümlerinden en az 16) 

Matura en az 1,5 

Abitur en az 1,5 

    

HUKUK 

FAKÜLTESİ 

IB en az 40 

En az 3,50 

LYS sonucunda 

Hukuk programı ile 

aynı puan türünde 

öğrenci alan bir 

programa yerleşmiş 

olma 

Fransız Bakalorya Sınavı en az 

16 

Matura en az 1,5 

Abitur en az 1,8 

    

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

IB en az 36 

En az 3,00 - 

Fransız Bakalorya Sınavı en az 

14  

(Fen ve Matematik 

bölümlerinden en az 16) 

Matura en az 2,0 

Abitur en az 2,3 

    

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

IB en az 35 

En az 3,00 - 

Fransız Bakalorya Sınavı en az 

15 

Matura en az 2,0 

Abitur en az 2,3 

    

İNSANİ 

BİLİMLER VE 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

IB en az 34 

En az 3,00 - 

Fransız Bakalorya Sınavı en az 

14  

Matura en az 2,0 

Abitur en az 2,3 
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FEN 

FAKÜLTESİ 

IB en az 34 

En az 3,00 - 

Fransız Bakalorya Sınavı en az 

14  

Matura en az 2,0 

Abitur en az 2,3 

    

 

Hemşirelik 

Yüksek Okulu 

- - - 

 

3. Bütünleme sınavlarının Bahar 2016 döneminden itibaren kaldırılacak olması nedeniyle lisans 

programında 7 yılını tamamlamış ve tamamlamamış öğrencilere uygulanacak af sınavları kurallarının 

aşağıdaki şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

7 senesini bitirmemiş ve mezuniyet için af sınavları öncesinde en fazla 2 F notu dışında gerekli 

tüm ders yükümlülüklerini tamamlamış ve/veya 7 senesini bitirmemiş  ve ortalaması 2.00'ın 

altında olduğundan mezun olamayan son sınıf öğrencisi (SR) statüsündeki lisans öğrencileri* 

 
                                                 F notu adedi 

 
0 1 2 >2 

GPA <2 

 

Dönem sonunda 

en fazla 2 adet not 

yükseltme 

sınavına girebilir. 

 

Dönem sonunda 1 

tanesi F notu olan 

dersinden olmak 

üzere en fazla 3 

not yükseltme/af 

sınavına girebilir. 

 

Dönem sonunda 2 

tanesi F notu olan 

dersinden olmak 

üzere en fazla 3 not 

yükseltme/af 

sınavına girebilir.  

 

 

Herhangi bir not 

yükseltme veya af 

sınavına giremez. 

 

 

GPA>=2 

 

Tüm ders 

yükümlülükleri 

tamamlanmışsa 

mezun olabilir. 

 

Dönem sonunda 

sadece F notu 

bulunan dersinden 

af sınavına 

girebilir. 

 

Dönem sonunda 

sadece F notu 

bulunan 

derslerinden af 

sınavına girebilir.  

 

 

Herhangi bir not 

yükseltme veya af 

sınavına giremez. 

 

 

 

Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans 

programlarını azami dokuz yılda tamamlayamayan ve aşağıda belirtilen süreler ve verilen sınav hakları 

sonunda mezun olmak için gerekli şartları sağlayamayan öğrencilerin okul ile ilişikleri kesilecektir. Kayıt 

dondurma süreleri aksi bir karar olmadıkça bu süreye dahil edilecektir. 

 

Ayrıca üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Güz 2016 döneminden 

başlayarak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi 

nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilecektir. Kayıt dondurma süreleri aksi bir karar olmadıkça bu süreye 

dahil edilecektir. 

 

Lisans programında 7 senesini bitirmiş olmasına rağmen anadal programındaki ders yükümlülüklerini 

başarılı veya başarısız olarak tamamlamamış öğrencilerin Güz 2017 döneminden başlayarak okul ile 

ilişikleri kesilecektir. 
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Lisans programında 7 senesini bitirmiş ve anadal programındaki ders yükümlülüklerini 

başarılı veya başarısız olarak tamamlamış lisans öğrencileri* 

 

7 senenin sonunda af sınavları öncesinde F notu adedi 

F>5 2<= F <=5 F=1 F=0 

1. adım 

(Ek Sınavlar) 

   

Başarısız olunan her 

bir ders için dönemde 

bir kez kullanılmak 

üzere (7. yılın 

tamamlandığı dönem 

ile takip eden yarıyıl 

sonunda) iki sınav 

hakkı. Bu süre 

sonunda (7,5 yıl) F 

adedi beşin üzerinde 

olan öğrencilerin okul 

ile ilişikleri 

kesilecektir.  

7. yılın 

tamamlandığı 

dönemin sonundan 

başlayarak 4 sınav 

dönemi boyunca 

başarısız olunan her 

bir ders için 

dönemde 1 adet 

olmak üzere ek 4 

sınav hakkı. 8,5 

yılın sonunda 

mezuniyet 

durumunda olmayan 

öğrencilerin okul ile 

ilişikleri 

kesilecektir.  

7. yılın tamamlandığı 

dönemin sonundan 

başlayarak başarısız 

olunan dersten sınırsız 

sınav hakkı.  

Üst üste veya aralıklı 

olarak toplam 3 eğitim-

öğretim yıl sınava 

girmeyen öğrenciler 

sınırsız sınav 

haklarından feragat 

etmiş sayılacak ve okul 

ile ilişikleri kesilecektir. 

7. yılın tamamlandığı 

dönemin sonundan 

başlayarak F notu 

bulunmayan ve genel not 

ortalaması 2'nin altında olan 

öğrenciler için daha önce 

alınmış olan derslerden 

sınırsız sınav hakkı.  

Üst üste veya aralıklı olarak 

toplam 3 eğitim-öğretim yıl 

sınava girmeyen öğrenciler 

sınırsız sınav haklarından 

feragat etmiş sayılacak ve 

okul ile ilişikleri kesilecektir. 

2. adım (Ek Sınavlar 

Sonrasında) 

   Ek sınavlar sonunda F 

adedini 5 veya altına 

indiren öğrencilere en 

son sınav alınmış 

dönemi takip eden 3 

yarıyıl boyunca 

başarısız olunan her 

ders için 3 ek sınav 

hakkı. 3 yarıyıl (9. yıl) 

sonunda mezuniyet 

durumunda olmayan 

öğrencilerin okul ile 

ilişikleri kesilecektir.  

   

    Sınavlar Güz ve Yaz dönemleri sonunda yapılır. 

  Öğrenci bir sınav döneminde aynı dersten sadece bir kez sınava girebilir. 

   

* Tıp ve Hemşirelik bölümü öğrencileri yukarıda belirtilen af sınavı haklarından blok dersi dışında 

kalan dersler için yararlanabilirler. 

 

4. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) yönergesinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 

15.02.2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının 

Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmelik”in hükümlerine uygun olacak şekilde tadil edilmesi ile 

birlikte ilgili yönergenin EK-1’deki şekliyle uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  
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5. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 26 Ocak 2016 tarih ve 2016/01 sayılı Fakülte Kurul Karar 

Tutanağı görüşülmüş ve Bahar 2016 döneminden itibaren PSYC 353: Selected Topics in Psychology: 

Gender Issues in Organizations dersinin Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı ders listesine dahil 

edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

6. Mühendislik Programları çift anadal kurallarında bulunan ders denkliği ve ders muafiyeti ayrımının 

öğrenciler için daha açıklayıcı bir hale getirilmesi amacıyla, kuralların bulunduğu tablonun aşağıdaki 

şekilde güncellenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Mühendislik Programları Çift Anadal Ders Muafiyeti Tablosu 2015-13 Akademik Kurul 

2. Anadal 1. Anadal 

2. Anadal 

Programı 
Muaf 

Olunan 

Ders Kodu 

Muaf Olunan Ders Adı Muaf 

Olunan 

Ders 

Kredisi 

1. Anadal 

Programı 
Zorunlu Ders 

Kodu 
Zorunlu Ders Adı Zorunl

u Ders 

Kredi 

CHBI CHBI 204 TERMODİNAMİK 3 MECH MECH 204 TERMODİNAMİK 3 

CHBI CHBI 301 AKIŞKANLAR 

MEKANİĞİ 
3 MECH MECH 301 AKIŞKANLAR 

MEKANİĞİ 
3 

CHBI CHBI 302 ISI TRANSFERİ 3 MECH MECH 302 ISI TRANSFERİ 3 

CHBI CHEM 101 GENEL KİMYA I 4 COMP, ELEC, 

INDR, MECH 
CHEM 103 GENEL KİMYA 4 

CHBI COMP 110 MATLAB İLE 

BİLGİSAYAR 

ROGRAMLAMAYA 

GİRİŞ 

3 ELEC, INDR, 

MECH 
COMP 130 PROGRAMLAMA

YA GİRİŞ (JAVA) 
3 

COMP COMP 131 PROGRAMLAMA

YA GİRİŞ 
3 

CHBI ENGR 201 MÜHENDISLER IÇIN 

İSTATISTIK 
4 INDR, ELEC, 

COMP 
ENGR 200 MÜHENDISLER 

IÇIN OLASILIK 

VE RASSAL 

DEĞIŞKENLER 

4 

Kimya, Fizik, 

Matematik, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik, Tıp 

MATH 211 İSTATİSTİK (FEN 

BÖLÜMLERİ 

İÇİN) 

4 

COMP CHEM 103 GENEL KİMYA 4 CHBI, Kimya, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 

CHEM 101 GENEL KİMYA I 4 

COMP COMP 106 BİLGİSAYAR 

BİLİMLERİ VE MÜH. 

İCİN AYRIK 

MATEMATİK 

3 INDR INDR 201 AYRIK 

MATEMATİKSEL 

YAPILAR 

3 

COMP COMP 131 PROGRAMLAMAYA 

GİRİŞ 
3 ELEC, INDR, 

MECH 
COMP 130 PROGRAMLAMA

YA GİRİŞ (JAVA) 
3 

COMP ENGR 200 MÜHENDISLER IÇIN 

OLASILIK VE RASSAL 

DEĞIŞKENLER 

4 Kimya, Fizik, 

Matematik, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik, Tıp 

MATH 211 İSTATİSTİK (FEN 

BÖLÜMLERİ 

İÇİN) 

3 

CHBI, MECH ENGR 201 MÜHENDISLER 

IÇIN İSTATISTIK 
4 

ELEC CHEM 103 GENEL KİMYA 4 CHBI, Kimya, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 

CHEM 101 GENEL KİMYA I 4 

ELEC COMP 130 PROGRAMLAMAYA 

GİRİŞ (JAVA) 
3 

CHBI COMP 110 
MATHLAP İLE 

PROGRAMLAMA 3 
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YA GİRİŞ 

COMP COMP 131 PROGRAMLAMA

YA GİRİŞ 
3 

ELEC ELEC 100 ELEKTRİK VE 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİNE 

GİRİŞ 

3 INDR INDR 100 ENDÜSTRİ MÜH. 

GİRİŞ 
3 

MECH MECH 100 MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİN

E GİRİŞ 

3 

ELEC ELEC 304 SİSTEMLER VE 

KONTROL 
3 MECH MECH 304 DİNAMİK 

MODELLEME VE 

KONTROL 

3 

ELEC ENGR 200 MÜHENDISLER IÇIN 

OLASILIK VE RASSAL 

DEĞIŞKENLER 

4 Kimya, Fizik, 

Matematik, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik, Tıp 

MATH 211 İSTATİSTİK (FEN 

BÖLÜMLERİ 

İÇİN) 

3 

CHBI, MECH ENGR 201 MÜHENDISLER 

IÇIN İSTATISTIK 
4 

INDR CHEM 103 GENEL KİMYA 4 CHBI, Kimya, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 

CHEM 101 GENEL KİMYA I 4 

INDR INDR 481 BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3 COMP COMP 306 VERİ-TABANI 

YÖNETİM 

SİSTEMLERİ 

3 

INDR COMP 130 PROGRAMLAMAYA 

GİRİŞ (JAVA) 
3 CHBI COMP 110 MATLAB İLE 

BİLGİSAYAR 

PROGRAMLAMA

YA GİRİŞ 

3 

COMP COMP 131 PROGRAMLAMA

YA GİRİŞ 
3 

INDR ENGR 200 MÜHENDISLER IÇIN 

OLASILIK VE RASSAL 

DEĞIŞKENLER 

4 Kimya, Fizik, 

Matematik, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik, Tıp 

MATH 211 İSTATİSTİK (FEN 

BÖLÜMLERİ 

İÇİN) 

3 

CHBI, MECH ENGR 201 MÜHENDISLER 

IÇIN İSTATISTIK 
4 

INDR INDR 100 ENDÜSTRİ MÜH. 

GİRİŞ 
3 ELEC ELEC 100 ELEKTRİK VE 

ELEKTRONİK 

MÜH. GİRİŞ 

3 

MECH MECH 100 MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİN

E GİRİŞ 

3 

INDR INDR 201 AYRIK 

MATEMATİKSEL 

YAPILAR 

3 COMP COMP 106 BİLGİSAYAR 

BİLİMLERİ VE 

MÜH. İCİN AYRİK 

MATEMATİK  

MECH CHEM 103 GENEL KİMYA 4 CHBI, Kimya, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 

CHEM 101 GENEL KİMYA I 4 

MECH COMP 130 PROGRAMLAMAYA 

GİRİŞ (JAVA) 
3 CHBI COMP 110 MATLAB İLE 

BİLGİSAYAR 

PROGRAMLAMA

YA GİRİŞ 

3 

COMP COMP 131 PROGRAMLAMA

YA GİRİŞ 
3 



 

 
5 Şubat 2016/2 no.lu Akademik Kurul 

7 / 31 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 01.10.2015 tarihli ve 2015/08 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı 

görüşülmüş ve Güz 2016 dönemi itibariyle Tarih Doktora Programının açılması önerisinin, YÖK 

tarafından önerilen değişiklikler beraberinde YÖK’e yeniden sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

(EK-2) 
 

  

MECH ENGR 201 MÜHENDISLER IÇIN 

İSTATISTIK 
4 INDR, ELEC, 

COMP 
ENGR 200 MÜHENDISLER 

IÇIN OLASILIK 

VE RASSAL 

DEĞIŞKENLER 

4 

Kimya, Fizik, 

Matematik, 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik, Tıp 

MATH 211 İSTATİSTİK (FEN 

BÖLÜMLERİ 

İÇİN) 

3 

MECH MECH 100 MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİNE 

GİRİŞ 

3 ELEC ELEC 100 ELEKTRİK VE 

ELEKTRONİK 

MÜH. GİRİŞ 

3 

INDR INDR 100 ENDÜSTRİ MÜH. 

GİRİŞ 
3 

MECH MECH 204 TERMODİNAMİK 3 CHBI CHBI 204 TERMODİNAMİK 3 

MECH MECH 301 AKIŞKANLAR 

MEKANİĞİ 
3 CHBI CHBI 301 AKIŞKANLAR 

MEKANİĞİ 
3 

MECH MECH 302 ISI TRANSFERİ 3 CHBI CHBI 302 ISI TRANSFERİ 3 

MECH MECH 304 DİNAMİK MODELLEME 

VE KONTROL 
3 ELEC ELEC 304 SİSTEMLER VE 

KONTROL 
3 

NOT 1 İki anadalı da Mühendislik Fakültesi programlarında olan çift anadal öğrencilerin, mezuniyet yükümlülüklerini 

tamamlamak için her iki anadal konusunda birer staj yapmaları gerekir. (Örneğin: INDR 291 ve COMP 391) 

NOT 2 İki anadalı da Mühendislik Fakültesi programlarında olan çift anadal öğrencilerin, mezuniyet yükümlülüklerini 

tamamlamak için her iki anadalın da bitirme projesini yapması zorunludur. (Örneğin: INDR 491 ve CHBI 491) 
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EK -1  

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - Bu Yönerge, Koç Üniversitesinde deney ile gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma, 

deneysel çalışma, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde 

kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, gerektiğinde yeni ilkeler 

oluşturmak, bunların uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, etik ilkeler doğrultusunda görüş 

bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan değerlendirmek üzere oluşturulan “Koç Üniversitesi Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Kurulu” (KÜ-HADYEK)’nun kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla 

düzenlenmiştir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 - Bu Yönerge, Koç Üniversitesinde deney amacıyla kullanılacak hayvanların kullanımından 

önce alınması gereken izinleri, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşturulmasını, bu kurulunun 

çalışma esaslarını, görevlerini, eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3 -  Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yasanın 14. Maddesine dayalı olarak 15.02.2014 tarih ve 28914 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına dair 

Yönetmelik” ile 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Deneysel ve Diğer Bilimsel 

Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 4 - Bu Yönerge’de geçen;  

3R İlkesi: W.M.S Russell ve R.L. Burch tarafından 1959’da geliştirilen ve baş harflerinden dolayı 3R’ler 

olarak anılan “Replacement”: yerine koyma, “Reduction”: azaltma ve “Refinement”: arındırma ilkelerini,  

Başkan: KÜ-HADYEK Başkanını,  
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Çalışma: Araştırma, eğitim ve test amacıyla, deney hayvanları üzerinde yürütülen ve KÜ-HADYEK 

tarafından protokol numarası ile onay verilmiş tüm araştırma projeleri, eğitim ve test etkinliklerini,  

Deney: Deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek her türlü prosedür 

veya prosedürler bütününü,  

Deney Hayvanı: Prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan veya çoğalan larva biçimleri, canlı 

kafadanbacaklılar ve normal fetal gelişimlerinin son üçte birlik döneminden itibaren memeliler dahil, insan 

olmayan herhangi bir omurgalı canlıyı, 

Deney Hayvanı Kullanıcısı: Hayvanlara prosedür uygulama hak ve yetkisi olan kişiyi,  

Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Laboratuvarı: Koç Üniversitesi Fen Fakültesi, Hayvan 

Araştırma Laboratuvarı 

Etik: Araştırmalarda kullanılacak hayvanlarla ilgili olarak insan ve hayvan yaşamını ilgilendiren bilimlerde 

yapılabilecek hareketlerin sınırları, hayvana yönelik yapılacak tutum ve davranışa yol gösterici evrensel 

kuralları, 

Hayvan Refahı Birimi: 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin 

Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına dair Yönetmelikte belirtilen birimi,  

İnsancıl Öldürme Yöntemi: Bir hayvanın türüne göre en az fiziksel ve davranışsal acı verilmek suretiyle 

yaşamına son verilmesini,  

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (KÜ-HADYEK): 15.02.2014 tarih ve 28914 

sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının çalışma usul ve esaslarına dair 

yönetmelikte belirtilen Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu, 

Kullanıcı Kuruluş: Koç Üniversitesini ve bağlı kuruluşlarını, 

Prosedür: Hayvanların doğurtulması, kuluçkadan çıkarılması ya da genetiği değiştirilmiş hayvan soyunun 

devam ettirilmesi süreçleri dahil, deneysel olmayan hayvancılık, klinik veteriner hekimlik ya da tarımsal 

uygulamalar ve hayvanların sadece doku ve organlarını kullanmak amacıyla öldürülmesi hariç; iyi 

veterinerlik uygulamalarına uygun olarak bir iğnenin batırılmasının yarattığına eşit veya daha fazla acı, 

eziyet, ıstırap veya kalıcı hasara neden olabilecek şekilde bilimsel amaçlarla kullanılmasını 

Rektör: Koç Üniversitesi Rektörü’nü, 

Tedarikçi Kuruluş: Deney hayvanlarının deneylerde kullanılmak amacı ile tedarik edildiği ilgili resmi 

makamlarca izin verilmiş ya da kayıt edilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,  

Uygun Anestezi: İyi veterinerlik uygulamasıyla etkili bir anestezi yönteminin (lokal ve genel) 

uygulanmasını, 

Üretici Kuruluş: Hayvanların, deney amacıyla kullanılabileceği yaşa ve büyüklüğe gelinceye kadar 

yetiştirildiği, bakıldığı ve deneylerde kullanılmak amacı ile üretildiği, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

tarafından izin verilmiş ya da kayıt edilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,  
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Yetiştirilmiş Hayvan: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından izin verilen tesislerde üretilen ve bu 

yönerge çerçevesinde yapılacak deneylerde kullanılmak üzere yetiştirilerek, kimliklendirilmiş ve kayıt 

altına alınmış hayvanı,  

İfade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Deney Hayvanının Kullanılma Amaçları, Kuruluş, Görev Süresi, Çalışma Yöntemi, Görev ve 

Yetkileri 

Deney Hayvanlarının Kullanılma Amaçları  

MADDE 5 - Deney hayvanlarının kullanılma amaçları aşağıda verilmiştir:  

a) Temel araştırmalar. 

b) Aşağıdaki amaçlardan herhangi birini taşıyan translasyonel veya uygulamalı araştırmalar:  

i) İnsan, hayvan veya bitkilerdeki hastalık, sağlık bozuklukları ve diğer anormalliklerin 

önlenmesi, tanı, tedavisi veya bunlardan kaçınma. 

ii) İnsan, hayvan veya bitkilerdeki fizyolojik bozuklukların incelenmesi, belirlenmesi, düzeltilmesi 

veya modifikasyonu. 

iii) Hayvanların refahı ve tarımsal amaçlarla yetiştirilen hayvanların üretim şartlarının 

iyileştirilmesi. 

c) (b) bendinde belirtilen amaçlardan herhangi biri için, ilaçlar, gıda hammaddeleri, yem hammaddeleri, 

başka maddeler ve ürünlerin kalite, etkinlik ve güvenliklerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve test 

edilmesi. 

d) İnsan ve hayvan sağlığı ve refahı için doğal çevrenin korunması. 

e) Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalar. 

f) Mesleki becerilerin kazandırılması, sürdürülmesi veya geliştirilmesi için yüksek öğrenim veya eğitimi.  

 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulun (KÜ-HADYEK) Kuruluşu 

MADDE 6 - 1-Koç Üniversitesi Yerel Etik Kurulu; 

a) Hayvan deneyleri konusunda en az bir yıl deneyimli, kurum içinde deney hayvanı yetiştirilmesi, 

üretilmesi ve bakımından sorumlu bir veteriner hekimden, 

b) Fen, Tıp, İnsani Bilimler ve Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerini temsilen Rektör tarafından 

atanacak üyelerden, 

c) Deney hayvanları ile çalışmayan ve kurum ile çıkar ilişkisi olmayan T.C. vatandaşı sivil bir üyeden,  

d) Kurum ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşuna kayıtlı T.C. vatandaşı bir üyeden,  

oluşur. 
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2- Hayvan deneyleri yerel etik kurulunda görev alacak en az bir üyenin in vivo hayvan deneylerinde en az 

bir yıl deneyimli ve doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gereklidir. KÜ-HADYEK gerektiğinde 

başka alanların uzmanlarından görüş alabilir ve/veya toplantılara davet edebilir. 

3- KÜ-HADYEK en az 7 en fazla 11 üyeden oluşur. 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulun (KÜ-HADYEK) Atanma ve Görev Süresi 

MADDE 7 - KÜ-HAYDEK Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Rektör tarafından atanır.  

MADDE 8 - KÜ-HAYDEK üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Bir 

takvim yılı içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeliği kendiliğinden 

düşer. Üyelik sıfatının ölüm, emeklilik, ayrılma veya herhangi bir nedenle sona ermesi veya üyeliğinin 

düşmesi halinde, yerine ayni usulle ve kalan süreyi tamamlamak üzere ayrılan üyenin nitelikleri taşıyan 

yeni bir üye seçilir. 

 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yöntemi 

MADDE 9-   

a) KÜ-HADYEK, kurul başkanının belirleyeceği gündemle en az ayda bir defa ve üyelerin en az üçte 

ikisinin katılımı ile toplanır .  

b) KÜ-HADYEK toplantıları başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlığında yürütülür. Kararlar, kurul 

üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilir. 

c) Kurumda kullanılan tüm deney hayvanlarına ilişkin kayıtlar, deney hayvanı yetiştirilmesi, üretimi ve 

bakımından sorumlu Hayvan Refahı Birimi tarafından tutulur ya da tutturulur. Söz konusu kayıtlarda 

temin edilen hayvanların sayıları, türleri, temin edildikleri yerler, kullanıcı kuruluşa geldiği tarih ve 

yapılan tüm işlemler bulunur. Bu kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza edilir. 

d) Bütün başvurular ve alınan kararlar tarih ve sayı numarası verilerek kayıt altına alınır. Bu kayıtlar da en 

az beş yıl süreyle muhafaza edilir. 

e) Başvurular, yapılacak deneylerin yürütücüsü/yürütücüleri konumundaki kıdemli Koç Üniversitesi 

personeli tarafından yapılır. Tez çalışmalarında yürütücü tez danışmanı öğretim üyesidir.  

f) Başvuru formları ve ilgili işlemler KÜ-HADYEK tarafından belirlenir. Başvuru ile birlikte gerektiğinde 

proje ile ilgili bilimsel rapor ve açıklama da istenebilir. KÜ-HADYEK’e yapılacak onay ve izin 

başvurularında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan taahhütnamenin imzalanarak başvuruya eklenmesi zorunludur 

g) Başvurular geliş sırasına göre gündeme konur ve en geç 2 toplantıda karara varılır. 

h) KÜ-HADYEK başvuruları inceleyerek “uygun”, “düzeltilmesi gerekir”, “koşullu olarak uygun” veya 

“red” kararı verir. Gerekli hallerde kurul deneyimli uzmanların yazılı görüşüne başvurabilir ve 

uzmanları toplantıya davet ederek sözlü görüş isteyebilir. 
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i) Etik kurul üyelerine ait başvurular görüşülürken ilgili kurul üyesi toplantıya katılamaz ve oy 

kullanamaz.  

j) Bütün başvurular ve alınan  kararlar en az 5 yıl süre ile saklanır. Kayıtlar Hayvan Deneyleri Merkezi 

Etik Kurulu (HADMEK), Bakanlık ve Üniversite yönetimin denetimine açık tutulur.  

k) Üniversite, KÜ-HADYEK’ in çalışmaları sürdürmesi ve kayıtlarının düzenli olarak tutulması için 

başkanlığa bağlı bir sekretarya kurar. 

 

Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulun (KÜ-HADYEK) Görevleri  

MADDE 10- KÜ-HADYEK’ in görevleri aşağıda belirtilmiştir.  

a) Kendi çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönergeyi hazırlamak ve gerekli hallerde değişiklik önerileri 

yapmak.  

b) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir sınırlarını belirleyerek 

çalışma protokollerini onaylamak veya gerekçeli olarak kabul etmemek.  

c) Kurum içinde deney hayvanı kullanılması sürecinin etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini 

denetlemek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak. 

d) Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole göre yapılmasını sağlamak, 

gerektiğinde sonlandırılmalarını sağlamak.  

e) Deney hayvanlarında çalışacak personelin gerekli eğitim almasını sağlamak. Bu amaçla sertifika 

programları düzenlemek. Sertifikası olmayanların deney hayvanları ile çalışmasını engellemek.  

f) Deney hayvanların üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşulları ile deneylerin yapıldığı laboratuar 

koşullarını ve ekipmanın etik yönden uygun olup olmadığı denetlemek, uygun görmediği durumlarda 

deney hayvanı kullanılmasını engellemek. 

g) Hayvan Refahı Birimi’nin çalışmalarını etik kurul mevzuatı yönünden denetlemek 

h) Deney hayvanı kullanımı ile ilgili her türlü bilgi ve veriyi toplamak, deney hayvanı yıllık kullanım 

raporunu hazırlamak ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna sunmak.  

i) Deneysel çalışmalar sonunda ortaya çıkan atıklar, ölü hayvanlar ve tıbbi atıkların 2872 sayılı Çevre 

Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yok edilmesini sağlamak.  

j) Deney hayvanlarının, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt 

altına alınmalarını ve izlenebilmelerini sağlamak. 

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışmaları 

MADDE 11- (1) KÜ-HADYEK’in çalışmalarında göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır: 

a) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların yerel etik kurul tarafından onaylanmış olması 

zorunludur. 
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b) Yerel etik kurul tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak alınmış bir genel veya özel istisna 

olmadıkça, deneylerde kullanılacak; 

Fare: Mus musculus, 

Sıçan: Rattus norvegicus, 

Tavşan: Oryctolagus cuniculus, 

Kobay: Cavia porcellus, 

Golden hamster: Mesocricetus auratus, 

Köpek: Canis familiaris, 

Kedi: Felis catus, 

Bıldırcın: Coturnix caturnix, 

İnsan dışındaki primat türlerinin kayıtlı yasal deney hayvanı üreticisi ve tedarikçilerinden alınmış olması 

şartı aranır. Kedi, köpek gibi evcil türlerin sokakta başıboş olanları deneylerde kullanılmaz.  

c) Bu yönergenin 4 üncü maddesinde tanımlanan hayvanlar, yasal bir tedarik kuruluşundan alınmaları veya 

deneysel amaçlar için üretilmiş olmaları koşulu ile deney hayvanı olarak kullanılabilir.  

ç) Yerel etik kurullar tarafından: 

1) Ulusal mevzuat ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde nesli tehlike altında olan ve 

korunan türler ile CITES Sözleşmesinin Ek-1 Listesindeki türlerin; araştırmanın amacının 

söz konusu türlerin korunması veya hayati biomedikal amaçlar için istisnai biçimde tek 

uygun türler olduğunun ispatlanması durumunda kullanılmasına izin verilir. 

2) Doğadan alınmış yaban hayvanı üzerinde yapılacak deney; ancak diğer hayvanların deneyin 

amacı bakımından yeterli olmaması halinde onaylanır. 

3) Deney hayvanı olarak kullanılan hayvanların hangi üretici ya da tedarik kuruluşlarından 

olduğu tespit edilir ve kayıt altına alınarak veri tabanına aktarılır. 

 

Yerel Etik Kurullarının Çalışma İlkeleri 

MADDE 12 – (1) Yerel etik kurullar aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışır: 

a) Etiğin yaşama saygı ilkesi her türlü hayvan türü için geçerli kabul edildiğinden, bilimsel araştırmalarda 

kullanılması zorunlu olan deney hayvanlarına kötü muameleden kaçınmak. 

b) Deney hayvanlarının yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmasını 

sağlamak. 

c) Ağır acı, stres ya da buna denk eziyet veren deneylerde bir hayvanın bir defadan fazla kullanılmamasını 

sağlamak. 

d) Eğitim için sunum amacıyla kongre, konferans ve seminerlerde ağrılı deneylerin yapılmamasını 

sağlamak. 
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e) Hayvanlara mümkün olduğu kadar az acı çektirerek ve en az strese sokarak bilimsel açıdan güvenilir 

veri elde edilmesini sağlamak. 

f) Çalışmalar süresince kullanılan deney hayvanlarına, türüne uygun şartlar hazırlamak ve en iyi 

fizyolojik, davranışsal ve çevresel koşulların teminini sağlamak. 

g) Uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından uygun koşullarda deney hayvanı bakımını sağlamak. 

Hayvan refahını temin edecek şekilde, hayvanların sürekli bir veteriner hekim gözetiminde olmalarını 

sağlamak 

h) Canlı hayvanlarda yapılacak deneysel çalışmaların veteriner hekim tarafından ya da ehil kişilerin 

sorumluluğunda yapılmasını sağlamak. 

i) Araştırıcılar tarafından hayvanlar için deneylerin sonlandırılacağı “insani son noktalar”ın 

belirlenmesini sağlamak. 

j) Araştırılan bilginin elde edilmesinde geçerliliği kanıtlanmış alternatif yöntemler varsa hayvan 

deneylerini etik olarak uygun görmemek ve daha önceden ayrıntılı olarak yapılmış deneylerin tekrar 

edilmesinin önlenmesini sağlamak. 

k) 3R ilkesini dikkate alarak, yapılacak çalışmalarda en uygun hayvan ve yöntemin seçilmesini ve bilimsel 

olarak anlamlı sonuç verebilecek en az sayıda hayvan kullanılmasını sağlamak. 

l) Deney hayvanlarına gereksiz acı ve ağrı verecek deneylerin uygun anestezi altında yapılmasını ve 

araştırmalarda uygun ağrı kesici ve anestezi kullanılmasını sağlamak. 

m) Kullanılan anestezi yönteminin, hayvan için deneyin kendisinden daha fazla travmatik olması ve 

deneyin amacına uygun olmaması durumunda deneyin yapılmasını engellemek. 

n) Deneyin etik ilkeler çerçevesinde yapılması ve amacına uygun olması için; anesteziden çıktığında 

önemli oranda acıya maruz kalacak olan hayvanın ağrı kesici araçlarla tedavi edilmesini, bu mümkün 

değilse insancıl bir yöntemle öldürülmesini sağlamak. 

o) Deney hayvanının araştırma sırasında ya da sonunda yaşamına son verilmesi işlemlerinin uygun 

gerekçelerle yapılmasını sağlamak. 

p) Şiddetli ve sürekli ağrı çeken veya normal yaşamını sürdüremeyecek duruma gelen, ya da kamu sağlığı 

ve çevresi için risk oluşturabilecek hayvanların insancıl bir yöntemle öldürülmelerini sağlamak; eğer 

bilimsel gerekçelerle hayvanın bu koşullarda yaşatılması gerekiyorsa, yaşadığı süre boyunca hayvanın 

yaşam kalitesini artıracak en uygun bakım şartlarını sağlamak. 

q) Deneyin insan veya hayvanların refahı için yeterli önem taşımadığı kanaatine    varıldığında, hayvanın 

uzun süre ağır acı ve ıstıraba maruz kalacağı bir deneye tabi  tutulmasını engellemek. 

r) Hayvanları ağır ve uzun süreli acıya maruz bırakacak deneylerin KÜ-HADYEK tarafından etik ilkeler 

çerçevesinde uygun görülmesinden sonra yapılmasını sağlamak. 
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ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

Hayvan Deneylerine Katılacak Personelin Eğitimi 

MADDE 13 - KÜ-HADYEK aşağıdaki eğitim çalışmalarını yapar.  

a) Deney hayvanları ile uğraşan ve/veya uğraşacak olan araştırıcıların eğitimleri için eğitim programları, 

laboratuvar hayvanları kullanım sertifikası programları açar ve başarılı olanlara “Deney Hayvanları 

Kullanım Sertifikası” verilir.  

b) Deney hayvanı kullanıcıları sertifika almadan hayvanlar üzerinde işlem yapamaz ve çalışma 

mekanlarında deney hayvanlarını barındıramazlar.  

c) KÜ-HADYEK Deney hayvanı üretilmesi ve yetiştirilmesinden sorumlu personelin asgari olarak 

bilgilendirilmesi ve uyulması gereken usul ve esasları içeren bir meslek içi eğitim programı hazırlar ve 

Hayvan Refahı Biriminin sorumluluğunda periyodik olarak uygulanmasını sağlar ve denetler. 

d) Eğitim programları, KÜ-HADYEK tarafından görevlendirilen, ilgili yönetmelikler ile HADMEK’ in 

yönerge ve kılavuzlarında belirtilen yetkinlikte kişiler tarafından yürütülür. 

e) Canlı deney hayvanı kullanılan çalışma başvurularında, deney hayvanı ile bire bir uğraşan kişinin 

kullanım sertifikasının bulunması zorunludur; aksi taktirde çalışma başvurusu işleme alınmaz. 

MADDE 14 - Deney hayvanı kulanım sertifika programı ve ne zaman açılacağına KÜ-HADYEK karar 

verir. Sertifika programları yönetmelik ve HADMEK tarafından yayımlanan genelgelere uygun olarak 

düzenlenir. 

a) Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifika programlarına kayıt 

yaptırarak devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" 

verilir. Bu sertifika, KÜ-HADYEK başkanı ile KÜ rektörü tarafından imzalanır.  

b) Yönetmelik hükümleri haricinde başka kurumlardan alınmış olan deney hayvanları kullanım sertifikaları 

ya da benzerlerinin yönetmelik hükümlerine göre eşdeğer olup olmadıklarına HADMEK karar verir.  

c) Lisans/yüksek lisans düzeyinde deney hayvanı kullanımı eğitimlerinin, sertifika programına eşdeğer 

olup olmadığına KÜ-HADYEK karar verir. 

 

Dördüncü Bölüm 

İzin Zorunluluğu 

MADDE 15 – a) Koç Üniversitesi birimlerinde, Madde 1’de yer alan etkinliklerle ilgili uygulama yapacak 

olan tüm araştırmacılar yazılı olarak başvurarak Etik Kurul Onayı almak zorundadırlar. Onay alınmadan 

yapılan çalışmalar, idari ve yasal soruşturmayı gerektirir ve çalışma hemen durdurulur. KÜ-HADYEK’ den 

izin alınmadan başlatılan çalışmalar için sonradan onay belgesi verilmez. 
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b) Madde 1’de yer alan etkinliklerle ilgili araştırmalara ilişkin ulusal ya da uluslararası nitelikli her türlü 

bilimsel yayında KÜ-HADYEK protokol numarası ve “Etik Kurul Onayı Alınmıştır” ifadesine yer 

verilmek zorundadır. 

c) Etik Kurul izinleri başvuru sahiplerinin belirleyeceği ve KÜ-HADYEK’in onayladığı sabit bir süre için 

geçerlidir. Çalışma yürütücüleri deneylere başladıkları tarihi KÜ-HADYEK’e bildirmek zorundadır. 

d) Çalışmanın sona ermesini takiben çalışma yürütücüsü, elde edilen sonuçlar ve çalışmanın hayvan 

refahına ve 3R ilkesine katkıları konusunda bir rapor hazırlar ve KÜ-HADYEK’e sunarlar.  

 

Deneysel Çalışmalardaki Değişiklik 

MADDE 16 – KÜ-HADYEK’ten onay alındıktan sonra çalışma protokolünde ve çalışmaya katılan 

kişilerde yapılacak değişiklikler (ekleme ve çıkartmalar) için KÜ-HADYEK’e yazılı olarak başvurulur ve 

onayı alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Denetim, Gizlilik Ve Geçerlilik Süresi 

MADDE 17 – KÜ-HADYEK, deney üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşulları ile deneylerin 

yapıldığı barınak, laboratuar koşullarının ve ekipmanının etik yönden uygun olup olmadığını denetler; 

uygun bulmadığı durumlarda deney hayvanı kullanılmasını engeller.   

MADDE 18 – KÜ-HADYEK yazışmaları gizlidir. İlgili mevzuat ve Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan 

Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelikte belirtilen yetkili kurumlar dışında üçüncü şahıslara 

bilgi verilemez. 

MADDE 19 – KÜ-HADYEK olurları, verilen süre boyunca geçerlidir. Bitirilemeyen projeler için ek süre 

talep edilebilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 20 - Bu Yönerge, Madde 7 ve Madde 8/b’ deki değişiklikleri de içerecek şekilde Koç 

Üniversitesi Senatosu Kararı ile kabul edildikten sonra Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu 

(HADMEK)’na sunulur ve bu kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 21 - Yönerge hükümleri, Koç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

MADDE 22 – Bu yönergede bulunmayan hususlarla ilgili olarak, 15.02.2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

hükümleri uygulanır. 
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EK-2 

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TARİH DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU DOSYASI 
 

A: YÜKSEK LİSANS PROGRAMI   

Açılması teklif edilen söz konusu programın halen yürütülmekte olan Yüksek Lisans Programı 

bulunmamaktadır. 

 

B:  DOKTORA PROGRAMI 

1 –Açılması önerilen programın adını belirtiniz. 

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı ile bağlantılı olarak  

‘Tarih Doktora Programı’ açılması önerilmektedir. 

2 –Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız.  

a. Öngörülen ihtiyaç 

Ülkemizde ve yakın çevresinde, öğrencilere hem Osmanlı-Türkiye tarihi hem de farklı bölgelerin, 

devletlerin, toplumların tarihi hakkında bilimsel çalışma yapma imkânları sunan tarih doktora programına 

duyulan ihtiyaç fazladır. Dünya tarihçiliğindeki yeni yaklaşım ve yöntemleri takip etmenin yanı sıra, özgün 

araştırma yapan tarihçiler yetiştirmemiz gerekmektedir. Zengin arşiv ve yazma koleksiyonlarımız Türkiye 

ve dünya tarihi için çok önemli kaynakları içermektedir. Bu kaynakların yeni yöntemlerle incelenmesi, 

Anadolu, , Osmanlı ve Türkiye tarihini kapsamlı olarak değerlendirmemizin yanında Orta Doğu, Avrupa, 

Akdeniz ve Avrasya tarihçiliğine önemli katkılarda bulunacaktır. Ancak bu değerli kaynaklar üzerine 

araştırma yapan öğretim üyesi sayısı azdır. Koç Üniversitesi tarih doktora programının mezunları, 

kazandıkları donanımla ve geliştirdikleri özgün projeler ile bu açığın kapanmasına katkıda bulunacaklardır.  

 

Açılması planlanan doktora programı bölümün bilimsel araştırmalarına ve akademik bilinirliğine katkıda 

bulunacaktır. Koç Üniversitesi Tarih Doktora Programı Türkiye’deki eğitim kurumlarına yetişmiş öğretim 

üyesi sağlamayı ve yurtdışındaki doktora veren kurumlara alternatif oluşturmayı hedeflemektedir. Bu 

programın mezunları ayrıca İngilizce dilinde yayın yapabilecek düzeyde olacakları için ileride çalışacakları 

üniversitelerin yabancı yayın yapma oranlarını da yükselteceklerdir. 

 

b. Programın Hedefleri 

Önerilen doktora programının temel hedeflerinden biri öğrencilere Türkiye ve dünya tarihçiliğindeki 

değişim, dönüşüm ve teorik yaklaşımlar hakkında güçlü bir eğitim vermektir. Öğrencilere tarih disiplininin 

metot, yöntem ve kaynakları hakkında da geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Program 

Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği, Ortadoğu, 

Balkanlar ve Akdeniz tarihi konularında yoğunlaşacaktır.  

 

Yukarıda belirtilen temel amaçlara ulaşılması bilimsel çalışmalarıyla hem ülkemizde hem de uluslararası 

alanda tarihçiliğin gündemine özgün katkılar sunacak ve yeni çalışma temaları oluşturacak sosyal 

bilimcilerin yetiştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca Koç Üniversitesi Tarih Bölümü’nün ülkemizin köklü 

üniversitelerindeki tarih bölümlerinin seviyesine ulaşmasına katkı sunacaktır.   

 

c. Programın Katkıları ve Katma Değeri 

Koç Üniversitesi Tarih Bölümü kurulduğu günden bu yana hem lisans eğitiminde önemli bir çizgi 

yakalamış hem de farklı ülkelerden gelip doktora sonrası çalışmalarını yürüten araştırmacılar için bir çekim 

merkezi olmuştur. Tarih Bölümü öğretim üyeleri Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Batı ve 
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Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Akdeniz tarihi üzerine yurtiçi ve yurtdışındaki arşivlerde 

derinlemesine çalışmalar yürütmüş ve yayınlar yapmışlardır. Önerilen doktora programı bu standartları 

devam ettirerek yurtiçi ve yurtdışından gelecek öğrenciler için yüksek nitelikli bir eğitim ve araştırma 

merkezi olacaktır. 

Tarih disiplinindeki farklı kuramsal yaklaşımları ele almayı ve geniş bir coğrafyayı kapsamayı amaçlayan 

program, öğrencileri başta üniversiteler ve araştırma merkezleri olmak üzere farklı alanlarda çalışmaya 

hazırlar. Program bu nitelikleriyle ülkemizde tarih disiplinine olan akademik ilginin artmasına, nitelikli 

bilim insanlarının yetiştirilmesine, önemli araştırma projelerinin gerçekleştirilmesine ve Türkiye’nin 

uluslararası alanda tarih dalında öncü konuma gelmesine katkıda bulunacaktır.  

 

3 -Halen üniversitenizde yürütülmekte olan doktora programlarının adlarını belirtiniz. Açılması 

önerilen program, halen yürütülmekte olan diğer doktora programları ile işbirliği içinde olacak 

mıdır? Cevap evet ise işbirliğinin hangi programlarla ve ne şekilde gerçekleşeceğini açıklayınız. 

 

 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Doktora Programı 

 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Doktora Programı 

 Ekonomi Doktora Programı 

 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı 

 Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi Doktora Programı 

 Fizik Doktora Programı 

 Hemşirelik Doktora Programı 

 Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Doktora Programı 

 Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Doktora Programı 

 İşletme Doktora Programı 

 Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Doktora Programı 

 Makine Mühendisliği Doktora Programı 

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programı 

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Programı 

 Matematik Doktora Programı 

 Psikoloji Doktora Programı 

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı 

 Sosyoloji Doktora Programı 

 Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı 

 

Önerilen doktora programı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi doktora 

programları ile dersler, tez danışmanlığı ve tez jürisi üyeliği konularında işbirliği içinde olacaktır.  

 

4 –Açılması önerilen programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler. Ek-4, Tablo  

 

2015/2016 öğretim yılında açılması düşünülen Tarih Doktora Programı’na, her yıl 5 öğrencinin kabul 

edilmesi önerilmektedir. Böylece, dört yıllık bir sürecin sonunda, toplam 20 öğrencinin doktora 

öğreniminden geçmesi tasarlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Ek-4’deki Tablo 4’e bakılmalıdır. 

 

5 –Önerilen Doktora Programı ile ilgili yurtdışı örneklerini belirtiniz. 

 

a) Binghamton Üniversitesi, Doktora Programı, Amerika Birleşik Devletleri 

http://www2.binghamton.edu/history/programs/graduate/ 

 

Binghamton Üniversitesi Tarih Doktora Programı, öğrencilere Amerika, Avrupa, Doğu Asya, Osmanlı ve 

Ortadoğu tarihi konularında dersler önermektedir. Programın özellikle kadın, toplumsal cinsiyet, bilim ve 
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teknoloji tarihleri konusunda güçlü bir eğitim vermektedir. Programdan mezun olabilmek için en az 56 

kredilik ders alınması, doktora yeterlilik sınavlarından başarıyla geçilmesi ve hazırlanan tezin doktora 

komitesi tarafından onaylanması gerekmektedir. 

  

b)  Chicago Üniversitesi, Doktora Programı, Amerika Birleşik Devletleri 

http://history.uchicago.edu/page/graduate 

Chicago Üniversitesi Tarih Doktora Programı, öğrencilerin hem belirli bir bölgeye ve zaman aralığını 

yoğunlaşmasına hem de disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmalar yapmasına olanak sağlamaktadır. 

Öğrenciler tarih bölümü dışında dersler almaları ve doktora yeterlilik sınavındaki üç alandan birini 

karşılaştırmalı bir disiplinden belirlemeleri için teşvik edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için 7 

ders alınması ve bu derslerden en az B notu ile geçilmesi, doktora yeterlilik sınavından başarıyla geçilmesi 

ve hazırlanan tezin doktora komitesi tarafından onaylanması gerekmektedir. 

 

c) Harvard Üniversitesi, Tarih Doktora Programı, Amerika Birleşik Devletleri  

http://history.fas.harvard.edu/graduate-programs 

Harvard Üniversitesi Tarih Doktora Programı, Osmanlı tarihi ile Rusya ve Sovyetler Birliği Tarihi gibi alan 

çalışmalarına önem vermektedir. Öğrencilerinin uzmanlık alanlarında dünya tarihçiliğinin yeni yaklaşım ve 

yöntemlerin uygulamalarını ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. Programdan mezun olabilmek için 14 ders 

alınması, doktora yeterlilik sınavından başarıyla geçilmesi ve hazırlanan tezin doktora komitesi tarafından 

onaylanması gerekmektedir.  

6 –Önerilen doktora programının kapsamını ve hangi bilim dallarını içerdiğini açıklayınız. 

Tarih bilim dalı etrafında şekillenen program, tarih disiplininin kuramsal temelleri ve araştırma yöntemleri 

etrafında bütüncül bir eğitim sunacak, seçmeli derslerle de öğrencilerin tarihin farklı alanlarına 

yönelmesine aracı olacaktır. Bu amaçla, öğretim üyelerinin çalışma alanları ile eşgüdümlü olarak:  

-Tarih Yazımı 

-Siyasi Tarih 

-Sosyal Tarih 

-Kültür Tarihi 

-Emek Tarihi 

-Toplumsal Cinsiyet 

-Osmanlı Tarihi 

-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 

-Ortadoğu Tarihi 

-Rusya İmparatorluğu Tarihi 

-Sovyet Tarihi 

-Akdeniz Tarihi 

-Balkan Tarihi 

- Dünya Tarihi alanlarını  kapsayacaktır.  

 

7 -Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.  

Bu programa kabul edilecek adayların aşağıdaki belgeleri sunması ve koşulları yerine getirmesi beklenir: 

 Özgeçmiş 

 Resmi not dökümleri (Lisans mezuniyeti en az 3.00/4.00 not ortalaması, Yüksek Lisans ortalaması 

3.00/4.00) 

 İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, CBT 

en az 213 puan, PBT en az 550 puan veya YDS (87 puan ve üstü) veya KPDS (87 puan ve üstü) 

veya IELTS (6,5 puan ve üstü) belgesi talep edilecektir. Diğer kabul koşullarını yerine getiren 

http://history.uchicago.edu/page/graduate
http://history.fas.harvard.edu/graduate-programs
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adayların İngilizce Dil Yeterlilik seviyeleri kabul kıstaslarının altında ise bu adaylara hazırlık hakkı 

tanınabilir. 

 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Eşit Ağırlıklı veya Sözel.  Yüksek 

Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 70 puan, Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 80 Puan 

Eşit Ağırlıklı veya Sözel.  

 GRE (Graduate Record Examination) T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir. Sayısal en az 685 

puan eski puan türünden (153 yeni puan türünden) 

 3 adet referans mektubu  

 Niyet mektubu 

 Yüksek Lisans mezuniyeti ile başvuranlardan Yüksek Lisans tez özeti 

 Yazılı bilim sınavı sonucu 

 Mülakat sonucu 

8 –Doktora derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve 

seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.  
Programa tarih lisans mezunu olmayan öğrenciler de kabul edilebilir. Bu öğrencilerin doktora programına 

başlayabilmesi için önce aşağıdaki temel dersi alması gereklidir. Bu ders lisans seviyesinde alınmışsa 

öğrenci doktora programına doğrudan başlayabilecektir. Aşağıdaki dersi daha önce almamış öğrencilerin 

bu dersi Koç Üniversitesi’nde almaları mümkün olacaktır.  

 

Lisans düzeyinde alınmış olması gereken temel ders: 

HIST 103: Tarihe Giriş veya muadili   

 

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 21 krediden az olmamak 

koşuluyla ikisi zorunlu beşi seçmeli en az yedi adet ders, yeterlik (bilim ve dil yeterlilik) sınavı, tez önerisi 

ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak 

koşuluyla üçü zorunlu dokuzu seçmeli ondört adet ders, yeterlik sınavı (bilim ve dil yeterlilik), tez önerisi 

ve tez çalışmasından oluşur.  

 

Çalışmaları boyunca öğrencilerden aşağıdaki  kredisiz dersleri almaları beklenir. 

 

TEACH 500 Ders verme deneyimi 

 

ENGL 500 Lisansüstü yazı yazma 

 

HIST 695 Tez Dersi  

 

HIST 590 Seminer Dersi  

 

Doktora Programı (Yüksek Lisans Derecesiyle Girenler için) 

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 

TEACH 500 Sınıf Yönetimi ve Öğretim 

Deneyimi (Kredisiz) 

ENGL 500 İleri Seviye İngilizce Yazı 

(Kredisiz) 

HIST 501 Tarih Yazımı (3 kredi) HIST 502 Tarihsel Araştırma Yöntemleri(3 

kredi) 

Seçmeli Ders (3 Kredi) Seçmeli Ders (3 kredi) 

Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 kredi) 
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Seçmeli Ders (3 Kredi)  

Toplam: 12 Kredi Toplam: 9 Kredi 

3. Yarıyıl 4.-8. Yarıyıl 

HIST 590 Seminer (Kredisiz) HIST 695 Tez (Kredisiz) 

Toplam Kredi: 0 Toplam Kredi: 0 

 Genel Kredi Toplamı: 21 

 

Doktora Programı (Yüksek Lisans derecesi olmayanlar için)  

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 

TEACH 500 Sınıf Yönetimi ve Öğretim 

Deneyimi (Kredisiz) 

ENGL 500 İleri Seviye İngilizce Yazı 

(Kredisiz) 

HIST 501: Tarih Yazımında Seçme Konular 

(3 Kredi) 

HIST 502: Tarihsel Araştırma Yöntemleri (3 

Kredi) 

 Seçmeli Ders (3 kredi)  Seçmeli Ders (3 Kredi) 

Seçmeli Ders (3 kredi)  Seçmeli Ders (3 Kredi) 

Toplam: 9 Kredi Toplam: 9 Kredi 

3. Yarıyıl 4. Yarıyıl 

HIST 505: Sosyal Teoriye Tarihsel 

Yaklaşımlar (3 kredi) 

Seçmeli Ders (3 kredi) 

Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 kredi) 

Seçmeli Ders  (3 kredi) Seçmeli Ders  (3 kredi) 

Toplam: 9 Kredi Toplam: 9 Kredi 

5. Yarıyıl 6. Yarıyıl 

Seçmeli Ders (3 kredi) HIST 695 Tez (Kredisiz) 

Seçmeli Ders (3 kredi)  

HIST 590: Seminer (Kredisiz)  

Toplam: 6 Kredi Toplam: 0 Kredi 

7. Yarıyıl 8.Yarıyıl 

HIST 695 Tez (Kredisiz) HIST 695 Tez (Kredisiz) 
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9. Yarıyıl 10. Yarıyıl 

HIST 695 Tez (Kredisiz)  HIST 695 Tez (Kredisiz) 

 Genel Toplam: 42 Kredi 

 

ZORUNLU DERSLER:  

 

HIST 501: Tarih Yazımı 

18. yüzyıldan günümüze tarih yazımındaki amaç, metodoloji ve uygulamalara genel bir bakış. Tarihin bir 

disiplin olarak ortaya çıkışını, arşiv gibi birincil kaynakların önemini ve tarih yazımında neden-sonuç, 

gerçek, yorum ve objektifliği inceler. 

 

HIST 502: Tarihte Araştırma Yöntemleri 

Arşiv araştırması, sözlü tarih, mülakat teknikleri ve belge analizi gibi belli başlı tarihsel araştırma 

yöntemlerini ele alır. Öğrencilere araştırma projelerinin farklı aşamalarında (araştırma önerisinin yazılması, 

hipotezlerin oluşturulması, araştırma sorularının belirlenmesi bilgi toplanılması ve söylem analizi) 

rehberlik eder.       

 

HIST 505: Sosyal Teoriye Tarihsel Yaklaşımlar 

Modern sosyal düşüncelerin başlıca teorileri ve teorisyenlerinin kapsamlı analizi. Sosyal teorinin klasik 

temellerinin,  Marx, Weber ve Durkheim’in çalışmaları başta olmak üzere tarihsel bağlamı içinde 

incelenmesi.  Gramsci, Bourdiue ve Foucault gibi erken ve geç yirminci yüzyıl düşünürleri ile klasik 

teoriye, feminist ve postkolonyal yaklaşımlara ortaya çıktıkları tarihsel bağlamlar üzerinden odaklanılması. 

 

HIST 590: Seminer (Kredisiz) 

Araştırma becerilerinin geliştirilmesi. Öğrenciler tarafından araştırma konularının sunulması.  

 

SEÇMELİ DERSLER  

 

HIST 503: Yeni Çağ Dünya Tarihinde Seçme Konular  

Yeni Çağ dünya tarihi bağlamında devlet oluşumu, yeni askeri tarih, iktisadi ağlar, yeni dünyalar/eski 

metinler, uhrevi ve entelektüel hayat. Habsburg, Osmanlı, Safavi, Mughal ve Ming imparatorluk tarihleri 

üzerine odaklanacaktır.  

 

HIST 504: Yakın Çağ Dünya Tarihinde Seçme Konular 
18. yüzyılın sonundan günümüze dünya tarihinin ana temalarının ve önemli konularının incelenmesi. 

Modern dünyanın temellerini oluşturan siyasi, sosyal, kültürel, entelektüel ve iktisadi dönüşümlerin 

çalışılması.  

 

HIST 506: Türkiye’de Devlet ve Toplum  

19. yüzyıl Osmanlı ve modern Türkiye toplumu hakkındaki çalışmalarda ele alınan başlıca yaklaşım ve 

meselelerin incelenmesi. Osmanlı/Türkiye toplumunun önemli sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşümlerinin 

bölgesel bir bakış açısıyla irdelenmesi. 

 

HIST 507: Akdeniz Tarihi  

16. ve 21. yüzyıllar arasında değişik Akdeniz kültürleri arasındaki ilişkileri ve bağlantıları inceler. Dini 

savaşlar, ticaret, korsanlık, milliyetçiliğin yükselmesi, sömürgecilik ve sömürgeciliğe karşı hareketler gibi 

konular üzerinde durur. 
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HIST 508: Balkan Tarihi 

18. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uzanan dönemde modern Balkan tarihi ile ilgili değişik yaklaşımları 

tartışır. Dönemin sosyal, siyasi ve kültürel gelişmelerini inceler. Osmanlı İmparatorluğu’nda milliyetçiliğin 

doğuşu ve yeni Balkan ulus-devletleri ile Türkiye’nin ilişkileri.  

  

HIST 509: Ortadoğu Emek Tarihi 

Ortadoğu emek tarihçiliğindeki belli başlı yaklaşımları ve tartışmaları ele alır. Tarihçilerin emek 

hareketlerinin tarihini, devlet ve toplum arasındaki ilişkileri, işçi sınıflarının oluşumunu ve toplumsal 

cinsiyet, etnisite ve emek ilişkisini nasıl analiz ettiklerini inceler. Geç Osmanlı İmparatorluğu, Mısır, İran 

ve Türkiye üzerine odaklanılır. 

 

HIST 510: Modern Devlet ve Kitlesel Şiddetin Tarihi 

Modern devlet ve şiddet ilişkisine ve tarihçilerin modern dönemin birçok kitlesel katliamlarını açıklamak 

için geliştirdikleri çeşitli yaklaşımlara odaklanır. Birinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası 

ve İkinci Dünya Savaşı gibi çeşitli örneklere karşılaştırmalı yaklaşım.  

 

HIST 511: Karşılaştırmalı Devrim Çalışmaları 
Karşılaştırmalı ve tarihsel yaklaşımla, devrimlerin nedenleri, fikirleri, katılımcıları ile  genel sosyal etkileri, 

deneyimleri ve sebepleri ile incelenmesi. Amerikan, Fransız ve Rus devrimlerinin historiografyasının 

değerlendirilmesinden sonra Doğu Avrupa’da komünizmin sonu, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Orta 

Doğu’daki yakın geçmişteki ayaklanmalar başta olmak üzere incelenmesi. 

 

HIST 517: Osmanlı Devleti ve Toplumu  
Osmanlı devleti, kurumları ve kültürünün, özellikle 19. yüzyılda devlet ve toplumsal gruplar arasındaki 

ilişkilere odaklanarak incelenmesi. Klasik Dönem’den Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar toplumsal 

değişimin evrimi, yerel milliyetçiliklerin yükselişi, Osmanlı imparatorluk rejimi ile ulus-

devletlerarasındaki devamlılıklar ve kopuşlar. 

 

HIST 521: Orta Doğu Hakkında Karşılaştırmalı Yaklaşımlar  

19. yüzyıldan itibaren Orta Doğu’da siyasi sistemlerin oluşumunu ve gelişimini inceler. Ayrıca, 

imparatorlukların yıkılması, ulus-devletlerin kurulması ve bu devletlerin dış politikaları gibi toplumsal ve 

siyasi süreçleri inceler. 

 

HIST 524:Karşılaştırmalı Devletçi Politikalar  

Balkanlar ve Sovyetler Birliği dâhil olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerindeki devletçi politikaları, Türkiye 

ile karşılaştırmalı olarak inceler. 20. yüzyılda bu ülkelerde uygulanan farklı ekonomik politikaları ele alır. 

Devletçi politikaların bu toplumlarda yaşanan siyasi dönüşümler üzerindeki etkisini inceler. 

 

HIST 525: Doğu Akdeniz’de Haçlılar (1095-1291) 

Bu derste, Batı Hıristiyan toplumunda Haçlı hareketinin kökenlerini ve Haçlı seferlerinin üç dünya 

kültürünü (Batı Avrupa, Bizans ve Müslüman Yakın Doğu) nasıl birbiriyle karşı karşıya getirdiği 

araştırılacak. 

 

HIST  531: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Sanatı 

18-19. yüzyıllardaki tarihi ve kültürel değişim ve  Osmanlı modernizminin sanat ortamına nasıl yansıdığı 

tartışılır. Batı tarzının görsel kültüre sızarak geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet Dönemi'ne geçerken 

sanatın her dalına getirdiği yeni teknik, biçim ve üslupların oluşumundaki rolü araştırılır ve `modernizm', 

'batılılaşma' ve 'ulusalcılık'  kavramları sorgulanır. 
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HIST 533: İslam İmparatorlukları: Karşılaştırmalı Çalışma 
Bu seminer, karşılaştırmalı bir bakış açısıyla, belirli bir dönemdeki farklı İslam imparatorluklarını, 

aralarındaki kültürel ve sanatsal alışveriş ve etkileşimlere odaklanarak inceler. Seminer, imparatorluklar 

dönemi (Osmanlılar, Safeviler, Babürler), Orta Çağ İslam dünyasında surlar ve hudutlar, İslam dünyasında 

cinsiyet ve sanat gibi tematik yaklaşımlar yoluyla ele alınacaktır.  

 

HIST 534: Küresel Bağlamda Avrupa Çalışmaları 
Model olarak AB’ye odaklanarak, küresel yönetişim, ulusal kalkınma ve demokrasinin dinamikleri ve 

süreci. Küresel ekonominin düzeni ve kalkınma ve demokrasi üzerindeki etkisi. Reform ve kurumsal 

değişime ilişkin AB ve küresel yönetişim. 

 

HIST 537: Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu 

Yüzyıllar boyunca Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki ilişkiler. Avrupa’da Osmanlı varlığı ve 15’inci 

yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürüne etkisi. Takip eden yüzyıllarda çeşitli politik ittifaklar ve ekonomik 

çıkarlarla değişen Avrupa’daki Türk imajı. 17’nci yüzyıldan itibaren Batı’da değişen Osmanlı çıkarları, 

teknoloji, sosyal hayat ve sanat dallarında politik ve ekonomik ilişkiler açısından Batıcılığın başlaması.  

 

HIST 538: Toplumsal ve Siyasi Hareketler 

Toplumsal hareketler ve kitlesel eylem alanlarındaki çalışmalara ışık tutan teorik yaklaşımları, kavramsal 

sorunları ve ampirik araştırmaları irdeler. Toplumsal hareketlere bireylerin ve kitlelerin katılımını ve 

kitlesel eylemlerin toplumsal ve siyasi bağlamını inceler. 

 

HIST 540: Sovyetler Birliğinin Yükselişi ve Çöküşü 1917-1991 

Sovyet deneyiminin doğası ve önemi ve bu deneyimin yol açtığı tartışmalar.  Sovyetler Birliği ve Sovyet 

sisteminin oluşumu, dönüşümü ve çöküşünü şekillendiren güçler, süreçler ve kişiler. 

 

HIST 541: Göç ve Nüfus Hareketleri  

Göç ve nüfus hareketleri konularındaki sosyal bilim yazınlarını inceler. Uluslararası göç, uluslar-ötesi göç, 

diaspora oluşumu, mülteci hareketleri ve ülke içinde yerinden edilme konusundaki teorik yaklaşımları ve 

ampirik araştırmaları ele alır. 

 

HIST 560: Osmanlı İmgelem Dünyasının Kültür Tarihi 

Erken modern dünya kültür tarihindeki yeni yaklaşımlar üzerinden Osmanlı imparatorluğunda imgelem 

alanlarının üretim ve dolaşımının incelenmesi. Okur, yazar ve bilgi üretimi; şiir, tarih ve hatırlamanın 

siyasi işlevleri; rüya, fal ve sosyal ilişki ağlarının oluşturulması konuları. Erken modern kültür tarihi ve 

Osmanlı çalışmalarına yeni yaklaşımlar, Osmanlı kaynaklarının çevirileri, sınıf gezileriyle araştırılacak 

Osmanlı mimarisi üzerinde incelemeler. 

 

HIST 565: Kültür ve Toplum Tarihi Üzerine Araştırmalar 
Kültür ve toplum araştırmaları konusundaki belli başlı tarih yazımı yaklaşımlarını ele alır. Bu alandaki 

dönüm noktaları üzerinde durur ve tarihçilere ışık tutan metodolojik, teorik ve ideolojik çerçeveleri inceler. 

Tarihsel gelişimi üzerinde durulacak konulardan bazıları şunlardır: Kent yaşamı, popüler kültür ve 

toplumsal denetim, okuma alışkanlıkları, dini inançlar ve toplumsal cinsiyet ilişkileri.  

 

LANG 511: Eski Yunanca I 

Bu iki dönemlik derste, temel düzeyde dilbilgisi, sözcük dizimi ve sözcük bilgisi öğretilir. İlk dönemin 

sonunda, öğrenciler basit metinleri orjinal dilinde okuyabileceklerdir. LANG 512 dersinin amacı 

öğrencileri daha karmaşık metinleri okuyabilmeye hazırlamak ve epigrafi analizine başlamaktır. 
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LANG 512: Eski Yunanca II 

Bu iki dönemlik derste, temel düzeyde dilbilgisi, sözcük dizimi ve sözcük bilgisi öğretilir. İlk dönemin 

sonunda, öğrenciler basit metinleri orjinal dilinde okuyabileceklerdir. LANG 512 dersinin amacı 

öğrencileri daha karmaşık metinleri okuyabilmeye hazırlamak ve epigrafi analizine başlamaktır. 

 

LANG 513: Latince I  

Batı dünyasının Roma İmparatorluğundan, modern zamana kadar olan sürecinde öğrenilmiş olan dile giriş. 

Öğrenciler dilbilgisi, sözdizim ve kelime bilgisinde tmel bir bilgiye sahip olacaklardır. Birinci dönemin 

sonunda basit metinleri, orjinal dilinde okuyabiliyor olacaklardır. LANG 514 nin amacı daha karmaşık olan 

metinleri okuyabilmelerini sağlamak ve epigafiyi incelemelerini sağlayabilmektir. 

 

LANG 514: Latince II 

Batı dünyasının Roma İmparatorluğundan, modern zamana kadar olan sürecinde öğrenilmiş olan dile giriş. 

Öğrenciler dilbilgisi, sözdizim ve kelime bilgisinde tmel bir bilgiye sahip olacaklardır. Birinci dönemin 

sonunda basit metinleri, orjinal dilinde okuyabiliyor olacaklardır. LANG 514 nin amacı daha karmaşık olan 

metinleri okuyabilmelerini sağlamak ve epigafiyi incelemelerini sağlayabilmektir. 

 

LANG 515: Osmanlıca I  

Bu ders, öğrencileri Osmanlıca yazılı metinlerle tanıştırır. Birinci dönemin sonunda öğrencilerin Osmanlıca 

yazılı metinleri okumaya başlaması amaçlanmaktadır. İkinci dönemde öğrenciler Osmanlıca yazma ve 

okuma becerilerini geliştirerek dili öğrenmeye devam ederler. 

 

LANG 516: Osmanlıca II  

Bu ders, öğrencileri Osmanlıca yazılı metinlerle tanıştırır. Birinci dönemin sonunda öğrencilerin Osmanlıca 

yazılı metinleri okumaya başlaması amaçlanmaktadır. İkinci dönemde öğrenciler Osmanlıca yazma ve 

okuma becerilerini geliştirerek dili öğrenmeye devam ederler. 

 

LANG 530: Arapça I 

Bu dersin amacı, öğrencilere Klasik Arapça’nın yazı ve temel yapısını modern standart formda tanıtmaktır. 

Ders, fiil ve isim cümleleri, isim çekimleri, düzenli ve düzensiz çoğulları, zamirleri,  salim ve gayri salim 

fiilleri kapsamaktadır. Bunların yanında, dilbilgisi  biçimlerinin tahrifine ve Arapça cümlelerin yapılarına 

da değinilecektir. Kısa okuma pasajları ve sözlü alıştırmalarla öğrencilerin dili basit seviyede 

kullanabilmesi amaçlanır. 

 

LANG 531: Arapça II 

Arapça I'in devamı olan bu derste, kelime dağarcığı oluşturma, türemiş fiil biçimlerinin kullanımı ve 

fillilerin farklı çekimleri üzerinde durulacaktır. Okuma pasajları, matbu metinler, edebi eserler ve diğer 

kaynaklardan oluşur. Dersin hedefi, öğrencilere günlük konuşma diline ait bazı biçimleri (Kahire diyalekti) 

tanıtmakla birlikte, Arapça’da yazma ve konuşmanın çeşitliliklerini göstermektir. Böylece, dilde ileri 

düzeyde çalışmaların önü açılarak yazılı Arapça kaynakların kullanımı için sağlam bir temel 

oluşturulmaktır. 

 

LANG  540: Osmanlıca Okumaları 

14. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan bir dönemde Arap harfleriyle yazılmış, el yazması ve basılı Osmanlı 

metinlerinden bir seçki. Metinler tarih kayıtlarından, resmi belgelerden, hatırat, şiir ve diğer türlerden 

alınmıştır. 

 

9. Önerilen Doktora Programında görev alacak öğretim üyelerinin (kadrolu,  sözleşmeli, başka 

üniversiteden 2547/40. madde kapsamında görevlendirilenler dahil) adlarını, ünvanlarını, kadro 

yerlerini ve çalışma esaslarını belirtiniz. Bu öğretim üyelerinden, halen üniversitenizde yürütülmekte 
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olan başka yüksek lisans ve/veya doktora programlarında görev almakta olanları açıklayınız (Ek-5, 

Tablo 5a ve Tablo 5b). 

 

Doktora programında görev alacak çekirdek kadrodaki öğretim üyeleri aşağıdaki gibidir.  Bu öğretim 

üyelerinden, halen üniversitenizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora programlarında 

görev almakta olanları ilgili ayrıntılı bilgi için Ek-5 Tablo 5a ve Tablo 5b’ye bakılmalıdır. 

 

Çekirdek kadro: 

- Prof. Dr. Dilek Barlas, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı 

- Prof. Dr. Zafer Toprak, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı 

- Prof. Dr. Levent Yılmaz, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı 

- Doç. Dr. Yonca Köksal,  İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı 

- Doç. Dr. Aslı Niyazioğlu, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı 

- Yrd. Doç. Dr. Mark Robert Baker, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı 

- Yrd. Doç. Dr. Can Nacar, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı 

- Yrd. Doç. Dr. Alexis Rappas, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı 

 

Anabilim dalı dışında programa destek olacak diğer öğretim üyeler (Seçmeli Dersler); 

 

- Prof. Dr. Ziya Öniş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

- Prof. Dr. Günsel Renda, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı 

- Prof. Dr. Engin Akyürek, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim 

Dalı 

- Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Anabilim Dalı 

- Doç. Dr. Nina Ergin, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı 

- Doç. Dr. Lüsyen Mari Thys-Şenocak, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Anabilim Dalı 

- Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim 

Dalı 

- Yrd. Doç. Dr. Sooyong Kim, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı 

Edebiyat Bölümü 

 

10. Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini Ek-6’de verilen örneğe göre hazırlayınız 

(Önerilen programda görev alacak öğretim üyelerinin uluslararası bilimsel indekslerce taranan 

dergilerdeki yayınları ve aldıkları uluslararası atıf sayıları mutlaka belirtilmelidir. Bu konuda WEB 

of Science’dan alınacak çıktılar da dosyaya eklenebilir). 

 

Öğretim üyelerinin özgeçmişleri Ek-6’de sunulmaktadır. 

 

11. Varsa, yardımcı personelin (uzman, teknisyen) yeterliliği hakkında bilgi veriniz. 

 

Yardımcı personel gereksinimi bulunmamaktadır.  

 

12. Varsa, önerilen program için mevcut laboratuvarların adlarını, kaç metrekare olduklarını ve her 

laboratuvarda bulunan önemli cihazların listesini veriniz. 

 

Laboratuvar kullanımı gerekmemektedir. 

 

13. Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve 

bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz. 
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Üniversitemizde 436 adet öğretim üyeleri için ve 525 adet genel kullanıma açık masaüstü bilgisayarı 

bulunmaktadır. Üniversitemizde bulunan mevcut bilgisayar ekipman listesi  

Bilgisayar Kullanım Amacı 

-32-node Linux PC Cluster Hesaplamalı bilimler (araştırma ve eğitim) 

8-node Linux PC Cluster Paralel Hesaplama (araştırma) 

24-node Linux PC cluster Paralel Hesaplama (araştırma) 

40-core Linux PC cluster Paralel Hesaplama (araştırma) 

32-node Linux PC cluster Paralel Hesaplama (ilaç tasarımı için araştırma) 

Sun Enterprise 250 Sunucu (genel araştırma ve eğitim) 

Sun Ultra 10 (1 adet) Sunucu (genel araştırma ve eğitim) 

IBM 2200 (2 adet) Sunucu (genel araştırma ve eğitim) 

Dell Workstation (1 adet) Sunucu (genel araştırma ve eğitim) 

HP Workstation (4 adet) Sunucu (genel araştırma ve eğitim) 

 

14. Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılarını ve bunların 

ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz. 

 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin hepsine, öğrenim süreleri boyunca (5 sene) kullanmaları için 

dizüstü bilgisayar tahsis edilmektedir.  

 

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

yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz. 

 

Yayınlar listesi Ek-8 de sunulmuştur. 

 

16. Önerilen program interdisipliner nitelikte ise, bilgiler: 

 

Önerilen Doktora Programı interdisipliner değildir.  

 

Ekli Tablolar 

 

Ek-4: Tablo 4 Doktora Programına başlayacak tahmini öğrenci sayıları  

Ek-5: Tablo 5 a Doktora Programında görev alacak öğretim üyeleri 

 

Tablolar için bknz: Başvuru dosyası 

Ek-7: Tablo 5 b Doktora Programında görev alacak öğretim üyeleri ve doktora bilgilerine ilişkin özet 

tablo 

Ek- 6: Doktora Programında görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişleri 
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Ek- 8: Tablo 6 Mevcut Yüksek Lisans/Doktora Programında görev alan öğretim üyelerine ilişkin 

bilgiler 

Ek-3 b (15. madde) Kütüphane Sürekli Yayın Listesi (CD ortamında sunulmaktadır.) 

 

 

Ek 4-Tablo 4:  Doktora programına başlayacak tahmini öğrenci sayıları 

 

 

Programa Başlayacak Öğrenci 

Sayısı 
Toplam 

Öğrenci Sayısı 
Güz İlkbahar 

1. Yıl 5  5 

2. Yıl 5  10 

3. Yıl 5  15 

4. Yıl 5  20 

Genel Toplam 20  20 

 

          Ek-5: Tablo 5a: Doktora programında görev alacak öğretim üyelerine ilişkin bilgiler 

Öğretim Üyesinin  

Adı-Soyadı 

Akademik 

Ünvanı 

Kadrosunun Bulunduğu 

Kurum ve Birim (Bölüm, 

Anabilim Dalı, vb.) 

Çalışma 

Esasları (Tam 

veya Yarı 

Zamanlı) 

Başka Bir Lisansüstü 

Programda Görevli ise, 

Görevli Olduğu 

Program Adı 

Dilek Barlas  

Prof. Dr. 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi  

Tam Zamanlı 

Karşılaştırmalı Tarih ve 

Toplum Çalışmaları  

Yüksek Lisans Programı 

Zafer Toprak  

Prof. Dr.  

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

 
 

Levent Yılmaz 

Prof. Dr.  

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

  

Yonca Köksal  

Doç. Dr. 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

 

Karşılaştırmalı Tarih ve 

Toplum Çalışmaları  

Yüksek Lisans Programı  

Aslı Niyazioğlu   

 Doç. Dr. 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

 

Karşılaştırmalı Tarih ve 

Toplum Çalışmaları  

Yüksek Lisans Programı  

Mark Robert Baker  

Yrd. Doç. Dr. 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Karşılaştırmalı Tarih ve 

Toplum Çalışmaları  

Yüksek Lisans Programı 
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Can Nacar  

Yrd. Doç. Dr. 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Karşılaştırmalı Tarih ve 

Toplum Çalışmaları  

Yüksek Lisans Programı 

Alexis Rappas 

Yrd. Doç. Dr 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Karşılaştırmalı Tarih ve 

Toplum Çalışmaları 

Yüksek Lisans Programı 

 

Anabilim dalı dışında programa destek olacak diğer öğretim üyeler: 

Günsel Renda 

Prof. Dr.  

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Yüksek Lisans ve 

Doktora Programı 

Ziya Öniş  

Prof. Dr.  

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Uluslararası İlişkiler  

Yüksek Lisans ve 

Doktora Programı 

Engin Akyürek  

Prof. Dr.  

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Yüksek Lisans ve 

Doktora Programı 

Filiz 

Yenişehirlioğlu Prof. Dr.  

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Yüksek Lisans ve 

Doktora Programı 

Nina Ergin 

Doç. Dr. 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Yüksek Lisans ve 

Doktora Programı 

Lüsyen Mari 

Şenocak Doç. Dr. 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Yüksek Lisans ve 

Doktora Programı 

Şuhnaz Yılmaz 

Özbağcı Doç. Dr. 
Koç Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi 
Tam Zamanlı 

Uluslararası İlişkiler  

Yüksek Lisans ve 

Doktora Programı 

Sooyong Kim 

Yrd. Doç. Dr 

Koç Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tam Zamanlı  

 

 

 

 


