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KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK KURUL KARARI 

TOPLANTI TARİHİ  : 15 Ocak 2021 
TOPLANTI NO  : 2021/01 
TOPLANTI SAATİ : 13:30 
AKADEMİK KURUL ÜYELERİ : Prof. Dr. Umran İnan 

   Prof. Dr. Barış Tan 
   Prof. Dr. M. İrşadi Aksun  
   Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı  
   Prof. Dr. A. Levend Demirel  
  Prof. Dr. Bertil Emrah Oder  

   Prof. Dr. Özgür Barış Akan  
   Prof. Dr. Aylin Küntay  
  Prof. Dr. Şükrü Dilege  
  Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir 

   Prof. Dr. Ayişe Karadağ  
   Prof. Dr. Alper Kiraz 
  Prof. Dr. Barış Ata (Katılamadı) 
  Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz 
  Prof. Dr. Kafiye Eroğlu 
  Doç. Dr. Lemi Baruh  
  Dr. Öğr. Üyesi Özgün Çelebi  
  Dr. Öğr. Üyesi Cem Albayrak 

GÜNDEM 
1. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
2. Koç Üniversitesi 2021-2022 yılı akademik takvim senaryolarının görüşülmesi.
3. “Koç Üniversitesi öğrencileri, kayıtlı olmadıkları Koç Üniversitesi derslerine, dersin bağlı olduğu 

Fakülte tarafından aksi yönde bir karar bulunmadığı sürece ve yüz yüze yapılan dersler bakımından 
sınıfta fiziksel olarak yer olduğu sürece derslere yüz yüze veya uzaktan katılabilirler. Uzaktan eğitim 
yoluyla ilerleyen dersler için öğrenciler derse sadece ders saatinde katılabilirler, daha sonra ders 
kayıtlarına erişemezler.
Öğrenciler sınırlı dinleyici (audit) olarak kayıt olacakları derslere uzaktan veya yüz yüze olarak 
katılabilirler. Derslerin video kayıtlarına erişebilirler. Öğrencinin bu şekilde derse katılabilmesi için, 
ilgili öğretim üyesi onayıyla öğrencinin derse sınırlı dinleyici (audit) olarak Kayıt ve Öğrenci İşleri 
tarafından kayıt edilmesi gerekmektedir.” önerisinin görüşülmesi.

4. Lisans ve lisansüstü dersler için mevcut durumda notun sayısal karşılığının ortalamaya etki ettiği 
durumlarda (“A”, “A-“, “B” gibi), Bahar 2021 dönemi ile sınırlı olmak üzere, öğrencilere aşağıdaki 
notlandırma seçeneklerinin sunulma önerisinin görüşülmesi.

5. Koç Üniversitesi Dijitalleştirme Komisyonu üye değişikliği önerisinin görüşülmesi.
Mevcut Üyeler:
Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü: Yael Yahya Bali (Komisyon Başkanı)
Hukuk Müşavirliği: Seçil Tiryaki
Bilişim Teknolojileri Direktörlüğü: Ayhan Murat Özcan
Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Esra Edin Aykut
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Kütüphane Direktörlüğü: Tuba Akbaytürk 

Önerilen Üyeler: 
Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü: Yael Yahya Bali (Komisyon Başkanı) 
Hukuk Müşavirliği: Seçil Tiryaki 
Bilişim Teknolojileri Direktörlüğü: Yener Yiğit  
Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Esra Edin Aykut 
Kütüphane Direktörlüğü: Tuba Akbaytürk 

6. Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve ve Doktora Burs Kuralları ve Yönergesi Madde 7.1.
Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları kısmına aşağıdaki maddenin eklenmesi önerisinin
görüşülmesi.

7.1. Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları

7.1.3 Dış proje fonlarıyla (TÜBİTAK, EU ya da endüstri tarafından finanse edilen projeler) Yüksek
Lisans ya da Doktora öğrencilerine kabul teklifinde bulunmak isteyen danışman adaylarının,
öğrencilerinin teklif mektubunda belirtilen tüm finansal maliyetlerini karşılamak için en az bir yıllık
personel bütçesine sahip olduklarını kanıtlamaları ve geçerli/kabul edilebilir bir sebepten dolayı
çalışmalarının ilk yılı sırasında öğrencilerine danışmanlık yapmaktan vazgeçmeleri durumunda bu
bütçeyi yine de sağlayabileceklerini taahhüt etmeleri beklenmektedir.

7. Koç Üniversitesi Değişim Programları Yönergesinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi.
8. Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Yatay Geçiş Başvurularında Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli

Puanlar listesinin güncellenmesi önerisinin görüşülmesi.
9. Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri   Araştırmalar için Nanofabrikasyon ve

Nanokarakterizasyon Merkezi (n2STAR) kurulma önerisinin görüşülmesi.
10. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 28.12.2020 tarih, 2020/10 sayılı Fakülte Kurul Karar

Tutanağının görüşülmesi.
11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 12.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar

Tutanağının görüşülmesi.
12. Tıp Fakültesi’nin 08.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi.
13. Fen Fakültesi’nin 30.12.2020 tarih, 2020/07 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi.
14. Mühendislik Fakültesi’nin 05.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının

görüşülmesi.
15. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 06.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağının

görüşülmesi.
16. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 04.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağının

görüşülmesi.
17. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nün 18.12.2020 tarih, 2020/11 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağının

görüşülmesi.
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18. UNIV 162 Resim ve Çağdaş Resim Teknikleri II (Painting and Contemprorary Painting Techniques II)
ve   UNIV 163 Resim ve Çağdaş Resim Teknikleri III (Painting and Contemprorary Painting
Techniques III) derslerinin açılma önerisinin görüşülmesi.

   KARAR 

1. Akademik Kurul toplantısına, Prof. Dr. Barış Ata ameliyatı olması nedeniyle katılamamıştır.
2. Koç Üniversitesi 2021-2022 yılı akademik takvim senaryoları görüşülmüş, aşağıdaki şekilde oy

birliğiyle kabul edilmiştir.

3. “Koç Üniversitesi öğrencileri, kayıtlı olmadıkları Koç Üniversitesi derslerine, dersin bağlı olduğu
Fakülte tarafından aksi yönde bir karar bulunmadığı sürece ve yüz yüze yapılan dersler bakımından
sınıfta fiziksel olarak yer olduğu sürece derslere yüz yüze veya uzaktan katılabilirler. Uzaktan eğitim
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yoluyla ilerleyen dersler için öğrenciler derse sadece ders saatinde katılabilirler, daha sonra ders 
kayıtlarına erişemezler.  
Öğrenciler sınırlı dinleyici (audit) olarak kayıt olacakları derslere uzaktan veya yüz yüze olarak 
katılabilirler. Derslerin video kayıtlarına erişebilirler. Öğrencinin bu şekilde derse katılabilmesi için, 
ilgili öğretim üyesi onayıyla öğrencinin derse sınırlı dinleyici (audit) olarak Kayıt ve Öğrenci İşleri 
tarafından kayıt edilmesi gerekmektedir.” önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

4. Lisans ve lisansüstü dersler için mevcut durumda notun sayısal karşılığının ortalamaya etki ettiği
durumlarda (“A”, “A-“, “B” gibi), Bahar 2021 dönemi ile sınırlı olmak üzere, öğrencilere aşağıdaki
notlandırma seçeneklerinin sunulma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Lisans dersleri ile İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dersleri için nihai harf notu belirlendikten sonra,
öğrencilere verilecek süre içerisinde, dersin notuna göre aşağıdaki seçeneklerden uygun olan ile
ilerlenir:

Hiçbir ek düzenlemeye gerek olmaksızın nihai harf notu olarak sisteme kayıt edilir,
Nihai harf notunun “D” ve üzeri olduğu durumlarda, öğrencinin isteğine göre “S” olarak sisteme kayıt
edilir,

Nihai harf notunun “F” olduğu durumlarda,

Ders Bahar 2021 döneminde ilk kez alınıyorsa notlar “U” notu ile otomatik olarak değiştirilir.

Ders Bahar 2021 döneminde ilk kez alınmıyorsa:

Daha önceki not “F” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Ancak mevcut ders tekrar
kurallarımız çerçevesinde eski “F” notu ortalamadan çıkarılır, yeni “F” notu ortalamaya dahil olur.

Daha önceki not “U” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilir.
Daha önceki not geçer not ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Mevcut ders tekrar
kurallarımız çerçevesinde eski not geçerli olur, yeni “F” notu ortalamaya dahil edilmez.

İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dışındaki lisansüstü derslerin nihai harf notu belirlendikten sonra,
öğrencilere verilecek süre içerisinde, dersin notuna göre aşağıdaki seçeneklerden uygun olan ile
ilerlenir:

Hiçbir ek düzenlemeye gerek olmaksızın nihai harf notu olarak sisteme kayıt edilir,

Nihai harf notunun “C” ve üzeri olduğu durumlarda, öğrencinin isteğine göre “S” olarak sisteme kayıt
edilir,

İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dışındaki lisansüstü öğrencileri için nihai harf notunun “C-“ ve altı
olduğu durumlarda,

Ders Bahar 2021 döneminde ilk kez alınıyorsa “U” notu ile otomatik olarak değiştirilir.
Ders Bahar 2021 döneminde ilk kez alınmıyorsa:

Daha önceki not “C-“ ve altında ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Ancak mevcut
ders tekrar kurallarımız çerçevesinde en yüksek notuyla ortalamaya dahil olur.
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Daha önceki not “U” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilir. 
Daha önceki not geçer not ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Mevcut ders tekrar 
kurallarımız çerçevesinde eski not geçerli olur, yeni not ortalamaya dahil edilmez. 
 
Lisans ve lisansüstü tüm dersleri kapsayacak şekilde, 
Ortalamaya etki eden (“A”, “A-“, “B” gibi) harf notları ile ilerlemeyi seçen öğrenciler için mevcut 
durumda olduğu gibi not ortalamaları notun sayısal karşılığına göre etkilenmeye devam edecektir. 
“S” olarak sisteme girilmesi talep edilen derslerden kredi kazanımı olacak, gerekli ders yükümlülükleri 
karşılanmış olacak ancak alınan not ortalamaya etki etmeyecektir. 
“U” olarak sisteme girilmesi talep edilen derslerden kredi kazanımı olmayacak, gerekli ders 
yükümlülükleri karşılanmamış olacak ve alınan not ortalamaya etki etmeyecektir. 
 
Değişim programında alınmış transfer edilecek dersler için, Bahar 2021 dönemi ile sınırlı kalmak 
üzere, ders bazında öğrencinin tercihine göre yukarıdaki durumlara uygun şekilde ilerlenecektir. 

 
5. Koç Üniversitesi Dijitalleştirme Komisyonu üye değişikliği önerisi görüşülmüş, aşağıdaki şekilde oy 

birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
Dijitalleştirme Komisyonu Üyeleri: 
Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü: Yael Yahya Bali (Komisyon Başkanı) 
Hukuk Müşavirliği: Seçil Tiryaki 
Bilişim Teknolojileri Direktörlüğü: Yener Yiğit  
Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Esra Edin Aykut 
Kütüphane Direktörlüğü: Tuba Akbaytürk 

 
6. Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve ve Doktora Burs Kuralları ve Yönergesi Madde 7.1. 

Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları kısmına aşağıdaki maddenin eklenme önerisi 
görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

       7.1. Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları 

7.1.3 Dış proje fonlarıyla (TÜBİTAK, EU ya da endüstri tarafından finanse edilen projeler) Yüksek 
Lisans ya da Doktora öğrencilerine kabul teklifinde bulunmak isteyen danışman adaylarının, 
öğrencilerinin teklif mektubunda belirtilen tüm finansal maliyetlerini karşılamak için en az bir yıllık 
personel bütçesine sahip olduklarını kanıtlamaları ve geçerli/kabul edilebilir bir sebepten dolayı 
çalışmalarının ilk yılı sırasında öğrencilerine danışmanlık yapmaktan vazgeçmeleri durumunda bu 
bütçeyi yine de sağlayabileceklerini taahhüt etmeleri beklenmektedir. 
 

7. Koç Üniversitesi Değişim Programları Yönergesinde yapılan değişiklikler görüşülmüş, oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Koç Üniversitesi Değişim Programları Yönergesi 

                                             BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
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Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı değişim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Yönergede belirtilen esaslar değişim programlarına katılan öğrenci, akademik ve idari 
personelin hareketliliğine ilişkin süreci, ilgili birim ve kişilerin görev ve yetkilerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Koç Üniversitesi’nin Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim 
Öğretim Yönetmeliği’nin değişim programlarını düzenleyen maddesine ve Erasmus+ programlarına katılım 
yükümlülüklerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) Değişim programı, öğrencinin uluslararası ikili anlaşmalar veya Erasmus+ ve benzeri programlar kapsamında 
anlaşmalı bir üniversitede veya kurumda ders almasını, araştırma/staj yapmasını, 

b) Erasmus programı, Erasmus+ ana programı kapsamında öğrencinin Erasmus ikili anlaşmaları yoluyla yurt dışında 
bir üniversitede eğitim görmesini, bir kurumda staj yapmasını ve personelin ders verme veya eğitim alma 
hareketliliğini gerçekleştirmesini, 

c) Global Değişim programı, Koç Üniversitesi ve yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılmış ikili anlaşmalar 
yoluyla öğrencinin gittiği kuruma öğrenim ücreti ödemeden bir veya iki akademik dönem öğrenim görmesini 

d) Yaz Değişim programı, Koç Üniversitesi ve yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılmış ikili anlaşmalar yoluyla 
öğrencinin yaz döneminde gittiği kuruma öğrenim ücreti ödemeden max. 3 ders alarak kısa dönem öğrenim 
görmesi, 

e) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü, 
f) Üniversite/KU: Koç Üniversitesini ifade eder. 

Yetkili Kişi ve Birimler 

MADDE 5 –  

(1) Rektör: Değişim programları ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar; 
a) Kurum adına ikili iş birliği ve değişim programları anlaşmalarını imzalar. 
b) Erasmus+ Kurumsal Hibe Sözleşmelerini, kurumsal imza sirkülerinde yer alan A grubu imza yetkilisi bir 

yetkiliyle beraber imzalar. 
(2) Üniversite Erasmus+ kurumsal koordinatörü: Rektör tarafından atanır. Görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Erasmus+ Değişim programları ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. 
b) Erasmus+ Değişim programları anlaşmalarını ve Öğrenim Anlaşması’nı ve Hibe Sözleşmesini imzalar. 
c) Üniversite Değişim Programları Seçim Komitesi ile birlikte kararların alınması ve yürütülmesini sağlar. 
(3) Üniversite Değişim Programları Seçim Komitesi: Üniversite değişim programları koordinatörü başkanlığında, 

Öğrenci Dekanı ve Değişim Programları ve Ortaklık Geliştirme yöneticisinden oluşur. Görevleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Üniversite genelinde tüm değişim programları ile ilgili kararları alır. Değişim programlarının işleyişini koordine 
ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. 

b) Süreçle ilgili takvime karar verir. 
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(4)  Fakülte değişim programları koordinatörü: İlgili fakülte dekanı tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen 
öğrenci işlerinden sorumlu dekan yardımcısı) atanır. Görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Değişim programları ile ilgili gelişmeleri, alınan akademik kararları bölüm değişim programları koordinatörlerine 
iletir. 

b) Bölüm değişim programları koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar. 
c) Akademik tanınırlığı sağlayan “Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)”ı imzalar.  
(5) Enstitü değişim programları koordinatörü: İlgili enstitü müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen 

öğrenci işlerinden sorumlu enstitü müdür yardımcısı) atanır. Görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Değişim programları ile ilgili gelişmeleri ve alınan akademik kararları varsa enstitü anabilim dalı değişim 

programları koordinatörlerine iletir. 
b) Enstitü anabilim dalı koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar. 
c) Akademik tanınırlığı sağlayan “Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)”ı imzalar.  

 
(6) Bölüm değişim programları koordinatörü, ilgili bölüm başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen 

öğrenci işlerinden sorumlu bölüm başkan yardımcısı) atanır. Görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Değişim programlarını ilgili bölümde tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından 

yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite seçimlerinde yardımcı olur. 
b)  Değişim programlarından yararlanmaya hak kazanan öğrencilere ders seçimleri konusunda yardımcı olur. 
c) Değişim programını tamamlayıp dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına 

sayımları konusunda yönlendirir. 
d) Değişim programları ile yurt dışından gelen öğrencilere ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar. 
e) Akademik tanınırlığı sağlayan “Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)”ı imzalar.  

 
(7) Enstitü anabilim dalı (EABD) değişim programları koordinatörü: İlgili EABD başkanlığı tarafından öğretim 

üyeleri arasından atanır. Lisansüstü programlarda ilgili bölüm değişim programları koordinatörü aynı zamanda 
EABD değişim programları koordinatörüdür. Disiplinlerarası programların değişim programları koordinatörleri 
EABD başkanlığı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Değişim programlarını EABD'de tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından 
yararlanmak isteyen lisansüstü öğrencilere üniversite seçimlerinde yardımcı olur. 

b) Değişim programlarından yararlanmaya hak kazanan öğrencilere ders seçimleri konusunda yardımcı olur. 
c) Değişim programını tamamlayıp dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına 

sayımları konusunda yönlendirir. 
d) Değişim programları ile yurt dışından gelen öğrencilere ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar. 
e) Akademik tanınırlığı sağlayan “Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)”ı imzalar.  

 
(8)      Uluslararası Eğitim ve Hareketlilik Programları Birimi (IEMP     IEMP)Uluslararası Programlar Ofisi (OIP) 

bünyesinde çalışır. Görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Değişim programları çerçevesinde gelen ve gitmek üzere seçilen öğrencilerin ve akademik/idari personelin idari 

işlemlerini yürütür. 
b) Değişim programlarını üniversite içinde tanıtır, tanıtım dokümanlarını hazırlar. 
c) Seçim sürecini yürütür, anlaşmaları akademik birimler ve Üst Yönetim ile koordineli olarak yapar ve sürdürür.  
d) İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; anlaşmaları yapar ve günceller; ilgili akademik ve idari birimlerle ile 

iletişim içinde çalışır.  
e) Erasmus+ Programları kapsamında Türkiye Ulusal Ajans’ı ile gerekli iletişimi yürüterek, Erasmus Kuralları’nın 

takibi ve yerine getirilmesinden sorumludur.  
İKİNCİ BÖLÜM 

Değişim Programları Kapsamında Giden Öğrenciler 
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Başvuru Koşulları 

MADDE 6 –  

(1) Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru aşamasında aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir. 
a) En az bir akademik yıl lisans veya bir yarıyıl lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları, 
b) İkili Değişim Programları: Genel not ortalamasının öğrencilerin programa başvurdukları ve programa katılmadan 

önceki son yarıyılda lisans öğrencileri için en az 2.50/4.00, lisansüstü öğrenciler için ise en az 3.00/4.00 olması, 
c) Erasmus+ Değişim Programları: Genel not ortalamasının öğrencilerin programa başvurdukları ve programa 

katılmadan önceki son yarıyılda lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrenciler için ise en az 
2.50/4.00 olması 

d) CEMS programı öğrencileri programa başladıkları yarıyılda değişime gidebilirler, bu durumda lisans not 
ortalamalarıyla başvuru yapmak durumundadırlar. Erasmus+ programları için      en az 2.50/4.00 ve İkili Değişim 
Programları için en az 3.00/4.00 not ortalamasına sahip olmaları beklenir. 

e) Değişim programlarına başvuru döneminde henüz Koç Üniversitesi’nde genel not ortalaması oluşmamış yüksek 
lisans öğrencileri, bir önceki eğitimlerine ait (lisans ya da yüksek lisans) diploma not ortalamalarını başvuruda 
kullanabilirler. 

f) Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.. 
g) Çift ana dal öğrencileri ile iki lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler bir başvuru döneminde iki programdan biri 

için değişim programlarına başvurabilirler. 
h) Özel durumlar fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. 
i) Araştırma Görevlileri başvuru sırasında ilgili bölüm/enstitünün dekan/Enstitü Direktöründen onay almış 

olmalıdır.  
j) İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri değişim programlarına başvuramaz. 
k) Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında değişim programlarından yararlanılamaz: 
a. Doktora yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlik sınavına girilmesi gereken son 

yarıyılda, 
b. Tez önerisi savunmasına girilmesi gereken son yarıyılda, 
c. Programın azami süresinin son yarıyılında. 
l) Programın kredili veya kredisiz ders yükünü tamamlamamış olan dördüncü dönemdeki tezli yüksek lisans ve 

doktora öğrencilerinin değişim programlarından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye 
öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı ve EABD başkanlığı yetkilidir. 

m) Program kapsamında alınacak dersler İngilizce dışında bir dilde verilmekte ise ilgili dilin yeterli düzeyde 
bilinmesi gerekir. 

n) Bir öğrenci üniversite eğitimi boyunca her seviyede (lisans, yüksek lisans, doktora), Üniversiteye tahsis edilen 
hibe miktarı yeterli olduğu sürece, 12 aya kadar Erasmus+ programlarından hibeli olarak yararlanabilir. Erasmus 
staj programı kapsamında gerçekleştirilen hareketlilik de ilgili eğitim seviyesi için belirlenen 12 aylık süreye 
dahildir. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre toplam 24 aydır. 
Başvuru İşlemleri 

MADDE 7 –  

(1) Her yıl      IEMP tarafından öğrencilere yönelik değişim programları tanıtım toplantıları yapılır. 
(2) Değişim programlarına başvurularla ilgili bilgi OIP’nin internet sayfalarında,     KU Daily üzerinden ve e-posta 

yoluyla duyurulur. 
(3) Öğrenciler başvurularında Üniversite Değişim Programları Seçim Komitesi’nin belirleyeceği sayıda üniversite 

tercihinde bulunabilirler. Bu tercihler belirlenirken, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, 
öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri veya üniversitenin kredi sistemi ve 
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benzeri koşullar; bölüm/EABD değişim programları koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik 
danışmanları tarafından göz önüne alınır. 

(4) Öğrenci, başvurmak istediği değişim programı için tercih ettiği üniversiteleri başvuru formunda belirtir ve son 
başvuru tarihinden önce başvurusunu tamamlar. 

(5) Üniversite Değişim Programları Seçim Komitesi tarafından yürütülen öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş 
kontenjan kalması durumunda Üniversite Değişim Programları Komisyonu boş kalan kontenjanlar için yeni bir 
başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir. 
Değerlendirme ve Yerleştirme 

MADDE 8 –  

(1) Erasmus+ veya İkili Değişim Programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliğini gösteren 
geçerli ve minimum skoru TOEFL IBT 80, IELTS 6.5, KUEPE 60, TOEFL PBT 550 veya Koç TOEFL 550 olan 
dil belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri zorunludur. Yüksek Lisans ve Doktora      programı öğrencileri 
İngilizce dil yeterlilik belgesi olarak GRE Verbal Reasoning min. 135, GMAT Verbal Session min. 15 puanlarını 
ibraz edebilir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri kurumların başvuru süreci kapsamında farklı bir İngilizce yeterlilik 
belgesi talep etmesi halinde, zamanında temininden sorumludur. 

(2) Başvurular, o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce açıklanan ölçütler göz önüne alınarak değerlendirilir. 
(3) Öğrencilerin seçimi, belirlenen ve açıklanan ölçütlere göre aldıkları toplam puanları, tercih ettikleri üniversiteler, 

ilgili üniversitelerin kontenjanları, varsa Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı ve gerekli durumlarda 
bölüm/EABD değişim programları koordinatörlerinin görüşü de göz önüne alınarak Üniversite Değişim 
Programları Seçim Komitesi’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. 

(4) Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, OIP'nin internet sayfasında,     ilan panolarında ve e-posta yoluyla 
duyurulur. 

(5) Yerleştirildiği üniversiteye gitmeyi kabul eden öğrenciler, değişim programı kapsamındaki süreçlerin ve 
yükümlüklerin belirtildiği “Taahütname” belgesini imzalayarak, verilen tarihe kadar      IEMP’ye teslim etmek 
zorundadırlar. “Taahütnamesi”ni teslim etmeyen ve herhangi bir bildirimde bulunmayan öğrencilerin programı 
otomatik olarak iptal edilir ve ilgili değişim programına bir sonraki başvurularında OIP’nin belirlediği oranda (-) 
eksi puan uygulaması yapılır. İkili değişim programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen 
tarihe kadar burs beyannamelerini OIP’ye iletmeleri zorundadır.  

(6) Öğrencilerin OIP tarafından seçildikten sonra kazanılmış olan hakları bir sonraki akademik yıla devredilemez. 
Değişim programlarının uzatılması sadece Güz döneminden Bahar dönemine gerçekleşebilir. Uzatmanın 
gerçekleşmesi öğrencinin değişim programını sürdürdüğü partner kurumun onayına ve bu durumun bir sonraki 
senenin kontenjanını etkilememesine bağlı olarak gerçekleşir. 

 
Alınacak Dersler, Akademik Onay Formu ve Öğrenim Anlaşması 

MADDE 9 –  

(1) Öğrenci farklı bir yükseköğretim kurumundan almak istediği dersi/dersleri ilgili derslere ait ders 
programı ve kredi bilgilerini, ayrıca bu derslerin yerine sayılmasını talep ettiği Koç Üniversitesi 
derslerini bağlı bulunduğu fakülte/enstitü idari koordinatörlüğüne, dersleri almadan önce yazılı olarak 
bildirmelidir. 

(2) Öğrencinin yazılı bildirimi sonrasında bağlı bulunduğu fakülte/enstitü idari koordinatörü ilgili değişim 
programı koordinatörü (öğretim üyesi) ile iletişime geçmelidir. 

(3) Değişim programı koordinatörü öğrencinin talep ettiği derslerin hangi fakülte/enstitü tarafından 
değerlendirilmesi gerektiğini belirlemeli ve eğer farklı bir fakülte/enstitü tarafından değerlendirilmesine 
karar verildiyse ilgili idari koordinatörler yazılı iletişime geçmelidir. 
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(4) Derslerin uygun bulunması ve yerine saydırılabilecek derslerin belirlenmesi sonrasında, eğer öğrenci 
Uluslararası Programlar Ofisi (UPO) aracılığıyla bir değişim programına katılacaksa mutlaka “Course 
Equivalency Form” ya da “Erasmus+ Learning Agreement”ı doldurması gerekmektedir. Bu form, 
bölüm/EABD değişim programları koordinatörü ve Üniversite Erasmus+ Kurum koordinatörü tarafından 
imzalanır. 

(5) Erasmus+ programına katılan öğrencilerin bir yarıyılda 30 AKTS (ECTS) kredilik ders almaları gerekir. 
Gerekçeli durumlarda bu kredi miktarı en az 20 olabilir. 

(6) Öğrenci yurt dışındaki üniversitede ilgili yarıyılı tamamlamadan önce ders programında yapılan tüm 
değişiklikleri bölüm/EABD değişim programları koordinatörüne bildirmek ve varsa Öğrenim Anlaşması 
ve Akademik Onay Formu kapsamında onay almakla yükümlüdür. 

 
Yurt Dışındaki Üniversiteye Başvuru ve Kabul Süreci 

MADDE 10 –  

(1) Yurt dışındaki üniversite ile yazışmalar      IEMP tarafından yapılır. Yurt dışındaki üniversite tarafından istenen 
belgelerin hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak belgelerin hazırlanmasında      IEMP ilgili 
öğrenciye danışmanlık hizmeti verir. 

(2) Başvuru evrakları yurt dışındaki üniversitenin ilgili ofisine öğrenci tarafından,      IEMP ile koordineli bir şekilde, 
son başvuru tarihinden önce iletilir. 

(3) Seyahat detayları ve vize işlemleri öğrencilerin kendi sorumluluğundadır. IEMP, öğrenci tarafından talep edildiği 
takdirde vize destek yazısı sağlayabilir. 

(4) Yurtdışındaki üniversite kabul mektubu göndermeden öğrencinin yerleşme statüsü kesinlik kazanmaz. 
(5) Belli bir akademik yıl için değişim programlarına katılmak üzere seçilmiş öğrencilerin bu hakkı başka bir 

akademik yıla devredilemez. 
Öğrencilerin KU’daki Statüleri 

MADDE 11 –  

(1) Erasmus+ ve diğer değişim programlarına yerleştirilmiş öğrencilerin listesi ilgili dönemde izinli sayılmaları için 
Kayıt Kabul Direktörlüğü’ne gönderilir.        

(2) Programa katılmak isteyen araştırma görevlilerinin durumu ilgili kural ve yönetmeliklere göre değerlendirilir.  
(3) Yurtta ikamet etmekte olan öğrenciler, yurt haklarının saklı tutulması için yurtlar yönetimine başvurur. 
(4) Değişim programına katılan burslu öğrencilerin burslarının devamı, dondurulması veya iptali konusu bursu veren 

ilgili kişi/ birimin takdirindedir. 
Erasmus+ Sözleşme ve Hibelerin Ödenmesi 

MADDE 12 –  

(1) Değişim öncesi hareketlilik belge ve süreçlerini tamamlayan      öğrenci ile KU arasında öğrenci değişime 
gitmeden önce      bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin değişim programına katılacağı 
kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan öğrencilerin isimleri OIP tarafından Mali İşler Birim’ine bildirilir. 
Öğrencilerin hareketlilikleri sonunda kaldıkları süre ile orantılı olarak hibe miktarının artması durumunda öğrenci 
ve KU arasında ek hibe sözleşmesi imzalanır.  

(2) Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. 
(3) Hibe ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrencinin belirlenen ilk oranda hibe ödemesinin yapılabilmesi için 

öğrencinin hareketlilikten önce taahütnamede belirtilen belgeleri ve online dil sınavının ilk kısmını tamamlaması 
zorunludur.  
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(4) Değişim programlarını tamamlayıp dönen öğrenci, sözleşme uyarınca, yurt dışındaki üniversitenin not 
çizelgesini, yurt dışındaki üniversitede yaptığı ders değişikliklerini de içeren, imzaları tamamlanmış Öğrenim 
Anlaşması ve Ders Denklik Formu’nu, değişim programında geçirdiği süreyi teyit eden      Katılım Sertifikası 
Formu’nu ve      Avrupa Komisyonu tarafından öğrenciye gönderilen Nihai Rapor Formu’nu      ve online dil 
sınavının ikinci kısmını tamamlamakla yükümlüdür. Hareketliliği kanıtlayıcı nitelikteki Not çizelgesini ve      
Katılım Sertifikası Formu’nu teslim etmeyen öğrencilerin Erasmus+ Programları iptal edilerek, daha önce bir 
hibe ödemesi yapılmışsa iadesi istenir.  

(5)      IEMP’nin ilettiği hibe ödeme talepleri, Mali İşler Birimi tarafından teslim alındıktan sonra en geç 7 iş günü 
içerisinde ödenir. 
Ders Saydırma İşlemleri 

MADDE 13 –  

(1) Öğrenci dersi aldıktan sonra not çizelgesini bağlı bulunduğu fakülte/enstitü’ye teslim etmelidir. Eğer not 
çizelgesi direkt olarak UPO’ya ulaşırsa, UPO öğrenciye de bildirerek not çizelgesini öğrencinin bağlı 
bulunduğu fakülte/enstitü’ye iletmelidir. 

(2) Dersin not değerlendirmesi ve Koç Üniversitesi not sistemine dönüştürülmesi dersin bağlı olduğu 
fakülte/enstitü tarafından yapılır ve öğrencinin bağlı olduğu fakülte/enstitüye iletilir. 

(3) Ders saydırma sürecinde temel alınacak belgeler varsa Öğrenim Anlaşması, Ders Denklik Formu ve yurt 
dışındaki üniversiteden gelen not çizelgesidir. İlgili akademik birimler gerekli görürlerse bunların 
dışında ek belge talep edebilirler. 

(4) Çift Anadal öğrencilerinin, anadallarının bağlı olduğu Dekanlık ofisi/ bölüm/EABD başkanlıklarına 
başvuru yapması yeterlidir.  

(5) Dersin not değerlendirmesi ve Koç Üniversitesi not sistemine dönüştürülmesi dersin bağlı olduğu 
fakülte/enstitü tarafından yapılır. Not çizelgesinde belirtilen tüm dersler Ders Denklik Formu göz önüne 
alınarak ilgili kurullar tarafından değerlendirilir.  

(6) Varsa Öğrenim Anlaşması ve Ders Denklik Formu’nda belirtilmeyen dersler konusunda karar almaya 
ilgili yönetim kurulu yetkilidir. 

(7) Öğrencinin bağlı bulunduğu fakülte/enstitü yönetim kurulu kararıyla transfer edilecek ders, kredi ve not 
bilgisi Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne iletilir. 

(8) Erasmus+ kapsamında yurtdışına gidecek her öğrencinin, KU’de alacağı tüm dersler tamamlanmış olsa 
bile, 30 ECTS kredilik ders/tez çalışması/proje (Toplamda 15 KU kredisine eşdeğer) alması ve kalan 
hibe miktarlarının ödenebilmesi en az 20 ECTS kredilik dersten (Toplamda alınan kredilerin 2/3’ünden) 
başarıyla geçmesi ve notlu olarak transfer gerekmektedir.  

(9) İkili anlaşma kapsamında Uluslararası Programlar Ofisinden burs alarak bir dönem giden öğrenciler ise 
toplamda 9 KU kredisine denk gelen ders/tez çalışması/proje almalıdır.  

(10) Uluslararası Programlar Ofisi aracılığıyla yaz döneminde değişime giden öğrencilerin ders 
transfer etmek isterlerse gittikleri kurumda en az 3 KU en fazla 12 KUkredisine denk gelen ders 
almalıdırlar. Öğrenci,      ders saydırma konusunu hareketlilik başlamadan önce ilgili dekanlık/enstitü 
ofislerinin onayına sunmakla yükümlüdür.     . 

(11) Erasmus+ programları hariç, Değişim programı kapsamında bir dönemde alınan tüm derslerin not 
ortalaması 2.00’ın altında ise tüm dersler geçer notlu olup olmadıklarına bakılmaksızın notlarıyla birlikte 
transfer edilir. Değişim programı kapsamında bir dönemde alınan tüm derslerin not ortalaması 2.00’ın 
üzerinde ise öğrenci program bitiminde, isteği doğrultusunda, almış olduğu tüm dersleri notları ile 
transfer edebilir veya başarı ile tamamlanan tüm derslerin sadece kredilerini transfer edebilir. Ancak 
kısmi olarak kredi veya not transferi yapılamaz.  

(12) Lisans öğrencileri için KU’da sayılacak derslerin sayıları veya eşdeğer kredileri toplamı, ilgili 
yönetmeliğin dönem ders yüküne ilişkin maddelerinde belirtilen sınırları aşamaz. 
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(13) Yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programı öğrencilerinin değişim programı kapsamında 
sayılan en fazla iki dersi (KU'da kayıtlı olduğu programda lisans dersi almamış olmak kaydı ile)  lisans 
seviyesindeki derslerden oluşabilir. 

(14) Değişim programı kapsamında sayılacak derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olunan programın 
toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. 

(15) Yurt dışındaki üniversiteden alınan dersler, AKTS/ECTS kredileriyle birlikte, not çizelgesinin 
açıklamalar bölümünde yer alır. 

(16) Kurumlar arası yatay geçiş ile Koç Üniversitesi’ne gelmiş, Koç Üniversitesi öğrencisi iken 2014 
Güz dönemi ve sonrasında öğrenci değişim      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 edilir. Sadece kredileri transfer edilen dersler genel not 
ortalamasını etkilemez ancak mezuniyet sıralaması için kullanılacak not ortalamasına dahil edilir. 
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. 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ve Diğer Ücretler 

MADDE 14 –  

(1) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerden değişim programına katılanlar, yurt dışındaki eğitimleri 
sırasında kendi üniversitelerine katkı payı/öğrenim ücreti öderler ayrıca yurt dışındaki üniversiteye öğrenim 
ücreti ödemezler.    

(2) Barınma, ulaşım, sağlık sigortası ve benzeri kişisel harcamalar öğrencilerin sorumluluğundadır. 
(3) Partner üniversite sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, ders materyali, laboratuvar ürünlerinin kullanımı 

gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme 
yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değişim Programları Kapsamında KU’ya Gelen Öğrenciler 

KU’ya Başvuru 

MADDE 15 – (1) KU’ya değişim öğrencisi olarak gelmek isteyen öğrenci OIP internet sayfasından başvuru 
formunu temin eder, doldurur ve      IEMP’ye son başvuru tarihinden önce gönderir. 

Kabul Mektubunun Gönderilmesi     MADDE 16 –       

(1) Başvuru evrakları alındıktan sonra, iki üniversite arasındaki değişim sayısı dengesi (giden-gelen öğrenci sayısı 
arasındaki oran) ve öğrencinin akademik durumu göz önüne alınarak başvurusu değerlendirilir. 

(2) Kabul edilen öğrencilere IEMP tarafından kabul mektupları hazırlanır ve gönderilir. 
 

Ders Seçimi ve Öğrenim Anlaşması  

     MADDE 17 –      

(1) Gelen öğrenci, KUSIS üzerinden alacağı dersleri belirtir. 
(2) Derslerin açılmaması durumunda başvuru formunda belirtilen derslerde değişiklik yapılabilir. 
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(3) Bölüm/EABD değişim programları koordinatörleri, değişim programları kapsamında gelen öğrencilerin ders 
seçimlerinde yardımcı olur. 

(4) Erasmus+ programı öğrencisi olarak gelecek olanlar Öğrenim Anlaşması’nı IEMP’ye gönderir. 
(5) Koç Üniversitesi’nin Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin dersten çekilmeye dair maddesinde yer alan dersten 

çekilme bir dönemde sadece tek ders için yapılabilir ibaresi gelen değişim öğrencileri için geçerli değildir.  
          Gelecek Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

MADDE 18 –  

(1) Öğrencilere kabul mektubu ile birlikte bilgi notları gönderilir. Bilgi notlarında vize işlemleri, akademik takvim, 
uyum programı ve benzeri bilgiler yer alır. 

(2)      IEMP gelen öğrencilerin KU içi idari işlemlerinde danışmanlık yapar. 
(3) Erasmus+ ICM programı kapsamında gelen öğrenciler hibelerini almak için gerekli belgeleri UIO’ya KU’ya 

varmadan önce ve vardıktan sonra teslim ederler. 
Gelen Öğrencilere Uyum (Oryantasyon) Programı 

MADDE 19 –  

(1) Öğrenciler için      IEMP tarafından her yarıyıl başında bir uyum programı düzenlenir. 
(2) Bu program kapsamında öğrencilere seminerler verilir, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler, üniversite tanıtımı, 

geziler düzenlenir. 
(3) Bölüm/EABD değişim programları koordinatörleri gelen değişim programı öğrencilerine bölüme/programa 

uyumları konusunda danışmanlık yapar. 
KU’da Değişimini Tamamlayan Öğrenciler 

MADDE 20 –  

(1) KU’da programını tamamlayan değişim programları öğrencileri ülkelerine dönmeden önce KU öğrenci kimlik 
kartlarını ve Çıkış Formu’nu      IEMP’ye teslim eder. 

(2) Öğrenciler yurtlara ödedikleri depozitoyu geri alır. 
(3) Bu işlemleri tamamlayan öğrencilerin yarıyıl içinde kullandıkları KU kullanıcı ve e-posta hesapları kapatılır ve 

kendi üniversitelerinin uluslararası ofislerine      IEMP tarafından resmi not çizelgeleri gönderilir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenci Staj Hareketliliği 

Staj Hareketliliği 

MADDE 21 – 

(1) Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği programına başvuracak öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamış olması 
gerekir: 

a) Genel not ortalamalarının lisans öğrencileri için en az 2.20, lisansüstü öğrenciler için en az 2.50 olması, 
b) Öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliğini gösteren geçerli ve minimum skoru TOEFL IBT 80, IELTS 6.5, KUEPE 

60, TOEFL PBT 550 veya Koç TOEFL 550 olan dil belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri zorunludur. 
Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencileri İngilizce dil yeterlilik belgesi olarak GRE Verbal Reasoning min. 
135, GMAT Verbal Session min. 15 puanlarını ibraz edebilir.  

c) Staj yapacakları işletmeyi/kurumu kendilerinin belirlemesi ve iletişim sağlaması, 
d) Son başvuru tarihine kadar staj yapacakları işletme/kurumdan kabul mektubu almış olması. 
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e) Bir öğrenci üniversite eğitimi boyunca her seviyede (lisans, yüksek lisans, doktora), Üniversiteye tahsis edilen 
hibe miktarı yeterli olduğu sürece, 12 aya kadar Erasmus staj programından hibeli olarak yararlanabilir. Ancak 
öğrenim ve staj hareketlilik süreleri toplamı ilgili eğitim seviyesi için 12 ayı geçemez. Tıp Fakültesi öğrencileri 
için bu süre 24 aydır. 

f) Minimum staj süresi o yıl için program kuralları dahilinde belirlenen süreyi sağlamalıdır.  
(2) Son sınıf öğrencileri, öğrenci statüsünde iken staj hareketliliği için başvurabilir, ancak staj faaliyetinin mezuniyet 

tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tamamlanması gerekir. 
(3) Öğrenciler stajın zorunlu stajları için saydırmak konusu, süresi ve benzeri konularda ilgili bölüm/EABD 

başkanlıklarının onayını alır. 
(4) Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen ölçütler göz önüne alınarak Üniversite 

Değişim Seçim Komitesi’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. 
(5) Öğrenci gitmeden önce KU ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin 

Erasmus staj hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. 
(6) Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. 
(7) Stajlarını tamamlayıp dönen öğrenciler gerekli belgelerle      IEMP’e başvurur. Staj faaliyetinde temel alınacak 

belgeler, Staj için Akademik Onay Formu/Staj Anlaşması, katılım belgesi, staj raporu ve staj programında 
geçirdiği süreyi teyit eden      Katılım Sertifikası Formu’dur. İlgili birimler gerekli görürlerse bunların dışında ek 
belge talep edebilir. 

(8) Stajın programa sayımı; ilgili bölüm/EABD koordinatörünün önerisi üzerine, Staj için Akademik Onay Formu da 
göz önüne alınarak, fakülte/enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Staj hareketliliğini saydıracak öğrencilerin, 
hareketlilik başlamadan önce lisans öğrencileri için 293, 393 ve 493 kodlu derslere, lisansüstü öğrencileri için 
593 kodlu derse kayıt yapmaları beklenir. Kodlarının sonu 3’ ile biten staj dersleri 60 günlük, ‘4’ ile bitenlerin 80 
günlük, ‘5’ ile bitenlerin 100 günlük stajları ifade eder.  
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Personel Hareketliliği 

Ders Verme Hareketliliği ve Eğitim Alma Hareketliliği 

MADDE 22 –  

(1) Personel hareketliliği, ders verme ve eğitim alma hareketliliği olmak üzere iki tip hareketliliği içerir. 
(2) Erasmus+ veya ikili değişim programı kapsamındaki ders verme hareketliliğinden yararlanmak için aşağıdaki 

koşulların sağlanmış olması gerekir: 
a) KU’da tam zamanlı öğretim elemanı olunması, 
b) Hareketliliğin gerçekleşeceği yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile KU arasında kurumlararası anlaşma 

olması, 
c)      IEMP tarafından bölümlere gönderilen teklif çağrısına yanıt verilmiş olması, 
d) KU ile gidilecek olan kurum tarafından kabul edilen bir "öğretim programı" nın olması, 
e) O yıl için Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum ders verme saatini yurt dışındaki üniversitede yerine 

getirecek olması. 
f) OIP tarafından o yıl için talep edilen diğer başvuru evraklarının başvuru süresi içerisinde temin edilmiş olması. 
(3) Erasmus+ kapsamındaki eğitim alma hareketliliğinden yararlanmak için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması 

gerekir: 
a) KU’da tam ya da yarı zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanı veya idari personel olunması, 
b) Bir yıl önceden      IEMP tarafından bölümlere ve ilgili idari birimlere gönderilen teklif çağrısına yanıt verilmiş 

olması, 
c) İş Planı Formu’nun KU ile gidilecek olan kurum arasında onaylanmış olması, 
d) O yıl için belirlenen minimum hareketlilik süresinin sağlanacak olması. 
e) OIP tarafından o yıl için talep edilen diğer başvuru evraklarının başvuru süresi içerisinde temin edilmiş olması. 
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(4) Eğitim alma hareketliliği yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu veya bir işletmede gerçekleşebilir. 
(5) Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan 

personelin, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. Belge ve yükümlükler ile ilgili kurallar 
bu personel için de geçerlidir.  

(6) Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen ölçütler göz önüne alınarak Üniversite 
Değişim Programları Seçim Komitesi’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. 

(7) Başvurusu kabul edilen personel yurt dışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla 
yükümlüdür. 

(8) İlgili personel gitmeden önce KU ile arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile ilgili personelin 
Erasmus personel hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. 

(9) Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. 
(10) Hareketlilik süresini tamamlayan personel Personel hareketliliği faaliyet raporu formunu, seyahat 

belgelerini ve süre teyit formunu KU'ya teslim etmekle yükümlüdür. 
 
ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Değişim Programları Bursu 

MADDE 23 –  

(1) Global Değişim Bursu     , değişim programlarına gitmeye hak kazanmış ihtiyaç sahibi öğrencilere Rektör 
tarafından verilen karşılıksız burslardır. 

(2) Global Değişim Bursu      başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler:  
a) Başvurdukları partner üniversitenin başvuru şartlarını sağlamalılar 
b) Global değişim başvuruları sırasında bu taleplerini başvuru sistemi üzerinden belirtmelilerdir      
c) Burslar Koordinatörlüğü tarafından belirlenen ve ilgili websitesinde ilan edilen finansal durumu kanıtlayıcı belge 

ya da bilgileri Burslar Koordinatörlüğü’nce belirlenen tarihi kadar      teslim etmekle yükümlülerdir     . 
d) Min.GPA 2.8/4.00      olmalıdır 
(3) Anadolu Bursiyerleri de aynı başvuru ve seçim sürecine tabi olup, sadece Burslar Koordinatörlüğü’ne halihazırda 

ilgili belgeleri teslim etmiş olduğu için tekrar herhangi bir belge vermelerine gerek yoktur. Bu öğrencilere 
bursları Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi tarafından sağlanır. 

(4) Burs miktarları, her başvuru yılında ayrılan bütçeye ve başvuru sayısına göre belirlenir.  
(5) Global      Değişim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, programa katılımlarından önce Burs Beyannamesi ve 

diğer hareketlilik öncesi belgelerini     OIP’ye teslim etmekle yükümlüdür.  
(6) Burs almaya hak kazanan öğrenci, partner üniversite tarafından reddedildiği ya da herhangi bir sebeple 

hareketlililiğini iptal ettiği takdirde, bursu sonraki başvuru yılına devredilmez ve iptal olur.  
(7) Global Değişim Programından yararlanan öğrencilerin partner kurumda min. 9 KU kredisine denk gelen ders 

almaları ve min. 2.5/4.0 GPA ile dönmeleri beklenir. 2.5 not ortalamasından daha düşük bir ortalama ile değişim 
döneminin sonlandırılması halinde Global Değişim bursu öğrenciden geri talep edilebilir. 
Değişim Programları Erken Final Sınavı 

MADDE 24 –  

(1) Gelen ve giden değişim öğrencileri için Erken Final Sınavı düzenlemesi süreci Fakülte ve Enstitü Akademik ve 
İdari Koordinatörlerinin sorumluluğundadır. Bu sürecin genel hatları “Değişim Programları Mazeretli Final 
Prosedüründe” detaylandırılmıştır. 



15 Ocak 2021/01 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 

 16 | 79 

 

Erasmus Programı-Geri Ödeme 

MADDE 25 –  

(1)      IEMP, değişim programından yararlanan öğrencinin yurt dışındaki öğrenimi sırasında başarılı olmaması 
durumunda, verilen hibenin bir kısmını ya da tamamını öğrenciden geri ödemesini ister. 

(2) Öğrenci, yurt dışındaki eğitim dönemine ilişkin not döküm çizelgesini, Katılım Sertifikasını ve Öğrenci Final 
Rapor Formu’nu teslim etmediği takdirde,      IEMP verilen hibenin bir kısmını ya da tamamını öğrenciden geri 
ödemesini ister. 

(3) Öğretim elemanı ya da idari personel, eğitim aldığını veya ders verdiğini gösteren Katılım Sertifikasını 
(Certificate of Attendance) ve Final Rapor Formu’nu teslim etmediği takdirde,      IEMP, verilen hibenin bir 
kısmını ya da tamamını öğretim elemanı ya da idari personelden geri ödemesini ister. 
 

Değişim Programlarına Katılımın İptalini Gerektirecek Durumlar 

MADDE 26 –  

(1) Erasmus+ veya ikili değişim programlarına katılmak üzere seçilmiş ya da halihazırda değişimde olan öğrenci ve 
personelin değişim programları aşağıdaki durumlarda Değişim Programları Seçim Komitesi’nin kararıyla iptal 
edilir, almışsa Erasmus+ hibeleri, GE bursu ve/ya seyahat desteğinin iadesi istenir ve haklarında disiplin işlemleri 
başlatılabilir. 

a) KU Disiplin Yönetmeliğene göre cezai işlem gerektiren eylemler KU’da veya partner üniversitede 
gerçekleştirmek 

b) OIP, ilgili akademik ve idari birimler tarafından sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında 
cevaplandırmamak, istenen belgeleri zamanında teslim etmemek 

c) Kurumun imajına zarar verecek şekilde, gerçeği yansıtmayan ve karalayıcı iddialarda bulunmak 
     Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 27 – (1) Erasmus Programında bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuatlar 
çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından her 
eğitim-öğretim yılı için hazırlanan Erasmus Uygulama El Kitabı’nda geçen hükümlere göre, diğer konularda ise 
ilgili birim yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapılır. 

Diğer Değişim Programları 

MADDE 28 – (1) Bu yönerge belirtilen değişim programları ve süreçlerinden bağımsız olarak, öğrenciler 
“freemover” olarak bir veya birden fazla dönem yurtdışındaki bir üniversitede eğitim görebilirler. Böyle 
durumlarda, öğrenci kendi değişim döneminin sürecinin takibinden sorumludur. 

Yürürlük 

MADDE 29 – (1) Bu yönerge Koç Üniversite Akademik Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren süresiz 
olarak yürürlüğe girer. Varsa, yönergeye yapılacak revizyonlar yılda bir Ağustos ayında toplanan Akademik 
Kurul’a sunulur.  

Yürütme 

MADDE 30 – (1) Bu yönerge Koç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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Yönerge Değişiklik Önerileri Tablosu: 
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8. Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Yatay Geçiş Başvurularında Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli 
Puanlar listesinin güncellenme önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
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9. Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri   Araştırmalar için Nanofabrikasyon ve 
Nanokarakterizasyon Merkezi (n2STAR) kurulma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILMASI 

(Özet Başvuru Formu) 

Üniversite Adı: Koç Üniversitesi 

Kurulması İstenen Merkez Adı: Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri   Araştırmalar için 
Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Merkezi (n2STAR)      

Gerekçesi: Nanobilim ve nanoteknoloji, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği; malzeme 
bilimi ve mühendisliği, fizik, kimya ve moleküler biyoloji; ve sağlık bilimlerini içererek farklı disiplinleri 
kapsayıp küresel düzeyde bilimsel ve teknolojik üstünlüğü teşvik etmektedir. Bu alanlarda sürdürülen 
araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini imkân vererek, 
ülkelerin ekonomik açıdan güçlenmelerine ve dışa bağımlılıklarının azalmasını sağlamaktadır. Koç 
Üniversitesi, nanobilim ve nanoteknoloji alanlarında küresel ölçekte ve ileri seviyede bilimsel araştırmalar 
ve teknolojik ürün geliştirme çalışmaları yaparak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve savunma, çevre ve 
enerji, haberleşme, uzay ve havacılık, otomotiv, sağlık gibi ülkemiz için kritik alanlarda katma değeri yüksek 
ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir. Bu amacı yerine 
getirmek için strateji geliştirecek, sistematik bir yaklaşım getirecek, odaklı çalışacak ve kritik kütle 
sağlayacak bir Koç Üniversitesi Araştırma Merkezinin, Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri 
Araştırmalar için Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Merkezinin -- n2STAR’ın kurulmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Kurulması önerilen n2STAR, istihdam edeceği uzman kadrosu ve yüksek donanımlı altyapısı 
sayesinde dünya çapında yapılacak Ar-Ge ürünleri ve Ar-Ge ortamı sağlayarak destekleyeceği lisansüstü 
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eğitimlerle ülkemiz için gerekli uzman yetiştirerek fotonik, nanofotonik, optik, optoelektronik; elektronik, 
mikroelektronik, nanoelektronik; mekanik, mikromekanik, nanomekanik; mikroakışkanlar, mikro-elektrik-
mekanik sistemler (MEMS), nano-elektrik-mekanik sistemler (NEMS); biyomedikal, tıbbi cihazlar, 
biyonanoteknolojiler; nanomalzemeler, aygıtlar ve sensörler gibi alanlarda ilerlememize büyük katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca, n2STAR’ın oluşturulması ile birlikte üniversitemizde genelde bireysel olarak yapılan 
çalışmalar bir çatı altında toplanacak ve yurtiçi ve yurtdışı sanayi kuruluşlarının da katılımı sağlanarak, 
bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin çok daha etkin bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak 
ve büyüterek kar topu etkisi yaratacaktır.  

 
n2STAR’nda gerçekleştirilecek olan araştırma projeleri ile amaçlarımız ve hedeflerimiz;  

1) İleri düzeyde araştırmalar yapmak ve ulusal ve evrensel bilgi birikimine önemli katkılarda 
bulunmak,  

2) Nitelikli eğitilmiş doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri yetiştirmeye katkı vermek,  
3) Kaliteli bilimsel yayınlar yapmak ve ulusal ve uluslararası patentler almak, 
4) Etkin iş birlikleri sonucunda sanayimize teknoloji transferi gerçekleştirmek,  
5) Sanayimizde yenilikçiliği özendirmek ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artırmak, 
6) Katılımcı sanayi kuruluşları ve Koç Üniversitesi iş birliği ile ortak kuluçka şirketler oluşturmak ve 
7) Tüm bu etkinlikler sonucunda ulusal teknoloji birikimine, ekonomiye ve sosyal yaşama katkı 

sağlamaktır. 
Yurt İçi Örnekleri: Ülkemizde benzeri çok sayıda Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bunlar arasında 
önemlileri Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), ODTÜ MEMS (Mikro-
Elektro-Mekanik Sistemler) Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama Merkezi’ni 
(SUNUM) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi sayabiliriz. 

Yurt Dışı Örnekleri: Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerde benzer altyapı ile çok sayıda enstitü ve 
araştırma merkezi bulunmaktadır. Önemli bazı örnekler şunlardır: 

• ETH Zurich – Federal Institute of Technology, Switzerland 
• ICFO – The Institute of Photonic Sciences, Spain 
• CEA-Leti, France 
• Max Planck Institute, Germany 
• The Fraunhofer-Gesellschaft, Germany 
• Los Alamos National Lab: National Security Science (LANL), USA 
• US Argonne National Laboratory, USA 
• Nanyang Technological University – LUMINOUS! Centre of Excellence for Semiconductor 

Lighting and Displays, Singapore  
• KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology – Nano Center, Korea 
• Weizmann Institute of Science, Israel 
• Technion – Israel Institute of Technology, Israel 
• KAUST – King Abdullah University of Science and Technology, S. Arabia 

 
 Fiziki İmkânlar:  

• Toplam 760 m2 büyüklüğünde tam donanımlı, ISO 5-100 standartlarına uygun proses ve 
karakterizasyon için temiz oda ve çevresindeki tanım ve analiz amaçlı laboratuvarlar 

• Mikro/nanofabrikasyon yöntemleri kullanılarak malzeme, aygıt ve sistem geliştirilmesi için altyapı  
• Elektronik bileşenler, entegre devre (IC), mikro/nano elektromekanik sistemlerin geliştirilmesine 

yönelik modern cihazlar 

https://www.lanl.gov/
https://www.lanl.gov/
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• 6ʺ büyüklüğündeki alt taş ve daha küçük boyutlara kadar yapıların işlenmesi için cihaz parkı    
• Yarıiletken fabrikasyonuna özgü temizleme ve ıslak aşındırma adımları için tasarlanan 15 farklı 

kimyasal banyo istasyonu 
• Mikro/nano sistemlerde geliştirilen yapıların temel yapısal, elemental, mekanik, elektronik ve optik 

inceleme ve karakterizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi için cihaz parkı    
 

Üniversitenin Kadrosunda Merkezde Yer Alabilecek Kişilere İlişkin Bilgiler: 

 

Unvanı Adı Soyadı 
Mezuniyet Alanı 

Lisans Y. Lisans Doktora 

Prof. Dr. Umran İnan Elk. Müh. Elk. Müh. Elk. Müh. 

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir Elk. Müh. Elk. Müh. Elk. Müh. 

Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu Elk. Müh. Elk. Müh. Elk. Müh. 

Prof. Dr. Hakan Ürey Elk. Müh. Elk. Müh. Elk. Müh. 

Prof. Dr. Ali Serpengüzel Elk. Müh. Fizik Fizik 

Prof. Dr. Erdem Alaca Mak. Müh. Mak. Müh. Mak. Müh 

Prof. Dr. Alper Kiraz Elk. Müh. Elk. Müh. Elk. Müh. 

Prof. Dr. Özgür Barış Akan Elk. Müh. Elk. Müh. Elk. Müh. 

Doç. Dr. Kaan Güven Fizik Fizik Fizik 

Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu Elk. Müh. Fizik Elk. Müh. 

Doç. Dr. Önder Metin  Kimya Kimya Kimya 

Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Cengiz 
Onbaşlı 

Elk. Müh. Elk. Müh. Malzeme Bilimi ve Müh. 

Dr. Öğr. Üyesi 
Serap Aksu 
Ramazanoğlu 

Malzeme Bilimi ve 
Müh. 

Malzeme Bilimi 
ve Müh. 

Malzeme Bilimi ve Müh. 

Dr. Öğr. Üyesi Emir Salih Mağden Elk. Müh. Elk. Müh. Elk. Müh. 
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Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker Mak. Müh. Mak. Müh. Mak. Müh. 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kuşçu Elk. Müh. Elk. Müh. Elk. Müh. 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ünal Kimya Kimya Kimya 

Dr. Öğr. Üyesi Safacan Kolemen Kimya Kimya Kimya 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenses Mak. Müh. 
Malzeme Bilimi 
ve Müh. 

Malzeme Müh. 

 

                                                            KOÇ ÜNİVERSİTESİ  

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İLERİ ARAŞTIRMALAR İÇİN NANOFABRİKASYON VE 

NANOKARAKTERİZASYON MERKEZİ -- n2STAR’IN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 

TEKLİF  

Nanobilim ve nanoteknoloji üzerine çalışmalar, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği ve Fen Fakültesi’nden 

Fizik ve Kimya ve diğer Bölümlerden öğretim üyelerinin ve ilgili Yüksek Lisans ve Doktora programlarının 

katkılarıyla başarı ile sürdürülmektedir. Bu programlar kapsamında Koç Üniversitesi’nde disiplinler arası 

etkin araştırma iş birlikleri oluşturulmuş ve önemli bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri 

gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda çeşitli patent başvuruları yapılmış ve saygın uluslararası 

hakemli dergilerde çok sayıda makale yayınlanmıştır. 

Bu araştırma merkezinin “n2STAR” adı altında kurulmasının nedenleri aşağıda ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. Söz konusu merkezin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun üçüncü maddesinin ilk 

fıkrasının (j) bendi uyarınca bir “Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak faaliyette bulunması 

amaçlanmaktadır. 

Nanobilim ve nanoteknoloji günümüzde çok çalışılan ve birçok önemli uygulamalı alanında kendisine yer 

bulan konular arasında ön sıralarda yer almaktadır.  Bu alanlar arasında sağlık, biyoteknoloji, savunma, uzay, 

otomotiv, optik, elektronik, enerji, teknik tekstiller, dayanıklı tüketim ürünleri ve tarım yer almaktadır. Bu 

alanlarda sürdürülen çalışmalar, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini sağlayarak, ülkelerin 

ekonomik açıdan güçlenmelerini ve dışa bağımlılıklarının azalmasını sağlamaktadır.  Koç Üniversitesi, 

nanobilim ve nanoteknoloji alanlarında küresel ölçekte ve ileri seviyede bilimsel araştırmalar ve teknolojiye 

yönelik çalışmalar yaparak, ülke ekonomisine katkı sağlamak; ve aynı zamanda, savunma, enerji, 

haberleşme, uzay/havacılık, otomotiv, çevre ve sağlık gibi ülkemiz için kritik alanlarda katma değeri yüksek 



15 Ocak 2021/01 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 

 23 | 79 

 

ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir. Bu amacı 

gerçekleştirmeye yönelik olarak Koç Üniversitesi n2STAR Araştırma Merkezi kurulmaktadır. Ülkemizin 

gerçekleştireceği ileri teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen n2STAR Araştırma Merkezimiz, geniş 

bir disiplinler arası uzman kadroya (elektrik-elektronik mühendisliği, fizik, makine mühendisliği, kimya 

mühendisliği, malzeme mühendisliği) sahiptir. Ayrıca, n2STAR’ın oluşturulması ile birlikte üniversitemizde 

genelde bireysel olarak yapılan çalışmalar tek bir çatı altında toplanacak ve yurtiçi ve yurtdışı sanayi 

kuruluşlarının da katılımı sağlanarak, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin çok daha etkin bir 

şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır. 

 

Ülkemizde nanobilim ve nanoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren yeterli sayıda sanayi kuruluşu 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu kuruluşlar uluslararası rekabet güçlerini artıracak bilimsel araştırma 

çalışmalarını yeterince yapamamakta ve ileri teknolojileri yabancı kaynaklardan satın almak zorunda 

kalmaktadır. Merkezimiz, sanayimizin öncü firmaları, genç girişimciler ve yatırımcılarla gerekli etkileşimi 

sağlayarak, ülkemizdeki nanoteknoloji sanayisinin gelişmesini sağlayacaktır. n2STAR, altyapısını sanayi 

kuruluşlarına açarak, etkili ve verimli Üniversite-Sanayi işbirliklerine ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda 

“endüstriyel danışma kurulu” oluşturulacaktır. Tüm bu iş birlikleri ve çalışmaların kısa zamanda ülkemizin 

teknolojik ilerlemesine ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağına inancımız tamdır. n2STAR, 

ülkemizdeki tüm sanayi kuruluşları, üniversiteler ve kamu araştırma laboratuvarları ile iş birliğine açık 

olacak şekilde faaliyetlerini yürütecektir. Elde edilen bilimsel bulgular, geliştirilen teknolojiler, bunlara 

gereksinim duyan tüm kurum ve kuruluşlar ile düzenli olarak paylaşılacaktır. 

1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede halen faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde 

uygulanmakta olan lisans ve/veya lisansüstü programlar. 

Bu merkez ile ilgili olarak halen Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Elektrik Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği ve Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümlerinde, Fen Fakültesi’nde ise Fizik ve Kimya 

Bölümlerinde, lisans ve lisansüstü seviyelerde ve ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği lisansüstü programlarında eğitim verilmekte ve bilimsel araştırma çalışmaları 

sürdürülmektedir.  

2. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı 

akademik destek. 

Merkezin kurulmasının bu bölümlerde verilen eğitime ve uygulanan araştırma programlarına çok olumlu 

etkileri olacaktır. Zira şu anda bu bölümlerin laboratuvarlarında bulunmayan birçok önemli altyapı merkez 

altında Bölümlere sağlanacaktır. Tesis edilecek bu güçlü altyapı sayesinde n2STAR, yüksek öğrenim için 
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yurtdışına giden başarılı öğrencilerimiz ve yurtdışındaki kaliteli araştırmacılar için cazibe merkezi haline 

gelecektir. Öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve diğer tüm araştırmacılar bu merkezden yararlanabilecektir.  

3. Merkezlerin, bu bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve 

destekleyici katkıları. 

Merkez, üniversitemizde Mühendislik ve Fen Fakültelerinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kimya ve 

Biyoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik ve Kimya Bölümlerinde yürütülen programların 

amaçladığı mesleklere yönelik çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bu katkılar; (i) mikro/nano fabrikasyon 

yöntemleri kullanılarak aygıt geliştirilmesi, (ii) ileri düzeyde cihaz kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi, 

analiz yapabilme ve analitik düşünme, (iii) kariyer planlamasında önemli bir yeri olan endüstriyel projelere 

katılma ve firmalarla temas ve (iv) seminer ve çalıştaylara katılım olarak özetlenebilmektedir.  

4. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna yapacağı katkı. 

Merkez, Koç Üniversitesi’nde şu anda kullanımda olmayan birçok cihazı bünyesinde bulunduracaktır. Bu 

nedenle, farklı akademik bölümlerinde yürütülen programlarda kullanılması gereken fakat şu anda 

bulunmayan proses ve analiz sistemleri öğrencilerin ve araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Böylece tüm 

programların uygulama boyutuna önemli katkılar yapılacaktır. 

5. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan 

nasıl farklılaşacağı. 

Merkez bünyesinde yapılması planlanan Ar-Ge çalışmaları genel olarak çok ortaklı, disiplinler arası, 

ürünleşme ve teknoloji geliştirmeye yönelik geniş kapsamlı projeler olacaktır. Bölümlerde ise genel olarak 

daha özel konu ve problemlerin çözümüne yönelik yüksek lisans veya doktora çalışmalarına yönelik 

araştırmalar yapılmaktadır. 

6. Merkez faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkı. 

n2STAR Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan araştırma projeleri ve diğer faaliyetler ile 

üniversiteye ve topluma yapmayı amaçladığımız katkıları kısaca şöyle özetleyebiliriz:  

a. İleri düzeyde araştırmalar yapmak ve ulusal ve evrensel bilgi birikimine önemli katkılarda 

bulunmak,  

b. Nitelikli eğitilmiş doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri yetiştirmeye katkı vermek,  

c. Kaliteli bilimsel yayınlar yapmak ve ulusal ve uluslararası patentler almak, 

d. Etkin iş birlikleri sonucunda sanayimize teknoloji transferi gerçekleştirmek,  

e. Sanayimizde yenilikçiliği özendirmek ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artırmak, 
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f. Katılımcı sanayi kuruluşları ve Koç Üniversitesi iş birliği ile ortak kuluçka şirketler oluşturmak ve 

g. Tüm bu etkinlikler sonucunda ulusal teknoloji birikimine, ekonomiye ve sosyal yaşama katkı 

sağlamaktır. 

7. Merkez için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki altyapı imkânların mevcut olup olmadığı. Mevcut 

değil ise, bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili öngörülen planlama. 

Merkez için gerekli laboratuvarlar Koç Üniversitesi bünyesinde mevcuttur. Ayrıca, yine Koç Üniversitesi 

bünyesindeki toplam 760 m2 büyüklüğünde tam donanımlı, ISO 5-100 standartlarına uygun Temiz Oda ve 

çevre laboratuvarlar merkez bünyesine katılacaktır.  

8. Merkezde yer alabilecek öğretim elemanlarının unvanı, adı ve soyadı ve ekteki örneğe göre 

düzenlenecek özgeçmişleri.  

Prof. Dr. Umran İnan 

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir 

Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu 

Prof. Dr. Erdem Alaca 

Prof. Dr. Hakan Ürey 

Prof. Dr. Ali Serpengüzel 

Prof. Dr. Alper Kiraz 

Prof. Dr. Özgür Barış Akan 

Doç. Dr. Kaan Güven 

Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu 

Doç. Dr. Önder Metin  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı 

Dr. Öğr. Üyesi Serap Aksu Ramazanoğlu  

Dr. Öğr. Üyesi Emir Salih Mağden 

Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker  
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Dr. Öğr. Üyesi Murat Kuşçu 

Dr. Öğr. Uğur Ünal 

Dr. Öğr. Safacan Kolemen 

Dr. Öğr. Erkan Şenses 

 (Özgeçmişleri ektedir.) 

9. Merkeze ait yönetmelik taslağı. 

 Merkeze ait yönetmelik taslağı ektedir.  

Koç Üniversitesinden: 

 

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İLERİ ARAŞTIRMALAR İÇİN  

NANOFABRİKASYON VE NANOKARAKTERİZASYON MERKEZİ (n2STAR)  

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar 
için Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Merkezinin (n2STAR) yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar için 
Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Merkezinin (n2STAR) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim 
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 



15 Ocak 2021/01 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 

 27 | 79 

 

b) Merkez (n2STAR): Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar için 
Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Merkezini, 

c) Müdür: Merkez Müdürünü, 

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü, 

d) Mütevelli Heyet Başkanı: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, 

e) Üniversite: Koç Üniversitesini ve 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  

a. İleri düzeyde araştırmalar yapmak ve ulusal ve evrensel bilgi birikimine önemli katkılarda 
bulunmak,  

b. Nitelikli eğitilmiş doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri yetiştirmeye katkı vermek,  

c. Kaliteli bilimsel yayınlar yapmak ve ulusal ve uluslararası patentler almak, 

d. Etkin iş birlikleri sonucunda sanayimize teknoloji transferi gerçekleştirmek,  

e. Sanayimizde yenilikçiliği özendirmek ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artırmak, 

f. Katılımcı sanayi kuruluşları ve Koç Üniversitesi iş birliği ile ortak kuluçka şirketler oluşturmak 
ve 

g. Tüm bu etkinlikler sonucunda ulusal teknoloji birikimine, ekonomiye ve sosyal yaşama katkı 
sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 –  

1) Merkezin faaliyet alanları: 
a. Fotonik/nanofotonik,  
b. Optik/optoelektronik,  
c. Elektronik/mikroelektronik/nanoelektronik,  
d. Mekanik/mikromekanik/nanomekanik,  
e. Mikroakışkanlar, 
f. Mikro-elektrik-mekanik sistemler (MEMS)/nano elektrik-mekanik sistemler (NEMS), 
g. Biyomedikal, tıbbi cihazlar, 
h. Biyonanoteknolojiler, 
i. Nanomalzemeler ve 
j. Aygıtlar ve sensörler üzerine araştırma ve geliştirme yapmaktır. 

 
2) Merkez; amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
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a. Mikro/nanofabrikasyon yöntemleri kullanılarak malzeme, aygıt ve sistem geliştirilmesi,  
b. 6ʺ büyüklüğündeki alt taş ve daha küçük boyutlara kadar yapıların işlenmesi, 
c. Yarıiletken fabrikasyonuna özgü temizleme ve ıslak aşındırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
d. Mikro/nano sistemlerde geliştirilen yapıların temel yapısal, elemental, mekanik, elektronik ve 

optik inceleme ve karakterizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi,    
e. İstenilen özelliklere sahip mikro/nano malzeme, aygıt ve platformların tasarımı, 

sentezi/fabrikasyonu, karakterizasyonu ve testi konularında teknoloji geliştirmeye yönelik 
projeler geliştirmek ve bilimsel çalışmalar yapmak,  

f. Yukarıda belirtilen araştırma konuları ve alanlarda ulusal ve uluslararası toplantılar ve 
çalıştaylar düzenlemek, bu alanda yayınlar yapmak ve patentler almak, 

g. Yurt içi akademik kurumlar veya sanayi kuruluşları ile bilimsel amaçlı ortak çalışmalar 
yapmak veya teknoloji geliştirmeye yönelik uygulamalı projeler gerçekleştirmek, 

h. Üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan 
öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak ve 

i. Tüm bu etkinlikler ile ulusal ve evrensel bilgi birikimine, teknolojik gelişmelere ve 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunmak. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a. Müdür, 
b. Yönetim Kurulu ve 
c. Danışma Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür, bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen araştırma 
konularında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için 
görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona 
erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Rektör, Müdürün önereceği Üniversitenin öğretim 
üyeleri ve çalışanlar arasından Müdür Yardımcılarını iki yıl için görevlendirir. Müdür Yardımcıları, Müdür 
görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün belirli sorumluluk ve yetkiler için vekâlet vermesi kaydıyla, 
Müdüre vekâlet eder. 

(3) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli 
bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur. 

(4) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek, 

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya 
başkanlık etmek, 
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c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak 
ve Rektöre sunmak, 

ç) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Müdür Yardımcılarını önermek ve 

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 

Yönetim kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanına giren konularda 
çalışmaları olan fakültelerde (Mühendislik, Fen ve Tıp) görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından 
Müdür tarafından aday gösterilen altı kişi, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilerek oluşturulur. 
Yönetim Kurulu, Müdür ve Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi ile birlikte toplam yedi kişiden 
oluşmaktadır.  

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla 
Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler 
görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem 
doğrultusunda, olağan olarak iki ayda bir defa ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü 
olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy 
çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 
Toplantılar gerekli olan durumlarda telekonferans usulü ile de düzenlenebilir ve olağanüstü toplantılar için 
kararlar elektronik posta üzerinden oy çokluğu ile alınabilir. 

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş 
birliği içinde çalışmak, 

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağlamak, 

c) Müdürün çalışmalarını denetlemek, 

ç) Danışma Kurulu üyelerini önermek ve 

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Danışma kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu kararıyla, bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen araştırma konularında uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanlarının ve endüstriyel 
araştırmacı ve yöneticilerin yer alacağı Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 
iki yıldır. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu 
Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
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Personel 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü 
maddesine göre Rektör tarafından Müdürün önerisiyle görevlendirilen personel tarafından karşılanır. Benzer 
şekilde, Rektör tarafından Müdürün önerisiyle görevlendirmeler sonlandırılır. 

Ekipman ve demirbaş 

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, 
ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı 
bu yetkisini Rektörün görevlendirmiş olduğu Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
10. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 28.12.2020 tarih, 2020/10 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı 

görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
10.1. 2021 Bahar döneminden itibaren açılacak olan MAVA 455: Selected Topics in Media and Visual 
Arts: Design for Health and Wellbeing / Medya ve Görsel Sanatlardan Seçilmiş Konular: Sağlık ve İyi 
Oluş için Tasarım dersinin Kullanıcı Deneyimi Uzmanlaşma ve Tasarım Uzmanlaşma programları ders 
listelerine aşağıdaki şekilde eklenme önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

Kullanıcı Deneyimi Uzmanlaşma Programı 
GROUP I Alan Seçmeli ders 
listesi 

Tasarım Uzmanlaşma Programı Alan Seçmeli ders listesi 

 
             MAVA 455: Medya ve Görsel Sanatlardan Seçilmiş Konular: Sağlık ve İyi Oluş için Tasarım 

Sağlık ve iyi oluş için tasarım alanında farklı bakış açılarına giriş: medikal, sosyal ve biyopsikososyal 
yaklaşımlarla kapsayıcı tasarım; pozitif psikoloji yaklaşımıyla mutluluk ve iyi oluş için tasarım; teknik 
ve mühendislik yaklaşımıyla sağlık ürünleri ve sağlık sistemleri tasarımı. Sağlık ve iyi oluş odaklı güncel 
çalışmaların ve ürünlerin incelenmesi. Kullanıcı deneyimi araştırması yöntemlerinin sağlık ve iyi oluş 
özelinde içgörü edinme ve değerlendirme amaçlı kullanılması. Belirlenen kullanıcı grupları ve ihtiyaçlar 
için sağlık ve iyi oluşu destekleyecek konsept tasarımı. 
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Kredi: 3 

Ön koşul: (ASIU 118 ve MAVA 319) ya da öğretim üyesi onayı 

MAVA 455: Selected Topics in Media and Visual Arts: Design for Health and Wellbeing 

Introduction to different facades of “design for health and wellbeing” domain, including: medical, social, 
and biopsychosocial approaches to design for user diversity; positive psychology approaches to design 
for happiness and flourishing; technical and engineering approaches to design healthcare products and 
systems. Review of the state-of-the-art case studies and design solutions for health and wellbeing. 
Application of user experience research methods in “design for health and wellbeing” domain both for 
insight generation and evaluation. Concept generation to enhance the health and wellbeing of identified 
user groups and needs. 

Credits: 3 

Prerequisite: (ASIU 118 and MAVA 319) or consent of the instructor 

 
10.2. Bilişsel ve Beyin Bilimleri Uzmanlaşma Programı’nın aşağıdaki şekilde düzenlenmesi önerisi 
görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
Çıkartılacak dersler:  
COMP 110: Introduction to Computer Programming with MATLAB  
COMP 130: Introduction to Programming (JAVA) 
PHIL 325: Problems in Phenomenology 
 
 
Eklenecek dersler:  
COMP 125: Programming with PYTHON 
HUMS 132: Illusions: When Appearances Deceive 
PHIL 217: Modern Philosophy 
PHIL 436: Philosophy of Language 
PSYC 445: Cognitive Development 
PSYC 451: Selected Topics: Animal Cognition 
PSYC 453: Selected Topics: Cognitive Neuropsychology  
 
 

 
Bilişsel ve Beyin Bilimleri 
Uzmanlaşma Programı (ESKİ) 

Bilişsel ve Beyin Bilimleri Uzmanlaşma 
Programı (YENİ) 

Toplam Ders Sayısı: 6 Toplam Ders Sayısı: 6 
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Zorunlu Ders Sayısı: 3 Zorunlu Ders Sayısı: 3 

Zorunlu Dersler 
PSYC 348: Introduction to Cognitive 
Science 
PHIL 338: Philosophy of Mind 
PSYC 205: Psychology of Learning and 
Cognition 
 

Zorunlu Dersler 
PSYC 348: Introduction to Cognitive Science 
PHIL 338: Philosophy of Mind 
PSYC 205: Psychology of Learning and Cognition 
 
Zorunlu derslerin ön koşulları vardır. Bu derslere 
kayıt olmadan önce ön koşulların sağlanması 
gerekmektedir. 

Min. Seçmeli Ders Sayısı: 3 Min. Seçmeli Ders Sayısı: 3 
 
En az 1 ders Bilgisayar Bilimleri ve en az 1 ders 
Diğer Seçmeli dersler listelerinden alınmalıdır. 

 

Bilgisayar Bilimleri Dersleri*: 

COMP 110: Introduction to Computer 
Programming with MATLAB 

COMP 130: Introduction to Programming 
(JAVA) 

COMP 341: Artificial Intelligence 
COMP 408: Computer Vision and Pattern 
Recognition 
COMP 442: Natural Language Processing 
COMP 541: Machine Learning 

UNIV 199: Introduction to Programming with 
Python 

SOCI 354 / MAVA 354: Selected Topics: Social 
Sciences and Computing 

Diğer Seçmeli Dersler**: 

HSIC 502: Electromedical Instrumentation  

Bilgisayar Bilimleri Dersleri*: 

COMP 125: Programming with PYTHON 

COMP 341: Artificial Intelligence 
COMP 408: Computer Vision and Pattern Recognition 
COMP 442: Natural Language Processing 
COMP 541: Machine Learning 

UNIV 199: Introduction to Programming with Python 

SOCI 354 / MAVA 354: Selected Topics: Social Sciences 
and Computing 

Diğer Seçmeli Dersler**: 

HSIC 502: Electromedical Instrumentation  

HUMS 117: Rationality & Irrationality  

HUMS 132: Illusions: When Appearances Deceive  
NRVS 207: Neuroscience and Behavior  

PHIL 131: Logic  
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HUMS 117: Rationality & Irrationality  
NRVS 207: Neuroscience and Behavior  

PHIL 131: Logic  

PHIL 215: Epistemology  

PHIL 334: Philosophy of Science 

PHIL 438: Philosophy of Action (recommended 
to be taken after Phil 338) 

PSYC 220: Brain and Behavior 

PSYC 352: Selected Topics: Language and 
Cognition 

PSYC 352: Selected Topics: Languages & 
Minds 
PSYC 415: Neural Bases of Memory 
PSYC 427: Conditioning and Learning 
PSYC 431: Human Memory 
PSYC 433: Psychology of Language 

PSYC 461: Physiological Psychology 

PHIL 215: Epistemology  

PHIL 217: Modern Philosophy  

PHIL 334: Philosophy of Science 

PHIL 438: Philosophy of Action (recommended to be 
taken after Phil 338) 

PHIL 436: Philosophy of Language  

PSYC 220: Brain and Behavior 

PSYC 352: Selected Topics: Language and Cognition 

PSYC 352: Selected Topics: Languages & Minds 
PSYC 415: Neural Bases of Memory 
PSYC 427: Conditioning and Learning 
PSYC 431: Human Memory 
PSYC 433: Psychology of Language 
PSYC 445: Cognitive Development 

PSYC 451: Selected Topics: Animal Cognition 

PSYC 453: Selected Topics: Cognitive 
Neuropsychology  

PSYC 461: Physiological Psychology 
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Notlar/Kurallar:  

 *COMP 130 program koordinatörünün onayı ile 
uygun başka bir programlama dersi ile 
değiştirebilir. 

 ** Bağımsız çalışma dersleri danışman onayıyla 
ancak bir kez programı tamamlamaya yönelik 
olarak sayılabilir. 

 “Bilişsel ve Beyin Bilimleri Uzmanlaşma 
Programı” sertifikasını elde etmek için öğrencilerin 
üç zorunlu ve üç seçmeli ders olmak üzere 
toplamda altı ders tamamlamaları gerekmektedir. 
Üç seçmeli dersten biri Bilgisayar Bilimleri 
Seçmeli Dersler listesinden, diğeri Diğer Seçmeli 
Dersler listesinden, üçüncüsü ise bu iki listedeki 
derslerden seçilmek durumundadır. 

Notlar/Kurallar: 

* Bu gereklilik, program koordinatörünün onayı ile 
başka bir programlama dersi ile karşılanabilir. 

** Bir öğrenci, program koordinatörü ve bağımsız 
çalışmayı sunan öğretim üyesinin önceden onayı ile, 
katılımcı bölümlerin birinden ilgili bir konuda 
"Bağımsız Çalışma" dersi alarak bir adet diğer seçmeli 
ders şartını yerine getirebilir. 

Koç Üniversitesi'nde herhangi bir lisans programına 
kayıtlı öğrenciler bu programa başvurabilirler. Alınan 
altı dersin ortalaması en az 2.50 olmalıdır. Sertifikayı 
elde edebilmek için öğrencilerin bu yazıda belirtilen 
bütün koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. 

 

 
10.3. 2021 Bahar döneminde HUMS 135: Listening to Istanbul: Music in Context / Istanbul’u Dinlemek: 
Bağlam içinde Müzik dersinin açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
HUMS 135: Istanbul’u Dinlemek: Bağlam içinde Müzik 
Bizans'tan günümüze İstanbul’un müzikolojik bir incelemesi. Farklı gelenekler, icracılar, tarzlar ve türler 
dahil olmak üzere ikamet eden çeşitli kültürlerin, alt kültürlerin ve toplulukların müzikleri incelenecektir. 
Ana odak noktası müzik olsa da, bağlamsal arka planlar da gözden geçirilecektir. Çeşitli kaynaklardan 
bilimsel ve popüler metinlerin yanı sıra zengin bir müzik repertuarı işlenecektir. Müzik eğitimi veya 
geçmişi gerekli değildir. 
Kredi: 3 
 
HUMS 135: Listening to Istanbul: Music in Context 
A musicological survey of Istanbul from Byzantium to today. Musics of various residing cultures, 
subcultures, and communities will be investigated, including different traditions, performers, styles, and 
genres. While the main concentration is on music, contextual backgrounds would also be reviewed. 
Scholarly and popular texts from various sources as well as a rich musical repertoire will be covered. 
Musical training or background in music is not necessary. 
Credits: 3 
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11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 12.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı 
görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 
11.1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiyle Çift Anadal yapmakta olan Hemşirelik Fakültesi öğrencileri 
için MATH 202 – Statistics for Social Sciences dersinin MATH 201 – Statistics dersi yerine sayılma 
önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
11.2. ARHA  414/514 – Heritage and Diplomacy – Miras ve Diplomasi dersinin Diplomasi Uzmanlaşma 
Programı seçmeli dersleri arasında yer alma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 
DİPLOMASİ UZMANLAŞMA PROGRAMI (ESKİ) 

Program Danışmanı: 

Reşat Bayer ve Şuhnaz Yılmaz Özbağcı 

Toplam Ders Sayısı: 6 

Toplam Zorunlu Ders Sayısı: 2 

Zorunlu Dersler: 

• INTL 385 
• INTL 374 
• INTL 452 Diplomasi: Teori ve Uygulama 
• HIST / INTL 311 
• HIST 402 
• LAW 221 
• INTL 465 

Min. Seçmeli Ders Sayısı: 4 

Seçmeli Dersler: 

• INTL 385 
• INTL 374 
• INTL 452 Diplomasi: Teori ve Uygulama 
• HIST / INTL 311 
• HIST 402 
• LAW 221 
• INTL 465 
• INTL 203 
• INTL 335 
• INTL 360 
• INTL 305 
• INTL 414/HIST 406 
• INTL 340/HIST 309 
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• INTL 447 
• INTL 448 
• INTL 330 
• INTL 380 
• INTL/ECIR 410 
• INTL/ECIR 313 
• INTL 301 
• LAW 328 
• LAW 416 
• LAW 222 

Notlar/Kurallar: 

• Her öğrenci, en azından bir dersi, kendi bölümünden farklı bir bölüm dersi olarak seçmelidir. 
• Çift anadal öğrencileri anadal ve ikinci anadal programlarının her ikisinden dersler alarak bu 

zorunluluğu yerine getirebilirler. Eş tanımlı dersler, sadece bir bölüm dersi olarak 
sayılabilirler. 

• Diplomasi alanında kariyer yapmayı düşünen öğrencilerin her havuzdan olabildiğince fazla 
ders almaları ve program danışmanlarına danışmaları kuvvetle tavsiye edilir. 

DİPLOMASİ UZMANLAŞMA PROGRAMI (YENİ) 

Program Danışmanı: 

Reşat Bayer ve Şuhnaz Yılmaz Özbağcı 

Toplam Ders Sayısı: 6 

Toplam Zorunlu Ders Sayısı: 2 

Zorunlu Dersler: 

• INTL 385 
• INTL 374 
• INTL 452 Diplomasi: Teori ve Uygulama 
• HIST / INTL 311 
• HIST 402 
• LAW 221 
• INTL 465 

Min. Seçmeli Ders Sayısı: 4 

Seçmeli Dersler: 

• ARHA 414/514 
• INTL 385 
• INTL 374 
• INTL 452 Diplomasi: Teori ve Uygulama 
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• HIST / INTL 311 
• HIST 402 
• LAW 221 
• INTL 465 
• INTL 203 
• INTL 335 
• INTL 360 
• INTL 305 
• INTL 414/HIST 406 
• INTL 340/HIST 309 
• INTL 447 
• INTL 448 
• INTL 330 
• INTL 380 
• INTL/ECIR 410 
• INTL/ECIR 313 
• INTL 301 
• LAW 328 
• LAW 416 
• LAW 222 

Notlar/Kurallar: 

• Her öğrenci, en azından bir dersi, kendi bölümünden farklı bir bölüm dersi olarak seçmelidir. 
• Çift anadal öğrencileri anadal ve ikinci anadal programlarının her ikisinden dersler alarak bu 

zorunluluğu yerine getirebilirler. Eş tanımlı dersler, sadece bir bölüm dersi olarak 
sayılabilirler. 

• Diplomasi alanında kariyer yapmayı düşünen öğrencilerin her havuzdan olabildiğince fazla 
ders almaları ve program danışmanlarına danışmaları kuvvetle tavsiye edilir. 

12. Tıp Fakültesi’nin 08.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
Tıp Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen anabilim dallarının açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. 
 
 
 
Anabilim Dalları: 
Tıbbi Biyoloji 
Tıp Tarihi ve Etik 
 

13. Fen Fakültesi’nin 30.12.2020 tarih, 2020/07 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
13.1. MBGE yandal programındaki zorunlu derslerin aşağıdaki şekilde değiştirilme önerisi görüşülmüş, 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
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       Mevcut Program Önerilen Program 

       Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler 

       MBGE 101 MBGE 101 

       MBGE 101L MBGE 101L 

       MBGE 203 MBGE 110 

       MBGE 110 MBGE 201L 

       MBGE 110L MBGE 204 

       MBGE 204 MBGE 301 

       MBGE 301L MBGE 301L 

 
13.2. CHEM 304 dersinin 2021 Bahar döneminde açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 
 
CHEM 304 – KİMYADA MATEMATİKSEL YÖNTEMLER 

Kimyasal özelliklerin seri açılımlarıyla ifadesi ve kimyasal termodinamik, kuantum kimyası, kimyasal 
kinetik ile istatistik termodinamikteki uygulamaları. Deneysel verilere eğri uydurması, en küçük 
kareler yöntemi, optimizasyon ve Monte Carlo yöntemi. Sayısal verilerde enterpolasyon ve 
ekstrapolasyon. Tek boyutlu, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri. Nümerik türev alma ve 
integral hesaplama. Sıradan diferansiyel denklemlerin doğrusal, doğrusal olmayan sabit katsayılı ve 
kuvvet serileri çözümleri. Doğrusal denklem setleri. Kuantum kimyasında özdeğer denklemleri.   

Ön Koşul: CHEM 102 & MATH 106 

3 kredi 

CHEM 304 – MATHEMATICAL METHODS IN CHEMISTRY 

Series expansions of chemical properties with applications in chemical thermodynamics, quantum 
chemistry, chemical kinetics and statistical thermodynamics. Curve fitting to experimental data with 
the least square fitting, optimization and Monte Carlo method. Interpolation/extrapolation of numerical 
data. Solutions of one-dimensional nonlinear equations.  Numerical differentiation and integration 
methods. Ordinary differential equations: Linear, nonlinear with constant coefficients, power series 
solutions. Solutons of linear set of equations. Eigenvalue equations in quantum chemistry.  

Prerequisite: CHEM 102 & MATH 106 

3 credits 
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13.3. CHEM 425 dersinin 2021 Bahar döneminde açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. CHEM 425/CHEM 525/ MASE 525 eş kodlu olarak açılma önerisi Fen Bilimleri ve 
Mühendislik Enstitüsü’nün değerlendirmesine sunulma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 
 
CHEM  425-ELEKTROKİMYA 

Elektrokimyanın temel teorileri ve ilkeleri; fiziksel ve kantitatif analitik ölçümler için pratik 
uygulamalar; hücre potansiyelleri ve termodinamik; elektrot-çözelti arayüzü; kütle transferi; 
enstrümantasyon; voltametrik, potansiyometrik, kronometrik ve amperometrik yöntemler ve 
uygulamaları. 

Önkoşul: CHEM 301 

3 kredi 

CHEM 425-ELECTROCHEMISTRY 

Fundamental theories and principles of electrochemistry; practical applications for physical and 
quantitative analytical measurements; cell potentials and thermodynamics; electrode-solution interface; 
mass transport; instrumentation; voltammetric, potentiometric, chronometric and amperometric 
methods and their applications. 

Prerequisite: CHEM 301 

3 credits 

13.4. MATH 304 dersinin katalogdan çıkarılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

13.5. Kimya Bölümü müfredatında 3.sınıf 2. dönemi zorunlu alan dersi olan MATH 304 dersi yerine 
CHEM 304 dersinin getirilme önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Mevcut Müfredat 6.dönem Önerilen Müfredat 6.dönem 

CHEM 302 CHEM 302 

CHEM 306 CHEM 306 

CHEM 390 CHEM 390 

SEÇMELİ SEÇMELİ 

MATH 304/MATH 305 CHEM 304/MATH 305 

 
14. Mühendislik Fakültesi’nin 05.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, 

oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
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14.1. 2020/06 no.lu Fakülte Kurulu kararının “b” maddesinde listelenen SCEN dersleri arasında yer alan 
MBGE 309-Genom Analizi ve Biyobilişim / Genome Analysis & Bioinformatics dersinin kodundaki 
maddi hatanın MBGE 411-Genom Analizi ve Biyobilişim / Genome Analysis & Bioinformatics olarak 
düzeltilme önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 
14.2. Bahar 2021 döneminden itibaren ENGR 421-Yapay Öğrenmeye Giriş / Introduction to Machine 
Learning dersinin Makine Mühendisliği programı alan seçmeli ders kategorisine eklenmesi önerisi 
görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
ENGR-421 Yapay Öğrenmeye Giriş 
Regresyon, sınıflandırma, öbekleme ve boyut azaltma yöntemleri ile yapay öğrenmeye giriş; gözetimli 
ve gözetimsiz modeller; doğrusal ve doğrusal olmayan modeller; parametrik ve parametrik olmayan 
modeller; modellerin birleştirilmesi; modellerin karşılaştırılması ve model seçimi. 
 
Önkoşul: MATH 107 ve 203 ve ENGR 200 ve (COMP 110 ya da 125 ya da 131 ya da COMP 100) 
 
ENGR-421 Introduction to Machine Learning 
A broad introduction to machine learning covering regression, classification, clustering, and 
dimensionality reduction methods; supervised and unsupervised models; linear and nonlinear models; 
parametric and nonparametric models; combinations of multiple models; comparisons of multiple 
models and model selection. 
Prerequisite: MATH 107 and 203 and ENGR 200 and (COMP 110 or 125 or 131 or COMP 100) 

 
14.3. Güz 2021 döneminden itibaren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı anadal ve çift 
anadal müfredatı 1. sınıf 1. dönemden ACWR 101 – Temel Akademik Yazı Teknikleri dersinin 1. sınıf 2. 
döneme, 1. sınıf 2. dönemden ELEC 100-Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş dersinin 1. sınıf 1. 
döneme alınma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 
14.4. Güz 2021 döneminden itibaren Endüstri Mühendisliği Lisans Programı anadal ve çift anadal 
müfredatı 1. sınıf 1. dönemden ACWR 101 – Temel Akademik Yazı Teknikleri dersinin 1. sınıf 2. döneme, 
1. sınıf 2. dönemden MATH 107-Doğrusal Cebire Giriş dersinin 1. sınıf 1. döneme alınma önerisi 
görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 

15. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 06.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
Koç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya lisansüstü programda Bahar 2021 dönemi itibariyle 
alan seçmeli ders kategorisinde CHEM 525-Electrochemistry/Elektrokimya dersin aşağıdaki içerik ile 
açılması ve CHEM 425-Electrochemistry/Elektrokimya dersi ile eş kodlu olma önerisi görüşülmüş, oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
CHEM 525 -Elektrokimya 
(Aynı zamanda ELEC 425) 
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Elektrokimyanın temel teorileri ve ilkeleri; fiziksel ve kantitatif analitik ölçümler için pratik 
uygulamalar; hücre potansiyelleri ve termodinamik; elektrot-çözelti arayüzü; kütle transferi; 
enstrümantasyon; voltametrik, potansiyometrik, kronometrik ve amperometrik yöntemler ve 
uygulamaları. 
(Kredi:3) 
 
CHEM 525 -Electrochemistry 
(Also CHEM 425) 
Fundamental theories and principles of electrochemistry; practical applications for physical and 
quantitative analytical measurements; cell potentials and thermodynamics; electrode-solution interface; 
mass transport; instrumentation; voltammetric, potentiometric, chronometric and amperometric 
methods and their applications. 
(Credits:3)  
 

16. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 04.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı 
görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
16.1. Bahar 2021 döneminde Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde açılması planlanan derse ait bilgiler aşağıda 
sunulmuştur. Ders açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI – BAHAR 202 

 Önerilen ders sorumlusu: Özlem Doğan 

HSMM 502 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA HAYVAN MODELLERİ 

T/P/C: 3/0/3 

Konakçı ve bulaşıcı mikroorganizmayı içeren çok karmaşık ilişkileri anlamak. Hayvan modeli seçimi, 
çevrilebilir bilimsel verileri sağlamak, hayvanların en faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak. Fizyolojik, 
patolojik ve terapötik açılardan laboratuvar hayvanları ile insan konakçı arasındaki türlere göre 
benzerlikleri ve tür farklılıklarını anlamak. Bulaşıcı hastalıklarda hayvan çalışmaları için farklı deneysel 
sistemlerin nasıl kullanılabileceğini öğrenmek.  

MEDICAL MICROBIOLOGY MASTER with THESIS PROGRAM – SPRING 2021 

Recommended Instructor: Özlem Doğan 

HSMM 502 ANİMAL MODELS IN INFECTIOUS DISEASES 

T/P/C: 3/0/3  

Understanding the very complex relationships that occur in infectious disease involving the host and the 
infectious microorganism. The choice of animal model, translatable scientific data and to ensure the most 
beneficial use of the animals. Understanding the similarities and the species by species differences between 
laboratory animals and human host from physiological, pathological, and therapeutic perspectives. Learning 
the how different experimental systems can be used for animal studies in infectious diseases. 
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16.2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü İmmünoloji Tezsiz Yüksek Lisans programının açılış dosyasında 
“Program minimum 21 kredi, 1 kredisiz seminer, kredili toplam 10 ders (2 zorunlu, 6 seçmeli ve 2 proje) 
olarak yer alan mezuniyet şartlarının, mevzuata uygun olacak şekilde, “Program 30 krediden az olmamak 
kaydıyla en az on ders (2 zorunlu, 8 seçmeli) ile kredisiz dönem projesi ve 1 kredisiz seminerden oluşur” 
şeklinde düzeltilme önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

17. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nün 18.12.2020 tarih, 2020/11 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı 
görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
17.1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı’nın 
açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMA BAŞVURU DOSYASI 

TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 
1 –Açılması önerilen programın adını belirtiniz. 

 

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Karşılaştırmalı Edebiyat” adı altında Tezli ve Tezsiz 
yüksek lisans programının açılması önerilmektedir. 

 

2 –Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız. 

a. Öngörülen İhtiyaç 
 

Gittikçe küreselleşen dünyada farklı dilleri ve edebiyatları çalışmak ve farklı kültürleri anlama yetisine sahip 
olmak her zamankinden daha çok önem taşımaktadır. Enformasyon çağında yazılı, görsel ya da sözlü 
anlatılar oluşturabilme ve varolan anlatıları yorumlayabilme becerisi gereklilik arz etmektedir. Ancak, 
ülkemizde, farklı kültür ve dillerde üretilen edebiyatları karşılaştırmalı olarak ve değişik teorik 
perspektiflerden inceleyen yüksek lisans programları oldukça azdır. Ülkemizde var olan Karşılaştırmalı 
Edebiyat yüksek lisans programları içinde çok dilde uzmanlaşmayı sağlayan ve disiplinler arası yöntemler 
kullanan programlar oldukça azdır. Koç Üniversitesi’ndeki program disiplinler arası yaklaşım, kuramsal ve 
yöntemsel çeşitlilik ve içinde Osmanlıca, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce ve İtalyanca’nın da 
bulunduğu çok dilli araştırma imkanları sayesinde ulusal pek çok özgün değere sahiptir. Ayrıca, Osmanlı ve 
Modern Türk Edebiyatı’na odaklanan bölüm, çok dilli karşılaştırmalı edebiyat araştırmaları yapabilme 
olanağını sağlayacak yegane uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat yüksek lisans programı olacaktır. Koç 
Üniversitesi yüksek lisans programından yetişecek mezunlar, yüksek eğitim kaliteleriyle, yurt içindeki ve 
yurtdışındaki iyi doktora programlarına eleştirel düşünme yetisi gelişmiş adaylar olacaklardır.  

b. Programın Hedefleri  
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Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya 
getiren bir edebiyat çalışması sunar. İçinde dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve disiplinlerarası dersleri de 
bulunduran programda öğrenciler seçkin öğretim üyeleriyle Türkiye, Osmanlı, Avrupa, Amerika ve 
Postkolonyal edebiyat ve kültürel araştırmalar alanlarında çalışma fırsatı bulurlar. Farklı edebiyatlardaki çok 
çeşitli tür ve konulara dair farkındalık uyandırmanın yanında program öğrencileri güncel eleştirel ve 
kuramsal tartışmalar konusunda bilgilendirmeyi, edebiyat ile diğer disiplinler ve sanat formları arasındaki 
ilişkiyi irdelemeyi amaçlamaktadır. Program, Koç Üniversitesi’ndeki Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma 
Merkezleri gibi birimlerle işbirliğinde bulunarak edebiyat çalışmalarına yenilikçi ve farklı disiplinlerden 
beslenen perspektifler sunacaktır. Öğrenciler programdan mezun olduklarında küresel dünyanın 
dinamiklerini anlar ve kültür ve edebiyat çalışmalarına yeni yön vermeye başlar. 

 

c. Programın Araştırma Alanına ve Türkiye’ye Getireceği Katma Değer: 
 

Şu an Türkiye’de karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisans eğitimi, Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve 
Osmangazi Üniversitesi gibi çok az üniversite tarafından verilmektedir. Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı 
Edebiyat Yüksek Lisans Programı, ülkemizde yeni gelişmekte olan karşılaştırmalı edebiyat disiplinine 
önemli katkılar sunacaktır. Koç Üniversitesi’ndeki programın sunacağı imkanlar içinde disiplinler arası 
yaklaşım, kuramsal ve yöntemsel çeşitlilik ve içinde Osmanlıca, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, 
İngilizce ve İtalyanca’nın da bulunduğu çok dilli araştırma olanağı bulunmaktadır. Bu dillerde yapılan 
araştırmalar Türk Edebiyatı, Yakın Doğu Edebiyatı ve Batı Dili ve Edebiyatları gibi ayrı bölümlerde yer 
almaktadır. Bölümümüzde ise öğrenciler bu alanlarda disiplinler arası ve çok dilli araştırmalar 
yapabileceklerdir. Ayrıca Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü şu anda Avrupa Birliği Araştırma Fonunca 
desteklenen iki araştırma projesine ev sahipliği yapmaktadır (Marie Curie ve ERC), bu açıdan da 
ülkemizdeki edebiyat programları arasında eşine az rastlanır bir programdır. ERC projesi Türk, Japon ve Rus 
edebiyatları üzerine bir çalışma olduğundan ileriki yıllarda Rusça ve Uzak Doğu Dillerinin de programa 
katılması öngörülmektedir. Karşılaştırmalı Edebiyat programını tamamlayan öğrenciler küresel ve 
çokkültürlü bir dünyada yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için gerekli olan becerileri elde etmiş olacaktır. 
Edebî metinlerin dikkatli okuyucuları olma yetilerini geliştirerek eleştirel ve yaratıcı düşünme konusunda 
uzmanlaşan öğrenciler, diğer insanları ve kültürleri daha iyi anlayabilecek ve yorumlayabilecek bireyler 
olacaklardır. Programdaki öğretim üyelerinin uzmanlaştığı dil ve konularının çeşitliliği ile öğrencilerin 
program için eğitim ücreti ödemeyecek olması bu programı yurtdışındaki muadillerine göre daha cazip 
kılmaktadır. Programın öğretim üyeleri uluslararası alanda çalışmalar ürettikleri ve projeler yürüttükleri için, 
öğrenciler edebiyat ve insani bilimler alanında ortaya konan en son gelişmelerden haberdar olacak ve orijinal 
akademik çalışma üretme becerisi kazanacaktır. Böylece, bu programdan mezun olan öğrencilerin hem 
Türkiye’de hem de yurtdışında seçkin doktora programların tarafından kabul edilmesi beklenmektedir. 

 

3- Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Programları 

Karşılaştırmalı Edebiyat Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı Koç Üniversitesi’nde yürütülen diğer 
yüksek lisans programlarıyla iş birliği içinde olacaktır. Bu iş birliği ortak araştırmalar yürütme ve tez 
yönetme; farklı programların sunduğu dersleri öğrencilerimizin almasına olanak sağlama şeklinde 
gerçekleşecektir. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

● Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı 



15 Ocak 2021/01 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 

 44 | 79 

 

● Ekonomi Yüksek Lisans Programı 
● Felsefe Yüksek Lisans Programı 
● Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 
● Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 
● Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 
● Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı 
● Psikoloji Yüksek Lisans Programı 
● Tasarım, Teknoloji, Toplum Yüksek Lisans Programı 
● Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

● Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Fizik Yüksek Lisans Programı 
● Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı 
● Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Malzeme Bilimi ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı 
● Matematik Yüksek Lisans Programı 
● Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı 
● Veri Bilimleri ve Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı 

 

İşletme Enstitüsü  

● Finans Yüksek Lisans Programı 
● Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans Programı 
● Yönetici İşletme Yüksek Lisans Programı 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

● Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik 
● Hemşirelik Yüksek Lisans Programı 
● Hücresel ve Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı 
● İmmünoloji Yüksek Lisans Programı 
● Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı 
● Nörobilim Yüksek Lisans Programı 
● Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans Programı 
● Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı 
● Üreme Biyolojisi Yüksek Lisans Programı 
● Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 

 

4 –Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak yurtdışı örneklerini belirtiniz.  

Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat yüksek lisans programı uluslararası programlar içinde Osmanlı ve 
Modern Türk Edebiyatı’na odaklanarak çok dilli karşılaştırmalı edebiyat araştırmaları yapabilme olanağını 
sağlayacak yegane program olacaktır. 
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 Bu yüksek lisans programı ile benzerlikler gösteren Avrupa ve Kuzey Amerika’daki gibi İngilizce eğitim 
yapan referans alınabilecek önemli programlar şunlardır: 

 

● The Pennsylvania State University, ABD- Comparative Literature 
https://complit.la.psu.edu 
Edebiyatı ve kültürel üretimi küresel bir bağlamda incelemeyi amaçlayan; insan hakları, etik 
meseleler gibi konularla birlikte karşılaştırmalı modernizmler, kolonyal ve postkolonyal edebiyat, 
göç ve çeviri çalışmaları gibi konulara da odaklanma imkanı veren bir program sunar. Öğrenciler 
mezuniyet için en az ikisi İngilizce olmayan edebiyatlar hakkında verilen ders olmak üzere toplam 
on ders almalı ve yüksek lisans tezi yazmalıdır.  

 

● Utrecht University, Hollanda - Comparative Literary Studies 
https://www.uu.nl/masters/en/comparative-literary-studies 
Modern ve çağdaş edebiyata odaklanan ve edebiyatın kültürel ve sosyal çevresiyle ilişkisini 
küreselleşme ve yeni medya teknolojileri ışığında inceleyen bu program edebi ve kültürel tarih, 
edebiyat kuramı ve dünya edebiyatı konularında öne çıkmaktadır. Öğrenciler mezun olmak için 
zorunlu ve seçmeli dersler almalı ve yüksek lisans tezi yazmalıdır.  
 

● The University of Edinburgh, Birleşik Krallık - Comparative Literature 
https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees/index.php?r=site/view&id=173 
Edebiyatı karşılaştırmalı olarak diğer sanat formları ile bağlantısı içerisinde incelemeyi amaçlayan 
bu program edebi temalara, türlere ve tarihsel dönemlere göre öğrencilere kendi ilgi alanlarına 
uyacak program yapmalarına olanak tanımaktadır. Programdan mezun olmak için öğrenciler dört 
zorunlu, iki seçmeli ders almalı ve yüksek lisans tezi yazmalıdır. 

 

● SOAS, Birleşik Krallık - Comparative Literature 
https://www.soas.ac.uk/languages-cultures-linguistics/programmes/macomplit/ 
Edebiyat çalışmalarını Batı ekseninin dışında Afrika ve Asya edebiyatlarına yöneltmeyi hedefleyen 
bu program, edebiyatın toplum ve kültürle ilişkisini çokkültürlü bir açıdan çalışma olanağı 
sunmaktadır. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler zorunlu ve seçmeli birkaç ders almalı 
ve yüksek lisans tezi yazmalıdır.  
 

● University of Birmingham, Birleşik Krallık - Comparative Literature and Critical Theories 
https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/lang/comparative-literature.aspx 
Edebiyat ile dünya arasındaki ilişki, temsil kavramı ve yazarın kültürel alandaki rolü gibi konulara 
odaklanan bu program edebi eserlere eleştirel bir açıdan yaklaşarak ders programını ‘dekolonize’ 
etmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler programdan mezun olmak için üç zorunlu ve üç seçmeli ders 
almalı ve yüksek lisans tezi yazmalıdır.  
 

● University of Toronto, Kanada, Comparative Literature  
https://complit.utoronto.ca/about-us/masters/ 

Edebiyat teorisi ve eleştirisine ağırlık veren program, ortaçağdan günümüze kadar pek çok farklı 
dilde üretilmiş edebiyat eserlerini incelemektedir. Bir senelik yüksek lisans programına kabul olan 
öğrenciler en az ikisi karşılaştırmalı edebiyattan olmak üzere dört ders bitirmeli ve bu derslerden en 

https://complit.la.psu.edu/
https://www.uu.nl/masters/en/comparative-literary-studies
https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees/index.php?r=site/view&id=173
https://www.soas.ac.uk/languages-cultures-linguistics/programmes/macomplit/
https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/lang/comparative-literature.aspx
https://complit.utoronto.ca/about-us/masters/
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az B+ almalıdır. Yüksek lisansa kabul olan öğrenciler İngilizce dışında başka bir dili o dilde yazılmış 
metinleri okuyabilecek kadar bilmeli ve yüksek lisans eğitimi sırasında İngilizce dışında başka bir 
yabancı dilden dersler almalıdır.  

● Purdue University, ABD, Comparative Literature  
https://cla.purdue.edu/academic/sis/p/complit/graduate.html 

Bu program, öğrencilerin edebiyatları ve kültürleri karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir açıdan 
çalışmalarını sağlar. Öğrenciler, değişik tarihi dönemler üzerinde araştırma yapmakta ve 
araştırmalarında çeşitli teorik yaklaşımlar kullanmaktadır. Yüksek lisans programından mezun 
olmak isteyen öğrenciler, zorunlu karşılaştırmalı edebiyat çekirdek dersini, uzmanlaştıkları edebiyat 
alanından beş ders ve seçtikleri ikincil bir alandan üç ders almak zorundadır. Programı tezli olarak 
bitirmek isteyen öğrenciler, en az iki araştırma alanı kapsayan bir alanda tez yazmalı ve tezleri bu 
alanlarda uzman olan öğretim üyeleri tarafından incelenmelidir. Tezsiz yüksek lisans programından 
mezun olmak isteyen öğrenciler ise tez yazmak yerine yerine seçtikleri üçüncü bir alanda ders 
almalıdır. 

5 –Önerilen Yüksek Lisans programının kapsamını ve hangi bilim dallarını içerdiğini açıklayınız. 

Önerilen Yüksek Lisans Programı, Karşılaştırmalı Edebiyat bilim dalını kapsamaktadır. 

a. Alınacak Derece Niteliği: 
 

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans” derecesi alabileceklerdir. 

6 -Açılması önerilen programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler için Ek-1’deki Tablo 1’i 
doldurunuz.  

2021-2022 öğretim yılında açılması düşünülen programa, her yıl 10 öğrencinin kabul edilmesi 
önerilmektedir. Böylece, iki yıllık bir sürecin sonunda, toplam 20 öğrencinin yüksek lisans öğreniminden 
geçmesi planlanmaktadır.  

7 -Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.  

Bu programa kabul için asgari koşullar aşağıdaki gibidir: 

● Özgeçmiş 
● Resmi Not Dökümleri (Lisans mezuniyeti en az 2.50/4.00 not ortalaması) 
● 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, e-YDS (80 puan ve üstü) veya YÖKDİL (80 puan 
ve üstü) belgesi talep edilecektir. 

● ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Eşit Ağırlıklı veya Sözel en az 70 
puan veya GRE (Graduate Record Examination) Sözel (Verbal Reasoning) en az 150 puan veya 
GRE (Graduate Record Examination) Analitik Yazı (Analytical Writing) en az 4 puan. 

● 2 adet referans mektubu.  
● Niyet mektubu. 
● Örnek yazı.  
● Mülakat sonucu. 

 

https://cla.purdue.edu/academic/sis/p/complit/graduate.html
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8 -Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve 
seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.  

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı’na karşılaştırmalı edebiyat lisans programı mezunu 
olanların yanında karşılaştırmalı edebiyat mezunu olmayan, başka bölümlerden lisans derecesi almış 
öğrenciler de alınabilecektir. Bu öğrenciler karşılaştırmalı edebiyat alanında yüksek lisans yaparlarken Koç 
Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Lisans Programı’ndan eksikliklerini geliştirmek istedikleri ve 
öğretim üyelerinin gerekli gördükleri alanlarda yedi temel ders almalılardır (Bakınız 16c). Bu dersler, 
aşağıdaki tabloda belirtilen Tezli Yüksek Lisans Programını bitirmek için gerekli olan zorunlu ve seçmeli 
derslere eklenerek mezuniyete sayılacaktır. 

Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi yedi krediden az olmamak koşuluyla altısı zorunlu (LITR 501, 
LITR 502, LITR 542 ve öğrencinin bilmediği bir yabancı dilden en az üç ders), üçü seçmeli toplam dokuz 
kredili ders ile kredisiz “Sınıf Yönetimi ve Öğretim Deneyimi” (TEACH 500) dersi, “İleri Seviye İngilizce 
Yazı” (ENGL 500) dersi, “KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi” (KOLT 500) dersi, “Bilimsel Araştırma 
Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği” (ETHR 500) dersi ve bir bilimsel tez (LITR 595) çalışmasından 
oluşur. Eğitimin süresi dört yarıyıl olmak üzere, toplam iki yıldır.  

Yüksek Lisans 1. Yıl 

1. Yarıyıl Güz Dönemi Kredi AKTS 2. Yarıyıl Bahar Dönemi Kredi AKTS 

LITR 501 Edebiyat Çalışmalarında 
Karşılaştırmalı Yöntem 

3 6 LITR 502 Karşılaştırmalı Edebiya  
Tartışmalar 

3 6 

Seçmeli Ders 3 6 LITR 542 Eleştirel Kuram Okum   3 6 

Seçmeli Ders 3 6 Seçmeli Ders 3 6 

Yabancı Dil Dersi  3 6 Yabancı Dil Dersi  3 6 

TEACH 500 Öğretme Asistanlığı 0 2 TEACH 500 Öğretme Asistanlığı 0 2 

KOLT 500 Öğretme Asistanlığı Çalı  0 2 LITR 590 Seminer Dersi  0 4 

ETHR 500 Etik Dersi  0 2    

Toplam Kredi 12 30 Toplam Kredi 12 30 

 

 

Yüksek Lisans 2. Yıl 

3. Yarıyıl Güz Dönemi Kredi AKTS 4. Yarıyıl Bahar Dönemi Kredi AKTS 

LITR 595 Yüksek Lisans Tezi 0 30 LITR 595 Yüksek Lisans Tezi 0 30 

Yabancı Dil Dersi   3 6 TEACH 500 Öğretme Asistanlığı 0 2 

ENGL 500 Akademik İngilizce  0 0    
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TEACH 500 Öğretme Asistanlığı 0 2    

Toplam Kredi 3 38 Toplam Kredi 0 32 

   Program Toplam Kredi 27  130 

 

DİĞER DERSLER 

Kod Dersler Teori
k 

Pratik Kredi AKTS 

CSHS 503 SOSYAL TEORİ 3 0 3 6 

CSHS 521 ORTADOĞU HAKKINDA 
KARŞILAŞTIRMALI 
YAKLAŞIMLAR 

3 0 3 6 

CSHS 
532   

ÇAĞDAŞ AKDENİZ TARİHİ 3 0 3 6 

PHIL 513 ESTETİK 3 0 3 6 

PHIL 436 DİL FELSEFESİ 3 0 3 6 

PHIL 532 FEMİNİZİMDEN FELSEFİ 
KONULAR 

3 0 3 6 

PYSC 505 KÜLTÜR VE BENLİK 3 0 3 6 

PSYC 508 İNSAN BELLEĞİ 3 0 3 6 

 

 

 

 

ZORUNLU DERSLER (9 adet) 

1) ENGL 500/ İLERİ SEVİYE İNGİLİZCE YAZI 

Yazılı ve sözlü akademik İngilizce için altyapı oluşturmayı, eleştirel okuma ve yazma tekniklerini ve yaratıcı 
ve eleştirel düşünceyi geliştirmeyi hedefler. Akademik yazı yöntemleri hakkında bilgi sağlar. 

2) TEACH 500/ SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRETİM DENEYİMİ 
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Yüksek lisans öğrencilerinin lisans derslerinde yer alarak gerçek öğretim deneyimi yaşamalarını sağlar. 
Öğrencilerin pedagoji bilgisini pekiştirir ve bilgilerini sınıf ortamında paylaşma imkânı verir. 

4) LITR 595/ TEZ 

Öğrencilerin tez yazım süreçlerinde yaptıkları araştırma, okuma ve yazma işlerinin danışmanları ile birlikte 
incelenmesi ve tartışılması. 

5) LITR 501/ EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEM 

Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları ve pratiğinde araştırma yöntemleri ve tekniklerinin incelenmesi. 
Karşılaştırmalı edebiyat disiplininin eleştirel yöntemleri ile sayısal ve sözel araştırma yöntemlerinin yanında 
disiplinlerarası konuların ve öğrencileri araştırmalarında ilgilendirecek farklı disiplinlerden yöntemlerin 
analizi. 

6) LITR 502/ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATTA TARTIŞMALAR 

Karşılaştırmalı edebiyat tarihinin, kaynaklarının ve alanı biçimlendiren temel tartışmaların incelenmesi. 
Ulusal alegori, sürgün, dünya edebiyatı, çevrilemezlik ve postkolonyal yaklaşımlar gibi konuların alanın 
önde gelen isimlerinin metinleri üzerinden analizi. 

7) LITR 542/ ELEŞTİREL KURAM OKUMALARI   

Eleştirel kuram alanındaki önemli konu ve isimlerle ilgili yoğun okuma ve yazma ağırlıklı çalışmalar. 
Okuma ve yazmaya dair bazı genel kanıları sorgulayacak ve metinsel temsil ve yorum kavramlarındaki 
değişmelere dikkat çekeceğiz. Derste vurgulanacak noktalar, işlenecek metinler ve başlıklar her dönem için 
değişiklik gösterecektir.  

8) KOLT 500/ KOLT ÖĞRETİM ASİSTANI EĞİTİMİ 

Bu dersin amacı, üniversiteye yeni gelen Öğretim Asistanı pozisyonunda çalışacak yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin yükseköğretimde öğrenme ve öğretme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu 
derste, etkili öğretim stratejileri, mikro öğretim çalışmaları, öğretim yönetim sisteminin etkin kullanımı, 
öğretme ve öğrenmeye ilişkin öğrenmenin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi ve sınıf yönetimi gibi 
konularda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. 

9) ETHR 500/ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 
Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi. 

10) LITR 590/ SEMİNER DERSİ 

Bu derste öğrenciler araştırma metodları ve tez yazma süreci hakkında verilecek seminerlere katılırlar ve 
araştırmalarını üniversite camiasıyla paylaşırlar.  

 

EDEBİYAT ALAN SEÇMELİ DERSLERİ (Kredili, 14 Adet) 

1) LITR 521/ 421 DÜNYA EDEBİYATINDAN BAŞLIKLAR 

Dünya edebiyatının belli başlı yazarları ve dönemlerinin sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamları içinde 
incelenmesi. Dil yeterliliği olan öğrenciler metinlerden en az bir tanesini yazıldığı dilde okumaları 
konusunda kuvvetle teşvik edileceklerdir. 
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2) LITR 522/ 422 YAZIM KURAMI VE UYGULAMASINDAN BAŞLIKLAR 

Öğrencilerin yazma sürecini ve yazılı sözün gücünü daha iyi kavramalarını sağlayacak eleştirel yaklaşımları 
ve yaratıcı yazma uygulamalarını bir araya getirilir. Öğrenciler bir yandan çok çeşitli kuramsal konularla 
tanışırken bir yandan da şiirden kurmaca-dışı metinlere kadar değişik türlerde yazma çalışması yaparlar. 
Yazarlık, editörlük ve gazetecilik alanlarında çalışmak isteyen öğrenciler için özellikle planlanmış bir derstir. 

3) LITR 530/ 430 FEMİNİST ANLATILAR 

Edebi metinler, film, kuramsal yazılar, çoklu medya ve sözlü anlatılar ve aracılığıyla günümüz feminist 
düşünündeki temel fikirlerin ve müdahalelerin eleştirel analizi. Cinsiyet eleştirilerinin yerleşik kadınlık, 
erkeklik, kimlik ve davranış kavramlarını sorgulama biçimlerine özel dikkat. 

4) LITR 531/ 431 GÖÇ VE ANLATI 

Farklı coğrafi düzlemlerde ortaya çıkan göç türlerinin edebi metinler, filmler ve belgesellerdeki temsiline 
odaklanır. Sınırlar arası geçişlerde ulusal, kültürel, ırksal, dilsel ve cinsel kimlik yapılanmalarının 
sorgulanma, yeniden üretilme ve biçim değiştirme süreçlerini irdeler. Öğrencilerin göç alanındaki eleştirel 
tartışmaları yakından takip etmelerini sağlar ve göçün farklı örneklerini analiz için gerekli terminolojiyi 
öğretir. 

5) LITR 532/ 432 POSTKOLONYAL KURAM VE PRATİK 

Emperyalizm ve kolonyalizmin incelendiği okuma ve yazma ağırlıklı çalışma. Afrika, Güney Asya, 
Karayipler ve Ortadoğu’da ortaya çıkan farklı edebi metinlerin Spivak, Fanon, Said ve Ngugi?nin kuramsal 
yazıları ışığında incelenmesi. Postkolonyal kuramda öne çıkan ulus, dil, ırk, öznellik ve diaspora gibi 
temaların ele alınması. 

6) LITR 533/ 433 KARŞILAŞTIRMALI EKOELEŞTİRİ 

Çağdaş ekoeleştirinin karşılaştırmalı bir bağlamda çalışılması. Edebiyat, kültür, ve çevre ilişkilerini 
irdeleyen edebi metinlerin eleştirel analizi. Sosyal ekoloji, postkolonyal ekoeleştiri, yeni materyalizm, 
ekofeminizm, posthümanizm, eleştirel hayvan çalışmaları ve ekopoetika gibi ekoeleştirel kuramların 
incelenmesi. Çevresel sorunların belgesel, bilimsel rapor, çevresel sanat ve politik deneme gibi tamamlayıcı 
materyallerin ışığında tartışılması. 

7) LITR 534 ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI VE KURAMI 

Çeviri kuramı alanındaki belli başlı temaları ve düşünürleri ele alır. Çeviri teorisinin klasik temellerini 
oluşturan Goethe, Schleiermacher, Benjamin, Berman’ın eserlerinden başlayarak, Even-Zohar, Venuti, 
Apter gibi günümüzde alanın önde gelen kuramcıların eserlerini ve çeviri çalışmaları alanındaki kuramsal 
tartışmaları irdeler.  

 

 

8) LITR 540 ANLATI KURAMI VE NARATOLOJİ 

Disiplinler arası bir yaklaşım ile anlatı kuramı alanında belli başlı ekolleri ele alırken, bir yöntem olarak 
naratolojiyi uygulamalı olarak inceler. Anlatı alanının kuramsal tarihi ve Genette, Todorov, Bal gibi 
kuramcıların eserlerini incelerken, anlatıya yapısal yaklaşımlar, anlatı fonksiyonları, karakterizasyon ve olay 
örgüsü gibi naratolojik yöntem araçlarını uygulamalı olarak ele alır.   
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9) LITR 541/ 441 MODERN AVRUPA EDEBİYATI 

19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ortalarına kadar yazılmış Avrupa edebiyatının önemli eserlerinin 
derinlemesine incelenmesi. I. ve II. dünya savaşı sırasında ve savaş sonrası dönemde üretilmiş farklı edebi 
türlerin irdelenmesi. Edebiyat ve felsefe arası ilişkileri sorgulayan, ve inançsal kriz, belirsizlik, sorumluluk, 
ve özgürlük gibi konuları biçimsel ve dilsel denemeler aracılığıyla ele alan eserlerin değerlendirilmesi. 

10) LITR 543/ 443 KARŞILAŞTIRMALI ROMAN 

18. yüzyıldaki doǧumundan 20. yüzyıldaki modernist ve postmodernist dönemlere uzanan süreçte roman, 
roman kuramlarına ve farklı milli geleneklere bakış. Metinler dersin her açılışında deǧişebilir 

11) LITR 551/ 451 MODERN AKDENİZ EDEBİYATI 

19. yüzyıldan günümüze kadar yazılmış Kuzey Afrika, Güney Avrupa ve Orta Doğu edebiyatlarındaki 
tanınmış eserlerin Akdeniz’deki kültürel ve siyasi gelişmeler bağlamında analiz edilmesi. Edebî analizler 
sırasında Akdeniz’in hem bir kavram hem de bir coğrafi bölge olarak antik dönemden günümüze kadar nasıl 
farklı şekillerde algılandığının çalışılması. Göç, sömürgecilik ve liman şehirleri gibi Akdeniz çalışmalarını 
şekillendiren konuların incelenmesi.  

12) LITR 552 MEDYA KURAMI VE EDEBİYAT  

20. yüzyıl edebiyatının radyo, gramofon, film ve televizyon gibi farklı medya teknolojileri ile bağlantısının 
medya kuramı üzerinden incelenmesi. Benjamin, Adorno ve Kracauer gibi eleştirel kuramcılar ile Kittler, 
Siegert ve Vismann gibi yeni materyalistlerin medya kuramlarında edebiyatın oynadığı rolün analiz edilmesi. 

13) LITR 553/ 453 SÖMÜRGECİ ŞİDDETİN KALINTILARI 

Şiddet ve sömürgecilik arasındaki bağı ortaya koyan 21. yüzyıl metinlerin ve filmlerin incelenmesi. 
Sömürgeci güçlerin kontrol altında tuttukları toplumlara sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik ve 
epistemik olarak uyguladıkları şiddetin farklı boyutlarıyla irdelenmesi. Asya, Afrika, Karayip ve Amerika 
gibi farklı coğrafyalardaki sanatsal eserlerde hafıza, mekan, beden, diaspora ve musallatlık gibi kavram ve 
konuların çalışılması.  

14) LITR 554/ 454 KARŞILAŞTIRMALI MODERNİZM 

Modernist edebiyat alanında, öncelikle ana akım Alman, Fransız ve İngiliz edebiyatını incelerken, batılı 
olmayan edebiyatlarda da modernist türün önde gelen eserlerini karşılaştırmalı olarak ele alır. 

15) LITR 560 BEŞERİ BİLİMLERDE NİTEL VE DİJİTAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE 
GİRİŞ 

Beşeri bilimler alanında güncel dijital araştırma yöntemlerine giriş. Veri analizi, güncel araştırmalarda 
kullanılan yazılımların incelenmesi, TEI ve Python gibi metin analizi için kullanılan dijital yöntemler, veri 
görselleştirme ve haritalama yöntemlerine giriş. (Yakında açılması planlanan Computational Social Sciences 
and Digital Humanities yüksek lisans programı ile ortak derstir). 

Karşılaştırmalı Edebiyat Alan Dışı Seçmeli Dersleri (Kredili, 10 adet): 

1) CSHS 503 / SOSYAL TEORİ 

Sosyal teori alanındaki belli başlı temaları ve düşünürleri ele alır. Sosyoloji teorisinin klasik temellerini 
oluşturan Marx, Weber ve Durkheim’in eserlerini yakından inceler. Ayrıca, Gramsci, Bourdieu ve Foucault 
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gibi yirminci yüzyılın önemli düşünürlerine odaklanır ve klasik teoriye yönelik post-sömürgeci ve feminist 
itirazları inceler. 

2) CSHS 521/ ORTA DOĞU HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR 

19. yüzyıldan itibaren Ortadoğu’da siyasi sistemlerin oluşumunu ve gelişimini inceler. Ayrıca, 
imparatorlukların yıkılması, ulus-devletlerin kurulması ve bu devletlerin dış politikaları gibi toplumsal ve 
siyasi süreçleri inceler. 

3) CSHS 532/ ÇAĞDAŞ AKDENİZ TARİHİ 

20. yüzyılda Akdeniz havzasının stratejik, ekonomik ve siyasi rolü üzerinde durur. Akdeniz bölgesinin 
küresel siyasi gelişmelere olan katkısını ve özellikle Akdeniz havzasının Avrupa’nın diğer bölgeleriyle 
etkileşimini inceler. 

4) PHIL  513/ ESTETİK 

Sanatın doğası, doğruluk ve sanatta canlandırma, sanatın ahlaksal ve politik yönleri, sanat eleştirisi gibi 
konular. 

5) PHIL  436/ DİL FELSEFESİ 

Dilin doğası ve yapısı ile dille bağlantılı olarak ortaya çıkan felsefi sorunların incelenmesi. İşlenecek konular 
arasında anlam, gönderme, söz edimleri ve günümüzün betimleyici dilbiliminin ilgili konuları sayılabilir. 

6) PHIL  532/ FEMİNİZMDEN FELSEFİ KONULAR 

Bu dersin amacı öğrencileri çağdaş feminist kuramlar, tartışmalar ve konular ile tanıştırmaktır. Güncel sosyal 
teorilerin etkileri üzerine yoğunlaşan tartışmalar aracılığı ile bu teorilerin kavramları sorgulayan vurguları 
daha önceki akımların birleştirici tutumları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır. Kavramsal tartışmalar özellikle 
şu konular üzerine yoğunlaşacaktır: beden, cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılıklar siyaseti. 

7) PSYC 505/ KÜLTÜR VE BENLİK 

Bu ders hem Sosyal Psikoloji hem de Gelişim Psikolojisi doktora programı dersidir. Gelişimsel bir 
yaklaşımla sosyo-kültürel bağlamda benliğin oluşumu ve sosyal-psikolojik-bilişsel süreçlerle ilişkisi 
özellikle kültürel ve kültürler arası ele alışlarla incelenir. Ardalanı bir taraftan Amerikan psikolojisinin 
başlangıcına, diğer taraftan sosyolojik sosyal psikolojinin sembolik etkileşim kuramlarına dayanan benlik 
kavramının güncel kuramsal konumu, bu dersin temel konusudur. Birey-toplum etkileşiminin anahtarını 
oluşturan benliğin hem evrensel kuramsal psikolojinin gelişmesindeki hem de insanın esenliğine yönelik 
psikolojik uygulamalardaki yeri vurgulanır. 

8) PSYC 508/ İNSAN BELLEĞİ 

Bellek kuramları, bellek süreçlerini inceleme yöntemleri, bellek ile diğer bilişsel süreçler arasındaki ilişkiler 
ve çağdaş bellek araştırmaları. 

9- Önerilen yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyelerinin (kadrolu, sözleşmeli, başka 
üniversiteden 2547/40. madde kapsamında görevlendirilenler dahil) adlarını, öğretim üyelerinden, 
halen üniversitenizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora programlarında görev 
almakta olanları açıklayınız (Ek-2, Tablo 2 a ve Tablo 2 b). 

Yüksek lisans programlarında görev alacak öğretim üyelerinin tümü; Koç Üniversitesi İnsani 
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Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat kadrolu öğretim üyesi olup, başka bir üniversiteden 
gelecek öğretim üyesi yoktur. Buna göre, programda görev alacak öğretim üye kadrosu, soyadına ve 
akademik ünvana göre sıralamada: 

● Doç. Dr. Meliz Ergin 

● Doç. Dr. Nazmi Ağıl 

● Doç. Dr. Özen Nergis Dolcerocca 

● Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Ceyhun Arslan 

● Dr. Öğr. Üyesi Georgia Axiotou 

● Dr. Öğr. Üyesi Mert Bahadır Reisoğlu 

● Dr. Öğr. Üyesi Sooyong Kim 

Öğretim üyelerinin hiçbiri, üniversitemizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya 

doktora programlarında görev almamaktadır. 

10- Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini Ek-3’de verilen örneğe göre hazırlayınız.  

Bkz. Ek-3 a. 

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

Önerilen program, yardımcı personeli gerektirmeyen bir programdır. 

12 -Varsa önerilen program için mevcut laboratuvarların adlarını, kaç metrekare olduklarını ve her 
laboratuvarda bulunan önemli cihazların listesini veriniz.  

Bu program için gerekli değildir. 

13 -Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların 
hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz. 

Koç Üniversitesi içinde öğretim ve araştırma kapsamında kullanılan bilgisayarların sayısı ve lokasyonları 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Lokasyon Sayı Çalışma Şekli Kullanım Şekli 

Kütüphane 47 Client Ortak 7*24 

Kiosks 6 Client Ortak 7*24 

RF Yurtlar 38 Client Ortak 7*24 

Batı Yurtlar 20 Client Ortak 7*24 

ELC B08 Lab 20 Client Ortak 7*24 

STD Center 12 Client Ortak 7*24 
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ENG B19 49 Client Ortak 7*24 

ENG Z21 39 Client Ortak 7*24 

ENG 128 39 PC Ortak 7*24 

KOLT 12 PC Ortak 5*8 

CASE B19 22 PC Behavior Lab 

ENG B50 21 iMAC Ortak 7*24 

SNA B220 36 Client Ortak 7*24 

SNA B149 106 Client Ortak 7*24 

SNA B242 51 Client Ortak 7*24 

SNA 136A 12 PC Ortak 5*8 

SNA 136B 12 PC Ortak 5*8 

SNA 136C 6 PC Ortak 5*8 

KOLT 10 Laptop Ortak 5*8 

Kütüphane 10 Laptop Ortak 7*24 

Kütüphane 20 Tablet Ortak 7*24 

SOSZ14 12 iMAC Ortak 5*8 

Anamed Kütüphane 16 Desktop Ortak 5*8 

KUH Kütüphane 10 Laptop Ortak 7*24 

 

Sunucular: 

23 fiziksel host üzerinde 325 Sanal Sunucu + 145TB disk alanı; 11 fiziksel host üzerinde de 440 Sanal 
Bilgisayar + 100TB disk alanı; akademik araştırmalar için yüksek performanslı bir cluster yapısı mevcuttur. 
Bu yapıda 450 Terabyte disk alanı ve 75 fiziksel sunucu mevcuttur. 

İnternet ve Gereçler:    

Koç Üniversitesi’nde bilişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan en üst düzeyde yararlanılmaktadır. Her 
sınıfta projeksiyon ve altyapısı mevcuttur. 

Bilişim altyapısı çok güçlü olan Rumelifeneri Kampüsü’nde 2000 Mbps kapasiteli hızlı internet erişimi 
bulunmaktadır.  
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Ayrıca Batı Yurdu’nda 400 Mbps, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde 40 Mbps, İstinye Eğitim 
Merkezi’nde 100 Mbps, Şişli Kuluçka Merkezi’nde 50 Mbps, AKMED’de 20 Mbps, VEKAM’da ise 20 
Mbps kapasiteli metro ethernet internet erişimi bulunmaktadır. 

Yurtlarda ve fakülte binalarında öğrencilerin, personelin, öğretim görevlilerinin ve ziyaretçilerimizin 
istedikleri takdirde kendi sistemlerini ücretsiz olarak bağlayabilecekleri ağ erişim noktaları bulunmaktadır.  

Yine bu noktalarda kullanıcılarımızın çıktı almaları için ortak yazıcılar bulunmaktadır.  

Yurtlarda (Rumelifeneri, Batı Yurdu) ve Rumelifeneri lojmanlarında kapalı devre TV yayın sistemi 
bulunmaktadır. 

14-Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılarını ve bunların 
ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz. 

Öğrencilerin şahsi kullanımında (yüksek lisans doktora öğrencileri laptop) 1098 

Öğrencilerin kullanımına açık ortak kullanım alanı (bilgisayar lab, kütüphane, 
yurtlar) 626 

İlgili öğrencilerin kullanımına açık araştırma laboratuvarlarında 512 

High performance computing servers (talep eden öğetim üyeleri ve öğrencilerinin 
araştırma çalışmaları için) 50 

TOPLAM 2286 

 

Lisansüstü öğrencileri, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarları 7/24 kullanabilmektedir. 

15-Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan sürekli 
yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz.  

Bkz. Ek-3 b  

16-Önerilen program disiplinlerarası nitelikte olup olmadığı 

Bu program disiplinlerarası değildir. 

a.   Mevcut imkânlara ek olarak yeni fiziki alan gereksinimi 

Bu program için Koç Üniversitesi’nin mevcut fiziki olanakları yeterlidir. 

b.   Üniversiteye getireceği ek mali külfet durumu 

Madde a’da belirtildiği gibi yeni fiziki mekân ve laboratuvar gereksinimi olmadığı için programın ek 
mali külfeti bulunmamaktadır. Koç Üniversitesi mevcut burs havuzu ve alınacak ulusal ve uluslararası 
proje fonları kapsamında sunulacak burs olanakları ile öğrencilere destek sağlanacaktır. 

c.    Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda yapılacak düzenleme 
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Programa Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programı dışından mezun öğrenciler de alınacağından, bu 
öğrencilerin karşılaştırmalı edebiyat alanında yüksek lisans yapabilmesi için aşağıdaki temel derslerden 
bazılarını alması istenebilir: 

LITR 109 Edebiyat ve Kültür I 

LITR 111 Edebiyat Kuramı ve Eleştirisine Giriş 

LITR 210 Edebiyat ve Kültür II 

LITR 211 Edebiyat ve Kültür III 

Ekli Tablolar 

Ek-1: Tablo 1  Yüksek Lisans Programına başlayacak tahmini öğrenci sayıları 

Ek-2: Tablo 2a Yüksek Lisans Programında görev alacak öğretim üyeleri 

Ek-3: Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişleri (Dosya ekinde) 

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

Ek-4: Tablo 2b Yüksek Lisans Programında görev alacak öğretim üyeleri-özet tablo 

Ek-5: Tablo 6          Yüksek Lisans programında görev alacak öğretim üyelerine ilişkin bilgiler 

Ek-1: Tablo 1  Yüksek Lisans Programına başlayacak tahmini öğrenci sayıları 

 

  
Programa Başlayacak 
Öğrenci Sayıları 

Toplam 
Öğrenci 
Sayısı Güz İlkbahar 

1. Yıl  10 -  10 

2. Yıl  10 -  10 

3. Yıl  10 -  10 

4. Yıl  10 -  10 

Genel Toplam  40 

 
Ek-2: Tablo 2a Yüksek Lisans Programında görev alacak öğretim üyeleri  
Başvuru Dosyası’nın ekinde sunulmuştur. 

Ek-3: Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişleri 

Başvuru Dosyası’nın ekinde sunulmuştur.  

Ek-3 b (15. madde)  Kütüphane Sürekli Yayın Listesi 
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Başvuru Dosyası’nın ekinde sunulmuştur. 

Ek-4: Tablo 2b Yüksek Lisans Programında görev alacak öğretim üyeleri-özet tablo 

Başvuru Dosyası’nın ekinde sunulmuştur. 

Ek-5: Tablo 6: Yüksek Lisans programında görev alacak öğretim üyelerine ilişkin bilgiler 

Başvuru Dosyası’nın ekinde sunulmuştur. 

Master Programının Bölüm Öğretim Üyeleri Ders Yüküne Etkisine dair bir not: Master programının 
açıldığı ilk Güz döneminde bir ders (LITR 501) ve bahar döneminde iki ders (LITR 502 ve alan seçmelisi) 
açılması planlanmaktadır. Sonraki yıllarda öğrenci sayısına göre Güz dönemlerinde bir seçmeli ders daha 
açılacaktır. Bu durumda toplam ders yükü bir yılda dört ders olacaktır. 

 

17.2. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans 
Programı’nın açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

HESAPLAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMA BAŞVURU 
DOSYASI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 
1 –Açılması önerilen programın adını belirtiniz. 

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Hesaplamalı Sosyal Bilimler” adı altında tezli 
yüksek lisans programının açılması önerilmektedir. 

2 –Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız. 

 
a. Öngörülen İhtiyaç 

 
Hesaplamalı sosyal bilimler (computational social sciences), bilgisayar bilimleri, yapay zeka, büyük veri ve 
veri bilimi yöntemlerine dayalı olarak toplumsal yapıların ve süreçlerin analizine olanak sağlayan bir sosyal 
bilimler alanıdır. Bu kapsam dahilinde sosyal simülasyon, modelleme, ağ analizi ve medya analizi yoluyla 
sosyal ve davranışsal ilişkileri ve etkileşimleri araştırmaya odaklanır. Hesaplamalı sosyal bilimler üzerine ve 
sosyal veri analizi üzerine Amerika ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde açılan doktora, yüksek lisans 
ve sertifika programları ve sayıları gittikçe artan hesaplamalı sosyal bilimler konferansları (IC2S2 ve 
EUROCSS önemli örneklerdir), bu alanın bir disiplin olarak küresel çapta kabul gördüğüne dair en önemli 
işaretlerdendir.  
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Günümüzde durdurulamaz bir mega trend olan dijitalleşme, hem beraberinde getirdiği derin yapısal 
değişikliklerle sosyal bilimlerin ana konularından biri haline gelirken, araştırma araçlarını da 
biçimlendirmektedir. Alanda ve yöntemlerdeki bu gelişmelere rağmen hesaplamalı sosyal bilimler 
alanındaki araştırma ve yenilik performansı açısından gelişmiş Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile 
Türkiye arasında, önemli farklılıklar bulunmaktadır. Hesaplamalı sosyal bilimlerin ve dijital beşeri 
bilimlerin (digital humanities) görünürlüğü 2008'den bu yana Avrupa ve Kuzey Amerika’da önemli ölçüde 
artarken, Türkiye'deki yükselişi küresel eğilimin çok gerisinde kalmaktadır. 2020 yılında Avrupa 
Komisyonu tarafından üniversitemize sağlanan Twinning Action fonu ile desteklenen Social Comquant 
projesi (socialcomquant.ku.edu.tr), bu açığı kapatmada önemli bir fayda sağlamayı hedeflemekte ve bir 
hesaplamalı sosyal bilimler yüksek lisan programı kurulmasını önermektedir. Bunun dışında, üniversitemiz 
sosyal bilimler fakültesinde yer alan üç ERC projesinin de hesaplamalı sosyal bilimler ve dijital beşeri 
bilimler yöntemleri kullanması, önerilen yüksek lisans programının yüksek kalitede bir değer yaratmasına 
önemli katkıda bulunacaktır.  

Koç Üniversitesi hesaplamalı sosyal bilimler alanında Türkiye’de öncü bir konuma sahipken, Türkiye’nin 
hesaplamalı sosyal bilimler alanındaki hala büyük eksiklikleri olduğunun en çarpıcı göstergelerinden birisi, 
ülkemizde henüz bu alanda bir yüksek lisans programının bulunmayışıdır. Bu, Türkiye'nin hesaplamalı 
sosyal bilimler ve dijital beşeri bilimler alanlarındaki araştırma ve eğitim kapasitesini arttırmasının önünde 
önemli bir engel teşkil etmektedir. Önerilen program, Türkiye’deki ilk hesaplamalı sosyal bilimler yüksek 
lisans programı olarak, bu ihtiyacı gidermede önemli bir altyapı oluşturacaktır. Ağustos ayında başlayan 
Social Comquant projesinin düzenlediği atölyelere Türkiye’nin her yerinden üniversitelerden yüksek sayıda 
başvurunun gelmesi (100’ün üzerinde), önerilen yüksek lisans programına da yüksek sayıda başvuru 
olacağına dair ön işaretler vermektedir. 

 
b. Programın Hedefleri  

 
Hesaplamalı sosyal bilimler yüksek lisans programı, Türkiye’de sosyal bilimler alanında hesaplamalı 
yöntemler kullanılmasına yönelik teorik ve yöntemsel eğitimi derinleştirmeyi amaçlamaktadır. İki yıllık bu 
yüksek lisans programı, araştırmacılara geleneksel sosyal bilim alanlarında karşılaştıklarından daha büyük 
veri setleri ile çalışma, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi en son teknolojinin ürünü olan araçlarını 
kullanma ve en güncel hesaplamalı teknikleri uygulama becerileri kazandıracaktır. 

Hesaplamalı sosyal bilimler yaklaşımı, adının da önerdiği gibi, disiplinler arası bir alandır. Hem bu sebeple 
hem de tasarımı gereğince, mevcut ders ve araştırma girişimleri ile yeni yöntemlere dair ders ve araştırma 
tekniklerini bir araya getirerek bir sinerji oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan sosyal ve beşerî bilimler 
öğrencilerin hesaplamalı ve matematiksel becerilerini geliştirmelerine, bu becerilere sahip öğrencilerin ise 
sosyal bilim teorisindeki yetkinliklerini derinleştirmelerine ve sosyal bilim araştırma sorularını 
incelemelerine olanak tanıyacaktır. Sosyal bilimler alanındaki öğrencilerin büyük veri analizi, bilgisayar 
simülasyonları, ağ analizi ve makine öğrenimi gibi alanlarda analitik becerilerini geliştirmelerine yönelik 
ders ve uygulamalar, program içeriğinin temelini oluşturmaktadır. Bu şekilde tasarlanan program mevcut 
lisansüstü programlara yeni ve tamamlayıcı boyutlar sağlamayı ve mevcut insan kaynağı arzının 
karşılayabileceğinden çok daha fazla talep gören bir araştırma alanında önemli bir kaynak yaratmayı 
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amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında hem ulusal hem de uluslararası boyutta nitelikli araştırma 
yapabilen, alandaki yeni metotları takip eden ve bunları başarıyla uygulama becerisine sahip nesillerin 
yetişmesi programın öncelikli amaçlarındandır.  

c. Programın Araştırma Alanına ve Türkiye’ye Getireceği Katma Değer 
 

Bu programın sosyal bilimlere ve Türkiye'ye getireceği öncelikli katma değer, siyaset bilimi, sosyoloji, 
psikoloji, ekonomi ve bunlar gibi diğer birçok sosyal bilim disiplininde hesaplamalı ve niceliksel 
yöntemlerin kullanımının teşvik edilmesi ve güncel araştırma tekniklerine hakim akademisyenlerin, 
araştırmacıların ve uygulayıcıların yetiştirilmesi olacaktır. Bununla birlikte, Koç Üniversitesi’nin 
Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek lisans Programı, bu alanda Türkiye'deki ilk yüksek lisans programı 
olacaktır. Koç Üniversitesi yüksek lisans programından yetişecek mezunlar, aldıkları kaliteli yüksek eğitim 
ve İngilizce hakimiyetleri ile, sosyal bilimler ve dijital beşeri bilimler alanında önde gelen doktora 
programlarına, hesaplamalı ve nicel yöntem yetkinlikleri gelişmiş adaylar olarak başvurabileceklerdir. 
İleride doktora öğrencisi veya akademisyen olarak çalışacakları üniversitelerin eğitim, araştırma ve bilimsel 
yayın yapma faaliyetlerine nitelikli katkılar sunacak, bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzeylerde elde 
ettiği başarıları arttırarak Türkiye’nin uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilmesine aracılık 
edeceklerdir.  

Programın araştırma alanına olan katkıları düşünülecek olduğunda birkaç konu özellikle öne çıkmaktadır. 
Hesaplamalı sosyal bilimler, sosyal bilim öğrencileri için geleneksel veri toplama yöntemlerine ek olarak, 
çevrimiçi platformlar, mobil cihazlar, uydular ve sensorlar gibi dünyada hızla yayılan yeni veri 
kaynaklarından veri toplamayı ve bu yeni tip verilerle sosyal bilim analizi yapmayı mümkün kılmaktadır. 
Bu yeni veri tipleri ve kaynakları sosyal bilimlere olan direkt katkısının yanında, veri gizliliği, yapay zeka 
etiği ve yanlış bilginin yayılımı gibi konuların çalışılmasına ve böylece yeni araştırma alanlarının oluşmasına 
vesile olmaktadır. Dahası, hesaplamalı ve nicel yöntemler, çeşitli yerel ve küresel sorunlar (COVID-19 krizi 
gibi) ve bunların çözümüne dönük analizlerde yükselen bir eğilim ve gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bağlamda bu yüksek lisans programı, gelecekte ortaya çıkacak benzer toplumsal krizlerin analiz, yönetim, 
takip ve çözüm süreçlerinde aktif rol oynayacak insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak, sosyal 
bilimler alanının yanı sıra hem Türkiye’ye hem de dünya toplumuna katma değer sağlayacaktır.  

3- Halen üniversitenizde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarının adlarını belirtiniz. Açılması 
önerilen program, halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programları ile iş birliği içinde olacak 
mıdır? Cevap evet ise iş birliğinin hangi programlarla ve ne şekilde gerçekleşeceğini açıklayınız. 

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı Koç Üniversitesi’nde yürütülen diğer birçok 
yüksek lisans programlarıyla iş birliği içinde olacaktır. Özellikle, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki ve İşletme 
Enstitüsü’ndeki yüksek lisans programları ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ve Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı ile iş birlikleri 
planlanmaktadır. Bu iş birlikleri, ortak araştırmalar yürütme, tez yönetme, ve farklı programların sunduğu 
dersleri öğrencilerin seçmeli almasına olanak sağlama şeklinde gerçekleşecektir. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencileri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler yüksek lisans 
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programından seçmeli yöntem dersleri alabilecekken, Hesaplamalı Sosyal Bilimler yüksek lisans öğrencileri 
de, diğer programlardan sosyal bilim teorisi ve alan bilgisine dair seçmeli dersler alacaklardır. 

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı, Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 
sunulan Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı ile ve İşletme Enstitüsü tarafından sunulan Çevrimiçi Veri 
Bilimi Sertifika Programı ile iş birliğine açık olmakla birlikte, amaçları ve hedeflenen sonuçları acısından 
bu programlardan farklılaşmaktadır. Tezsiz bir yıllık Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı “bilgisayar 
bilimleri ve mühendisliği, endüstri mühendisliği, ve işletme disiplinlerine” yoğunlaşmaktadır 
(https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/veri-bilimleri/program-hakkinda/), Çevrimiçi Veri Bilimi 
Sertifika Programı ise programlama ve mühendislik altyapısı güçlü profesyoneller için dizayn edilmiştir 
(https://ygp.ku.edu.tr/en/online-data-science-certification-program). Bu iki son derece değerli programdan 
farklı olarak, Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı’nın odağında sosyal teori üzerine 
kurulacak bir araştırma programı ile büyük verilerin ve dijital kaynakların işlenmesi bulunmaktadır ve 
program yükümlülüğü olarak yüksek lisans tezi yazılması gerekmektedir. Hesaplamalı Sosyal Bilimler 
yüksek lisans programı, Koç Üniversitesi’ndeki sosyal bilimler bölümleri ile ve bilgisayar mühendisliği 
bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri için yapısal bir şekilde beraber çalışacakları bir alan üretmiş 
olacaktır.  

Bu program, öğrencilerine hesaplamalı sosyal veri yöntemlerini bir sosyal bilim disiplini olarak bütüncül 
olarak ele alıp, sosyal teorik bir zeminle birleştirip, uygulama vasfını kazandırmak amacı doğrultusunda 
tasarlanmıştır. Böylece hesaplamalı sosyal bilimler yüksek lisans programı, diğer sosyal bilimler yüksek 
lisans programlarından farklı olarak, öğrencilerine sosyal bilimler alanında ve hesaplamalı yöntemler 
alanında olmak üzere, iki kollu uzmanlaşma imkânı sunmaktadır. Dahası, bu disiplinler arası platform hem 
mühendislik disiplinlerinden ve hem de farklı sosyal bilimler disiplinlerinden öğrencilerin anlayacağı ortak 
terminoloji ve metotları kullanırken, ortak bir dil oluşturmayı ve böylece disiplinler arası iletişim kalitesini 
arttırmayı hedeflemektedir. 

Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Programları 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

● Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı 
● Ekonomi Yüksek Lisans Programı 
● Felsefe Yüksek Lisans Programı 
● Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 
● Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 
● Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 
● Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı 
● Psikoloji Yüksek Lisans Programı 
● Tasarım, Teknoloji, Toplum Yüksek Lisans Programı 
● Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

● Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 

https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/veri-bilimleri/program-hakkinda/)
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● Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Fizik Yüksek Lisans Programı 
● Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı 
● Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
● Malzeme Bilimi ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı 
● Matematik Yüksek Lisans Programı 
● Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı 
● Veri Bilimleri ve Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı 

 

İşletme Enstitüsü  

● Finans Yüksek Lisans Programı 
● Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans Programı 
● Yönetici İşletme Yüksek Lisans Programı 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

● Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik 
● Hemşirelik Yüksek Lisans Programı 
● Hücresel ve Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı 
● İmmünoloji Yüksek Lisans Programı 
● Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı 
● Nörobilim Yüksek Lisans Programı 
● Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans Programı 
● Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı 
● Üreme Biyolojisi Yüksek Lisans Programı 
● Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 

 

4 –Önerilen Yüksek Lisans Programı ile ilgili olarak yurtdışı örneklerini belirtiniz.  

Bu yüksek lisans programı ile benzerlikler gösteren Avrupa ve Kuzey Amerika’daki gibi İngilizce eğitim 
yapan referans alınabilecek önemli programlar mevcuttur. Bazı yüksek lisans programları, doktora 
programları, sertifika programları ve enstitüler aşağıda sıralanmıştır. 

Hesaplamalı Sosyal Bilimler üzerine 

Amerika Birleşik Devletleri 

 

• Chicago Üniversitesi, Chicago, Birleşik Devletler 
Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı 
http://graduateannouncements.uchicago.edu/graduate/computationalsocialscience/#text   
 

http://graduateannouncements.uchicago.edu/graduate/computationalsocialscience/#text
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• George Mason Üniversitesi, Virginia, Birleşik Devletler 
Hesaplamalı Sosyal Bilimler Doktora Programı 
https://science.gmu.edu/academics/departments-units/computational-data-sciences/computational-
social-science-phd  
 

• UC Davis Üniversitesi, Boston, Birleşik Devletler 
Doktora programı içinde ‘Hesaplamalı Sosyal Bilimler üzerine dizayn edilmiş odak’  
https://grad.ucdavis.edu/programs/designated-emphases/gdss  
https://css.ucdavis.edu/  
 

• Cornell Üniversitesi, New York, Birleşik Devletler  
Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde Hesaplamalı Sosyal Bilimler 
https://as.cornell.edu/block/computational-social-sciences  
 

• Berkeley Üniversitesi, California, Birleşik Devletler  
Hesaplamalı Sosyal Bilimler Eğitim Programı 
https://bids.berkeley.edu/research/computational-social-science-training-program   
 

• Northeastern Üniversitesi, Boston, Birleşik Devletler  
Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Mezun Sertifika Programı 
http://catalog.northeastern.edu/graduate/social-sciences-
humanities/interdisciplinary/computational-social-science-graduate-certificate/  

Birleşik Krallık 

• Oxford Üniversitesi, Oxford, Birleşik Krallık 
Sosyal Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı 
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-social-data-science 
 

• Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Okulu, Londra, Birleşik Krallık  
Uygulamalı Sosyal Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı 
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2021/MSc-Applied-Social-Data-
Science 
 

• Essex Üniversitesi, Essex, Birleşik Krallık 
Sosyal Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı 
https://www.essex.ac.uk/courses/pg01314/1/msc-social-data-science 
 

• Manchester Üniversitesi, Manchester, Birleşik Krallık Data Bilimi  
Yüksek Lisans (Sosyal Analiz) Programı 
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/11424/msc-data-science-social-
analytics/#course-profile 
 

https://science.gmu.edu/academics/departments-units/computational-data-sciences/computational-social-science-phd
https://science.gmu.edu/academics/departments-units/computational-data-sciences/computational-social-science-phd
https://grad.ucdavis.edu/programs/designated-emphases/gdss
https://css.ucdavis.edu/
https://as.cornell.edu/block/computational-social-sciences
https://bids.berkeley.edu/research/computational-social-science-training-program
http://catalog.northeastern.edu/graduate/social-sciences-humanities/interdisciplinary/computational-social-science-graduate-certificate/
http://catalog.northeastern.edu/graduate/social-sciences-humanities/interdisciplinary/computational-social-science-graduate-certificate/
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-social-data-science
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2021/MSc-Applied-Social-Data-Science
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2021/MSc-Applied-Social-Data-Science
https://www.essex.ac.uk/courses/pg01314/1/msc-social-data-science
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/11424/msc-data-science-social-analytics/#course-profile
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/11424/msc-data-science-social-analytics/#course-profile
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• Sussex Üniversitesi, Sussex, Birleşik Krallık  
Sosyal Araştırma Metotları Yüksek Lisans Programı 
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/social-research-methods-msc 
 

• Sussex Üniversitesi, Sussex, Birleşik Krallık  
Sosyal Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı 
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/human-and-social-data-science-msc  
 

• Stirling Üniversitesi, Stirling, Birleşik Krallık  
Uygulamalı Sosyal Araştırma, Araştırma İstatistikleri ve Sosyal Araştırma Yüksek Lisans Programı 
https://www.stir.ac.uk/courses/pg-taught/social-sciences/social-research-statistics-and-social-
research/ 

Avrupa 

• Copenhagen Üniversitesi, Copenhagen, Danimarka 
Sosyal Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı 
https://studies.ku.dk/masters/social-data-science/  

 

• Linköping Üniversitesi, Linköping, İsveç  
Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı 
https://liu.se/en/education/program/f7mcd  
 

Veri Bilimi Üzerine 

• Berkeley Üniversitesi, California, Birleşik Devletler  
Veri Bilimi Enstitüsü 
https://bids.berkeley.edu/ 
 

• Edinburgh Üniversitesi, Edinburgh, İskoçya  
Veri Bilimi ile İstatistik Yüksek Lisans Programı 
https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees/index.php?r=site/view&id=916 
 

• Londra Üniversitesi Akademisi, Londra, Birleşik Krallık  
Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı  
https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/data-science-msc  
 

• Southampton Üniversitesi, Southampton, Birleşik Krallık  
Veri ve Karar Analizi Yüksek Lisans Programı 
https://www.southampton.ac.uk/courses/data-and-decision-analytics-masters-msc#main 
 

https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/social-research-methods-msc
https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/human-and-social-data-science-msc
https://www.stir.ac.uk/courses/pg-taught/social-sciences/social-research-statistics-and-social-research/
https://www.stir.ac.uk/courses/pg-taught/social-sciences/social-research-statistics-and-social-research/
https://studies.ku.dk/masters/social-data-science/
https://liu.se/en/education/program/f7mcd
https://bids.berkeley.edu/
https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees/index.php?r=site/view&id=916
https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/data-science-msc
https://www.southampton.ac.uk/courses/data-and-decision-analytics-masters-msc#main
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• Warwick Üniversitesi, Warwick, Birleşik Krallık 
Davranışsal ve Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı 
https://warwick.ac.uk/fac/sci/psych/bds/ 
 

• Barcelona Ekonomi Enstitüsü, Barcelona, İspanya 
Veri Bilimi Merkezi 
https://www.barcelonagse.eu/data-science-center 
 

5 –Önerilen Yüksek Lisans programının kapsamını ve hangi bilim dallarını içerdiğini açıklayınız.  

Kapsam:  

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı yukarıda belirlenen somut gerekçeler doğrultusunda: 

● Öğrencilerin hesaplamalı ve matematiksel becerilerini geliştirmelerini,  
● Bu becerilere sahip öğrencilerin sosyal bilim teorisi anlayışlarını derinleştirmelerini 

 

ve bu çerçevedeki akademik deneyimi genişletmeyi hedeflemektedir. 

Bu hedefe erişmek için, öğrenciler; 

● Medya ve Görsel Sanatlar,   
● Hukuk,  
● Psikoloji,  
● Sosyoloji,  
● İşletme, 
● Matematik, 
● Ekonomi, 
● Uluslararası İlişkiler 

bilim dallarının Koç Üniversitesi’ndeki mevcut yüksek lisans programlarındaki, önerilen yüksek lisans 
programının hedeflerine uygun olan derslerinden en çok iki tanesini uzmanlaşmak istedikleri alan 
doğrultusunda seçebilecektir. Ders içeriklerinin ayrıntıları için Madde 8’e bakılmalıdır. 

Alınacak Derece Niteliği: 

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans” derecesi 
alabileceklerdir.   

6 -Açılması önerilen programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler için Ek-1’deki Tablo 1’i 
doldurunuz.  

2020-2021 öğretim yılında açılması düşünülen programa, her yıl 10 öğrencinin kabul edilmesi 
önerilmektedir. Böylece, iki yıllık bir sürecin sonunda, toplam 20 öğrencinin yüksek lisans öğreniminden 
geçmesi planlanmaktadır.  

7 - Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.  

https://warwick.ac.uk/fac/sci/psych/bds/
https://www.barcelonagse.eu/data-science-center
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Hesaplamalı Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvuru için aşağıdaki belgelerin ve 
koşulların sağlanması gerekmektedir: 

● Özgeçmiş 
● Resmi Not Dökümleri (Lisans mezuniyeti en az 2.50/4.00 not ortalaması) 
● İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT ya da PBT en az 80 

puan veya YDS/e-YDS (en az 80 puan) veya YÖKDIL (en az 80 puan) belgesi talep edilecektir. 
(Diğer kabul koşullarını yerine getiren 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 en az 70 
puan 

● GRE (Graduate Record Examination) T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir. Sayısal en az 
153puan 

● 2 adet referans mektubu  
● Niyet Mektubu 
● Mülakat Sonucu 

8 - Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve 
seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz.  

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı’na sosyal bilimler lisans mezunu olanların 
yanında başka alanlardan lisans derecesi almış öğrenciler de alınabilecektir.  

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmak için toplam en 21 kredilik ders 
almak gerekli olacaktır. Ders listesi şunları içermelidir: bir adet zorunlu ve kredisiz seminer dersi (CSSM 
590), bir adet zorunlu ve kredisiz tez dersi (CSSM 595), bir adet zorunlu ve 3 kredili hesaplamalı sosyal 
bilimlere giriş alan dersi (CSSM 501), bir adet zorunlu ve 3 kredili programlama dersi (CSSM 502), bir adet 
zorunlu ve 3 kredili ve sosyal bilimler enstitüsünde sunulan bir teori dersi (sosyoloji, psikoloji, uluslar arası 
ilişkiler vb. bölümlerden), en az 2 adet seçmeli ve 3’er kredili hesaplamalı sosyal bilimler alan dersi ve en 
az 1 adet seçmeli ve 3’er kredili hesaplamalı sosyal bilimler alanı dışında dersten oluşur. Bu alan dışı seçmeli 
dersleri, sosyal bilimler veya bilgisayar programlama alanlarından olmalıdır. 

 

1. Yarıyıl Güz Dönemi Kredi AKTS 2. Yarıyıl Bahar Dönemi Kredi AKTS 

CSSM 501: Hesaplamalı Sosyal Bilimlere  
Giriş (Zorunlu) 

3 6 CSSM 590 Seminer Dersi  0 6 

CSSM 502: Programlama (Zorunlu) 3 6 Seçmeli Ders 3 6 

SOCI 503: Klasik Sosyal Teori (Zorunlu) 

Ya da program tarafından onaylanacak 
başka bir teori dersi (bkz: Zorunlu Sosyal 
Teori Dersleri tablosu) 

3 6 Seçmeli Ders 3 6 

Seçmeli Ders 3 6 Seçmeli Ders 3 6 
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TEACH 500 Öğretme Asistanlığı 0 2 TEACH 500 Öğretme Asistanlığı 0 2 

KOLT 500 Öğretme Asistanlığı Çalıştayı 0 2 ENGL 500 Akademik İngilizce 0 4 

ETHR 500 Etik Dersi  0 2    

Toplam Kredi 12 30 Toplam Kredi 9 30 

3. Yarıyıl Güz Dönemi Kredi AKTS 4. Yarıyıl Bahar Dönemi Kredi AKTS 

CSSM 595 Yüksek Lisans Tezi 0 30 CSSM 595 Yüksek Lisans Tezi 0 30 

TEACH 500 Öğretme Asistanlığı 0 2 TEACH 500 Öğretme Asistanlığ  0 2 

Toplam Kredi 0 32 Toplam Kredi 0 32 

   Program Toplam Kredi 21 124 

 

DİĞER DERSLER 

Kod Zorunlu Sosyal Teori Dersleri (Örnek Liste) Teorik Pratik Kredi AKTS 

ARHA 506 Arkeolojik Metotlar ve Teori 3 0 3 6 

ARHA 508 İleri Seviye Tarih Yazımı ve Sanat Tarihi Teorisi 3 0 3 6 

INTL 503 Küresel Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 0 3 6 

INTL 540 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 6 

INTL 550 Modern Siyasal Düşünce 3 0 3 6 

HIST 501 Tarih Yazımı 3 0 3 6 

PSYC 542 İleri Seviye Sosyal Psikoloji 3 0 3 6 

SOCI 503 Klasik Sosyal Teori 3 0 3 6 

SOCI 506 Modern Sosyal Teori 3 0 3 6 

 

Kod Seçmeli Dersler (Örnek Liste) Teorik Pratik Kredi AKTS 

CSSM/ 
COMP 341 

Yapay Zekaya Giriş 3 0 3 6 
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CSSM/ 
COMP 521 

Makine Öğrenimine Giriş 3 0 3 6 

CSSM/ 
COMP 546 

Algoritma Dizaynı Ve Analizi 3 0 3 6 

CSSM 510/ 
ARHA 567 

Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 0 3 6 

CSSM 511/ 
INTL 318 

Sosyal Ağ Analizi 3 0 3 6 

CSSM 512/ 
INTL 450 

Python İle İleri Seviye Veri Analizi 3 0 3 6 

CSSM 513 Sosyal Bilimler için Otomatik Metin Analizi 3 0 3 6 

CSHS 504 Tarihsel Sosyoloji 3 0 3 6 

CSHS 506 Türk Devleti ve Toplumu 3 0 3 6 

CSHS 517 Osmanlı Devleti ve Toplumu 3 0 3 6 

ECON 503 Mikroekonomi I 3 0 3 6 

ECON 507 Makroekonomi I 3 0 3 6 

ECON 511 Ekonometri I 3 0 3 6 

ECON 530 Deneysel Ekonomi 3 0 3 6 

INTL 501 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6 

INTL 531 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 6 

INTL 601 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6 

INTL 640 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6 

PSYC 521 Bilişsel Gelişim 3 0 3 6 

PSYC 523 Yakın İlişkiler Psikolojisi 3 0 3 6 

PSYC 525 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi 3 0 3 6 
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SOCI 501 Nicel Araştırma Yöntemleri     

SOCI 502 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6 

SOCI 561 Ekonomik Sosyoloji 3 0 3 6 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

1) CSSM 590: Seminer  

Öğrencilerin hesaplamalı sosyal bilimler araştırma yapma, okuma, yazma ve sunum yapma becerilerini 
geliştirdikleri bir seminerde kendi çalışmalarını sunma ve yeniden yazma olanakları ile araştırmalarını 
geliştirmesi. 

2) CSSM 595: Tez 

Öğrencilerin tez yazım süreçlerinde yaptıkları araştırma, okuma ve yazma işlerinin danışmanları ile birlikte 
incelenmesi ve tartışılması. 

3) CSSM 501: Hesaplamalı Sosyal Bilimlere Giriş (Kredili) 

Bu ders, Hesaplamalı Sosyal Bilimlerin yöntem ve fikirlerine uygulamalı, teknik olmayan bir giriş sağlar. 
Yeni çevrimiçi veri kaynaklarının ve bunları analiz etmek için kullanılan yöntemlerin eski sosyal bilim 
sorularına nasıl yeni bir ışık tutacağını tartışır ve yepyeni sorular sorar. Ayrıca, büyük verilerin ve algoritmik 
karar almanın daha yaygın hale geldiği bir dünyada yaşamanın bazı etik ve mahremiyet zorluklarını da 
inceler. 

4) SOCI 503: Klasik Sosyal Teori 

Bu ders klasik sosyoloji teorisinin temel temalarını ve en önemli figürlerini yakından inceler. Ders, sosyoloji 
teorisinin klasik köklerini oluşturan ve öğrencilerin kapsamlı teorik tartışmalarla sosyolojik bir bakış açısı 
geliştirmelerine yardımcı olan Marx, Weber ve Durkheim'ın çalışmalarını ayrıntılı olarak analiz eder. 

Alternatif Teori Dersleri (Program Onayına Tabi) 

ARHA 506: Arkeolojik Metotlar Ve Teori 

Bu ders, arkeolojik alan araştırması ve veri analizinin tasarımında ve uygulanmasında kullanılan teorik 
yaklaşımları ve yöntemleri kapsar. Geçmişin maddi kayıtlarından insan kültürel gelişimini açıklamak için 
arkeologların kullandıkları ilkelere odaklanır.  

ARHA 508:  İleri Seviye Tarih Yazımı Ve Sanat Tarihi Teorisi  
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Bu ders, çağdaş eleştiri ve teorinin tarihsel ve felsefi temelleri dahil olmak üzere, sanat tarihi çalışmasının 
kavramlarını ve metodolojisini ve bunların farklı dönem ve bölgelerdeki görsel sanatlara uygulanmasını 
incelemektedir. 

INTL 503: Küresel Uluslararası İlişkiler Teorisi 

Bu ders, ulus devletin değişen doğası, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve demokratik küresel yönetişim 
sorularına özel olarak odaklanarak, küreselleşme süreçlerinin ve dünya siyasetine etkilerinin tarihsel analizi 
üzerinde duracaktır. Uluslararası ilişkiler, sosyoloji, ekonomi ve yönetim alanlarında yaşanan küreselleşme 
tartışmasına dikkat çekerken, uluslararası ilişkilerdeki değişimin derinlemesine analizi için disiplinler arası 
bir çerçeve sunulacaktır. 

INTL 540: Karşılaştırmalı Siyaset 

Bu derste bir siyasi sistem olarak demokrasinin yayılması ve sorunları, demokratik konsolidasyon, ekonomik 
yeniden yapılanma siyaseti, ekonomik küreselleşme çağında yönetişim ve milliyetçilik, kültürler arası 
çatışma gibi karşılaştırmalı siyaset alanı için önem arz eden güncel konular incelenecektir. 

INTL 550: Modern Siyasal Düşünce 

Yüksek lisans seviyesi olan bu derste komünizm, liberalizm, faşizm, anarşizm, muhafazakarlık, feminizm, 
köktendincilik ve çevrecilik gibi başlıca modern siyasi ideolojiler ele alınmaktadır. 

HIST 501: Tarih Yazımı 

Bur ders, 18. yüzyıldan 21. yüzyıla tarih yazımında amaç, tarihin bir disiplin olarak profesyonelleşmesi, 
arşivler gibi birincil kaynakların önemini ve tarih yazımında nedensellik, hakikat, yorum ve nesnellik gibi 
anahtar kavramları inceler. Bu bağlamda uygulama ve metodolojileri küresel bir çerçevede ele alır. 

PSYC 542: İleri Seviye Sosyal Psikoloji 

Bu ders, bazı merkezi teorilerin ve modellerin tartışılmasını ve sosyal psikoloji alanındaki en yeni 
yaklaşımların ve araştırmaların incelenmesini içeren giriş seviyesi bir derstir. Bu dersin bir diğer amacı, 
öğrencilere sosyal psikologlar tarafından kullanılan yöntem ve paradigmalara genel bir bakış sağlamaktır. 

SOCI 506: Modern Sosyal Teori 

Klasik sosyolojik teorilerin devamı olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan çağdaş teorik 
yaklaşımları inceler. Ders, bu alanların en önemli figürlerinin çalışmalarını okuyarak ve tartışarak 
yapısalcılık, post-yapısalcılık, post-modernizm, feminizm, post-Marksizm ve alt çalışmalar dahil olmak 
üzere farklı teorik yaklaşımlar sunar. 

 

 

ALAN SEÇMELİ  DERSLERİ  

(Kredili) 
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Öğrencilerin alabileceği alan seçmeli derslerinin örnek bir listesi ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

1)  CSSM / COMP 341: Yapay Zekaya Giriş  

Bu giriş seviyesi dersi öğrencilerin yapay zekanın ne olduğunu öğretmeyi, onların yapay zekanın kullanım 
durumlarını ve uygulamalarını keşfetmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca çeşitli yapay zeka 
kavramlarının anlaşılması, makine öğrenimi, derin öğrenme ve sinir ağları gibi terimlere aşinalık kazanılması 
amaçlar arasındadır.  

2) CSSM / COMP 546: Algoritma Dizaynı ve Analizi 

Bu ders veri yapılarını, algoritmaları ve bunların ileri düzey hesaplamalarını konu edinen bir yüksek lisans 
algoritma dersidir. Asimptotik karmaşıklık ölçüleri, grafik gösterimleri, topolojik düzen ve algoritmalar, ağ 
akışı sorunları ele alınan konular arasınadır. 

3) CSSM / COMP / DASC 521: Makine Öğrenmesine Giriş 

Bu ders regresyon, sınıflandırma, kümeleme ve boyut azaltma yöntemlerini kapsayan makine öğrenimine 
genel bir giriş yapmayı hedefler.  İşlenen konular arasında denetlenen ve denetimsiz modeller, doğrusal ve 
doğrusal olmayan modeller, parametrik ve parametrik olmayan modeller, çoklu modellerin kombinasyonları, 
çoklu modellerin karşılaştırılması ve model seçimi bulunmaktadır. 

4) CSSM 510 / ARHA 567: Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mekânsal bilgileri toplamak, yönetmek, düzenlemek, analiz etmek ve 
sunmak için tasarlanmış bir bilgisayar sistemidir. Yüksek lisans seviyesindeki bu ders, öğrencilerin sosyal 
olayları incelemek için sistemi kullanmalarını sağlayacak haritalama ve CBS'deki temel kavramları 
tanıtmaktadır. Verileri girmek, yönetmek, işlemek ve görüntülemek için Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) 
yazılımının nasıl kullanılacağına ilişkin teknik eğitim içerir. CBS'nin uygulandığı teorik ve pratik çerçeveleri 
ele alırken, öğrencileri hem mekânsal hem de eleştirel düşünmeye teşvik eder. Sosyal bilimler ve beşeri 
bilimler alanlarında jeo-uzamsal olarak önemli soruları irdelemek amacıyla için CBS'deki analitik araçlar 
(örneğin, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, sosyoloji, göç çalışmaları) üzerinde durulmaktadır. 

5) CSSM 511 / INTL 318: Sosyal Ağ Analizi 

Bu ders, teorik kavramların yanı sıra sosyal ağlar için veri toplama ve analiz yöntemlerine yüksek lisans 
seviyesinde bir giriş sağlar. Dersin ilk bölümleri, tanımlara, terminolojilere, etkili modellere ve ağ verilerinin 
deneysel olarak toplanmasındaki önemine ayrılmıştır. Devamında çeşitli araştırma örnekleri (verileri) 
incelenecek ve veri toplama sürecinde uygun araştırma soruları ve araştırma tasarımlarının gereklilikleri ele 
alınacaktır. 

6) CSSM 512 / INTL 450: Python ile İleri Seviye Veri Analizi 

Bu ders, geniş anlamda, öğrenciyi Python 3 ve gelişmiş veri analizi teknikleriyle tanıştırmak için tasarlanmış 
bir yüksek lisans dersidir. Programlama için geçerli olan Python kullanarak temel programlama kavramları 
ele alınacaktır. Bunlar sözdizimi, veri türleri, işlevler, döngüler, özyineleme, sınıflar ve kalıtımı içerir. Daha 
sonra veri tabanı yönetimi, oluşturma, işleme ve görselleştirme konuları islenecektir. Python aracılığıyla 
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adlandırılan Stan programlama dilinde pratik kullanıma vurgu yapan Bayes istatistiklerine kısa bir genel 
bakış sunulup, ardından en yaygın makine öğrenimi yöntemlerine giriş yapılacaktır. 

7) CSSM 513: Sosyal Bilimler için Otomatik Metin Analizi 

Sosyal Bilimler için Otomatik metin analizi dersi doğal dil işleme, makine öğrenmesi, konu modelleme ve 
büyük veri analizi gibi modern teknikler kullanarak çeşitli kaynak ve ortamlardan toplanan yazılı metinlerin 
analizini öğretmeyi hedefler. Dersin sonunda öğrenciler internet platformlarından veya dijitalleştirilmiş 
basılı kaynaklardan edinilmiş dokümanları analiz edebileceklerdir. Ders kapsamında metin sınıflandırma, 
doküman kümeleme, konu modelleme ve detaylı bilgi tespiti gibi görevler sosyal bilimler çalışmalarını 
destekleyebilecek şekilde öğrenilebilecektir. 

ALAN DIŞI SEÇMELİ  DERSLERİ  

(Kredili, 5 adet) 

1) CSHS 504: Tarihsel Sosyoloji 

Sosyal bilimlerin en önemli teorik sorularından bazıları, sosyoloji ve tarihin kesişme noktasında araştırmalar 
yürüten bilim adamları tarafından sorulmuştur. Bu sorular nasıl formüle edilir ve cevaplanır? İnsan 
eylemlerinin ve sosyal yapıların zamansal doğasının değerlendirilmesi ne kadar önemlidir ve sosyal hayatı 
anlamamız açısından sonuçları nelerdir? Geçmiş günümüz için nasıl "önemli"? Bu ders, bu soruları ele alır 
ve öğrencilere bazı temel teorileri, metodolojik katkıları ve karşılaştırmalı ve tarihsel sosyolojideki bazı 
önemli temaları sunar. 

2) CSHS 506: Türk Devleti ve Toplumu 

Bu ders, Türkiye'de devlet ve toplum arasındaki ilişkinin kökenlerini ve doğasını tartışmayı amaçlamaktadır. 
Türk devletinin rolünün tarihsel arka planı ve toplumla ilişkisinin tartışılmasıyla başlar. Diğer bir deyişle, 
önce Osmanlı geçmişinden ile bir giriş yapıp, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna 
odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemden günümüze Türk demokrasi 
deneyimini de ele almaktadır. Devlet-toplum ilişkilerinin politik, ekonomik ve sosyal boyutları bu dersin ana 
temalarıdır. 

3) CSHS 517: Osmanlı Devleti ve Toplumu 

Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve sosyal grup ilişkilerine özel bir vurgu ile Osmanlı 
devletini, kurumlarını ve kültürü incelemektedir. İmparatorluğun sonuna kadar toplumsal değişimin evrimi, 
yerel milliyetçiliklerin yükselişi, Osmanlı imparatorluk rejimi ile ulus devletler arasındaki kopmalar ve 
süreklilikler ele alınan konular arasındadır. 

4) ECON 503: Mikroekonomi I 

Bu ders, lisansüstü düzeyde mikroekonomide iki dönemlik bir dizinin ilk bölümüdür. Mikroekonomi, 
ekonomik ajanlar olarak adlandırılan biçimsel modeller koleksiyonuna dayanmaktadır. Bu modellerde bir 
ekonomik ajan, bir dizi mevcut alternatif arasından seçim yapması gereken bir karar verici olarak görünür. 
Odak noktası, onun müzakere süreci ve bunun sonuçları hakkındaki aksiyomların araştırılmasıdır.  
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5) ECON 507: Makroekonomi I 

Bu ders, lisansüstü düzeyde makroekonomide iki dönemlik bir dizinin ilk bölümüdür. Kurs, makro iktisatta 
ileri düzeyde geniş bir konu yelpazesini kapsayacak ve araştırma yapmak için gerekli araçları 
oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bu kursta, modern makroekonomide yaygın olarak kullanılan dinamik 
modeller hakkında bilgi verilecektir. Büyüme ve iş döngüsü fenomenlerini modellemeye yönelik yöntemlere 
ve temel yaklaşımlara odaklanılacaktır. Ayrıca maliye ve para politikası gibi bazı uygulamalı konular da 
tartışılacaktır.  

6) ECON 511: Ekonometri I 

Bu ders, yüksek lisans düzeyinde ekonometride iki dönemlik bir dizinin ilk bölümüdür. Olasılık ve 
istatistiğin gözden geçirilmesi, rastgele değişkenler, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, 
beklentiler; iki değişkenli normal, örnekleme dağılımları, asimptotik teoriye giriş, doğrusal regresyon, 
koşullu beklenti fonksiyonu, çoklu regresyon, klasik regresyon modeli islenen konular arasındadır. 

7) ECON 530: Deneysel Ekonomi 

Bu derste ekonomik kararları anlamak ve ekonomik teorileri test etmek için bir veri toplama yöntemi olarak 
laboratuvar ve saha deneylerinin kullanılması, iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarlanması ve deneysel 
tasarım üzerinde durulacaktır. Derste teorik ve deneysel olarak incelenecek konular arasında risk ve 
belirsizlik altında karar verme, zaman içinde karar verme, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, sosyal 
tercihler, teşvik şemaları ve motivasyon yer almaktadır.  

8) INTL 501: Araştırma Yöntemleri 

Sosyal bilimlerdeki temel araştırma yöntemlerine giriş niteliğindeki bu yüksek lisans dersi, tüm sosyal 
bilimler ve doğa bilimlerinin çoğu tarafından paylaşılan konuları ve yöntemleri kapsar. Ders süresince 
uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarında çağdaş çalışmalara odaklanılmaktadır. Hem nicel hem de 
nitel yöntemler detaylandırılarak, incelenmeye değer bir problemi belirleme, test edilebilir hipotezler 
geliştirme, araştırma stratejisi tasarlama, veri toplama, veri analizi, araştırma ve yayın etiği ve sonuçların 
yorumlanması gibi konular ele alınmaktadır. 

9) INTL 531: Uluslararası Politik Ekonomi 

Bu derste işlenen konular arasında modern küreselleşme çağında devletler ve piyasalar arasındaki ilişki gibi 
uluslararası politik ekonomideki güncel konuların incelenmesi, uluslararası ilişkilerin ekonomik ve siyasi 
yönlerinin artan karşılıklı bağımlılığının sonuçları, ticaret, para, kaynak kullanımı, teknoloji ve fiziksel çevre 
ile ilgili eyaletler arası faaliyetleri yönetmek veya düzenlemek için tasarlanmış uluslararası düzenlemeler, 
devlet dışı aktörlerin rolleri ve sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma modelleri gibi konular 
yer almaktadır. 

10) INTL 601: Nicel Araştırma Yöntemleri 

Bu derste siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılan çeşitli nicel yöntemleri kapsamlı bir 
şekilde ele almayı hedefler. Ele alınan konular arasında araştırma ve yayın etiği, uygun bir istatistiksel 
yazılım programını kullanarak panel, anket ve süre verilerini içeren büyük-N veri kümelerinin analizi 
bulunmaktadır. Doğrusal regresyon analizi, logit, probit, ordinal ve mutinomial logit dahil olmak üzere sınırlı 
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ve kategorik bağımlı değişken modeller, sayıma bağlı değişken modeller ders süresince üzerinde durulan 
yöntemlerden bazılarıdır. 

11) INTL 640: Nitel Araştırma Yöntemleri 

Bu ders sosyal bilimlerde kullanılan nitel araştırma yöntemlerine kapsamlı giriş yapmayı hedefler. Küçük-
N, vaka içi karşılaştırmalı ve tek vaka çalışmaları dahil olmak üzere teori geliştirme ve test için vaka 
çalışmaları, önemli vaka çalışmaları, en benzer ve en farklı vaka çalışmaları, en olası ve en az olası vaka 
çalışma tasarımı, süreç izleme yöntemi, doğal deneyler ve eşleştirme teknikleri, tipolojiler ve tipolojik 
teoriler ders süresince kapsanacak yöntem ve tekniklerden bazılarıdır. 

12) PSYC 521: Bilişsel Gelişim 

Bu ders, bilişsel gelişimle ilgili güncel araştırmaları ve teorik konuları gözden geçirecektir. Kapsanacak 
başlıca araştırma alanları zihin teorisi, ortak dikkat, dil, hafıza, sayısal biliş, sosyal biliş ve atipik bilişsel 
gelişimin sonuçlarıdır. Sosyo-duygusal gelişme ile olan arayüzler de vurgulanacaktır. 

13) PSYC 523: Yakın İlişkiler Psikolojisi 

Ders okumaları ve tartışma, yakın ilişkilerin oluşumu, sürdürülmesi ve çözülmesine yönelik teorik ve 
deneysel çalışmalara odaklanacaktır. Okumalar bilişsel faktörlerin rolünü vurgulayacaktır. Örneğin örnek 
olarak yakın ilişkiler bağlamında kişilerarası iletişime ilişkin atıflar ve duygusal faktörler ve evlilik ilişkileri, 
arkadaşlıklar, ebeveyn-çocuk ve aile ilişkilerini kapsayacaktır. Okumaların bir kısmı, bu araştırmanın 
boşanma ve aile içi şiddet gibi konular için sosyal ve politik etkilerini vurgulayacaktır. 

14) PSYC 525: Uygulamalı Gelişim Psikolojisi 

Bu ders, öğrencilerin insani gelişme biliminin bireysel, ailevi, sosyal, politik ve ekonomik sorunları ele 
almaya nasıl katkıda bulunabileceğine dair anlayışlarını geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bu ders, insan 
potansiyelinin nasıl bireysel düzeyde gerçekleştirilebileceğini ve insan potansiyelinin gerçekleştirilmesini 
kolaylaştırmak için toplumsal kaynakların nasıl yaratılabileceğini, harekete geçirilebileceğini ve 
kullanılabileceğini ele alacaktır. 

15) SOCI 501: Nicel Araştırma Yöntemleri 

Çıkarımsal istatistikler, regresyon analizi, anket yöntemleri gibi nicel yöntemleri uygulamalı bir şekilde 
inceler. Öğrenciler, sosyolojik yöntemlere aşina olmak için sınıf boyunca bir dizi nicel veri seti kullanırlar. 
Araştırma ve yayın etiği üzerinde durulur. 

16) SOCI 502: Nitel Araştırma Yöntemleri 

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan temel nitel araştırma yöntemlerini zayıf ve güçlü yönleri ile inceler. 
Ders, nitel veri toplama yöntemleri, etnografi, görüşme teknikleri, arşiv araştırma yöntemleri, sözlü tarih ve 
belge analiz yöntemlerini kapsar. 

17) SOCI 561: Ekonomik Sosyoloji 
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Klasik ve yeni iktisat sosyolojisi alanlarını kapsar. Adam Smith, Max Weber ve Karl Polanyi'nin klasik teorik 
perspektiflerinin yanı sıra piyasaların karakteri, kayıt dışı ekonomi, etnik ekonomiler ve ağlar hakkındaki 
son kavramsal tartışmaları da ele almaktadır. 

9 -Önerilen yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyelerinin (kadrolu, sözleşmeli, başka 
üniversiteden 2547/40. madde kapsamında görevlendirilenler dahil) adlarını, öğretim üyelerinden, 
halen üniversitenizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora programlarında görev 
almakta olanları açıklayınız (Ek-2, Tablo 2a ve Tablo 2b).  

Yüksek lisans programında görev alacak çekirdek kadrodaki öğretim üyeleri aşağıdaki gibidir.  Bu öğretim 
üyeleri uluslararası ilişkiler, sosyoloji, tarih, psikoloji, medya ve görsel sanatlar, ve karşılaştırmalı edebiyat 
bölümlerinden gelmekte olup, hesaplamalı sosyal bilimler yöntemlerini derslerinde ve akademik 
araştırmalarında aktif olarak kullanmaktadırlar. Halen üniversitemizde yürütülmekte olan ve aşağıda 
belirtilen yüksek lisans ve/veya doktora programlarında görev almakta olan öğretim üyeleri ile ilgili ayrıntılı 
bilgi için Ek-2 Tablo 2a ve Tablo 2b’ye bakılmalıdır. 

Doç. Dr. Erdem Kabadayı, Tarih Bölümü 

Doç. Dr. Erdem Yörük, Sosyoloji Bölümü 

Doç. Dr. Ergin Bulut, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 

Doç. Dr. Lemi Baruh, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 

Dr. Öğretim Üyesi David Carlson, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Dr. Öğretim Üyesi Gizem Erdem Gürel, Psikoloji Bölümü 

Dr. Öğretim Üyesi Güneş Ertan, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Dr. Öğretim Üyesi Merih Angın, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Dr. Öğretim Üyesi Nergis Dolcerocca, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 

Dr. Ali Hürriyetoğlu, Sosyoloji Bölümü 

10- Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini Ek-3’de verilen örneğe göre hazırlayınız. Bkz. Ek-
3 a. 

Yüksek lisans programı açmak için gereken en az iki doçent olma koşulunu yerine getiren toplam 4 öğretim 
üyesi bu programda görev alacaktır. Önerilen programda görev alacak öğretim üyelerinin uluslararası 
bilimsel indekslerce taranan dergilerdeki yayınları ve aldıkları uluslararası atıf sayıları Ek-3 a’da görülebilir. 

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

Önerilen program, yardımcı personeli gerektirmeyen bir programdır.  
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12 -Varsa önerilen program için mevcut laboratuvarların adlarını, kaç metrekare olduklarını ve her 
laboratuvarda bulunan önemli cihazların listesini veriniz.  

 

● Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı (ENG B-19)  Geniş amaçlı bilgisayar eğitimi. 85 m2. 52 kişilik. 
Cihaz Listesi: 52 X PC i7-870 2.93 GHz 4GB 

● Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı (ENG Z-21) Geniş amaçlı bilgisayar eğitimi. 120m2. 38kişilik.  
Cihaz Listesi: 14 X iMAC 3.06 GHz 4GB Core2 Duo 19 

● 24 X PC i7-870 2.93 GHz 4GB Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı (ENG 128) Geniş amaçlı bilgisayar 
eğitimi. 70m2. 22 kişilik. Cihaz Listesi: 22 X PC i7-870 2.93 GHz 4GB 

● Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı (SOS 180) Geniş amaçlı bilgisayar eğitimi. 333m2. 78 kişilik. Cihaz 
Listesi: 78 X PC i5-660M 3,33GHz 4GB 

13-Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların 
hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz. 

Koç Üniversitesi içinde öğretim ve araştırma kapsamında kullanılan bilgisayarların sayısı ve lokasyonları 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

Lokasyon Sayı Çalışma Şekli Kullanım Şekli 

Kütüphane 47 Client Ortak 7*24 

Kiosks 6 Client Ortak 7*24 

RF Yurtlar 38 Client Ortak 7*24 

Batı Yurtlar 20 Client Ortak 7*24 

ELC B08 Lab 20 Client Ortak 7*24 

STD Center 12 Client Ortak 7*24 

ENG B19 49 Client Ortak 7*24 

ENG Z21 39 Client Ortak 7*24 

ENG 128 39 PC Ortak 7*24 

KOLT 12 PC Ortak 5*8 

CASE B19 22 PC Behavior Lab 

ENG B50 21 iMAC Ortak 7*24 
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SNA B220 36 Client Ortak 7*24 

SNA B149 106 Client Ortak 7*24 

SNA B242 51 Client Ortak 7*24 

SNA 136A 12 PC Ortak 5*8 

SNA 136B 12 PC Ortak 5*8 

SNA 136C 6 PC Ortak 5*8 

KOLT 10 Laptop Ortak 5*8 

Kütüphane 10 Laptop Ortak 7*24 

Kütüphane 20 Tablet Ortak 7*24 

SOSZ14 12 iMAC Ortak 5*8 

Anamed Kütüphane 16 Desktop Ortak 5*8 

KUH Kütüphane 10 Laptop Ortak 7*24 

 

Sunucular: 

23 fiziksel host üzerinde 325 Sanal Sunucu + 145TB disk alanı; 11 fiziksel host üzerinde de 440 Sanal 
Bilgisayar + 100TB disk alanı; akademik araştırmalar için yüksek performanslı bir cluster yapısı mevcuttur. 
Bu yapıda 450 Terabyte disk alanı ve 75 fiziksel sunucu mevcuttur. 

Öğrenciler, Koç Üniversitesi Yüksek Performanslı Hesaplama (YPH) altyapısına ve bu yüksek lisans 
programını öneren proje uzmanlarının araştırma projelerine ayrılmış sunuculara erişebilecekler. YPH 
merkezi, 1.416 işlem çekirdeği, 155 GPU ve 272 TB depolama alanı içeren 50 Hesaplama düğümünden 
oluşur. Merkez, 2017 yılı sonundan bu yana faaliyetlerini sürdürmekte ve an itibariyle 200 araştırmacının 
HPC ihtiyacını desteklemektedir. Ayrıca, Doç. Dr.. Erdem Yörük'ün araştırma grubu, 16 hesaplama 
çekirdeği, 8 GPU ve 2TB depolama alanı içeren yüksek performanslı bir sunucuya sahiptir. 

İnternet ve Gereçler:    

Koç Üniversitesi’nde bilişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan en üst düzeyde yararlanılmaktadır. Her 
sınıfta projeksiyon ve altyapısı mevcuttur. 

Bilişim altyapısı çok güçlü olan Rumelifeneri Kampüsü’nde 2000 Mbps kapasiteli hızlı internet erişimi 
bulunmaktadır.  
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Ayrıca Batı Yurdu’nda 400 Mbps, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde 40 Mbps, İstinye Eğitim 
Merkezi’nde 100 Mbps, Şişli Kuluçka Merkezi’nde 50 Mbps, AKMED’de 20 Mbps, VEKAM’da ise 20 
Mbps kapasiteli metro ethernet internet erişimi bulunmaktadır. 

Yurtlarda ve fakülte binalarında öğrencilerin, personelin, öğretim görevlilerinin ve ziyaretçilerimizin 
istedikleri takdirde kendi sistemlerini ücretsiz olarak bağlayabilecekleri ağ erişim noktaları bulunmaktadır.  

Yine bu noktalarda kullanıcılarımızın çıktı almaları için ortak yazıcılar bulunmaktadır.  

Yurtlarda (Rumelifeneri, Batı Yurdu) ve Rumelifeneri lojmanlarında kapalı devre TV yayın sistemi 
bulunmaktadır. 

14-Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılarını ve bunların 
ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz. 

Öğrencilerin şahsi kullanımında (yüksek lisans doktora öğrencileri laptop) 1098 

Öğrencilerin kullanımına açık ortak kullanım alanı (bilgisayar lab, kütüphane, 
yurtlar) 

626 

İlgili öğrencilerin kullanımına açık araştırma laboratuvarlarında 512 

High performance computing servers (talep eden öğetim üyeleri ve öğrencilerinin 
araştırma çalışmaları için) 

50 

TOPLAM 2286 

 

Lisansüstü öğrencileri, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarları 7/24 kullanabilmektedir. 

15-Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan sürekli 
yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz.  

Bkz. Ek-3 b 

16-Önerilen program disiplinlerarası nitelikte olup olmadığı 

Bu program disiplinlerarası niteliktedir. 

a. Mevcut imkânlara ek olarak yeni fiziki alan gereksinimi 
Bu program için Koç Üniversitesi’nin mevcut fiziki olanakları yeterlidir.  

b. Üniversiteye getireceği ek mali külfet durumu 
Madde a’da belirtildiği gibi yeni fiziki mekân ve laboratuvar gereksinimi olmadığı için programın ek mali 
külfeti bulunmamaktadır. Koç Üniversitesi mevcut burs havuzu ve alınacak ulusal ve uluslararası proje 
fonları kapsamında sunulacak burs olanakları ile öğrencilere destek sağlanacaktır. 
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c. Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda yapılacak düzenleme 
Program, disiplinlerarası bir nitelik taşıyacağından ötürü, farklı bölümlerden gelmiş öğrencilerin 
tamamlaması gereken bir yeterlilik bulunmamaktadır. 

18.  UNIV 162 Resim ve Çağdaş Resim Teknikleri II (Painting and Contemprorary Painting Techniques II) 
ve   UNIV 163 Resim ve Çağdaş Resim Teknikleri III (Painting and Contemprorary Painting Techniques 
III) derslerinin açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 
UNIV 162 Resim ve Çağdaş Resim Teknikleri II: Yaratıcılığı görselliğe aktarabilme becerisi, bellek 
üzerinden materyale plastik sanatların temelini oluşturan sanat felsefesi üzerine gelişecek olan sanat 
kültürü yapısıdır. Öğrenciler, aynı zamanda kendi çalışmalarını sorgular ve estetik farkındalık yaratır. 
Özgün bir yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme 
bilgisini ve becerisini geliştirmenin yanı sıra, öğrenciler disiplinlerarası etkileşim konusunda ve 
duyusal algıyı somutlaştırma becerisine de sahip olacaklardır. 

Kredi:1 

UNIV 162 Painting and Contemprorary Painting Techniques II: The ability to transfer creativity to 
visuality is the art culture structure that will develop on the philosophy of art that forms the basis of 
plastic arts through memory. At the same time, the students question their own work and create 
aesthetic awareness. In addition to developing multidimensional thinking, perceiving and designing 
knowledge and skills required to produce an original work, students will also have the ability to 
embody interdisciplinary interaction and sensory perception.  

Credit:1 

UNIV 163 Resim ve Çağdaş Resim Teknikleri III: Sanat yapıtlarını değerlendirirken kullanılacak 
terimlerin doğru olarak kavranmasını, özellikle de sanat yapıtını okuma becerisi edinilmesini amaçlar. 
Sanatın sosyolojik, kültürel ve ontolojik yapısını daha detaylı incelemeye başlayıp, bu aşamada 
kaygılarını materyal ile anlatım durumunu kavrayacaklardır. Öğrencilerin, kendi gelişim çizgileri içinde, 
konularını belli bir disiplin çerçevesinde projelendirerek uygulama yetisi kazanmaları da 
amaçlanmaktadır. 

Kredi:1 

UNIV 163 Painting and Contemprorary Painting Techniques III: This course aims to provide the 
student with the correct understanding of the terms that will be used in evaluating the works of art, 
especially the ability to read the work of art. They will begin to examine the sociological, cultural and 
ontological structure of art in more detail, and will grasp the material and expression of their concerns. 
Students will also prepare projects in parallel with their own development and gain the ability to apply 
their own themes. 

Credit:1 
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