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KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK KURUL KARARI 

 
TOPLANTI TARİHİ   : 05 Şubat 2021 
TOPLANTI NO    : 2021/02 
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 (Katılamadı) 
   Prof. Dr. Şükrü Dilege  
   Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir 
         Prof. Dr. Ayişe Karadağ  
          Prof. Dr. Alper Kiraz 

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

GÜNDEM 
1. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin değerlendirilmesi 
2. Çekirdek Program’ın uygulama, değerlendirme ve geliştirilmesinden sorumlu Çekirdek Program Komite üye 

değişiklik önerisinin görüşülmesi. 
 

Mevcut Üyeler:                                                    
Fatoş Gökşen 
Yiğit Sayın 
Yonca Köksal 
Şevket Ruacan 
Çetin Çelik 
Rana Özbal 
İpek Çelik Rappas 
Mehmet Yörükoğlu 
Tolga Etgü 
İlhan İnan 
Gülcan Bağçivan 
Murat Sözer 

 
Mevcut üye Şevket Ruacan yerine Kemal Baysal’ın atanma önerisinin görüşülmesi. 
 

3. Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında kayıt dondurulmuş* dönemler hariç dördüncü yılını 
tamamlamış, ancak müfredatta yer alan dersleri henüz başarılı veya başarısız olarak tamamlamamış olan 
öğrencilerin, almaları gereken derslerin varsa önkoşullardan muaf olarak derslere kayıt olabilmeleri önerisinin 
görüşülmesi. 
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*Bir yarıyıl veya daha fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler de bu kapsamda değerlendirilirler. 
 
Not: İlgili derslerden önkoşul muafiyetleri merkezi olarak Kayıt ve Öğrenci İşleri tarafından yönetilebilir. 

 
4. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 01.02.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının 

görüşülmesi.  
5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 25.01.2021 tarih, 2021/02 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi.  
6. Hemşirelik Fakültesi’nin 20.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi.  
7. Mühendislik Fakültesi’nin 29.01.2021 tarih, 2021/03 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi.  
8. İşletme Enstitüsü’nün 03.02.2021 tarih, 2021/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi.  
9. “Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” önerisinin görüşülmesi. 

 
KARAR 

1. Prof. Dr. Aylin Küntay ve Dr. Öğr. Üyesi Cem Albayrak başka bir toplantıları olması nedeniyle, Prof. Dr. Kafiye 
Eroğlu dersi olması nedeniyle toplantıya katılamamıştır. 

2. Çekirdek Program’ın uygulama, değerlendirme ve geliştirilmesinden sorumlu Çekirdek Program Komite üye 
değişiklik önerisi görüşülmüş, mevcut üye Şevket Ruacan yerine Kemal Baysal’ın atanma önerisi oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 
 
Güncellenmiş Üye Listesi:                                                    
Fatoş Gökşen 
Yiğit Sayın 
Yonca Köksal 
Kemal Baysal 
Çetin Çelik 
Rana Özbal 
İpek Çelik Rappas 
Mehmet Yörükoğlu 
Tolga Etgü 
İlhan İnan 
Gülcan Bağçivan 
Murat Sözer 
 

3. Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında kayıt dondurulmuş* dönemler hariç dördüncü yılını tamamlamış, 
ancak müfredatta yer alan dersleri henüz başarılı veya başarısız olarak tamamlamamış olan öğrencilerin, almaları 
gereken derslerin varsa önkoşullardan muaf olarak derslere kayıt olabilmeleri önerisi görüşülmüş, oy çokluğuyla 
kabul edilmiştir. 
*Bir yarıyıl veya daha fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler de bu kapsamda değerlendirilirler. 
 
Not: İlgili derslerden önkoşul muafiyetleri merkezi olarak Kayıt ve Öğrenci İşleri tarafından yönetilebilir. 
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4. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 01.02.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin isminin “Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi” olarak değiştirilmesi önerisi 
Fakülte Kurulu üyeleri tarafından gündeme getirilmiştir. Önerinin EK -1’de yer alan gerekçe ile Üniversite Akademik 
Kurul onayı sonrası Yükseköğretim Kurulu’na sunulma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

EK-1 

Konu: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi isim değişikliği öneri gerekçesi 

Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi isminin “Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi” olarak 
değiştirilmesi önerilmektedir. Bu öneri ilk olarak Fakülte Kurulu gündemine getirilmiş, değerlendirme sürecinde 
fakültenin araştırma içeriği ve bünyesinde bulunan 7 bölümün müfredatları göz önünde bulundurulmuş, ayrıca yurt içi 
ve yurt dışı örnekleri değerlendirilmiştir. Bünyemizde bulunan Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Karşılaştırmalı Edebiyat, 
Medya ve Görsel Sanatlar, Arkeoloji ve Sanat Tarihi ve Tarih bölümleri göz önüne alındığında İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi ismi yerine Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi isminin kullanılmasının daha uygun ve kapsayıcı 
olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’de bulunan üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri incelendiğinde Dil ve Edebiyat müfredatlı bölümlerin de yer 
aldığı görülmektedir. Fakültemizde ise Sosyal ve İnsani Bilimler müfredatlı bölümler yer almaktadır. Bu nedenle 
mevcut ismin kullanımı ilk izlenim olarak karışıklığa yol açabilmektedir. Ayrıca Türkçe kullanım esnasında pek çok 
kişinin fakülteyi Sosyal Bilimler Fakültesi olarak adlandırdığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra Fakültemizin 
uluslararası platformda bilinen İngilizce ismi “College of Social Sciences and Humanities” olup, isim değişikliği ile 
birlikte Türkçe ve İngilizce ismin uyumlu hale getirilmesi hedeflenmektedir.  

Öneri yalnızca fakülte isminin değişikliği olup, bölüm adları, içerik ve müfredatlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir. 
Bu nedenle bu bölümlerimize tercih yapacak öğrenciler ve mezunlarımız için bir karışıklık ortaya çıkması muhtemel 
görünmemektedir. 

5.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 25.01.2021 tarih, 2021/02 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
5.1. Felsefe, Politika ve Ekonomi Uzmanlaşma alanında yer alan Ekonomi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler anadal ve 
çift anadal ile Ekonomi Yandal öğrencilerinin, kendi müfredatlarında yer alan ECON 101-Introduction to 
Microeconomics ve ECON 102 – Introduction to Macroeconomics derslerinin zorunlu ders olması ve benzer 
konuları kapsaması sebebiyle, ECON 100/ECON 110 dersinden muaf olma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 
 
5.2. MGMT/MKTG 421 – Retailing Management – Perakende Yönetimi dersinin Retailing Management – 
Perakende Yönetimi Uzmanlaşma Programı zorunlu derslerinin arasına eklenme önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. 
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PERAKENDE YÖNETİMİ Uzmanlaşma Programı (YENİ): 
 

Uzmanlaşma Programı Perakende Yönetimi 

Program Danışmanı Gürhan Kök 

Toplam Ders Sayısı 4 

Toplam Zorunlu Ders Sayısı 2 (aşağıdaki üç dersten ikisi tamamlanmalıdır) 

 MGIS 410 

 OPSM 305 

 MGMT/MKTG 421 

Min. Seçmeli Ders Sayısı 2 

Grup I  

 ACCT 301 

 MGMT 450 (Stratejik Yönetim) 

 OPSM 410 

 QMBU 420 

Grup II  

 MKTG 301 

 MKTG 302 

 MKTG 303 

 MKTG 402 
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6. Hemşirelik Fakültesi’nin 20.01.2021 tarih, 2021/01 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. 
 
UNIV 199 -INTRODUCTION TO PROGRAMMING WITH PYTHON / UNIV 199-PYTHON İLE 
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ dersinin Hemşirelik Fakültesi “Diyabet Hemşireliği Uzmanlaşma Programı” ve 
“Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Uzmanlaşma Programı” seçmeli ders listesine eklenme önerisi görüşülmüş, oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 
 

7. Mühendislik Fakültesi’nin 29.01.2021 tarih, 2021/03 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. 
 
7.1. Nitelikli öğrencilerin Kimya ve Biyoloji Mühendisliğini öğretme becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak 
amacıyla 2021 Bahar döneminden itibaren CHBI 198-Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Öğretimi / Teaching Chemical 
and Biological Engineering adında yeni bir dersin açılmasının ve dersin Kimya ve Biyoloji Mühendisliği serbest 
seçmeli ders olarak sayılması önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

CHBI 198-KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ 

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim 
kazandırmak; Kimya ve Biyoloji Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük 
yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak. 

Önkoşul: Öğretim üyesi onayı 

Kredi: 3 

Geçti/Kaldı 

CHBI 198-TEACHING CHEMICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 

To give qualified Chemical and Biological Engineering students a unique opportunity to teach as a part of their 
undergraduate experience; to give responsibility for running review and problem sessions, holding office hours and 
supervising laboratories for Chemical and Biological Engineering area courses. 

Prerequisite: Consent of Instructor 

Credit: 3  

Pass/Fail 

7.2. Nitelikli öğrencilerin Makine Mühendisliğini öğretme becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla 2021 
Bahar döneminden itibaren MECH 198- Makine Mühendisliği Öğretimi / Teaching Mechanical Engineering adında 
yeni bir dersin açılmasının ve dersin Makine Mühendisliği serbest seçmeli ders olarak sayılması önerisi görüşülmüş, 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

MECH 198-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ 

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim 
kazandırmak; Makine Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders 
dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak. 

Önkoşul: Öğretim üyesi onayı 
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Kredi: 3 

Geçti/Kaldı 

MECH 198-TEACHING MECHANICAL ENGINEERING 

To give qualified Mechanical Engineering students a unique opportunity to teach as a part of their undergraduate 
experience; to give responsibility for running review and problem sessions, holding office hours and supervising 
laboratories for Mechanical Engineering area courses. 

Prerequisite: Consent of Instructor 

Credit: 3  

Pass/Fail 

8. İşletme Enstitüsü’nün 03.02.2021 tarih, 2021/01 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 
 
İşletme Yönetici Yüksek Lisans programımız (EMBA) zorunlu dersleri arasında olan “MGMT 910 
Uluslararası İşletme” dersi kapsamındaki yurt dışı eğitim seyahati pandemi sebebiyle gerçekleştirilememiştir. 
Öğrencilerimizin programda fark yaratan içerik ve deneyimden mahrum kalmamalarını sağlamak için uygun 
olabilecek programlar araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde öğrencilerimizin profili ve beklentileri ile 
örtüşen Harvard Business School online program portföyünden çeşitli derslerin öğrencilerimizin katılımına 
gönüllük esasına dayalı bir şekilde seçmeli ders olarak sunulma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
 

9. “Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle 
Kabul edilmiştir. 
 
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 
 

   1.AMAÇ  

Bu Yönergenin amacı; Koç Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor, kültürel ihtiyaçlarının karşılanması 
ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, Koç Üniversitesi yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim 
kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki 
kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak öğrenci konseyinin kuruluş ve seçim esaslarını düzenlemektir.  

2. KAPSAM 

Bu Yönerge; Koç Üniversitesi öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan öğrenci konseyinin kuruluş ve seçim   
esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 3. DAYANAK 

Bu Yönerge, 25942 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 
Konseyi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. REFERANSLAR 

4.1. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi      
Yönetmeliği 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm
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4.2. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

 

4.3. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181116-3.htm 

 

4.4. Koç Üniversitesi Öğrenci Davranış Kuralları 

https://www.ku.edu.tr/koc-ogrencisi/genel-akademik-kaynaklar/ 

 

5. TANIMLAR 

a) Üniversite: Koç Üniversitesini, 

b) Öğrenci Konseyi: Koç Üniversite öğrencilerinin bu Yönerge’deki hükümler doğrultusunda kendi aralarında 
demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,   

c) Bölüm/Anabilim Dalı Temsilcisi: Koç Üniversitesinin; fakülte ve enstitülerindeki her bir bölüm/anabilim dalı 
öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/anabilim dalı öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi 
için seçtiği öğrenciyi,  

ç) Genel Kurul: Koç Üniversitesinin; bölüm ve anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,  

d) Fakülte/Enstitü Temsilcisi: Koç Üniversitesinin; fakülte ve enstitülerindeki bölüm/anabilim dalı öğrenci 
temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte ve enstitü öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için 
seçtiği öğrenciyi,  

e) Yönetim Kurulu: Koç Üniversitesinin bölüm/anabilim dalı ve enstitü öğrenci temsilcilerinin kendi aralarındaki 
seçimle oluşturulmuş fakülte/enstitü temsilcilerinden oluşan kurulu, öğrenci konseyinin yönetim organını,  

f) Denetleme Kurulu: Koç Üniversitesinin fakülte ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
öğrenci konseyinin yönetim kurulu toplantılarını denetleyen organını,  

g) Öğrenci Konseyi Başkanları: Öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanlarını,  

h) Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcıları: Aynı seçim dönemi içinde sırayla öğrenci konsey başkanlıkları görevini 
üstelenecek olan altı fakülte temsilcisini, 

ı) Salt Çoğunluk: Oylamalarda, geçerli oylara çekimser oylar da dahil olmak kaydıyla geçerli oyların yarısından 
fazlasını; karar yeter sayısında, belirtilen mevcudun yüzde ellisinden fazlasını,  

i) Yönerge: Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’ni ifade eder.  

6. GENEL HÜKÜMLER 

6.1. Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar  

Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Koç Üniversitesi 
Öğrenci Dekanlığının belirleyeceği takvim, süre ve program esas alınarak, fakülte dekanlıklarıyla ve enstitü 
müdürleriyle yapılacak görüşmeler sonucunda gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181116-3.htm
https://www.ku.edu.tr/koc-ogrencisi/genel-akademik-kaynaklar/


05 Şubat 2021/02 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 
 

8 | 1 7  
 

birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliğine aday 
öğrenciler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimi olan 16.30’a kadar seçim kampanyası 
yürütebilirler.  

Oylarda eşitlik çıkması durumunda, sadece eşitlik çıkanlar için seçim tekrar edilir.  

6.2. Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler  

a) İlgili fakültenin en az ikinci sınıfına ve enstitüye kayıtlı öğrenci olması, 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması, 

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, 

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, 

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, 

şartları aranır. 

6.3. Öğrenci Konseyi Organları   

a) Bölüm/Anabilim Dalı Temsilcisi  

b) Genel Kurul 

c) Fakülte/Enstitü Temsilcisi 

ç) Yönetim Kurulu 

d) Denetleme Kurulu 

e) Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcıları 

f) Genel Sekreter 

g) Sayman 

h) Eğitim Sorumlusu 

ı) Spor, Kültür ve Kariyer Sorumlusu 

i) Öğrenci Konseyi Başkanları 

7. ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM KOŞULLARI 

Bölüm/anabilim dalı ve enstitülerin her birinden ikişer kişi toplamda 52 kişi seçimlerin kazanını olarak açıklanacaktır. 
Üniversitenin, öğrenci konseyi seçimlerine dahil olan her bölümünden iki aday seçilmiş kişiler olarak iki sene 
boyunca bölümünün temsilcisi olacaktır. 

7.1. Bölüm/Anabilim Dalı Temsilcisi Seçimi 

Bölüm/anabilim dalı temsilcisi, fakültelerden her bir ana bilim dalına ve enstitülere kayıtlı olan öğrencilerin, kendi 
aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.  
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Bölüm/anabilim dalı temsilcisi seçimleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen süre ve program dahilinde Öğrenci 
Dekanlığı tarafından duyurulan takvime göre yapılır. Seçimler her bir bölüm ve anabilim dalı için aynı tarihte yapılır.  

Bölüm/anabilim dalı temsilciliğime aday olmak isteyen öğrenciler, ilan edilen başvuru süresi içerisinde Öğrenci 
Dekanlığına başvurur.  

Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/anabilim dalına kayıtlı öğrencilerin en az 
%50sinin katılımı şarttır. İlk turda %50 katılım sağlanamadığı veya yeterli katılım sağlanıp salt çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci tur seçimlere geçilir.   

İkinci tur seçimlerine, ilk tur seçimleri sonucunda en fazla oyu alan ilk iki aday katılır. İkinci tur seçimlerinin 
yapılabilmesi için seçimin yapıldığı bölüme/anabilim dalına kayıtlı öğrencilerin en az %40’ının seçime katılması 
şarttır. İkinci turda %40 katılım sağlanamadığı veya yeterli katılım sağlanıp salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
üçüncü tur seçimlere geçilir.  

Üçüncü tur seçimleri, ikinci tura katılan iki adayla devam eder ve seçimde katılım yüzdesi aranmaz. Üçüncü turda da 
salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde o bölümde/anabilim dalında temsilci seçilmemiş olur.   

Bölüm/anabilim dalı temsilcisinin öğrenci konseyi üyeliğinin düşmesi, öğrenci konseyinden ihracı ya da herhangi bir 
nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili 
bölümde/programda bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.  

7.2. Bölüm/Anabilim Temsilcisinin Görevleri  

Her bir bölüm/anabilim dalı temsilcisi, yalnızca kayıtlı oldukları bölüm/anabilim dalı öğrencilerini veya kendilerini 
seçenleri değil, bütün Koç Üniversitesi öğrencilerini temsil ederler. 

Öğrencilerin temsil edilmesi ve konsey organlarının oluşturulması için toplantılara düzenli şekilde katılmak.  

Konsey organlarının aldığı kararları izlemek, denetlemek ve muhataplarına duyurmak, 

Öğrencilerin sosyal ve kampüs yaşamlarını iyileştirici çalışmalar yapmak için kurulacak olan farklı komitelerden en 
az bir tanesinde çalışmak, 

Kayıtlı olduğu bölüm öğrencilerin akademik sorunlarını tespit etmek ve bunların çözümü için konseyin veya 
Üniversitenin ilgili organlarına bildirmek, 

Kayıtlı olduğu bölümdeki öğrencilerle, bu birimlerin akademisyenleri arasındaki iletişimi geliştirmek. 

7.3. Genel Kurul (Bölüm/Anabilim Dalı Temsilcileri) 

Genel kurul, Üniversitenin bölüm/anabilim dalı temsilcilerinden oluşur.  

Aksi genel kurul tarafından kararlaştırılmadıkça, kurul Çarşamba günü saat 18.30’da haftalık olarak toplanır.  

Aksi bu Yönerge’de belirtilmedikçe; genel kurul üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ve açık oylama ile karar alır. Genel kurul kararları, kararın alındığı toplantıyı takip eden ilk yönetim 
kurulu toplantısında bozulmadığı sürece konsey organları için bağlayıcıdır.  

7.4. Fakülte/Enstitü Temsilcisi Seçimi 

Her bir fakültedeki bölüm, her bir enstitüdeki temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla 
ve iki yıl için seçilir.  
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Fakülte/enstitü temsilcisi seçimleri, bölüm/anabilim dalı temsilcisi seçimlerinin tamamlanmasını takiben ivedilikle 
yapılır.  

İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, seçim aynı şartlarla salt çoğunluk sağlanana kadar tekrarlanır. 3. turda 
da salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki turda oy çokluğu aranır. İki tur arasında en az 1 günlük ara 
bulunur.   

Sadece bir bölüm/program bulunan fakültelerde var olan bölüm temsilcisi, söz konusu fakülte temsilcisi olarak görev 
yapar.  

Fakülte/enstitü temsilcileri, yönetim kurulu gündem maddeleri kendilerine ulaştıktan sonra, kendi fakülte/ 
enstitülerindeki diğer bölüm/anabilim dalı temsilcilerinin görüşlerini almak zorundadır.  

7.5. Fakülte/Enstitü Temsilcilerinin Görevleri (Yönetim Kurulu) 

Öğrenci konseyinin uzun vadeli hedeflerini belirlemek, 

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, 

Konseyin ulusal veya uluslararası kuruluşlara üyeliğini değerlendirmek ve karar vermek, 

7.6. Yönetim Kurulu  

Yönetim kurulu, Üniversitenin fakülte ve enstitü temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinin en yüksek karar 
organıdır.  

Yönetim kurulu, öğrenci konseyi başkanlarının çağrısı ile her ay kurultay adı altında üyelerinin salt çoğunluğuyla 
olağan olarak toplanır. Konsey organlarının oluşturulduğu kurultay ancak üye tam sayısı ile toplanabilir.  

Kurultay ve gündemi, konsey başkanları tarafından en az on 15 önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru 
üzerine Yönerge’de belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.  

Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin ¼’ünün yazılı başvurusu üzerine denetim kurulu tarafından olağanüstü 
toplantıya çağrılabilir. Bu durumda en geç 15 gün içinde olağanüstü olarak toplanılır ve gündem öğrenci konseyi 
başkanları tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak talebi olması durumunda da öğrenci 
konseyi başkanları toplantı çağrısı yapar. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, 
karar alabilmesi için de katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Yönetim kurulu toplantılarında oylarda eşitlik 
durumunda, öğrenci konseyi başkanlarının oyu belirleyicidir.  

Konsey organlarının oluşturulmasına dair kararlar gizli oylama, açık sayım usulüyle alınır ve aksi kararlaştırılamaz. 
Bunların dışındaki kararlar aksi kararlaştırılmadıkça, açık oylama ile alınır.  

Yönetim kurulu, genel kurula karşı sorumludur.  

7.7. Yönetim Kurulu Seçimi 

Yönetim Kurulu, genel kurul üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl 
için seçtiği; iki konsey başkanı başkan, altı konsey başkan yardımcısı, iki denetleme kurulu başkanı, iki denetleme 
kurulu başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve spor, kültür ve kariyer sorumlusu olmak üzere 
toplam 16 öğrenciden oluşur.   

Her pozisyon için ayrı oylama yapılır. İlk turda salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle açık kalan pozisyon için 
seçim aynı şartlarla salt çoğunluk sağlanana kadar tekrarlanır. 3. turda da salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir 
sonraki turda oy çokluğu aranır.   
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7.8. Yönetim Kurulunun Görevleri 

Genel kurul kararlarını uygulamak,  

Temsilciler vasıtasıyla öğrenciler ile Üniversitenin idari birimleri arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek,  

Çalışmalarını genel kurul üyeleriyle paylaşmak,  

Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkiler geliştirmek,  

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, bunlarla sınırlı kalmamak üzere; ulaşım, yeme-içme hizmetleri, yaşam 
alanları, yurt, akademi, burslar, öğrenci kulüpleri, mezunlarla ilişkiler konularına yönelik çalışma yapacak komitelerin 
kurulmasını ve iş birliğini sağlamak,  

Dönemlik faaliyet raporu hazırlamak,  

Öğrenci konseyinin mali harcamalarını onaylamak,  

Öğrenci konseyinin mali tablosunu açıklamak ve güncellemek, 

 Öğrenci konseyinin sosyal medyadaki hesaplarının, elektronik posta adresinin ve diğer iletişim kanallarının nasıl 
kullanılacağını belirlemek.  

7.9. Denetleme Kurulu Seçimi 

Denetleme Kurulu seçimi yönetim kurulu seçim sürecine tabidir. Seçimleri birlikte yapılır. Seçime katılanların salt 
çoğunluğuyla seçtiği iki başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur.   

7.10. Denetleme Kurulu Görevleri 

Olağan kurultay gündemini yürütmek, 

Kurultayı öğrenci konseyi başkanlarının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini Rektörlüğe sunmak, 

Yönetim kurulunun, Yönerge hükümlerine, Üniversitenin diğer idari düzenlemelerine ve genel kurul kararlarına göre 
çalışıp çalışmadığını denetlemek,   

Yönerge’deki öğrenci konseyinden ihraç hükümleri doğrultusunda gerekli incelemeleri yapmak,  

Yaptığı çalışmalar hakkında öğrenci konseyi organlarını ve Rektörlüğü bilgilendirmek, 

Denetleme kurulu, görevini yerine getirirken her türlü belge ve bilgiyi, incelemek üzere öğrenci konseyi 
başkanlarından yazılı olarak talep edebilir,   

Denetleme kurulunun yetkisi hiçbir halde yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.   

7.11. Başkan Yardımcılarının Görevleri 

Bütün çalışma komitelerinin doğal üyesi olarak komitelerin çalışmalarını izlemek, denetlemek, sonuçların öğrenci 
konsey organlarına sunulmasını sağlamak ile komiteler arası koordinasyonu sağlamak, 

Gerektiğinde öğrenci konsey çalışmalarının daha etkin ve verimli olabilmesi için öğrenci konseyi başkanlarına teklifte 
bulunmak,  

Öğrenci konseyi başkanları tarafından verilen diğer işleri yapmak.  



05 Şubat 2021/02 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 
 

12 | 1 7  
 

7.12. Genel Sekreter Görevleri 

Temsilciler vasıtasıyla, genel kurul toplantı gündemlerini belirlemek ve ilan etme, 

Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları kararlarını düzenlemek ve ilan etmek, 

Öğrenci konseyinin yazışmalarını yürütmek ve gerektiğinde belgeleri imzaya sunmak, 

Öğrenci konseyinin iletişim kanallarının etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.  

7.13. Sayman Görevleri 

Öğrenci konseyinin gerekli harcamalarını karşılayacak bütçeyi belirlemek ve yönetim kurulunun onayına sunmak, 

Öğrenci konseyinin mali harcamalarını takip etmek, 

Öğrenci konseyinin, Koç Üniversitesi Mali İşler ve Koç Üniversitesi Satın Alma Direktörlüğü birimleri ile ilişkilerini 
yürütmek. 

7.14. Eğitim Sorumlusu Görevleri 

Doğrudan öğrencilerin akademik hayatlarına dair çalışma yapmak için kurulan komitelere başkanlık etmek, 

Üniversite Akademik Kurul toplantılarının gündem maddelerine ilişkin gerekli araştırma ve çalışmayı yapmak, 

Üniversite Akademik Kurul toplantılarına, oy hakkı olmaksızın, öğrenci konseyi başkanları ile beraber katılmak. 

7.15. Spor, Kültür ve Kariyer Sorumlusu Görevleri 

Öğrenci kulüpleri ile ilgili çalışma yapan komiteye başkanlık yapmak, 

Öğrenci Dekanlığı ile öğrenci konseyinin ilişkilerini yürütmek, 

Üniversitenin spor tesisleri ile ilgili sorunları belirlemek ve gerekli çözümler için çalışma yapılmasını sağlamak. 

7.16. Öğrenci Konseyi Başkanları Seçimi 

Öğrenci konseyi başkanlıkları YÖK ve Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim yönergesinde belirtildiği üzere Koç 
Üniversitesi fakülte alfabetik sıralamasının devamı ile uygulanacaktır. 

Öğrenci konseyi başkanlıklarını Koç Üniversitesi fakülte adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen fakültelerin 
öğrenci temsilcileri üstlenir. Başkanların görev süresi, iki yıllık seçim dönemi içinde altı ayı kapsamaktadır. Bu altı 
aylık dönemin sonunda görevi bir sonraki alfabetik sıralamada yer alan iki fakülteye devreder.   

Konsey başkanlarından her ikisinin ya da birinin seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi 
bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanların temsil ettiği fakülte öğrenci 
temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur. 

Koç Üniversitesi öğrenci konseyi seçimleri iki senede bir yapılacaktır. Başkanlıklar her bir dönem fakülte alfabetik 
sıralaması ile lisans okuyan iki kişiden oluşacaktır. Başkanlık, eşit temsiliyeti sağlamak adına bir kadın ve bir erkek 
öğrenciden ibaret olacaktır. Bu şekilde tüm fakülteler seçilmiş oldukları iki senelik dönem içinde başkanlık 
yapabileceklerdir.  

Fakülte alfabetik sıralaması; 

Fen Fakültesi 
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Hemşirelik Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 

Tıp Fakültesi  

Her bir başkanlık döneminde bir kadın ve bir erkek öğrenci aynı anda başkanlık yapacaktır. 

YÖK seçim yönergesinde belirtildiği üzere alfabetik sıralama ile ilk fakültenin iki sene boyunca başkanlık yapması 
beklenmektedir. Koç Üniversitesi içinde eşitliği sağlamak adına iki senelik konsey döneminde tüm fakülteler eşit 
temsiliyet ile başkanlık yapacaktır. Üniversite yedi fakülteden ibaret olduğundan, her bir fakülte altı aylık dönem 
içinde başkanlık süresini tamamlayacaktır. 

Fakülte alfabetik sıralamasına bağlı olarak başkanlıkların sıralaması aşağıdaki gibidir; 

2021 Bahar: Fen Fakültesi  

2021 Güz: Hemşirelik Fakültesi + Hukuk Fakültesi  

2022 Bahar: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi + Mühendislik Fakültesi 

2022 Güz: Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakültesi + Tıp Fakültesi 

Her bir başkanlık döneminde eşit temsiliyeti sağlamak için bir kadın ve bir erkek öğrenci aynı süreç içerisinde 
başkanlık yapacaktır. 

Aynı dönemde başkanlık yapacak iki adayın aynı anda kadın veya erkek olması durumunda iki fakültenin oy 
yüzdeleri karşılaştırılacak ve iki ayrı fakülte olmasına rağmen eşit temsiliyeti sağlamak amacıyla en yüksek yüzdeyi 
alan aday kendi fakültesinin başkanı olarak atanacaktır. Diğer başkanlığa ise ilgili fakültenin eşit temsiliyet gereğince 
en yüksek oy alan aday atanacaktır. 

7.17. Öğrenci Konseyi Başkanları Görevleri 

Koç Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, 

Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, 

Talep olması halinde veya gerekli gördüğünde bölüm/anabilim dalı temsilcisi olmayan kişilerin genel kurul 
toplantılarında bulunmasına izin vermek, 

Komite çalışmalarının yürütülmesini sağlamak için yönetim kurulu üyelerini görevlendirmek, 

Üniversite Akademik Kurul toplantılarına katılmak ve öğrenciler adına görüş bildirme, 

Üniversitenin idari birimleri ile doğrudan iletişime geçerek, öğrenci odaklı politikalar geliştirilmesini sağlamak, 

Öğrenci konseyi organlarının Yönerge hükümlerine uygun olarak düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek, 

Üniversitenin diğer idari düzenlemelerinde belirtilen görevleri yerine getirmek. 
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8. GÖREVDEN AYRILMA DURUMUNDA SEÇİMLER 

Öğrenci konseyindeki görevinden ayrılmak isteyen üyelerin görevden ayrılma taleplerini Öğrenci Dekanlığına yazılı 
olarak bildirmeleri gerekir. Görevden ayrılma kabul edildiği gün, Öğrenci Dekanlığı tarafından boşalan görev 
duyurulur. Adaylık süreci ilan tarihinden itibaren başlar. 

8.1 Öğrenci Konsey Başkanlığı Görevinden Ayrılma 

Öğrenci konsey başkanlığı görevinden ayrılan ya da herhangi sair bir sebeple başkanlık görevini yürütemeyeceği sabit 
olan üyenin yerine, süreyi tamamlamak üzere, başkanın temsil ettiği fakülte öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy 
alan aday başkan olur. 

8.2. Bölüm/Anabilim Dalı Temsilciliğinden Ayrılma  

Öğrenci konseyi bölüm/anabilim dalı temsilciliği görevinden ayrılan üyenin boşalan pozisyonu için seçimler bir ay 
içinde tamamlanır.  Görevden ayrılan öğrenci temsilcisi aynı zamanda genel kurul veya yönetim kurulu üyesi ise 
bölüm/anabilim dalı temsilciliği seçimlerini takiben yapılacak diğer seçimler de birinci fıkrada öngörülen bir ay 
içerisinde tamamlanmak zorundadır.   

8.3. Fakülte/Enstitü Temsilciliğinden Ayrılma  

Genel kuruldaki görevinden ayrılan fakülte/enstitü temsilcisinin boşalan pozisyonu için bir hafta içerisinde adaylıklar 
açıklanır. Seçimler, adaylıkların açıklanmasını takip eden bir hafta içerisinde tamamlanır. Yeni üye seçilene kadar, 
ayrılan üye göreve devam etmekle yükümlüdür.  

8.4. Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılma   

Yönetim kurulundan ayrılan üyenin boşalan pozisyonu için bir hafta içerisinde adaylıklar açıklanır. Seçimler, 
adaylıkların açıklanmasını takip eden bir hafta içerisinde yapılır. Yeni üye seçilene kadar, ayrılan üye göreve devam 
etmekle yükümlüdür.  

8.5. Denetleme Kurulu Üyeliğinden Ayrılma  

Denetleme kurulundaki görevinden ayrılan üye yerine, aynı şartlara sahip adaylar arasından, aynı usulle seçim yapılır. 
Aday çıkmadığı takdirde bölüm/anabilim dalı temsilcileri görevlerinden ayrılmak koşuluyla boşalan pozisyona aday 
olabilirler.  

9. ÖĞRENCİ KONSEYİ ÜYELİĞİNİN DÜŞMESİ VE ÖĞRENCİ KONSEYİ’NDEN İHRAÇ  

9.1 Bölüm/Anabilim Dalı Temsilcisinin Devamsızlığı  

Bölüm/anabilim dalı temsilcisi, olağan genel kurul toplantısına katılamayacağı durumlarda mazeretini öğrenci 
konseyi başkanlarına bildirmekle yükümlüdür.   

Öğrenci konseyi başkanları kendilerine bildirilen mazereti doğrudan kabul etme yetkisine sahiptir. Mazeretin öğrenci 
konseyi başkanları tarafından doğrudan kabul edilmediği durumlarda, genel kurul toplantısının ilk gündem maddesi 
olarak üyenin mazereti görüşülür ve mazeretin kabulüne veya reddine olağan usullerle karar verilir.  

9.2. Devamsızlık Durumunda Üyeliğin Düşmesi  

Bölüm/anabilim dalı temsilcisi görev süresi boyunca, mazeret bildirmeksizin katılmadığı veya mazereti kabul 
edilmediği olağan genel kurul toplantı sayısı toplamda beş kişiye ulaştığında, durum genel sekreter tarafından tespit 
edilir ve öğrenci konseyi başkanları ile üyeye bildirilir.  
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Birinci fıkradaki şartların oluşması durumunda; üyenin, katılmadığı son toplantıdan bir sonraki toplantıda görüşülmek 
üzere üyeliğinin düşmesi durumu gündeme alınır. Üyeliğin düşmesi gerektiğine toplantıya katılanların salt çoğunluğu, 
üye tamsayısının ¼’ünün bir fazlasından az olmamak kaydıyla, gizli oylama ve açık sayım ile karar verir. Üyeliğinin 
düşmesi görüşülen bölüm/anabilim dalı temsilcisi genel kurul toplantısında kendisini savunur veya bir üyeye 
savundurur. Son söz her halde savunmanındır.   

Bölüm/anabilim dalı temsilcisinin görev süresi boyunca, katılmadığı olağan genel kurul toplantı sayısı 10’a 
ulaştığında, her halde, üyeliği görüşülmeksizin düşer.  

9.3. Öğrenci Temsilcisi Adaylık Şartlarını Kaybetme Durumunda Üyeliğin Düşmesi 

Yönerge’nin altıncı maddesinde belirtilen öğrenci temsilcisi adaylık koşullarını kaybeden bölüm temsilcisinin üyeliği, 
koşulu kaybettiğini tescil eden belgenin öğrenci konseyi başkanlarına ulaşmasıyla görüşülmeksizin düşer.   

9.4. Öğrenci Konseyi’nden İhraç  

Öğrenci konseyi başkanlarının ve genel kurul üye tamsayısının 1/5’inin yazılı talebi üzerine, öğrenci konseyi üyesinin 
bu Yönerge’ye aykırı davranış ve tutumlarının var olup olmadığı denetleme kurulu tarafından incelenir. 

Denetleme kurulu, yazılı talep eksiksiz bir şekilde kendisine ulaştıktan itibaren, Hukuk Fakültesi Dekanının atayacağı 
bir Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesinin görüşünü de almak kaydıyla 1 ay içinde incelemesini tamamlar ve kararını 
gerekçeli ve yazılı olarak öğrenci konseyi başkanlarına ve hakkında inceleme yaptığı üyeye doğrudan bildirir. 
Denetleme kurulu, ancak oybirliği ile ihlâlin sabit olduğuna karar verebilir.  Öğrenci konseyinden ihracı görüşülen 
üye, denetleme kurulu incelemesi sırasında kendisini savunur veya bir üyeye savundurur. Son söz her halde 
savunmanındır. 

Yönerge ihlâlinde bulunduğu sabit görülen üyenin ihracı, denetleme kurulu kararının öğrenci konseyi başkanına ve 
söz konusu üyeye ulaşmasını takip eden ilk genel kurul toplantısında, ihracı görüşülen üyeye söz hakkı da tanınarak, 
ivedilikle görüşülür. Üyenin ihraç edilmesi gerektiğine toplantıya katılanların salt çoğunluğu, üye tamsayısının 
1/2’sinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla, gizli oylama ve açık sayım ile karar verir.  

Sabit görülen ihlâlin, temsilcinin genel kurul veya yönetim urulu üyeliğinden kaynaklanan görevlerine ilişkin olması 
kaydıyla, ihracın görüşüleceği toplantından önce bu görevinden ayrılan üyenin ihracı görüşülmez ve bölüm/anabilim 
dalı temsilciliğine devam hakkı saklı tutulur.  

10. SON HÜKÜMLER 

10.1. Yönerge’nin Değiştirilmesi  

Bu Yönerge’nin değiştirilmesi için yapılan teklifler, genel kurulca üye tamsayısının 3/5’inin oyuyla kabul edilerek 
Üniversite Akademik Kurulu’na sunulur.   

10.2. Yürürlük 

Bu Yönerge, Koç Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından kabul edildiğinde yürürlüğe girer.  

10.3. Yürütme  

Bu Yönerge’yi Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.   
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11. DEĞİŞİKLİK / DAĞITIM / ONAY TABLOSU 

 

Değişen sayfa Tarih Değişiklik 

 

Değişikliği yapan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

D a ğ ı t ı m (İlgili Bölümler) 

 

Tüm Koç Üniversitesi Birimleri 

 

Birim onayı 

 

İlgili Yönetici Onayı: 

Öğrenci Dekanı 

 

 

 

 

 

 

 

Uygunluk Onayı: 

Rektör 

Yürürlük Onayı: 

Akademik Kurul 
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Prof. Dr. Umran İnan 
Rektör 

 
 

Prof. Dr. Barış Tan 
Rektör Yardımcısı 
(Akademik İşler) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. M. İrşadi Aksun 

Rektör Yardımcısı 
(Ar-Ge) 

 

 
Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Ve İşletme Enstitüsü Direktörü 

 
 
 

 
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder 

Hukuk Fakültesi Dekanı 
 
 

 
 

Prof. Dr. Aylin Küntay 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Direktörü 
(Katılamadı) 

 
 
 
 

Prof. Dr. Ayişe Karadağ 
Hemşirelik Fakültesi Dekanı 

 
 
 
                           
 
 
  

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü 

 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Cem Albayrak 
Üye 
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Prof. Dr. Barış Ata 
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Prof. Dr. A. Levend Demirel 

Fen Fakültesi Dekanı 
 

 
 

Prof. Dr. Özgür Barış Akan 
Mühendislik Fakültesi Dekanı ve 
Fen Bilimleri Enstitü Direktörü 

 
 

 
 

Prof. Dr. Şükrü Dilege 
Tıp Fakültesi Dekanı 

 
 

 
 

Prof. Dr. Alper Kiraz 
Üye 
 
 
 

Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz 
Üye 
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Dr. Öğr. Üyesi Özgün Çelebi 
       Üye 

 
 
 

Doç. Dr. Lemi Baruh 
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