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GÜNDEM
Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin değerlendirilmesi.
Koç Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi değişiklik önerisinin görüşülmesi.
Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi değişiklik önerisinin görüşülmesi.
CollegeBoard tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına lise eğitimleri sırasında veya
Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan önce giren öğrencilerin aşağıda sıralanan kurallar
çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulanabilmeleri önerisinin görüşülmesi.

Muafiyet İçin Gereken Sınav
Notu

İlgili Ders

Calculus AB

5

MATH 102/MATH 106

Calculus BC

5

MATH 102/MATH 106

Statistics

4 veya 5

MATH 201

Chemistry

5

CHEM 101

Physics C: Electricity

5

PHYS 102

Physics C: Mechanics

5

PHYS 101

Biology

5

MBGE 101

Konu
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Listede yer almayan konular ile ilgili tüm öğrencileri kapsayıcı muafiyet önerileri dersi sunan Fakülte tarafından
değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.
Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde AP olarak not çizelgelerine işlenecektir.
“International Baccalaureate (IB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan öğrencilerin aşağıda
sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulanabilecekleri oy birliği ile kabul
edilmiştir. (9 Mart 2011 tarihli ve 2011/03 sayılı Akademik Kurul kararı)
Konu

Muafiyet İçin Gereken Sınav
Notu

İlgili Ders

Physics

7

PHYS 101

Mathematics

7

MATH 102/MATH
106

Chemistry

7

CHEM 101

Listede yer almayan konular ile ilgili tüm öğrencileri kapsayıcı muafiyet önerileri dersi sunan Fakülte tarafından
değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.
Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde IB olarak not çizelgelerine işlenecektir.
5. Hukuk Fakültesi’nin 29.09.2021 tarih, 2021/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi.
6. İşletme Enstitüsü’nün 01.10.2021 tarih, 2021/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi.
KARAR

1. Toplantıya, Prof. Dr. Aylin Küntay ve Doç. Dr. Lemi Baruh başka bir toplantıları olması nedeniyle, Prof. Dr. Şükrü
Dilege ise ameliyatı olması nedeniyle katılamamıştır.
2. Koç Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi değişiklik önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7.1.7. Hukuk Fakültesine not ortalamaları ile kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen adayların yurt içinde herhangi bir
Hukuk Fakültesine taban puanlarının yetmesinin yanı sıra aşağıdaki ilave şartları sağlamaları gerekmektedir:
GPA ile Hukuk Fakültesine kurum içi yatay geçiş ilave şartları:
- 3,30 genel not ortalamasına sahip olmak,
- Hukuk Fakültesi 1. sınıf Hukuk zorunlu dersleri LAW 103, LAW 104, LAW 105 ve LAW 106’yı almış ve en
az B notu ile geçmiş olmak.
7.2.2. Hukuk Fakültesine not ortalamaları ile kurum dışı yatay geçiş yapmak isteyen adayların yurt içinde herhangi
bir Hukuk Fakültesine taban puanlarının yetmesinin yanı sıra aşağıdaki ilave şartları sağlamaları gerekmektedir:
GPA ile Hukuk Fakültesine kurum dışı yatay geçiş ilave şartı:
- 3,50 genel not ortalamasına sahip olmak

3. Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi değişiklik önerisi görüşülmüş, oy
birliğiyle kabul edilmiştir.
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Güncellenen Mevcut 7.16. Madde:
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 bir akademik dönemi
kapsamaktadır. Her bir akademik dönemin bitişinden itibaren, bir sonraki döneme kadar olan sürenin yarısının
tamamlanmasını itibaren 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.
Fakülte alfabetik sıralaması;
Fen Fakültesi
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 ve Güz: Fen Fakültesi
2022 Bahar: Hemşirelik Fakültesi + Hukuk Fakültesi
2022 Güz: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi + Mühendislik Fakültesi
2023 Bahar dönemi ile başlayan yeni Konsey döneminde Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile Tıp Fakültesi
temsilcileri Konsey başkanlığını yürütecektir. Fakülteler nezdinde başkanlık statüleri her bir dönem için mevcut
alfabetik sırayı takip ederek devam edecektir.
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.
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4. CollegeBoard tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına lise eğitimleri sırasında veya

Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan önce giren öğrencilerin aşağıda sıralanan kurallar
çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulanabilmeleri önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul
edilmiştir.
Muafiyet İçin Gereken Sınav
Notu

İlgili Ders

Calculus AB

5

MATH 102/MATH 106

Calculus BC

5

MATH 102/MATH 106

Statistics

4 veya 5

MATH 201

Chemistry

5

CHEM 101

Physics C: Electricity

5

PHYS 102

Physics C: Mechanics

5

PHYS 101

Biology

5

MBGE 101

Konu

Listede yer almayan konular ile ilgili tüm öğrencileri kapsayıcı muafiyet önerileri dersi sunan Fakülte tarafından
değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.
Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde AP olarak not çizelgelerine işlenecektir.
“International Baccalaureate (IB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan öğrencilerin aşağıda
sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulanabilecekleri oy birliği ile kabul
edilmiştir. (9 Mart 2011 tarihli ve 2011/03 sayılı Akademik Kurul kararı)
Konu

Muafiyet İçin Gereken Sınav
Notu

İlgili Ders

Physics

7

PHYS 101

Mathematics

7

MATH 102/MATH
106

Chemistry

7

CHEM 101

Listede yer almayan konular ile ilgili tüm öğrencileri kapsayıcı muafiyet önerileri dersi sunan Fakülte tarafından
değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.
Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde IB olarak not çizelgelerine işlenecektir.
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5. Hukuk Fakültesi’nin 29.09.2021 tarih, 2021/04 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, oy birliğiyle kabul
edilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın E-75850160-199-41493 sayılı “İnsan Hakları Eylem Planı” konulu yazısı EK1’de yer alan “Faaliyet 9.4.c. İnsan hakları dersi, hukuk fakültelerinde zorunlu hale gelecek, ilgili diğer fakültelerin
ders kataloglarında da yer alacaktır.” kararı ve 2022 Güz döneminden itibaren Hukuk Fakültesi öğrencilerinin
Üniversitemizde çekirdek program çerçevesinde sunulan “ETHC 100” veya “ETHC 103” kodlu derslerden birini
zorunlu ETHC dersi kategorisinde alma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir.
ETHC 100 - Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin: İnsan Hakları Mücadelesi
Entelektüel bir söylem ve bir politik eylem alanı olarak insan haklarına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimi sunmak.
İnsan haklarının 20. yüzyılda ortaya çıkışına ve kurumsallaşmasına odaklanılması ve insan haklarının kökenlerinin,
siyasi ve vatandaşlık haklarını doğuran politika kuramları bağlamında incelenmesi. Kadınların insan hakları
meselesinin önemle ele alınması. İşkence, soykırım ve insani yardım maksatlı müdahaleler gibi vakaların
derinlemesine tartışılması.

ETHC 100 - One For All And All For One: The Struggle For Human Rights
A broad working knowledge of human rights, both as an intellectual discourse and a realm of political action. The
emergence and institutionalization of human rights in the 20th century, with a consideration of its roots in political
theory, which gives rise to political and civil rights. The transformations and extensions of human rights into the
social and economic realms. Emphasis on the issue of women's human rights, central to the debates over
universalism versus cultural relativism. In-depth examination of several distinct human rights issues such as torture,
genocide and humanitarian intervention.

ETHC 103 - İnsan Hakları
Türkiye'de insan haklarına dair sorunlu meseleler; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Sözleşme’de yer alan maddi
haklar (yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma hakkı, özel yaşamın korunması,
ifade özgürlüğü); insan hakları açısından Türkiye’deki en son hukuki ve siyasi gelişmeler; güncel tartışma konuları.

ETHC 103 - Human Rights
Problematic issues concerning human rights in Turkey; the European Convention on Human Rights; the substantive
rights laid down in the Convention (right to life, prohibition of torture, right to liberty and security, right to a fair
trial, protection of private life, freedom of expression); recent legal and political developments in Turkey from the
viewpoint of human rights; current topics of debate.

6. İşletme Enstitüsü’nün 01.10.2021 tarih, 2021/06 sayılı Enstitü Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş, oy birliğiyle kabul
edilmiştir.

6.1. İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı’nda Teknoloji ve İnovasyon alanında aşağıda kodu, adı ve kredisi
belirtilen alan seçmeli derslerin 2021 Güz döneminden itibaren açılması, “Robotics, Security, and Privacy in the Age
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of Artificial Intelligence” dersinin 6 günlük bölümünde “Robotik ve Yapay Zeka” konusunun, 3 günlük bölümünde
ise “Güvenlik ve Gizlilik” konusunun işlenmesi ve MBA öğrencileri için geçerli olma önerisi görüşülmüş, oy
birliğiyle kabul edilmiştir.
TECH 570 Dijital Dönüşüm (1.5 Kredi)
Sektörlerin rekabetçi kalabilmeleri için dijital dönüşüm teknolojileri. Salgın nedeniyle bu teknonojilerin artan önemi.
Dijital dönem zorluklarına karşı teknoloji araçları. Şirketlerin dijital dönüşüme yönelik teknolojik yol haritası.
TECH 570 Digital Transformation (1.5 Credits)
Acquisition of technologies for transforming to digital business to stay competitive. Even more critical due to the
pandemic. Provides tools to address digital era challenges. Technology road mapping for a comprehensive plan
towards digital transformation.
TECH 518 Robotik ve Yapay Zeka & Güvenlik ve Gizlilik (3 Kredi)
Yapay Zeka ve robotiğin kısa tarihi ve temelleri, Yapay Zeka’nın robotik ve otomasyon üzerindeki etkileri, iş ve
istihdam üzerindeki potansiyel etkisi, etik kaygılar. Bilgisayar ve ağ güvenliği temelleri, web'de gizlilik, mobil cihaz
güvenliği, kişisel güvenlik, veri gizliliği, şifre güvenliği.
TECH 518 Robotics and AI & Security and Privacy (3 Credit)
Brief history of artificial intelligence (AI) and robotics, basics of AI and robotics, effects of AI on robotics and
automation, potential impact on work and employment, ethical concerns. Computer and network security
fundamentals, privacy on the web, mobile device security, personal security, data privacy, password security.
6.2. İşletme Yüksek Lisans (MBA) programı, SNOCs (Small Network online Courses) kapsamında alınan Teknoloji
ve İnovasyon alanındaki seçmeli derslerin transfer edilmesinde kullanılacak aşağıda ders kodu, adı ve kredisi belirtilen
derslerin 2021 Güz döneminden itibaren açılma önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir.
TECH 656 TECH Selected Topics in Management (2 credit) (S-U): Topics will be announced when offered.
TECH 656 TECH Yönetimde Seçilmiş Konular (2 kredi) (S-U): Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
6.3. İşletme Doktora (Ph.D. in BA) Programı’nda MGMT 604 Research Seminar in Entrepreneurship dersinin
2022 Bahar döneminden itibaren açılması ve İşletme Doktora (Ph.D. in BA) programında Elective (Seçmeli) olarak
tanımlanması önerisi görüşülmüş, oy birliğiyle kabul edilmiştir.
MGMT 604 Girişimcilikte Araştırma Semineri (Seçmeli, 3 Kredi)
Bu ders girişimcilik üzerine teorik ve ampirik araştırmaları tanıtmaktadır. Öğrenciler, temel konulardaki literatüre
geniş bir genel bakış elde edecek, araştırma makalelerini eleştirel olarak nasıl gözden geçireceklerini öğrenecek ve
kendi araştırma projelerini geliştireceklerdir. Ders şu alanları kapsamaktadır: girişimcilikle bağlantılı hareketlilik ve
kariyer perspektifleri, girişimin bireysel ve yapısal belirleyicileri, girişimlerin büyümesi, firmaların hayatta kalma ve
iflas oranları ve girişimcilik araştırmalarında ampirik yöntemler.
MGMT 604 Research Seminar in Entrepreneurship (Elective, 3 credit)
This course introduces theoretical and empirical research on entrepreneurship. Students will get a broad overview of
the literature on core topics, learn how to critically review research papers, and develop their own research projects.
The course covers the following areas: mobility and careers perspective on entrepreneurship, individual and structural
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determinants of entry, venture growth, firm survival and mortality, and empirical methods in entrepreneurship
research.
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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)
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Prof. Dr. A. Levend Demirel
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Prof. Dr. Attila Gürsoy
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Prof. Dr. Alper Kiraz
Üye
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Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir
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Dr. Öğr. Üyesi Özgün Çelebi
Üye

Doç. Dr. Lemi Baruh
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