İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
1994 - 1995 Kış Yarıyılı sonrası, 1996 - 1997 Kış Yarıyılı Öncesi
Girişli Öğrenciler İçin Geçerli
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR

MADDE 20. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurulu'nun "Lisansüstü
Öğretim Yönetmeliği", sözü gecen Yönetmelikte de hüküm yok ise "ITU Fakülteler Lisans
Öğretim Yönetmeliğinin konuya uyan maddeleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE
İTÜ'ye 1995-1996 Öğretim yılından önce girmiş olan Lisansüstü öğrencilerine de, basarili
oldukları dersler dışındaki yeni alacakları derslerde bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak
bu durumdaki Yüksek lisans öğrencilerinde tez almak ve mezun olmak için gerekli olan en az
3.00 ağırlıklı genel not ortalaması değil en az 2.60 ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranır.
Doktorada ise yeterlik sınavına girebilmek için en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması şartı
aranır.
Yürürlük
MADDE 21. Lisansüstü öğretimle ilgili olarak İTÜ Senatosu'nun 21 Ocak 1985 günlü ve 32
şayili toplantısında kabul edilen esaslar ile diğer esasların bu yönetmeliğe uymayan hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik 1995-1996 Öğretim yılı basından itibaren geçerli
olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22.Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
İ.T.Ü. Enstitüleri Yüksek Lisans Programlarını Başarıyla Sürdüren Öğrencilerin Doktora
Programlarına Doğrudan Aktarılması İle İlgili Senato Esasları
Madde 1İ.T.Ü. Enstitülerine bağlı programlarda Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürürken en az 3.75
genel not ortalaması elde eden öğrenciler, İ.T.Ü. tarafından kabul edilen uluslararası dergilerde
konusu ile ilgili bir makale yayınladığı veya yayına kabul ettirdiği takdirde ilgili danışmanın ve
Anabilim Dalı Başlanının önerisi ile tezlerini tamamlamaları gerekmeden ve doktora giriş
koşullarından muaf tutularak doğrudan Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla aynı doktora
programına aktarılabilirler.

Madde 2Doktora programlarına doğrudan aktarılmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları, derslerin
tamamlanmasından sonra tez aşamasından itibaren yapılır. Yüksek Lisans sırasında alınan
dersler doktora sırasında alınması gereken dersler olarak kabul edilebilir. Öğrencinin doktoranın
yönetmeliklerle belirlenmiş diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.
Madde 3Bu çerçevede doktoranın tüm koşullarını yerine getiren ve ek olarak İ.T.Ü. tarafından kabul
edilen uluslararası dergilerde de bir makale yayınlayanlar doktora diploması ile birlikte
aktarmanın yapıldığı tarihi takip eden yarıyıl sonu tarihli Yüksek Lisans diploması almaya hak
kazanır.
Madde 4Bu çerçevede doktora programına aktarıldıkları halde herhangi bir nedenle doktora programını
tamamlayamayanlar veya kaydı silinenler, Yüksek Lisans diploması alabilmek için Yüksek
Lisans tezlerini tamamlamak zorundadır. Tezin tamamlanması için verilen süre Yüksek Lisans
öğretimi sırasında bağlı olduğu yönetmeliklerle belirlenen süredir.
Madde 5Senatonun 03.02.2000 günlü, 296 sayılı toplantısında kabul edilen bu esaslar 2000-2001 eğitimöğretim yılından itibaren uygulanır.
Senato Esasları :
09.09.1999
Senato Toplantı Sayısı : 287

