İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
1996 - 1997 Güz Yarıyılı Sonrası Girişli Öğrenciler İçin Geçerli
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO
ESASLARI

1. Amaç
Bu Senato Esaslarının amacı; 2547 Sayılı Kanunun 65. maddesi hükmü gereğince
Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan 1.7.1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve bu yönetmeliği bağlı olarak
25.7.1997 tarihli ve 23060 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İstanbul Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 8. Maddesinde yer alan İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ)'nde tezsiz yüksek lisans eğitim öğretiminin hangi koşullarla ve nasıl
yapılacağını bir bütünlük içinde düzenlemekte ve enstitülere bağlı tezsiz yüksek lisans
programlarda öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada
nasıl kullanılacağını göstermektir.
2. Kapsam
Bu Senato Esasları; İTÜ Enstitülerine bağlı tezsiz yüksek lisans ve ikinci yüksek lisans eğitim ve
öğretim programlarının esaslarını kapsar.
a) Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretim Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yapılır.
b) İkinci yüksek lisans eğitim ve öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans yapılır.
c) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi
dersinden oluşur.
d) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.
e) Öğrenci alacağı derslerin an az 24 kredisini başvurduğu yüksek lisans programı derslerinden
almak zorundadır.
f) Öğrenci, alacağı derslerden en çok 2 tanesini, öğrencinin danışmanın önerisi, ilgili enstitü
anabilim veya anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisans
öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla,lisans derslerinden alabilir.
3. Öğrenci Kabulü
Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES)
sonucunun % 20'si İngilizce dil sınavı ve bilim ya da sanat sınavı sonuçları değerlendirilerek
öğrenci kabul edilir. İTÜ' nde yapılan İngilizce dil sınavı ve/veya Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) nda İngilizciden 100 tam not üzerinden 60 ve üstünde not
alan öğrenciler İngilizciden başarılı sayılırlar. Bu İngilizce dil sınavları dışında ulusal ve uluslar
arası kurumlarca yapılan İngilizce dil sınavlarının hangilerinin, geçerli olacağı, bu sınavlardaki
başarı sınırları ve program özelliklerine bağlı olarak önerilecek diğer sınırlamalar İTÜ
Senatosunca belirlenir.
Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.
4. Programın Açılması
İTÜ'de tezsiz yüksek lisans programı açılması, ilgili anabilim ve anasanat dalı başkanlığının
gerekçeli program önerisinin ilgili enstitü kurulunun onayı ve senatonun kabulü ile olur. Söz

konusu anabilim veya anasanat dalı bir fakülteye bağlı ise öncelikle fakülte kurulunun görüşünün
olumlu olması gerekir.
5. Programın Yürütülmesi
Tezsiz yüksek lisans programı; anabilim veya anasanat dalı başkanınca belirlenen bir koordinatör
ve iki üyeden oluşan bir "Program Yürütme Komitesi" tarafından yürütülür. Program Yürütme
Komitesi'nin aldığı kararlar, ilgili enstitü yönetim Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girer.
Senatonun 14.5.1998 günlü, 259 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.
6. Süre
a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır. Derslerini
tamamlayan ve dönem projesi yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci en erken 3. Yarıyıl
sonunda mezun olabilir.
b) İkinci yüksek lisans eğitim ve öğretim programlarda çalışma saatleri dışında ve hafta sonu tatil
günleri ders yapılabilir. Bu durumda ikinci eğitim ve öğretim programlarının süresi bu Senato
Esasları'nın madde 2'deki koşulları yerine getirmek ve üç yarıyıla eşdeğer olmak koşullarıyla
daha kısa olabilir.
c) Öğrencinin aldığı derslerden ilk iki yarıyılda en az 3 dersten başarılı olması ve ilk dört
yarıyılda en az 6 dersinin ağırlıklı genel not ortalamasının 4.0 tam not üzerinden 3.00 veya
üstünde olması gerekir.Bu şartları sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
d) Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak, dönem projesini
yazılı bir rapor halinde ilgili koordinatöre vermek ve yeterlik sınavını başarmak zorundadır.
"Program Yürütme Komitesi" biri danışman olmak üzere üç kişilik dönem projesi jürisi tayin
eder. Dönem Projesi sınav sonucu, bir tutanakla sınavı takip eden üç gün içinde anabilim veya
anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Dönem projesi yeterlik
sınavından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
7. Danışmanın Belirlenmesi
Tezsiz yüksek lisans programında ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı her öğrenci için ders
seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya
görevlisini öğrencinin yazılı görüşünü de dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
karara bağlanmak üzere en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.
8. Yüksek Lisans Diploması
a) Kredili derslerini dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye lisans
öğrenimine bağlı olarak bir diploma verilir.
b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
program ve unvan belirtilerek yazılır.
c) Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciye verilen Not Döküm
Belgesi'nde "Tezsiz yüksek lisansı tamamladığı yazılır.
9. İkinci Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim Programı
İkinci Yüksek Lisans Eğitim ve öğretimde tezsiz yüksek lisans ve esasları uygulanır.
Programların özelliklerine göre konulması gereken özel hususlar senato tarafından belirlenir.
10. Senato Esaslarında Belirtilmeyen Hususlar
Bu Senato Esaslarında belirtilmeyen hususlarda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın
"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" söz konusu yönetmelikte hüküm yok ise "İTÜ
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" nin konuya ilişkin maddeleri uygulanır.

İ.T.Ü. Enstitüleri Yüksek Lisans Programlarını Başarıyla Sürdüren Öğrencilerin Doktora
Programlarına Doğrudan Aktarılması İle İlgili Senato Esasları
Madde 1- İ.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 2- Doktora 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 3- Bu 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 4- Bu 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 5- Senatonun 03.02.2000 günlü, 296 sayılı toplantısında kabul edilen bu esaslar 20002001 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.
Senato Esasları : 09.09.1999
Senato Toplantı Sayısı : 287

