
667 sayılı KHK kapsamında Fatih Üniversitesinden Enstitümüze aktarılan ve eğitimine 

devam eden/edecek öğrencilerin intibak-kayıt işlemleri 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında 

yapılacaktır.  

İntibak için gerekli bilgi ve belgeler aşağıya çıkarılmıştır. 

 

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL BİLGİLER  

 İntibak İçin İstenilen Belgeler 

o Öğrenim ücreti dekontu 

o İkametgah beyanı 

o Adli Sicil Kaydı 

o Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

o Askerlik Durum Belgesi 

o Türkçe programa geçiş beyanı (İngilizce program açılamayacaklar için) 

o Türkçe programda eğitimine devam etmeyi kabul edenlerin Türkçe 

programlara başlayabilmesi için Türkçe Belgesi (Üniversitelerin dil merkezleri 

veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından en az C1 

seviyesinde puan alarak başarılı olmaları gerekir)  

 Fatih Üniversitesinden Enstitümüze aktarılan ve eğitimine devam eden/edecek 

öğrencilerin not dökümü/transkript  belgeleri ilgili otomasyon programından çekilerek 

ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı/Koordinatörlüğe bildirilecektir.  

 İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı/Koordinatör/ danışman ( 

 ) öğretim üyesi tarafından not dökümleri ve ilgili dokümanlar aşağıdaki intibak 

kurallarına göre incelenerek, öğrencilerin hangi aşamadan eğitimlerine devam etmeleri 

gerektiği Enstitüye bildirilecektir.  

 Öğrencilerin intibak işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi için öncelikle danışman 

atanmalıdır. 

 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından önce eğitimine başlayan ve 

lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin öğrenim süreleri, 2016-2017 Eğitim-

Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren (Y.Lisans-3 yıl / Doktora-6 yıl) sıfırlanmıştır. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından azami öğrenim süresinin sonuna 

kadar mezun olamayan öğrenciler için 20.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 

“Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin kayıt silme ile ilgili maddeleri 

uygulanacaktır.  

 Ders seçme işlemi, fiziksel ortamda Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulacak 

olan müfredat programında belirlenen dersler arasından seçim yapılarak Enstitü web 

sayfasında ilan edilen “Ders Alma Formu” ile Enstitümüze toplu olarak 

gönderilmelidir.  

 Eğitimlerin İngilizce olarak verilmeyeceği kararı Enstitümüze beyan edilen  

programlarda ders seçimi yaptırılırken (Türkçe), “öğrencinin Türkçe programda 

eğitimine devam etmeyi kabul ettiğini” beyan eden, web sayfamızda ilan edilen 

http://fenbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/09/turkceprogramagecisbeyani070920160931.docx
http://fenbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/09/dersalmalistesi070920161351.docx


dilekçe örneği öğrencilerden alınarak Enstitümüze “Ders Alma Formu” ile birlikte 

gönderilmelidir. 

 

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK AŞAMASI 

 Bilimsel Hazırlık Aşamasında eğitimine devam eden öğrencilerin aldıkları lisans 

derslerinin en az 8 kredi en fazla 30 kredi olması zorunludur. Alınan/alınacak derslerin 

kabulü/intibakı, İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı/Koordinatör/ danışman (atanmışsa) 

öğretim üyesi tarafından belirlenecektir. 

 

YÜKSEK LİSANS DERS AŞAMASI 

 Yüksek Lisans Ders Aşamasında eğitimine devam eden ancak 21 krediyi 

tamamlamamış olan öğrencilerin “İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” 

hükümlerine göre 24 kredi 60 AKTS ve Seminer dersini tamamlamaları 

gerekmektedir. 

 Yüksek Lisans Ders Aşamasında eğitimine devam eden ancak 21 kredi ders yükünü 

tamamlamış olan öğrencilerin, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” 

hükümlerine göre tez aşamasına geçer. 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ AŞAMASI 

 Yüksek Lisans Ders Aşamasında eğitimini “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği”  hükümlerine göre 21 kredi ders yükü ile tamamlamış olan ve Yüksek 

Lisans Tez Aşamasında eğitimine devam eden ve tez konuları belirlenen öğrencilerin 

süreçleri “İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre devam 

edecektir. Tez konusu değişikliği, tez konusuna uygun ders seçme v.b. gerekli 

değişiklikler, İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı/Koordinatör/ danışman (atanmışsa) 

öğretim üyesi tarafından değerlendirilerek yürütülecektir. 

 

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET AŞAMASI 

 Yüksek Lisans tezini teslim edip tez savunma sınavında “düzeltme” kararı verilen 

öğrencilerin süreçleri “İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine 

göre devam edecektir.  

 Yüksek Lisans tezini teslim edip tez savunma sınavında “başarılı” olan ancak  

mezuniyet için gerekli belgeleri teslim etmeyen öğrenciler, Enstitü web sayfasında ilan 

edilen mezuniyet için  gerekli belgeleri teslim etmelidir. 

 

http://fenbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/09/dersalmalistesi070920161351.docx
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DOKTORA DERS AŞAMASI 

 Doktora Ders Aşamasında eğitimine devam eden ancak 21 krediyi tamamlamamış 

olan öğrencilerin “İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre 

24 kredi 60 AKTS ve Seminer dersini tamamlamaları gerekmektedir. 

 Doktora Ders Aşamasında eğitimine devam eden ancak 21 kredi ders yükünü 

tamamlamış olan öğrencilerin, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” 

hükümlerine göre İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı/Koordinatör/ danışman (atanmışsa) 

öğretim üyesi tarafından uygun görülmesi halinde doktora yeterlik aşamasına 

geçecektir.  

 

DOKTORA YETERLİK AŞAMASI 

 Doktora Ders Aşamasında eğitimini “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”  

hükümlerine göre 21 kredi ders yükü ile tamamlamış olan ve Doktora Yeterlik 

Aşamasında sınava girmiş/girecek  öğrencilerin süreçleri “İÜ Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre devam edecektir. 

  

DOKTORA TEZ AŞAMASI 

 Doktora Ders Aşamasında eğitimini “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”  

hükümlerine göre 21 kredi ders yükü ile tamamlamış ve yeterlik sınavında başarılı 

olan ve Doktora Tez Aşamasında eğitimine devam eden, tez konuları 

belirlenen/belirlenecek olan öğrencilerin süreçleri “İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği” hükümlerine göre devam edecektir. Tez konusu değişikliği, tez izleme 

komitesi v.b. gerekli değişiklikler, İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı/Koordinatör/ 

danışman (atanmışsa) öğretim üyesi tarafından değerlendirilerek yürütülecektir. 

 

DOKTORA MEZUNİYET AŞAMASI 

 Doktora tezini teslim edip tez savunma sınavında “düzeltme” kararı verilen 

öğrencilerin süreçleri “İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine 

göre devam edecektir.  

 Doktora tezini teslim edip tez savunma sınavında “başarılı” olan ancak  mezuniyet için 

gerekli belgeleri teslim etmeyen öğrenciler, Enstitü web sayfasında ilan edilen 

mezuniyet için  gerekli belgeleri teslim etmelidir. 
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