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677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca kapatılmış olan Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Enstitüsüne bağlı öğrencilerin, 19.01.2017 tarihli YÖK Başkanlığı Genel Kurul kararıyla
Enstitümüzün ilgili anabilim dallarına yerleştirildiğine ilişkin yazı okundu. Yapılan görüşmeler
neticesinde öğrencilerin intibakının yapılabilmesi için ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından 3
öğretim üyesinden oluşan “intibak komisyonları” oluşturulmasına ve intibak işlemlerinin aşağıda
belirtilen maddeler gözetilerek gerçekleştirilmesine karar verildi.
a) Öğrencilerin HUTEN’ de almış oldukları tüm dersler mevcut isimleri ve harf notlarıyla
öğrenimlerine sayılır. Kredileri eksik ise İTÜ’ den almaları gereken ilave dersler, tezli YL
programı için 24, DR programı için 21, tezsiz YL programı için 30 krediyi tamamlatacak
şekilde belirlenir.
b) Yabancı dil yeterliliği aranmaz, ders kredileri eksik olanların almaları için Türkçe dersler
belirlenir.
c) HUTEN’ de tez çalışmasını savunmuş veya tezsiz proje çalışmasını tamamlayarak teslim
etmiş olup mezuniyet aşamasında görünen öğrencilerin mezuniyet işlemleri 2016-17 bahar yy.
itibariyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
d) Öğrenim süreleri YÖK Genel Kurul kararlarına göre, 2016-17 güz yarıyılından önceki süreler
dâhil edilmeden hesaplandığından tüm öğrenciler 2016-17 bahar yarıyılından itibaren
öğrenimlerinin 2inci yarıyılında kabul edilir ve bulundukları aşamaya göre Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına göre öğrenimlerini tamamlamaları beklenir.
e) “d” maddesine uygun olarak; ders aşamasındaki doktora ve tezli YL öğrencileri 2017-18 bahar
yarıyılı sonuna kadar derslerini tamamlamadıklarında, tezsiz YL öğrencileri ise 2017-18 güz
yarıyılı sonuna kadar derslerini ve projelerini tamamlamadıklarında program ile ilişikleri
kesilir.
f) “d” maddesine uygun olarak; tez aşamasındaki DR öğrencileri 2020-21 bahar yy. sonuna
kadar, YL öğrencileri ise 2018-19 bahar yy. sonuna kadar tez çalışmalarını
tamamlamadıklarında program ile ilişikleri kesilir.
g) DR yeterlik aşamasındaki öğrencilere 2016-17 bahar yarıyılından itibaren 2 DR yeterlik sınav
hakkı verilir. Bu süre sonunda sınavdan başarılı olamaması halinde program ile ilişiği kesilir.
DR yeterlik sınavlarının uygulanmasında İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
kuralları gözetilir.
h) Belirlenen süreler sonunda derslerini/tez çalışmasını tamamlayamayan, DR yeterlik
sınavından başarılı olamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.
i) Başarılı olan öğrenciler HUTEN’ deki mevcut program ismiyle, İTÜ’ nün ilgili anabilim
dalına bağlı olarak mezun edilir ve diplomaları bu bilgilere göre düzenlenir.
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