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AMAÇ 

 

Bu uygulama esasının amacı, Enstitümüz anabilim dallarından herhangi birinde 

lisansüstü programa kabul edilen ve Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği’nin 9.
(*)

 maddesinde belirtilen durumdaki öğrencilerin, 

başvurdukları anabilim dallarındaki bilimsel eksikliklerini gidermek için uygulanan 

bilimsel hazırlık programı ile ilgili esasları ortaya koymaktır.  

 

GÖREV TANIMLARI 

 

LİSANSÜSTÜ MÜLAKAT JÜRİSİ:   

Mülakat esnasında, hangi öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programının uygulanması 

gerektiğini kararlaştırarak, bu öğrencilere ait bilgilerin (transkript, mezuniyet belgesi 

v.b.) birer kopyalarını anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Bilimsel Hazırlık Komitesine 

iletir.  

 

BİLİMSEL HAZIRLIK KOMİTESİ:  

Programa kabul edilen öğrencilerin alması öngörülen dersleri lisansüstü ders kayıt 

döneminin başına kadar belirler ve enstitü sayfasında yer alan Bilimsel Hazırlık 

Programı Kayıt Formunu doldurarak, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile 

Enstitüye iletir.  

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI: 

 Mülakat jürisinin belirlediği bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin 

bilgilerini bilimsel hazırlık komitesine iletir.  
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 Bu komite tarafından hazırlanan Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formunu enstitüye 

iletir. 

 Bilimsel hazırlık programı uygulanacak olan öğrencileri ilgili öğretim üyelerine 

bildirir ve dönem sonunda öğretim üyesi tarafından düzenlenmiş olan sınav sonucunu 

gösteren Bilimsel Hazırlık Programı Sınav Sonuç Formunu enstitüye iletir. 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ: 

 Kendisine bildirilen bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, dersleri diğer öğrenciler 

ile birlikte takip etmesine izin verir.  

 Öğrencinin bir lisans dersinden BAŞARILI / BAŞARISIZ olma durumunu, dersi 

birlikte aldığı öğrencilerin muadil notlarını karşılaştırarak belirler. 

 Bilimsel Hazırlık Programı Sınav Sonuç Formunu doldurarak, öğrencinin sınav 

sonucunu BAŞARILI / BAŞARISIZ ibaresiyle birlikte enstitüye iletilmek üzere ilgili 

anabilim dalı başkanına verir.  

 

ÖĞRENCİ: 

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9. maddesinde 

belirtilen kurallar çerçevesinde bilimsel eksikliklerini gidermek için kendisine önerilen 

bilimsel hazırlık programı dersleri enstitü yönetim kurulunca onaylandıktan sonra, 

 Program boyunca alacağı dersleri gösteren “Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt 

Formunu” enstitüden alır ve bir kopyasını program bitene kadar elinde bulundurur.  

 Her bir lisans dersi için ilk derste öğretim üyesine kayıt formunu göstererek kendisini 

tanıtır, dersleri diğer öğrenciler ile birlikte takip eder. 

 Almış olduğu derslerin sınavlarına katılır, öğretim üyesine yarıyıl sonu sınav 

sonucunun enstitüye iletilmesi gerektiğini tekrar hatırlatır. 

 Bilimsel hazırlık programındaki tüm dersleri başarı ile tamamladığında, enstitüye 

lisansüstü programa başlamak üzere başvurur. 

 

DANIŞMAN: 

Bilimsel hazırlık programı süresince atanma zorunluluğu olmayan, ancak ihtiyaç 

duyulduğu durumlarda anabilim dalı önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü 

programda da danışmanlığa devam etmek üzere atanabilir. Bilimsel hazırlık 
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programının uygulanışına etki etmez ancak lisansüstü program konusunda öğrenciye 

önerilerde bulunup kılavuzluk edebilir. 

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU:  

Bilimsel hazırlık komitesi ve anabilim dalı tekliflerini inceleyip, bilimsel hazırlık 

programının yönetmeliğe uygun şekilde yürütülmesini sağlar. 

 

 

 

 

UYGULAMA ESASLARI 

 

 

A. BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABULÜ 

● Bilimsel hazırlık programı, Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinin 9.maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilmiş olduğu 

gibi
(*)

, 

- Lisans eğitimini, ilgili anabilim/anasanat dalının yüksek lisans veya 

doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda tamamlamış adaylar, 

- Yüksek lisans eğitimini, ilgili anabilim/anasanat dalının doktora/sanatta 

yeterlik programından farklı alanda tamamlamış adaylar, 

için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararıyla uygulanır. Ayrıca, aynı yönetmeliğin 9. maddesinin 2. fıkrasında verilmiş 

olduğu gibi, 

- Bilimsel hazırlık programı, lisans ya da yüksek lisans eğitimini başka bir 

yükseköğretim kurumunda tamamlamış olan yüksek lisans ya da doktora/sanatta 

yeterlik programı adayları,  

için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu 

kararıyla uygulanabilir. Bu durumdaki öğrencilere bilimsel hazırlık programı 

uygulanıp uygulanmayacağına lisansüstü mülakat jürisinin görüşü doğrultusunda 

anabilim dalı başkanı karar verir.  

● Lisansüstü mülakatın bitiminden hemen sonra, mülakat jürisi tarafından, bilimsel 

hazırlık programına kabul edilecek olan öğrenciler belirlenir ve bu öğrencilere ait 

gerekli bilgi ve belgeler anabilim dalı başkanlığı kanalıyla bilimsel hazırlık 

komitesine iletilir. (Bilimsel hazırlık komitesi tarafından Bilimsel Hazırlık Programı 

Kayıt Formunun doldurulabilmesi için gerekli olan özgeçmiş, transkript(ler) ve 
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Mezuniyet Belgesi(leri) vb. birer kopyaları verilir, asıl belgeler üzerine “bilimsel 

hazırlık uygulanacaktır” ibaresiyle birlikte diğer öğrenci dosyaları ile beraber 

enstitüye gönderilir.) 

 

B. BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINDA ALINMASI ÖNGÖRÜLEN 

DERSLERİN BELİRLENMESİ 

● Bilimsel hazırlık programında alınması öngörülen dersler, Bilimsel Hazırlık Komitesi 

tarafından belirlenmeli ve 6 krediden az 21 krediden fazla olmamalıdır. 

● Programa kabul edilen öğrencilerin alması öngörülen dersler her öğrenci için aynı 

derslerden oluşan sabit bir program şeklinde belirlenebileceği gibi, her bir öğrenci 

için farklı derslerden oluşan bir program şeklinde de belirlenebilir. 

● Bilimsel hazırlık komitesi alınması öngörülen dersleri,  

-yüksek lisans programı için, öğrencinin daha önce almış olsa da lisans 

derslerinden,  

-doktora programı için ise öğrencinin daha önce almış olsa da lisans ve/veya 

yüksek lisans derslerinden 

 içerikleri de dikkate alarak belirlemelidir.  

● Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla bir takvim yılıdır, bu süre önerilen 

derslerin durumuna bağlı olarak bir yarıyılda da tamamlanabilir. Bu programda 

geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. 

● Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak 

için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Öğrenci, bilimsel hazırlık derslerini 

tamamladıktan sonra kayıtlı olduğu lisansüstü programın derslerini alabilir. 

● Dersler, bilimsel hazırlık komitesi tarafından, en geç akademik takvimde belirtilen 

lisansüstü ders kayıt döneminin başında belirlenmiş olmalıdır. Yukarıda verilmiş 

olan esaslara göre önerilen dersler belirlendikten sonra, bu komite tarafından Bilimsel 

Hazırlık Programı Kayıt Formunu doldurup, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı 

aracılığı ile enstitüye en kısa zamanda iletilmelidir. 

 

C. DANIŞMAN ATAMASI 

Bilimsel hazırlık programında danışman atanma zorunluluğu yoktur. Danışman atama 

teklifi olması durumunda öneri, ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye 

iletilir.  
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D. DERSLERİN KARARA BAĞLANMASI 

● Enstitü Yönetim Kurulu, bilimsel hazırlık komitesi tarafından önerilen derslere ve 

varsa danışman atama teklifine karar verir.  

● Karar enstitü tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. 

 

E. DERS AŞAMASI VE SINAV SONUÇLARI 

● Anabilim dalı başkanı bilimsel hazırlık programı alan öğrencilerin isimlerini ilgili 

dersleri veren öğretim üyesine bildirir. 

● Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslerdeki devam ve başarı durumu, 

derslerin alındığı lisans veya yüksek lisans programının ilgili mevzuat hükümlerine 

göre değerlendirilir. 

● Öğretim üyesi öğrencinin sınav sonucunu enstitünün sayfasında yer alan Bilimsel 

Hazırlık Programı Sınav Sonuç Formunu doldurarak ilgili anabilim dalı başkanlığı 

kanalı ile BAŞARILI /BAŞARISIZ ibaresiyle birlikte enstitüye iletir.  

 

F. BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMININ SONLANMASI 

● Bilimsel hazırlık programından başarılı sayılmak ve lisansüstü programa başlamak 

için tüm derslerden başarılı olunması gerekmektedir. 

● Bilimsel hazırlık programı uygulama esaslarında yer almayan durumlar enstitü 

yönetim kurulunda karara bağlanır. 

 

 

 

(*) Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 9  

 

(1) Bilimsel hazırlık programı, aşağıda belirtilen adaylar için anabilim/anasanat dalı başkanlığının 

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uygulanır: 
a) Lisans eğitimini, ilgili anabilim/anasanat dalının yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik 

programından farklı alanda tamamlamış adaylar, 

b) Yüksek lisans eğitimini, ilgili anabilim/anasanat dalının doktora/sanatta yeterlik programından 

farklı alanda tamamlamış adaylar. 

(2) Bilimsel hazırlık programı, lisans ya da yüksek lisans eğitimini başka bir yükseköğretim 

kurumunda tamamlamış olan yüksek lisans ya da doktora/sanatta yeterlik programı adayları için 

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla 

uygulanabilir. 

(3)  Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler 6 krediden az ve 21 krediden fazla 

olmamak koşuluyla, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve Enstitü 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, üç öğretim üyesinden oluşan bilimsel hazırlık komitesi 

tarafından önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Bilimsel hazırlık komitesinin 

görev süresi üç yıl olup, komite üyeleri bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir. Belirtilen 

süreler içinde, öğretim üyesinin komite üyeliğinden ayrılmak istemesi veya anabilim/anasanat 

dalından ayrılması durumunda bilimsel hazırlık komitesine yeni üye önerilir. 
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(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınması öngörülen dersler, yüksek lisans programı için 

öğrencinin daha önce almış olsa da lisans derslerinden, doktora programı için ise öğrencinin daha 

önce almış olsa da lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden, içerikleri de dikkate alınarak bilimsel 

hazırlık komitesi tarafından, en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminin başında 

belirlenerek Enstitüye bildirilir, bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü 

programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin kredilerine sayılmaz. Öğrenci, bilimsel 

hazırlık derslerini tamamladıktan sonra kayıtlı olduğu lisansüstü programın derslerini alabilir. 

(5) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslerdeki başarı durumu, derslerin alındığı 

programın ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir. 

(6) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, bu Yönetmeliğin 

18 inci maddesinde belirtilen durumlar dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, yüksek 

lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde 

bilimsel hazırlık programından başarılı sayılmak için tüm derslerden başarılı olunması gerekir. 

Herhangi bir dersten başarılı olamayan adayların kayıtları silinir. 

 

 

 

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık 

Programı Uygulama Esaslarına ve ilgili formların güncel hallerine,  

fbe.balikesir.edu.tr  adresinden ulaşılabilir. 

 

fbe.balikesir.edu.tr

