
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

AMAÇ 

Madde 1. Bu yönergenin amacı, farklı lisans/yüksek lisans programlarından ve/veya farklı 
üniversitelerden gelerek enstitümüzün herhangi bir lisansüstü programına kabul edilen 
öğrencilerin eksikliklerini gidermek için almaları gereken fark derslerinin düzenlenmesi ve 
başarı durumlarının izlenmesidir. 

GENEL İLKELER 

Madde 2. Madde 1 kapsamındaki öğrencilerin almaları gerekli zorunlu dersler; öğrencinin 
transkriptinde yer alan dersler ile ilgili anabilim dalının müfredat programındaki dersler ve 
öğrencinin çalışacağı konu ile öğrencini danışmanının görüşü dikkate alınarak Bilimsel 
Dengeleme Komisyonu (BDK) tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığınca Enstitü 
Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan derslerde 
danışmanın görüşü, Bilimsel Dengeleme Komisyonunun oluru, Anabilim Dalı Akademik 
Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile değişiklik yapılabilir.  
 

Madde 3. Bilimsel Dengeleme Komisyonu tercihen her anabilim dalının o dönemdeki 
lisansüstü mülakat jürisinden oluşur. Mülakat jürisi dışında oluşturulan Bilimsel Dengeleme 
Komisyonunun önceden Enstitünün onayına sunulması gereklidir. 

Madde 4. Bilimsel Hazırlık Programı (BHP) en çok 2 yarıyıldır. Bu süre yönetmelikte 
belirtilen yüksek lisans ya da doktora programı sürelerine dahil edilmez. 

Madde 5. Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınması öngörülen dersler, yüksek lisans 
programı için öğrencinin daha önce almadığı ya da farklı içerikte aldığı lisans dersleri 
arasından doktora programı için ise öğrencinin daha önce almadığı veya farklı içerikte aldığı 
lisans veya lisansüstü dersler arasından seçilir. 

Madde 6. Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında farklı öğrenci grupları tarafından alınması 
gereken en az kredi yükü aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. 

Öğrenci Grubu En Az Kredi Yükü 
Farklı Lisans, Farklı Üniversite 10 

Aynı Lisans, Farklı Üniversite 
Müfredat farklılığı var ise danışmanın önerisi ile 
bilimsel dengeleme komisyonu tarafından 
kararlaştırılacak 

Farklı Yüksek Lisans, Farklı 
Üniversite 10 

Aynı Yüksek Lisans, Farklı 
Üniversite 

Müfredat farklılığı var ise danışmanın önerisi ile 
bilimsel dengeleme komisyonu tarafından 
kararlaştırılacak 



Madde 7. Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınan derslerin kredilerinin üst sınırı ve 
derslerdeki başarı durumu, derslerin alındığı programın bağlı olduğu yönetmeliğe göre 
değerlendirilir. Bu dersler, lisansüstü eğitim ve öğretim için öngörülen zorunlu krediden 
sayılmaz. 

Madde 8. Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, danışmanın uygun görüşü, ilgili 
anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü 
programa yönelik dersler de alabilir. 

Madde 9. Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri ile ilgili işlemler, danışmanları 
belirleninceye kadar Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür. 

DİĞER 

Madde 11. Bu yönergede belirtilmeyen konularda Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği geçerlidir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 12. Bu yönerge 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 
uygulanır. 

YÜRÜTME 

Madde 13. Bu yönerge Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 
yürütülür. 

Bu Yönerge 3 Eylül 2009 tarihli Senato toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 


