
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü 

14.12.2016 tarih ve 04/05 sayılı Enstitü Kurulu Kararı; 

 

20 Nisan 2016 Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
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MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans 

veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı 

alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim 

kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora 

programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı 

uygulanabilir. 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını 

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık 

programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat 

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik 

dersler de alabilir. 

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı 

sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen 

yönetmelikle belirlenir. 

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu 

süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı 

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora 

programı sürelerine dahil edilmez. 

 

    Enstitümüz Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doktora programına kabul edilen 

öğrencilerden; Yüksek Lisans Eğitimini Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalında tamamlamamış 

olanlara Bilimsel Hazırlık programı Uygulanmasına.  
 

    Belirtilen program kapsamında aşağıda belirtilen dersleri azami iki yarıyılda almalarına; İlgili 

mevzuat gereği Bilimsel hazırlıkta alınan derslerden başarılı olduktan sonra doktora eğitimlerine 

başlamalarının kabulüne;  

 

S.No.  
Ders 

Kodu 
Durumu Dersin Adı Anabilim Dalı 

1 5091306 Zorunlu Yönetim ve Organizasyon Yönetim Bilişim Sistemleri 

2 5301306 Zorunlu İşletme Yönetimine Giriş Yönetim Bilişim Sistemleri 

3 5421306 Zorunlu Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş Yönetim Bilişim Sistemleri 

4 5171306 Zorunlu Proje Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm


Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları 

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul 

edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı 

alanlarda veya başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

almış olanlarla ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü 

yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir. 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders 

olmak üzere ilgili başkanlık tarafından önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara 

bağlanır. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü 

derslerden oluşabilir. 

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz. 

(4) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen 

derslerin yerine sayılamaz. 

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, 

kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için asgari CC başarı şartını yerine getirmesi gerekir. 

Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortalamasında 

hesaba katılmaz. 

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa 

başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla 

birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ilgili başkanlığın önerisi ile lisansüstü 

programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bu derslerin sayısı ikiyi geçemez. Bilimsel hazırlık 

programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler lisansüstü derslerini tamamlamış sayılmaz. 

(7) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır. Yaz eğitim-

öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda 

başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bir yılı 

aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik 

programı sürelerine dâhil edilmez. 


