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BİLİMSEL HAZIRLIK (Devam 1) 

Açıklamalar 

ODTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 15'e göre 
• Bilimsel hazırlık programı iki dönemi ve alınan derslerin kredisi de 18 krediyi aşamaz.  
• Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve 
lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en az CC notu, 
lisansüstü derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50 genel not ortalaması ile tamamlamaları 
gerekir. 
• Bilimsel hazırlık süresi içerisinde bilimsel hazırlık formunda belirtilen derslerde değişiklik yapılamaz. İlgili 
dönemde bilimsel hazırlık formunda belirtilen ders açılmamış ise EABD Başkanlığınca yeni bilimsel hazırlık 
formu düzenlenir. Bu durum Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir. 

İşlem Adımları 

            

  EABD Başkanlığı ve EABD Öğrenci İşleri       

  

1. Bilimsel Hazırlık programına kabul edilenler öğrenciler için EABD öğrenci işleri sekreterliğince  
Bilimsel Hazırlık Formları hazırlanır (form 5-a). Formlarda belirtilen derslerin öğrencinin lisansüstü 
programa kabulü sırasında EABD akademik kurullarında belirtilen dersler ile aynı olması gerekir. 
Farklılık oluşması durumunda  öğrencinin dersleri Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.   
2. Form 5-a'da  belirtilen derslere öğrencinin kayıt olup olmadığı EABD öğrenci işleri sekreterliği 
tarafından kontrol edilir. İlgili derslere  kayıtlı olmayan öğrenciler için formlar Enstitüye gönderilmez.  
3.Form 5-a'ya  öğrenciye ait yarıyıl ayrıntı bilgisi  (metusis’den alınacak kayıt dönem) eklenir. 
4.Her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmış ve  EABD Başkanı tarafından onaylanmış formlar ekleri ile 
birlikte  dönemin ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar Enstitüye iletilir. Geç gelecek formlar 
EYK'da görüşülmeyerek EABD'ye iade edilebilir. 
5.Öğrencinin kabulü sırasında belirlenen derslerden o dönem içerisinde açılmayacak olanlar var ise 
öğrenci dönem izin başvurusunda bulunabilir. Konu ile ilgili olarak öğrencinin bilgilendirilmesi ve 
yönlendirilmesi EABD'nin sorumluluğundadır.   

            

  Enstitü Personeli       

  

4. EABD Başkanlığı tarafından gönderilen talep incelenerek EYK’ya sunulur. 
5. Eksik belge ile yapılan, ODTÜ Lisansüstü Yönetmelik ve Enstitü uygulamalarına aykırı olan talepler 
değerlendirmeye alınmadan EABD’ye iade edilir.   

            

  Enstitü Yönetim Kurulu       

  Karar ÖİDB ve ilgili EABD’ye iletilir.   

            

  Uyarılar   

  

1. Öğrenciler lisansüstü programa kabülleri sırasında EABD akademik kurullarınca belirtilen dersleri 
almak zorundadır. Bu derslerde öğrenci yada EABD'nin talebi doğrultusunda bir değişiklik mümkün 
değildir. Bu nedenle EABD akademik kurullarının bilimsel hazırlık derslerini belirlenmesi sırasında 
yakın zamanda (aynı dönem yada izleyen dönem)  açılma ihtimali olmayan dersleri bilimsel hazırlık 
programına katmaması önemlidir. 
2.Öğrencinin kabulü sırasında belirlenen derslerden o dönem içerisinde açılmayacak olanlar var ise ve 
öğrencinin programı tamamlama ihtimali kalmamışsa, öğrenci dönem izni başvurusunda bulunabilir. 
Konu ile ilgili olarak öğrencinin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi EABD'nin sorumluluğundadır. 
3.EABD'lerin bilimsel hazırlık programlarında  sadece ODTÜ'de verilen dersler yer alır. Başka 
üniversiteden alınan dersler bilimsel hazırlık programında yer alamaz.   

                    
 

 

 


