MARMARA üI{İvER§iTEsİ TEKNoLoJi FAKtILTESİ
BİLiusEL MTOK İNTiBAK PROGRA]üI
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ADıç ve kıpsım
MADDE l{)Bu Yönergenin

amacı; Marmara Üniversitcsi Teknoloji Faküttesi bölümlerine Mesleki ve
Teknik ortaöğetim Kuruııılan (MToK) kontcnjanından kaydolan öğenciterin Bitimscl intibak Program]nın

eğitim-öğetim ve sınavlannda uyulacak esaslan bçlirlcmektir.
(2) Bu Yönerge, Mannara Üniversitesi Teknoloji Fakültesine kaydolan İntibak Sınıi! öğencilerini kapsar.

'

Dıyanak
MADDE 2{t)Bu

Yönerge, ÖsYs YükscköEFctim Programlan ve Kontenjanlan KıIavuzu Tablo 4'te yer
alan 53 üncü özel koşul ve açrk|ama§ı ilc Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimiiğetim ve Sınav
Yönetrneliğ hiikiimlerine dayaııılarak bazırlanmıştır_

Tanımlır
MADDE 3 - (l)

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

Bu YöDğged€

gcçen;

Bir yıl: İki yanlılı,
Bilimsel inübak Programı: Matematik ve fen bilimleri alanlanndaİi eksikleri tamamlarnaya
yönelik eğtim ve öğetim programını,

Bölüm: Marmaıa Üniversitesi Teknoloji Fakiiltesine bağlr bölümleri,
Dekaı: Marmara Üniversitesi Telooloji Fakültesi Dekanını,
Der§: Matematik, fızik vc kimya dersleıini,
Fakülte: Maİmara Ünivcrsitesi Teknoloji Fakültesini,
Fakiilte İntibak Sınıfı Komisyonu: Dekanrn görevlendidiğ dekan yardımcısı başkanhğında üç

öğctim üyesinden oluşan komisyonu,

intibak Sıııfları; Bitimsel inübak Progıamlarında okuyan öğrencilerden oluşan sırufları,
MToK: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurunılamu,
ÖsYs: Ö8İenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
Senato: Marınaxa Üniversitesi Senatoswıu,
Ünivcrsite: MarmaraÜnivcnitesini,
Yaz Okulu: Yaz döneminde uygulanaı bilimsel MTOK intibak destek prognırını ifade eder.

Biıimsel lwTok İntibak progrımına tıbi olın öğrenciler
MADDE 4 - (r) Fakültenin üsans programlanıa MToK kontenjanından kaydolan öğenciler muafıyet

srnavını geçmezlersc doğrudan Bilimsel İntibak Progıaııına tabi futulurlar.

Kayıt
MADDE 5 - (l)

Öğrenciler, Senato tarafindan beliıleneu akademik takvime göre her yanyl başında
kayıtlannı yenilcmck zorunıtadırlar. Öğenciler tüm kayıt yenileme işıcmterinin takibinden Ve tamanılaımasından
sorumludurlar.

(2)

Kaydını mazereti nedcni ile yenilemcycn öğenci, kayıt ycııilemcye ilişkin hususlarda Üniveısitenin

ilgili mevzııat

hfü ümlerinc tabidiİ.

Bilimsel MTOK İntibak programının süresi
MADDE 6 - (ı) Biuırısel iiıtibak Pıogıarnı biİ yıt süreli olup, b§an yıl

€sastna göre değertendiriıir. Bilimsel
intibak Programının sonunda başansız olan öğGoçiter, tekraı Bilimsel İnıibak Progranına tabi tııtulurlar.
(2) Öğencinin Bilim§el İntibak Pıogramında geçirdiğ öğrenim süresi kayıttı olduğu bölüm iÇin, 2547 Saylı

Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilerı siirelerin dışındadıı.

Bilimsel MTOK İntibak programının amacı, kapsamr ve progrımlan
MADDE 7 - (ı) Bilimsel intibak Pıognmının amacı, öğencilerin kaytlı olduklan ğğitimiiğTetim
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pıogJarnlarınrn öngöIdüğü matematik ve fen bilimleri alan]anndaki eksiklerini tamamlayarak oılan mühendislik
eğitiminc hazıı hale gdirmtiiir.
(2) Bilimsel İntibak Programında hangi derslerin okutulacağı r,e bunların haftal* süreleri Seııato tarafindan

belirleniı.

(3) Bilimsel intibak Programında eğitimiiğctim; ilgili bİimde, özelliklcrine göıc derslcr, ıcorik deısleı,
pratik çalışma, laboraful.ar çahşması ve ödev çalışmasr gibi uygrılamalardan oluşuı.
(4) Bilimsel intibak Proeİamrda eğitimjğotim; mate matik, fizik ve kimya derslerini içcrir- Ders
ağır[*lan; matematik "/o15, f|zikYo35 ve k|mya %20 şeklindedir.
(5) Bilimsel intibak Programınü bir yl süıcsincc okufulaçak dersler haftada en az on beş saat olarak
diizçnleniı. Ders saatleri ders ağırlıklan ile orannlı olaıak bçlirlenir Bu programlar, fakülte kurulu tarafından
kararlaştınhr.

(6) Bilimsel intibak Programrna tabi hıtutacak öğenciler seviyel€rine uygun intibak sınrflarına alınrılar.
Al,rıca, intibak şubeleri bir sıruftaki öğenci sal,ısı vc inıibak eğitim-öğİctiminin amacını gerçekleştiıecek şekilde
diizenleniı.
(7) Faktilte, intibak sınıflarının eğitim-iiğetim programlanna ait de§ müfredat prograınlannı haz:ırlayq
geliştirmek, eğitim-irğretim faaliyetterinin koordiıasyonunu sağlamak üzere Fakülte intibak §ıru{i Komisyonu
oluşturur.

Sınıvlır

MADDE E - (l) Bilimsel intibak Programında muıfiyet sınavları, ara srnavlar ve yıl sonu sınavı bu
yöneıgenin ekinde bulunan Bilimsel İntibak Pıogramı Başan AJ<rş Şemasına (Ek l) uygun olarak yapılır.

a) MuıIiyet slnıvı

Muafiyet §ınavı, her eğitim-öğrctim yılı başlnda ve sonunda bilimsel MToK intibak pıogramı
esas alınarak yapılır. Fakiilte intibak Sınıfi Komisyonu bu sınavın tarihini, yerini ve sınavda
görevtendirilecek öğetim elemanlarını belirleı.
2- Muafiyet sınavı, soru sayısı ders ağulıklanyla orantılı olaİak hazu|anan biİ tcst sınavıdrr.
3- Heı eğitim_iiğretim ylı başında yapılan muafiyet srnavına, o yıl MToK kapsamrnda bölümlere
kayıllanmış öğrencilcrle bçraber bir önceki eğitim-öğTetim },ılında devam koşulunu sağlayan ancak
l

-

başanlı olanıamış öğreuciler girer.
4- Heı öğetim yılı sonunda yapılan mııafiyct sınavına, Bilimsel intibak Progranunın dcvam şaftınr
ycrine getirip yl sonu sınavında başansız olan öğenciler girer.
5_ Muafiyet sınavt sonuçlan. öğencilerin bilgi seviyesinin tespitinde ve intibak sırufı şubelerinin
oluşhınrlma§ında kullanıIabilir.

b) Yıl

içi srnavlın

ı- Arı sınıvlır

a- Ara sınavlann amact, öğrenciİ yl sonu sınanna hazırlamaknr, b- Her
ders için ylda dört ara sınav uygulanıı.
e_ Her dersin Yıl içi Ders Sınav Puanı dört ara sııavın aritmetik ortalaması alınarak bolirleıir.

Aıa sınav tarihleri her akademik ytın başında ilan ediür.
e- Haklı ve geçerli sayılan biı mazcıeti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğencileı için,
durumlannı gerekli belge ile birlike sınavı izleyen beş iş günü içinde Fakiilteye yazılı
olaıak bitdiımelcri haİnde Fakülte Yönctim Kunrlu karan ile mazeret snavı yöneıgesine
bağlı kalınarak mazeıet §ınavı yapılu.
d-

c) Yıl

sonu §rnıvı

Yıl

sonu sınavı, öğTencinin yeterli intibak eğitimi alıp almadığnı ölçer, b- Soru
sayısı ders ağırlıklanyla orantılı olarak hazıIlanan bt test sınavıdu, e- Yıl sonu
sınavı tarihi her akademik yıtın başında ilan cdilir.
d- Devam prtını yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava alınmaz.
a-

(2) Muafiyet sınavı ve yılsonu slnavl Fakülte Kurulunca oluşfurulan Fakiilte intibak slnrfi Komi§yonu
edili ı,e yapılır.
(3) ara denemc sınavlarının ortalaması dahil olmak ilzere, sınavlar l00 puan üzerinden ve tamsay olarak

tarafindan oıganüe

değerlendirilir. Notlann verilmesindc ve aıa deneme sınavlannın ortalaııusınn hesabında yanm ve daha üukan
kesirleı tama iblağ cdilir.
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Yaz okulu

MADDE

9 - Fahitte Kurulu karan ile Bilimsel

MTOK İntibak

programr yaz okulu açılabitir.

Başan durumu

MADDE l0 - (t) Bilimset MTOK İntibak Programında her tiiıtü ölçme faaliyeti yüz tam puan üerinden
değertendiriliı.
(2) Muafiy€t sınavtnda elti veya üzeri puan alan öğeıciler Bilim§el htibak Prognmrndan başanlı kabul
edilir ve sınav sonuçu "S" harlli başan notu ile değtrlendirilif.
(3) Her ders için dön ara sınavın aritmctik onalamasından elde edilen Yıl İçi Ders Sınav Puanlan dcrslerin
ağlrtlk|anyla orıntllt olarak kullanı|arak Yıl içi Sınıv hunı hesaplanır,
(4) Bilinısel intibak Pıogramı başart nofu bu Yönergenin ekinde bulunan "Bilimsel İntibak Programı Başan
Puanının Hesaplanması Kıiterlerine'' (Ek 2) uygun şckiJde. Yıl İçi Sınav Puarun %50'si ile Yıl Sonu Sınavı
Notunun %50'si toplanmak suretiylc he§aplanlı. Hesaplamada 1anm ve daha yukan kesirler tama iblağ edilir.
(5) Bilinsel MTOK İntibak Pıogramı başan notu yiiz üzerinden elli puan ve iizeri olan öğenciler bilimsel
MTOK intibak eğitimindc başarılı kabul edilir ve sınav sonuçu "S" harfli başan nofu ile değ€rlendirilir.
(6) Bitimsel intibak Programı başan nofu etli puanrn altııda olan öğenciler bilimsel MToK intibak
eğitiminde başansz kabul ediliıler. Bu öğencilerden devam şartlnı yerine getiıenler yıl sonu sınavmdan en az on
iş günü sonra yapılacak olan mııafiyct srnauna velvcya bir sonraki öğctim ylının başında yapılacak olan muafiyot
sınavına girebilirleı.

(7) Bilimsel İntibak Progıamrnın sonunda başansız olan öğenciler tekraı Bilimsel intibak Progranuna tabi
futulurlaf. Progİamın tekrarında devam koşulu aranu. Bilimsel intibak Programının devam koşulunu yerine getiren
öğıencileı başarılı olana kadar muafiyet sınavlanna gireıler.
sınıvlarda mazeret hali
MADDE ll -(l) Bilimsel

İntibak programında sadece ara sınavlaıa ilişkin olarak, Marmarı Üniversitesi
Önlisans ve Lisaıs EğitimöğTetim ve Sınav Yönetmetiğinin mazeret haline ilişkin hükümleri uygulanır. Aıa sınav
haricindeki sınavlara nazeret smavt yapılinaz.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 12 {l) Bilinısel İntibak Pıogramında teorik dersleıe %70, uygulamalı derslere %8o orat nda

devam zorunluduı.

(2) Bilimsel İntibak Programuda devam şartını yerine getiren ancak baynsız olan öğıencileı. muafiyet

sınavIanna girebiIiIleI.

Kıyt

dondurını
MADDE 13 - ('l) Bilimsel

İnlibak Programında yı| tçkrannı g€rektirecek

kayıt dondurma talepleri Fakiilte

Yönetim Kurulunca karaıa bağlanır. Kaytt dondurma işlemi Bilimsel İntibak Programı bir akadeınik yılı
kapsadığıDdan ya!ıyıllık olarak yapılmaz.

Yönergede yer ıImıyan hususlar
MADDE 15 - Bu Yönergede yer alrnayan husustaı hakkrnda Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitiırı-Öğİetim ve sınav Yönetmeliği, M.Ü. Sınav ve Başan Değerlendirme Yönergesi, M.Ü. Yaz okutu
Yönetmeliği ve ilgili diğer mev-zuat hiikünıleri uygulanıı.

Yürürlükten kıldırılın yönerge
MADDE t 6 - Bu Yönerge ile 01102/20l2

tarihinde yiiriirlüğe girmiş olan Marmara Üniversiıesi Tcknoloji

FaKiltesi İntibak Programı Eğitim_Öğretim ve Sınav Yöneıgesi yiiriirliiliıen kaldınlmıştıı.

Yürürlük
MADDE l7

- Bu Yönerge, 20l7_20l 8 EğitimÖğretim },ılı başında yürürlüğe gireı.
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Yüİitme
MADDE l8

- Bu Yönerge hükümleri Marmara Ünivçİsitesi Reıİörü tarafından yürütiitit.

41,1

Lo

O

14
§t

+

ı,a
N

a
3

İl
a|
şl
Nl

fl

ş.l

Fl

+

ln

ü

ct

ıt
ş
f

+

Ln

O

ı
§

Ç

Ur.

l

\

U

§

a-,

§

+

a

a
+

+

§

r)§

F.

ğ6

a

Fl

+

^\

.İ

.§

İ

s
a.
L

e

N
I{,l

ğ

a
tr

l^İ\i

_i

;i

r'

i:

||

.-

^§3lti
:
9==,.
tr-.;E
;q.-;
|\|2

Q._jhllvl
'\

rq\V§

V1

EKİ: Bilinsel inlibak Programı Başarı Akış Şeması

Muafiyet

sınav puanı 2
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Puanı Z 5a

Muoİiyet\
sınavlanna
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