KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLĠMSEL ĠNTĠBAK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — (1) Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine Mesleki ve Teknik Orta
Öğretim Kontenjanından kaydolan öğrencilerin Bilimsel İntibak Eğitiminde ve sınavlarında uygulanacak esasları
belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 2009/15546
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3a) Üniversite
b) Rektör
c) Senato
d) Yönetim Kurulu
e) Fakülte Yönetim Kurulu
f) Ara Sınav
g) Yılsonu Sınavı
öğrencilerin katıldığı sınavı,
ı) Bütünleme Sınavı
girdiği sınavı,
i) Muafiyet Sınavı

: Karabük Üniversitesini,
: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
: Karabük Üniversitesi Senatosunu,
: Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
: Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulunu,
: Akademik yıl içerisinde yapılan sınavı,
:Eğitim-Öğretim yılının sonunda, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan
: Genel sınava, hakkı olup da katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrencilerin
: Bilimsel İntibak Eğitiminden muaf olmak için girilen sınavı,
ĠKĠNCĠ BÖLÜM

Bilimsel Ġntibak Eğitim ve Öğretimi
Madde 4 – (1) Öğrencilerin, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü matematik ve fen bilimleri
alanlarındaki eksikliklerini tamamlayarak onları mühendislik eğitimine hazır hale getirmektir.
Eğitim-Öğretimin Düzenlenmesi
Madde 5- (1)Teknoloji Fakültesi tarafından yürütülen Bilimsel İntibak Eğitimi; iki yarıyıl sürelidir. Final sınavı sene
sonunda yapılır.
(2)Bilimsel İntibak Eğitiminde hangi derslerin okutulacağı ve bunların haftalık süreleri Üniversite Senatosu tarafından
belirlenir.
(3)Bilimsel İntibak Eğitimine alınan öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarından ders
alamazlar.
(4)Öğrencinin Bilimsel İntibak Eğitiminde geçirdiği öğrenim süresi, kayıtlı olduğu bölüm için 2547 sayılı Kanununun
44. maddesinde belirtilen sürelerin dışındadır.
Muafiyet Sınavı Madde 6- (1) Bilimsel İntibak Eğitimine , daha önceki yıllarda başarısız olan, üniversite içi veya
dışından yatay geçiş yapan öğrenciler için muafiyet sınavı akademik yılın başında Teknoloji Fakültesi Yönetim
Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
(2)Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen derslerin saatlerinin, toplam ders saatleri içindeki oranı ile uyumlu
olarak hazırlanan bir test sınavıdır.
(3)Sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur.
Kayıt
Madde 7- (1) Senatoca belirlenen akademik takvime göre öğrenciler, her yarıyıl başında kayıtlı olduğu bölümün katkı
paylarını yatırarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını ödemeyen
öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

Devam Zorunluluğu
Madde 8- (1) Bilimsel İntibak Eğitiminde derslerin % 70'inden az olmamak koşuluyla devam zorunludur. Devam
durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.
(2) Okutulacak derslerin herhangi birinden devamsızlık oranı % 30'u aşan öğrenciler Bilimsel İntibak Eğitiminden
başarısız sayılır ve kendilerine yılsonu genel değerlendirmede harf notu olarak “K” harf notu verilir.
Sınavlar
Madde 9- (1)Bilimsel İntibak Eğitimi boyunca her yarıyılda iki Ara sınav ve Yılsonu sınavı yapılır.
(2) Sınavlar okutulan derslerin toplam ders saatleri içindeki oranı ile uyumlu olarak hazırlanmış test sınavlarıdır.
(3) Ara Sınavlar ve Yılsonu Sınavı: Ara sınavların ve Yılsonu sınavlarının tarih ve saati öğrencilere sınav
tarihinden 15 gün önce bölüm panolarında veya internet ortamında ilan edilmek suretiyle bildirilir. Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilen mazereti olan öğrencilere ara sınav için bir mazeret hakkı Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile verilir.
Başarının Belirlenmesi
Madde 10 – (1) Bilimsel İntibak Eğitimi süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Buna göre, bir öğrencinin güz ve bahar yarıyılı için yarıyıl sonu değerlendirme puanı, o yarıyıl içinde yapılan ara
sınavların toplamının %40’ı ile Sene sonu Final veya Bütünleme sınavının % 60'ı toplanarak hesaplanır.
(2) Öğrencinin her iki yarıyılda almış olduğu yarıyıl sonu değerlendirme puanlarının ortalaması 100 tam not
üzerinden 60 ve üstünde ise, öğrenci Bilimsel İntibak Eğitiminden başarılı sayılır ve “G” harf notu ile
değerlendirilir. Bunun dışında öğrenci başarısız sayılır ve “K” harf notu ile değerlendirilir.
(3) “K” harf notu alan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılacak olan muafiyet sınavına girebilir.
Yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenci Bilimsel İntibak Programından muaf tutularak 1. sınıftan eğitimine
başlar. Yapılan muafiyet sınavında başarısız olunması halinde Bilimsel İntibak Eğitimini 1 yıl daha tekrar etmek
zorunludur. İkinci tekrarda da başarısız olan öğrenciler, başarılı oluncaya kadar katkı paylarını yatırıp Öğretim yılı
başında yapılacak olan muafiyet sınavına girerler.
Sınav Sonucuna Ġtiraz
Madde 11- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en çok üç gün içinde ve sadece
maddi hata yönünden sınav sonucuna itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Teknoloji Fakültesi Dekanlığına yapılır.
Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim
elemanlarının da görüşü alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir.
Öğrenime Ara Verme Ġzni
Madde 12- (1) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan Bilimsel İntibak
Eğitimindeki öğrencilere Yönetim Kurulu Kararıyla bir defaya mahsus iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme izni
verilir. Bu öğrencilere Bilimsel İntibak Eğitimi bir yıl süreli olduğundan bir yarıyıl süre ile izin verilmez. Mazereti
kabul edilen öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılan Muafiyet Sınavına girerler. Muafiyet sınavında
başarılı olanlar 1.sınıfa devam ederler, başarısız olan öğrenciler son kez Bilimsel İntibak Eğitimine devam ederler;
bu durumda da başarısız olan öğrenciler başarılı oluncaya kadar katkı paylarını yatırıp Öğretim yılı başında
yapılacak olan muafiyet sınavına girerler.
Yönergede Yer Almayan Hususlar
Madde 13- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Karabük Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük Madde 12 – (1) Bu Yönerge 2011-2012 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme Madde 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

…………………………………………………………………………………………………………………
14/07/2011 tarih ve 2011/11-5 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

