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Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan V. Prof. Dr. Mehmet SALTAN başkanlığında 

aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. 

 

KARARLAR: 

 

01- Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı 

Programı Yönergesinde Değişiklik Yapılması. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı 

Yönergesinde aşağıda karşılaştırma cetvelinde belirtilen değişikliklerin kabulüne ve konunun 

Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi. 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Değişiklikleri 

Karşılaştırma Cetveli 

Eski Hali Yeni Hali 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 — (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi bölümlerine Mesleki ve Teknik Orta Öğretim 

Kontenjanından(MTOK) kaydolan öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Sınıfı 

Programında ve sınavlarında uygulanacak esasları belirlemektir. (2) Bu yönerge, 

Bilimsel Hazırlık Sınıfı öğrencilerini kapsar. 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 —  

(1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine 

Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kontenjanından(MTOK) kaydolan öğrencilerin Muafiyet Sınavı, 

Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programında ve sınavlarında uygulanacak esasları belirlemektir.  

(2) Bu yönerge, Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı öğrencilerini kapsar. 

Bilimsel hazırlık sınıfı programına tabi olan öğrenciler  

Madde 4 – Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi lisans 

programlarına MTOK kontenjanından MF4 puan türü ile kaydolan öğrenciler 

Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programına tabi tutulurlar. 

Bilimsel hazırlık sınıfı programına tabi olan öğrenciler  

Madde 4 – Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi lisans programlarına MTOK 

kontenjanından yerleşen adaylardan muafiyet sınavında başarılı olamayanlara bir yıllık 

Matematik, Fizik ve Kimya derslerinden oluşan bilimsel hazırlık sınıfı programı uygulanır. 

Hazırlık sınıfı programı süresi öğrenim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

Sınavlar 

Madde 9- Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programında ara sınavlar ve yıl sonu sınavı 

yapılır. 

1-Ara Sınavlar 

a-Ara sınavların amacı öğrenciyi yıl sonu sınavına hazırlamaktır. Sınavlar 

çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. 

b-Yılda en az 3 ara sınav uygulanır. 

c-Ara sınavlar iki ayrı günde yapılır. Matematik sınavı ayrı bir oturumda , fizik 

ve kimya sınavı ise birlikte ayrı bir oturumda yapılır. Birinci ara sınav güz 

yarıyılı vize döneminde ikinci ara sınav güz yarıyılı sonunda ve üçüncü ara sınav 

ise bahar yarıyılı vize döneminde yapılır. 

d-Üç ara sınavın aritmetik ortalaması alınarak vize notu belirlenir. 

e-Ara sınav tarihleri sınav dönemlerinden önce ilan edilir. 

2-Yıl Sonu Sınavı  

a-Yıl sonu sınavı öğrencinin yeterli bilimsel hazırlık eğitimi alıp almadığını 

ölçer. 

b-Ders yıllık bir ders olduğundan bahar yarıyılı final döneminde yapılacak yıl 

sonu sınavı tüm konuları kapsar. Sınavda ders ağırlıklarıyla orantılı olarak 

hazırlanan bir test uygulanır. 

c-Yıl sonu Sınavı tarihi akademik takvime göre yılın başında ilan edilir. 

d-Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava alınmaz. 

e-Yıl sonu sınavı Fakülte Kurulunca oluşturulan sınav komisyonu tarafından 

yapılır. 

f-Sınavlar 100 puan üzerinden ve tamsayı olarak değerlendirilir. 

 

 

 

 

Sınavlar  

MADDE 9 –Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programında; muafiyet sınavı, ara sınavlar, yılsonu sınavı ve 

bütünleme sınavı yapılır.  

1- Muafiyet Sınavı  

a-Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programına ilk kez kayıt yaptıran, daha önceki yıllarda başarısız olan, 

devamsızlıktan kalan, üniversite içi veya dışından yatay geçiş yapan öğrenciler için muafiyet 

sınavı akademik yılın başında Teknoloji Fakültesi Fakülte Yönetim kurulunca belirlenen esaslar 

çerçevesinde yapılır. Muafiyet sınavı Senato tarafından belirlenen derslerin saatlerinin, toplam 

ders saatleri içerisindeki oranı ile uyumlu olarak hazırlanan bir test sınavıdır. Sınavda 100 puan 

üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Sınıfı Eğitiminden Muaf tutulur. 

b- Muafiyet sınavı, her eğitim-öğretim yılı başında bilimsel hazırlık sınıfı programı müfredatı esas 

alınarak yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu bu sınavın tarihini, yerini ve sınavda görevlendirilecek 

öğretim elemanlarını belirler.  

c-  Muafiyet sınavı, soru sayısı ders ağırlıklarıyla (Matematik %47, Fizik %33 ve Kimya %20) 

orantılı olarak hazırlanan bir test sınavıdır.  

d- Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mücbir sebepler dışında, bilimsel hazırlık sınıfı 

programı muafiyet sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.  

2- Ara Sınavlar  

a- Ara sınavların amacı, öğrenciyi yıl sonu sınavına hazırlamaktır. Öğrencinin bilimsel hazırlık 

eğitimi başarısını ölçmede % 40 oranında etkilidir. Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde yapılır.  

b- Her ders için ayrı ayrı uygulanır.  

c- Her ders için birinci dönemde 2 ve ikinci dönemde 1 ara sınav uygulanır.  

d- Birinci ara sınav, güz dönemi ara sınav döneminde yapılır. İkinci ara sınav, güz dönemi yarıyıl 

sonu sınav döneminde yapılır.  Üçüncü ara sınav ise bahar dönemi ara sınav döneminde yapılır.  

e- Üç ara sınavın aritmetik ortalaması alınarak vize notu belirlenir. 

3- Yıl Sonu Sınavları 

a-Yıl sonu sınavları, öğrencinin bilimsel hazırlık eğitimi başarısını ölçmede % 60 oranında 

etkilidir.  

b- Her ders için ayrı ayrı uygulanır.  

c-Ders yıllık bir ders olduğundan bahar yarıyılı final döneminde yapılacak yıl sonu sınavları tüm 

konuları kapsar. 

d- Yıl sonu sınavları, Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Takvimi’nde belirtilen bahar 

dönemi yıl sonu sınav döneminde yapılır.  

e- Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bu sınavlara alınmazlar.  

e- Yıl sonu sınavları, okutulan derslerin toplam ders saatleri içindeki yüzde (%) oranı ile uyumlu 

olarak hazırlanmış test sınavı şeklinde yapılır.  

4- Bütünleme Sınavları 

Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programında devam şartının yerine getirip Yılsonu sınavlarına göre 

başarısız olan öğrenciler için Akademik Takvim’de belirtilen bahar dönemi bütünleme sınavları 

süresinde bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavlarında alınan notlar yılsonu sınavları notu 

yerine geçerlidir. 

 

 

Devam zorunluluğu 

Madde 10 — Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programında, en az % 70 devam 

zorunluluğu vardır. Devamsızlık oranı % 30'u aşan öğrenciler Bilimsel Hazırlık 

Sınıfı Programından başarısız sayılır, yıl sonu genel değerlendirmesinde harf 

notu olarak NA verilir ve bu öğrenciler Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programını 

tekrar ederler. 

 

Devam zorunluluğu 

Madde 10 — Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programında, her dersten en az % 70 devam zorunluluğu 

vardır. Herhangi bir dersten devamsızlık oranı % 30'u aşan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Sınıfı 

Programından başarısız sayılır, yılsonu genel değerlendirmesinde harf notu olarak NA verilir.  
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Başarının belirlenmesi 

Madde 11 – Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı süresince her türlü ölçme 

faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yıl 

sonu değerlendirme puanı, arasınav puanının %40’ı ile yıl sonu sınavının % 60'ı 

toplanarak hesaplanır. Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı başarı puanının 

hesaplanmasında hesaplama sonucu kesir sayıları 0,5 veya üzeri ise üst 

tamsayıya, aksi takdirde alt tamsayıya yuvarlanır. 

Öğrencinin yıl sonu değerlendirme puanı 100 tam not üzerinden 60 ve üstünde 

ise, öğrenci Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programından başarılı sayılır ve G harf notu 

ile değerlendirilir. Bunun dışında öğrenci başarısız sayılır ve K harf notu ile 

değerlendirilir. Bu öğrencilerden devam şartını yerine getirenler gelecek yıl 

sadece dersin sınavlarına girerler, devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler ise 

Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programını tekrar ederler. 

 

Başarının belirlenmesi 

Madde 11 – Programı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.  

Bilimsel Hazırlık dersinin vize notu Matematik dersi vize notunun  %47’si, Fizik dersi vize 

notunun %33’ü ve Kimya dersi vize notunun %20’si toplanarak belirlenir.   

  

Bilimsel Hazırlık dersinin yıl sonu notu Matematik dersi vize notunun  %47’si, Fizik dersi yıl 

sonu notunun %33’ü ve Kimya dersi yıl sonu notunun %20’si toplanarak belirlenir.   

 

Buna göre, bir öğrencinin yılsonu değerlendirme puanı, yılsonu notunun  %40’ı ile yılsonu 

notunun % 60'ı toplanarak hesaplanır. Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı başarı puanının 

hesaplanmasında hesaplama sonucu kesir sayıları 0,5 veya üzeri ise üst tamsayıya, aksi takdirde 

alt tamsayıya yuvarlanır. 

Öğrencinin yılsonu değerlendirme puanı 100 tam not üzerinden 60 ve üstünde ise, öğrenci 

Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programından başarılı sayılır ve G harf notu ile değerlendirilir. Bunun 

dışında öğrenci başarısız sayılır ve K harf notu ile değerlendirilir. K harf notu olan öğrenciler bir 

sonraki Öğretim yılının başında yapılacak muafiyet sınavına yeni kayıt olacak öğrencilerle birlikte 

girebilir. Muafiyet sınavından da başarısız olan öğrencilerden devam şartını yerine getirenler 

gelecek yıl sadece dersin sınavlarına girerler, devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler ise Bilimsel 

Hazırlık Sınıfı Programını tekrar ederler.  

 

 

Sınavlarda mazeret hali, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz  

Madde 12 – (1) Mazereti nedeniyle sınavlara katılamayan öğrencilerden sınav 

tarihinden itibaren bir hafta içerisinde dekanlığa başvuranlara fakülte yönetim 

kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. 

Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını aynı yarıyıl içinde 

dekanlıkça belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. 

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav tarihini takip eden bir 

hafta içerisinde sınav sonuçlarını ve kağıtlarını Fakülteye teslim eder.  

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde Fakülteye 

dilekçe vererek itiraz edebilir. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz 

üzerine sınav kâğıdı ders sorumlusu tarafından konunun kendisine intikal 

ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve 

gerekçeli olarak Fakülteye bildirilir. Not değişikliği ancak Fakülte Yönetim 

Kurulunun onayıyla yapılabilir. 

 

 

Sınavlarda mazeret hali, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz  

Madde 12 – (1) Sağlık, doğal afet ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri 

nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrencilerden sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde 

Fakülteye başvuranlara fakülte yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret 

sınavı hakkı tanınır. Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını aynı yarıyıl içinde 

Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. 

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav tarihini takip eden bir hafta içerisinde 

sınav sonuçlarını Fakülteye teslim eder.  

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde Fakülteye dilekçe vererek 

itiraz edebilir. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı ders 

sorumlusu tarafından konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde 

incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Fakülteye bildirilir. Not değişikliği ancak Fakülte 

Yönetim Kurulunun onayıyla yapılabilir. 

 

 

 


