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Üniversitemiz Senatosu'nun 16/7/2020 tarihli ve 2020/8 nolu toplantısında alınan 7 sıra 
sayılı karar aşağıya çıkarılmıştır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.
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Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19/6/2020 tarihli ve 
40512 sayılı yazısında belirtilen 18/6/2020 tarihli ve 2020/6 nolu 
Fakülte Kurulu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar okundu.

Yapılan görüşmelerde; İlahiyat Fakültemizin “Kocaeli Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı Uzaktan 
Öğretim Yönergesi”nin, Fakülteden geldiği güncellenmiş şeklinin 
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
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Amaç

MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılacak

olan İLİTAM Uzaktan Öğretim Programında uyulacak esasları belirlemektir.

Dayanak ve kapsam

MADDE 2- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 inci maddesinin (a), (c) ve l2 nci

maddesinin (d). (e). (fl. (h) ve (t) lıkraları ile Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ve ayrıca 2547 sayılıı Yükseköğretim Kanunu'nun 4l l l/t sayılı

Kanunla Değişik 44 üncü maddesi gereğince hazırlanan bu Yönerge, Uzaktan Öğretim Programının

işleyiş ilkelerini içerir.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

b) Öğrenci: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İLİTAM Programına kayıtlı öğrenciteri.

c) Program: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İLİTAM Uzaktan Ögretim Programını,

ç) Sunucu: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesini.

d) Yöneımelik: Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğrelim Yönetmeliğini.

e; Üniversiıe: Kocaeli Üniversitesini

ifade eder.

Programa giriş, kayıt şart|arı ve öğrenim süresi

MADDE 4- (1) Programa kaylt ve kabul işlemleri, Yönetmelikte yer alan hükiiırnlere göre

yapıhr.

(2) Normal öğretim süresi 2 yı|, azami süre ise 4 yıldır. Ek süreler, Yönetmeliğin 5 inci

maddesinde yer alan hükümlere göre verilir,

Ders kaydı ve öğrenci katkrsı

MADDE 5- (l) Ders kaydı ve öğrenci katkısı aşağıdaki gibi yürütülür:

a) Ders kaydı, internet üzerinden veya öğrencinin isteği doğrultusunda Fakültede danışman

gözetiminde yapılır.
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b) Ders kayıt işlemleri, Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır.

c) Öğrenciler, ders kaydı yaptırmadan önce İtahiyat Fakültesi için 1l Temmuz 2020 larih ve

2755 sayı|ı Cumhurbaşkanı Karan gereği *2020-2021 Egitim Ögretim Yılında Yükseköğretim

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve

Ögrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararı"nda yer alan uzaktan öğretim öğrencileri için belirlenen

öğrenim ücretlerini yatırırlar."

Dersler ve ders alma

MADDE 7- (l) Dersler ve ders alma ile ilgili olarak Yönetmeliğin |4, 16, 17, l8, l9,20,2l,

22 ve 23 üncü maddelerinin hükümleri uygulanır.

Danışmanlık hizmetleri

MADDE 8- (1) Danışmanhk hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütüliir:

a) Her öğrenciye Fakülte öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.

b) Her ders için aktif olarak ders veren Fakülte öğretim elemanlarından bir ders danışmanı

görevlendirilir.

c) Gerektiğinde, Üniversite içinden veya dışından, alanında uzman olan kişiler de ders

danışmanı olarak görevlendirilebilir.

ç) Ders danışmanları, gerekli görüldüğünde intemet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla

ve forumda sorumlu olduğu derse ait soruları cevaplamakla yükümlüdürler,

Duyurular

MADDE 9- (l) Duyurular aşağıdaki gibi yapılır:

a) Eğitim-öğretim ile ilgili ttlm resmi duyurular, öğrencilere intemet üzerinden ve Fakültenin

ilan panosunda yapılır.

b) Ders danışmanlanna ait özel duyurular, internet üzerinden veya danışman bilgi sistemi

aracılığıyla biIdirilir.
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Öğretim dili

MADDE 6- (l) Programda Öğretim dili Türkçe'dir.

İnternet üzerinden yazrlr haberleşme

MADDE l0- (l) İntemet üzerinden yazıh haberleşme aşağıdaki şekilde olur:

a) Öğrenciler, eğitim-öğretimleri konusunda karşılaşacakları her türlü sorunlarını akademik

danışmanlanyla intemet üzerinden görüşiirler.

b) Öğrenciler ve ders danışmanları, intemet üzerinden karşılıklı iletişim kurarlar.



Sınavlar

MADDE 12- (1) Sınavlar aşağıdaki gibi yürütülür:

a) Ögrenciler, kayıt yaptırdlkları derslerden bir ara sınava, bir yarıyıl sonu sınavtna ve bir de

bütünleme sınavına girerler. Yarıyıl sonu ve bütiinleme sınavlarr çoktan seçmeli test usulü veya açık

uçlu soru sınav tekniğiyle Fakültede veya Fakülte yönetiminin belirlediği binalarda yapılır. Başarı

notu en az DC olup notunu yfüseltmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavına girerler.

b) Ara sınav, eğitim-öğretim döneminde, sınav, ödev veya proje şeklinde çevrimiçi olarak

uygulanır. Ara sınav notunun öğrencinin başarı notundaki payı %20'dir. İlgili egitim-Ogretim yılı

başında Fakülte Kurulu tarafından ara sınavların yiz yize yapılmasına karar verebilir. Bu durumda

ara sınav notunun öğrencinin başarı notundaki payı %40 olarak hesaplanır.

c) Sınav tarihleri, akademik takvim içerisinde yer a|ır. Ögrencilere intemet üzerinden

duyurulur.

ç) Bir öğrencinin başan notu, dersin ara sınav notunun %o20'si ile yarıyıl sonu veya bütiinleme

sınav notunun %80'nin toplanması ile elde edilir. Ara sınav yiz yize yapılması durumunda dersin

ara sınav notunun Vo40'ı i|e yarıyıl sonu veya bütünleme snav notunun %o60'nın toplanması ile elde

editir. Bu hükmüm dışında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin-hükümleri uygulanır.

Kayıt yenileme, ders muafiyeti ve mazeretler

MADDE t3- ( l ) Ders mualiyetinde Kocaeli Üniversitesi Muafiyel ve İntibak Yönergesinin

hükümleri, kayıt yenilemede ve mazeretlerde ise Yönetmeliğin 12 nci maddesinin hükiirnleri

uygulanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 14_ (! ) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin canh derslere %70

oranında devam etmeleri zorunludur. Bu konuda Yönetmeliğin 17 nci maddesinin hükümleri

uygulanır.

Öğrenci hizmetleri

MADDE l1- (l) Öğrenci hizmetleri aşağıdaki gibi yürütülür:

a) Ögrenciler, Fakültesi ile ilgili öneri, şikAyet ve taleplerini kurum e-maili veya Talep

yönetim sistemi iZerinden iletirler.

b) Öğrencilere; Eğitim Planları. Uzaktan Ögretim Yönergesi, Yönetmelik ve etkileşimli ders

malzemeleri intemet üzerinden yayınlanır.

c) Öğrenciler, alacakları her türlü akademik ve idari hizmetlere intemet üzerinden ulaşırlar.
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Yatay geçişler

MADDE 15- (1) Bu programdan, örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılamaz.

Ancak, uzaktan öğretim programları arasında yatay geçiş yapılabilir ve Yönetmeliğin 9 uncu

maddesinin hükümleri uygulanır.

Öğrenci hakları

MADDE 16- (l) Öğrencilere, bir öğrenci kimlik karn verilir. lJzaktan Öğretim Programı

kapsamında öğrenim gören Fakülte öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak ijzere azami

öğretim si,iresi boyunca bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. Ek süreler ile ilgili Yönetmeliğin

5 inci maddesinin hükiimleri uygulanır.

Disiplin işleri

MADDE 17- (1) Öğrencilerin disiplin işteri Yükseköğretim Kurulu tarafindan çıkarılan
Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 19- (l) Mezuniyet ve diploma işlemleri aşağıdaki gibi yürütüliir:

a) Öğrenciler, öğretim planında yer alan derslerin tamamından başarılı olmaları halinde lisans

diploması almaya hak kazanırlar.

b) Öğrenci diplomaları için Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinin hükümteri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- ( l ) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği |61712020 tarihinden

itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (|) Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür
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Kayıt silme ve sildirme

MADDE 18- (1) Öğrencilerin kayıtlarının silinmesi hususunda Yönetmeliğin 39 uncu

maddesinin hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yönetmeliğin ilgili
maddelerinin hükümleri uygulanır.

kou
Vurgu


