
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

DERS VE SINAV FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

 
I. GENEL ESASLAR 

1. Yüz yüze yapılacak derslerde öğrenci ve öğretim elemanları için HES kodu üzerinden kişilerin 

aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) 

veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. 

2. Fakültemizde Çevrimiçi (online) işlemlerin tamamı PERCULUS PLUS üzerinden 

yürütülecektir. 

3. Yarıyıl içi değerlendirmeler (vize/ara sınavlar) eş zamanlı çevrimiçi (online) yapılacaktır. 

4. Yarıyıl sonu (Final) ve Bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır. 

5. Final ve Bütünleme sınavları öncesi tüm öğrencilerden aşı olmayanların sınavdan 48 saat önce 

alınmış PCR testi sorgulaması yapılacaktır. 

6. Hazırlık sınıfları hariç diğer bütün birimlerde yıl içi değerlendirmelerin %20’si ile yıl sonu 

değerlendirmelerinin (final/Bütünleme) %80’ni alınarak başarı notu hesaplanacaktır. 

7. Yüz yüze yapılacak olan dersler blok yapılmayacaktır. Blok dersler en az 30 en fazla 40 

dakikalık iki oturumda yapılacaktır. Her oturum arasında en az 15 dak. ara verilecektir. 

8. Ara, final ve bütünleme sınavları hafta sonları da yapılabilecektir. 

9. Çevrimiçi ile yüz yüze ve eş zamanlı çevrimiçi (hybrid) olarak yapılan derslerde internet alt 

yapısı ve teknik donanım eksikliğinden öğrenciler sorumlu olacaktır. Sınavlarda irternet yokluğu, 

internet kesintisi ve teknik arızalar mazeret olarak kabul edilmeyecektir. 

10. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz taleplerini en geç 03 Aralık 2021 tarihine kadar kayıtlı 

oldukları bölüm/program başkanlıklarına iletmeleri gerekmektedir. 

 
II. HAZIRLIK SINIFLARI 

1. Dersler yüz yüze ve eş zamanlı çevrimiçi (hybrid) yapılacaktır. 

2. Kısa sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı (Final) yüz yüze yapılacaktır. Kısa sınavlar için telafi sınavı 

yapılmayacaktır. 

3. Sadece vize sınavı eş zamanlı çevrimiçi yapılacaktır. 

 
III. İLAHİYAT BÖLÜMÜ 

1. Aşağıda belirtilen derslerin dışındaki bütün dersler yüz yüze ve eş zamanlı çevrimiçi (hybrid) 

yapılacaktır. 

Tamamen eş zamanlı çevrimiçi yapılacak dersler: 

 Türk Dili I 

 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük I 

 İngilizce I 

 Seçmeli I 

 Seçmeli III 

 Seçmeli VII 

Tamamen Yüz Yüze Yapılacak Dersler 

 Kur'an Okuma ve Tecvid III 

 Kur'an Okuma ve Tecvid V 

 Kur'an Okuma ve Tecvid VII 

 Bitirme Çalışması 

 Öğretmenlik Uygulaması I 

 Özel Öğretim Yöntemleri 

 
IV. İLİTAM 

1. Bütün dersler eş zamanlı çevrimiçi yapılacaktır. 

2. Yarıyıl içi değerlendirme eş zamanlı çevrimiçi yapılacaktır. 

3. Yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları akademik takvime uygun olarak yüz yüze 

yapılacaktır. 

4. Canlı derslere %70 oranında devam mecburiyeti vardır. 

Dekanlık 


