SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Siirt Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama
Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Siirt Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programının
uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul
ve Esaslar” ile Siirt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu uygulama yönergesinde geçen;
a) Birim: Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni,
b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
c) İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Programını,
d) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
f) SİUZEM: Siirt Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğünü,
g) Üniversite: Siirt Üniversitesi’ni,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Yönetim Kurulunu
i) Yönetim Kurulu: İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu
İKİNCİ BÖLÜM
Program, Başvuru, Kayıt İşlemleri, Kayıt Hakkını Kaybetme ve Kayıt İptali
Program
MADDE 5 – (1) İLİTAM Programı, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve
SİUZEM iş birliği ile yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.
(2) Programın amacı; İlâhiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine
ulaşabilmeleri için uzaktan öğretim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması
sahibi olmalarını sağlamaktır.
Başvuru
MADDE 6 - (1) İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Açık öğretim Fakültelerinin İlahiyat Önlisans programları veya İlahiyat Meslek
Yüksekokulları mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını başarı ile
tamamlayarak önlisans diploması almış olmak,
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b) Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,
c) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile
yapılmaktadır.
d) Öğrencilerin önlisans programı mezuniyet notlarının 4'lük sistemden 100’lük sisteme
dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.
Kayıt işlemleri
MADDE 7 - (1) Kayıt için gerekli bilgi ve belgeler http://ilahiyat.siirt.edu.tr/ veya
https://uzaktanegitim.siirt.edu.tr/ adresinden ilan edilir.
(2) Öğrenci katkı payı ve uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenler ilgili dönemde ders kaydı
yapamazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim
yılı/yarıyılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Uzaktan eğitim öğrenim ücretini
ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.
(4) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim
yılı/yarıyılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt
yenilenmeyen yıl/yarıyıl toplam öğretim süresinden sayılır. Haklı ve geçerli bir nedenle kayıt
süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen
beş iş günü içerisinde İlahiyat Fakültesine başvurmaları ve ilgili birim yönetim kurulunca
mazeretlerinin uygun görülmesi halinde kayıt işlemi yapılır.
(5) Öğrenci, hiç almadığı ders/dersleri öncelikle almak zorundadır. Bu dersler farklı
dönemlerde ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait
dersleri alır. Derslerin toplamı öğrenci danışmanının onayını almak kaydıyla her yarıyılda en
az 30 AKTS, üçüncü yarıyıldan itibaren şartları sağlaması durumunda en çok 45 AKTS, yaz
okulunda açılan derslerden ise en çok 3 dersi geçmemek şartıyla en fazla 16 AKTS kredilik
derse kayıt yaptırabilir.
(6) Ders kayıt işlemleri ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.
Kayıt hakkını kaybetme ve kayıt iptali
MADDE 8 - (1) Kesin kayıtlarla ilgili olarak bu uygulama yönergesinde belirtilen şartları
yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.
(2) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Esasları, Dersler, Sınavlar ve Değerlendirilme Esasları
Öğretim Esasları
MADDE 9 - (1) İLİTAM programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans
tamamlama programı olarak yürütülmektedir. Program yarıyıl esasına göre yürütülmekle
birlikte İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun kararı ile yıl esası da
uygulanabilir.
b) İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır.
c) Öğrenciler, uzaktan eğitim öğrenim ücretini ödeyip kayıt yeniledikleri sürece, sınırsız
devam ve sınav hakkından yararlanırlar.
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Dersler
MADDE 10 - (1) İLİTAM Programında okutulacak olan dört yarıyıllık lisans dersleri ve bu
derslerin kredi saatleri ekte belirtildiği gibidir.
(2) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders materyalleri,
iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.
(3) Öğrencilere SİUZEM denetiminde yapılacak program çerçevesinde; dersler öğretim
elemanları tarafından uzaktan öğretim sistemi üzerinden canlı olarak verilir. Ayrıca canlı
derslerin kayıt tekrarları, asenkron video materyaller ve metin içerikler öğrencilere verilecek
şifrelerle günün her saatinde erişime açıktır.
(4) Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce (gerek görülürse)
açılacak olan bir haftalık “Yüz yüze öğretime” alınırlar.
(5) Yüz-yüze öğretim İlahiyat Fakültesi tarafından belirlenen salonlarda, derse giren öğretim
elemanlarınca yürütülür.
Sınavlar
MADDE 11 - (1) Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için en az bir ara, bir yarıyıl/yılsonu
sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır.
(2) Ara sınavların internet ortamında çevrimiçi gözetimsiz olarak yapılmaları esastır, ancak
birimin gerek görmesi durumunda belirleyeceği yerlerde yüz yüze yapılabilir. Yarıyıl sonu ve
bütünleme sınavları ise İlahiyat Fakültesi’nin belirlediği yerlerde yüz-yüze yapılır.
(3) Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağı İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Kararı
ile belirlenir.
(5) Sınavlarda uygulanacak kurallar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen sınav
kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Fakülte Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.
(6) Ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü
içerisinde ilgili dekanlığa başvurmaları ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
kabulü hâlinde mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sınav hakkı
verilmez. Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere, aynı
yarıyıl içerisinde, birim tarafından tespit ve ilân edilen gün ve saatte yapılır.
(7) Cumartesi ve pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav
yapılamaz.
(8) Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere güz ve bahar
yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate
alınmadan değerlendirilir.
Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 12 - (1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle
elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
(3) Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte
değerlendirilmesiyle belirlenir.
a) Herhangi bir aktivite yapılmamışsa, ders başarı notunun hesaplanmasında; internet
üzerinden yapılan ara sınavların ortalamasının %20’si gözetimli yapılan yılsonu/bütünleme
sınavının %80’i esas alınır. Gözetimli yapılan ara sınavların ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu
veya bütünleme sınavında %60’ı esas alınır.
b) Yıl içindeki ödev, proje gibi aktivitelerin yapılması halinde bu aktivitelerin başarı notuna
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katkı oranı, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenerek Fakülte Yönetin Kurulu kararı ile
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilerek ayrı bir not olarak otomasyon sistemine girilir.
(4) Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme
sınavında tam not 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) not almış olması ve ders başarı notunun
tam not 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) olması gerekir.
(5) Bir öğrenciye verilecek başarı notları ve dereceleri şöyledir:
NOT
ARALIĞI
90-100
86-89
81-85
76-80
70-75
65-69
60-64
57-59
54-56
50-53
0-49

HARF
NOTU
KATSAYI
DERECELER
AA
4,00
GEÇER
AB
3,75
GEÇER
BA
3,33
GEÇER
BB
3,00
GEÇER
BC
2,75
GEÇER
CB
2,33
GEÇER
CC
2,00
GEÇER
CD
1,75
KOŞULLU GEÇER
DC
1,33
KOŞULLU GEÇER
DD
1,00
KOŞULLU GEÇER
FF
0,00
GEÇMEZ
F2
GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ
(6) Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve
genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması
2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmek için notu CD ve altı
olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.
Sınav notuna itiraz
MADDE 13 - (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not
değiştirilemez.
(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Siirt Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca -gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve SİUZEM
Müdürlüğünün teknik görüşü de alınarak- sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde
maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata olup olmadığı, ilgili öğrenciye
en geç otuz gün içinde duyurulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyet, Yatay Geçiş, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Mezuniyet ve Adrese Bildirme
Muafiyet
MADDE 14 - (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü
almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde
bulunamazlar.
Yatay geçiş
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MADDE 15 - (1) Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön
Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılır.
Kayıt dondurma
MADDE 16 - (1) Öğrencilerin kayıt dondurma işlemleri Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Kayıt dondurulan süre,
eğitim öğretim toplam süresinden sayılmaz.
İlişik kesme
MADDE 17 - (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin İLİTAM programı ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
b) Öğrencinin, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt
yenilemeyen öğrenci için ilgili birimin teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla
öğrencinin ilişiği kesilir.
Mezuniyet
MADDE 18 - (1) İLİTAM programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere
lisans diploması verilir.
(2) Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek
üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma
verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.
(4) İLİTAM programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması; 80-89 arası
olan öğrenciler onur, 90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun
olurlar.
Adrese bildirme
MADDE 19 - (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği
ikamet adresi ve e-posta adresine yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken
bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik
adres vermiş olan öğrenciler, kurumda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde,
kendilerine bildirim yapılmış sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Öğretim giderleri ve materyal ücreti
MADDE 20 – (1) İLİTAM Programına kesin kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ve materyal
ücreti öderler.
(2) Yatay geçiş dışında her ne sebeple olursa olsun (katkı payı/öğrenim ücreti/materyal ücreti)
yatırılan ücretin geri iadesi yapılmaz.
(3) Öğretim giderlerinin tutarı ve ödeme koşulları, her öğretim yılı için Siirt Üniversitesi
Yönetim Kurulunca belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumlarında
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları ile Siirt Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu uygulama yönergesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren
uygulanmak üzere Üniversite Senato’sunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu uygulama yönergesi hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü adına
İlahiyat Fakültesi Dekanı ve SİUZEM Müdürü birlikte yürütür.
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