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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Bayburt Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama
Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları; Bayburt Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama
Programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin
Usul ve Esaslar” ile Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) BAYUZEM: Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğünü,
b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
c) İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programını,
ç) ÖİDB: Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
d) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bayburt Üniversitesi’ni ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Program, Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
Program
MADDE 5 - (1) İLİTAM Programı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve BAYUZEM işbirliği ile
yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.
(2) Programın amacı; İlâhiyat Önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine
ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve Bayburt Üniversitesi
lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.
Başvuru
MADDE 6 - (1) İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır;
a) Açık öğretim Fakültelerinin İlahiyat Ön lisans programları veya İlahiyat Meslek Yüksekokulları
mezunu olmak yada bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayarak İlahiyat
Önlisans diploması almış olmak,
b) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri Yüksek Öğretim Kurumu tarafından merkezi
yerleştirme esasına göre yapılır.
Kayıt işlemleri
MADDE 7 - (1) Kayıt için istenen belgeler www.bayburt.edu.tr adresinden ilan edilir.

Kayıt hakkını kaybetme ve kayıt iptali
MADDE 8 - (1) Kesin kayıtlarla ilgili olarak bu Uygulama Esaslarında 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.
Kayıt yenileme
MADDE 9 - (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her
öğretim yılı/yarıyılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
(2) 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.
(3) Öğrenci katkı payını veya uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenler ilgili döneme ders kaydı
yapamazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim, Dersler, Yeterlikleri Tamamlama,
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Öğretim
MADDE 10 - (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.
Dersler
MADDE 11 - (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders
malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.
(2) İlgili dönemde hangi derslerde yüz yüze öğretim yapılacağı Fakülte Kurulunca belirlenir.
(3) Öğrencilere BAYUZEM denetiminde yapılacak program çerçevesinde; dersler öğretim
elemanları tarafından canlı olarak verilir. Verilen derslerin, kaydedildikten sonra öğrencilere
verilecek şifrelerle günün her saatinde banttan takip etme imkanı sağlanır.
(4) Öğrenciler, yapılması durumunda her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce
açılacak olan bir haftalık “Yüz yüze öğretime” alınır. Yüz yüze öğretime katılmayan öğrenciler
yarıyıl sonu sınavlara alınmaz.
(5) Yüz yüze öğretim İlahiyat Fakültesi tarafından belirlenen salonlarda, derse giren öğretim
elemanlarınca yürütülür.
Sınavlar
MADDE 12 - (1) Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu
sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır.
(2) Ara sınavlar yüz yüze gözetim altında veya uygun görülmesi halinde internet ortamında, dönem
sonu sınavları ise gözetim altında yapılır.
(3) Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde BAYUZEM’in önerisi doğrultusunda İlahiyat
Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Bayburt Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.
(5) Mazeret Sınavı, gözetim altında yapılacak olan ara sınavlara giremeyen öğrenciler için verilir.
İnternet ortamında yapılan Ara sınavlar için ise mazeret sınav hakkı verilmez.
(6) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.
Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 13 - (1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yıl sonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte
değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
(3) Ders başarı notunun hesaplanmasında;

a) İnternet üzerinden yapılan ara sınavların ortalamasının %15’i,(yüzde on beş) gözetimli yapılan
yılsonu/bütünleme sınavının %85’i (yüzde seksen beş) esas alınır.
b) Gözetimli yapılan ara sınavların ortalamasının %40’ı (yüzde kırk) yarıyıl sonu veya bütünleme
sınavında %60’ı (yüzde altmış) esas alınır.
(4) Öğrencilere kayıtlı oldukları derslerde gösterdikleri başarı için, Bayburt Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan harf
notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.
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Sınav notuna itiraz
MADDE 14 - (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 Bayburt
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Bayburt Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve BAYUZEM
Müdürlüğünün teknik görüşü de alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir
hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç on beş gün içinde
duyurulur. Öğrencinin notunda değişiklik olması halinde ÖİDB’ ye bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyet, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme,
Mezuniyet ve Adres Bildirme İle İlgili Esaslar
Muafiyet
MADDE 15 – (1) (Değişik: Sen. 28.8.2019-137/11) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler,
programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce başka bir İLİTAM uzaktan eğitim
programından aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunabilirler. Bunun dışındaki programlar
için muaf olma talebinde bulunamazlar.
Kayıt dondurma
MADDE 16 - (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

İlişik kesme
MADDE 17 - (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin İLİTAM programı ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin azami öğrenim süresini doldurması
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
c) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
almış olması,
Mezuniyet
MADDE 18 - (1) İLİTAM programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik
başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan 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 3.51 ve üstü olan
öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 3.00-3.50 olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak mezun
olurlar.
Adrese bildirme
MADDE 19 - (1) Öğrenciye her türlü tebligat; öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yer
alan adresine, ilgili mevzuat hükümlerine göre taahhütlü yapılır. Öğrencinin adres değişikliklerini
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Yanlış veya eksik adres bildiren
ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Öğretim Giderleri ve Materyal Ücreti
MADDE 20 – (1) İLİTAM Programına kesin kayıt yaptıran öğrenciler cari hizmet maliyetlerine
öğrenci katkısı ile öğretim giderleri ücretlerini öderler.
(2) Öğretim giderinin miktarı ve ödeme koşulları, her öğretim yılı için Bayburt Üniversitesi Yönetim
Kurulunca belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde Bayburt Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Uygulama Esasları 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere Senato’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini BAYUZEM Müdürü ve İlahiyat Fakültesi
Dekanı birlikte yürütür.
Yapılan Değişikliğin Kabul Edildiği Senato’nun
Tarihi
Sayısı
28.8.2019
137/11

