T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
Dayanak:
Madde 1: Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
esas alınarak hazırlanmıştır.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2547
sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun öngördüğü amaç ve ilkeler doğrultusunda, bilimsel
düşünce ve araştırma yeteneğine sahip, lisans düzeyinde eleman yetiştirmektir.
Madde 2 – İlahiyat Fakültesi; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam
Tarihi ve Sanatları, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümlerinden oluşur.
Yükseköğretim Kurulunun belirlemesine göre Temel İslam Bilimleri bölümünde Tefsir
Anabilim dalı, Hadis Anabilim dalı, İslam Hukuku Anabilim dalı, Kelam ve İslam Mezhepleri
Tarihi Anabilim dalı, Tasavvuf Anabilim dalı, Arap Dili ve Belagati Anabilim dalı düzeyinde
eğitim-öğretim yapılır. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde ise İslam Felsefesi Anabilim dalı
ve Din Bilimleri Anabilim dalı; İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde ise İslam Tarihi
Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim dalı düzeyinde eğitimöğretim yapılır. Fakülte bünyemizde ayrıca İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Bölümünde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Anabilim dalı düzeyinde eğitim-öğretim
yapılır.
Madde 3 – İlahiyat Fakültesi’ne alınacak öğrenci sayısı ve aranılan diğer nitelikler her
yıl Fakülte kurullarında belirlenerek dekanlığa bildirilir. Fakülteye alınacak öğrenci sayısı ve
giriş koşulları, Fakülte bölüm kurullarında görüşüldükten sonra dekanlık makamına arz edilir.
Yönetim Kurulunun önerisi, Üniversite Senatosunun kararı, Yüksek Öğretim Kurulu’nun
koyacağı esaslar çerçevesinde belirlenir.
Fakülteye kayıtlar, Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından
belirlenen esaslara uygun olarak Rektörlükçe ve belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için
öğrencinin bizzat kendisinin müracaatı zorunludur. Ancak mazereti olan ve mazeretini
belgeleyen adayların kaydı, kanuni temsilcileri tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde
kaydını yaptırmayan öğrenci, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olmak
hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin verdikleri belge ve bilgilerin doğru olmadığı
anlaşılırsa hangi yarıyılda olursa olsun, tespit edildiği andan itibaren fakülte ile ilişkisi kesilir.
Söz konusu öğrenciler fakülteden ayrıldıkları takdirde, kendilerine verilen tüm belgeler
(diploma dâhil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRELERİ
Madde 4 – İlahiyat Fakültesi’nde eğitim-öğretim hazırlık sınıfı hariç, 8 yarıyıl (4 yıl)
dır.
Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ders ve sınav programları
yarıyıl ve ders geçme esaslarına göre düzenlenir.
Bir yarıyıl en az 14 hafta veya 70 iş günüdür. Yarıyıl, bütünleme sınavları ve yaz
okulu bu sürenin dışındadır.
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI
Madde 5 – Öğrencilere, idari işler, eğitim-öğretim ve diğer konularda yardımcı olmak
amacıyla her sınıf öğrencileri için danışman ve danışmanlar arasında uyum sağlamak
amacıyla bir başdanışman (koordinatör) görevlendirilir. Danışmanlar çalışmalarını “İlahiyat
Fakültesi Ders Kayıt Öğrenci Danışmanlığı” yönergesine göre yürütürler.
DERS TÜRLERİ
Madde 6– a) Zorunlu Dersler: Öğrencilerin kaydoldukları eğitim-öğretim programı
gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.
b) Seçmeli Dersler: Belirli ders programları içinde danışmanın muvafakatı ile
öğrencilerin alabileceği derslerdir. Ekle-sil haftası içinde bırakılmayan seçmeli dersler,
zorunlu dersler gibi işlem görür. Süresi içinde bırakılan seçmeli ders yerine yenisi alınabilir.
Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür
ya da değişik alanlardaki derslerden de oluşabilir.
c) Ortak zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile
zorunlu olmamak koşulu ile Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden biridir.
Bu dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.
DERS PROGRAMLARI
Madde 7– İlahiyat Fakültesinde eğitim-öğretim Fakülte Kurulu’nca hazırlanan ve
Senatoca onaylanan 8 yarıyılı kapsayan Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri,
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümlerinden oluşan İlahiyat Fakültesi programında toplam 180
kredi/saatlik, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde ise en az 144
kredi/saatlik ders programlarına göre yürütülür.

SEMİNER ÇALIŞMASI
Madde 8 – Özelliği gereği bir seminer çalışmasının yapılmasında yarar görülen
bölümlerde öğrenciler seminer hazırlar. Bu çalışma üçüncü sınıfın bitiminden itibaren bir
veya iki yarıyılda tamamlanır. Seminer çalışması, ilgili bölümler tarafından teklif edilen dört
yıllık ders programlarında belirtilen kredi/saat üzerinden işlem görür.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
MADDE 9- Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile karar almaya Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.
YÜRÜRLÜK

MADDE 10- Bu Uygulama Esasları 2012-2013 eğitim-öğretim güz yarıyılından
itibaren uygulanmak üzere Senato’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 11- Bu uygulama esasları hükümlerini Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı yürütür.

