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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS 
TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu uygulama yönergesinin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
İlahiyat Lisans Tamamlama Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav 
esaslarını tespit etmektir.  
 
Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu uygulama yönergesi; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat 
Lisans Tamamlama Programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri 
kapsar.  
 
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu uygulama yönergesi, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime 
İlişkin Usul ve Esaslar”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Uzaktan Öğretim Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar  
MADDE 4 - (1) Bu uygulama yönergesinde geçen;  
a) UZEM: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğünü,  
b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,  
c) İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Programını,  
ç) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,  
d) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,  
e) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni, 
f) Fakülte: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni,  
g) Fakülte Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurulu’nu, 
h) Birim: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni, 
ı) Birim koordinatörü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
bünyesinde yürütülen İLİTAM programının koordinasyon, görevlendirme ve denetiminden 
sorumlu öğretim elemanını, 
i)  Program koordinatörü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
bünyesinde yürütülen İLİTAM programının koordinasyon, ders içeriklerinin temini, derslerin 
yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu öğretim elemanını, 
j) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni, 
k) Ders materyali ve materyal ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nce basılan veya elektronik 
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olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar 
karşılında öğrencilerden alınan ücreti, 
l) Öğrenim ücreti: İlahiyat Lisans Tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerin 
öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği uzaktan öğretim öğrenim ücretini, 
m) Uzaktan öğretim yayın komisyonu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi bünyesinde kurulan İlahiyat Lisans Tamamlama Programı ile ilgili yayın kural ve 
haklarını belirleyen, kararlar alan ve raporlayan komisyonunu ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Program, Başvuru, Kayıt İşlemleri, Kayıt Hakkını Kaybetme ve Kayıt İptali 

Program 
 MADDE 5 - a) İLİTAM Programı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanlığı ve UZEM işbirliği ile yürütülen bir uzaktan öğretim lisans tamamlama 
programıdır.  
b) 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.  
c) İlahiyat Lisans Tamamlama Programı görevlendirilen birim, program ve ders 
koordinatörleri aracılığıyla yürütülür. Programın yürütülmesinde görev alanlara yapılacak 
ödemelerde “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ekinde 
yer alan EK-1 Sayılı cetvelde belirtilen esas alınır.  
d)  İlahiyat Lisans Tamamlama Programı’nda her ders ya da dersin şubesindeki öğrenci sayısı 
100 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınır aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim 
elemanı en fazla iki şube yürütebilir. 
 
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,  
b) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 
merkezi yerleştirme esasına göre yapılır.  
 
Kayıt işlemleri  
MADDE 7 - (1) Kayıt için gerekli bilgi ve belgeler http://ilahiyat.ksu.edu.tr/ veya 
http://uzem.ksu.edu.tr/ adresinden ilan edilir.  
(2) Öğrenci katkı payı ve uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenler ilgili döneme ders kaydı 
yapamazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  
(3) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim 
yılı/yarıyılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.  
(4) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim 
yılı/yarıyılında sınavlara giremezler. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıl toplam öğretim 
süresinden sayılır.  
(5) Ders kayıt işlemleri ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.  

http://ilahiyat.ksu.edu.tr/
http://uzem.ksu.edu.tr/
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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, Dersler, Sınavlar, Sınavların Değerlendirilmesi, Sınav Notuna İtiraz 

 
Öğretim  
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. Program önlisans mezuniyetine ek 
dört yarıyıldan oluşmaktadır. .  
c) İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanacağından öğrencinin alttan kalan 
dersleri sınıf intibakına engel olmaz. Ancak öğrencinin İLİTAM programından mezun 
olabilmesi için müfredattaki bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.  
Dersler  
MADDE 10 - (1) İLİTAM Programı müfredatı Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek 
senatonun onayı ile yürürlüğe girer. 
(2) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders materyalleri, 
iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.  
(3) Öğrencilere UZEM 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, yapılması durumunda her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından 
önce açılacak olan bir haftalık “Yüz yüze öğretime” alınabilir. 
(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 sınav, bir 
yarıyıl/yılsonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır.  
(2) Ara sınavlar internet ortamında çevrimiçi gözetimsiz olarak, yarıyıl sonu ve bütünleme 
sınavları ise İlahiyat Fakültesi’nin belirlediği yerlerde yüz-yüze yapılır.  
(3) Sınavlar akademik takvim esas alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde 
yapılır.  
(4) Sınavlarda uygulanacak kurallar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.  
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(5) Sınav kurallarına uymadığı gerekçesiyle sınavı-sınavları geçersiz sayılan öğrenci ilgili 
oturumdaki tüm derslerden sıfır puan almış kabul edilir.  
(6) Ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü 
içerisinde ilgili dekanlığa başvurmaları ve mazeretlerinin 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, dekanlık tarafından tespit ve ilân edilen gün ve saatte yapılır.  
(7) Cumartesi ve pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav 
yapılamaz.  
 
Sınavların değerlendirilmesi  
MADDE 12 - (1) Sınavlar bağıl değerlendirme ölçütlere göre değerlendirilir.  
(2) Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının 
birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu 
gösterir.  
 (3) (Değişik; 20.10.2021 tarih ve 2021/22 sayılı Senato Kararı) Yarıyıl sonu başarı notunun 
belirlenmesinde; “KSÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri 
uygulanır. Ancak Ders başarı notunun hesaplanmasında; internet ortamında çevrimiçi 
gözetimsiz olarak yapılan ara sınavın % 10’u; gözetimli yapılan yarıyıl sonu veya bütünleme 
sınavının % 90’ı esas alınır ve harf notuna dönüştürülür. 
(4) (Değişik; 20.10.2021 tarih ve 2021/22 sayılı Senato Kararı) Yarıyıl sonu veya bütünleme 
sınavlarından 40’dan aşağı alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. 
(5) Harf notları, öğretim elemanı tarafından, öğrenci otomasyon sistemine girilip 
sonuçlandırıldığında kesinleşir ve ilan edilir. Sınavların bitimini izleyen yedi gün içerisinde 
harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. İlgili öğretim elemanı bu notları iki 
suret olarak listeler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. 
İmzalı listelerin bir nüshası ilgili fakülte dekanlığı, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığında muhafaza edilir.  
   
Sınav notuna itiraz  
MADDE 13 - (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında harf notlarına 
itiraz edilemez. 
(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak 
başvurabilirler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim 
Kurulunca -gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve UZEM 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 on beş gün içinde 
duyurulur.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Muafiyet, Yatay Geçiş, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Mezuniyet ve Adrese Bildirme 

 
Muafiyet  
MADDE 14 - (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, üçüncü sınıftan başlatılır ve 
programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Üç ve dördüncü sınıf dersleri ile ilgili 
muaf olma talebinde bulunamazlar.  
 
Yatay geçiş  
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 Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.  
 
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) İki yıl üst üste kayıt yenilememiş olması.  
 
Mezuniyet  
MADDE 18 - (1) İLİTAM programının 120 AKTS’yi oluşturan tüm derslerini başarıyla 
tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilere lisans 
tamamlama diploması verilir.  
(2) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma 
verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.  
(3) İLİTAM programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması; 3,00 -3,49 
arası olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek 
mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren imzalı 
bir belge verilir.  
 
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.  
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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.  
 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller  
MADDE 21 – (1) Bu uygulama yönergesinde hüküm bulunmayan hallerde Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır.  
 
Yürürlük  
MADDE 22 – (1) Bu uygulama yönergesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 
uygulanır.  
 
Yürütme  
MADDE 23 – (1) Bu uygulama yönergesi hükümlerini UZEM Müdürü ve İlahiyat Fakültesi 
Dekanı birlikte yürütür.  
 
 
Üniversitemiz Senatosunun 26.06.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı oturumun 06 nolu kararı ile 
kabul edilmiştir. 


