
ÖĞRENCİLERİMİZE GENEL BİLGİ 
  

1- Öğrencilerimizin öğretim hayatı boyunca; Öğretiminde ve sınavlarında sorunlar yaşamaması için Öğretim ve Sınav 

Uygulama Esaslarını, disiplin konularında sorunlar yaşamaması için ise Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliğini Fakültemiz web sayfasından ( http://ilahiyat.deu.edu.tr/index.php/tr/yonetmelik ) okumaları 

ve bilmeleri yararlı olacaktır. 

2- Test usulü yapılan sınavlarda; Öğrencinin numarasını yanlış kodlaması, kitapçık türünü yanlış işaretlemesi, optik 

form sınav evrakında cevap şıkları üzerinde işaretleme yaptıktan sonra iyi silinmemesinden dolayı not olarak 

değerlendirilmesi öğrencinin sorumluluğunda olup, kesinlikle sınav evrakında herhangi bir düzeltme işlemi 

yapılmayacaktır. Ayrıca sınavlarda öğrenci kimlik kartı bulundurmak zorunludur. 

3- Fakültemizde %30 Yabancı dil (Arapça) eğitim yapılmaktadır. 

4- Eğitim-öğretim yılı başında ve güz dönemi sonunda olmak üzere iki defa Hazırlık sınıfı Arapça muafiyet sınavı 

yapılır.  

5- Muafiyet sınavından 65 ve üzeri not alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar.  

6- Muafiyet sınavından başarılı olamayan öğrenciler bir yıl süreyle hazırlık sınıfı okurlar. 

a- Hazırlık sınıfında dört ara sınav, final ve bütünleme sınavı yapılır. Ara sınavların %40’ı ile final ve bütünleme 

sınavının %60’ı nın toplamı geçme notudur.  Dört ara sınav sonucu, ortalamaları 85 ve üstü olanlar final sınavından 

muaf olurlar (Hazırlık Sınıfını başarmış sayılırlar).  

Ortalaması 85’in altında olan öğrenciler final sınavına girmek zorundadırlar.  Final sınavları sonunda ortalaması 65 ve üzeri 

not alanlar hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar. Başarısız olanlar ise bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavından 

geçerli not alamayan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak muafiyet sınavına girebilirler. Bu 

muafiyet sınavına girip başarılı olamayan öğrenciler 1 (bir) yıl daha hazırlık sınıfı okuyabilirler. 2. Yıl hazırlık sınıfı 

okuyan öğrenciler öğrenim ücreti (I. Öğretim) ödemek zorundalar. Aksi takdirde kayıt yenilememiş sayılırlar. 2. Yıl 

hazırlık sınıfı okuyup başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki dönem güz yarıyılında yapılacak muafiyet sınavına 

girebilirler. Bu sınavdan da başarılı olamayan öğrencilerin 2 yıl üst üste hazırlık sınıfından başarılı olamadığından 

dolayı kayıtları silinir. 

7- Tamamen veya kısmen (% 100 veya % 30) yabancı dille öğretim yapılan lisans programı öğrencilerinden, hazırlık 

sınıfına bir yıl devam etme şartını yerine getirmiş, ancak başarısız olanlar, talepleri üzerine Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir üniversitede ya da Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan 

eşdeğer programa, eşdeğer program olmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilirler.   
8- Dekanlık tarafından duyurusu yapılan tarihler arasında web kayıt yapılması zorunludur. İlgili tarihler 

arasında kayıtlarını yapmayan öğrencilerin dönemleri uzar.  

9- Her yarıyıl başında web’ten yapılan kayıt yenileme ve ders seçiminden sonra gerek seçimlik dersler, gerekse 

bitirme ödevi tez hocası değişikliği talepleri kontenjan sınırlaması nedeniyle dikkate alınmayacaktır. 

10- Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alınan derslerin intibakı (muafiyet) için;   

a-)2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere bu durumdaki öğrencilerin durumunu belgeleyen bir 

dilekçe ve ekindeki belgelerini, kayıt sırasında teslim etmesine, 

b-)Belgelerini kayıt sırasında teslim edemeyen öğrencilerin 1. Sınıfın başladığı tarih itibariyle en geç 10 iş günü 

içerisinde muafiyet dilekçesi ile başvurmaları gerektiğine, 

c-)Bu süre dışında muafiyet dilekçesi verenlerin taleplerinin dikkate alınmamasına Fakülte Kurulu’nun 17.02.2015 

tarih ve 2/4 sayılı kararı verilmiştir. 

11- Sınav notuna itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz, ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde ve sadece 

maddi hata yönünden itiraz edebilirler. 

12- Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için yapılan duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur. 

 

BAĞIL DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1- Fakültemiz birinci sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin başarılı sayılabilmeleri için bahar yarıyılı 

sonunda Genel Not Ortalamalarının en az (GNO) 1.80 ve üzerinde olması gerekir. 

2- Diğer sınıflarda ise, öğrencinin bulunduğu sınıftan ders alabilmesi için her yarıyıl sonu itibari ile Genel Not 

Ortalamasının (KÜMÜLATİF)  en az 1.80 ve üzerinde olması gerekir. 

3-  Bütün derslerden başarılı olsalar dahi Genel Not Ortalamaları (GNO)  1.80’nin altında olan öğrenciler bir üst 

sınıftan ders alamazlar. 

4- Bir öğrencinin bütünleme sınavına girebilmesi için o dersten başarısız olması (FF,FD) gerekir. Not yükseltmek için 

bütünleme sınavına girilemez. 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNDAN TALEP EDİLEN ÖĞRENCİ BELGESİ VE BENZERİ BELGELER. 

1- Öğrenci İşleri Bürosundan öğleden önce talep edilen (öğrenci belgesi, transkript vb…) belgeler aynı gün saat 

13:00’ten sonra, öğleden sonra talep edilen belgeler ise aynı gün saat 16:00’dan sonra verilecektir.  

2- Yukarıda belirtilen konularla ilgili Öğrenci İşleri Bürosunda çalışan memurlara ısrarcı olunmaması, varsa bir sıkıntı 

için dilekçe yazılması, dilekçenin cevabının iki işgünü içersinde Öğrenci İşleri Bürosuna gelerek alınması önemle 

rica olunur. 

         DEKANLIK 

http://ilahiyat.deu.edu.tr/index.php/tr/yonetmelik

