
İLAHİYAT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

Covid-19 pandemisi nedeniyle Fakültemiz 2019-2020 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim 
akademik takvimi aşağıdaki hususlar doğrultusunda yürütülecektir. Gereğini rica ederim. 

Prof. Dr. Osman BİLEN 

Dekan 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ 

1) Danışman öğretim elemanları tarafından size online.deu.edu.tr adresi üzerinden gönderilen 
yıllık, günlük ders planları, derslerin kazanımları, materyal hazırlama, ilgili mevzuat vb. 
içeriklerden oluşan dosyayı hazırlamanız ve dosyanızı online.deu.edu.tr adresi üzerinden 22 
Mayıs 2020 tarihine kadar teslim etmeniz gerekmektedir. 

2) Dosya içeriğindeki eksiklikler tespit edilirse 31 Mayıs 2020 tarihlerine kadar eksiklikleri 
tamamlamalısınız. 

TEORİK DERSLER (K.Kerim Dersleri Hariç) 

1) Bütün teorik zorunlu/seçmeli dersleri yarıyıl içi başarı değerlendirmesi (Vize) DEUZEM 
(http://online.deu.edu.tr) adresi üzerinden ödev, quiz, canlı performans vb. değerlendirme 
yöntemleriyle ders saatlerinde ilk 8 haftanın konularını ihtiva edecek şekilde öğretim 
elemanları tarafından yapılacaktır. 

2) Uzaktan eğitim sisteminde teknik sorunlar meydana gelirse mazeret sınavları 18-22 Mayıs 2020 
tarihlerinde ilgili öğretim elemanları tarafından uzaktan öğretim yoluyla yapılacaktır. 

3) Final sınavları 27-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında uzaktan yapılacaktır. Derslerin Final sınavı 
tarih ve saatleri ayrıca ilan edilecektir.   

4) Seçmeli derslerin final sınavları ödev, quiz vb. değerlendirme yöntemleriyle 22 Mayıs 2020 
tarihine kadar ilgili öğretim elemanı tarafından uzaktan öğretim yoluyla yapılacaktır.  

5) Bütünleme sınavları 1-6 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır. 
Derslerin Bütünleme sınavı tarih ve saatleri ayrıca ilan edilecektir.   

KUR’AN-I KERİM DERSLERİ 

1) Kur’an-ı Kerim derslerinin yarıyıl içi başarı değerlendirilmesinin (Vize) DEUZEM 
(http://online.deu.edu.tr) adresi üzerinden ödev, quiz, online dinleme vb. yöntemlerle kayıt 
altına alınarak ilk 8 hafta konularından 20 Nisan 2020 – 08 Mayıs 2020 tarihleri arasında ders 
saatlerinde yapılacaktır.  

2) Uzaktan eğitim sistemden kaynaklı aksaklıklar meydana gelir ve bu ispatlanırsa mazeret 
sınavları 09-15 Mayıs 2020 tarihlerinde aynı usulle yapılacaktır.  

3) Final sınavları uzaktan eğitim yoluyla 20-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında kayıt altına alınarak 
uzaktan yapılacaktır.  

4) Bütünleme sınavları 1-10 Haziran 2020 tarihlerinde uzaktan kayıt altına alınarak yapılacaktır. 

BİTİRME ÖDEVLERİ 

1) Bitirme Ödevlerinizi DEUZEM üzerinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar danışman öğretim 
elemanınıza (PDF, Docx.. formatında) ön teslim işlemini yapmanız gerekmektedir. 

2) 22 Mayıs 2020 tarihine kadar Bitirme Ödevlerinizdeki eksiklikleri giderip (PDF, Docx.. 
formatında) uzaktan eğitim sistemi üzerinden eksiksiz teslim etmeniz gerekmektedir. 
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