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1. DEKANIMIZDAN ÖĞRENCİLERE MESAJ  

  

  

  

Sevgili Öğrenciler,   

Yoğun çalışmalar ve stresli bir sınav maratonunun ardından geleceğinize yön verecek, 

sizi meslek sahibi yapacak üniversite ve fakültenizi seçerek geldiniz. Öncelikle başarınızdan ve 

seçiminizden dolayı sizleri tebrik ediyorum.  

Hayatınızın baharını hem akademik hem de sosyo-kültürel faaliyetlerle geçireceğinizi 

ümit ettiğim ve bundan sonraki yaşamınızda sizlere çok önemli katkılar sağlayacağına 

inandığım Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne hoş geldiniz.   

Üniversitemiz, yüzölçümünün yarısından fazlası ormanlarla kaplı, merkezinden geçen 

Bartın Irmağı ve kolları nedeniyle antik çağda Parthenios “Sular İlahı veya Muhteşem Akan 

Su” olarak bilinen ve denize kıyısı olan bir şehirde kurulmuş olmanın görsel ve sosyal 

avantajlarına sahiptir. Bartın ve Kastamonu İl sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, 

Türkiye’nin tek PANPARKS (Korunan Alanlar Ağı Parkları) sertifikalı; en çok mağaraya sahip 

milli parkıdır. İl aynı zamanda Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakındır. Fakültemiz ise, 
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Üniversitemizin yeni kampüs alanı olan Kutlubey Kampüsünde olup Bartın-Ankara anayolu 

üzerindedir ve havaalanına 20 dakikalık mesafededir.  

Fakültemiz ulusal ve uluslararası pek çok başarılı akademik çalışmaya imza atmıştır. 

Ulusal düzeydeki sempozyum, konferans ve etkinlikler ile uluslararası katılımlı “Geçmişten 

Geleceğe Ahlak Sempozyumu”, “Uluslararası İslamofobi ve Terör Sempozyumu” bunlardan 

bazılarıdır. Öğrencilerimiz bu akademik faaliyetlerde aktif görevler alarak yurt içi ve yurt 

dışından üniversite ve fakültemizi ziyaret eden bilim insanları ile farklı dillerde konuşabilme ve 

fikir teatisinde bulunabilme imkânı kazanmaktadır.   

Fakültemiz, yurdumuzun dört bir yanından gelen öğrencilerimizin yanı sıra ülke 

dışından da katılan öğrencilerimize birinci ve ikinci öğretim programları ile eğitim-öğretim 

faaliyeti veren güzide bir akademik kurumdur. Ayrıca ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ  

gibi üniversiteler arası değişim programlarına ait ikili anlaşmaların sayısını her geçen yıl daha 

da artırarak eğitim-öğretim programını canlı tutmaya ve çeşitlendirmeye çalışmaktadır. Anadili 

Arapça olan yabancı uyruklu öğretim elemanları ile Arapça Hazırlık Sınıfı olanağı sunan; genç, 

dinamik ve güçlü bir akademik kadroya sahip olan fakültemiz; kültürel, sanatsal ve sportif 

etkinlikleri gerçekleştirebileceğiniz yeni bir kampüsle sizleri bekliyor.   

Bu kitapçıkta, fakültemiz hakkında sizlere birçok bilgiler sunulmaktadır. En iyiye 

ulaşma noktasında Bartın Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak düşüncelerinizi iif@bartin.edu.tr 

e-postadan bizlere ulaştırmanızı bekliyor, hayallerinizin Üniversitemizde gerçekleşmesi ve 

başarılı olmanız temennisi ile sevgilerimi sunuyorum.   

 

Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN  

                                                                                               Dekan V.   
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2. YÖNETİM  

  

  

 

Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN 

Dekan V. 
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Dr. Öğr. Üyesi Coşkun BABA 

Dekan Yardımcısı 

   

 

 Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇOŞTU 

Dekan Yardımcısı  
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Mehmet ŞERBETÇİ  

Fakülte Sekreteri   
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2. MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ VE KALİTE POLİTİKAMIZ  
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3. ORGANİZASYON ŞEMASI  
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4. BÖLÜM BAŞKANLARIMIZ  

BÖLÜM  BÖLÜM BAŞKANI  

Temel İslam Bilimleri Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Yunus  

ABDURAHİMOĞLU  

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü   Prof. Dr. Asife ÜNAL  

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNMERAL  

  

5. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ  

5.1. Fakültemizin Tarihsel Gelişimi  

  

  

  

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 13.08.2012 tarihli 

kararına göre kuruldu. Bartın Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karar gereğince Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından İslami İlimler Fakültesi’nin 

kurulmasına dair alınan karar, Resmi Gazete’nin 10.09.2012 tarihli sayısında yayımlandı. 

Fakültemiz 26.09.2018 tarihi itibariyle TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi 

Belgesi ile IQNet Belge ve Markasını alarak Türkiye'de İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri 

içerisinde bu belgeleri alan ilk fakülte olmuştur.   



 

 

11  
Bartın Üniversitesi / İslami İlimler Fakültesi  

İslami İlimler Fakültemiz 862 öğrenciye sahiptir. Akademik personel olarak 1 Profesör,  

11 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 4 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı ve 10 Araştırma 

Görevlisiyle; idari personel olarak 1 Fakülte Sekreteri ve 4 memurla eğitim-öğretimine devam 

etmektedir.  

5.2. Fiziksel Altyapı  

Fakültemizde 8 sınıf mevcuttur. Hizmet alanları olarak da 15 akademik, 4 idari personel 

çalışma odası bulunmaktadır.  

6. EĞİTİM-ÖĞRETİM  

Fakültemizin eğitim-öğretim hizmeti sunan birimleri lisans ve lisansüstü olmak üzere 

iki ana başlığa ayrılır. Lisans bölümünde İslami İlimler Programı bulunmaktadır. Lisansüstünde 

ise Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü olmak 

üzere üç alt başlık bulunmaktadır.   

Lisansüstü bölümlerinden Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, 

Kelam ve İslam Mezhepleri, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı; Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

İslam Felsefesi, Din Bilimleri; İslam Tarihi ve Sanatları ise İslam Tarihi, Türk İslam Tarihi ve 

Sanatları anabilim dallarından teşekkül etmektedir.    

6.1. Eğitim-Öğretim Süresi  

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Programı 8 yarıyıldan oluşan  

4 yıllık bir lisans programıdır. Lisans eğitim sürecinden önce 2 yarıyıldan oluşan zorunlu  

Arapça hazırlık sınıfı uygulanmakta; öğrenci başarılı olduğu takdirde lisans programına devam 

edebilmektedir.   

6.2. Ders Kayıt İşlemi  

Yeni Kayıt: Öğrenci kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planında yer alan ilgili 

yarıyıllardaki derslerin tamamını alır.   

Kayıt Yenileme: Ara sınıf öğrencileri, her yarıyılın başlamasından önce, akademik 

takvimde belirtilen sürelerde danışman öğretim elemanının denetiminde alacağı dersleri 

belirler. Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.  

Seçmeli dersin başarısızlığı nedeniyle yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu dersin 

yerine bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.  
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Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre içinde ders 

kaydını yaptıramayan öğrenci, durumunu bağlı bulunduğu akademik birime yazılı dilekçe ile 

bildirir. Öğrencinin başvurusu ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı 

yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.  

6.3. Ekle-Sil Haftası  

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen 

süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersi sildirebilir veya yeni 

ders ekletebilir.  

Ders ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi ve 

üzerinden ders silinmesi işlemi yapılmaz.  

Dilekçe Formunu indirmek için:  

 http://iif.bartin.edu.tr/belgeler-ve-formlar/ogrenci-formlari.html  

6.4. Ders Kredisi   

Türkiye yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde lisans için toplam 240 kredi esas 

alınır. Bir dönem için 30 kredi alınır.  

Lisans öğrencilerinden başarısız olan veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenci, en alt 

dönem derslerinden başlamak şartı ile bulunduğu dönemin derslerine kayıt olur, kayıt olacağı 

derslerin toplamı 45 krediyi aşamaz.  

6.5. 45 Kredi +1 Ders  

Lisans öğrencilerinden son iki döneminde kayıt olacağı derslerle alması gereken tüm 

derslerini tamamlayıp mezun olabilecek öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla her bir dönem 

45 krediye ilaveten 1 dersten fazla alamaz.  

Dilekçe Formunu indirmek için:  

http://iif.bartin.edu.tr/belgeler-ve-formlar/ogrenci-formlari.html  

6.6. Muafiyet Talebi  

Öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu ders için muafiyet talebinde 

bulunabilir.  

Muafiyet talebini içeren dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt işlemi 

süresi içerisinde ilgili birime verilir. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu 
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dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Muaf sayıldığı dersleri not 

yükseltmek için yeniden almak isteyen öğrenciler, söz konusu dersi ilk kez almış gibi kabul 

edilir.  

Dilekçe Formunu indirmek için: http://iif.bartin.edu.tr/belgeler-ve-formlar/ogrenci-

formlari.html  

6.7. Mazeretli Derse Yazılma  

Süresi içerisinde derse yazılım/kayıt yenileme yapamayan öğrenciler mazeretlerini 

belirten bir dilekçe ile birlikte bağlı bulundukları akademik birime müracaat ederler. 

Mazeretleri ilgili akademik birim yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme 

işlemini akademik takvimde belirtilen süreler içinde yaptırabilirler.   

Dilekçe Formunu indirmek için: http://iif.bartin.edu.tr/belgeler-ve-formlar/ogrenci-

formlari.html  

6.8. Kayıt Dondurma İşlemi  

Yarıyılın ilk dört haftası içinde başvurulması halinde, öğrenci kayıt dondurma isteğini 

yazılı olarak öğrenim gördüğü akademik birime bildirir. Kayıt dondurma talebinde bulunan 

öğrenci kayıt dondurma nedenine göre bağlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulu kararı 

ile bir veya iki yarıyıl kaydını dondurabilir. Öğrencinin haklı ve geçerli nedeni devam ediyorsa 

ilgili yönetim kurulunca kaydı tekrar dondurulabilir. Ancak kayıt dondurma süresi toplam 

olarak lisans programlarında dört yarıyılı aşamaz. Bu süreler, azami öğretim süresine dahil 

edilmez.  

Dilekçe Formunu indirmek için:  

http://iif.bartin.edu.tr/belgeler-ve-formlar/ogrenci-formlari.html  

6.9. Yüzdelik Dilimde %10’a Giren Öğrenciler  

İkinci öğretim lisans öğrencileri hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir 

dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı 

ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10 içinde yer almaları 

halinde bir sonraki dönemde, birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı 

kadar öğrenim ücreti öder.  
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6.10. Derslere Devam  

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık hakkı %30’dur. Bunun dışında 

esneklik sağlanması mümkün değildir.   

Arapça Hazırlık Sınıfı’nda derslere devam zorunludur. Öğrenciler, Arapça Hazırlık  

Sınıfı Eğitiminde belirtilen derslerin her birinin %85’ine devam etmekle yükümlüdür. Hazırlık 

Sınıfı kapsamında alınan derslerin en az birinden devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler 

başarısız sayılırlar.  

6.11. Sınav Sistemi  

Fakültemizde Bartın Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine göre bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme bir 

öğrencinin başarısının, o öğrencinin içinde bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilerin başarı 

düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmesini ifade eder. Derse devam zorunluluğunu 

yerine getiremeyen öğrenci bağıl değerlendirmenin dışında tutulur ve harfli notu FF olarak 

değerlendirilir.  

6.12. Sınavlarda Kopya  

Kopya olarak değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden kağıdını derhal sınav 

salon görevlisine teslim etmesi istenir ve kopya eylemi hakkında sınav salon görevlisi 

tarafından kopya eyleminin nasıl yapıldığını özetleyen tutanak tutulur. Kopya olarak 

değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden kağıdını derhal sınav salon görevlisine 

teslim etmesi istenir ve kopya eylemi hakkında sınav salon görevlisi tarafından kopya eyleminin 

nasıl yapıldığını özetleyen tutanak tutulur.   

Tutanağa deliller ve varsa diğer özel durumlar not düşülür. Kopyaya karışan öğrenci/ler 

hakkında disiplin soruşturması başlatılır. Sınav gözetmenleri kopya delilini oluşturan 

malzemeyi veya delile el koymanın imkansız olduğu hallerde malzemenin görsel örneğini 

tutanağa ekler. Öğrencinin kopya delilini teslim etmemekte direnmesi veya görsel örneğinin 

alınmasını engellemesi durumunda, söz konusu durum da tutanak altına alınır. Örneğin, ele 

kopya yazılması gibi bir durumda, yazılmış olan metin fotoğraf makinesi aracılığıyla tespit 

edilebilir. Kalem kutusu vb. şahsi mülkiyete tabi eşyanın üzerinde kopya yer alması gibi 

durumlarda ise, söz konusu eşyaya el konulabilir. Öğrencinin buna direnmesi durumunda, zor 

kullanarak delil toplanamaz. Bu durumda karşı karşıya kalınması halinde bir tutanak ile delilin 

toplanamadığının belirtilmesi gerekir. İş bu tutanak, dekanlığa teslim edilir.  
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Sınav sırasında, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmemiş 

bir kaynaktan (ders notu, kitap vb.) yararlanılması, diğer bir öğrencinin sınav kağıdına 

bakılması, öğrenciye sınav kağıdının gösterilmesi ve diğer bir öğrenciyle yazılı veya sözlü 

olarak herhangi bir bilgi alışverişinde bulunulması ve benzeri eylemler kopya olarak 

değerlendirilir.  

“Sınav Sırasında Öğrenciler Tarafından Uyulacak Kurallar”a ulaşmak için: 

http://iif.bartin.edu.tr/ogrenciler/sinav-kurallari.html  

6.13. Sınav Sonuçlarına İtiraz  

Öğrencinin 100’lük sisteme göre aldığı not, akademik takvimde belirlenen süre içinde 

ilan edilir. İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili 

birime yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata 

bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not ilgili 

yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir. Dilekçe Formunu 

indirmek için:  

 http://iif.bartin.edu.tr/belgeler-ve-formlar/ogrenci-formlari.html  

6.14. Tek Ders Sınavı  

Kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri alan ve devam şartını sağlayan, ancak 

bütünleme sınavları sonunda tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan bu sınavda alınan 

not ham başarı puanı sayılır. Öğrenci bu sınava girebilmek için bağlı bulunduğu akademik 

birime dilekçe ile müracaat etmesi gerekir. Dilekçe Formunu indirmek için:  

http://iif.bartin.edu.tr/belgeler-ve-formlar/ogrenci-formlari.html  

6.15. Akademik Ortalama ve Başarı Notu  

İslami İlimler Programı öğrencilerinin mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 

Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve son iki yarıyılda aldıkları Bitirme Ödevi de dâhil tüm 

derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Mezun olmak için kazanılması gereken minimum 

AKTS/Kredi 240’tır.  

6.16. Çift Anadal Yandal Programları 

İslami İlimler Fakültesi öğrencileri çift anadal ve yandal programlarından 

faydalanabilmektedir. Söz konusu programlara dair ayrıntılı bilgi için: 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139476 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139476
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6.17. Burs Protokolü 

Bartın İl Müftülüğü ve fakültemizin birlikte yapmış oldukları burs protokolü neticesince 

fakültemiz öğrencilerine burs verilmektedir: 

https://cdn.bartin.edu.tr/iif/953967b11e1f23d631b885a4635c6303/muftuluk-burs-

protokol.pdf 

  

7. DEĞİŞİM PROGRAMLARI  

7.1. Farabi Değişim Programı  

Farabi, Türkistan’ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, 

Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, 

mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında 

Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir 

ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak 

tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.  

Farabi Değişim Programı Nedir?  

Farabi Değişim Programı’nın Üniversitemizdeki uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgi için:  

http://farabi.bartin.edu.tr/  

7.2. Mevlana Değişim Programı  

Programa adını veren Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celâleddin’dir. Mevlana, bugün 

Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde 

doğmuştur. Mevlana ismi sevenlerince kullanılmış ve adeta onunla özdeşleşen evrensel bir 

simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedir. XIII. yüzyılda yaşamış, ama 

eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; “Gel ne olursan ol, gel” dizelerine yansıdığı 

üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Sınırsız insan sevgisinin yanı sıra 

sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. 

UNESCO, Mevlana’nın doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve 

Hoşgörü Yılı ilan etmiştir. Öğrenim hayatı boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer 

alan eğitim kurumlarını hem bir öğrenci hem de bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir. Mesnevi, 

Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat ve Mecalis-i Seba gibi önemli eserlerin yazarıdır.  

Mevlana Değişim Programı’nın Amacı  

https://cdn.bartin.edu.tr/iif/953967b11e1f23d631b885a4635c6303/muftuluk-burs-protokol.pdf
https://cdn.bartin.edu.tr/iif/953967b11e1f23d631b885a4635c6303/muftuluk-burs-protokol.pdf
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Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim 

kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 

elemanı değişimini sağlamaktır.  

Diğer Değişim Programlarından Farkı  

Mevlana Değişim Programı kapsamında, yükseköğretimin giderek küreselleşen 

akademik ruhuna uygun bir şekilde programa başvuran öğrenciler, bazı ön şartları taşımak 

kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma fırsatını 

yakalayacaktır. Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı 

yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da öğretim elemanı 

hareketliliğine katılabilirler.  

Mevlana Değişim Programı’nın Üniversitemizdeki uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgi 

için mevlana.bartin.edu.tr web sitesinden faydalanılabilir.  

7.3. Erasmus Değişim Programı  

Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. 

Rönesans’la birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük 

temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında 

birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa 

uygun bir isim olarak düşünülmüştür.  

Hayatı boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Erasmus’un en 

önemli eseri "Deliliğe Övgü" (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve 

bağnazlığa karşı kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır.  

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri  

Erasmus öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleşebilmektedir: 1. Öğrenim hareketliliği 

2. Staj hareketliliği. Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında 

örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) 

programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.  

Öğrenim hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, 

öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli 

olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 
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veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, 

yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Ön lisans ve lisans programlarının birinci 

sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden 

yararlanamaz.  

Staj hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki 

bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir 

işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi 

kazanma sürecidir  

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak 

staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör 

olmalıdır.  

Erasmus Değişim Programı’nın Üniversitemizdeki uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgi 

için erasmus.bartin.edu.tr web sitesinden faydalanılabilir.  
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‘‘Geçmişten Geleceğe Ahlak Sempozyumu’’ 

13- 14 Mayıs 2015  

          

  

  

 

Safranbolu Gezisi  

2015  
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‘‘ Uluslararası İslamofobi ve Terör Sempozyumu’’  

01-02 Aralık 2016  
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TRT Diyanet Kanalında Yayımlanan “Genç İlahiyat” Programı Fakültemize Konuk 

Oldu  

  

  

  

  
  

  

  



 

 

22  
Bartın Üniversitesi / İslami İlimler Fakültesi  

  

 

 
 “Ahkâmın Değişmesi” Konulu Konferans  

04 Mayıs 2017  
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Dini Musikimiz ve Formları (Söyleşi-Konser)  

10 Mayıs 2017    
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Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Bayanlar Arası)”  

25 Mayıs 2017  
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Fakültemiz Öğrenci ve Personeline Kalite Eğitimi Verildi  

Mayıs - 2018  
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Vefatının Yıldönümünde Prof. Dr. İbrahim Sarıçam’ı Anma Programı  

Mayıs – 2018  
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Öğrenci İftarları Düzenlendi  

Ramazan – 2018  
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ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti Projemize Ait Sözleşme  

İmzalandı  

30.05.2018  
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“Araştırma ve Tez Yazım Teknikleri” Konusunda İlk Eğitimler Tamamlandı 

22.11.2018 

 

 

“Dini Düşüncenin Gelişiminde Hangisi Etkilidir? Aile mi, Okul mu?” Konulu 

Münazara Etkinliği Gerçekleştirildi 

18.12.2018
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Fakültemiz öğrencilerinden Nursel DAĞDELEN'in Dr. Öğr. Ü. Kamil ÇOŞTU 

danışmanlığında yürütmekte olduğu "Değerler Eğitimi Açısından Rafadan Tayfa Çizgi 

Filminin Değerlendirilmesi" başlıklı projesi, TÜBİTAK 2209A tarafından desteklenmeye 

hak kazanarak fakültemizin aynı akademik yıl içinde kabul edilen beşinci projesi oldu. 

 

09.04.2019 
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Öğrencilerimiz İçin Balamba Tabiat Parkında Etkinlik Düzenlendi 

04.11.2018 

 

 
 

 

 

 

 

Kastamonu Gezisi Düzenlendi 

05.05.2019 
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Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sergisi Yapıldı 

20.05.2019 
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Bartın İl Müftülüğü ile Fakültemiz arasında imzalanan Burs Protokolü 

27.05.2019 
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MEZUNİYET TÖRENİ: İLK SEVİNÇ – İLK HÜZÜN 

 

 
 

 


