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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERSİ  

UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; İlahiyat Fakültesinde okuyan ve aynı zamanda 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri alanında görev yapmaya aday öğrencilerin, mesleğe daha 

iyi hazırlanmalarını, öğrenim süresince kazandıkları özel alan bilgisi, pedagojik formasyon, genel kültür ve 

din hizmetleri görevi ile ilgili bilgi ve becerilerini gerçek hizmet ortamlarında uygulayabilmelerine imkan 

sağlayacak çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (l) Bu Uygulama Esasları, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans 

programı öğrencilerinin, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda yapacakları din hizmetleri deneyimi ve 

uygulama çalışmalarının amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (l) Bu Uygulama Esasları, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği, 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uygulama 

Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (l) Bu Uygulama Esaslarında; 

a) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

b) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, 

c) Müftülük: Diyanet İşleri Başkanlığı Rize İl Müftülüğünü, 

ç) Bölüm: İlahiyat Fakültesinin Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığını, 

d) Dekan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını, 

e) Müftü: Rize İl Müftüsünü, 

f) Uygulama Alanı Yöneticileri: Müftü tarafından görevlendirilen ve uygulamayı yürüten kuran kursu 

öğreticileri, imam-hatip ve müezzin kayyımları, 

g) Uygulama Fakülte Koordinatörü: Uygulama öğrencisinin kazanacakları deneyim ve yapacakları 

uygulama etkinliklerinin, planlanan ve belirlenen esaslara göre yapılmasını sağlayan, Fakülte-Müftülük 

işbirliği sürecinde, Fakülte adına deneyim ve uygulama çalışmalarını düzenlemek üzere Dekan tarafından 

görevlendirilen öğretim elemanını, 



ğ) Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü: Din hizmeti uygulama alanlarında görev alacak uygulama 

öğrencilerinin yapacağı etkinlikleri düzenleyen, uygulama rehberlerini belirleyerek Uygulama Fakülte 

Koordinatörüne bildiren, Fakülte-Müftülük işbirliğinin sürekliliğini sağlayan ve Müftü tarafından 

görevlendirilen kişiyi, 

h) Din hizmetleri uygulama alanı: Din hizmetlerinin yürütüldüğü Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 

hizmet kurumlarını, 

ı) Hitabet ve mesleki uygulama dersi: Uygulama öğrencisine, din hizmetleri alanında mesleki deneyim 

ve beceri kazandıran, belirli dini etkinliklerin planlı ve düzenli bir şekilde uygulamasını sağlayan ve uygulama 

etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği Fakülte öğretim programında yer alan dersi, 

i) Öğrenci: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programına devam eden ve 

din hizmetleri deneyimi ve uygulaması için gerekli şartları tamamlamış, din hizmetleri deneyimi ve 

uygulaması yapacak öğrencileri, 

j) Uygulama rehberi: Din hizmeti uygulama alanlarında görevli olup uygulama öğrencisine din hizmeti 

deneyimi ve uygulama çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık yapan, çalışmalarını değerlendiren deneyimli 

din hizmetleri görevlisini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Din Hizmetleri Uygulamasının İlkeleri 

 

Din hizmetleri uygulamasının ilkeleri 

MADDE 5- (1) Din hizmetleri deneyimi ve uygulaması aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır ve 

yürütülür: 

a) Din hizmetleri deneyimi ve uygulamasına ilişkin esaslar, Fakülte ile Müftülük tarafından 

ortaklaşa belirlenir. 

b) Deneyim ve uygulama çalışmaları, sorumlulukların paylaşılması temelinde belirlenen esaslara 

dayalı olarak, Fakülte ile Müftülüğün koordinasyonunda yürütülür. 

c) Din hizmetleri deneyimi ve uygulamaları, öğrencinin görev alacağı hizmet alanına uygun, 

gerçek iletişim ve etkileşim ortamında Fakülte ile Müftülük tarafından belirlenen, Diyanet İşleri Başkanlığına 

bağlı resmî hizmet kurumlarında yürütülür. 

ç)      Öğrencinin, din hizmeti etkinlikleri ve iletişim süreçlerine aktif ve etkili bir biçimde katılması 

esastır. Bunun için din hizmetleri uygulamasında, her adaydan bir dizi dini etkinliği bizzat gerçekleştirmesi 

istenir. Uygulama öğrencisi uygulama hazırlığı, uygulama alanında gözlem, uygulama rehberinin görevlerine 

katılma, uygulama çalışmalarını değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirir. 

d) Din hizmetleri uygulama alanı; cami içi din hizmetleri, cami dışı eğitim-öğretim, tebliğ ve 

irşat hizmetleri gibi çeşitli etkinlikleri kapsamaktadır. 

e) Din hizmetleri deneyim ve uygulama programı; planlama, araştırma, katılma, analiz etme, 

denetleme, değerlendirme ve geliştirme gibi kapsamlı bir süreçten oluşur. Bu süreçlerin her biri hazırlık, 



uygulama ve değerlendirme kademelerinden oluşmaktadır. 

f) Din hizmetleri uygulamaları zorunlu veya gerekli bir durum olmadığı sürece Fakültenin 

bulunduğu il veya ilçe merkezlerindeki din hizmetleri uygulama alanlarında, cami hizmetleri uygulamalarının 

bir kısmı imkân ve şartlar elverdiği ölçüde şehir merkezi dışında da uygulanabilir. 

g) Öğrencilerin din hizmetleri deneyim ve uygulamasındaki performansları, uygulama öğretim 

elemanı tarafından uygulama rehberinin görüş ve gözlemleri dikkate alınarak değerlendirilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Fakülte ve Müftülük iş birliği 

MADDE 6- (l) Din hizmetleri deneyimi ve uygulaması sürecinde birimler ile görevlilerin görev, yetki 

ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Fakülte yönetiminin sorumlulukları 

1) Bölümden gelen önerileri dikkate alarak uygulama öğretim elemanlarını belirler. 

2) Uygulama Fakülte Koordinatörü ve Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü iş birliği ile din 

hizmetleri uygulama alanlarını belirler. 

3) Din hizmetleri uygulama alanlarındaki etkinliklerin, etkili ve verimli bir biçimde 

yürütülmesini ve denetlenmesini sağlar. 

4) Fakülte-Müftülük işbirliğinin gerçekleştirilmesi için, her yıl belirli zamanlarda uygulama 

çalışmalarına ilişkin toplantı, kurs ve seminerler düzenler. 

b) Müftülüğün sorumlulukları 

1) Müftü, din hizmetleri deneyimi ve uygulamalarını organize etmek üzere Müftülük 

personelinden birini Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü olarak görevlendirir. 

2) Fakültenin düzenleyeceği uygulama çalışmalarına ilişkin toplantı, seminer ve kurslara, 

Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü ve uygulama rehberlerinin katılımını sağlar. 

3) Fakülte ve uygulama alanları arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini kolaylaştırıcı önlemler 

alır. 

4) Uygulama çalışmalarını izler ve denetler. 

c) Uygulama Fakülte Koordinatörünün sorumlulukları; 

1) Uygulama öğretim elemanı ile iş birliği yaparak uygulama alanlarını belirler. Öğrencilerin bu 

alanlara dağılımını sağlar. 

2) Uygulama çalışmalarını Fakülte adına izler ve denetler. 

3) Din hizmetleri deneyim ve uygulaması çalışmalarını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli 

önlemleri alır. 

ç) Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü sorumlulukları; 

1) Uygulama Fakülte Koordinatörü ile iş birliği yaparak uygulama alanlarını belirler. 



2) Uygulama alanlarının uygulama kontenjanlarını hizmet alanları itibarıyla belirler. 

3) Din hizmetleri deneyimi ve uygulamalarını denetler, değerlendirir, etkili bir biçimde yürütülmesi 

için gerekli önlemleri alır. 

 

d) Uygulama öğretim elemanının sorumlulukları; 

1) Uygulama öğrencisini din hizmetleri uygulaması etkinliklerine hazırlar. 

2) Uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini, Uygulama Alanı 

Müftülük Koordinatörü ve uygulama rehberi ile birlikte planlar. 

3) Uygulama öğrencisinin çalışmalarını, uygulama rehberi ile birlikte düzenli olarak izler ve 

denetler. 

4) Uygulamanın her aşamasında uygulama öğrencisine gerekli rehberliği ve danışmanlığı 

yapar. 

5) Uygulama sonunda uygulama öğrencilerinin çalışmalarını değerlendirir. Uygulama 

rehberinin değerlendirmeleri ile birlikte sonuçları Uygulama Fakülte Koordinatörüne teslim eder. 

e) Uygulama rehberinin sorumlulukları 

1) Uygulama öğretim elemanı ve Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü ile iş birliği yaparak 

öğrencinin deneyim ve uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini planlar. 

2) Uygulama programının gerektirdiği etkinliklerin yürütülmesini sağlar. Uygulama 

etkinliklerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için öğrenciye rehberlik eder. 

3) Uygulama sonunda öğrencilerin uygulama çalışmalarını değerlendirir ve uygulama alanı 

koordinatörüne teslim eder. 

f) Uygulama öğrencisinin sorumlulukları; 

1) Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli çalışır. 

2) Uygulama öğretim elemanı, uygulama rehberi ve diğer öğrenciler ile işbirliği içinde olur. 

3) Uygulama etkinlikleri kapsamında yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren uygulama 

dosyasını Uygulama Öğretim Elemanına teslim eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulamanın Yapılması 

 

Din hizmetleri uygulamasının planlaması, yönetimi ve değerlendirmesi 

MADDE 7- (l) Uygulamaya ilişkin aşağıdaki işlemler yapılır. 

a) Uygulama Fakülte Koordinatörü, Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü ile iş birliği 

yaparak uygulama rehberlerini belirler. 

b) Uygulama Fakülte Koordinatörü, uygulama alanlarına göre, öğrencilerin sayılarını belirler. 

c) Uygulama Fakülte Koordinatörü, her uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci sayısını ve 

din hizmetleri uygulama gruplarını, her grubun sorumlu uygulama öğretim elemanını belirler. 

ç)  Uygulama Fakülte Koordinatörü, hizmet alanı kontenjanlarını dikkate alarak, uygulama 

öğretim elemanının sorumlu oldukları öğrencilerin hizmet alanlarına göre dağılımlarını gösteren listeyi 

hazırlayarak Müftülüğe gönderir. 

d) Uygulama Fakülte Koordinatörü ile Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü iş birliği 

yaparak, uygulama alanlarının ve uygulama kontenjanlarının hizmet alanları itibarıyla dağılımını yaparlar. 

e) Uygulama Alanı Müftülük Koordinatörü, Uygulama Alanı Yöneticileri ile iş birliği yaparak 

alanlarını ve uygulama adayı kontenjanını hizmet alanları itibarıyla belirler. 

f) Uygulama öğretim elemanı, uygulama rehberi ve öğrencilerle birlikte din hizmetleri 

uygulaması etkinlik planını hazırlar. 

g) Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerini, din hizmetleri 

uygulamalarının dayandığı temeller, uygulama programında yer alacak etkinlikler ve uyulması gereken 

kurallar konusunda bilgilendirir. 

ğ) Uygulama öğrencileri, uygulama öğretim elemanı ve uygulama rehberinin gözetim ve rehberliğinde 

din hizmeti uygulamasının etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirir. Uygulama dosyasını hazırlar. 

h) Uygulama öğretim elemanı, Fakültedeki ders saatinde her adayın uygulama rehberine 

imzalatarak getirdiği "Haftalık Gözlem Raporlarını” toplayarak, adaylarla birlikte o hafta uygulama alanında 

yapılan etkinliklerle ilgili gözlem ve uygulamalarını tartışır ve değerlendirir. 

ı) Uygulama öğretim elemanı, uygulama rehberine uygulama öğrencisinin yaptığı etkinliklerle ilgili 

gözlemlerini kaydeder. Gözlem sonuçlarını etkinlikten sonra öğrenci ile birlikte değerlendirir. 

 

Din hizmetleri uygulamasının süresi ve zamanı 

MADDE 8- (l) Din hizmetleri uygulaması, lisans programında belirtilen yıl ve yarıyılda, Fakülte 

tarafından belirlenen sıklıkla günlük ve haftalık olarak uygulanır. 

Din hizmetleri uygulamasının yeri 

MADDE 9- (l) Din hizmetleri deneyimi ve uygulamaları Rize merkez veya ilçelerinde bulunan din 

hizmetleri uygulama alanları olan Camii ve Kur'an Kurslarında yapılır. Uygulamaların bir kısmı imkân ve 

şartların elverdiği ölçüde merkeze bağlı köylerde de yapılabilir. 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

MADDE 10- (1) Uygulamalı dersin, ilgili olduğu dersin kapsamında ders programında belirlenen gün 

ve saatlerde yaptırılması esastır. Ancak gerekli görülmesi halinde ders programında belirtilen gün ve 

saatlerden farklı zamanlarda da uygulamalı ders yapılabilir. 

(2) Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmez. 

(3) Uygulamalı ders yapan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) 

bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar. 

Devam durumu 

MADDE 11- (l) Hitabet ve mesleki uygulama dersi devam durumu için "Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri geçerlidir. 

 

Disiplin kuralları 

MADDE 12- (l) Uygulama öğrencileri uygulama yaptıkları alanlarda görevli personel, tabi oldukları 

yasa, yönetmelik ve yönergeler yanında uygulama alanlarının kendine mahsus kurallarına da uymak 

zorundadırlar. Uygulama öğrencileri "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri ile 

uygulama alanlarının kendine mahsus kurallarına tabidirler. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesinin bu hususta tatbiki mümkün mevzuatı ve kararları, Yükseköğretim Kurulunun konuya ilişkin 

mevzuatı ve sair ilgili diğer mevzuat uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14- (l) Bu Uygulama Esasları, Fakülte kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu Uygulama Esaslarının hükümlerini Dekan yürütür. 


