Yalnızca Türkiye’de değil, Avrasya
coğrafyasında da başlıca referans
kaynağı haline gelen İlahiyat Fakültesi,
Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren,
onlarca ülke ile kırktan fazla akademik
işbirliği geliştiren uluslararasılaşmış bir
fakültedir. İslâm dininin yanı sıra diğer
dinler üzerine de kapsamlı çalışmalar
yapılan fakülte dünya çapında seçkin bir
akademik kadroya sahiptir. İkili öğretimin
de yapıldığı fakültede okuyan öğrenciler,
çift anadal ve yandal imkânlarından
yararlanabilmenin yanı sıra dünyanın
önde gelen üniversitelerinde eğitim

İlahiyat
Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları

• Fakültemiz, köklü geçmişinden
kaynaklanan bir gelenek, birikim ve
deneyime sahiptir.

• Fakültemiz, ilahiyat fakülteleri arasında

kurulduğu tarihten itibaren, ÖSYS’ye giren
adaylar arasında tercih edilmede ve yüksek
puanlı öğrenci almada üst sıralarda yer
almaktadır.

• Fakültemiz Türkçe, İngilizce ve Arapça
olmak üzere 3 farklı dilde lisans eğitimi
vermektedir.
• Güçlü bir öğretim üyesi kadrosu
fakültemizde görev yapmaktadır.

• Fakültemizdeki lisansüstü programları

yoğun talep görmekte, farklı fakültelerden
mezun olan öğrenciler tarafından da tercih
edilmektedir. Ayrıca bu bölümlerde de başarı
düzeyi yüksektir.

görme fırsatlarından da yararlanabilir.
Lisans eğitimlerini tamamlayan
öğrenciler çeşitli bilim dallarında
lisansüstü programlara devam edebilir.

• Fakültemizde düzenli şekilde yayımlanan

ulusal hakemli bir dergi bulunmaktadır.

• Fakültemizin kurumsal kimlik bilinci
gelişmiştir.

• Fakültemiz, iç ve dış paydaşlarıyla verimli

bir işbirliği geliştirme kabiliyetine sahiptir.

• Fakültemiz fizikî ve teknik altyapı
bakımından tamamen yenilenip modernize
edilmiştir.

• Fakültemizin bulunduğu konum, kentin her
yerinden rahatlıkla ulaşılabilen bir
mevkidedir. (Yeni açılacak olan
Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı Fakültemizin
önünden geçmektedir).
• Fakültemiz, Uluslararası İlahiyat Programı

çerçevesinde başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen
öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

• Fakültemizin, Uluslararası Öğrenci ve

Öğretim Elemanı Değişim Programları
(ERASMUS, MEVLANA) ile ikili anlaşmalar
çerçevesinde dinamik bir uluslararasılaşma
kabiliyeti bulunmaktadır.

İş ve Kariyer Olanakları
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve
Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere,
pek çok kamu kuruluşunda ve özel
sektörde istihdam imkânı bulabilmekte,
ayrıca başta İlahiyat alanındaki bilimler
olmak üzere çeşitli alanlarda lisansüstü
eğitime girebilmektedirler. Akademisyen,
öğretmen, yazar ve sanatkâr olarak da
kariyerlerine devam etme imkanına
sahiptirler.
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Marmara İlahiyat bir markadır...

