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TARİHÇEMİZ
İlahiyat Fakültesi; 
eğitim - öğretime 

1966 yılında İzmir Yük-
sek İslam Enstitüsü olarak 

başlamıştır. Enstitü,1982 yılında 
Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı 

İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.
 Fakültede, 2011 yılında uzaktan 

eğitime başlanmıştır. Böylece fakülte bünye-
sinde hâlihazırda İlahiyat ve İLİTAM (İlahiyat Lisans 

Tamamlama Programı) olmak üzere iki ayrı program 
bulunmaktadır.

AMACIMIZ
 İlahiyat Fakültesi’nin kuruluş amacı bilgili, kültürlü, ahlaklı 
ve erdemli mezunlar yetiştirmektir. Kısaca “Dokuz Eylül Üniversitesi 

İlahiyatlı” olmak araştırmacı, değerlerine bağlı, bilimsel çalışma ve etik ilkeleri kendine 
rehber edinmiş, eleştirel düşünebilen aydın birey olmaktır.

Fakülte bu hedefleri doğrultusunda, kaliteli eğitim - öğretim sunmak için gerekli teknolojik araç ve materyalleri kul-
lanmakta, öğrencilere bilgi kazandırmak kadar bilgiye ulaşma yollarını da öğretmeyi hedeflemektedir. Dini konulara 

İslam ilmine ve medeniyetine ilgili, meraklı, bu konularda uzmanlaşmayı isteyen, dini hayata dair yerel ve evrensel 
problemlere çözüm arama ideali taşıyan, araştırmacı zihin yapısına sahip tüm yerli ve yabancı öğrenciler fakültenin 

hedef kitlesini oluşturmaktadır.

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ



İlahiyat Bölümü mezunları,imam - hatip liseleri meslek dersleri öğretmenliği ya da din kültürü ve ahlak 
bilgisi öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, kamu ve de-
ğişik sektörlerde de görev alabilmektedirler.

İLAHİYAT BÖLÜMÜ 
 İlahiyat, genelde din olgusunu, özelde İslam dinini kendisine konu edinen, diğer dinlerle karşılaştırma yapmak sure-
tiyle İslam dininin temel inanç, ibadet, muamelat ve ahlak esaslarını tarihi gelişim süreci içinde inceleyip ortaya koyan, 
bunların geçmişte ve günümüzde fert ve toplum planında pratiğe yansımasını tespit etmeyi hedefleyen bir bilim ala-
nıdır. İlahiyat disiplini, insanlık tarihi boyunca kitabi dinlerin ortaya çıkış süreci, İslam dinin temel kaynağı olan Kur’an-ı 
Kerim’in bütün yönleriyle tanınması, Hazreti Muhammed’in hayatı ve öğretileri, bu iki kaynağa dayalı olarak gelişen 
tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf gibi ilimlerin yanı sıra din psikolojisi, din sosyolojisi, dinler tarihi ve din eğiti-
mi vb. bilim dallarından oluşmaktadır.

 İlahiyat Bölümü’nün misyonu lisans ve lisansüstü düzeyde kaliteli ilahiyat eğitimi vermek ve dünya standartlarında 
araştırmalar yapmaktır. Bölümün bu kapsamda birbiri ile ilişkili üç amacı vardır:

•	 Öğrencilerini	dini	literatürde	yer	alan	farklı	alanlara	ait	kavramlar	ve	bunlara	dair	tanım,	izah	ve	anlayışlar	hakkında	
yeterli düzeyde doğru teorik bilgi altyapısına sahip kılmaktır. Temel İslam Bilimleri’nin ana kaynaklarına vakıf ve akade-
mik ilkelere uygun çalışmalar yapan, bilgi üreten ve bunları gerek yurdumuzda gerekse uluslararası platformlarda etkili 
şekilde paylaşmaya çalışan nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

•	 Bu	amaçla	öğrencilere	aktarılacak	dini	 ilimlere	ait	 literatürün	tarihi	 süreç	 içinde	oluşum	ve	gelişim	sürecini	ortaya	
koymak; bu literatürü toplumun ihtiyaçlarına uygun biçimde bilgiye dönüştüren, yaşadığı çağı yakından tanıyan, günlük 
yaşamda karşı karşıya geldikleri, somut hadise ve durumları tespit eden ve bunların günümüz dünyasında doğru bir 
şekilde pratiğe aktarılması konusunda öğrencilere iyi bir donanım kazandırmaktır. 

•	 Dini	ilimler	alanında	ve	bunları	destekleyen	diğer	yan	dallarda	İslam	Tarihi	ve	Sanatları’nda,	Türk	İslam	Edebiyatı	ve	
Türk	Din	Musikisi’nde	teorik	ve	pratik	olarak	yeterli	düzeyde	bilgi	ve	birikime	ulaşan	ilahiyat	öğrencilerine,	yeri	ve	zamanı	
geldiğinde bunları başarıyla pratiğe geçirme becerisi kazandırmaktır.

 Bu bölümdeki tüm akademik faaliyetler Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanat-
ları bölümleri altında yürütülmektedir.

 İlahiyat Bölümü’nde 1 yıl süreli zorunlu Arapça hazırlık sınıfı bulunmaktadır. İlahiyat Bölümü hazırlık sınıfı dersleri-
nin %30’u Arapça yapılır. Ders geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Kariyer Alanları



Programdan mezun olanlar, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilmekte ve alacakları 
formasyon eğitimiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda öğretmen olarak 
çalışabilmektedirler.

Kariyer Alanları

İLAHİYAT LİSANS  TAMAMLAMA PROGRAMI (İLİTAM) 
 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), 2011 yılından itibaren faaliyette olup Türkiye’nin dört bir yanından 
öğrenci almaktadır. Program, daha önce aldıkları iki yıllık önlisans öğrenimini, dört yıllık lisansa tamamlamak suretiyle 
pek çoğu zaten görevli olan öğrencilerini daha kaliteli bir dini bilgi ve hizmet donanımına kavuşturmaktadır. Yüz yüze 
eğitimin de yapıldığı bu program, genel olarak uzaktan eğitim	 şeklinde	yürütülmektedir.	Ders	materyalleri	 toplu	
olarak	öğrencilere	ulaştırılarak	ilgili	dersler,	internet	üzerinden	canlı	olarak	düzenli	bir	biçimde	yapılmaktadır.	İLİTAM	
Programı,	DEÜ	İlahiyat	Fakültesi	ile	DEÜ	Uzaktan	Eğitim	Merkezi	(DEUZEM)	işbirliği	ile	gerçekleştirilmektedir.

	 2019-2020	öğretim	yılından	 itibaren	 İLİTAM	Programına	yerleşen	ve	 talep	eden	en	yüksek	puanlı	50	öğrenciye	
Pedagojik	Formasyon	dersleri	(uygulamalı	dersleri	fakültemizde	%80	devam	zorunluluğu	ve	yüz	yüze	olmak	kaydıyla)	
verilmektedir.

	 2019-2020	öğretim	yılından	 itibaren	 İLİTAM	Programına	yerleşen	ve	 talep	eden	en	yüksek	puanlı	50	öğrenciye	
Pedagojik	Formasyon	dersleri	(uygulamalı	dersleri	fakültemizde	%80	devam	zorunluluğu	ve	yüz	yüze	olmak	kaydıyla)	
verilmektedir.



İlahiyat Fakültesi, Esenyalı Mah. 108/2 Sok. No:20  35140 - Karabağlar / İZMİR 
0 (232) 285 29 32           0 (232) 224 18 90
ilahiyat@deu.edu.tr          ilahiyat.deu.edu.tr deuilahiyat
ilh.ogr.isl@deu.edu.tr (Öğrenci İşleri) 

@

@


