
 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür… 
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Öğretim Dili           : Türkçe (%30 Arapça) 
Öğretim Süresi           : 1 (Hazırlık) + 4 yıl 
Yüksek Lisans           : Var 
Doktora           : Var 
Tezsiz Yüksek Lisans  : Yok 
                             
KURULUŞ VE TARİHÇESİ 

Fakültemiz güçlü, alanında tanınan temayüz etmiş seçkin bir akademik kadroya sahiptir. Bu itibarla 
temel ilahiyat programının nitelikli bir şekilde vermesinin yanı sıra öğrencilerinin kültür, sanat, düşünce, 
edebiyat vb. hususlarda da geliştirecek imkânlar sunmaktadır. Öğrencilerinin alan eğitiminin yanında, 
dünyayı ve insanı da tanıyan, geniş görüşlü, donanımlı birer ilahiyatçı profiline sahip hale gelmesini 
sağlayacak zenginlikte bir atmosfer sunmak fakültemizin her zaman en önemli hedefi olmuştur..  

1975 yılında öğretime başlamış olan Fakültemiz Bursa’nın merkezinde bulunan Nilüfer ilçesi 
sınırları içinde 43 dönümlük bir yerleşke içinde yer almaktadır. Dört yıl önce yenilenen modern eğitim 
binasında her biri klimalı, görsel sisteme sahip modern dersliklerde eğitim verilmektedir. 400 okuyucu 
kapasiteli, 50 bin civarında kitabı bulunan zengin ihtisas kütüphanemiz kendini geliştirmek isteyen 
öğrencilerimize hafta içi 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 600 kişilik yemekhanemiz, 
kantinimiz ve bahçemiz öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 1100 koltuklu kültür 
merkezi, İbnü’l-Cezerî Konferans Salonu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Amfisi, Mehmet Akif Ersoy Konferans 
Salonu, musiki odası, ebru atölyesi ve sergi salonu öğrencilerin entelektüel ve sanatsal becerilerinin 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

2019-2020 öğretim yılında resmi ilahiyatlar arasında öğrenci tercih sırası itibariyle üçüncü sırada 
olan fakültemiz, hâlihazırda 2706’i lisans 846’i lisansüstü olmak üzere 3552 öğrenciye hizmet 
vermektedir. Bunların 692’si 72 farklı ülkeden ülkemize eğitim için gelmiş olan misafir öğrencilerdir. Bu 
haliyle uluslararası bir hüviyete sahip olan fakültemiz aynı zamanda Türkiye’de en çok yabancı uyruklu 
öğrenci yetiştiren ilahiyat olma özelliğine sahiptir. Bu öğrencilerin varlığı fakültemize kültürel zenginlik 
katmaktadır.  
 
MİSYONUMUZ 

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ana misyonu: 
• Dini temel kaynaklarından öğrenen ve öğreten, İslâmî geleneğin sunmuş olduğu sahih ilmî kaynaklar 
ile entelektüel birikimini zenginleştiren, içine doğduğu kültürel mirasın bilincinde olarak toplumun 
manevî tekâmülüne katkıda bulunan, sosyal ve beşerî bilimlerin sunmuş olduğu bilgiden istifade 
ederek toplumun ve bireyin sıkıntılarına çareler üretebilen, araştırmaları ile evrensel düzeyde bilime 
katkıda bulunabilecek yeterliliğe sahip, öğrendiklerini hayatına aktarabilen, erdemli din görevlisi, 
öğretmen, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir. 
• Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin bir diğer misyonu ise öğrencilerinin kadim 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı Devleti’ne başkentlik etmiş, Sultaniye medreseleri ile nice 
ilim adamları yetiştirmiş, Molla Fenârî, Hocazâde, Âşık Paşa gibi farklı yüzyıllarda yetiştirdiği nice 
bilgin, edip ve sanatkârın kattığı maddî manevî zenginlikler ile oluşmuş bu ilmî ve manevî atmosferden 
en üst düzeyde yararlanmasını sağlayarak, bu kültürel mirastan aldığı ilhamla medeniyet bilincini inşa 
eden faaliyetlerin içinde yer alarak öğrencilerinin ilmî, edebî kimliklerini ve sanatçı yönlerini 
geliştirmektir. Bu şekilde çağımızın ihtiyacı olan dinî ilimler ve beşerî bilimler başta olmak üzere tarih, 
kültür ve edebiyat bilgisi ile donanmış ilim adamları yetiştirmektir. 

 
VİZYONUMUZ 

Gerek sahip olduğu alanında öncü eğitim kadrosunun rehberliğinde verilen kaliteli eğitim ile, gerek 

yetiştirdiği din görevlisi, öğretmen ve araştırmacılar ve onların evrensel düzeyde ilim dünyasına 

kazandırdıkları nitelikli araştırmalar ve yayınlar ile, çağımızın ruhî ve içtimâî sıkıntılarına yönelik 

çözümler üretebilen, bireyin manevî tekâmülünü Kur’anî ve evrensel değerler çerçevesinde geliştirmeyi 

hedefleyen, öncü olduğu ilmî faaliyetler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile Türkiye’de ve dünyada 

saygın bir ilahiyat fakültesi olmaktır. 
 

 

 



 

 Fakültemizde 36 profesör, 14 doçent, 20 doktor öğretim üyesi, 6’si yabancı uyruklu 21 öğretim görevlisi, 

45 araştırma görevlisi olmak üzere 136 eğretim elemanı hocamız bulunmaktadır. Bu rakamlar 

fakültemizin akademik kadrosunun ne kadar güçlü olduğu hakkında herhalde fikir verecektir. 

Fakültemizde 40 idari personelimiz öğrencilerimize hizmet vermektedir.1975 yılında Bursa Yüksek 

İslam Enstitüsü olarak açılmış, 1982 yılında Fakülte olmuştur. İlahiyat Bölümünde Temel İslam 

Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında ilmi çalışmalar yapılmakta, 

bu çerçevede eğitim-öğretim verilmektedir.  

Fakültemizin dikkat çekici özelliklerinden biri de çıkardığı üç akademik dergidir. Fakülte dergisinin 

yanı sıra İngilizce yayınlanan ve yaklaşık on yıllık süre içinde önemli bir prestij kazanan Ilahiyat Studies 

adlı bir dergimiz vardır. Bir diğer dergimiz de yayın hayatına yeni başlayan ve Batı araştırmalarını 

kendine özel alan olarak belirlemiş olan Oksident adlı dergidir. Bu dergiler başta ülkemiz olmak üzere 

dünya entelijansiyasına önemli katkılar sunmaktadır. 

Fakültemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana programları mevcuttur. Bu programlar çerçevesinde hem 

ülkemizdeki hem de yabancı ülkelerdeki üniversiteler arasında öğrenci değişimi yapılabilmektedir. 

Fakültemizin Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerin bazı üniversiteleri ile 

Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı kapsamında anlaşmaları vardır. Bu kapsamda 

her dönem karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmaktadır 

Ayrıca aynı öğretim süresi içinde, yıl kaybı olmadan, üniversitemizdeki iki ayrı fakülteden diploma 

alabilmeyi sağlayan çift ana dalda öğretim imkânı vardır.  

Öğrencilerimize dersler dışında dinlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kendilerini 

geliştirebilecekleri, çeşitli aktivite imkânları da sunulmaktadır. Sözgelimi öğrencilerimiz çeşitli kültür 

sanat faaliyetlerine ve gezilere katılabilmekte, spor yapabilmekte, dini musiki, hüsn-i hat, tezhip ve ney 

kurslarına iştirak ederek gönül dünyalarını zenginleştirme imkânına sahip olabilmektedir. Ayrıca 

fakültemizde, üniversitemizde yahut Bursa’da düzenlenen mesleki ve kültürel toplantıları, seminer, panel 

ve sempozyumları takip ederek akademik olarak gelişebilmektedir. 

Bizzat öğrencilerin kurmuş olduğu 24 öğrenci topluluğu bu faaliyetlerin motor gücünü 

oluşturmaktadır. Buralarda aktif görev alan öğrenciler sosyal sorumluluk bilinci ve sivil toplum 

kuruluşlarında görev alma konusunda da yetişmektedir. 

Öğrencilerimiz kredi yurtlar kurumuna yahut özel kurumlara ait yurtlarda barınma imkânına sahip 

olduğu gibi birkaç arkadaş bir araya gelmek suretiyle çevreden ev kiralayarak da bu ihtiyaçlarını 

giderebilmektedir. 

Mezunlarımız öğretmen olarak görev yapabiliyorlar. Genel olarak ilk ve orta öğretimde Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde de meslek dersleri öğretmeni olarak görev 

alabiliyorlar. Bundan başka; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, Kur’an Kursu öğretmeni 

ve din görevlisi; geleceğin öğretim üyeleri olmak üzere, üniversitelerde araştırma görevlisi; 

Cumhurbaşkanlığı Arşivleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Yazma 

Eserler başkanlığı, YTB ve TİKA gibi kamu kuruluşlarında uzman olarak görev alabiliyorlar. 

Mezunlarımız arasında siyasi ve idari alanda temayüz eden devlet adamları yetiştiği gibi, iş 

hayatında seçkin işadamları da bulunmaktadır. Fakültemiz “gönül coğrafyamız”a ilahiyatçı 

yetiştirmektedir. Birçok ülkede pek çok mezunumuz önemli görevler üstlenmektedir 

  

 

  İlahiyat Taban-Tavan Puanları 

 

Birinci Öğretim            İkinci Öğretim 

2020 Taban Puanı  : 369,79630  2020 Taban Puanı  : 349,60017  

2020 Tavan Puanı : 427,44467  2020 Tavan Puanı  : 388,35239 
 

İLETİŞİM 
ADRES: Fethiye Mah. Kırlangıç Sok. No: 2B 16140 Nilüfer Bursa 
Telefon (224) 243 10 66 - 243 13 37                                 Faks: (224) 243 15 73 
WEB: http://ilahiyat.uludag.edu.tr                                  e-Mail: ilh.dekanlik@uludag.edu.tr 

  

 
 


