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İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YENİ DÖNEMDE ÖĞRENCİLERİNİ 

BEKLİYOR!



KURUM

Resmî Gazetenin 04.08.2012 tarihli ve 28374-
2012/3363 sayılı kararnamesi uyarınca kurulmuş
olan fakültemizde İlahiyat ve İlahiyat (ikinci
öğretim) programları yer almaktadır. Fakültemiz
bünyesindeki bütün programların öğrenim
süreleri 4 yıldır. Ayrıca İlahiyat ve İlahiyat (İÖ)
programlarında 1 yıl süreli “Zorunlu Arapça
Hazırlık” uygulaması vardır. Fakültemizin her yıl
öğrenci kontenjanı 120 kişi I. öğretim, 80 kişi II.
öğretim olmak üzere 200 kişidir. Fakültemiz
öğrencileri eğitim dönemleri içerisinde aynı
zamanda pedagojik formasyon eğitimi de
alabilmektedirler. Fakültemiz kendisine ait
binasında hizmet vermektedir.



AKADEMİK ve İDARİ KADRO

Fakültemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Merkez Kampüsü’nde 19 öğretim üyesi, 7 öğretim
görevlisi, araştırma görevlisi 6, 1 fakülte sekreteri
ve 3 memur, 3 yardımcı hizmetli olmak üzere
toplam 37 personelimiz bulunmaktadır.



ÖĞRENCİ KABULÜ

Fakültemize öğrenci yerleştirme
işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
merkezi sınav sonuçlarına göre
yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için YÖK
Tercih Atlas’ına bakılabilir:

https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-
sihirbazi-t4-tablo.php?p=s%C3%B6z

https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4-tablo.php?p=s%C3%B6z


ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Fakültemizin Erasmus Programı
çerçevesinde University of
Tetova’yla (Kuzey Makedonya),
Mevlâna Değişim Protokolü
çerçevesinde ise Tunus Zeytune
Üniversitesi ile protokolü
bulunmaktadır.



ÖĞRENCİ 
TOPLULUKLARI

Fakültemizde üniversitemize bağlı
olarak kurulan öğrenci toplulukları
akademik, sosyal ve kültürel
organizasyonlarla ders programları
arasında öğrencilerimize renkli bir
sosyal hayat sunmaktadır.

http://topluluklar.nku.edu.tr/toplu
luktipi_sayfa/0/s/9326/13224

http://topluluklar.nku.edu.tr/topluluktipi_sayfa/0/s/9326/13224


DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ

Fakültemizde her öğrenciye 
danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Öğrenciler rehberliğe ihtiyaç 
duydukları konularda kendilerine 
atanmış olan öğretim üyeleriyle 

görüşebilmekte ve onların 
danışmanlarından istifade 

edebilmektedirler.



BARINMA

Üniversite kampüsü 
içerisindeki yurtlar, KYK 
yurtları başta olmak üzere 
çeşitli STK’ların yurtları da 
üniversitemiz öğrencilerine 
barınma imkânı 
sunmaktadırlar. Bu yurtların 
donanım imkanları ve 
kontenjanları ihtiyaçlara 
cevap verebilmek için sürekli 
artırılmaktadır.



ŞEHİR

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir
Rumeli şehri olan Tekirdağ, bir yönü ile Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve
Balkan ülkeleri ile kesişme noktasında bulunmakta, öte taraftan da
İstanbul’a yakınlığı ile öne çıkmaktadır. Her saat İstanbul’a gidilebilme
imkanının olduğu şehir, kültürel ve ekonomik anlamda İstanbul ile
kuvvetli ilişki içerisindedir. Bunun yanında Çorlu ve İstanbul Havalimanları
seferleri ile Anadolu’ya ulaşım imkanları sunmaktadır. Şehrimizden bütün
illerimize yönelik otobüs seferleri de düzenlenmektedir.



DESTEK PROGRAMLARI

• Tekirdağ Namık Kemal İlahiyat Fakültesi öğrencilerini
yıl içerisinde ders dışı akademik destek programları ile
de desteklemektedir. “Ders Halkaları” başlığı ile
yürütülen programlarda, Klasik ve Modern Arapçadan,
Klasik Tefsir, Hadis ve Fıkıh metinlerine, İslam
Düşüncesinden Felsefe Klasiklerine kadar birçok
konuda metin merkezli okumalar yapılmaktadır.

• Yaz tatillerinde ise her sene düzenli olarak bir ay süren
ve fakültemiz hocaları nezaretinde gerçekleşen Arapça
ve Kur’ân-ı Kerîm destek eğitimleri (sarf, nahiv, akaid,
tashîh-i hurûf) gerçekleştirilmektedir.



İLETİŞİM

https://www.facebook.com/nkuilahiyatfakultesi/

0 282 250 49 00

ilahiyat@nku.edu.tr
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