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GİRİŞ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bu 

anket “RTEÜ İlahiyat Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Paydaş Anketi” başlığıyla 

paydaşlara sunulmuştur. Her yıl bir kere yapılan bu ankette akademik personelin, dış 

paydaşların ve öğrencilerin görüşleri alınmaktadır. İlahiyat Fakültesi’nin mezunlarına 

genelinde program çıktıları özelinde İlahiyat alanında kazanılan yeterliliklere dayalı, kuramsal 

ve uygulamalı bilgilere sahipliği; İlahiyat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanması, çözümlemesi ve 

uygulaması; İlahiyat alanında karşılaşılan kadim ve güncel dini meseleleri saptama, 

tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözüm bulmada bireysel veya ekip üyesi olarak 

sorumluluk alınabilmesi; İlahiyat alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, hem kendisinin 

hem de sorumluluğu altında çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlaması gibi daha birçok kazanımın tahakkuku hakkındaki görüşler sorulmuştur. Yine 

mezunların genelinde alana özgü ölçütlerin özelinde ise Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru 

tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olması; Arapça temel kaynakları okuma ve anlama 

yetkinliğine sahip olması; itikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve 

dayandığı temelleri bilmesi; Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip 

olması; bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olması; zaman ve mekâna 

göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine 

sahip olması gibi kazanımların ankette belirtilen görüşlerle durumsal tespitleri icra edilmiştir.  

Her yıl bir defa gerçekleştirilen RTEÜ İlahiyat Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler 

Paydaş Anketi (Ek-1) çevrimiçi olarak uygulanmakta ve raporlanmaktadır. Bu ankette toplam 

2 soru yer almaktadır. Bu raporda yer alan veriler, 2021-2022 Akademik yılında toplanmıştır. 

Bu bağlamda öğretim elemanlarımızdan (n=23), dış paydaşlarımızdan (n=1) ve 

öğrencilerimizden (n=78) kişi anketi cevaplamıştır. Toplamda 102 kişinin katılımıyla 

gerçekleştirilen anket mezunlarımızın kazanımlarının durumunu değerlendirmek için icra 

edilmiştir. Her bir soruya verilen cevaplardan elde edilen bulgular grafikler vasıtasıyla 

sunulmuş ve açıklayıcı bilgiler grafiklerin altında verilmiştir. 

Aşağıdaki şekilde katılımcılara ilişkin demografik bilgilere yer verilmektedir. Şekil 1’de 

katılımcıların öğrenci, öğretim elemanı, dış paydaş oranları gösterilmiştir. 



 

Şekil 1. Ankete Katılan Öğrenci, Öğretim Elemanı Ve Dış Paydaşların Dağılımı 

Şekil 1 incelendiğinde katılımcıların %76,5’inin öğrenci, %22,5’inin öğretim elemanı, 

%1’inin ise dış paydaş olduğu görülmektedir. 

1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

PROGRAM ÇIKTILARIN VE ALANA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİN DEĞERLENDİRMESİ 

Bu başlıkta paydaşlara yöneltilen sorular tablolarda sunulacaktır. Mezun kazanımları 

hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla katılımcılara “Uygundur”, “Uygun Değildir”, 

“Fikrim Yok”, “Geliştirilmelidir” şeklinde yanıt verebilecekleri 2 soru içerisinde 25 ifade 

yöneltilmiş ve kendilerine en uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 
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Şekil 2. Fakültemiz Program Çıktılarının Uygunluk Düzeyi 

İlk soruda 11 ifade üzerinde durulmuştur. Program çıktıları ile ilgili görüşler toplanmıştır. 

İfadeleri numaralandırdığımız sütunlardaki sonuçlar şöyledir: 

1- Birinci sütunda “İlahiyat alanında kazanılan yeterliliklere dayalı, kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahiptir.” ifadesine katılımcılardan 69 kişi “Uygundur”, 3 kişi “Uygun 

Değildir”, 7 kişi “Fikrim Yok”, 23 kişi “Geliştirilmeli” demiştir. 

2- İkinci sütunda “İlahiyat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-

öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.” ifadesine 



katılımcılardan 66 kişi “Uygundur”, 2 kişi “Uygun Değildir”, 10 kişi “Fikrim Yok”, 24 kişi 

“Geliştirilmeli” şeklinde cevaplamıştır. 

3- Üçüncü sütunda “İlahiyat alanında karşılaşılan kadim ve güncel dini meseleleri 

saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözüm bulmada bireysel veya ekip üyesi 

olarak sorumluluk alır.” ifadesine katılımcılardan 68 kişi “Uygundur”, 10 kişi “Uygun 

Değildir”, 8 kişi “Fikrim Yok”, 18 kişi “Geliştirilmeli” diye ifade etmiştir. 

4- Dördüncü sütunda “İlahiyat alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, hem kendisinin 

hem de sorumluluğu altında çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlar.” ifadesine katılımcılardan 67 kişi “Uygundur”, 5 kişi “Uygun Değildir”, 10 kişi 

“Fikrim Yok”, 22 kişi “Geliştirilmeli” olarak belirtmiştir. 

5- Beşinci sütunda “İlahiyat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.” ifadesine 

katılımcılardan 72 kişi “Uygundur”, 6 kişi “Uygun Değildir”, 7 kişi “Fikrim Yok”, 18 kişi 

“Geliştirilmeli” demiştir. 

6- Altıncı sütunda “İlahiyat alanındaki çeşitli bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal 

etkinliklere katılır.” ifadesine katılımcılardan 63 kişi “Uygundur”, 2 kişi “Uygun Değildir”, 

17 kişi “Fikrim Yok”, 24 kişi “Geliştirilmeli” şeklinde yanıtlamıştır. 

7- Yedinci sütunda “Anadilde ve yabancı dilde ilahiyat alanında kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri izler ve bunları ilgili alandaki paydaş kişi ve kuruluşlarla paylaşır.” ifadesine 

katılımcılardan 43 kişi “Uygundur”, 11 kişi “Uygun Değildir”, 17 kişi “Fikrim Yok”, 34 kişi 

“Geliştirilmeli” diye ifade etmiştir. 

8- Sekizinci sütunda “Çağın gerektirdiği dijital okuryazarlık becerisine sahip olur bunu 

İlahiyat alanında etkin bir şekilde kullanır.” ifadesine katılımcılardan 55 kişi “Uygundur”, 8 

kişi “Uygun Değildir”, 14 kişi “Fikrim Yok”, 29 kişi “Geliştirilmeli” olarak belirtmiştir. 

9- Dokuzuncu sütunda “Dini anlayış ve uygulamaların evrensel, toplumsal, hukuki ve 

etik değerlere ilişkin yansımaları hakkında farkındalık sahibidir.” ifadesine katılımcılardan 70 

kişi “Uygundur”, 5 kişi “Uygun Değildir”, 7 kişi “Fikrim Yok”, 22 kişi “Geliştirilmeli” 

demiştir. 

10- Onuncu sütunda “Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olarak 

bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır.” ifadesine 

katılımcılardan 65 kişi “Uygundur”, 7 kişi “Uygun Değildir”, 7 kişi “Fikrim Yok”, 26 kişi 



“Geliştirilmeli” şeklinde ifade etmiştir. 

11- On birinci sütunda “İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak 

disiplinler arası araştırma, inceleme, analiz ve yorum yapar.” ifadesine katılımcılardan 60 

kişi “Uygundur”, 9 kişi “Uygun Değildir”, 11 kişi “Fikrim Yok”, 24 kişi “Geliştirilmeli” diye 

cevaplamıştır. 
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Şekil 3. Fakültemizdeki Alana Özgü Ölçütlerin Uygunluk Düzeyi 

İkinci soruda ise 14 ifade üzerinde durulmuştur. Alana özgü ölçütler ile ilgili görüşler 

toplanmıştır. İki sorudaki sonuçların farklılıkları bize çıkarım fırsatı sunmaktadır. İfadeleri 

numaralandırdığımız sütunlardaki sonuçlar şöyledir: 

1- Birinci sütunda “Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere 

sahip olma.” ifadesine katılımcılardan 74 kişi “Uygundur”, 5 kişi “Uygun Değildir”, 9 kişi 

“Fikrim Yok”, 18 kişi “Geliştirilmeli” demiştir. 

2- İkinci sütunda “Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma.” 

ifadesine katılımcılardan 37 kişi “Uygundur”, 12 kişi “Uygun Değildir”, 7 kişi “Fikrim Yok”, 

47 kişi “Geliştirilmeli” şeklinde cevaplamıştır. 

3- Üçüncü sütunda “İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve 

dayandığı temelleri bilme.” ifadesine katılımcılardan 71 kişi “Uygundur”, 4 kişi “Uygun 

Değildir”, 5 kişi “Fikrim Yok”, 24 kişi “Geliştirilmeli” diye ifade etmiştir. 

4- Dördüncü sütunda “Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip 

olma.” ifadesine katılımcılardan 76 kişi “Uygundur”, 2 kişi “Uygun Değildir”, 7 kişi “Fikrim 

Yok”, 18 kişi “Geliştirilmeli” diye belirtmiştir. 

5- Beşinci sütunda “Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma.” 

ifadesine katılımcılardan 68 kişi “Uygundur”, 4 kişi “Uygun Değildir”, 7 kişi “Fikrim Yok”, 

25 kişi “Geliştirilmeli” şeklinde cevaplandırmıştır. 



6- Altıncı sütunda “Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru 

anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma.” ifadesine katılımcılardan 68 kişi 

“Uygundur”, 4 kişi “Uygun Değildir”, 10 kişi “Fikrim Yok”, 20 kişi “Geliştirilmeli” demiştir. 

7- Yedinci sütunda “Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı 

eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma.” ifadesine 

katılımcılardan 70 kişi “Uygundur”, 6 kişi “Uygun Değildir”, 7 kişi “Fikrim Yok”, 21 kişi 

“Geliştirilmeli” diye belirtmiştir. 

8- Sekizinci sütunda “Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma 

yetkinliğine sahip olma.” ifadesine katılımcılardan 72 kişi “Uygundur”, 4 kişi “Uygun 

Değildir”, 8 kişi “Fikrim Yok”, 20 kişi “Geliştirilmeli” şeklinde yanıtlamıştır. 

9- Dokuzuncu sütunda “Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa 

sahip olma.” ifadesine katılımcılardan 75 kişi “Uygundur”, 6 kişi “Uygun Değildir”, 8 kişi 

“Fikrim Yok”, 16 kişi “Geliştirilmeli” demiştir. 

10- Onuncu sütunda “Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi 

ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma.” ifadesine katılımcılardan 72 kişi 

“Uygundur”, 5 kişi “Uygun Değildir”, 9 kişi “Fikrim Yok”, 18 kişi “Geliştirilmeli” diye ifade 

etmiştir. 

11- On birinci sütunda “Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın 

temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma.” 

ifadesine katılımcılardan 73 kişi “Uygundur”, 6 kişi “Uygun Değildir”, 5 kişi “Fikrim Yok”, 

20 kişi “Geliştirilmeli” şeklinde cevaplamıştır. 

12- On ikinci sütunda “Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip 

olma.” ifadesine katılımcılardan 69 kişi “Uygundur”, 7 kişi “Uygun Değildir”, 7 kişi “Fikrim 

Yok”, 22 kişi “Geliştirilmeli” diye belirmiştir. 

13- On üçüncü sütunda “Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi 

temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma.” 

ifadesine katılımcılardan 70 kişi “Uygundur”, 7 kişi “Uygun Değildir”, 6 kişi “Fikrim Yok”, 

20 kişi “Geliştirilmeli” demiştir. 

14- On dördüncü sütunda “İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve 

bütüncül bilgilere sahip olma.” ifadesine katılımcılardan 67 kişi “Uygundur”, 8 kişi “Uygun 

Değildir”, 8 kişi “Fikrim Yok”, 25 kişi “Geliştirilmeli”  şeklinde yanıtlamıştır. 



SONUÇ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yürütülen “Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Paydaş 

Anketi” kapsamında 102 paydaş bu ankete katılım göstermiştir. Elde edilen veriler bu rapor 

kapsamında özetlenerek değerlendirilmiştir.  

Elde edilen verilerin analizinden itibarla Fakültemiz mezunlarının çağdaş gereksinimlere 

ve kazanımlara gerek öğrenciler gerek öğretim görevlileri tarafından uygun olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu bulgular çeşitli bilim dalları ile alakalı olan teorik bilgilerin ve pratik 

becerilerin mezunlarımız tarafından kazanıldığına işaret etmektedir. Anket çalışmasının 

dikkat çekici bulgularından birisi yabancı dilde olan açıklıktır. Paydaşlar yabancı dil ile 

alakalı olarak bir eksiklik olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle Arapça öğrenimi ve sonrasında 

kullanımı açısından verimsizlik görülmektedir. Bu konuda yeni geliştirmeler yapılmalıdır. 

Yine dijital okur-yazarlık konusunda fakültemizin gelişime daha fazla önem vermesi gerektiği 

göze çarpmaktadır. Bu hususta da ilerleyen dönemlerde çağın getirdiği yeni teknolojik 

imkânların tanıtımı ve kullanımına yönelik eğitim ve seminerlerin gerçekleştirilmesi bu 

açıklığı kapatabilir. 



1. E-posta *

2.

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

Öğrenci

Öğretim elemanı

Dış paydaş

RTEÜ İlahiyat Fakültesi Program Çıktıları
ve Alana Özgü Ölçütler Paydaş Anketi
Aşağıda Fakültemizin taslak program çıktıları ve alana özgü ölçütler yer almaktadır. İlgili 
ifadeye ilişkin görüşünüzü işaretleyiniz.

* Gerekli

Paydaş durumunuz *



3.

Uygun olanların tümünü işaretleyin.

Mezunlarımıza kazandırılacak olan Fakültemiz program çıktılarının size göre
uygunluk düzeyini işaretleyiniz.

*

Uygundur Uygun değildir Fikrim yok Geliştirilmelidir

İlahiyat alanında
kazanılan yeterliliklere
dayalı, kuramsal ve
uygulamalı bilgilere
sahiptir.

İlahiyat alanında
edindiği kuramsal ve
uygulamalı bilgileri
eğitim-öğretim,
araştırma ve topluma
hizmet alanlarında
kullanır, çözümler ve
uygular.

İlahiyat alanında
karşılaşılan kadim ve
güncel dini meseleleri
saptama, tanımlama,
yorumlama, formüle
etme ve çözüm
bulmada bireysel veya
ekip üyesi olarak
sorumluluk alır.

İlahiyat alanındaki
bilgi ve becerileri
kullanarak, hem
kendisinin hem de
sorumluluğu altında
çalışanların kişisel ve
mesleki gelişimine
yönelik etkinlikleri
planlar

İlahiyat alanında
edindiği bilgi ve
becerileri eleştirel bir
yaklaşımla
değerlendirir ve
yaşam boyu
öğrenmeye ilişkin
olumlu tutum
geliştirir.

İlahiyat alanında
kazanılan yeterliliklere
dayalı, kuramsal ve
uygulamalı bilgilere
sahiptir.

İlahiyat alanında
edindiği kuramsal ve
uygulamalı bilgileri
eğitim-öğretim,
araştırma ve topluma
hizmet alanlarında
kullanır, çözümler ve
uygular.

İlahiyat alanında
karşılaşılan kadim ve
güncel dini meseleleri
saptama, tanımlama,
yorumlama, formüle
etme ve çözüm
bulmada bireysel veya
ekip üyesi olarak
sorumluluk alır.

İlahiyat alanındaki
bilgi ve becerileri
kullanarak, hem
kendisinin hem de
sorumluluğu altında
çalışanların kişisel ve
mesleki gelişimine
yönelik etkinlikleri
planlar

İlahiyat alanında
edindiği bilgi ve
becerileri eleştirel bir
yaklaşımla
değerlendirir ve
yaşam boyu
öğrenmeye ilişkin
olumlu tutum
geliştirir.



İlahiyat alanındaki
çeşitli bilimsel, sosyal,
kültürel ve sanatsal
etkinliklere katılır.

Anadilde ve yabancı
dilde ilahiyat alanında
kuramsal ve
uygulamalı bilgileri
izler ve bunları ilgili
alandaki paydaş kişi
ve kuruluşlarla
paylaşır.

Çağın gerektirdiği
dijital okuryazarlık
becerisine sahip olur
bunu ilahiyat alanında
etkin bir şekilde
kullanır.

Dini anlayış ve
uygulamaların
evrensel, toplumsal,
hukuki ve etik
değerlere ilişkin
yansımaları hakkında
farkındalık sahibidir.

Değişen hayata ve
yeniliğe karşı açık
tutuma sahip olarak
bilimsel, toplumsal,
ekonomik, yasal ve
siyasal gelişmelerden
haberdardır.

İlahiyat alt dalları ve
diğer bilim alanları ile
ilişki kurarak
disiplinler arası
araştırma, inceleme,
analiz ve yorum yapar.

İlahiyat alanındaki
çeşitli bilimsel, sosyal,
kültürel ve sanatsal
etkinliklere katılır.

Anadilde ve yabancı
dilde ilahiyat alanında
kuramsal ve
uygulamalı bilgileri
izler ve bunları ilgili
alandaki paydaş kişi
ve kuruluşlarla
paylaşır.

Çağın gerektirdiği
dijital okuryazarlık
becerisine sahip olur
bunu ilahiyat alanında
etkin bir şekilde
kullanır.

Dini anlayış ve
uygulamaların
evrensel, toplumsal,
hukuki ve etik
değerlere ilişkin
yansımaları hakkında
farkındalık sahibidir.

Değişen hayata ve
yeniliğe karşı açık
tutuma sahip olarak
bilimsel, toplumsal,
ekonomik, yasal ve
siyasal gelişmelerden
haberdardır.

İlahiyat alt dalları ve
diğer bilim alanları ile
ilişki kurarak
disiplinler arası
araştırma, inceleme,
analiz ve yorum yapar.



4.

Uygun olanların tümünü işaretleyin.

Mezunlarımıza kazandırılacak olan Fakültemiz alana özgü ölçütlerin size göre
uygunluk düzeyini işaretleyiniz.

*

Uygundur Uygun değildir Fikrim yok Geliştirilmelidir

Kur’an-ı Kerim
bilgisine, doğru tilavet
becerisine ve yeterli
ezbere sahip olma

Arapça temel
kaynakları okuma ve
anlama yetkinliğine
sahip olma

İtikat, ibadet, ahlak ve
muamelata dair usul
ve esasları kavrama
ve dayandığı temelleri
bilme

Kur’an ve sünnet
bütünlüğünü esas
alan bir yaklaşıma
sahip olma

Bütüncül ve
sistematik bir dini
düşünce ve kavrayışa
sahip olma

Zaman ve mekâna
göre ortaya çıkan
farklı dini yaklaşımları
doğru anlama ve
tutarlı değerlendirme
yetkinliğine sahip
olma

Din istismarı, şiddet,
İslam karşıtlığı gibi
dine ve topluma
zararlı eğilimlere karşı
söylem ve tutum
geliştirebilme
yetkinliğine sahip
olma

Farklı düşünce ve
yorumlar karşısında

Kur’an-ı Kerim
bilgisine, doğru tilavet
becerisine ve yeterli
ezbere sahip olma

Arapça temel
kaynakları okuma ve
anlama yetkinliğine
sahip olma

İtikat, ibadet, ahlak ve
muamelata dair usul
ve esasları kavrama
ve dayandığı temelleri
bilme

Kur’an ve sünnet
bütünlüğünü esas
alan bir yaklaşıma
sahip olma

Bütüncül ve
sistematik bir dini
düşünce ve kavrayışa
sahip olma

Zaman ve mekâna
göre ortaya çıkan
farklı dini yaklaşımları
doğru anlama ve
tutarlı değerlendirme
yetkinliğine sahip
olma

Din istismarı, şiddet,
İslam karşıtlığı gibi
dine ve topluma
zararlı eğilimlere karşı
söylem ve tutum
geliştirebilme
yetkinliğine sahip
olma

Farklı düşünce ve
yorumlar karşısında
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yorumlar karşısında
saygı ve adaleti esas
alma yetkinliğine
sahip olma

Kişi ve kurumlar
yerine ilke ve değerleri
üstün tutan bir
anlayışa sahip olma

Dinin temel kaynakları
ve bilimsel verilere
dayalı din eğitimi ve
din hizmetleri verme
yetkinliğine sahip
olma

Toplumun inanç,
ibadet, ahlak, örf ve
adetlerini İslam’ın
temel kaynakları
ışığında yorumlama
ve toplumu
aydınlatma
yetkinliğine sahip
olma

Dini danışmanlık ve
rehberlik bilgi ve
becerisine sahip olma

Akıl, bilgi, istişare,
emanete riayet,
ehliyet ve adalet gibi
temel değerler/ilkeler
ışığında çalışma ve
sorumluluk
üstlenebilme
yetkinliğine sahip
olma

İslam kültür, sanat ve
medeniyeti hakkında
temel ve bütüncül
bilgilere sahip olma

yorumlar karşısında
saygı ve adaleti esas
alma yetkinliğine
sahip olma

Kişi ve kurumlar
yerine ilke ve değerleri
üstün tutan bir
anlayışa sahip olma

Dinin temel kaynakları
ve bilimsel verilere
dayalı din eğitimi ve
din hizmetleri verme
yetkinliğine sahip
olma

Toplumun inanç,
ibadet, ahlak, örf ve
adetlerini İslam’ın
temel kaynakları
ışığında yorumlama
ve toplumu
aydınlatma
yetkinliğine sahip
olma

Dini danışmanlık ve
rehberlik bilgi ve
becerisine sahip olma

Akıl, bilgi, istişare,
emanete riayet,
ehliyet ve adalet gibi
temel değerler/ilkeler
ışığında çalışma ve
sorumluluk
üstlenebilme
yetkinliğine sahip
olma

İslam kültür, sanat ve
medeniyeti hakkında
temel ve bütüncül
bilgilere sahip olma


