
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

 Fakültemiz; bilimsel-kültürel, sanatsal ve sosyal 
etkinlikleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri, 
öğrenci değişim programları, kültür gezileri, sınırsız çalışma 
ortamı, sosyal sorumluluk projeleri, kısmi zamanlı çalışma 
imkânları, öğrenci toplulukları, sürekli güçlendirilen akademik
kadrosu ve fiziki altyapısı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

TARİHÇE

BÖLÜMLER

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya 
başlayan fakültemiz, örgün öğretim, ikinci öğretim ve %100 
Arapça programlarıyla sayıları 100’ü aşan yüksek din eğitimi 
veren kurumlardan biridir. Fakültemiz üniversitemizin yemyeşil 
ve ferah yerleşkesi içinde sosyo-kültürel imkânlarının yanı sıra 
kendi fiziki kapasitesiyle de uyumlu olarak eğitim ve öğretimde 
kalite hedeflerine ulaşmak için uzman öğretim kadrosu, idari ve 
yardımcı personel ihtiyacını hızla tamamlama, Covid-19 pande-
mi sürecinde kapsamlı olarak uygulanan uzaktan erişim 
yönteminin imkânlarından da yararlanarak Atatürk, İstanbul ve 
Ankara üniversiteleri gibi köklü üniversitelerle işbirliği içinde 
hoca çeşitliliğini artırma gayreti içindedir.

 Güzel Anadolu’muzun şirin serhat kenti Ağrı merkez-
de bulunan Fakültemiz, seviyeli eğitim ve öğretimiyle ahlaki 
yönden toplum yararını daima kişisel çıkarların üstünde tutan, 
meslekî yönden bilgi ve becerileri, ilgi ve yetenekleriyle ihtiyaçla-
ra cevap verecek donanım ve kültüre, aynı zamanda hür ve 
bilimsel düşünce etiğiyle geniş bir dünya görüşüne sahip, beden 
ve ruh bakımdan dengeli ve sağlıklı, sevgi dolu, erdemli, özgür ve 
kişilikli bireyler yetiştirmeyi temel misyon olarak benimsemiştir. 
Buna paralel olarak din bilimleri alanında yüksek düzeyde 
bilimsel araştırmalar yaparak güncel meselelerin çözümüne 
katkı sağlayacak dinî bilgiyi üretmek ve bilim dünyasının seçkin 
bir üyesi olarak bu bilgileri dış dünyayla paylaşarak evrensel 
gelişmeye katkı vermek de bu misyonun bir parçasıdır. Fakülte-
mizin özü itibariyle erdemli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen dini 
eğitim-öğretim faaliyetinin ekseninde “kin ve nefret “değil, “sevgi 
ve barış” vardır. Bu temel eksenden kopmadan objektif yöntem-
lerle İslam dinini öğrenen, dinî-ahlakî değerler ve hizmetler 
konusunda topluma rehberlik edebilecek bilgi ve birikime sahip 
olan, farklılıklarımızı barış içinde bir arada yaşatmanın imkân-
larını araştıran uzman ilahiyatçılar yetiştirme ve bu amaç 
doğrultusunda bilimsel araştırmalar yaptırtma hedefini gerçek-
leştirmek için Fakülte yönetimi, öğretim kadrosu, idari ve 
yardımcı personeli ve öğrencileri olarak olağanüstü bir gayret 
içinde olmayı hem milli hem de dini bir görev addediyoruz.

 Eğitim-öğretim süresi, bir yıllık zorunlu Arapça 
hazırlık sınıf haricinde dört yıl olup, yüzde otuzu Arapçadır. 
Hazırlık sınıfından sonraki yıllarda alanının uzmanı öğretim 
elemanları tarafından zorunlu ve seçmeli derslere ilaveten 
seçimlik olarak pedagojik formasyon dersleri de verilmektedir. 
Akademik yapılanması üç bölüm ve bunlara bağlı onüç anabilim 
dalından oluşan fakültemiz, mezunlarına İslami İlimler Fakülte-
si diplomasının yanı sıra öğretmenlik sertifikası da verebilmekte-
dir. 

 Bölümümüzde; Din Bilimleri Anabilim Dalı ve İslam 
Felsefesi Anabilim Dalı alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler
verilmektedir.

 Bölümümüzde; Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, 
Fıkıh Anabilim Dalı, Hadis Anabilim Dalı, Kelam ve İtikadi İslam 
Mezhepleri Anabilim Dalı, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 
Anabilim Dalı, Tasavvuf Anabilim Dalı ve Tefsir Anabilim Dalı 
alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.

 Bölümümüzde; Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim 
Dalı, İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı ve Osmanlı 
Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı alanlarında 
zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. 
 Fakültemiz,Üniversitemiz bünyesindeki birimlere ek 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı başta 
olmak üzere resmi kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle iş 
birliği halinde çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU

İŞ İMKÂNLARI

ULAŞIM İMKÂNLARI

 Fakültemiz bünyesinde ilk olarak 2019-2020 yılında 
öğrenci almaya başlayan programımız, 11 farklı ülkeden 
öğrenciyle yüzde yüz Arapça eğitim öğretim faaliyetlerine devam 
etmektedir. Tamamen yabancı uyruklu öğrenci kabul eden 
programımız, bu özelliğiyle Türkiye'de ilk ve tektir. Bu sene 
ÖSYM kontenjanları dışında 100 civarında yabancı uyruklu 
öğrenci alınması planlanmaktadır. 

 Bu yıl fakültemizde görev alacak olan 3 Prof. Dr. 
hocamızla birlikte daha da güçlenecek kadromuz 52 akademik 
personeliyle eğitim-öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam 
edecektir.

 Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz: üniversite-
lerde akademisyenlik, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar-
da öğretmenlik, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her kademesinde 
görev almakla birlikte birçok kamu kuruluşu ve özel sektörde 
istihdam alanı bulabilmektedir. Başta ilahiyat alanındaki 
bilimler olmak üzere çeşitli alanlarda lisansüstü eğitim yapma; 
akademisyen, öğretmen, yazar ve sanatkâr olarak da kariyerleri-
ne devam etme imkânına sahiptirler.

 İlimiz mahalli ve uluslararası transport yollarının 
kavşağında olup Anadolu’nun her yerine özel araç ya da otobüs 
seferleriyle kolayca ulaşım imkânına sahiptir. Ayrıca İstanbul ve 
Ankara üzerinden doğrudan ya da aktarmalı olarak havayolu 
seferleriyle ilimize ulaşmak mümkündür.
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ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ

YÜZME HAVUZU

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
KONFERANS SALONU

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
KÜTÜPHANESİ


