AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Sorularla
2019-2020
Eğitim-Öğretim Yılı

İlahiyat Fakültesi ne zaman eğitim ve öğretime başladı?
Fakültemiz 2012 yılında kuruldu. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak
eğitim ve öğretime başladı.

Mevcut eğitim ve öğrenci sayısı hakkında bilgi verir misiniz?
Fakültemizde İlâhiyat programı birinci ve ikinci öğretim olarak uygulanmaktadır.
Ayrıca İLİTAM programı bulunmaktadır. Toplamda 1000’ aşkın öğrenci öğrenim
görmektedir.

Fakülte 2019-2020 eğitim öğretim yılında kaç öğrenci alacak?
2019-2020 eğitim öğretim yılında 100 birinci öğretim; 90 ikinci öğretim olmak
üzere toplam 190 öğrenci alınacaktır. Ayrıca İLİTAM Programına 250 öğrenci
alınacaktır.

Fakültede Arapça Hazırlık sınıfı var mı?
Fakültemizde zorunlu Arapça hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Yeni kayıt yapan
öğrencilerimiz, hazırlıktan sonra 4 yıl ilahiyat eğitimi alacaklardır.

Fakültenin kendisine ait binası var mı?
Fakültemizin kendisine ait binası bulunmaktadır. Fakülte
binamızda 24 adet derslik, kütüphane, bay ve bayan
mescidi, çalışma salonu, konferans salonu, ebru, hat, tezhib
vb. sanatsal faaliyetler için tahsis edilmiş salonlar, kantin ve
dinlenme alanları bulunmaktadır.

Fakültede sosyal imkânlar nelerdir?
Fakültenin

bulunduğu

üniversite

yerleşkesinde,

üniversite öğrencilerine öğle ve akşam yemekleri
verilmektedir. Bunun yanı sıra fakülte binasında bir
kantin öğrencilere hizmet vermektedir. Ayrıca fakülte
şehir merkezinde olduğu için Amasya ilimizin sunmuş
olduğu farklı sosyal imkânlardan yararlanma imkânı da
bulunmaktadır.
Fakülte binasında üniversite öğrencilerinin 24 saat
internete erişebileceği bir iletişim alt yapısı da
bulunmaktadır.
İlahiyat binasına çok yakın mesafede, spor salonu,
fitness salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu hizmet
vermektedir.

Fakültede akademik ve bilimsel faaliyetler var mıdır?
Fakültemizin ev sahipliğinde 2013 yılında
“Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsnü
Hat Sempozyumunu”; 2015 yılında “Din
Öğretimi

Çalıştayı”;

“Uluslararası

2017

Amasya

yılında
Alimleri

Hüsnü Hat
Sempozyumu

Amasya Alimleri
Sempozyumu

Sempozyumu” ve “Geçmişten Günümüze
Uluslararası Dinî Mûsikî Sempozyumu”,
düzenlendi.
Dinî Mûsikî
Sempozyumu

Sempozyumların
öncülüğünde

yanı

sıra

fakültemiz

her biri alanında

akademisyenler

tarafından

yetkin

konferanslar

düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Kırıkkale
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Eyüp BAŞ, Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkanı Dr. Ekrem KELEŞ, Din İşleri Yüksek
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin ERUL,
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi
KIRLANGIÇ, Konya Büyükşehir İl Müftüsü
Prof. Dr. Ali AKPINAR, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ, Din Öğretimi
Genel

Müdürü

Nazif

YILMAZ,

Hitit

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Abdullah ÇOLAK, Hitit Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Mehmet EVKURAN gibi hocalarımızın
verdiği konferanslar
burada sıralanabilir.

Bunun yanı sıra Diyanet TV ekranlarında
yayınlanan Genç İlahiyat programı gibi faaliyetleri
konuk eden fakültemizin akademik personelinin
de fakülte çatısı altında bir takım seminer,
konferans ve ilahiyat programına ek klasik metin
okuma gruplarında faaliyetleri bulunmaktadır.
Amasya İlahiyat Dergisi’nin 12. sayısı yayınlamış
olup; ULAKBİM veri tabanı başta olmak üzere
farklı veri tabanlarında taranan prestijli bir
bilimsel dergidir.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini niçin tercih etmeliyim?

Tarihî, dinî ve kültürel açıdan zengin bir
birikime sahip şirin bir Anadolu kenti olan
Kubbetü’l-ulema,

Medreseler

Diyarı,

Şehzadeler Şehri Amasya; çevresindeki
Samsun, Çorum ve Tokat illerinin ulaşım
ağının kesişme noktasında yer almakta
olup ulaşım imkânları üst düzeyde olan bir
Anadolu

şehridir.

Ayrıca

Amasya’dan

İstanbul’a düzenli olarak hem Türk Hava
Yolları hem de Pegasus tarafından gidişdönüş uçak seferleri düzenlenmektedir.

Amasya’da oldukça zengin bir Yazma Eserler
Kütüphanesi

bulunmaktadır.

Bünyesinde

yaklaşık 2500 yazma eser bulunan bu
kütüphane,

özellikle

ilahiyat

alanındaki

akademik çalışmalar için önemli ve değerli bir
alt yapı teşkil etmektedir.

Üniversitemiz son yıllarda büyük bir gelişme
sağlamış

ve

bu

gelişim

ivmesi

süreklilik

göstermiştir. İlahiyat Fakültesi üniversitemizin en
genç fakültelerinden biri olmasına rağmen oldukça
hızlı

gelişen

ve

akademik

kadrosunu

hızla

tamamlayan bir fakültedir. Bu anlamda fakültemiz
öğretim

elemanları

öğrencilerin

ihtiyaçlarına

yönelik son derece özverili ve gayretli bir
performans sunmaktadırlar.

Pedagojik Formasyon eğitimi verilmekte midir?
2017-2018 öğretim yılından itibaren ilahiyat fakültelerinin
müfredatı üzerinde yapılan köklü değişiklikle birlikte artık
pedagojik formasyon dersleri, ilahiyat programı içerisinde
verilmektedir. Dolayısıyla formasyon için mezuniyetten sonra
tekrar eğitim alma ihtiyacı bulunmamaktadır.

Üniversite ve Şehrin yurt imkânları nasıldır?
Gerek kampüs içerisinde gerekse şehrin farklı yerlerinde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait
yurtlar bulunmaktadır. Bu yurtların kontenjanları üniversite öğrencilerinin
ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli artırılmaktadır. Ayrıca sadece ilahiyat
fakültesi öğrencilerimiz için çeşitli STK’lara ve özel girişimcilere ait ev ve yurt
imkânları vardır.

Diğer merak ettiğiniz hususları ilahiyat@amasya.edu.tr adresine sorabilirsiniz.
Ayrıca 0358-2115047 no’lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

