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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 1934 yılına 
dayanan köklü bir geleneği yenilikçi fikirlerle, nitelikli 
akademisyenleri başarılı öğrencilerle, sosyal bilimlerdeki 
kuramsal bilgiyi pratikle buluşturmaktadır. Devraldığı 
köklü mirasla 2018 yılında kurulan Üniversitemiz, sosyal 
bilimler ve sanat alanında sahip olduğu konumu koruma 
ve daima bir adım ileri taşıma arzusundadır. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, bünyesinde 
barındırdığı 9 Fakülte, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokul, 
1 Konservatuar, 1 Enstitü ve 27 Araştırma Merkezi ile eğitim 
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin odak noktası gören 
Üniversitemiz, uluslararası başarılara sahip, bilime katkı 
yapan nitelikli bir akademik kadro ile gençlerimizi geleceğe 
en iyi şekilde hazırlamaktadır. Öğrenci topluluklarının aktif 
rol oynadığı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, zengin 
sosyo-kültürel yaşamıyla da fark yaratmaktadır. 

Bir kent üniversitesi olmanın verdiği bütün avantajları 
taşıyan Üniversitemiz, eğitim-öğretim kalitesiyle, başlattığı 
bilimsel projelerle, kültür ve sanata yönelik çalışmalarıyla, 
kurumsal yapılanmasıyla yalnızca Türkiye’nin değil, 
dünyanın en iyileri arasındadır.

» Türkiye’nin Başkenti’nde, Başkent’in merkezinde
» Sosyal bilimler ve sanat alanında lider üniversite 
» Yükseköğretimde yepyeni bir soluk
» Nitelikli ve donanımlı akademik kadro
» Bilimsel yayınlarda uluslararası başarı
» Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik dergiler
» Öğrenci merkezli bir eğitim 
» Yurt dışında eğitim görme olanağı
» Kamu ve özel sektörde öncelikli tercih
» Kurum sınavlarında üstün başarı
» Çok sayıda aktif öğrenci topluluğu
» Teorik eğitimin yanı sıra araştırma ve uygulama 

imkânları
» Gurur duyulan bir üniversite
» Bilimde ve sanatta öncü 
» İnsani değerlere saygılı
» Toplumsal projelere duyarlı
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Fakültemiz; bilimsel-kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikleri, 
kamu kurum ve kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri, öğrenci 
değişim programları, mesleki kültürel gezileri, sınırsız çalışma 
ortamı, sosyal sorumluluk projeleri, kısmi zamanlı çalışma 
imkânları, öğrenci toplulukları, güçlü akademik kadrosu 
ve fiziki altyapısı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fakültemiz, 10 Temmuz 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 
ile açılmıştır. 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 Sayılı Kanun 
ile Gazi Üniversitesinden ayrılarak Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesine bağlanan Fakültemiz insanoğlunun 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dinin anlaşılması, 
yorumlanması ve pratiğe aktarılması hususlarında öncülük 
etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda; örgün eğitim 
kurumları ile din hizmetlerini yürüten teşkilatlarda görev 
alabilecek; ilahiyat alanında çağın gerektirdiği mesleki bilgi 
ve becerilerle donanmış; araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, 
özgün, etik ve estetik değerlere sahip, yetkin ilahiyatçılar 
yetiştirme yolunda hizmet etmektedir. 

Geniş ve güçlü altyapı imkânlarına sahip olan fakültemiz 
mimari tasarımıyla gelenekten geleceğe uzanan manevi bir 
köprü vazifesi görmektedir. Temel değerlerimizi özümseyen; 
adalet, açıklık, daimî gelişim düsturlarını kendisine şiar 
edinmiş güçlü kadrosu ve büyük hedefleriyle yola çıkan 
fakültemiz, kısa süre içerisinde Türkiye’nin öncelikle tercih 
edilen İslami İlimler Fakültesi arasına girmeyi başarmıştır.

TARİHÇE

BÖLÜMLER

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 verilmektedir. 

Akademik yapılanması üç bölüm ve bunlara bağlı on iki 
anabilim dalından oluşan fakültemiz mezunlarına İslami 
İlimler Fakültesi diplomasının yanı sıra öğretmenlik sertifikası 
da verilebilmektedir.

» TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzde; Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam 
Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid, 
Arap Dili ve Belâgatı alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler 
verilmektedir.

» İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölümümüzde; İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk 
İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi alanlarında zorunlu ve 
seçmeli dersler verilmektedir.

İŞ İMKÂNLARI

Fakültemizin mezunları; üniversitelerde akademisyenlik, 
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik, Di-
yanet İşleri Başkanlığı’nın her kademesinde görev almakla 
birlikte birçok kamu kuruluşu ve özel sektörde istihdam 
alanı bulabilmektedirler.

Öğrencilerimiz ayrıca başta İlahiyat alanındaki bilimler ol-
mak üzere çeşitli alanlarda lisansüstü eğitim yapma; aka-
demisyen, öğretmen, yazar ve sanatkâr olarak da kariyer-
lerine devam etme imkânına sahiptirler.

Fakültemiz, 
Üniversitemiz bünyesindeki 

birimlere ek olarak 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Milli Eğitim Bakanlığı başta 
olmak üzere kurumlarla iş birliği 

halinde çeşitli etkinlikler 
düzenlemektedir.

» FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzde; İslâm Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe 
Tarihi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, 
Din Psikolojisi alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler 
verilmektedir. 

Fakültemiz, Üniversitemiz bünyesindeki birimlere ek 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı başta 
olmak üzere kurumlarla iş birliği halinde çeşitli etkinlikler 
düzenlemektedir.


