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Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kurum Kalite Koordinatörlüğü Dış 

Paydaşlar 2021 yılı değerlendirme toplantısı 27.12.2021 günü İslami İlimler 

Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda İslami 
İlimler Fakültesinin eğitim öğretimle ilgili geçirdiği süreç ve mevcut durumu 

hakkında bilgilendirme yapılmış, dış paydaşlara zayıf ve güçlü yönlerimiz 
hakkında bilgi verilmiştir. Toplantı sonucunda aşağıdaki hususlar tespit 
edilmiştir:

1. îslami İlimler Fakültesi eğitim öğretim alanında olduğu gibi toplumsal alanda 

da önemli bir yere sahiptir, önemli bir görev ve misyon yüklenmiştir. Dini alanda 
yapılan yanlış yönlendirmeler, ortaya istenmeyen durumlar ve toplumda 
onarılması güç tahribatlar meydana getirmiştir. Bu nedenle dini yükseköğretim 

alanında hizmet veren İslami İlimler Fakültesinin hem öğrencileri ve hem de tüm 

vatandaşlarımız için doğru dini bilginin üretilmesi ve öğretilmesi konusunda çok 
büyük bir görevi ve sorumluluğu bulunmaktadır.

2. îslami ilimler lisans programı mezunu öğrenciler yeterli niteliklere sahip 

görülmektedir. Ancak bu öğrencilerin de özellikle Arapça ve Kur’an-ı Kerim gibi 
temel meslek dersleri açısından daha yeterli hâle gelmeleri gerekmektedir.
3. Îlahiyat/İslami ilimlere gelen öğrencilerin İmam Hatip Lisesi öğrencisi olması 
buradaki eğitimin kalitesini artıracak ilk tedbir olacaktır. Mevcut mevzuatların bu 
hususa dönük çerçeveye kavuşturulması gerekmektedir. Üniversite sınavı ve 

yatay geçiş öğrenci kontenjanların Fakültenin akademik yapısına uygun olması 
akademik başanyı artıracaktır.

4. Aksaray İslami İlimler Fakültesinde okuyan öğrencilerin müftülük 

bünyesindeki hizmet alanlarında uygulama yapmaları hem alanı tanımaları hem 

de alana dönük hizmet standardını geliştirmeleri açısından olumlu olacaktır. 
Hitabet ve Mesleki Uygulama dersinin daha işlevsel hale getirilmesi uygun 
olacaktır.

5. İslami İlimler Fakültemizde zorunlu Arapça hazırlık sınıfları açılmış ve 

programın gerekliliklerine uygun olarak eğitim devam etmektedir. Bu eğitimin 
hem mesleki hem de akademik açıdan önemi paydaşlarla paylaşılmıştır.



6. Sivil toplum Kuruluşları, Aksaray Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Aksaray İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon 

halinde olarak öğrencilerimizin sosyal alanlarda kendilerini geliştirmeleri 
sağlanacaktır. Yetkin görülen öğrencilerimizin paydaşlarla iletişim halinde olması 
sağlanarak program yapmalanna imkân verilmelidir.

7. İslami İlimler Fakültesi mezunlannm Milli Eğitim ve Diyanet teşkilatlarının 
yanı sıra toplumun her alanında ve sivil toplum kuruluşlannda görev aldıkları 
bilinmektedir. Bu nedenle bu fakülte mezunlannm sadece dini metinleri okuyan 
değil aynı zamanda doğru anlayıp yorumlayan ve hayata taşıyan bir fonksiyona 

sahip olmaları çok önemlidir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere onlara bu yönde katkı 
verecek dersler müfredata konulmuş ve bunun önemi paydaşlara aktarılmıştır.

8. STK’larda öğretim üyelerimiz mutat seminer ve sohbetler tertip etmektedir. Bu 
durum. Fakülte ile halk arasındaki kaynaşmaya katkı sınmaktadır.

9. Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Yönetici Gelişim Programı 
(YÖGEP) çerçevesinde öğretim üyelerimizden müsait olanlann orada eğitim 

vermeleri sağlanacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında yapılan Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Eylem Planı (DÖGEP) programı 
kapsamında okulumuzdaki öğrencilerimize uygulamaya yönelik seminer 
verdirilmesi sağlanacaktır.

10. Aksaray Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayında çıkarmış olduğu “Şerbetli 
Pide” adlı dergide fakültemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katkı sunacağı 
bölümler tahsis edilmesi karara bağlanmıştır.

11. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünde görev yapan personele 

akademik çalışmalarla ilgili güncel bilgilerin aktaniması ile ilgili program 
çalışmalarının yapılması konusu hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

12. Dış paydaş olarak tüm kurumlann ve toplumun İslami İlimler Fakültesine ve 
onun mezunlarma çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle sorunların giderilmesinde el 
birliği edilmesi ve yardımlaşma, dayanışma içerisinde iyiye doğru gayret 
gösterilmesi hepimizin arzusudur. Aksaray İslami İlimler Fakültesine başanlar 
diliyoruz. 27.12.2021
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