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III. HADİS ANABİLİM DALLARI İHTİSAS TOPLANTISI
Sayın Diyanet İşleri Başkanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Ülkemizin İlahiyat Fakültelerinin Değerli Mensupları, Kıymetli Misafirler.
Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitemizin ev
sahipliğinde yapılmakta olan III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı’na katılımınızdan
büyük onur duyduğumu belirtmek isterim.
Kıymetli Misafirler,
3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan ve ilk kez 1994-1995 eğitim ve öğretim yılında
öğrenci kabul eden İlahiyat Fakültemiz, kuruluşunda mevcut olan Temel İslam Bilimleri
Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ile İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’ne ek olarak,
1998-1999 eğitim ve öğretim yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nü,
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ise İlahiyat Fakültesi İkinci Öğretimi bünyesine katmıştır.
Fakültemizin lisans programındaki yükselen başarı grafiği lisansüstü programların açılmasını
zorunlu kılmış, üç bölümde Yüksek Lisans ve Doktora programına öğrenci kabul etmeye
başlamış ve şimdiye kadar da bütün programlardan öğrenci mezun etmiştir.
İlahiyat Fakültemiz, bölgemiz, ülkemiz ve ülkelerarası ölçekte Din Bilimleri alanında
büyük bir sorumluluk üstlenmekte, hem yurt dışındaki üniversitelerin ilgili programlarıyla,
hem de ülkemiz ve bölgemizdeki diğer İlahiyat Fakülteleri’yle eğitim-öğretim, akademik
personel yetiştirme ve öğretim üyesi görevlendirme konularında işbirliğine gitmektedir.
Teorik Din Bilimleri ve Uygulamalı Din Eğitimi gibi inanç ve kültür havzamızın en hassas
konularında, fakültemiz öğretim üyesi ve öğrencilerinin yetkinlik kazanması, bölgemizde ve
uluslararası ölçekte temsil görevini üstlenebilecek bir farkındalığa sahip olması, en önemli
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
İlahiyat Fakültemizde, halen 68 Akademik, 22 İdari personel görev yapmakta olup,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 1230 öğrenci eğitim görmektedir. 6100 m2 kapalı alanda
eğitim yapmakta olan Fakültemizde, halen 23 sınıf mevcuttur. Bölgemizin alanında en büyük

ihtisas kütüphanesi olma özelliğini taşıyan İlahiyat Fakültesi kütüphanesinde 18600 kitap
mevcuttur.
İlahiyat Fakültemizin eğitim amaçları ile üniversitemiz personelinin ibadet ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla, Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii ve Kültür Merkezi’nin
temeli 18 Mart 2013 tarihinde atılmış bulunmaktadır. Camimizin Kültür Merkezi kısmının
kaba inşaatı tamamlanmış olup, kubbe kısmının örtülmesi için çalışmalar hızla sürmektedir.
Üniversite Camimizin yapılması için büyük desteklerini gördüğümüz Diyanet İşleri Başkanımız
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ hocamıza çok teşekkür eder, yardımlarının devamını dilerim.
4000 m2 arsa üzerinde inşa edilen camimiz tamamlandığı zaman, içerisinde 4000 kişi namaz
kılacaktır. Kültür merkezi kısmında 500 kişilik amfi, Kuran-ı Kerim, ney, hat, tezhip, ebru,
musiki gibi kültürel etkinliklerde kullanılacak olan derslikler bulunacaktır.
Kıymetli Misafirler, Adana İl Müftülüğümüzün desteğiyle Üniversitemizin ev
sahipliğinde gerçekleşen III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı, Adana’mızın tarihinde
bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ülkemiz İlahiyat Fakültelerinde görevli 200’ü aşkın
akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek olan Adana’mız ve Üniversitemiz açısından anlamlı
toplantımıza teşriflerinizden dolayı onur duyduğumuzu ayrıca belirtmek isterim.
Kıymetli Misafirler!
Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ hocamıza, saygıdeğer Hocamız
Prof. Dr. Mehmet Said HATİBOĞLU’na ve tüm katılımcı hocalarımıza tekrar hoş geldiniz
derken, iki gün sürecek ihtisas toplantımızın başarılı geçmesi dileklerimle saygılar sunarım.
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