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Değerli Öğretim Üyeleri, 

Kıymetli Aileler, 

Sevgili Mezunlarımız, 

 

İlahiyat Fakültemiz tarafından düzenlenen 2015-2016 Mezuniyet Törenine katılımlarınızdan 

dolayı çok teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Hepimizin yakından bildiği gibi, insan haklarının önemli bir bölümünü Din ve Vicdan Özgürlüğü 

oluşturmaktadır. Din ve Vicdan Özgürlüğü’nün evrensel üç ayağı vardır. Bunlar, İnanma ve 

ibadet özgürlüğü, dini eğitim yapma hakkı, dini yayın yapma hakkıdır.  

Din ve Vicdan Özgürlüğü’nün Anayasamızın teminatı altında olduğunu hepimiz yakından 

bilmekteyiz. Bunun yanı sıra, tarih boyunca inanç ve kültürümüzde de din ve vicdan 

özgürlüğüne büyük önem verildiğini görmekteyiz. Nitekim Kur’an-ı Kerim, “Dinde zorlama 

yoktur” buyurmaktadır. Bu anlayışın sonucu olarak, asırlarca hoşgörü içerisinde, ülkemizde 

Cami, Kilise ve Havra kardeşçe yan yana yaşayabilmiş, bu özelliğinden dolayı ülkemiz Batılı 

yazarlarca “Güneş Ülke” olarak adlandırılmıştır. Burada kaydetmeliyiz ki, din ve vicdan 

özgürlüğü, medeniyette zirvede olmanın ve insani değerler bakımından gelişmişliğin açık bir 

simgesidir. 

Ülkemizde, din ve vicdan özgürlüğü bağlamında yaygın ve örgün eğitim yapılarak, dini eğitim 

yapma hakkı yerine getirilmektedir. Yaygın eğitim ihtiyacı, genellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız 

tarafından karşılanmaktayken; örgün eğitim Milli Eğitim Bakanlığımız ve Üniversitelerimiz 

İlahiyat Fakülteleri tarafından yapılmaktadır. Bugün, ülkemiz için böylesine önemli bir hizmeti 

ifa eden Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nin 18. dönem mezuniyet töreni için bir araya gelmiş 

bulunmaktayız.  

İlahiyat Fakültemiz, 1992 yılında kurulmuş olup, 1994 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamış 

ve 1999 yılında ilk mezunlarını vermiştir.  

Kuruluşundan itibaren çok hızlı bir gelişme gösteren İlahiyat Fakültemizde; Temel İslam 

Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleri olmak üzere Yüksek 



Lisans ve Doktora eğitimi yapılan akademik üç bölüm bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, İlahiyat 

ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü olmak üzere Lisans düzeyinde eğitim veren 

iki bölüm yer almaktadır.  

Seyhan baraj gölüne nazır, son derece güzel doğal bir ortamda, iki blok halinde eğitim yapmakta 

olan İlahiyat Fakültemiz, bölgemizin alanında en zengin akademik araştırma kütüphanesine 

sahiptir. Diğer taraftan İlahiyat Fakültemizin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Diyanet İşleri 

Başkanlığımızın desteğiyle Üniversitemizin denetiminde yaptırılmakta olan 57. Alay Şehitleri 

Camii ve Kültür Merkezi’nin inşaatı da hızla devam etmektedir.  

Akademik çalışmalarıyla her biri alanında saygın bir yere sahip öğretim üyelerimizin görev 

yaptığı İlahiyat Fakültemiz, 20 yıldan beri aralıksız yayın hayatını devam ettiren ve ULAKBİM 

tarafından taranan Fakülte Dergisine sahip, 8 İlahiyat Fakültesi’nden birisi olma özelliğine de 

sahip bulunmaktadır. 

Halen 67 akademik, 26 da idari personelin görev yaptığı İlahiyat Fakültemizden bu yıl: (İlahiyat I. 

Öğretim 120; II. Öğretim 90; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 95 öğrenci olmak üzere), 

toplam 305 öğrenci mezun olmuştur. 

İlahiyat Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz; akademisyen, öğretmen, diyanet personeli 

ve değişik kurumlarda devlet memuru olarak görev yapmaktadır. 

Bu yıl mezun ettiğimiz sevgili öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve 

başarılar dilerken, İlahiyat Fakültemiz tarafından düzenlenen 2015-2016 Mezuniyet Törenine 

katılımlarınızdan dolayı sizlere bir kere daha teşekkür eder, saygıları sunarım. 
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