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Değerli Okuyucu,

70 yaşında bir çınar olan imam hatip okullarının her adımı sabır, samimi-
yet ve azimle yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolü olup 2016’dan 
itibaren imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun 
şekilde İmam Hatip Okulları Program Çeşitliliği ’ne gidilmiştir. Millî Eğitim 

Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ile devam eden süreç “21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında Anadolu İmam 
Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında Yeni Dönem” olarak tanımlanmıştır.

İmam hatip liselerinde, temel İslam bilimleri ile fen ve sosyal bilimler, uluslararası imam hatip, yabancı 
diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere farklı prog-
ramlar uygulanmaktadır.

“İmam hatip okulları meslek derslerinin öğrencilerimizin üniversite sınavlarında ihtiyaç duydukları se-
bep-sonuç ilişkisi kurma, akıl yürütme sürecini takip etme, analiz yaparak ve sentezleyerek yorum-
lama becerisi kazanmaları açısından önemli bir işlevi bulunmaktadır. Öte yandan öğrencilerimiz, 
bilgiyi arama, toplama ve işleme, bilgi ve metodolojiyi kullanma, sorular sorma ve mantık yürüterek 
delillere dayalı sonuçlar çıkarma, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilme, topluluk önünde hitap ede-
bilme, iç disiplin sağlayarak engellerle ve zorluklarla baş edebilme, liderlik becerisini geliştirerek sos-
yal sorumluluk sahibi olabilme gibi beceriler kazanarak hayata hazırlanmaktadır.
İmam hatip okullarımızda öğrencilerimizin LYS ve YKS’ye hazırlanmalarında hiçbir eksiklikleri olmadığı 
gibi ilaveten imam hatip okulu meslek derslerinin akademik becerilere katkısı bulunmaktadır. Her yıl 
yeni hedeflerle akademik alanda çıta yükselmekte, destek eğitimleri, deneme sınavları ve özgün 
çalışma ortamları sağlanmaktadır.

Kur’an-ı Kerim derslerinin de öğrencilerin öğrenme kapasitelerini geliştirdiği gerçeğini örgün eğitimle 
beraber hafızlık projesine son dönemde gösterilen yoğun ilgiden görmek mümkündür.
Program çeşitliliği içerikleriyle gerçekleştirdiğimiz eğitimler neticesinde Anadolu imam hatip lisele-
rimizden 2021 yılı YKS sonuçlarında çok iyi dereceler elde edilmiştir. Öte yandan, Dil Projesi Hazırlık 
Sınıfı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri 48 okulumuzda Arapçanın yanı sıra ikinci yabancı dil 
olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça, Rusça ve Japonca olmak 
üzere 9 farklı dilde eğitim yapılmaktadır. Bu okullarımızın çoğunun pansiyonu bulunuyor. 89 farklı 
ülkeden öğrenciye dil eğitimi ve din eğitimi sunan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencile-
rine verilen Türkçe eğitimleriyle 10 farklı dilde eğitim imkânı bulunuyor.

Sanat Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri ’nde ise öğrencilerin kültür ve medeniyetin 
vazgeçilmezi olan musiki ile hüsn-ü hat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim gibi geleneksel ve çağdaş gör-
sel sanatlarda kendini geliştirme imkânı bulunuyor. Spor Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerinde 
de bireysel ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen sporcu gençleri de 
yetiştiriyoruz. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Uygulayan İmam Hatip Ortaokulları’nda örgün 
eğitimde yıl kaybı olmadan, akademik öğrenmeden geri kalmadan öğrencilerimize hafızlık eğitimi 
verilmektedir. Hafız Öğrencilerin Eğitim Gördüğü İmam Hatip Liseleri’nde de hafızlar lise öğrenimiyle 
birlikte hafızlığını tekrar ederek pekiştirme ve koruma imkânı buluyor.



İmam hatip okullarında Akademik Danışma Kurulları oluşturulmuş, hâlihazırda 600 okulda mevcut 
olan ve modellenerek geliştirilen bu kurullar ile okullarımızın akademik camia ile irtibatı kurulmakta, 
2023 Vizyon Belgesi’nde belirtildiği gibi öğrencilerimiz entelektüel yönleri geliştirilerek bir üst öğrenime 
hazırlanmaları sağlanmakta ve her okula kendi vizyonunu daha da geliştirmesi imkânı verilmektedir.

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi ile okullar arasındaki başarı farklılıklarının 
azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte, sloganı “Bir takım sizden/Bir takım bizden” olan Oku-
ma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi’ne bu yıl 2785 imam hatip okulu başvurdu ve başvuru kriterlerini 
taşıyan 2637 okul destek almaya hak kazandı. Şubat-Haziran 2021 ve Ekim 2021-Şubat 2022 olmak 
üzere iki döneme ayrılan projenin birinci döneminde 1511 okulda uygulamaya geçildi. Öğretmen-
lerin rehberliğinde her biri onar kişiden oluşan 11.623 kitap okuma takımı oluşturularak 11.623 öğret-
men ve 116.230 öğrenciye ulaşıldı.

İmam hatip okullarındaki bilişim teknolojileri öğretmenleriyle HİSAR (İmam Hatip, inovasyon, STEM, 
Atölye, Robotik) Projesi gerçekleştirilmiş olup, proje kapsamında 14 bin 580 öğrencinin sahada uy-
gulamalı eğitim alarak inovasyon becerilerini geliştirmelerine imkân tanınmıştır.
Kalite Takip Sistemi (KTS) ile etkin izleme ve değerlendirme hedeflenmiş, KTS ile ülkedeki tüm imam 
hatip okullarının eğitim-öğretim yılı boyunca aylık izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Öğretmenlik 
Mesleği Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmen ve eğitim liderlerimizin; mesleki bilgi, beceri, tu-
tum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişimi Programı (DÖGEP), Yönetici Gelişimi Programı  (YÖ-
GEP) ve Öğretmen Gelişimi Programı (ÖGEP)   hazırlanmıştır.

Halkımız tarafından büyük bir ilgiye mazhar olan ve günden güne markalaşarak değeri artan imam 
hatip okullarımızın haklı gururunu yaşamak ve de yaşatmak adına, Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğümüz tanıtım amaçlı yayınlarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda ilk sayısını 2017 
yılında yayımladığımız Din Öğretiminde SERENCAM 15.sayısı ile siz değerli okuyucuların beğenisine 
sunulmuştur.
Hazırladığımız Din Öğretiminde SERENCAM ile kamuoyunu;
• Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ziyaret, kabul, proje, çalıştay, seminer, sempozyum, 

kurs, toplantı ve etkinliklere
• Okullarımızın genel yapısı, amaçları, uygulama esasları, farklı yönleri ve eğitim müfredatları doğ-

rultusunda gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel, sanat ve spor, mesleki alanlardaki faa-
liyetlere

dair bilgilendirme amaçlanmaktadır.  

Millî ve mânevî duyarlılığı olan nesillerin devlet-millet bütünlüğü ve birlikteliği ile doğru din eğitimi 
ve öğretimi alması, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin plan-
lanması ve uygulanmasında emeği geçen yöneticilerimize, öğretmenlerimize, geleceğimizin temi-
natı olan değerli öğrencilerimize, velilerimize, eğitim gönüllüsü paydaşlarımıza 15.sayısı yayımlanan 
SERENCAM içeriğinin bundan sonraki faaliyetlerinde ilham olmasını temenni eder, muvaffakiyetler 
dilerim.

T A K D İ M

Dr. Nazif YILMAZ 
Millî Eğitim Bakanlığı

Din Öğretimi Genel Müdürü



Bakan Yardımcımız Dr. Nazif Yılmaz’ın Genel Müdürlüğümüze Vedası

Değerli Meslektaşlarım, 
Aziz Mesai Arkadaşlarım,
Sevgili Öğrenciler,

Bakanlığımızda bize tevdi edilen yeni görevime başlamam sebebiyle yürütmekte olduğum Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğü vazifesi emanetini değerli mesai arkadaşımız Mehmet Nezir Gül Bey’e dev-
rederek nöbetimden ayrılmış bulunmaktayım.
Göreve başladığım andan itibaren vazifemin hassasiyetinin farkında olarak mesai arkadaşlarımızla 
ve Bakanlığımızın ilgili birimleri ile birlikte, bir ekip ruhu içerisinde, il, ilçe, okul müdürlerimiz, imam hatip 
okullarındaki öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz ve DKAB öğretmenlerimizle iş birliği halinde güçlü 
bir koordinasyonla din öğretimi ve eğitimi çalışmalarını yürütmenin azim ve gayreti içerisinde olduk. 
Rabbimize hamdolsun çok güzel ve başarılı çalışmalara hep birlikte imza atmak nasip oldu. Emeği 
geçenlere ve katkı verenlere çok teşekkür ederim.  Bu süreçteki bütün öğrencilerimize de can ü 
gönülden müteşekkirim.
Bakanlığımızda yine birlikte olacağımız bu yeni vazifemizde Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in öncü-
lüğünde gerçekleştireceğimiz çalışmalarda, Yüce Rabbimizden güç ve kuvvet diliyor, bizi mahcup 
etmemesini niyaz ediyor, bu hususta sizlerin ve eğitim camiamızın da hâsseten fiili desteğini ve dua-
sını bekliyorum. 
Ayrıca, bu mühim vazifenin tevdi edilmesi vesilesiyle iletilen ve iletilemeyen tebrikleriniz, güzel te-
mennileriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Rabbimizden, basiretle, istişarelerle nice hayırlı 
kararların imzasında ve icrasında bizleri muvaffak eylemesini niyaz ederim.
Dualarınızın ve manevî desteğinizin bu emanet görevi hakkıyla îfa edebilmek için çok kıymetli oldu-
ğunu tekrar belirtir, sıhhat ve afiyetle çalışmalarınızda muvaffakiyetler dilerim.

Dr. Nazif YILMAZ 
Millî Eğitim Bakanlığı

Bakan Yardımcısı



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlük Haberleri
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarımızda ulusal ve uluslararası alanda projelerimizi 
zenginleştirmek, okullar arası iş birliği sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve öğretmenlerimize 

mesleki anlamda destek olmak amacıyla 2021-2022 eğitim yılı boyunca “eTwinning ve Erasmus+ Bilgi-
lendirme Webinarları” düzenlendi.

İlk bilgilendirme webinarımız 6 Ekim 2021 tarihinde hem imam hatip okullarından hem de Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı diğer okullardan çeşitli branş öğretmenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya 
Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer katılarak ülke çapındaki projeler hak-
kında bilgi verdi. Ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okulların sisteme kayıtlı olduğu ve 
6500 civarında proje yapıldığı bilgisini verdi. İlk oturumda eTwinning içerik geliştirme eğitmenlerinden 
Sevinç Aytaş ve Güniz Çalışkan Kılıç eTwinning portalı kullanımı, sisteme öğrenci entegrasyonu ve okul 
ortaklıkları hususunda bilgi verdiler.

Kurumsal olarak düzenlenen eğitim amaçlı ve tüm öğretmenlerimize açık olan webinar serimizde eTwin-
ning ve Erasmus+ projelerinin içerikleri, yazım aşamaları, ulusal ve uluslararası kalite etiketi başvuruları 
ile eTwinning Okulu olma süreçleri hakkında bilgi verilmektedir. Çoğunluğu kurumumuzun bünyesindeki 
öğretmenlerden oluşan deneyimli eğitmen kadrosuyla gerçekleşen çevrim içi oturumların kayıtlarına You-
tube kanalımız  “MEBDinÖgretimi TV” üzerinden ulaşılabilir.

eTwinning ve Erasmus+ Bilgilendirme 
Webinarları Eğitimleri
İlk Bilgilendirme Webinarımız 6 Ekim 2021 Tarihinde Çeşitli Branş 
Öğretmenlerinin Yoğun Katılımıyla Gerçekleşti
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2021-2022 eğitim öğretim yılına hazırlık faaliyetleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz Ders Materyalleri 
Portalı’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Peygamberimizin Ha-
yatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça derslerine ait etkileşimli kitaplardan sunulara, sorulardan etkinliklere 
kadar birçok etkileşimli materyal yenilenerek yayımlandı.

4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konu özetleri infografik 
tasarımla din öğretimi materyal sitesinde yayımlandı.   

http://dogm.eba.gov.tr/panel/icerik.aspx linkini kullanabilirsiniz.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
“Ders Materyalleri Portalı”

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İçin 
“Ders Materyalleri Portalı” Yenilendi
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2023 Eğitim Vizyonu Hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin okuyan, düşünen, yorumlayan, 
eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendirebilen, zenginleştiren ve yaygınlaş-

tıran; okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler 
olarak yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimleri-
ne çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen “Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi 
Projesi’nin ikinci dönemi başladı. 

Sloganı “Bir takım sizden/Bir takım 
bizden” olan Okuma Kültürünün 
Geliştirilmesi Projesi’ne bu yıl 2785 
imam hatip okulu başvurdu ve başvu-
ru kriterlerini taşıyan 2637 okul des-
tek almaya hak kazandı. Şubat-Hazi-
ran 2021 ve Ekim 2021-Şubat 2022 
olmak üzere iki döneme ayrılan pro-
jenin birinci döneminde 1511 okulda 
uygulamaya geçildi. Öğretmenlerin 
rehberliğinde her biri onar kişiden 
oluşan 11.623 kitap okuma takımı 
oluşturularak 11.623 öğretmen ve 
116.230 öğrenciye ulaşıldı.

Projenin ikinci döneminde Ekim 
2021-Şubat 2022 tarihleri arasında 
1.126 okuldan 7.990 kitap okuma 
takımı oluşturularak 7.990 öğretmen 
ile 79.900 öğrenciye ulaşılması plan-
lanıyor. Proje sayesinde her öğrenci 
ayda en az 1 kitap okuyarak öğret-
menlerin rehberliğinde takım arka-
daşlarıyla birlikte kitaplarını tahlil 
edecek, düzenlenen çeşitli yarışmalar 
ve kitap okuma etkinliklerine dâhil 
olacak ve okuma kültürü kazanacak.

Proje nihayete erdiğinde toplam 
2.637 okulda 19.613 kitap okuma 
takımı kurularak 19.613 öğretmen 
ve 196.130 öğrenicinin kitap okuma 
etkinliklerine katılması sağlanacaktır. Proje detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://dogmprojeler.meb.gov.tr/ProjeDetay.aspx?id=15

“Oku-Yorum” 
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi
“Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi’nin 
ikinci dönemi başladı
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Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ejder Okumuş hocaların moderatörlüğünde hazırlanan “Medeniyet 
Mirası” programında “İmam Hatip Okulları” gündemiyle MEB Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. 

Nazif Yılmaz imam hatip okullarını anlattı. 

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz imam hatip okullarının dünü, bugünü ve yarını konularında açıkla-
malarda bulundu. Eğitim ve öğretimde imam hatiplerin rolü, imam hatip okullarının millî eğitim içindeki 
yeri ve önemi, imam hatip okullarında okutulan dersler, imam hatip okullarında öğrencilere ve öğret-
menlere yönelik çalışmalar, imam hatip okullarının önemi, toplumun imam hatip okullarına bakışı” ko-
nularında Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz tarafından toplumun bilgilendirildiği Prof. Dr. Bekir Karlığa 
ve Prof. Dr. Ejder Okumuş’un hazırlayıp sunmuş olduğu “Medeniyet Mirası” programı 8 Ekim 2021’de 
TV’de yayınlandı.

Genel Müdürümüz; 1951 yılının kısıtlı imkân ve şartlarına göre din görevlisi yetiştirilmesinin ağırlık ka-
zandığını, 1973’te lise statüsü elde edilişinin ön planda olduğunu,  1985’te sınavla öğrenci alındığını 
ve hazırlık sınıflarının sistemde yer aldığını ve 28 Şubat yaşanmasıyla imam hatip okullarına mağduriyet 
yaşatıldığını,  2012’de imam hatip okullarının tekrar açıldığını, 2016’nın program çeşitliliği açısından 
imam hatip okulları için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması 
noktasında imam hatip okullarının önemli bir görev ifa ettiğini belirten Yılmaz,  İslam dünyası ve dünya 
ile iletişim kuracak Türkiye’nin 2053, 2071 vizyonuna uygun bireylerin yetiştirilmesi amacının öncelikli 
hedefleri olduğunu belirtti.

Medeniyet Mirası
Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz “Medeniyet Mirası” TV programında

İmam Hatip Okulları ile ilgili Açıklamalarda Bulundu
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Kosova’dan Türkiye’ye 
Anadolu Medeniyeti ve İrfanına Yolculuk  
Genel Müdürlüğümüz ve Yunus Emre Enstitüsü İş Birliğiyle “Anadolu Mede-
niyeti ve İrfanına Yolculuk” Projesi Ankara’da Talim ve Terbiye Kurulu Baş-
kanlığı Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen Açış Programı ile Başladı

UNESCO tarafından 2021 yılı Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına; Yunus 
Emre, Ahi Evran-ı Veli ve Hacı Bektaş-ı Veli de dâhil edilmesi yine benzer şe-

kilde Cumhurbaşkanlığımız 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı; Ahi Evran Yılı; Hacı Bektaş-ı Veli Yılı 
olarak kutlanmasını bir genelgeyle karara bağlamıştı. Ayrıca yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
“Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” da 2021 yılının anma yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Yunus 
Emre Enstitüsü Kosova Türk Kültür Merkezleri ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz iş birliğinde “Koso-
va’dan Türkiye’ye Anadolu Medeniyeti ve İrfanına Yolculuk” konulu gezi ve inceleme programı hazırlandı.

 Proje ile “insanı” ortak değerde birleştirmeyi başaran sözü edilen bu öncü üç şahsiyeti yaşadıkları coğ-
rafyada Ahi Evran’ı Kırşehir’de Hacı Bektaş’ı Nevşehir’de, Mevlana’yı da Konya’da tanıtmayı amaçlıyor. 
Bu faaliyetin medeniyet birikimine sunduğu katkının ortaya konulması başta olmak üzere birçok katkısının 
olması da bekleniyor. Proje ile misafirlerle; Türkiye’nin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini; Türkiye ile 
Kosova arasında var olan ortak kültürel değer ve tarihi bağları; Türkiye’nin çok kültürlülüğü kucaklayan 
sosyo-kültürel yapısını ve bir arada yaşama pratiğini; modern ve evrensel kültürün parçası olan üretimle-
rini daha yakında görme ve tanıma fırsatı da sunulması hedefleniyor.

Ankara’da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı toplantı salonunda açılışı gerçekleştirilen program Şehit 
Ömer Halisdemir Kur’an Kursu hocalarından Kurra Hafız Hasan Moran’nın Kur’an tilavetiyle başladı.

Programa Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref 
Ateş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kosova Cumhuriyeti Ankara Konsolosu Sherife Shala ve Ko-
sova’dan Türkiye’ye gelen tarih, arkeoloji, turizm, edebiyat, coğrafya, sosyal bilgiler gibi konularla iştigal 
eden rektör, belediye başkanı, müdürler ve diğer kurum ve kuruluşların yönetici ve temsilcileri; öğretmen-
ler, eğitim yöneticisi ve akademisyenler; medya temsilcilerinin bulunduğu 80’i aşkın misafirin katılımıyla 
gerçekleşti.
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Kosova’dan Türkiye’ye Anadolu Medeniyeti ve İrfanına Yolculuk programında Ulus İlk Meclis Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Mûsikî Programı öğrencileri misafirlere tasavvuf ve sanat müziğimizin en seçkin örnek-
lerini sundular. Ayrıca programda sahneye çıkan Ankara Seymenleri tarafından sergilenen halk oyunları 
Kosova’dan gelen misafirler tarafından ilgiyle izlendi.

Açış Programı’nın ardından heyet Kosova’da doğan, iki ülke arasında manevi bir bağ olan İstiklal Mar-
şımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anmak üzere İstiklal Marşı’mızın kaleme alındığı Taceddin Dergâhını 
ziyaret etti.

Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili Başkent Öğretmenevinde Kosova He-
yetine Hitap Etti

Katılımcılar akşam yemeğinde ise 
Başkent Öğretmen Evi’nde Bakan 
yardımcımız Sayın Prof. Dr. Ahmet 
Emre Bilgili ile buluştu. Programda 
Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz 
ve Kosova Yunus Emre Enstitüsü 
Başkanı Dr. Mehmet Ülker eşlik etti.

Yemekte katılımcılara hitap eden 
Bakan yardımcımız Sayın Prof. Dr. 
Ahmet Emre Bilgili; “Kıymetli misa-
firler Kosova’dan Türkiye’ye Anado-
lu Medeniyeti ve İrfanına Yolculuk 
Programı’yla kitaplarda okuduğu-
nuz değerli büyüklerimizi doğdukları,  çalıştıkları ve ürettikleri yerleri göreceksiniz. Bu sizler ve bizler için 
büyük bir kazanım olacaktır. Bizim Anadolu irfanı dediğimiz bir kavram var yarından itibaren de Anado-
lu’ya geçerek Anadolu İrfanı kavramanı inşa eden bu coğrafyanın büyüklerini yerinde ziyaret edeceksi-
niz.” dedi.

Kosova ile Ankara’nın, Kırşehir’in, Konya’nın Gönül Bağı Var

Konuşmasında Türkiye ve Kosova’nın tarihi, kültürel müştereklerine dikkat çeken Bakan yardımcımız Sayın 
Dr. Ahmet Emre Bilgili Kosova ve Ankara’nın, Kırşehir’in Nevşehir’in bir gönül bağı olduğunu vurguladı. 
Bakan yardımcımız Sayın Dr. Ahmet Emre Bilgili bu coğrafyaların “gönül coğrafyamız” olduğuna dik-

kat çekti. Gönül coğrafyasına sahip 
bu iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilme-
si için böyle projelerin devamlılığının 
çok önemli olduğunu vurgulayarak 
böyle projelerin gönül köprüsü görevi 
yaptığını belirtti.

Kosova’dan Türkiye’ye Anadolu Me-
deniyeti ve İrfanına Yolculuk Progra-
mı’nın açış günü Kosova Cumhuriyeti 
Ankara Konsolosu Sherife Shala ‘nın 
Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. 
Ahmet Emre Bilgili ‘ye hediye taktimi 
ile sona erdi.
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“Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu” 
çerçevesinde İstanbul’da bulunan MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ve Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Şişli-Yunus Emre Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ve Şişli Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan ve Şişli İlçe Millî Eğitim Müdürü Selman Küçük’ün de 
eşlik ettiği ziyaretlerde Şişli-Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şişli Anadolu Lisesi öğretmen ve 
öğrencileriyle ayrı ayrı bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Bilgili, okullarda incelemelerde bulundu.

Bilgili, okul yöneticilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenlerle 
2021-2022 eğitim öğretim yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı Demirli ve Din Öğretimi Genel Müdürü 
Yılmaz İstanbul’da Okul Ziyaretlerinde 
Bakan Yardımcısı Bilgili, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli ve Genel 
Müdür Yılmaz İstanbul’da Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Kur’an kurslarında hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerimize yönelik 6 Eylül 2021 tarihinde başla-
yan başvurular neticesinde başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde 

2021 yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapıldı. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında 
hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, Hafızlık Tespit Sınavları’nda (2 ve 3. Dönem) başarılı oldu 
ve belge almaya hak kazandı.

Kur’ân-ı Kerim’in tamamını çeşitli metotlarla ezberleyen hafız adaylardan yapılan sınavlar sonucunda 
başarılı olanlar hafızlık belgesini aldı. Hafızlık Tespit Sınavı’na başvuranlar arasında Türk vatandaşı öğ-
rencilerin yanında çeşitli ülkelerden gelerek Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında hafızlık 
eğitimi alan öğrenciler de bulunmaktadır. 

Sınavda başarılı olup belge almaya hak kazanan öğrencilerimize “Hafızlık Belgeleri” düzenlenen prog-
ramlarda verildi. Hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi

Hafızlık Eğitimini Tamamlayan Öğrencilerimiz, Hafızlık Tespit Sınavlarında 
(2 ve 3. Dönem) Başarılı Oldu ve Belge Almaya Hak Kazandı
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Genel Müdürlüğümüz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde uluslararası Anadolu imam hatip liselerin-
deki öğretmenlere yönelik 18-22 Ekim 2021 tarihlerinde 5 gün süreyle toplam 20 saat “Yabancıla-

ra Türkçe Öğretimi Semineri” yapıldı.

Seminerde yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü 17 uluslararası Anadolu imam hatip lisesi 
ile yabancı uyruklu öğrencilere yönelik “Uluslararası Program” uygulayan 2 Anadolu imam hatip lisesi 
olmak üzere toplam 19 okuldan öğretmen katıldı. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ders öğretmenlerinin 
yanı sıra 9. sınıf öğretmenlerinden Rehberlik, İHL Meslek Dersleri başta olmak üzere 9. sınıf öğrencileriyle 
yakın iletişimde olan 116 öğretmen çevrim içi seminere katıldı.

Programın açılışında konuşan Genel 
Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Türki-
ye’nin yüz yılı aşkın din öğretimi tec-
rübesiyle dünyanın dört bir tarafından 
ve İslam dünyasından büyük bir ilgiy-
le takip edildiğini, çok sayıda ülkenin 
imam hatip okullarını modellemek 
istediğini belirtti. Öğrencilerin ilgi, 
kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre 
imam hatip okullarında program çe-
şitliliğine gittiklerini belirten Yılmaz, 
uluslararası Anadolu imam hatip li-
selerinin bu kapsamda çok özel bir 
konuma sahip olduğunu vurguladı. 
Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 89 farklı ülkeden öğrenciye dil eğitimi ve din eğitimi verdik-
lerini ifade ederek Yunus Emre Enstitüsünün “Yabancılara Türkçe Öğretimi Semineri”ne verdiği destek 
vesilesiyle teşekkür etti, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Yunus Emre Ens-
titüsü olarak dünyanın farklı coğrafyalarında Türk Kültür Merkezleri ve çeşitli kurumlarda yabancı dil ola-
rak Türkçe öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini ve desteklediklerini ifade ederek bu amaçla uluslararası 
alanda müfredat ve materyaller geliştirdiklerini; öğretim ortamlarının oluşturulması, eğitim standartlarının 
belirlenmesi ve öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla sertifika programları, hizmet içi eğitim seminerleri 
ve çalıştaylar düzenlediklerini belirterek Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliği ile 89 ülkeden öğrenci-
nin öğrenim gördüğü uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilere, Türkçenin 
daha nitelikli öğretilmesi için gerçekleştirilen programın önemini belirterek Genel Müdürlüğümüze hem 
programın gerçekleştirilmesi hem de yüksek başvuru ve katılım dolayısıyla teşekkür etti.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Semineri
Genel Müdürlüğümüz ve Yunus Emre Enstitüsü İş Birliğinde 
Uluslararası AİHL Öğretmenlerine 
“Yabancılara Türkçe Öğretimi Semineri” Gerçekleştirildi
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Yunus Emre Enstitüsü uzman öğretim kadrosu tarafından;

• Karma Gruplar İçin İlk Ders Uygulamaları ve Sınıf Yönetimi

• Yunus Emre Enstitüsü Materyal Tanıtımı

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma/Dinleme/Yazma/Konuşma Becerisinin Geliştirilme-
sine Yönelik Uygulamalar (4 Farklı oturum)

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Etkileşim

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

• Çevrim İçi Ortamlarda Türkçe Öğretimi

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Söz Varlığı

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Drama

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Hazırlama

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

• Oyunlarla Türkçe Öğretimi

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Hazırlama ve Uyarlama

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme: Soru Hazırlama Yöntemleri

• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Uygulamalı Ders Anlatımı

konu başlıklarında seminerler verildi.

  

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Yunus 
Emre Enstitüsü arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi ve yeni programlar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini 
belirterek ilgililere teşekkür etti.

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı tarafından çevrim içi ortamda gerçekleştirilen program, 
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Koordinatörü Oğuz Maraş koordinasyonunda ve moderatör-
lüğünde yapıldı.  
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İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü AR-GE ve Projeler Daire Başkanlığının İmam hatip okullarındaki başa-
rılı örneklerin teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştireceği sergiye proje 

uygulayan Anadolu imam hatip liseleri başvuru yaptı.

Belirlenen tematik alanlardan Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet alanına 101, Sosyal-Kültür-Sa-
nat-Spor alanına 117, Değerler Eğitimi alanına 90, Kurumsal Kapasite ve Fiziki Ortam alanına 28, Ar-
Ge ve Proje Uygulamaları alanına ise 45 olmak üzere toplam 381 başvuru yapıldı. Üç aşamalı değerlen-
dirme sonucunda öncelikle ilk 100 başarılı örnek belirlendi. Tekrar değerlendirme neticesinde seçilen 50 
başarılı örneğin video çekimleri yapıldı. Başvuru metni ve videolar değerlendirilerek, her tematik alandan 
üç başarılı örnek oylama sürecine alındı.

İmam Hatip Okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların teşvik edilmesi, tanıtılması ve 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Ser-
gisi’nde her tematik alandaki birincilerin belirleneceği oylama 1 Ekim’de başladı. Sergi ödülleri internet 
üzerinden yaklaşık 50 bin kişinin oy sonucuyla sahiplerini buldu.   

Değerlendirmeler sonucu belirlenen 50 başarılı örnek arasından başvuru metni ve video çekimleri sonu-
cunda oylamaya alınan her tematik alandan üç başarılı örnek; öğrenci, öğretmen ve veliler başta olmak 
üzere kamuoyu tarafından oylanarak birinci, ikinci ve üçüncü olan başarılı örnekler belirlendi.    

68 İlden 381 Ödül

Türkiye çapında 5 kategoride 68 ilden 381 başvurunun yapıldığı “İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler 
Sergisi Ödül Töreni”nde ödüller sahipleriyle buluştu.    

• Sosyal-Kültür-Sanat-Spor Tematik Alanı “Hayalimdeki Masallara Dokun” projesi ile Batman Ahmedi 
Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi, 

• Ar-Ge ve Proje Uygulamaları Tematik Alanda “Hafız İHO STEAM Merkezi” projesi ile Düzce Mehmet 
Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 

• Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet Tematik Alanı (KEVSER) Kaliteli Eğitim ve Sürekli Etkin Rehberlik 
projesi ile Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi,

• “Değerler Eğitimi Tematik Alanı Değerlerimi Kodluyorum” projesi ile Diyarbakır/ Şehit Halit Gülser Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, 

• Kurumsal Kapasite ve Fiziki Ortam Tematik Alanında “Severek, Sevdirerek Puzzle Tarzı Okuma” pro-
jesi ile Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 

birincilik almaya hak kazandı.

“Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de 
Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu” Kapsamında İmam Hatip Okulları
Başarılı Örnekler Sergisi Ödülleri Sahibini Buldu
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Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sempozyumda yaptığı konuşmada sempozyumun başarılı geçmesi ve 
imam hatip camiası, ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak 

yurt dışından gelen misafirlerle hocalara da katkılarından dolayı şükranlarını sundu. 

İmam hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere tam 70 yıldır bu güzide eğitim kurumlarının 
gelişmesinde, sayılarının artmasında emeği olan imam hatip gönüllülerine teşekkür eden Erdoğan; okul-
larda görev yapmış olan ahirete irtihal eden idareciler ve öğretmenlerle öğrencilere fedakârca hizmet 
edenleri, gerektiğinde kendi çocuklarının rızkından keserek imam hatip nesline sahip çıkan tüm hayırse-
verleri rahmetle yâd ettiğini söyledi.

İmam Hatipliler Kutlu Bir Mücadelenin Sembolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında bir çınar olan imam hatiplerin aynı zamanda her 
adımının sabır, samimiyet ve azimle yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolü olduğunu belirterek şöyle 
devam etti:

“Esasen imam hatiplerin tarihi; milletimizin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihidir. Ku-
ruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur.

İmam hatip mensubu olduğunu, çocuklarını da imam hatipte okuttuğunu anımsatan Erdoğan, “Ama hiç-
bir zaman imam hatipçi olmadım. Çünkü böyle bir şeyi yanlış bulurum. Bizim için tüm imam hatip okulla-
rı, normal lise de meslek liseleri de emirlerinde olduğumuz okullarımızdır. Hepsine bütün imkânlarımızla 
seferber olduk, seferber oluyoruz ve elimizden gelen tüm destekleri veriyoruz.” dedi.

Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de 
Din Eğitimi Sempozyumu’nun Açılışında 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Konuşmaları
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Okul Türleri Üzerinden Öğrencilerimizi ve Toplumumuzu Tasnif Eden Bir Anlayışın 
Karşısında Olacağız

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konuşmasında,  “Okul türleri üzerinden öğrencilerimizi ve dahası 
toplumumuzu tasnif eden bir anlayışın daima karşısında yer alacağımızı da özellikle vurgulamak isterim. 
Ülkemizin her bir köşesinde eğitimde eşitlik ve adaletin tesisi için gayret göstermeye devam edeceğiz.” 
dedi.

İmam Hatip Okulları Dünyaya Model

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti 
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mil-
letvekilleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda Millî Eğitim Bakanı Özer ve eğitimci Mustafa Öcal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye 
takdim etti.
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20.12.1977 yılında Samsun’un Vezirköprü ilçesinde doğdu. 1996 yı-
lında Vezirköprü İmam Hatip Lisesinden, 2002 yılında Gazi Üniversitesi 
Çorum İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Askerliğini Muş Malazgirt 
’te kısa dönem olarak yaptı. 2004-2010 yılları arasında çeşitli okul-
larda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği görevinde bulundu. 
06.02.2012 yılında Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesine Müdür Yar-
dımcısı olarak atandı. Aynı okulda müdür başyardımcılığı görevinde de 
bulunan Lokman AK 2014-2015 yıllarında Atakum Akşemsettin İmam 
Hatip Ortaokulu kurucu müdürlüğünü yaparak 2015 yılından itibaren 
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Millî Eğitim Uz-
manı olarak atanmıştır.  Son olarak Millî Eğitim Bakanlığı Din öğretimi 
Genel Müdürlüğünde şube müdürü görevini ifa eden Lokman AK evli 
ve 3 çocuk babası idi. 

6 yıldır Genel Müdürlüğümüzün birçok faaliyetinde ihlasıyla yer alan, mesleki, sosyal-kültürel etkinliklerin 
uygulama esaslarının her kelimesinde emeği olan Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğümüz, Şube Müdürü Lokman Ak kardeşimiz kubbede bir hoş sadâ ve gönlümüzde hüznünü bırakarak 
21.10.2021 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. 

“Bizde İyiler Ölmez…”

Beş yılı aşkın bir süre kendisiyle aynı odada bir lokma simidi bölüşerek geçirdiğimiz zamanlarda paylaştığımız se-
vinçler, dertler, sırlar… Bizleri üzmeden, kırmadan, incitmeden geçen o güzel günler… Bize miras kalan hatıralarınla 
dualarımızda, niyazlarımızda ve gönüllerinizde bizimle birlikte yaşamaya devam edeceksin. Çünkü “Böyledir. Bizde 
iyiler ölmez, evliya olur aramızda dolaşırlar.”

Ölüm maskesini takınarak ışığa dönüşen dostlarımızı, ölümsüzlüğe yolcu ettiğimiz yârenlerimizi nemlenen gözleri-
mizin ve mahzun olan kalplerimizin rağmına dua eden dillerimizle ebediyete yolcu ederiz. Biliriz ki bu yolculuk şebi-
arusdur; kulun Rabbi’ne, Refk-İ A’lâ’ya vuslatıdır. Bu vuslat emanet sabine, sevenin sevdiğine dönüşüdür, istircâdır.  
“İnnâ lillahi ve innâ ileyhi raciûn.” diye karşılık verdiğimiz çağrıdır.

“Allah’tan geldik ve elbette O’na döneceğiz.” diyerek bir refikimizi, bir yârenimizi, bir kardeşimizi, bir canımızı 22 
Ekim Cuma (2021) icabet vaktinde o çok sevdiği, vuslatıyla yanıp tutuştuğu Samsun’da Hakk’a uğurladık. “Herkes, 
herkes için hayatı kolaylaştırsa!” sözünü dilinden düşürmeyen, kendi namına buna kusursuzca riayet etmeye çalı-
şan, yumuşak başlığı ve tatlı diliyle gönül tabanını zenginleştiren kardeşimiz Lokman Ak, bizleri hüzne gark ederek 
ebedi âleme yolcu oldu. Geride eşini, yavrularını, anne babasını, kendisini seven dostlarını mahzun bırakarak dün-
ya nöbetini baki kalan kubbede hoş bir seda bırakarak tamamladı.

Arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz Lokman Ak; iyi ki seni tanıdık, güzel zamanlarda, mekânlarda ve işlerde bir 
arada bulunduk. Birlikte geçirdiğimiz anlar bizler için ne büyük bahtiyarlık ve ne büyük servettir.

Allah’ın (cc) mağfireti, Peygamber (sav) şefaati seninle olsun…

Menzilin mübarek, mekânın cennet, makamın âli olsun…

           Hasan ÖZARSLAN
                     Millî Eğitim Uzmanı

Şube Müdürü Lokman Ak’ın Vefatı
Genel Müdürlüğümüz Personeli Şube Müdürü Lokman Ak, 
Hakk’ın Rahmetine Kavuştu 
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Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Kayseri’nin Bünyan ilçesinde okul ziyaretlerinde bu-
lundular. Ziyarette Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz’a İl Millî Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun 

eşlik etti.

Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ve Bünyan Fen Lisesinde öğrenci ve öğ-
retmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler. Okullar hakkında idarecilerden bilgi aldılar. Ayrıca 
Kayseri’de inşaatı devam eden, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda 
yapımı devam eden öğrenci yurdunda ve Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan 50.Yıl Dedemen İmam 
Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulundular.

Genel Müdürümüz, Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde imam hatip proje okul mü-
dürleri ile toplantı yaptı. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar ile İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Nurettin Şahin de katıldı.

Kayseri’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz daha sonra İl Millî Eğitim 
Müdürü Ahmet Saim Durgun, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar ve İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Nurettin ŞAHİN ile birlikte Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’ u makamında ziyaret ettiler. Bünyan Kay-
makamı Turgut Gülen’ i de makamında ziyaret eden Genel Müdürümüze İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
Hüseyin Akpınar ile Bünyan İlçe Millî Eğitim Müdürü Nurettin Şahin de eşlik ettiler. 

Din Öğretimi Genel Müdürümüz 
Dr. Nazif Yılmaz’ın Kayseri Ziyareti  

Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz; Kayseri ili Okullarda İncelemelerde 
Bulunarak İdareci, Öğretmen ve Öğrencileriyle Buluştu
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İmam Hatipler ve Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumda Konuşuldu

“Yeniden Açılışının 70.Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu” 
16 - 17 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Şişli’de yer alan Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi

“Türkiye’de Din Eğitimi ve İmam Hatipler” konusu, iki günlük uluslararası sempozyumda ele alındı. Millî 
Eğitim Bakanlığı, MEDAR ve ÖNDER ortaklığındaki “70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de Din 
Eğitimi Uluslararası Sempozyumu”nun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hi-
tap etti. 

Türkiye’de 13 Ekim 1951 tarihinde eğitim hayatına başlayan imam hatip okulları kuruluşunun 70. yılında 
düzenlenen kapsamlı bir sempozyumda konuşuldu. “Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları 
ve Türkiye’de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 15-17 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. 
Sempozyumda uluslararası tecrübe ışığında din eğitiminin dünü, bugünü ve imam hatipler detaylı bir 
şekilde ele alındı. 

Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Uluslararası Medeni-
yet Araştırmaları Derneği (MEDAR) ve ÖNDER İmam 
Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen sempozyum, 
Cevahir Kongre Merkezinde yapıldı. İki gün süren 
programa İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, Uluslararası İslam Düşüncesi Ensti-
tüsü (IIIT), Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma 
Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı da destek verdi. 

Türkiye’de eğitim, din eğitimi ve gençlik alanında ça-
lışan sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin birlikte-
liğindeki program, Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın açış ko-
nuşmasıyla başladı. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah 
Ceylan’ın ve Millî Eğitim Bakanı’nın hitapları sonrası 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcı-
lara hitap etti. Cumartesi günü özgün Bir Eğitim Modeli 
Olarak İmam Hatip Okulları başlığındaki ilk oturum-
da, Dr. Mustafa Öcal, Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı ve 
Dr. Esra Albayrak görüşlerini paylaştı. Türkiye’nin Dini, 
Sosyal ve Kültürel Hayatına Katkıları Açısından İmam 
Hatip Okulları başlıklı ikinci oturumda da Prof. Dr. Ej-
der Okumuş, Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Dr. Necdet Su-
başı konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye’de Kız İmam 
Hatip Okulları Tecrübesi de kız imam hatip okullarının 
kuruluşu ve gelişimi, kızların okullaşmasında imam ha-
tip okullarının katkıları, kız imam hatip okulları ve gele-
cek vizyonu başlıklı oturumlarda ele alındı.

İmam Hatipler ve Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumda Konuşuldu

Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve 
Türkiye’de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
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İlk İmam Hatip Okulları, Öncüleri ve Gönüllü Teşekküller isimli üçüncü oturumun ardından, Uluslararası 
Boyutlarıyla İmam Hatip Okulları, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da Din Eğitimi ve Orta Öğretim Kurumları, 
Orta Asya ve Uzak Doğu’da Din Eğitimi ve Ortaöğretim Kurumları irdelendi. İmam Hatip Okulları ve 
Gelecek Tasavvuru bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, 
medeniyetimizin ihya ve inşasında imam hatip okullarının rolü ve önemi üzerine sunumlarını yaptılar. 
Türkiye’nin Yüksek Din Öğretimi Tecrübesi, Mısır ve Kuzey Afrika’da Yüksek Din Öğretimi, Orta Asya ve 
Uzak Doğu’da Yüksek Din Öğretimi, Günümüzde Türkiye ve İslam Dünyasında Yüksek Din Öğretiminin 
Geleceği, Türkiye’nin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi Tecrübesi, İlk ve Ortaöğre-
tim Kurumlarında Ahlak ve Değerler Eğitimi ele alınan diğer konular arasında yer aldı. 15 oturum halinde 
gerçekleştirilen sempozyum, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi. 

3 Çalıştay, 1 Sempozyum  

İmam hatip okullarının 70. yılında gerçek-
leştirilen sempozyumun çalışmaları, oluş-
turulan bir heyet tarafından, “Türkiye’de 
Din Eğitimi-Mevcut Durum, Sorunlar, Çö-
züm Önerileri” isimli raporun hazırlanarak 
2021 yılı başında Cumhurbaşkanlığına 
sunulmasıyla başladı. Bu raporu mer-
keze alan üç çalıştayın düzenlenmesi ve 
olgunlaştırılacak sürecin uluslararası bir 
sempozyumla taçlandırılması planlandı. 
Bu çalıştayların ilki imam hatip okulları, 
ikincisi genel din öğretimi odaklı olmak 
üzere yıl içinde gerçekleştirildi. Son olarak 
Yüksek Din Öğretimi odaklı çalıştay Ha-
ziran 2021 ayında yapıldı. Nihayetindeki 
sempozyumun ise imam hatip liselerinin 
kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilmesi 
planlandı.

Hedef Daha İyi Eğitim

İmam hatip okullarının ve Türkiye’deki din 
eğitiminin İslam dünyasının farklı coğraf-
yalarındaki tecrübelerle mukayese edildiği 
sempozyumda, daha önce işaret edilen 
eksiklerin uluslararası tecrübe ışığında na-
sıl giderileceği ve bu modelin nasıl daha 
mükemmel hale getirileceği sorularına cevaplar arandı. İmam hatip okullarının İslam dünyasının moder-
nleşme ve yenileşme sürecinde özgün ve incelenmeye değer bir eğitim modeli olduğu üzerinde durulan 
çalışmada, ağırlık imam hatip okullarına verildi. Sempozyumun temel gayesi ise Türkiye’deki din eğitimi 
tecrübesinin diğer İslam ülkelerindeki tecrübelerle mukayesesini yapıp, yeni ihtiyaçları da göz önünde 
tutarak din eğitimi alanında İslam dünyasındaki birikimden istifade etmek olarak açıklandı.
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Kıyas ve Tecrübe Paylaşımı

Türkiye’deki 70 yıllık imam hatip okulları tecrübesinin bütün yönleriyle tespit edildiği sempozyumda, “Bir 
din eğitimi modeli olarak” imam hatip okulları tecrübesinin çerçevesi belirlendi. Türkiye’deki din eğitimi 
tecrübesi, imam hatip okulları, genel din öğretimi ve yüksek din öğretimi olarak bütün boyutlarıyla ele 
alınırken, İslam ülkelerindeki modernleşme ve yenileşme sürecinde uygulamaya konulan özgün ve in-
celenmeye değer eğitim modelleri hakkında bilgi edinildi. Din eğitimi alanında Türkiye’de ortaya çıkan 
tecrübenin İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki klasik ve modern din eğitimi tecrübeleriyle mukayese 
edildiği çalışmada, İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki din eğitimi modellerinden istifade edildi.

Tertip Heyeti 

Sempozyumun çalışmaları, ÖNDER Akademi Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ali Osman Kuşakcı ile ÖN-
DER Eğitim Komisyonu Başkanı Ahmet Yapıcı’nın da yer aldığı beş kişilik İcra Heyeti tarafından yürütüldü. 
Programın tertip heyetinde ise Türkiye’de din eğitimi alanında varlık gösteren kurumlar ile üniversiteler-
den önemli isimler yer aldı. Prof. Dr. Bekir Karlığa başkanlığındaki Tertip Heyetindeki isimler arasında 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. Suat Cebeci, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. 
Birol Akgün, Dr. Nazif Yılmaz, Dr. Enes eş-Şeyh Ali, Bilal Erdoğan, Abdullah Ceylan, Dr. Şener Ağaç, 
Yusuf Tülün, İhsan Açık yer aldı. Sempozyumun Bilim Kurulu Başkanlığını ise İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak ifa etti. 
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Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları, Çok Boyutlu Eğitim Kurumları

70 yıllık bir geçmişe sahip olan imam hatip okulları, 1951 yılından bugüne kadar sürekli kendini yeni-
ledi ve geliştirdi. Anadolu imam hatip liselerinin kurulması ve okullarda yabancı dil eğitimi verilmesinin 
ardından 2014 yılında başlayan Program Çeşitliliği imam hatip okullarını birçok alanda gözde eğitim 
kurumları haline getirdi. Bu bağlamda bilim ve medeniyet tarihimizdeki öncülerin izini geleceğe taşımak 
isteyenler için Fen ve Sosyal Bilimler Programı, her alanda ülkemizin dünya ile iletişimini sağlamak için 
9 farklı dilde Yabancı Dil Hazırlık Programı, millî teknoloji hamlesinde yer almak isteyen gençler için 
Teknoloji Programı uygulanıyor. Kültür ve sanat alanında zevk-i selim bireylerin yetişmesi için Mûsikî ile 
Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programı, din hizmetleri alanını tercih edecekler için İlahiyat 
Odaklı Hafızlık Programı, ilgi duyduğu spor dalında yetişmek isteyen gençler için Spor Programı devam 
ediyor. Müslüman ülkeler arasında güçlü bağları kuracak neferlerin yetiştiği bir kardeşlik projesi olan 
Uluslararası İmam Hatip Okulları da bu çeşitlilikteki kurumlardan biri olarak eğitim hayatını sürdürüyor. 

Başarı Grafiği Yükselişte

Ülkemizde özgürlüklerin kısıtlandığı dönemlerde, eğitim gören gençlerimiz başta olmak üzere mezunla-
rının ve mensuplarının çabalarıyla zor günleri aşan ve bugünlerde yeniden zirvelere yükselen imam hatip 
okulları son yıllarda elde ettikleri başarılarla sıkça adından söz ettiriyor. Son dönemlerde imam hatip öğ-
rencileri LGS ve YKS sınavlarındaki başarıları, TÜBİTAK yarışmaları ve TEKNOFEST’te aldıkları dereceler-
le konuşuluyor. 2021 YKS sınavında ilk 100’de 42 imam hatip öğrencisi bulunurken, ilk binde ise imam 
hatipler 387 dereceyle yerini aldı. TEKNOFEST 2021 finallerinde de Anadolu’nun dört bir yanındaki 
okullardan 93 takım yarıştı. 15 okuldan 17 takım ilk üçe girdi, teşvik ödülü ve özel ödülün sahibi oldu. 
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Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 
birincisi Mustafa Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip 
Okulları ve Türkiye’de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu”  ilk günü eğitim gönüllülerinin yoğun ilgi 
ve katılımıyla tamamlandı.  

İlk oturumda “Özgün Bir Eğitim Modeli Olarak İmam Hatip Okulları” konusu Prof. Dr. Mahmut Ak’ın 
moderatorlüğünde Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. Suat Cebeci, Dr. Esra Albayrak sunumlarını ger-
çekleştirdi.

Sempozyumumuz eş zamanlı oturumlarla devam etti. “Türkiye’nin Yüksek Din Öğretimi Tecrübesi” baş-
lıklı oturumu Prof. Dr. Mehmet Emin Ay moderatörlüğünde Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, , Prof. Dr. 
Süleyman Akyürek’in sunumlarıyla ve Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın’ın video konferans yöntemi katılı-
mıyla zenginleşti.

Uluslararası sempozyumumuza “Orta Asya ve Uzak Doğu’da Yüksek Din Öğretimi” konulu oturum Prof. 
Dr. Serdar Demirel moderatörlügünde Dr. Elmira Muratova, Khalid Saifullah Rahmani, Doç. Dr. Mehmet 
Özay tebliğlerini sundu.

Sempozyumun “İmam Hatip Okulları ve Gelecek Tasavvuru “ konulu oturumuna Prof. Dr. Birol Akgün 
video konferans yoluyla başkanlık yaptı. Dr. Mustafa Öcal ve Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif 
Yılmaz tebliğlerini sundu.

Uluslararası Sempozyumumuz “Orta Doğu, Mısır ve Kuzey Afrika’da Yüksek Din Öğretimi” başlıklı oturu-
mu Dr. Ahmet Bebars, Prof.Dr Abdullah Erracihidi, Dr. Beddy Ebnou, Prof. Dr. İmameddin Er-Rasheed’in 
tebliğleriyle devam etti.

Sempozyumda tebliğ sunan Dr. Esra 
Albayrak, Genel Müdürümüz Dr. Nazif 
Yılmaz’ın eşliğinde “Başarılı Örnekler 
Sergisi”nde incelemelerde bulundu. 
TEKNOFEST’te dereceye giren proje-
lerle ilgili öğrencilerle sohbet etti, fo-
toğraf çektirdi.

İmam hatip okullarının dava ve mede-
niyet boyutunun hikâyesini yaşayarak 
oluşturan merhum Celalettin Ökten 
hocamızı en iyi anlatacak kişi olan 
Prof. Dr. Sadettin Ökten Bey de sem-
pozyuma katkı sunanlardandı.

Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de 
Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumunun İlk Günü 

70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de 
Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı DÖGEP, YÖGEP ve ÖGEP Ekim-Kasım Ayı Faaliyet Toplantıları İl/İlçe 
Millî Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, İmam Hatip Okulu Öğretmen ve Yöneticileri ile DKAB Öğret-
menlerinin Katılımıyla Gerçekleşti

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz Projelerinden DÖGEP ÖGEP ve YÖGEP için İl/ilçe Millî Eğitim Mü-
dürlüklerinin ilgili şube müdürleri koordinesinde okul müdürleri ve okullarımız öğretmenlerinin katılımıyla 
düzenlenen toplantılarda konuların işleyişi için yol haritası çıkarıldı. 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ GELİŞİMİ PROGRAMI (DÖGEP) 

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce ya-
yımlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmen-
lerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı” (DÖGEP) hazırlanmış 
olup söz konusu program ile temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında gö-
rev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimizin; 

1. Covid-19 sürecinde eğitim-öğretimi etkileyen güncel sorunlar

   Uzaktan eğitim sürecinde meslektaş dayanışması, ruhsal ve fiziksel sağlı-
ğın korunması

2. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve velilerle iş birliği, öğrenci moti-
vasyonu

3.- Teknoloji okuryazarlığı, dijital beceriler, web araçları, dijital platformlar 
ve e içeriklerin etkin kullanımı

   Güvenli internet kullanımı ve kişisel verilerin korunması

4. Din kültürü ve ahlak bilgisi ile din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerin öğretim programla-
rının incelenmesi

5. Din eğitimi ve öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar, din öğretiminde yeni yaklaşımlar, iyi 
örnekler, özgün projeler, örnek uygulamalar

6. Ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklerin 
DKAB ile din, ahlak ve değerler alanı ders-
lerinin öğretilmesine ve öğrencilerin okula 
aidiyet duyguları üzerine etkileri

   http://dinogretimi.meb.gov.tr/DKAB.aspx

7. Din öğretiminde özgün çalışması, örnek 
uygulaması, bilgi ve birikimi olan öğretmen-
lerle tecrübe paylaşımı

8. Din eğitimi ve öğretiminde eğitim yöntemi 
olarak drama, eğitsel oyunlar ve etkinlikler

DKAB Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)
Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) 

Öğretmen Gelişim Programı (ÖGEP)
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9. Dezavantajlı ve risk altındaki öğrencilere yönelik rehberlik çalışmalarında DKAB öğretmenlerinin rolü

10. Öğrenciyi tanıma teknikleri (Anket, görüşme, gözlem, problem tarama listesi, öz değerlendirme, 
akran değerlendirme, öğrenci gelişim dosyası, sosyogram vb.)

11. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde etkili iletişim becerileri, etkili ve lider öğretmenlik, sınıf yöne-
timi, sınıf yönetimini etkileyen öğretmen davranışları

konulu eylem planı toplantıları Ekim-Kasım aylarında gerçekleştirildi.

AİHL-İHO YÖNETİCİ GELİŞİMİ PROGRAMI  (YÖGEP)

Günümüzde, değişimler ve gelişmeler dinamik bir süreç içerisinde hızla 
devam etmektedir. Eğitim sistemleri ve okullar da bu değişim, dönüşüm 
ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi 
ise büyük oranda eğitim liderinin iletişim ve yönetişim becerilerine bağlıdır.

Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz tarafından “Yönetici Gelişimi Planı” 
(YÖGEP) hazırlanmıştır. Söz konusu program ile Anadolu imam hatip lise-
leri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan okul yöneticilerimizin;

1.  -    Covid-19 sürecinde eğitim-öğretimi etkileyen güncel sorunlar

- Uzaktan eğitim sürecinde meslektaş dayanışması, ruhsal ve fiziksel 
sağlığın korunması

 2.  -   Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve velilerle iş birliği, öğrenci ve 
veli motivasyonu

- Uzaktan eğitim sürecinde eğitime erişim imkânlarının geliştirilmesi

3.  -      Liderlik kuramları

- Temel yönetici rolleri, becerileri ve yönetim tarzları

- Çağdaş liderlik uygulamaları

- Etkili yönetim ve vizyoner liderlik

- Okula dayalı yönetim ve kendini yöneten okul

4.   -   Teknoloji okuryazarlığı, dijital be-
ceriler, Web araçları, dijital platformlar 
ve e içeriklerin etkin kullanımı

- Güvenli internet kullanımı ve kişi-
sel verilerin korunması

5.  Protokol kuralları (Karşılama-tanış-
ma-ağırlama-uğurlama adabı, kılık-kı-
yafet adabı, üst ve ast ile ilişkiler, sos-
yal medya ve bilişim adabı, yeme-içme 
adabı, toplantı ziyaret ve görüşme ada-
bı, telefonla iletişim süreci, veli ile ilişki-
ler vb.) Resmi yazışma kuralları
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6.  -      İmam hatip okullarının dünü, bugünü, geleceği; özgün ve örnek uygulamalarıyla geleceğin imam 
hatip okulları

- 2023 eğitim vizyonu bağlamında misyon, vizyon, hedef ve eylem belirleme

7.  -    Akademik başarıyı artırma çalışmaları;

- LGS ve YKS hazırlık çalışmaları, Destekleme ve yetiştirme kursları (DYK), Etkili rehberlik ve kariyer 
planlama,

- Hedef 2021 çalışmaları, Akademik Destek Programı (ADEP), Eğitimde Rehberlik Ve Destekleme 
Modeli

8.    İç ve dış paydaşların katılımıyla sağlıklı, güvenli, düzenli ve öğrencilerin fiziksel özelliklerine ve ihti-
yaçlarına uygun eğitim ortamları oluşturma

9.  -      Eğitim öğretimle ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeler, yeni yaklaşımlar, iyi örnekler ve 
özgün projeler

- Covid 19 sürecinde dünyada uzaktan veya yüz yüze özgün eğitim uygulamaları

10.  Yönetim süreçlerinde iş birliği, okula aidiyet hissi, sürdürülebilir takım ruhu ve olumlu kurum kültürü 
oluşturma

11.   - Okul yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili ve verimli kullanımı

- e-okul, MEBBİS, EBA uygulamaları

- dogm.meb.gov.tr, religiouseducation.meb.gov.tr, dinogretimi.meb.gov.tr, dkab.meb.gov.tr,

     dinogretimiokullar.meb.gov.tr, hafiz.meb.gov.tr, dogm.eba.gov.tr gibi ve web sitelerinin incelenmesi

- Eğitimin niteliğini geliştirmede Kalite Takip Sistemi’nin yeri ve önemi

12.   Üst politika belgeleri ve Bakanlığın güncel eğitim politikaları bağlamında okul düzeyinde gerçekleş-
tirilebilecek çalışmaların müzakeresi (Güncel mevzuat, üst politika belgeleri, 2019-2023 Stratejik Planı 
ve 2023 Eğitim Vizyonu, İmam Hatip Okulları Vizyon Belgesi vb.)

konulu eylem planı toplantıları illerimizdeki il Millî Eğitim Müdürleri ve şube müdürleri, imam hatip okul 
müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının katılımıyla yapıldı. 
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AİHL/İHO ÖĞRETMEN GELİŞİMİ PROGRAMI (ÖGEP) 

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Öğretmenlik

Mesleği Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmenlerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler ala-
nındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından “Öğretmen

Gelişim Programı” hazırlanmıştır. İmam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde görev yapan 
bütün branşlardaki öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimleri için hazırlanan “Öğretmen Gelişim 
Programı

 KİŞİSEL VE MESLEKÎ GELİŞİM

1. Uzaktan eğitim sürecinde ruhsal ve fiziksel sağlığın korunması.

2. Covid-19 sürecinde eğitim-öğretimi etkileyen güncel sorunlar.

3. Uzaktan eğitim sürecinde “meslektaş dayanışması”.

4. Güvenli internet kullanımı ve kişisel verilerin korunması.

5. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri motive etmenin yolları.

6. Teknoloji okuryazarlığı, dijital beceriler, Web araçları, dijital platformlar 
ve e içeriklerin etkin kullanımı.

7. Öğrenciyi tanıma teknikleri. (Anket, görüşme, gözlem, problem tarama 
listesi, sosyogram vb.)

8. Konu temelli öğretim yöntem ve teknikleri müzakereleri.

9. Çocuk ve genç psikolojisi, ergenlik dönemi ve sorunları, ergenlerle etkili 
iletişim.

10. Alan bazlı öğretim programı incelemeleri.

11. Öğretmenlik mesleğinin etik ilkeleri, itibarı ve temel değerleri (sevgi, şefkat, merhamet, saygı,    he-
yecan, azim, kararlılık, sabır, sebat, fedakârlık…).

12. İç ve dış paydaşların katılımıyla sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları oluşturma, eğitim ortamlarının 
ve fiziki altyapının iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanımı (okul mimarisi, sosyal 
alanlar, tematik sınıflar, hobi bahçeleri vb.)

13. Uzaktan eğitim sürecinde velilerle iletişim ve işbirliği.

14. Sınıf rutinleri, sınıflarda ortak dil ve aidiyet duygusu oluşturma.

15. Branşlara göre eğitim öğretimle il-
gili ulusal ve uluslararası güncel geliş-
meler, yeni yaklaşımlar, iyi örnekler ve 
özgün projeler.

16. Etkili sınıf yönetimini oluşturan sü-
reçler ve olumlu-olumsuz etkileyen öğ-
retmen davranışlarına yönelik yeni stra-
tejiler.

17. Branş ve konu temelli akademisyen, 
bilim, sanat ve spor insanları ile işbirliği.

18. Alternatif ölçme ve değerlendirme 
yöntemleri (öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, öğrenci gelişim dosyası, 
performansa dayalı değerlendirme, grup değerlendirme formu, rubrik, öğrenci günlükleri, gözlem formu 
vs.)

19. Yeni nesil sorular ve soru hazırlama teknikleri

konulu eylem planı toplantıları Ekim-Kasım aylarında gerçekleştirildi.
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Genel Müdürlüğümüz tarafından Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Enstitüsünde 15 
-19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Tashih-İ Huruf Kursu” Genel Müdürümüz Dr. 

Nazif Yılmaz ve Daire Başkanımız İhsan Erkul’un katılımıyla başladı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce, imam 
hatip okulları meslek dersleri öğretmenleri ile 
din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik 
düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim’in okunması esna-
sında harflerin, mahreçlerine uygun olarak telaf-
fuz edilmesi, Kur’ân-ı Kerim tilavetinde tecvit ku-
rallarının eksiksiz biçimde uygulanması amacıyla 
açılan Tashih-i Huruf Kursu başarılı bir şekilde 
tamamlandı.

14 Ekim 2020’de başlayan ve toplam 32 hafta süren programın finali 15-19 Kasım 2021 tarihleri ara-
sında merkezi hizmet içi eğitim faaliyeti olarak Yalova Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Ensti-
tüsünde Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi 
Daire Başkanı İhsan Erkul’un katılımıyla başladı.  

Yalova Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Enstitüsünde gerçekleştirilen programa ayrıca Genel 
Müdürlüğümüz personelleri Şube Müdürümüz ( Eğitim Yöneticisi) Kadir Söngüt, Görevli Öğretmen Erol 
Solak, Yalova Esenköy Hizmet  İçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Müdürü Avni Çelik ( Eğitim Yönetici Yardım-
cısı), 62 erkek ve 41 kadın olmak üzere toplam 103 kursiyer katıldı. Tashih-i Huruf Semineri’nde Kur’an 
öğretimiyle ilgili çalıştay yapıldı. Bursa Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Mûsikî öğ-
rencileri konser verdi.  

Tashih-i Huruf Kursu  final programı sertifika töreninde programa katılan kursiyerler “Katılım Belgesi” al-
maya hak kazandı. Katılım belgeleri, program sonunda kursiyerlere Yalova Valisi Muhammer Erol, Genel 
Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz tarafından takdim edildi.

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz’ın Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz,   15 Kasım 2021’de il Millî Eği-
tim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol’u makamında ziyaret etti.

Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde gerçek-
leştirilecek olan eğitim programı için Yalova’ya 
giden Yılmaz, Yalova İl Millî Eğitim Müdürü 
Yeniyol’dan ilde yürütülen eğitim çalışmaları 
hakkında bilgi alıverişinde bulundu. Genel Mü-
dürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Yalova İl Millî Eği-
tim Müdürü Abdülaziz Yeniyol eşliğinde Yalova 
Anadolu İmam Hatip Külliyesini ziyaret etti. Eği-
tim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tashih-i Huruf  Kursu  
Yalova Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde 

Başarıyla Tamamlandı 
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Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, ARGE 
ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir ‘in 

katılımıyla ERDEM 2021 Programı kapsamında 
projeleri desteklenen 137 okul müdürü ve proje 
koordinatörleriyle Zoom üzerinden “Erdem 2021 
Proje Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

İmam hatip okullarında öğrenim gören öğrenci-
lerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, 
sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, 
ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen 
ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla 
uygulanmakta olan “Eğitimde Rehberlik ve Des-
tekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Progra-
mı” proje yürütme sürecinde takip edilmesi gereken yol haritası ve ilgili hususlar istişare edildi.   

Dr. Nazif Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada İmam hatip okullarının çok büyük proje ve başarılara 
imza attığını söyledi. Yılmaz, inanç ve gayretle çalışan okullarımızın proje ekipleri kurarak daha kalıcı ve 
başarılı projeler ortaya koyacağını ifade etti.

ARGE ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir okullarımıza projelerdeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti. 
Tecir okullarımızın projelerini STK’lar, belediyeler üniversiteler ve diğer yerel paydaşlar iş birliğiyle daha 
da kalıcı hale getirmesi gerektiğini ifade etti.

Programda ARGE ve Projeler Dairesinden Millî Eğitim Uzmanı Abdullah Cevizci, Projeler Bütçe Sorumlusu 
Güngör Faruk Kuru, Sosyal Medya ve Tanıtım Sorumlusu Ömer Çöklü, Genel Müdürlük KTS Sorumlusu 
Selçuk Koyuncu “Erdem Proje Yürütme Süreci” ile ilgili sunumlar yaptılar.

Toplantı proje koordinatörleri ve okul müdürlerinin proje süreci ile ilgili soru cevap ve öneriler bölümüyle 
sona erdi.  

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM 2021) 
Değerlendirme Toplantısı 

ERDEM 
(Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli) Projesi 
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Genel Müdürlüğümüz ile Mardin Artuklu Üniversitesi ve Eğitime Destek Platformu iş birliği içerisinde 
Mardin’de 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde “Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü Çalıştayı” 

gerçekleştirildi.

Çalıştayın açış konuşmalarını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş yaptı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programda imam hatip okulları ile ilgili bir sinevizyon gösterisi izlendi.

Çalıştayın açılış panelinde kişilik ve karakter eğitiminde öğretmenin rolü, beklentiler ve gelecek için bu-
günün sorumlulukları konusu ile Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Bilal Erdoğan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Mardin 
Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar konuşmalarını gerçekleştirdi.  

Çalıştaya, Mardin ilindeki imam hatip okulu yöneticileri ve öğretmenleri, çeşitli okullarda görev yapan din 
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile Genel Müdürlüğümüzden İzleme ve Değerlendirme Daire Baş-
kanı Dr. Yusuf Akbaş, personelden Hasan Özarslan, Betül Didar Akkuş ve Zeynep Olgun katılım sağladı.

İstanbul Değerler Eğitimi Merkezi’nden Veli Karataş, Hulusi Yiğit, Mustafa Yılmaz ve Ahmet Yasin Oku-
dan, çalıştayın atölye-grup çalışmalarında uygulamalı sunumlar gerçekleştirdi. İmam hatip okulu yöneti-
cileri ile istişare yapılarak çalıştay tamamlandı.

Ara tatil sonrası tekrar yüz yüze eğitim başlaması ile Mardin Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ve Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

“Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin 
Rolü-Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları” Çalıştayı

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz 
“Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü-Gelecek İçin 

Bugünün Sorumlulukları” Çalıştayı’na Katıldı
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“Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi

İmam hatip okullarındaki öğrencilerin okuyan, düşünen, yorumla-
yan, eleştiren, okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşla-
rıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmele-
rini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi 
ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak, öğretmenlerin 
kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla ayda bir kitap 
okumaları esas alınarak Oku-Yorum Okuma Kültürünün Geliştiril-
mesi Projesi II. Dönem Ekim 2021- Şubat 2022 tarihleri arasında 
1126 imam hatip okulunda 7990 kitap okuma takımı oluşturularak 
uygulamaya konulmuştur. Projenin bu döneminde 7990 öğretmen ile 
79.900 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiş olup uygulama yapılmıştır.

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde kurumsal rehberlik ve okul 
gelişim modeli bu programın önemli gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. PISA 2015 ve 2018 sonuç 
raporlarında öne çıkan en önemli sorunun okullar ve bölgeler arası başarı farkı olduğu görülmektedir. 
Program ile imam hatip okullarında fırsat ve koşullar ile mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılması, ihtiyaç duyulan alanlarda planlı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kurum merkezli 
çalışmalar yapılması, okulların kendi potansiyelleri doğrultusunda hazırladıkları projeler ile eğitim ve 
öğretimin iyileştirilmesi, okullar ve bölgeler arası başarı farkının azaltılması amaçlanmaktadır.

Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Projeler
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HİSAR (İmam Hatip, İnovasyon, Stem, Atölye, Robotik)

İmam hatip okullarındaki öğretmenlere yönelik inovasyon, stem, robotik alanında eğitim vermek, öğ-
retmenlerin mesleki gelişimini desteklemek; öğrencilere kodlama ve tasarım odaklı düşünme becerileri 
kazandırmak, yenilikçi fikirler geliştirme süreci ve disiplinler arası çalışmalar ile geleceğin mesleklerine 
hazırlamak, böylece topluma değer katan ve gelişen çağa uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek ama-
cıyla HİSAR (İmam Hatip, İnovasyon, Stem, Atölye, Robotik) projemiz devam etmektedir. “Geleceğin Hi-
sar’ larını İnşa Ediyoruz “ sloganıyla yola çıkıp projemize 81 ilimizde bilişim teknolojileri öğretmenimize 
yönelik eğitici eğitimleri başladı. HİSAR Projesi ile yeni ufuklara kanat çırpmaya devam edildi. Millî Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde HİSAR projesi kapsamında ülke genelinde, 
62 ilimizde Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Matematik öğretmenlerimize yönelik 204 Hizmet içi eğitim 
gerçekleştirilmiş, bu eğitimlere öğretmenimiz katılım sağladı. 
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Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile yazılı bir 
mesaj yayımladı.

Güfte ve bestesi Barış Manço’ya ait öğretmenler için söylenen “Dört Kapı” adlı eseri Bursa Mihraplı Ab-
dülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri

24 Kasım Öğretmenler Günü için seslendirdiler. Teşekkürler emeği geçenlere.

https://mihrapliihl.meb.k12.tr/icerikler/ogretmenler-gunu-kutlu-olsun_12138968.html

İmam Hatip Öğrencilerinden Vefat Eden ve Şehit Olan Öğretmenlere Vefa ve Dua

Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, “Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında 22-28 Kasım tarihle-
ri arası Anadolu imam hatip liseleri öğrencilerinin katılımı ile okullarımızın uygulama mescitleri ile il/ilçe 
merkez camilerinde başta görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm 
öğretmenlerimiz, Kur’an-ı Kerim tilâvetinde bulunularak rahmet ve hayır dua ile anıldı;  ilim öğrenimi ve 
öğretiminin önemine değinilerek hâlen görevini ifa etmekte olan ve/veya emekli olmuş öğretmenlerimize 
vefa duygusu ifade edildi, öğretmenlerimiz hayır ve minnetle yâd edildi.

Dağarcığındaki, gönlündeki ve karakterindeki bu güzel sermayeyi en güzel iletişim yöntemleriyle planlı ve düzenli bir şekil-

de “muallimlik sanatı”nı icra ederek öğrencilerimize kazandıran başta üzerimde emeği bulunan öğretmenlerim olmak üzere tüm 

öğretmenlerimizin bu özel gününü tebrik ediyorum.

Sizlerin emeği, fedâkarlığı ve özverili çabalarıyla millî, mânevî, ahlâkî, insânî ve kültürel değerlerimizle yetişen her bir 

çocuğumuz geçmişimizin birikimi, bugünümüzün kazanımları ile geleceğimizi inşa edecektir. İnanıyorum ki gönlünüzdeki samimiyet, 

mesleğinizdeki maharetle birleştiğinde öğrencilerimiz yaşayacakları çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donanmış muhteşem ve 

mutena şahsiyetler olarak yetişecektir. Onlara rehber olmak ve ilham vermek icra ettiğiniz sanatınızın en büyük sırrıdır. Çocuklarımızın 

zihinleri ve gönülleri başta onları yoktan var eden Rabbimiz olmak üzere ailelerinin, milletimizin, devletimizin ve bütün insanlığın size 

bir emanetidir. 

Genel Müdürlük olarak, Sevgili Peygamberimizin bir hadisinden mülhem; kıyamet kopuyor olsa da elimizdeki fidanı dikme 

azmi ve gayretiyle, öğrencilerimizi inanç, ibadet, ilim, irfan, hikmet ve güzel ahlakla yetiştirme çabası içerisinde sizlerle birlikte 

çalışmalarımızı yürütürken başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere dâr-ı bekâya irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmetle ve min-

netle yâd ediyor, görevini ifa eden ve emekli olan öğretmenlerimize sıhhat, afiyet ve bereketli bir ömür diliyorum.

Sermayesi ilim, irfan, hikmet ve güzel ahlak olan Aziz Öğretmenlerim,

Dr. Nazif Yılmaz
Millî Eğitim Bakanlığı

Din Öğretimi Genel Müdürü 

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
24 Kasım Öğretmenler Günü  
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu 
ve Hatice Cahide Tivnikli Erkek Öğrenci Pansiyonunu ziyaretinde, okul mescidinde cuma namazını 

sonrası öğrencilerle bir süre sohbet edip öğrenci ve öğretmenlere muvaffakiyetler dileyerek okuldan ay-
rıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Erzurum’da Raif Azak Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu ve 
Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret etti.

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ziyaretlerinde okullarda yürütülen çalışmalarla ilgili okul müdürleri 
ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretlerde Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz’a Daire Başkanımız Abdülhalik Baş ve Erzurum İl Millî 
Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz eşlik etti.

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz 
Erzurum’da Ziyaretlerde Bulundu
Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz 

Erzurum’da İmam Hatip Okullarını Ziyaret Etti
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde 
‘Program Çeşitliliği Kapsamında Hafızlık Pekiştirme, Musiki, Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Prog-

ramı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Çalıştayı’nın açılışı, Selçuklu Mustafa Büyükkaplan Hafız 
Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış programına Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Genel Müdürlüğümüz 
Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul ve Konya İl Millî 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda imam hatip liselerinin çalışmalarını genel olarak tanıtan 
bir sinevizyon gösterisi izlendi.

Hayırsever Mustafa Kaplan’ın imam hatip okullarının önemini belirten bir konuşma yapmasının ardın-
dan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire 
Başkanı İhsan Erkul da bir konuşma yaptı. Bünyesinde özel programlar uygulayan okulların sayıları ve 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Program Çeşitliliği Kapsamında Hafızlık Pekiştirme, Musiki, Geleneksel ve 
Çağdaş Görsel Sanatlar Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri 
Çalıştayı Konya’da Yapıldı

Musiki, Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Programı 
Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Çalıştayı
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Daha sonra kürsüye çıkan İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de bu önemli çalıştaya ev sahipliği yap-
maktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’a teşekkür etti. 
Hafızlık programı uygulanan okullarımızın öğrencilerimize çok yönlü katkılar sunduğunu belirterek bu 
okullarımıza verilen emeklerin ve sunulan katkıların asla boşa gitmeyeceğini ifade etti.

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz da hafız öğrencilerimizin ilahiyat fakültelerine yön-
lendirilmelerinin önemine değinerek bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasının önemine vurgu yaptı. 
Mehmet Akif’in ‘Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı/Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı’ şiirine 
de değinen Yılmaz, bilimi ve sanatı bilen aynı zamanda tefsir de yapabilecek gençlerin yetişeceğini olan 
inancını ifade etti. 

“Program Çeşitliliği Kapsamında Hafızlık Pekiştirme, Musikî, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar 
Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Çalıştayı” raporlarının sunumu yapıldı.

Çalıştaya katılan öğretmenlerimiz, çalıştay sonrasında Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 
musiki konserine iştirak ettiler. Musiki programının ardından öğrencilerimizin Görsel Sanatlar sergisi zi-
yaret edildi.
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İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Koordinatörleri ile iletişimi güçlendirmek ve mesleki uygulamaların 
etkin bir şekilde uygulanması amacıyla planlanan toplantı serisinin ilki Genel Müdürümüz Dr. Nazif 

Yılmaz ve Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Dr. Ahmet İşleyen ‘in katılımı ile 22 Kasım 
tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Türkiye geneli imam hatip lisesi Meslek Dersleri Koordinatörleri ile iki haftalık bir süreçte toplamda sekiz 
çevrim içi toplantı gerçekleştirildi. Toplantılara okullarını temsilen 1.681 imam hatip lisesi Meslek Ders-

leri Koordinatörü katıldı. Her bir top-
lantıya Din Öğretimi Genel Müdürü 
Dr. Nazif Yılmaz ve Programlar ve 
Öğretim Materyalleri Daire Başkanı 
Dr. Ahmet İşleyen katılarak sunumlar 
gerçekleştirdi. Katılımcıların görüş ve 
önerilerini dinleyerek sorularını ce-
vaplandırdı.

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğ-
retmenlerine yönelik özel alan ye-
terliliklerini geliştirmek, öğretmenler 
arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı-
na ortam hazırlamak, derslerin öğre-
timinde örnek ve özgün uygulama-
ları öne çıkararak yaygınlaşmasını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 
toplantıların, katılımcılardan alınan 

geri bildirimler ışığında oldukça verimli olduğu tespit edildi. İHL Meslek Dersleri Koordinatörleri ile top-
lantıların önümüzdeki süreçte farklı gündem ve konularla devamı planlandı.

Planlanan toplantı serilerinde

• AİHL meslek dersleri öğretmenlerinin özel 
alan yeterliliklerini geliştirmek

• Öğretmenler arasında bilgi ye tecrübe pay-
laşımına ortam hazırlamak

• Derslerin öğretiminde örnek ve özgün uygu-
lamaları öne çıkartıp niteliklerini arttırmak

konu başlıkları ele alındı. 

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz 
Çatalca İlçesi Okullarında İncelemelerde Bulundu 

İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Zümre 
Başkanları/Koordinatörleri Bilgilendirme Toplantıları
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Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEK-
NOFEST 2021) İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşti.

21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST 2021) 
kapsamında imam hatip okullarımız büyük bir başarı gösterdi.

Ortaokullar Kategorisi 20 finalist

Liseler   Kategorisi 53 finalist 

İmam hatip okulu başarıyla yarıştı. Bir önceki yıl TEKNOFEST finalde yer alan finalist okul sayımız 28 iken 
TEKNOFEST 2021’de  artarak 73 oldu.

Derece alan okul sayımız 11 ‘den 18 e çıktı.

Okullarımız

4  Birincilik

6  İkincilik

8  Üçüncülük ve Teşvik Ödülü

Aldı. İmam hatip okulları önemli ve büyük bir başarıya daha imza attı.

Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki imam hatip okulu TEKNOFEST projelerini tanıtıp yaygınlaştırmak için 
hazırladığımız “ TEKNOFEST 2021 Başarılarımız”  e-kitapçığını ulaşmak için 

http://dogmprojeler.meb.gov.tr/Yayinlar.aspx

TEKNOFEST 2021 Başarılarımız
“TEKNOFEST 2021 Başarılarımız E-kitapçığı” Yayımlandı
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İmam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden ve Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi 
müdürü olan Mahmut Celaleddin Ökten İmam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip liselerimizde 

düzenlenen törenlerde anıldı. Vefatının 60. Yıl dönümünde gerçekleştirilen törenler, Kur’an-ı Kerim tila-
vetiyle başladı.  İmam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin de hazır 
bulunduğu törenlerde Celaleddin Ökten’in imam hatipler konusundaki gayretleri anlatıldı. 21 Kasım 
1961’de Rahmet-i Rahman’a ulaşan Ökten rahmet ve minnetle anıldı.

Türkiye’nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan imam hatip okullarının kurulması fik-
rinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından Mahmut Celalettin Ökten, hayırla yâd edildi.

Ökten, genç yaşta ettiği “Ya Rabbi! Eğer bana Kur’an-ı Kerim’in dilinden anlamayı nasip edersen, ölün-
ceye kadar senin dininin tellalı olacağım.” duası istikametinde öncü nesillerin yetiştirilmesinde önemli 
çalışmalara ön ayak oldu.

Vefatının 60. Yılında Mahmut Celalettin Ökten Hocamız 
İmam Hatip Okullarımızda Düzenlen Programlarda Rahmetle Anıldı

Mahmut Celalettin Ökten (1882-1961)
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Mahmut Celalettin Ökten, imam hatip okullarımızın açılmasındaki gayretleriyle tanınan, okullarımızda 
müdürlük ve hocalık yapan din âlimidir. Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam 
hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Ökten,  kimi zaman elinde süpürgeyle 
temizlik kimi zaman tamirat yaptı, çoğu zaman da tahta karşısına geçip öğrencilerine ders anlattı. Türki-
ye’nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan imam hatip okullarının kurulması fikrinin ilk 
sahibi ve ilk program yapımcılarından biri olması dolayısıyla okullarımız tarihinde çok önemli ve unutul-
maz bir yeri vardır. Milletimizin zor zamanlarında yaptığı hizmetlerle bu aziz milletin hafızasında “Celal 
Hoca” olarak anıldı.

İmam hatip okullarının müfredatına hem dini hem de fen ilimlerinin konulması için büyük çaba harcayan 
Celal Hoca, kendi ifadesine göre “kimi zaman bu okulların müfredatına yabancı dil, sosyoloji, felsefe, 
fizik, kimya gibi derslerin konulmasına karşı çıkan hocalarla kimi zaman da bu okullarda Arapçanın ders 
olarak yer almasına karşı çıkan, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tercümesinden ve Latin harfleriyle yazılan kitap-
lardan okutulmasını isteyenlerle” mücadele etti.

Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede bilmesinin yanı sıra İslami ilimlerle beraber Batı bilim ve düşün-
cesine de hâkim olan Celal Hoca,  “Hayatta, her zaman ve her şartta yapılabilecek işler olduğu” fikrine 
inanıp hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmayarak daima iyimser yaşadı.

Zor şartlarda imam hatip okullarının yaşaması ve gelişmesi için çalışan, 1000 cildi aşkın eserden oluşan 
kitaplığını Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışlayan, Arap edebiyatını çok iyi bilen ve güçlü bir hafızaya 
sahip olan Ökten, 21 Kasım 1961’de vefat etti. 

Ülkemizin buhranlı günlerinde milletimizin kendi özüne dönmesi için cehaletle mücadele eden, bize öz-
verinin ve ilim şuurunun örneğini gösteren, imam hatip okullarının açılması için Ankara’ya gittiğinde otel 
parası bulamayıp bankta sabahlayan ancak yine de davasından taviz vermeyen Celal Hocanın mekânı 
cennet; makamı âli olsun. 
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Öğrencilerimize 

 �  “Millî, ahlaki, insani, manevî ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren” fertler ola-
rak yetiştirmek,

 � Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtildiği gibi öğrencilerimizin “Çağın ve geleceğin be-
cerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve 
duyarlı; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarında inşaa etmiş; akl-ı 
selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi çift kanatlı bireyler olarak yetiştirilmesi”ne katkı vermek,

 � 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen doğal, tarihi ve kültürel mekânlar ile bilim- sanat merkezleri ve 
müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatta yer alan kazanımlar doğrultusunda daha 
etkili kullanılmasını sağlamak,

 � 2023 Eğitim Vizyonunda belirtilen “toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygu-
lamalar İmam Hatip Okulları tarafından hayata geçirilecektir.” Hedefini gerçekleştirmek,

 � Öğrencilerin okul dışı zamanlarını eğitsel amaçlarla değerlendirmelerini sağlamak,

 � Müzeler, ören yerleri, doğal güzellikler, sanatsal eserler, tarihi mekânlar ve camiler gibi bilgi ve kültür 
merkezleri konusunda farkındalık oluşturmak,

 � Öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek bireyler olmala-
rını sağlamak,

 � Öğrencilerin birlikte çalışma, yardımlaşma, kişisel disiplin sağlama, duygu ve davranışlarını kontrol 
etmeyi öğrenme, dikkatini yoğunlaştırma gibi özellikleri edinmelerini sağlamak,

 � Öğrencilerin, fiziksel, zihinsel, ruhsal, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli ve sağlıklı bir şekilde 
gelişmelerini desteklemek,

 � Kültür ve medeniyet mirasımızın farkında olarak yetişmelerine katkı sağlamak,

 � Öğrencilerin zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığı konularında farkındalıklarını geliştirmek,

 � Millî birlik ve bütünlüğümüzün, kuşaklar arasındaki bağların ve toplumsal dayanışma ve yardımlaş-
manın güçlendirilmesine katkı sağlamak

amacıyla Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi Çalıştayı 29-30 Kasım 2021 tarihle-
rinde Ankara Pursaklar ÇASGEM de MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, MEB Temel Eğitimi Genel Mü-
dürlüğü, DİB Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde 
48 ilden gelen il koordinatörleriyle birlikte gerçekleştirildi. Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi Çalıştayı 
ikinci gününde atölye çalışmalarıyla devam etti. 

“Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesi Çalıştayı 
Ankara’da Gerçekleştirildi

“Değerlerime Sahip Çıkıyorum Çevreme Duyarlıyım”
 Projesi
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01 Aralık Çarşamba Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz,  Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçle-
rinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul ve Şube Müdürü Rabia Kılıçkaya; Türkiye genelinde 

11 ve 12. sınıflarda dil sınıfı bulunan okul müdürlerimiz ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.  

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz imam hatip okul-
larının “Yurt dışına çıkmadan yabancı dil öğrenilmez 
kanaatini Anadolu imam hatip liselerinin değiştirdiğini; 
hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam ha-
tip liselerimizle dokuz ayrı dilde ileri düzeyde eğitim ve-
rildiğini” ifade etti.

2021 Yabancı Dil Testi  (YDT) sınavına 130 bin 522 
aday girdiğini bu sınavda Anadolu imam hatip lisele-
rinde eğitim alan öğrencilerin büyük başarılar elde et-
tiği ve bu başarıların artırılarak devam ettiği belirtildi. 
Genel Müdürlüğümüzce YDT deneme sınavlarının ko-
ordine edileceği,  öğrenciler için sınava yönelik ve Arap-
ça / İngilizce seminerler düzenleneceği, Öğretmenlere 
yönelik mesleki gelişim kurs ve seminerler verileceği ve 
bu okullarımızda YDT sınavına yönelik koordinatörlük 
sisteminin kurulacağı ifade edildi.

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi 
Daire Başkanı İhsan Erkul, “Yoğunlaştırılmış yabancı dil prog-
ramı uygulayan imam hatip ortaokulları; Arapça, İngilizce, 
Almanca, Fransızca, İspanyolca, Farsça, Japonca, Çince ve 
Rusça hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam 
hatip liseleri,  ileri düzey dil eğitimi yanında 11 ve 12. sınıf-
larda dil sınıfı olan Anadolu imam hatip liselerinde yapılan 
çalışmalarla Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Ya-
bancı Dil Testi (YDT) bölümünde büyük başarılar elde edile-
ceğini” ifade etti.

Türkiye Genelinde 11 ve 12. Sınıflarda Dil Sınıfı Bulunan
Okul Müdürlerimizle Çevrim İçi Toplantı Gerçekleştirdi

11 ve 12. Sınıflarda Dil Sınıfı Bulunan 
Okul Müdürleri Toplantısı
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Söz ve davranışlarıyla camilerimizde halkımızın dini hayatına rehberlik eden imam-hatiplerimizin, tek-
bir ve şehadet nidalarını ülkemiz semalarında yükselten müezzinlerimizin, Allah’ın kitabını severek 

öğreten ve sahih bilgilerle zihinleri aydınlatan Kur’an kursu öğreticilerimizin, Hakk’ın ve hakikatin sesini 
kürsülerden duyuran vaizlerimizin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” Türkiye genelinde etkinliklerle 
kutlandı. Birlik ve beraberliğimizin tek teminatı mahiyetinde olan, yüce dinimiz İslam’ı en doğru şekilde 
öğreten, anlatan din görevlilerimiz ve Yüce Rabb’imizin yeryüzündeki evleri konumunda olan ve yediden 
yetmişe toplumun her kesimini kucaklayan camilerimizin anıldığı 1-7 Ekim tarihleri arasında Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nın  bu 
yılki teması “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” oldu.

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında imam hatip okulları öğretmen ve öğrencileri 
cuma namazı öncesi; vefat eden din görevlileri, cami yapımına destek olan hayır sahipleri ve cami cema-
atinin ruhlarına ithafen “Vefa Mevlidi” okudu. Hafta boyunca Türkiye geneli il ve ilçe imam hatip okulları 
idareci, öğretmen ve öğrencileri tarafından emekli din görevlileri ziyaret edildi.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle imam hatip okulları öğrenci ve öğretmenleri il ve 
ilçe müftülüklerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında imam hatip okulları idareci, öğretmen 
ve öğrenciler il ve ilçe müftülerini makamında ziyaret ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik 
ederek din görevlilerinin haftalarını kutladı. 

Camiler ve Din Görevlileri Haftası
İmam Hatip Okulları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda İl ve İlçe 

Müftülüklerine, Camilere Ziyarette Bulundu
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Hedef 2022 Üniversiteye Doğru Seminerler serisinin ilki Arapça ve İngilizceden sınava girecek öğren-
cilerimiz için YDT (Yabancı Dil Testi) Sınav ve Soru Rehberliği Paneli, Genel Müdürlüğümüzden Hedef 

2022 Koordinatörü Hüseyin Kazan’ın moderatörlüğünde 7 Aralık’ta, YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sınav ve 
Soru Rehberliği Paneli 14 Aralık’ta Genel Müdürlüğümüz Hedef 2022 Öğretmeni Nilda Çağan mode-
ratörlüğünde yapıldı. 

İngilizce alanında İstanbul Maltepe Orhangazi AİHL İngilizce öğretmeni Ayşe Gürol Kucur öğrencilerimizi 
bilgilendirdi. Kucur konuşmasında, iyi bir sonuç için TYT’nin (Temel Yeterlilik Testi) önemi, YDT sınavının 
özellikleri ve soru içerikleri, sınava hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, kelime bilgisi ve  ke-
lime bilgisinin kolay yolla edinimi, paragraf/çeviri/cümlede anlam/cümle sıralama/diyalog tamamlama 
gibi soruları ve dil alanında sınava girecek öğrenciler için üniversiteye giriş sistemi hakkında bilgiler verdi.

YDT sınavına Arapçadan girecek öğrencilerimiz için Konya Meram Tahir Büyükkörükçü AİHL Arapça Öğ-
retmeni Salih Uysal; sınav sürecine nereden başlamak gerektiği, dil öğrenimini etkileyen ve kolaylaştıran 
faktörleri, Arapça sorularının genel özellikleri, soruları hızlı ve doğru okumanın sınav başarısına etkilerini, 
örnek sorularla soru analizlerini ve sınav taktiklerini uygulama örnekleriyle anlattı.

Panel çok sayıda öğrencimizin katılımıyla Zoom platformu üzerinden  yapıldı ve MEB Din Öğretimi    

Youtube kanalından da canlı olarak yayımlandı.

YDT Sınav ve Soru Rehberliği Paneli Yapıldı

Yabancı Dil Testi (YDT), YKS Türk Dili ve Edebiyatı 
Sınav ve Soru Rehberliği Panelleri
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı DÖGEP, YÖGEP ve ÖGEP Aralık 2021-Ocak 2022 Ayı Faaliyet Toplan-
tıları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, İmam Hatip Okulu Öğretmen ve Yöneticileri ile DKAB 
Öğretmenlerinin Katılımıyla Gerçekleşti 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz Projelerinden DÖGEP ÖGEP ve YÖGEP için İl/ilçe Millî Eğitim Mü-
dürlüklerinin ilgili şube müdürleri koordinesinde okul müdürleri ve okullarımız öğretmenlerinin katılımıyla 
düzenlenen toplantılarda konuların işleyişi için yol haritası çıkarıldı.  

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ GELİŞİMİ PROGRAMI (DÖGEP) 

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce ya-
yımlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmen-
lerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı” (DÖGEP) hazırlanmış 
olup söz konusu program ile temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında gö-
rev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimizin; 

1. Hz. Muhammed (sav)’in eğitim anlayışı ve eğitim metotları 

2. Çocuk ve genç psikolojisi, ergenlik dönemi ve sorunları, ergenlerle etkili 
iletişim

    Modern çağda yeni neslin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak

3. Yıllarca öğrenci yetiştirmiş/yetiştirmekte olup hayatını eğitime adamış ve-
fakâr eğitimcilerimizle buluşma

4. Eğitim öğretimle ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeler, yeni yaklaşımlar, iyi örnekler

    Covid 19 sürecinde dünyadan uzaktan veya yüz yüze özgün eğitim uygulamaları

DKAB Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)
Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) 

Öğretmen Gelişim Programı (ÖGEP)
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5. E-okul, MEBBİS, EBA uygulamaları

    dogm.meb.gov.tr, dkab.meb.gov.tr, dogm.eba.gov.tr, religiouseducation.meb.gov.tr, dinogretimi.
meb.gov.tr, dinogretimiokullar.meb.gov.tr gibi web sitelerinin incelenmesi

6. DKAB dersleri öğretiminde materyal geliştirme, materyal kullanımının önemi, materyal çeşitleri ve 
içerik hazırlama http://dinogretimi.meb.gov.tr/kilavuz/MateryalGelistirmeKilavuzu.pdf

7. DKAB derslerinde ölçme değerlendirme yöntemleri, yeni nesil sorular ve soru hazırlama teknikleri

    Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları (öz değerlendirme, akran değerlendirme, öğrenci gelişim 
dosyası, performansa dayalı değerlendirme, grup değerlendirme formu, rubrik, öğrenci günlükleri, göz-
lem formu vs.)

8. Öğretmenlik mesleğinin temel değerleri, mesleğin itibarı ve etik ilkeleri (sevgi, şefkat, merhamet, saygı, 
heyecan, azim, kararlılık, sabır, sebat, fedakârlık…)

9. Millî Eğitim Bakanlığı mesleki gelişim programları, hizmet içi eğitim faaliyetleri ve başvuru süreci

    Yüksek lisans/doktora, uzaktan eğitim, sertifika programları ve açık öğretim gibi kişisel ve mesleki 
gelişim imkânları

     Kişisel ve mesleki gelişim için “kişisel öğrenme ağı” oluşturma

10. Din kültürü ve ahlak bilgisi ile temel dini bilgiler derslerinde yer alan inanç konularının güncel mese-
leler bağlamında ele alınması ve bu konuların öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri

11. DKAB öğretiminde yapılan yaygın hatalar, yaşanan sorunlar, ihtilaflı konular ve eleştiriler; çözüm 
önerileri ve temel yaklaşımlar

12. Kültür ve medeniyetimizin düşünceye, varlığa, insana, eğitime, bilime, sosyal hayata, şehre, sanata, 
mimariye, dil ve edebiyata yansımaları

konulu eylem planı toplantıları Aralık 2021-Ocak 2022’de gerçekleştirildi.

AİHL-İHO YÖNETİCİ GELİŞİMİ PROGRAMI  (YÖGEP)

Günümüzde, değişimler ve gelişmeler dinamik bir süreç içerisinde hızla 
devam etmektedir. Eğitim sistemleri ve okullar da bu değişim, dönüşüm 
ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi 
büyük oranda eğitim liderinin iletişim ve yönetişim becerilerine bağlıdır.

Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz tarafından “Yönetici Gelişimi Planı” 
(YÖGEP) hazırlanmıştır. Söz konusu program ile Anadolu imam hatip lise-
leri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan okul yöneticilerimizin;

1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in insanlarla iletişimi, sosyal 
ilişkileri, eğitimdeki temel ilke ve metotları ile yönetim anlayışı ve uygula-
maları

2. Düzenli öğretme-öğrenme çevresi ve iklimi oluşturma

Öğrenen okul, öğrenen örgüt iklimi ve zengin okul kültürünün temel özel-
likleri

        Veri temelli ve kanıta dayalı sistematik karar verme teknikleri, stratejik düşünme ve stratejik planlama

        Koordinasyon, süreç izleme ve değerlendirme
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3. İmam hatip okullarının toplumsal algısı, algı yönetimi, kurumsal imaj yönetimi ve okulların tanıtımı 
bağlamında gerçekleştirilecek çalışmalar, dijital okul portfolyosu oluşturma, okul web sayfasının ve sosyal 
medyasının yönetimi

4. Halkla ilişkiler, işbirliği ve dayanışma ortamı/kültürü, okul-çevre ilişkileri

Muhtarlık, cami, üniversiteler/fakülteler, müftülükler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler vb. resmi ve 
özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bu kapsamda yapılabilecek çalışmaların kapsamı ve uygulanması 
üzerine müzakereler

5. Yöneticiliğin etik ilkeleri ve mesleğin itibarı

Etkili yöneticilerin temel özellikleri

6. Milli Eğitim Bakanlığı mesleki gelişim programları, hizmet içi eğitim faaliyetleri ve başvuru süreci

Yüksek lisans/doktora, uzaktan eğitim, sertifika programları ve açık öğretim gibi kişisel ve mesleki gelişim 
imkânları

7. Yönetimde mobbing sorunu ve mobbingle mücadelede yöneticilerin sorumlulukları

8. Modern çağda yeni neslin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak

9. Eğitimde yeni yaklaşımlar, alternatif okul ve eğitim modelleri (Montessorie, Home schooling, Re-
ggio, Doğa okulları, Uzaktan Eğitim, Khan Akademisi, Okulsuz Eğitim, Ev Okulu.)

10. AB, Ulusal Ajans, TÜBİTAK, Belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversiteler, okullarımız, vb. 
kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası proje fırsatları, mevcut projelerin incelenmesi 
ve bu bağlamda yeni projelerin müzakeresi

11. Etkili sunum teknikleri, sunum uygulamaları ve araçları

12.  Eğitimde iyi örneklerin incelenmesi ve paylaşılması (http://dinogretimiokullar.meb.gov.tr/,    üniver-
sitelerin, resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların özgün çalışmaları…)

      Eğitim ortamlarının ve fiziki altyapının iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanımı 
(okul mimarisi, sosyal alanlar, tematik sınıflar, hobi bahçeleri vb.)

konulu eylem planı toplantıları illerimizdeki il Millî Eğitim Müdürleri ve şube müdürleri, imam hatip okul 
müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının katılımıyla yapıldı. 
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AİHL/İHO ÖĞRETMEN GELİŞİMİ PROGRAMI (ÖGEP) 

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Öğretmenlik

Mesleği Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmenlerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler ala-
nındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından “Öğretmen

Gelişim Programı” hazırlanmıştır. İmam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde görev yapan 
bütün branşlardaki öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimleri için hazırlanan “Öğretmen Gelişim 
Programı

KİŞİSEL VE MESLEKÎ GELİŞİM

1. Hz. Muhammed’in (sav) eğitim anlayışı ve eğitim metotları

2. Etkili sunum teknikleri, sunum uygulamaları ve araçları

3. Covid 19 sürecinde dünyadan uzaktan ve yüz yüze farklı eğitim uygu-
lamaları

4. Kriz yönetimi, öfke ve stres ile başa çıkma yolları

5. Yenilikçi çalışmalar, robotik kodlama, STEM, TÜBİTAK projeleri, ulusal 
ve uluslararası hibe programları.

6. Uzaktan eğitim sürecinde eğitime erişim imkânlarının geliştirilmesi

7. Düzenli öğretme-öğrenme çevresi ve iklimi oluşturma, öğrenen okul, 
öğrenen örgüt iklimi ve zengin okul kültürünün temel özellikleri

8. Halkla ilişkiler ve kurum kültürü, iletişim, etkin dinleme ve beden dili, 
etkili ve güzel konuşma

9. Branş bazında yazılı, işitsel, görsel, dijital materyallerin ve e içeriklerin 
geliştirilmesi

10. Uluslararası ölçekte öne çıkan eğitim politikaları ve sistemleri

11. e-okul, MEBBİS, EBA uygulamaları

12. dogm.meb.gov.tr, religiouseducation.meb.gov.tr, dinogretimi.meb.gov.tr, dkab.meb.gov.tr, dinogre-
timiokullar.meb.gov.tr, hafiz.meb.gov.tr, dogm.eba.gov.tr gibi ve web sitelerinin incelenmesi

13. Öğrenci merkezli eğitim, aktif öğ-
renme, merak uyandırma, etkili sınıf 
yönetimi (uzaktan eğitim sürecinde sınıf 
yönetimi, öğrenci motivasyonu ve odak-
lanma) ve olumlu sınıf ortamı oluşturma

14. İnternet, akıllı tahta ve bulut tekno-
lojisi gibi teknolojik yenilik ve olanakla-
rın öğretim sürecinde etkin kullanımı

15. Bilimsel araştırma yöntemleri; veri 
toplama, analiz ve yorumlama

16. Eleştirel düşünme, analiz, sentez, 
yorumlama ve değerlendirme gibi üst 
düzey zihinsel becerilerin kazandırılması

17. Protokol ve resmi yazışma kuralları

konulu eylem planı toplantıları Aralık 2021-Ocak 2022’de gerçekleştirildi.
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Hedef 2022 projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz Hedef 2022 koordinatörleri tarafından Anka-
ra’da bulunan okullarımızda bir üst öğrenimine hazırlık süreçlerini yerinde izlemek, değerlendirmek 

ve rehberlik yapmak maksadıyla okul ziyaretleri gerçekleştirildi.

Üniversiteye Doğru Hedef 2022 Projesi, öğ-
rencilerin akademik başarılarını artırmaya ve 
yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık sü-
recini desteklemek, eğitimde devamlılık prob-
lemi yaşayan öğrencilere destek sağlamaya 
yönelik bir çalışmadır. 

Anadolu imam hatip liselerinde yürütülen aka-
demik çalışmalar, yükseköğretime hazırlık faa-
liyetleri ve kariyer planlama süreçleri hakkın-
da istişare ve değerlendirmeler yapmak; saha 
ziyaretleri gerçekleştirerek kurumsal rehberlik 
faaliyetleri yürütmek; bilgi, tecrübe ve iyi ör-
nek paylaşımında bulunmak; okullarla birlik-
te gelişim planları hazırlamak, uygulanması-
nı sağlamak ve takibini yapmak; öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, yükseköğretime hazırlık 
süreçlerine katkı sunmak, bu süreci etkili ve verimli hale getirmek; öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici 
eğitimleri gerçekleştirmek amaçlı Genel Müdürlüğümüz Hedef 2022  koordinatörleri Ankara’da bulunan 
okullarımızı ziyaret etti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 474 proje okulu 146 program okuluyla takip ettiğimiz 
“Üniversiteye Doğru Hedef 2022 Projesi”nin; 1029 paydaş okulla rehber okulların önderliğinde uygu-
lanması ve okullar arasında oluşmuş olan akademik farklılıkların azaltılarak erişilebilirliği artırmak amaç-
lanmıştır.

Hedef 2022 projesi eylemlerinin gerçekleşme durumları, saha ziyaretleri ile Din Öğretimi Genel Müdür-
lüğü Kalite Takip Sisteminde bulunan “Hedef 2022” modülü (http://dinogretimi.meb.gov.tr/Akademik.
aspx) üzerinden takip edilmektedir.

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin 
Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

Üniversiteye Doğru Hedef 2022 Projesi Kapsamında Okul Ziyaretleri
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 9-12 Aralık tarihleri arasında Ankara’da “Devlet Teş-
vikleri Tanıtım Günleri” kapsamında ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde “Geleceğin Bu-

rada, Devletin Senin Yanında” sloganıyla gerçekleştirilen tanıtım günlerine katıldık. 13 bakanlık ve 40’ın 
üzerinde kurum ve kuruluşla teknolojiden bilime, sanattan spora her dalda gençlerin çalışmaları takip 
edildi, gençlere yönelik devlet destekleri, teşvikler konusunda 4 günde 55 bin gencimize bilgilendirmeler 
yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ilk gününde 15 bin kişinin ziyaret ettiği 
“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”, gençlerin kariyer planlamalarına yol gösterici olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde, gençleri 
kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve 9 Aralık’ta başlayan tanıtım günlerini, ilk 
günde 15 bin kişi ziyaret etti.

Tanıtım günlerine 13 Bakanlık, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, 
Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40’ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilci katıldı.

Ziyaretçiler, “Devlet Sokağı”nda kamu kurumlarının stantlarını ziyaret ederken proje destekleri, hibeler, 
burslar, teşvikler, fonlar ve eğitim destekleri konularında bilgilendirmeler yapıldı. Tanıtım günlerine yoğun 
ilgi gösteren gençlerin, bu sayede kariyer planlamalarına destek olunması hedeflendi.

“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”nde Gençlere Yönelik Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğümüz Projeleri Ziyaretçilerle Buluştu

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri
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Genel Müdürlüğümüz “TEKNOFEST 2022 Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri” ile bünyesindeki okulları 
TEKNOFEST 2021 finallerine katılan ve ödül alan öğretmenlerimizle, başarılı projeleriyle “TEKNO-

FEST’te Ben de Varım”  diyen okul ve öğretmenlerimizi buluşturdu.

“TEKNOFEST 2022 Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri” kapsamında ilk olarak 11 çevrim içi yarışma temalı 
toplantı düzenlendi. Proje ile başarılı öğretmenlerimiz örnek çalışmalarını ve festival tecrübelerini paylaştı.

Etkinlikler sonunda proje bazlı tematik dağılımlarla proje yazarak festivale katılmak isteyen öğretmenleri-
mize, finalist öğretmenlerimiz rehberlik etti.

Proje kapsamında ilk etkinlik 15 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirildi. Çevrim içi düzenlenen etkinlikler 
Genel Müdürlüğümüz proje koordinatörü Ömer Çöklü’nün moderatörlüğünde yapıldı ve ilk konuğu li-
seler arasında üç farklı kategoride ödül alan tek lise olan Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Koordinatörü Devrim Ertuğrul oldu.

Her hafta salı ve cuma günü düzenlenen ve bir birinden farklı tecrübeli okulların konuk olduğu tüm et-
kinliklere katılımın yoğun olduğu görüldü. 

TEKNOFEST 2022 Tecrübe Paylaşım Programı 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz 2022 Yılında Samsun’da Düzenlenecek 

Olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 
Hazırlıklara Başladı
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Bakan Yardımcımız Ahmet Emre Bilgili, Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti  

Bakan Yardımcımız Ahmet Emre Bilgili, Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ettiler. Genel Müdürümüz ve Daire 
Başkanlarımız ile yapılan toplantıda çalışmalarımız değerlendirildi, yeni planlarımız müzakere edildi.

Bakan Yardımcımız Bilgili ve Genel Müdürümüz Yılmaz Bolu ve Düzce’de Okul Ziya-
retleri Gerçekleştirdi

MEB Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Bolu ve Düz-
ce illerine ziyaret gerçekleştirdi, eğitim kurumlarında incelemelerde bulunuldu ve eğitimcilerle toplantılar 
gerçekleştirildi. 

Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve Bolu 
ili imam hatip okulları müdürleri ile buluşan Bakan Yardımcımız ve Genel Müdürümüze ildeki eğitim ça-
lışmaları ile ilgili bilgi verildi. Toplan-
tı sonrasında okul kütüphanesini de 
ziyaret eden Bakan Yardımcısı Bilgili, 
bir süre öğrencilerle sohbet ederek 
onlara başarılar diledi.  

Bakan Yardımcımız Ahmet Emre Bilgili, Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti 

Bakan Yardımcımız Ahmet Emre Bilgili’nin 
Genel Müdürlüğümüzü ve Okullarımızı Ziyareti
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Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif 
Yılmaz Düzce’de Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip 
lisesi müdürleriyle Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen 
toplantıda Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz,  Düzce 
Millî Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve okul müdürleriyle bir dizi istişarelerde bulundu. Bilgili ve Yılmaz Düz-
ce’de yürütülen eğitim faaliyetleri, ilin sınavlardaki başarı durumu ve yapımı devam eden okullardaki son 
durum hakkında okul idarecileri ve İl Millî Eğitim Müdürü Kırbaç’tan bilgiler aldı.

Bilgili, Okul atölyelerinde incelemelerde bulunan Bilgili, okul yöneticileri ve branş öğretmenleri tarafından 
devam eden eğitim öğretim faaliyetleri konusunda bilgilendirildi. Okul yöneticilerinden yürütülen proje ve 
çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenlerle 2021-2022 eğitim öğretim yılına dair değerlendir-
melerde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip okullarındaki başarılı örnek-
lerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla açılan “Başarılı Örnekler Sergi-
si”nde AR-GE ve Projeler alanında Türkiye birincisi olan Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi “Hafız İHO STEAM Merkezi”ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcımız Ahmet Emre Bilgili ve Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, danışman öğretmenleri ve 
öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
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“Soru-Yorum Projesi” kapsamında, din ve ahlak alanlarıyla ilgili öğrenci ve gençlerin soruları hakkında 
rehberlik yapmak ve bilgilerini geliştirmek amacıyla uzman akademisyenlerin değerlendirmelerinin yer 
aldığı videolar hazırlandı. 

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hazır-
lanan “Din Kültürü ve Ahlak Eğitim Öğretimi Vizyon Belgesi” ve “Din Kültürü ve Ahlak Eğitim Öğretimi 
Eylem Planı” ndan hareketle öğrencilerin, din kültürü ve ahlak konularında soruları ve rehberlik ihtiyacı-
nın neler olduğu tespit edildi.  

Soru-Yorum projesiyle din ve ahlak alanlarıyla ilgili gençlerimizin merak ettiği sorulara ve sorgulamalara 
tatmin edici cevaplar içeren, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinden uzman akademisyenlerin değerlen-
dirmelerinin yer aldığı videolar hazırlandı. Hazırlanan videolar, Genel Müdürlüğün “MEB Din Öğretimi” 
YouTube kanalında “Soru-Yorum” ismiyle yayımlandı.  

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, öğrencilerin din ve ahlak alanlarındaki soru ve sorgu-
lamaları hakkında rehberlik yapmak, bilgilerini geliştirmek amacıyla videolar hazırlandığına işaret ederek 
“Bu programda hem gençlerimizin hem de meslektaşlarımızın cevaplarını bulmakta zorlandığı, özellikle 
gençlerimizin zihninde oluşan pek çok soruya alanında uzman akademisyen hocalarımızla birlikte cevap 
arıyoruz.” diye konuştu.  

Bu sorgulamaları, inanç eylemi körü körüne bir bağlanma olmadığı için olumlu karşıladıklarını vurgula-
yan Yılmaz, şunları kaydetti:   “O sorgulamalar gençlerin daha bilinçli bir şekilde öğrenmesini ve inandık-
larını da pekiştirmesini sağlıyor. Bizim vazifemiz, gençlerimizin bu sorgulamalarına tatmin edici cevaplar 
vermektir. Yaşadığımız çağda insanların her şeye çok hızlı şekilde ulaşmak istediği bir dönemde, bizler 
de gençlerimizin zihninde oluşan sorulara mümkün olduğunca çok hızlı ve kolay ulaşılabilir cevaplar ha-
zırladık. Gençlerimizi ve ilgi duyan herkesi Genel Müdürlüğümüzün YouTube kanalındaki bu buluşmaya 
davet ediyorum.”  

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz “Soru-Yorum Projesi” ile Sosyal 
Medyanın En Sık Kullanılan Mecralarında Paydaşlarıyla Bir Araya Geldi

Soru-Yorum Projesi
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Genel Müdürlüğümüzce, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören 
öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, ma-

nevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla 
yürütülen “Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi”  Destek 2020 Programı Proje 
Kitabı yayımlandı.

ERDEM Destek 2020 Programı

1. Akademik Başarının Artırılması

2. Kişisel ve Mesleki Gelişim

3. Bilimsel Çalışmalar ve Yenilikçi Fikirler

4. Kültür ve Sanat

5. Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık

6. Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük

Altı ana başlıkta, 690 proje başvurusundan hibe desteği almaya hak kazanan 41 okulumuz planladıkları 
faaliyetleri başarıyla tamamladı.

Türkiye geneli 37 ilimizde, 41 okulumuzda uygulanan projelerden 6690 öğrenci, 3047 veli ve 827 
öğretmen faydalanmış; okullarımız proje kapsamında akademik, kişisel ve mesleki gelişim, bilimsel ça-
lışmalar, kültür ve sanat, spor ve sağlık alanlarında öğrenci, öğretmen ve veli eğitimleri, seminer ve kon-
feranslar, okuma etkinlikleri, sosyal ve sportif yarışmalar vb. faaliyetler gerçekleştirerek öğrencilerimizin 
kişisel ve mesleki gelişimlerine olumlu katkıda bulunmuşlardır.

ERDEM Projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza, proje tanıtım, duyuru ve koordi-
nasyonunda önemli katkı sağlayan 81 ilimizdeki 
İl Ar-Ge koordinatörlerimize, projemize başvuru 
yapan okullarımıza, proje koordinatörlerimize ve 
projeye katkı sunan tüm kişi ve kurumlarımıza te-
şekkür ediyoruz.

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli 
(ERDEM) Projesi

ERDEM Destek 2020 Programı Proje Kitabı Yayımlandı
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Genel Müdürlüğümüz, imam hatip okullarındaki öğrencilerin öğrenmesine ve akademik gelişimine 
katkı sağlayan, bilimsel faaliyetler ile sistemli bir şekilde ilerlemeyi öğreten, sosyal-kültürel-sanatsal 

ve sportif faaliyetler ile öğrencilerin geli-
şimini destekleyen, değerleri davranış ha-
line getiren bireyleri yetiştiren, toplumsal 
sorumluluk ve gönüllülük programlarını 
hayata geçiren, öğretmen ve yöneticilerin 
mesleki gelişimi yoluyla kurumsal kapasi-
telerini artıran, proje uygulamaları ile göz-
lemlenen veya ihtiyaç duyulan bir alana 
yönelik çözüm üreten ve böylece eğitim ve 
öğretimin iyileştirilmesine yönelik değişim 
ve dönüşüm oluşturan başarılı örneklerin 
ve model uygulamaların teşvik edilmesi, 
tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği “İmam Hatip Okulları Başarılı 
Örnekler Sergisi” Belgesel Videosu yayımlandı.

Başarılı Örnekler Sergisi;

Sosyal-Kültür-Sanat-Spor

Ar-Ge ve Proje Uygulamaları

Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Değerler Eğitimi

Kurumsal Kapasite ve Fiziki Ortam

olmak üzere 5 tematik alanda düzenlenmiş, her temadan ilk üç okul öğrenci, öğretmen, veli ve halkımızın 
oylarıyla ödüllerini almaya hak kazanmıştı. Başarılı Örnekler Sergisi’ne 68 ilden 381 başvuru yapılmış, 
üç aşamalı değerlendirme sonucu 50 başvurunun video çekimleri yapılmıştır.  50 Başarılı Örnek videosu 
Din Öğretimi Youtube adresinde daha önce yayınlanmış olup Başarılı Örnekler ve Ödül Töreni’nden 
kesitlerin yer aldığı Belgesel yayımlandı.

Öğrencisinden öğretmenine, velisinden yöneticisine, okul çevresinden tüm topluma ve hatta yerelden 
uluslararasına alana kadar yapılmış başarılı örneklerin olduğu belgesel videosunda, imam hatip okul-
larındaki çalışmaların sadece bir damlasını göreceksiniz. İmam hatip okullarında yapılan emeklerin, ilgi 
ve gayretlerin bir nebze karşılık bulduğu ve tanıtıldığı bu belgeselin hazırlanmasında ve sizlere ulaştırıl-
masında emeği geçen Genel Müdürlük personeline, İl Ar-Ge koordinatörlerine, başarılı örnekleri hayata 
geçiren öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi belgesel videosunu izlemek için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=yPq7H508ipw

http://dogmprojeler.meb.gov.tr/ProjeDetay.aspx?id=10

İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Belgesel Videosu Yayımlandı

Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

https://www.youtube.com/watch?v=yPq7H508ipw
http://dogmprojeler.meb.gov.tr/ProjeDetay.aspx?id=10
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Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı’nın 
2021 yılı teklif çağrısı sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde hibe almaya hak ka-

zanan projelerin listesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumun internet sitesinde yayımlandı. Program-
lama kapsamında İmam Hatip Okullarımız 665.000 Avro’dan fazla bütçe ile çok sayıda proje yürütmeye 
hak kazandılar.

Erasmus+ Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri  (KA122-SCH ) Proje 
başvuruları arasından 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi projeleri kabul edilerek toplam 366.940 Avro bütçe 
almaya hak kazandılar.

2021 yılı Erasmus+ Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri (KA210-SCH) Proje başvuru-
ları arasından 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 İmam Hatip ortaokulu projeleri kabul edilerek toplam 
120.000 Avro bütçe almaya hak kazandılar.

Ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı’nın açıkladığı KA 220 SCH stratejik ortaklıklar 2021 başvuru sonuçlarına 
göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün de ortakları arasında yer aldığı “Dijital Uygulamalar ile Öğren-
ci Kazanım Edindirme Tespit Sistemi ve Olumlu Okul İklimi” proje ülke genelinde kabul edilen 13 proje 
arasına girerek destek almaya hak kazanmıştır.

Toplam 178.455,00 Avro bütçe tahsis edilen projenin paydaşları; Türkiye’den Din Öğretimi Genel Mü-
dürlüğü, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 19 Mayıs 
Üniversitesi,  Çek Cumhuriyeti’nden Slow Tech Institute,   İspanya’dan   Milmoh S.L. ve  Avusturya’dan 
Helix-Helezon’dur.

Proje, öğrencilerin ders kazanımlarını edinip edinmediklerini mobil uygulama ile ölçmeyi amaçlamakta-
dır. Proje 24 ay sürecek olup uygulamalar pilot 
okulumuz Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde yapılacaktır. Elde edilen sonuç-
lar ise Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke ge-
nelinde yaygınlaştırılacaktır.

Projeleri kabul edilen okullarımızı tebrik ediyor, 
projelerin hazırlanmasında emeği geçen, proje-
lere katkı sunan tüm kişi ve kurumlarımıza teşek-
kür ediyoruz.

2021 Yılı ERASMUS+ Programı  
İmam Hatip Okullarının 2021 Yılı ERASMUS+ Programı Başarıları 
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2021 yılı imam hatip okulları için başarılı bir yıl oldu. İmam hatip okulları akademik başarıla-
rının yanı sıra yarışmalarda aldıkları derecelerle sanat ve spor faaliyetleriyle başarılı bir 

yılı geride bıraktı. İmam hatip okullarımız öğrencileri, sosyal sorumluluk alanında da birbirinden güzel 
çalışmalar yaptı; kardeşlerinin hayatına dokundu.

Başkasına faydalı olmak için kişinin öncelikle kendini geliştirmesi gerektiğini düşünen öğrencilerimiz, 
okullarında okuma halkaları kurup donanımlarını artırdı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz öncülü-
ğünce yapılan çalışmada 3 bine yakın imam hatip okulumuzda 20 bin okuma halkası kuruldu. 200 bin 
öğrencimiz kitapları okudu, yüz yüze ve dijital platformlarda müzakere etti.

TEKNOFEST’te 17 Derece

İmam hatip okulları, TEKNOFEST 2021’e 300’ün üzerinde projeyle başvuru yaptı. 93 proje finallerde 
yarıştı, 17 takım ilk üçe girdi ve özel ödüllerin sahibi oldu. 4 takım birincilik ödülüne layık görülürken 6 
takım ikincilikle ödüllendirildi. 3 takım Türkiye üçüncüsü oldu. Teşvik ödülü, özgün tasarım ödülü, görsel 
tasarım ödülü ve tanıtım yaygınlaştırma da verilen diğer ödüller arasında yer aldı.  

YKS İlk 100’de 42 Derece

YKS 2021 de, imam hatip okulları için güzel sonuçların çıktığı başka bir alan oldu. Gençler, 42 derece ile 
ilk 100 içerisinde yer alırken ilk binde ise 387 dereceyle varlık gösterdi. 2020 YKS’de ilk 100’de 27 genç 
yer alırken 2021’de sayı 42 oldu. İlk binde 2020’de bu sayı 279 iken; 2021 yılında 387’ye yükseldi. İlk 
yüz binde de 26 bin 169’dan 31 bin 090’a çıktı. 2020 yılına göre ilk yüzde elde edilen derecede yüzde 
63 artış sağlanırken ilk binde yüzde 39 artış göze çarptı. Sayısal alanın ilk 500’deki derecesi, 2020 yılına 
göre 4 katına çıktı ve en çok oransal artışın sağlandığı alan, sayısal alan oldu.

Ortaokulda 9 Bin Hafız

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ile Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte sürdürdüğü “Örgün Eğitimle 
Birlikte Hafızlık Projesi”, meyvelerini vermeye başladı. Hafızlık projesi uygulanan okullarda 2021 yılında 
9 bin 43 öğrenci hafızlık eğitimine devam ederken 2 bin 611 genç eğitimlerini tamamlayarak icazetle-
rini aldı. Hafızlık eğitimi vermek amacıyla açılan imam hatip ortaokulları, gençlerin akademik hayattan 
uzaklaşmadan ve sene kaybı yaşamadan hafız olmalarını sağladı. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi 
öğrencilerimiz, akranlarından ve sosyal hayattan da uzak kalmadan erken yaşlarda hafız oluyorlar.

39 Takımı Eleyip Birinci Oldular

Beyoğu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Katar Foundation tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Mü-
nazara Yarışması’nda ülkemizi temsil etti. Ana dili Arapça Olmayan Ülkeler kategorisinde yarışan öğren-
cilerimiz, 39 rakip takımı eleyerek birinci oldu. Yarışmaya Arap ülkelerinin tamamı ve Avrupa kıtasından 
İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre, ABD, Kanada, Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinin 
de aralarında olduğu 39 ülkeden 40 takım katıldı. Türkiye’den yarışmaya katılan Beyoğlu Anadolu İmam 
Hatip Lisemiz 10. sınıf öğrencileri ülkemizi temsil etti. Öğrenciler, ilk turda rakiplerini eledikten sonra yarı 
finale katılmaya hak kazandı. Yarı final karşılaşmasında Mauritiuslu rakiplerini mağlup ederek Malezya 
takımı ile birlikte finale yükseldi. Finalde ise Türkiye takımı Malezya takımını yenerek birinci oldu.

2021 Yılında İmam Hatip Okulları Akademik Başarının Yanı Sıra 
Yarışmalardaki Derecelerle, Sanat ve Spor Faaliyetleriyle Sosyal Sorumluluk
Alanındaki Birbirinden Güzel Çalışmalarıyla Başarılı Bir Yılı Geride Bıraktı

2021 Yılı İmam Hatip Okulları
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NASA Yarışmasında Derece

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 10. sınıf öğrencileri Esma İclal Top ve Semanur 
Kılıç, yazdıkları makale ile NASA’da gündem oldu. Bir Günlük Bilim İnsanı başlıklı makale yarışmasında 
birinci olan öğrencilerimizin yazısı, kurumun web sayfasında yayınlandı. Her yıl NASA tarafından tüm 
dünyada lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Bir Günlük Bilim İnsanı Makale Yarışmasına Tür-
kiye’nin dört bir yanından lise öğrencileri katıldı ve makaleler çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerden 
oluşan bir kurul tarafından değerlendirildi.  

Avrupa Şampiyonlarımız Oldu

Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencisi Hayrunnisa Gürbüz, Bulgaristan’ın başkenti Sof-
ya’da düzenlenen şampiyonada Fransız, Sırp, Hırvat ve Alman rakiplerini eleyerek Avrupa Şampiyonu 
oldu. Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, 10 Haziran 2021’de Bulgaristan’ın 
Sofya şehrinde düzenlenen, 3. Multi European Games Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etti. 35 ülkeden 
1000 sporcunun katıldığı turnuvada, 37 kg yıldızlar kategorisinde mücadele eden Hayrunnisa Gürbüz, 
tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyayı almaya hak kazandı. 

Tekvandoda bir altın madalya da Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencisi Ömer Faruk Dayıoğ-
lu’ndan geldi. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen şampiyonada rakiplerini eleyen 
Ömer Faruk, birinciliğe yükseldi.

Dil Öğrenip, Başkalarına Öğretiyorlar

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencisi İclal Dağcı, hiç yurtdışına çıkmadan kendi imkânlarıyla 7 
dil öğrendi. İlkokuldan itibaren dil öğrenme yönündeki çalışmalarını sürdüren öğrencimiz, okulumuzda 
öğrendiği Arapça ve İngilizcenin üzerine tam 5 dil daha ekledi. 17 yaşındaki İclal Dağcı Türkçe ile birlikte 
8 dil konuşuyor, akranlarının da dili rahatlıkla öğrenebilmesi için videolar çekip youtube kanalı üzerinden 
onlara sesleniyor. 

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencisi Muhammed Bilal Özyüksel de kişisel çabalarıyla İspan-
yolca öğrendi. Dilini geliştiren ve yabancılara online dersler veren Muhammed Bilal, bununla yetinmeyip 
İspanyolca kitap yazdı.  Öğrencimiz Muhammed Bilal. Türkçeyi yabancılara hem kaleme aldığı kitabıyla 
hem de videolarıyla öğretmeye devam ediyor.

Kardeşlerinin Hayatlarına Dokundular

Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencileri Furkan Acar ve Muhammed Yükselten, 
danışman öğretmenleri Zeynep Aslan öncülüğünde, Hayalimdeki Masallara Dokun projesiyle görme 
engelliler için kabartmalı masal kitapları hazırladı. TÜBİTAK yarışmalarına da katılan iki arkadaş, Türkiye 
ikinciliği elde etti. 

Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencileri de deprem anında işit-
me engellilerin hayatını kurtaracak bir çalışmaya imza attı. Ürettikleri cihazla enkaz altında kalan işitme 
engelliler, dışardan gelecek sesleri algılayıp acil durum çağrısı gönderebiliyor. İşitme engelli bireylerin, 
herhangi bir mobil iletişim teknolojisine ihtiyaç duymadan, dışarıdan gelecek sesleri titreşim özellikli bir 
kolye ile fark etmeleri ve buna hem kendilerinin hem de cihazın çıkaracağı seslerle cevap vermeleri sağ-
lanıyor.
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Yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan Aralık ayı yardımcı kaynak destek paketinde 
çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS Aralık ayı örnek soru kitapçığı 

ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer aldı.

Yardımcı kaynaklar, yenilenen içeriği ile öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açıldı. Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen ve öğrencilere destek olmak üzere hazırlanan ders materyalleri 
yardımcı kaynaklar meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Tüm kademelerde ve her dersten yayınlanan 
materyaller hem derslerin pekiştirilmesini hem de öğrenme kayıplarını telafisinde kullanılabilmektedir. 
Portal üzerinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, değerlendirme sınavları, 
kavrama etkinlikleri. TYT-AYT-YDT soruları gibi çok konuda çeşitli içeriklere ulaşılmaktadır.

2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yayımlanan pakette 11 bin soru bulunuyor. Öğrenci-
lerin derste işledikleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılı 
Ekim ayından bu yana yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 23 bine ulaştı. Pakette ayrıca temel 
eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik 1350 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik 
Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri de bulunuyor.

Kaynak destek paketinde bulunan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarla-
rının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar aracılığı ile öğrenciler öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, 
kendilerini değerlendirme ve tekrar imkânı bulacak. Bakanlığımızca hazırlanan yardımcı kaynaklar, her 
ay yenilenen içeriği ile öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açıldı. Her ay yenilen içerikler 
arasında İHL Meslek derslerinden de çok güzel kazanım testleri bulunmaktadır.

Aralık Ayı Yardımcı Kaynak Destek Paketi Erişime Açıldı

Programlar ve Öğretim Materyalleri 
Daire Başkanlığı
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Öğrenci ve öğretmenlerimize sunulan kaynakların çeşitliliği arttırılarak hazırlanan destek paketleri eri-
şime açıldı. Aralık ayı kaynak paketinde AİHL Meslek Derslerine yönelik hazırlanan kazanım testlerine  
https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/#/ adresinden ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimizin Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi dersi öğretim programında yer alan kazanımları edinirken aynı zamanda problem çözme be-
cerilerine katkı sunan etkinlik fasiküllerine http://dogm.eba.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

“HEDEF DKAB LGS” Programı, Genel Müdürlük Youtube Kanalı ve DOGM Materyal Sitesinde Yayında

Öğrencilerimizi LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi sınav sorularına etkin bir şekilde hazırlamak amacıyla 
alan uzmanlarınca hazırlanmış kısa konu anlatımları ile çıkmış soru çözümlerinin yer aldığı “HEDEF 
DKAB LGS” programı, Genel Müdürlük Youtube Kanalı ve DOGM Materyal sitesinde yayınlandı. 

Öğrencilerin sınava yüksek moral ve motivasyonla hazırlanmasını, yeni nesil soruların çözümüne yönelik 
stratejilerle desteklenmesini hedefleyen ve sınava yönelik zengin bir içeriğe sahip olan “HEDEF DKAB 
LGS” programında, okullarımızda DYK kapsamında devam eden programla eşgüdümlü çekimler yapıl 
ve yayınlandı.
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Millî eğitimin genel amaçları doğrultusunda Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri ka-
zanımlarını desteklemek, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, sosyal ve 

kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce planlanan Türkiye 
geneli Mesleki Yarışmalar il finalleri gerçekleştirildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz faaliyet programı gereği il Millî Eğitim Müdürlüklerince planla-
ması yapılan,   Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulları arasında gönüllülük esasına göre ve 
covit-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen mesleki yarışmalara bu yıl da öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu imam hatip liselerinde; Genç Sadâ & Nidâ Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Genç 
Hatipler Hutbe Okuma Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması ka-
tegorilerinde 5162 öğrenci; imam hatip ortaokullarında ise Genç Sadâ Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma 
Yarışması, Genç Nidâ Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık 
Yarışması, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması kategorilerinde 5162 öğrenci olmak üzere Türkiye geneli 
10384 öğrenci katıldı.

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Arası Geleneksel
Olarak Her Yıl Gerçekleştirilen “Mesleki Yarışmalar” 
İller Bazında Tamamlandı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Yarışmalar
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen “Mesleki Yarışma-
lar”ın okul finali aşamaları tamamlandı ve dereceye giren öğrenciler kendi kategorilerinde okullarını 
temsil etmek için il finallerine katılmaya hak kazandı. İl finallerinde derece alan öğrenciler Mart 2022’de, 
10 bölgede yapılacak bölge yarışmasında Türkiye finallerine katılmak için yarışacaklardır.

 Yarışma programlarına İl Millî Eğitim Müdürleri, Din Öğretiminden Sorumlu İl Millî Eğitim Şube Müdür-
leri, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmalar öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Sonrasında İl Millî Eğitim Müdürleri yarışmaların 
açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmalardan sonra yarışmalara geçildi. Yarışmalar sonunda derece-
ye giren öğrencilere ödüller takdim edildi.  

Yarışmalara emek veren öğretmenlerimize, jüri üyelerimize ve okul idarecilerimize teşekkür eder, sabahın 
seherinde, gecenin geç saatlerinde rahlesinin başında Kur’an-I Kerim’i okuyup hıfz eden öğrencilerimizi 
tebrik ederiz.
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Milli Eğitim Balkanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘ Din 
Öğretimi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

24-26 Aralık tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yıl-
maz, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) Başkanı Şaban Karaköse, Türkiye İlahiyat 
Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) Genel Başkanı Mustafa Yelek, Prof. Dr. Lütfi 

Arslan, Daire Başkanlarımız Dr. 
Yusuf Akbaş, İhsan Erkul, Konuş-
macı Eğitimciler Bahattin Güne-
yin, Erol Erdoğan, Cemile Erkan, 
Nihat Morgül, Ali Uslu, Süleyman 
Önsay, İbrahim Eren, Kütahya İl 
Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyi-
ğit, Simav İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Mehmet Şirikçi, Simav Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu Müdürü Dur-
sun Gülseren ile davetliler katıldı.

Üç gün süren çalıştayda  ‘Çocuk 
ve gençlik araştırmalarının eği-
timciye söyledikleri’ konulu ilk su-
num yapıldı. Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğü’nün öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik 
temel çalışmaları konularıyla hedef 2022 ve izleme değerlen-
dirme çalışmaları anlatıldı. Eğitimde iyi örnekler paneli ve yeni 
dönem, yeni üslup sunumu ile devam eden çalıştayda din ve 
ahlak eğitim öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile çözüm 
önerileri, DKAB öğretmenlerinin rehberlik becerileri ve öğrenci-
lerin şahsiyetlerinin inşasındaki etkileri, din ve ahlak öğretimin-
de sosyal kültürel etkinlikler, din ve ahlak eğitim öğretiminde 
kullanılan dil, üslup, güncel metotlar, yöntem ve teknikler, din 
ve ahlak eğitim öğretiminde iman ve ibadet bilinci kazandırıl-
ması, itibar yönetimi konularının sunumları yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz tarafından ‘ 
Dünden Bugüne Din Öğretimi ve Gelecek Perspektifi ’ konulu 
sunumun ardından çalıştay sona erdi. 

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Simav İlçemizde Gerçekleşen 
“Kütahya’da Din Öğretimi Çalıştayı”na Katıldılar

Din Öğretimi Çalıştayı
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60 farklı şehirden İlahiyat Fakültesi öğrencileri, 25 Aralık tarihinde İlahiyat Gençlik Buluşması’nda 
bir araya geldi. Türkiye genelinde ikincisi düzenlenen buluşmaya yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.

İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri Türkiye Geneli 2’nci İlahiyat Gençlik Buluşması’nda bir 
araya geldi.

Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus 
Ersöz, MEB Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Türkiye İla-
hiyatlar Derneği Başkanı Salih Turan ve farklı şehirlerden gelen yaklaşık 5 bin ilahiyat fakültesi öğrencisi 
katıldı.

Programda konuşan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gençlere seslenerek geleceğe inan-
cın arttığını ve de bu topraklar üzerinde güçlü medeniyetler kuracak gençliğin yetiştiğini ifade etti. Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise önceki dönemlerde ilahiyat fakültesi öğrencilerinin yaşadığı zorluklara 
değindi. Programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlahiyat Gençliğinden 
aydınlık bir gelecek inşa etmelerini beklediğini belitti.

Programın ardından katılımcılara hediye takdimi yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi.

İlahiyat Gençlik Buluşması
Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, 

2’nci İlahiyat Gençlik Buluşmasına Katıldı
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Haberim Nasıl Yayımlanır?
İmam Hatip Okulları İyi Örnekler internet sayfamızda ve SERENCAM yayını-
mızda haberinizin yayınlanması için aşağıda yer alan açıklamaların okunması ve 
bunlara göre hareket edilmesi gerekmektedir.

E-Posta

Okulda gerçekleştirilen etkinliklerden sadece özgün, örnek teşkil eden ve farkın-
dalık oluşturacak nitelikte olanların;

•  Haberi yapılarak okulun internet sayfasında yayınlanmalı

• Haberin bağlantısı (linki) dinogretimiokullar@meb.gov.tr eposta adresine  
gönderilmeli

•  Haberlere ait bağlantılar (linkler) ayrı ayrı gönderilmeli, bir epostada birden 
fazla bağlantı (link) olmamalı

• Habere ait gönderilen epostanın ekinde herhangi bir dosya veya fotoğraf yer 
almamalıdır.

Haber Metni

• Türkçe dil ve anlatım kurallarına uygun olarak yazılmalı

• Haberi sadece özetleyen değil, detaylandıran açıklamalar içermeli

• Etkinliğin; aşamalarını anlatan, katılımcılarını belirten ve sonucunda sağla-
nan faydaları açıklayan ifadelere yer verilmeli

• Yazım hataları kontrol edilmeli

• Büyük/küçük harf kullanımına özen gösterilmelidir.

Fotoğraflar

Etkinliğin haberinde etkinlikle ilgili en az 1 fotoğraf bulunması gerekmektedir. 
Etkinlik fotoğrafları;

• Etkinlik haberini destekleyici ve açıklayıcı nitelikte olmalı

• Telif gerektiren, herhangi bir ürün veya firmanın reklamını içerecek nitelikte 
olmamalı

• Bir başkasının mahremiyetini ifşa etmeyecek nitelikte olmalı

• Yiyecek ve içeceklerin tüketildiği kareler içermemeli

• Görüntü kalitesi açısında uygun olmalıdır.

http://dinogretimiokullar.meb.gov.tr/


DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okullarımızdan Haberler
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2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Erasmus+Street isimli Avrupa Birliği tarafından desteklenen KA219 
projemiz kapsamında açtığımız yabancı dil sınıflarımız etkili ve kalıcı öğrenmeye ev sahipliği yapmaya 
devam etti. 

Öğrenme sürecinde öğrenci ne kadar aktif ve üretken olursa öğrenme o kadar kolay ve sağlam olur. 
Bu düşünceyi temel alarak yola çıktığımız yabancı dil sınıflarımızda uyguladığımız yaparak yaşayarak 
öğrenme metodu ile öğrenciler hem öğrenme sorumluluğunu alarak bu sürecin vazgeçilmez bir parçası 
haline geliyor hem de bu süreçten keyif alarak öğrenmenin tadına varıyor. 

Otel lobisi, kafe ve kütüphaneye dönüştürdüğümüz sınıfımız öğrencilere bu mekânlarda kullanılan diya-
logları pratik etme olanağı, sokak, cadde ve bina maketleriyle tıpkı bir şehri andıran sınıfımız bina isim-
leri, yer-yön sorma ve tarif etme becerilerini geliştirme olanağı, 500’e yakın market ürünü yerleştirerek 
hazırladığımız sınıfımız marketlerdeki ürün isimleri ve alışveriş sırasında kullanılan diyalogları pratik etme 
olanağı sunuyor. Hava durumları, duyguları gösteren ifade, yazılar ve farklı kültürleri de tanımalarına 
imkân sağlayan görsellerle donatılmış sınıflarımızda öğrencilerimiz hedef dilde iletişim becerilerini ya-
parak yaşayarak ve hızla geliştirmeye devam ediyor.

Etkili Öğrenmenin Adresi: Yabancı Dil Sınıfları

Konya-Meram
Necip Fazıl Kısakürek İHO
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Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Eren öncülüğünde 4 
Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel atık paletlerden 4 köpek kulübesi yaptı. Sanayi sitesinde atık 

durumda olan paletleri okul bahçesinde testereyle kesen öğrenciler çivilerle monte ederek köpek kulübe-
leri haline getirdi. Yapılan köpek kulübeleri Okul Müdür Yardımcısı Hanife Gülver, öğretmen Ali Eren ve 
öğrenciler tarafından belediyenin hayvan barınağına konmak üzere yetkililere teslim edildi.  

El Aletleri Kullanarak Vicdanlara Dokundular

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ali Eren, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için “Öğrencilerimiz bu şekil-
de el aletlerini kullanmayı öğrendi. ‘Kışın köpekler üşümesin’ diye emek verdiler. İnşallah vicdanlı gençler 
yetiştiririz. Artı atık malzemelerin de değerlendirilebileceğini gördüler. Artık onları atık olarak görmüyor-
lar.” dedi.

2023 Vizyonuna Uygun Gençler Yetiştirmeye Çalışıyoruz

Müdür Yardımcısı Hanife Gülver, İmam Hatip Ortaokulu idaresi olarak 2023 vizyonuna uygun vicdanlı ve 
merhametli nesiller yetiştirmek amacı ile teknoloji ve tasarım dersinde böyle bir proje yapıldı. Okul idaresi 
olarak biz de böyle bir projede yer almaktan mutluyuz. Yıl sonuna kadar da inşallah hayvanları besleme 
çalışmalarımız devam edecek diye konuştu.

Okulumuz öğrencilerinden Erkan Demir, “4 Ekim’e özel 4 hayvan kulübesi yaptık. Bunları 3 haftalık bir 
süreçte atık malzemeleri kullanarak yaptık”,   Samet Civelek de “Hayvanlar karda kışta üşümesin diye 4 
hayvan kulübesi yaptık. Onları belediyeye vereceğiz.” dedi.

Afyonkarahisar-Sandıklı
Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu

Okulumuz Öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 
Dolayısıyla Atık Malzemelerden Köpek Kulübesi Yaptı
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Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencimizden Büyük Başarı

Gelişmekte Olan Spor Branş Federasyonu (GOS-
BF) kapsamında faaliyet gösteren Kuraş Federas-
yonu’nun 23-26 Eylül tarihinde Elazığ’da Yakup 
Kılıç Spor salonunda düzenlediği Türkiye yıldızlar 
ve ümitler kuraş şampanyasına 51 ilden 282 er-
kek 167 kız olmak üzere 449 sporcu katılım gös-
terdi. Şanlıurfa Süleymaniye Kız Anadolu İmam 

Hatip Lisesi öğrencimiz Rabia Demir ümit-
ler kuraş şampiyonasında 57 kg’da Türkiye 
şampiyonu oldu. 7 yıldır spor yapan Rabia 
aynı zamanda daha öncede Judo da bölge 
birincisi ve üçüncüsü olmuştu.  

Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencimizin Taekwondo Ba-
şarısı  

15-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da 
yapılan 6. President Cup WT Europe Taekwondo 
Başkanlık Kupası müsabakalarında okulumuz öğ-
rencisi milli takım adına yarışarak önemli bir başa-
rıya imza attı. İstanbul’da yapılan 6.President Cup 
Wt Europe Taekwondo Başkanlık kupasında Milli 
Takım adına yarışan 11-C sınıfı öğrencimiz Münir 

Furkan Doğru Gençler kategorisinde 73 kg’da 
üçüncü oldu.  

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz.

Şanlıurfa-Haliliye
Süleymaniye KAİHL
Osmaniye-Merkez
Şehit Mehmet Karacatilki AİHL
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İmam Hatip Okulları, akademik başarılarının yanı sıra yaptıkları hayırlı faaliyetlerle de adlarından sıkça 
söz ettirmeye devam etti. Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, sınıf olarak edindikleri yardıma 

muhtaç 30 ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayarak öğrenci, öğretmen ve velilerinin de desteğiyle örnek bir 
tavır sergiledi. Yaptıklarıyla ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan sorumluluk ve empati bilincine sahip 
öğrenciler yerine göre, kömür ve odun çuvallarını sırtlarında taşıdı.

Peygamber Efendimiz’in  (sav) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadis-i şerifini kendilerine 
şiar edindiklerini; mağdurları 
sevindirmenin, Allah’ı sevin-
dirmek olduğunu, yaptıkları 
çalışmanın manevi olarak in-
sana huzur verdiğini ve verdiği 
nimetlere şükredilmesi gerekti-
ğini ifade ettiler.

Malatya Selahaddin Eyyubi 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Oku-
lu Öğretmeni Hüseyin Nebi 
Sağman’ın koordinatörlüğünü 
yaptığı İyilik Kulübü, öğrencile-
rin desteğiyle muhtaç ailelere umut oldu. 30 kardeş aileye ulaşan İyilik Kulübü, yardıma muhtaç ailelerin 
ihtiyaçlarını listeleyerek, kardeş edinen sınıflara verdi, sınıftaki öğrenciler ise gönüllülük esasına göre aile-
lere, gıda, temizlik malzemesi, giyim; öğrencileri olan ailelere kaynak kitap ve kışlık yakacak yardımında 
bulundu.

Malatya-Yeşilyurt
Selahaddin Eyyubi AİHL

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri 
İhtiyaç Sahibi Ailelere Umut Oldu
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Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıfta okuyan öğrencimiz Nilda İçmeli, salgın döneminde 
uzaktan eğitime geçildiği için dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaş-

larıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kaldı.

Bu süreçte söz konusu oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen Nilda, fikrini uy-
gulama için kolları sıvadı.

“Atlas Game”, her seviyesi bilgiye dayalı zekâ oyunu bilgiye dayalı olduğu için tüm velilerin gönül rahat-
lığıyla çocuklarına oynatabileceği bir oyun olma özelliğini taşıyor. Oyun, çocukların hızlı ve analitik dü-

şünme becerilerini artırarak, dünya 
üzerindeki ülkeleri gezip onlara iliş-
kin bilgi almalarına olanak tanıyor. 
Uygulama, tamamlandıktan sonra 
Android ve IOS marketlerde ücret-
siz indirilebilecek.

İmam hatip öğrencisi Nilda, oyu-
nun diğer oyunlardan farklı olma-
sı ve insanlara katkı sağlaması için 
çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri 
verdi: “Oyunun içinde pratik zekâyı, 
analitik zekâyı geliştirmeye yönelik 
15 farklı oyun var. Oyunda aynı za-

manda kültürel zenginliklere de yer vermeye çalıştık. Oynarken dünya ve Türkiye’den yerler var. Uzayla 
ve bilim insanlarıyla ilgili bilgiler var. Herkes için ilgi çekici bir oyun olacağını düşünüyorum.” Oyunun 
tasarım ve yazılım kısmının bir yıl sürdüğünü kaydeden Nilda, Atlas Game oyununun birçok kişi tarafın-
dan ilgi göreceğini belirtti.

Osmangazi İHO 7. Sınıf Öğrencisi Nilda İçmeli, Koronavirüs 
Salgını Döneminde Arkadaşlarıyla Bir Araya Gelemediği İçin 
Oynayamadığı 15 Zekâ Oyununu Dijitale Taşıdı

İstanbul-Maltepe
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu
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18 Ekim tarihinde, İstiklal Marşı Törenimizi İlçemizin “İstiklalden İstikbale Projesi” kapsamında Genel 
Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz,  Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlim Yayma Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve eşi hanımefendi, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Hayır-
sever Henza Akın Çolakoğlu hanımefendi ile ailesinin katılımları ile gerçekleştirdik.  

Tören sonrası hayırsever Çolakoğlu ailesi ve genel müdürlüğümüz tarafından okula kazandırılan labo-
ratuvarlar ile mescit ve sosyal alanların açılışını Genel Müdürümüz, ilçe kaymakamımız, ilçe belediye 
başkanımız, il ve ilçe müdürlerimiz, bağışçımız Henza Akın Çolakoğlu ve İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli 
Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleştirdik. 

Okulumuz öğretmen ve öğrencileriyle ayrı ayrı bir süre sohbet eden Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, 
okulda incelemelerde bulundu.

Yılmaz, okul yöneticilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenlerle 
2021-2022 eğitim öğretim yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

İstanbul-Üsküdar
Henza Akın Çolakoğlu AİHL

Okulumuzu Ziyaret Eden Genel Müdürümüz Bayrak Törenine 
Katılımları Sonrası Okulumuz Spor Salonu, 

Mescit ve Laboratuvarlar Açılışlarında Bulundu 
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Kızılcahamam Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Kızılcahamam Gençlik Hizmet-
leri Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan 15.Rıza Doğan Güreş Turnuvası, Kızılcahamam Gü-

reş Milli Takımlar Antrenman Salonu’nda yapıldı. Turnuvada toplamda 15 İl, 25 takım, müsabakalara 
katıldı ve toplamda 310 sporcu güreşti. 

Kızılcahamam TOKİ Anado-
lu İmam Hatip Lisesi Türkiye 
çapında spor programı uy-
gulayan okullarımızdan olup 
2018 yılı Ocak ayında Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü-
müzün talebi ve Millî Eğitim 
Bakanlığımız onayı ile açıl-
mıştır. Dini, manevi, milli de-
ğerlere sahip çıkan imam ha-
tip kültürü ile yoğrulmuş spor 
adamları yetiştirmeyi amaç-
layan okulumuz güreş takı-
mı 15- 16 Ekim tarihlerinde 
Kızılcahamam da yapılan ve 

Türkiye’nin muhtelif yerlerinden seçkin 14 
Güreş Kulübünden 310 pehlivanın katılı-
mı ile gerçekleşen 15. Rıza Doğan Güreş 
Turnuvasında elde ettiği derecelerle göz 
doldurdu. 

Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve 
turnuvada dereceye giren öğrencilerimi-
zi kutlar başarılarının devamını dileriz. 
 
 
 
 

Dereceye Giren Okulumuz Sporcuları

15. Rıza Doğan Güreş Turnuvası Başarılarımız

Ankara-Kızılcahamam
Kızılcahamam TOKİ AİHL

KİLO ADI-SOYADI DERECE KİLO ADI-SOYADI DERECE
60 Memiş Karabakal 1. 110 M. Ali Şahin 2.
71 Melih Tiren 2. 110 Enes Demir 5.
51 Furkan Bal 2. 41-45 Sadık Başar 2.
48 Mustafa Develi 2. 41-45 İbrahim Selvi 3.
48 Ebubekir Yaralı 5.



83

O
kullarım

ızdan H
aberler

“Okul Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” Projesi kapsamında hafızlık eğitimi 
alan ve icazet almaya hak kazanan öğrenciler için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Rasim Açıkgöz Uygulama Camii’nde düzenlenen törene Vali Aziz Yıldı-
rım’ın yanı sıra Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, 
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Millî Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet 
Üzgün, İl Müftüsü İsmail İpek, İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, 
Reisül Kurra Mustafa Demirkan, okul müdürleri, hafızlar ve hafızeler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İcazet almaya hak kazanan hafız ve hafızelere ödülleri, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından 
verildi. Yapılan duanın ardından Hafızlık İcazet Töreni sona erdi.

Tekirdağ-Çorlu
Çorlu İmam Hatip Ortaokulu

Şehit Metin Arslan KAİHL
Hafızlık İcazet Töreni ve Çorlu Anadolu İmam Hatip

 Lisesi Rasim Açıkgöz Uygulama Camii Açılışı Gerçekleştirildi



84

Yı
l:5

  S
ay

ı:1
5 

  E
ki

m
-A

ra
lık

 2
02

1

TBMM Başkanımız okul bahçesinde kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilerimizle bir müd-
det sohbetin ardından okulumuz Yunus Emre Konferans Salonu’na geçtiler. Öğren-

cimiz Hafız Ensar İpek’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında Hafızlık Eğitimi alan 150 öğren-
cimize hitaben son derece sıcak, samimi ve içten bir konuşma yaptılar.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
yaptığı konuşmada, Türkiye’de 18 milyon-
dan fazla ortaöğretim öğrencisi olduğu-
nu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın özel 
dikkat ve hassasiyetleri ile uzun zamandır 
fiziki mekânlar iyileştirilerek öğretmen sa-
yısı artırıldı. 1 milyonun üzerinde öğretme-
nimiz var. Bunun 600 binden fazlası son 
20 yılda alınmış öğretmenlerimiz. Gençle-
rimize, çocuklarımıza mümkün olan en iyi 
eğitim öğretimi verebilmek için Türkiye’nin geleceğini en iyi şekilde yetiştirebilmek için gayret sarf edi-
yoruz. Her türlü alanda okulları çeşitlendirerek özellikle proje okulları ile öğrencilerimizin kabiliyetlerini 
daha da geliştirecekleri imkânlar sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop , “Cenab-ı Hakk Kur’an-ı 
Kerim’de; Kur’an’ı kendisinin koruyacağını, bir nevi 
Kur’an’ın esas hafızının kendisi olduğunu ifade edi-
yor. O anlamda Kur’an’ı ezberlemek yani hafızlık, 
Cenab-ı Hakk’ın bir vasfıdır. Bizler de o vasıftan is-
tifade etmek için hafızlık yapmaya çalışıyoruz. Bizim 
milletimiz de tarih boyunca hafızlığa önem veril-
miştir. Hafızlık bir lakaptır. Daha önce bu imkânlar 
azdı. Hafızlık yapabilmek için okul hayatından ayrı 
kalmak gerekiyordu. Tamamladıktan sonra tekrar 

okula dönmek gibi durumlar vardı. Cumhurbaş-
kanımızın öncülüğünde, onun kararlılığıyla proje 
okulları arasına hafızlık proje okulları da konuldu. 
Böylece okul hayatına ara vermeden hafızlığı ya-
pabilme imkânı ortaya çıktı. Hafızlığı önemseyen, 
okul hayatını önemseyen aileler için büyük imkân. 
Şimdi artık okul hayatını, ders başarısını önemse-
yen aileler de çocuklarını hafızlığa gönderebiliyor. 
Bu çok önemli bir kazanım.” dedi.

Konuşmasının ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, öğrencilerle fotoğraf çektirip onlara 
hediyeler dağıttı. Öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
öğrencilerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde ağırlamak istediğini belirterek okulumuzdan ayrıldılar.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Okulumuzu Ziyareti

Çankırı-Merkez
Çankırı Hacı Murad-ı Veli İHO
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Yeni dünyanın bilgi ve kültür birikimine sahip, kendi medeniyet değerlerini tanıyan ve benimseyen, ev-
rensel değerlere katkı sunan, eleştirel aynı zamanda inovatif düşünebilen, gelişime açık ve girişimci, 

teknolojiyi insan onuruna yakışır bir şekilde kullanarak tüm insanlığın ortak sorunlarına çözüm üreten, 
hayata değer katan, teknolojiyi ve irfanı aynı bünyede birleştirebilecek nesillerini yetiştirmek amaçlı San-
caktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisemize Bakan Yardımcıları ve Din Öğretimi Genel Müdürü 
ziyarette bulundu.

Teknoloji İmam Hatip Lisesi öğ-
rencileri için Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih KACIR ve Danış-
ma Kurulu Başkanımız Ahmet 
Akça’nın katılımı ile geleceğimiz 
olan gençler için muhteşem bir 
buluşma gerçekleştirildi. Yapılan 
ziyarette okulun teknoloji alanın-
da sürdürdüğü eğitimler heyet 
tarafından yerinde incelendi.

Heyecan verici çalışmaların ve icatların üssü olacağına inanılan okulumuzda planlama toplantısı ger-
çekleştirildi. Okulumuz öğrencilerine ufuk açmak için gerçekleştirilen ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Din Öğretimi Genel 
Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Ahmet Akça yer aldı. 

Okulumuzun yarınlara hazırlanması hususunda çizdikleri vizyon, destek ve ilgilerinden dolayı ziyarette yer 
alanlara teşekkür ederiz.

İstanbul-Sancaktepe
Sancaktepe Teknoloji AIHL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Öncülüğünde Oluşturulan Heyet 
Tarafından Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Ziyaret Edildi
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Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ve Şube 
Müdürümüz Bekir Dal ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce Yürütülen Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ER-
DEM) Destek 2021 Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan “Şifaiyeden Darüşşifaya: 

Bir Şifa Yolculuğu Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen programda Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Çetin, konferans verdi. Çetin, “Tıbb-ı Nebevi’ye Göre Yeme İçme ve 
Uyku Adabı” Konulu konferansta öğrencilere Hz. Muhammed (sav) tarafından uygulanan ve tavsiye edi-
len; uyku, temizlik, sağlıklı bes-
lenme, hastalıklardan korunma 
ve tedavi yöntemlerine ilişkin 
önemli paylaşımlarda bulundu.

Vali Yardımcısı Şakir Öner Öz-
türk, programın sonunda öğren-
cilerden temizlik, sağlıklı beslen-
me ve hastalıklardan korunma 
konusunda dikkatli olmalarını 
isteyerek “Hocamızın anlattığı, 
Peygamber Efendimizin uygula-
malarını kendimize örnek alalım 
ve uygulayalım.” dedi.

Kazım Karabekir Paşa İHO, “Şifaiyeden Darüşşifaya: Bir Şifa 
Yolculuğu Projesi Kapsamında “Tıbb-ı Nebevi’ye Göre Yeme İçme
ve Uyku Adabı” Konulu Konferans Düzenledi

Sivas / Merkez
Kazım Karabekir Paşa IHO
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4 Eylül Sanayi Cami’nde düzenlenen icazet törenine Vali Salih Ayhan, Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye 
Başkanı Hilmi Bilgin, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Cumhuriyet Üni-

versitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye üçüncüsü Hafızlık öğrencisi 
Emirhan Elmacı’nın Kur’an tilavetiy-
le başlayan program; Ahmet Hamdi 
Akseki Cami İmam Hatibi Muhammet 
Mansur Sağır, Kocatepe Cami İmam 
Hatibi Mehmet Atıcı’nın Kur’an ziya-
fetiyle devam etti. Programda; Hafız-
ların, ümmetin en şerefli evlatlarından 
olduğunu belirten Vali Ayhan: “Allah 
yolunda hafız olanları tebrik ediyor, 
hafızlıklarının hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.” dedi. Genç hafızlara ses-
lenen Başkan Bilgin ise: “12-22 yaş aralığında hafız olan genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Ahlakınız Kur’an, yolunuz aydınlık olsun.” dedi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş da 
hafızlık yapmanın kolay 
bir iş olmadığına vurgu 
yaparak hafızlığı koru-
manın hafızlık yapmaktan 
daha fazla önem arz etti-
ğini söyledi. Müftü Akkuş, 
sözlerine şöyle devam 
etti: “Öncelikle hafızlık-
larını tamamlayan yavru-
larımızı, bu yolda emek 
harcamaları için teşvik 
eden ailelerini ve emek 
vererek yetiştiren değerli 
hocalarını tebrik ediyo-

rum. Allah emeklerini zayi etmesin. Yüce kitabımız her daim yollarını aydınlatsın.’’ ifadelerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan: “İlimizdeki Hafızlık Proje İmam-Hatip okulları hamdolsun meyve-
lerini veriyor. Bu manada Zeki Hayran Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulumuzda hem akademik eğiti-
mine hem de hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin bugün sevinçli günleri. Hafızlığını başarıyla 
tamamlayan tüm öğrencilerimizi, ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum.” dedi.

Öğrencilerin seslendirdiği ilahilerle devam eden programda hafızlığını tamamlayan öğrenciler kısa sure-
leri okuduktan sonra Kurra Hafız Erdal Karatepe dua etti. Hafız öğrencilere il protokolü tarafından hafızlık 
icazet belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Sivas-Merkez
Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu

165 Öğrencimize Hafızlık İcazet Merasimi
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Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu Mûsiki / Geleneksel Çağdaş Görsel Sanatlar Programı Uygu-

layan Lisemizi ziyaret etti.

Ziyarette, okulumuz öğrencileri 
musikimizin eşsiz eserlerini icra 
etti. Programda ayrıca Genel 
Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve 
Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu 
öğrencilere hitap etti. Okulu-
muzda gerçekleştirilen program-
da Genel Müdürümüz Dr. Nazif 
Yılmaz ve Prof. Dr. Ahmet Nedim 
Serinsu okulumuzun hat atölye-
sinde incelemelerde bulundu. 
Programda Hattat Bekir Er ve 
Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yıl-
maz tarafından Prof. Dr. Ahmet 
Nedim Serinsu’ya ebru tablosu 
hediye edildi.  

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Prof. Dr. Ahmet Nedim
Serinsu Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti

Ankara-Altındağ
Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi 
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Alacaşar İmam Hatip Ortaokulu Bilim Fuarı düzenledi, düzenlenen fuara İl Millî Eğitim Müdür Yardım-
cısı, Murat Saltık, Ar-GE birimi, Okul müdürleri, veliler katılım sağladı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda 

robotik kodlama, STEAM, somutlaştırma gibi yeni nesil eğitim yaklaşımları ile projeler yapıldı. Öğrencile-
rin fiziksel duygusal ve bilimsel 
beceriler kazanması, için yapı-
lan fuarda bilgi dolu eğlenceli 
anlar yaşandı. Okul Müdürü 
Mahmut Şalgam, Koordinatör 
Öğretmen Mehmet Gündem’i 
ve emeği geçen herkesi tebrik 
ederiz.

Nevşehir-Merkez
Alacaşar İmam Hatip Ortaokulu 

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Alacaşar İmam Hatip Ortaokulunda
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Çerkezköy Bakış- Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Programı’na Çerkez-
köy İlçe Millî Eğitim Müdürü,   öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan program Kuran Tila-
veti okunmasıyla devam etti. Akabinde 
Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi Mü-
dürü Abdullah Olgun açış konuşması 
yaptı.

Olgun konuşmasında, “Rahman ve Ra-
him, insanoğlunu ve bütün kâinatı rah-
metiyle var eden Allah’a hamdolsun. 
Varlığımızı ve yaratılışımızı merhamet 
üzerine kuran yüce yaradan hamdol-

sun.   Hazreti Âdem’den Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’dan Hz. İsa’ya bütün rahmet elçilerine ve biz seni ancak 
âlemlere rahmet olarak gönderdik hitabının 
büyük muhatabı efendiler efendisine, sevgili-
ler sevgilisine selam olsun. Çölün bütün şid-
detini, öfkesini, hiddetini, bencilliğini, acıma-
sızlığını hayatlarına taşıyan insanlığı, şefkat 
ve merhametle tanıştıran ilmek ilmek sevgiyle 
dokuyarak gergef gergef şefkat ile örerek bir 
rahmet toplumu inşa eden yüce peygambere 
selam olsun. Birilerine kahretmesi, düşmana 
lanet okuması istendiğinde ben rahmet pey-
gamberi olarak gönderildim lanet etmek için 
gönderilmedim diyen, barbarlığın çapulcu-
luğun hayat tarzı haline geldiği, kabalığın, 
şiddetin iletişim dili olarak kabul gördüğü bir 
topluma siz yeryüzündekilere rahmet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsinler buyuran rahmet 
yüklü adalet peygamberine hikmet yüklü ahlak peygamberine selam olsun.” dedi.

Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Elif Çoban ve Esmanur Çoban’ın “Adın Geçer” adlı şiiri 
okumalarının ardından Çerkezköy İmam Hatip Orta-
okulu Hadislerle Peygamberim sunumu gerçekleştirdi. 
Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Eyüp-
can İpek’ın sahabe Sa’d b. Muaz’ı canlandırması-
nın ardından Çerkezköy İmam Hatip Ortaokulundan 
bir öğrenci şiir okudu. Daha sonra Enesler Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencileri hazırladıkları oratoryo 
gösterisini sundu. Program ilahi korosunun ilahileri 
seslendirmesiyle son buldu.

Tekirdağ-Çerkezköy 
Enesler AİHL ve
Çerkezköy İHO
Mevlid-i Nebi Programı
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Kocaeli-Körfez Barbaros İHO öğrencilerimiz, “Dünden Bugüne Türkiye” projesi kapsamında gazilerle 
buluştu. Çeyrek asırlık çınarların savaş anılarını dinleyen öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 

gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardı. 

Körfez’de bulunan Barbaros 
İmam Hatip Ortaokulu öğrenci-
leri, “Dünden Bugüne Türkiye” 
projesi kapsamında haftanın be-
lirli günleri gazilerle buluşarak 
resim çizdi. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kapsamında da gazilerle 
bir araya gelen öğrenciler, hem 
tarihi dinledi hem de koca çınar-
ların savaş anılarını tuvale yansıt-
tı. Gazilerle birlikte 50’ye yakın 
tuval yapan öğrenciler, yaptıkları 
eserleri gazilere armağan etti.

Dünden Bugüne Türkiye projesini geçen yıl başlattıklarını söyleyen resim öğretmeni Beyhan Satır, “Pan-
demiden dolayı projeyi ertelemiştik, şu an gazilerimizle birlikte haftanın belirli günleri bir araya geliyoruz. 
Gazilerimiz tarihe tanıklık etmiş savaş anılarını anlatıyorlar, bizler de bu anıları tuvale yansıtmaya çalışı-
yoruz. Kurum ve idari amirlerimizle de ‘Memleketimi Çiziyorum’ sloganıyla resimler çiziyoruz. Kaymakam, 
il millî eğitim müdürü, il şube müdürleri, emniyet müdürü, ilçe millî eğitim müdürünün yanına giderek, 
öğrencilerimizle birlikte resim çizdik. Okulumuzun hemen hemen tüm öğrencileri projeye dahil oldular. 
Gazilerimiz de her türlü yanımızda oldular ve onlar da çok güzel çalışmalar yaptı. Toplamda 50’ye yakın 
eserimiz var. 30-40 öğrencimiz tamamıyla projenin içindeler.” dedi.

Öğrencilerle olmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Kıbrıs Gazisi İsmail Dede, “Onlar bizim yavru-
larımız. Elimizden geldiği kadar onlara yardım ediyoruz. Çocuklarımızla beraber resim çizdik, çok mutlu 
olduk. Bizi yerimizde ziyaret etmeleri, bizi ailelerinden biri olarak görmelerinden çok mutlu olduk. Bize 
bir görev verildi ve biz o görevi layıkıyla yerine getirdik. Mustafa Kemal Atatürk’ten bize, bizden de bu 
memleket sizlere emanet. Bayrak, sancak size emanet, siz taşıyacaksınız. Vatanımız, milletimiz uğruna 
canımız feda.” ifadelerini kullandı.

Kocaeli-Körfez
Barbaros İmam Hatip Ortaokulu

Tarih, Okulumuz Öğrencilerinin Ellerinde Yeniden Canlandı



92

Yı
l:5

  S
ay

ı:1
5 

  E
ki

m
-A

ra
lık

 2
02

1

Türk musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan neyi kendi tavır, 
teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilen bireyler yetiştirmek üzere öğrenci ve öğretmenlerimizden 

oluşan 30 kişilik gruba  ney kursu açıldı. Her hafta cumartesi günleri devam edecek olan ney kursu 
Sapanca Kız İmam Hatip Lisesi Din Kültürü Öğretmeni  Neyzen Mehmet Gürani Kocakavak tarafından 
verilmektedir.

Okulumuzda Ney Kursu Başladı

Sakarya / Akyazı
Akyazı İmam Hatip Ortaokulu
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TÜBİTAK 2204B 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri 
Teknoloji ve Tasarım Alanında Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğren-

cisi Muhammet Kaygısız  “Yatağa Mahkûm Olmayan Hayatlar” projesi ile TÜBİTAK’ta Türkiye üçüncüsü 
oldu.  Üçüncülük Ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’tan aldı. 

İlçe Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Satılmış Batur öğrencimizi evinde ziyaret 
ederek tebrik etti. 

Beşinci sınıf öğrencisi Muhammed Kaygısız, TÜBİTAK tarafından Kayseri’de gerçekleştirilen finalde; Tek-
nolojik Tasarım alanında sağladığı başarıyla adından söz ettirdi.  İlçe Kaymakamı, Kaygısız’ı ve okul 
idarecilerini göstermiş olduğu başarıdan dolayı ödüllendirdi.

Öğrencimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Yozgat-Çayıralan
Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu 

“Yatağa Mahkûm Olmayan Hayatlar” Projesi    
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Kuruculuğunu Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu ve İbrahim Hakkı Kubilay İmam Ha-
tip Ortaokulunun Yaptığı “Değerlerinle Yaşa” eTwinning Projesi

Kuruculuğunu Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu ve İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulunun 
yaptığı “Değerlerinle Yaşa” eTwinning projesi, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Köprüköy, Hınıs, Horasan 
ilçelerinden ortaokul ve lise seviyelerinden dokuz okulun katılımı ile gerçekleştirildi.

Değerler eğitimi okul öncesi dönemden liseye kadar bütün yaş guruplarını kapsadığı için proje değerler 
eğitimi üzerine kurulmuştur. Her ay belirlenen değerlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığının müfredatında yer 
alan belirli gün ve haftalar ile ilişkilendirerek faaliyetler düzenlenmektedir.

Ekim-Kasım ayı yardımseverlik değerini Kızılay Haftası ile birleştirerek kan bağışı kampanyası düzen-
lendi.  Öğrencilerimize yardımın farklı bir boyutunu öğretmeyi amaçlarken aynı zamanda bir sosyal 
sorumluluk olarak kan bağışı konusunda da farkındalık oluşturuldu. ‘Değerlerinle Yaşa’ eTwinning pro-
jesi kapsamında vatanseverlik değerini işlediğimiz çalışmamızda Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğünü 
ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramımızı kutladık.

Erzurum
Yakutiye-Raif Azak İHO
Palandöken-İbrahim Hakkı Kubilay İHO
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Mûsikî programı uygulayan Üsküdar Hakkı Demir AİHL öğrencilerinin hazırlandığı “Mevlid-i Nebi’ye 
Özel Mûsikî Konseri” Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet 

Emre Bilgili, Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve pek çok misafirin katılımıyla gerçekleşti.

Musiki Projesi öğrencilerimiz tarafın-
dan Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezinde düzenlenen Mev-
lid-i Nebi Özel Programı’na ilgi ve 
teveccühten dolayı katılımcılara te-
şekkür ederiz.

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Musiki Projesi Öğrencilerimizin 
Mevlid-i Nebi  Özel Konser Progra-
mı’nı teşrifleriyle bizleri onurlandıran 
Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet 
Emre Bilgili’ye, Genel Müdürümüz 
Dr. Nazif Yılmaz’a,  İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın’a davetimize icabet eden tüm yönetici, öğretmen ve velilerimize çok teşekkür edi-
yorum.

Güzel ve coşkulu bir gece yaşatan musiki projemizin öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyoruz.

İstanbul-Üsküdar
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Okulumuzun Mevlid-i Nebi Özel Programı Üsküdar Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz, imam hatip ortaokulları için Eğitimde Rehberlik ve Destekleme 
Programı (ERDEM) modeli kapsamında okulumuz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren uy-

gulayacağı “Karbon Ayak İzimi Azaltıyorum Geleceğin Çevrecilerini Yetiştiriyorum” projesi binlerce okul 
arasından seçilerek onaylandı. 

2021-2022 çağrı döneminde Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz, Erdem projesi kapsamında oku-
lumuz; Ümraniye Fatih İmam Hatip Ortao-
kulu, Türkiye çapında başvuru yapan 1108 
okul arasından onaylanan 136 okul içerisi-
ne girmeyi başardı. İstanbul’da onaylanan 
3 okuldan biri olmanın gururunu yaşadı. 

Projemiz kapsamında; öğrenci- veli seminer-
lerimiz, pil, tekno-atık toplama, geri ve ileri 
dönüşüm sergileri, tasarım yarışmaları, ta-
sarruflu lambalar, tohum kalemler, geri dö-
nüşüm poşetleri, bisiklet kullanımını arttırma 
çalışmaları, sağlıklı beslenme çalışmaları, 
kompost makinesi kullanımı, ağaçlandırma 
gibi bir sürü etkinliğin yapılması planlandı.

Dünyamızın karbon alımını ve kullanımını 
azaltmaya ihtiyacı olup farkındalık oluşturarak sürdürülebilir bir gelecek için projemizin uygulanmasına 
geçildi. Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Aysun Ülker’i, proje komisyonunda görevli bütün öğret-
men ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dileriz. 

Karbon Ayak İzimi Azaltıyorum

İstanbul-Ümraniye
Fatih İmam Hatip Ortaokulu
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Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu bahçemizde Kızılay 
Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay görevlilerince öğrencilerimize kan bağışının önemi ve Kızılay’ın kan bağışı alanında yaptığı çalış-
maların anlatıldığı seminer yapıldı.

2 Kasım 2021 tarihinde okulumuzda “İyilik Kanımızda Var” Sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı kam-
panyamıza diğer kurum müdürleri ile beraber İl Millî Eğitim Müdürümüz de teşrif ettiler. Gün boyu devam 
eden “İyilik Kanımızda Var” Sloganlı kan bağışı kampanyamıza velilerimiz, okul çevremizdeki esnaf ve 
komşularımız destek oldular.

Kızılay Sivas Şubesi iş birliği ile “İyilik Kanımızda Var” sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı programına İl 
Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, imam hatip okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.

Aslan; Kızılay ekipleri tarafından kurulan stantlarda kan bağışında bulunan idareci, öğretmen ve velilere 
teşekkür etti. Daha sonra 8. sınıf öğrencilerini ziyaret eden Aslan, kan bağışının öneminden bahsetti. 
Sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap hediye eden Aslan, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Sivas-Merkez
Mustafa Taki İHO

Kızılay Haftası’nda “İyilik Kanımızda Var” 
Sloganıyla Kan Bağışı Kampanyası 
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri “Temiz Çevre Yeşil Doğa” sloganıyla çevre te-
mizliği yaptı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından “Temiz Çevre Yeşil 
Doğa Topluluğu” sloganıyla çevre temizliği yapıldı.

Dicle Nehri kenarında bulunan ve 
halkın yaşam alanı olan parkları te-
mizleyen öğrenciler sosyal sorumlu-
luk projelerine dikkat çekti.

Öğrenciler, yaşanılacak bir dünya-
nın ancak yeşillik ve temizlikle müm-
kün olabileceğinin mesajını verdi. 

Okul öğrencileri,  “Doğaya sahip 
çıkar onu korursak doğa da bizi ko-
rur.” düşüncesiyle temiz çevre yeşil 
doğa etkinliğinde yer aldı. Öğrenci-
lere temizlik yapma isteğinin aşılan-
ması ve kendi kirlettiği çevreyi yine 
kendinin temizleyebileceği sorumlu-
luğunun aktarılması amacıyla çöp 
toplama etkinliği yapıldı.  

İmam Hatip Öğrencilerinden Örnek Davranış

Şırnak-Cizre
Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım Cuma günü Hacı Nusret Yıldırım Tatbikat Camii 
ve Millet Bahçesi açılışı vesilesiyle okulumuza ziyarette bulunmuştur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Parti Ge-
nel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, 
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümrani-
ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen de 
bulunmuştur. 

Cuma namazını kıldıktan sonra öğrencilerimizin yo-
ğun sevgi gösterisi sonrasında Saray Anadolu İmam 
Hatip Lisemizde incelemelerde bulunarak öğretmen 
ve öğrencilerimize hitap etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarında Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulunda öğrenci olmanın iftihar vesilesi olduğundan, okulun güzelliğinden, dindar 
neslin milletine ve devletine bağlı kalarak ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağından 
söz etti. Okulumuzun iç duvarlarını süsleyen değerli mütefekkirlerimizin sözlerinden örnekler verdi. Öğ-
rencilerimize “Okuyacaksınız, düşüneceksiniz, uygulayacaksınız ve neticelendireceksiniz.” diyerek TEK-
NOFEST kuşağı gençliğinin öneminden bahsetti. Okul Müdürümüz Kıymet Kurtuluş’tan okulumuz hak-
kında brifing alarak yapılan güzel çalışmaların devam ettirilmesini ve güzide bir okul olmasını beklediğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanımız öğrenci ve öğretmenlerimizle hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretini sonlandırdı.

İstanbul-Ümraniye
Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Okulumuzu Ziyareti
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Okulumuz dünyanın önde gelen üniversitelerinin üyesi olduğu College Board’un Türkiye temsilcisi 
WCEP Turkey ile imzaladığı iş birliği protokolü ile AP programı uygulayan sınırlı sayıdaki devlet 

okullarından biri oldu.

Ülkemizin önde gelen eğitim kurumla-
rından olan okulumuz, dünyada Kana-
da Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere 
16 ülkenin öğrenci değişim programla-
rını ve uluslararası projelerini yürüten, 
Türkiye’nin en büyük öğrenci değişim 
programı Worldwide Cultural Exchange 
Program (W.C.E.P Turkey) Türkiye Ofisi 
ile uluslararası eğitim alanında önemli 
bir iş birliği protokolüne imza attı. W.
C.E.P Türkiye Genel Müdürü Volkan 
Cerrahoğlu ve İzmit Mehmet Akif Ersoy 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak okulda düzenlenen törenle katılımcılar eşliğinde 
protokolü imza altına aldılar. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle faaliyete geçecek olan proto-
kol, dünyanın en prestijli ve geçerli lise diploma programı olan Advanced Placement (AP) (İleri Düzey 
Yerleştirme) Müfredat ve Diploma Programı’nı, Kanada Eğitim Bakanlığı öğrenci değişim programları-
nı, uluslararası müfredatları, uluslararası test hizmetlerini, öğretmen eğitimlerini ve proje ortaklıklarını 
kapsamaktadır. Protokol, uluslararası projelerden faydalanmak isteyen öğrencilere yol gösterici olarak 
Türkiye ve dünya üniversitelerinin kapılarını açacaktır.

eTwinning Avrupa Kalite Ödülü Aldık

10-F sınıfı öğrencilerimizle  yapılan STEMATH eTwinning projemiz ile Avrupa Kalite Etiketi ödülü aldık. 
STEMATH günlük yaşam problemlerini matematiğe nasıl entegre edileceği ve bu problemlerin model-
lenmesi üzerine yapılan bir  projedir.

Katılım sağlayan ve Başarı Ödülü almaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Proje danışman 
öğretmenimiz Fatma Tatlı Adal’a teşekkür ediyoruz.

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden
Uluslararası Diploma Alanında Dev Adım

Kocaeli-İzmit
Mehmet Akif Ersoy Kız AİHL
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Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Oku-
lu 10/B sınıfı öğrencilerinden Kemal Umuş ve Bilge Kağan Savrandalı, Led Lambaların Kullanım 

Ömürlerinin ve Enerji Tasarruflarının Arttırılması, Bozulan Led Lambaların Ekonomiye Kazandırılması Pro-
jesi ile Türkiye ikincisi oldular. 

2021 yılı TÜBİTAK- Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı Lise 
Öğrencileri Enerji Verimlili-
ği Proje Yarışması ön eleme 
sonucunda mülakata davet 
edilen öğrenciler arasında 
yapılan nihai değerlendirme 
sonucunda, “Led Lambaların 
Kullanım Ömürlerinin ve Ener-
ji Tasarruflarının Arttırılması, 
Bozulan Led Lambaların Eko-
nomiye Kazandırılması Proje-
si“ ile Türkiye ikincisi oldular.

Şehit Mehmet Karacatilki Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulu 
Müdürü Ali Asil yaptığı açıkla-

mada, “Zamane gençlerinden tam da beklenen ve özlenen gayreti gösteren öğrencilerimiz, teknolojiyle 
iç içe yaşayan yarınlarımız olan gençlere de örnek olacak şekilde teknolojiyi vatanın ve milletin gelişme-
sine katkıda bulunacak tarzda kullanarak, başarılı bir sonuç almışlardır. “

Öğrencilerimizi bilime olan ilgilerinden dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Osmaniye-Merkez
Şehit Mehmet Karacatilki AİHL

2021 Yılı TÜBİTAK-ETKB Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği 
Proje Yarışması
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Okul bünyesinde yürütülen 2020-1-RO01-KA201-079859 numaralı “Birds Over European Skies” 
(Avrupa’nın Gökyüzündeki Kuşlar) isimli Erasmus+ KA201 Projesi kapsamında proje etkinlikleri 

devam etti.

Projenin amacı ortak ülkelerde kuş göz-
lemi ve kuş fotoğraflaması yaparak proje 
sonunda eğitim materyali olarak kulla-
nılmak üzere bir Kuş Atlası oluşturmak-
tır. Öğrencilerin de yerel kuş gözlem et-
kinliklerine katılacağı bu projede ayrıca 
öğrencilere doğa sevgisi aşılamak, öğ-
rencilerin kuş gözlemi yapabilme ve kuş 
türlerini tanılayabilme yetenekleri ile sos-
yal, teknoloji ve İngilizce dil becerilerini 
geliştirmek hedeflenmektedir.

Projenin en önemli basamaklarından 
biri olan “Kuş Deontolojisi ve Vahşi Ha-
yat Fotoğrafçılığı” konulu eğitim-öğretim 
etkinliğine Akhisar Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ev sahipliği yapmıştır. Bu etkinlik 
Yunanistan, Romanya, İtalya, Portekiz, Polonya, Litvanya’dan gelen 22 öğretmen için düzenlenmiştir ve 
üç gün sürmüştür.

Proje Koordinatörü Ayşe Çakır, “Ülkemizde eğitim çalışmalarını çeşitlendirmeye hedefleyen okullardan 
biriyiz. Uluslararası yaptığımız eğitim projeleri ve farklı kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birlikçi çalış-
malar 21. yüzyıl gençliğinin gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir. Okulumuzun bu projede üstlendiği 
görev projenin yürütülmesi açısından önemli bir görevdir.” ifadelerini kullandı.

Erasmus+ Çalışmalarımız

Manisa-Akhisar
Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Türkiye Zekâ ve Akıl Oyunları Federasyonu tarafından 17-18 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da dört 
kategoride düzenlenen ve birçok ilden öğrencilerin katıldığı özel turnuvada Sivas Zeki Hayran Hafız 

İHO öğrencileri iki altın ve iki gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.  

Okulumuz öğrencilerinden;

Tuğba Berra Çatak mangalada, Zeynep Karabulut reverside altın madalya

Merve Polat pentagoda, Ebrar Elmas Şahin kulamide gümüş madalya 

kazandı.

Öğrencilerimizi başarılarından ötürü tebrik ediyor, emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz.

Sivas-Merkez
Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Özel Turnuvasında 
Okulumuzun Büyük Başarısı
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Yetkilendirme belgesi sahibi, 150’si IB kapsamında olmak üzere 600 öğrenciyle eğitim öğretime 
devam etmekte olan okulumuz “Diploma Programı” ile sayılı devlet okullarıyla birlikte Uluslararası 

Bakalorya (IB) dünyasında yerini alırken “Orta Yıllar Programı” (MYP) ile Türkiye’de ilk ve tek devlet 
okulu olma unvanını aldı.

Okul Müdürü Abdulkadir 
Çınar, yaptığı açıklamada 
2018’den bu yana fen ve sos-
yal bilimler alanında proje oku-
lu olduklarını, öğrenciyi daha 
aktif hale getiren bir anlayışla 
eğitim verdiklerini belirtti. Araş-
tırmaları sonucu dikkatlerini 
çeken IB’nin 162 ülkede uygu-
landığını öğrendiklerini belirten 
Çınar, “İnanan insanlarla, ekip 
çalışmasıyla IB diploma prog-
ramını uygulayan bir unvana 
sahip olduk” dedi. 

“Orta yıllar” sürecine 127 öğrenciyle başladıklarını aktaran Çınar, “İki yılın sonunda Uluslararası Ba-
kalorya programının içerisinde ‘orta yıllar’ programını da uygulayan bir okul unvanını elde ettik. Bunun 
neticesinde de Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip olduk.” dedi.  

Düşünen, araştıran, milli ve manevi değerlere bağlı çocukları “orta yıllar” programıyla liseye taşımak 
istediklerini dile getiren Çınar, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ciddi çalışmalar yapıyor. Bugün İngi-
lizce, Fransızca, İspanyolca gibi diller ve teknoloji üzerine de kurgulanmış imam hatip okulları var. Bu 
dönüşümü, değişen dünya yapısında ama geleneklerimizin getirdiği bir yapıyı da koruyarak sürdürebi-
leceğimize inanıyoruz. Sadece din eğitimi yapılan bir okul algısı var ama biz çocuklarımızın mühendis, 
doktor gibi farklı meslek alanlarına sahip bireyler olacağına inanıyoruz. İslam dininin getirmiş olduğu o 
güzel yapıya bürünmüş ve bunu dünyaya aktarmış bireyleri hedefliyoruz. Bu anlamda da bu farkındalığı 
diğer insanların görmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Bursa Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Öğrencilerini 
“Uluslararası Diploma” İle Mezun Edecek 

Bursa-Nilüfer
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Okulda öğrendiği Arapça ve İngilizce dışında, herhangi bir kurs ya da eğitimci desteği almadan ken-
di imkânlarıyla yabancı dil öğrenmeye karar veren Dağcı (17), Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca, 

Almanca ve Rusça öğrendi.

Salgın sürecini dil öğrenmek için 
fırsat olarak değerlendirdiğini dile 
getiren İclal Dağcı, “Karantina baş-
ladığında bunu değerlendirmem ge-
rektiğini fark ettim. İki dili aynı anda 
öğrenebilir miyim diye kendimi zorla-
mak istedim açıkçası. Zor bir süreçti 
ama 11 ayda Almanca ve Rusça öğ-
renmiş olmaktan dolayı çok mutlu-
yum. Özellikle Rus edebiyatına olan 
hayranlığım sayesinde dili kişiselleş-
tirmek daha kolay oldu diyebilirim.” 
değerlendirmesinde bulundu.  

11 Yaşındayken Kendi Kendime Fransızca Öğrenmeye Başladım

İngilizce ve Arapçayı ilkokulda öğrenmeye başladığını belirten Dağcı, “Daha sonra bir dili okulda öğ-
renince herkesle aynı dili öğrenmiş olduğumu fark ettim. Bu yüzden kendi başıma yeni bir dil öğrenmek 
istedim ve 11 yaşındayken kendi kendime Fransızca öğrenmeye başladım. Herhalde şu anda en iyi konu-
şabildiğim dil de Fransızca ve diğer dilleri öğrenme cesareti veren de Fransızca oldu.” dedi.

8 Dil Biliyorum ve Yurt Dışına Hiç Çıkmadım

Türkiye’de insanların genelde dillerle ilk olarak okulda ta-
nıştığına değinen Dağcı, “Kendi başına dil öğrenmek im-
kânsız bir şey değil. Evde interneti kullanarak dil öğrenmek 
gayet mümkün bir şey. Pek çok ülkede, birden fazla dil bilen 
insana çok rastlıyoruz. Ben 17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve 
yurt dışına hiç çıkmadım.” ifadelerini kullandı.

Öğrendiği her dilin kişiliğinde yeni bir sayfa açtığını belirten 
Dağcı, “Çünkü bir dili öğrenmek sadece onun dersini ça-
lışıp ezberlemek değil, aynı zamanda size yeni bir kültürün 
kapısını açıyor. Bu da insana bir bakış kazandırıyor ve ön 
yargıları kırıyor.” diye konuştu.

İki yıldır YouTube ve Instagram platformlarını kullanarak 
içerikler ürettiğini de kaydeden Dağcı, “Üniversite eğitimi 
için öğrendiğim dilleri sağlamlaştırmak istiyorum. Akademik 
olarak daha çok kullanmayı düşündüğüm Fransızca ve İtal-
yancayı da geliştirmek istiyorum.” dedi.

İstanbul-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi 
İclal Dağcı’dan Büyük Başarı: 

Türkçe’nin Yanı Sıra 7 Dil Daha Konuşuyor



106

Yı
l:5

  S
ay

ı:1
5 

  E
ki

m
-A

ra
lık

 2
02

1

Bağımsızlığını kazandıktan sonra elektroteknik endüstri ürünlerinin üretiminde lider konuma gelen Öz-
bekistan’da yapılan “Yüksek Teknolojik Buluşlar” proje yarışmasında, Ankara Şehit Ömer Halisdemir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dilanur Kurt, altın madalya kazandı.

Okulumuz matematik öğretme-
ni Kübra Gül Çiftçi ve öğrenci-
miz Dilanur Kurt, Özbekistan’ın 
Başkenti Taşkent’te düzenlenen 
5.Türk Dünyası Bilim ve Kültür 
Şenliği,  Yüksek Teknolojik Bu-
luşlar / İnovasyon konulu proje 
yarışması finalinde   ‘’Enerjine 
Sahip Çık’’ projeleri altın ma-
dalyaya hak kazandı. Okul sevi-
yesinde gerçekleştirilen proje ile 
güneş enerjisiyle çalışan bir pro-
totip araç üretildi ve yarışmaya 
bu projeyle yer alındı.

15 farklı ülkeden 40 projenin seçildiği organizasyonda öğrenciler, ülkelerini  tanıtmış ve kültürlerini 
birbirleriyle paylaşmışlardır.  4 gün süren programda öğrencilere STEM, robotik kodlama alanlarında 
seminerler verildi.

Aynı zamanda ülkeler kendi folklorunu sergilemişlerdir. Program ile Türkiye  Cumhuriyetleri ülkelerinin 
birbirini daha yakından tanıyarak birlik ve beraberliğimizin daimi olması yönünde tohumlar atılmıştır.

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Özbekistan’dan Altın Madalya

Ankara-Yenimahalle
Şehit Ömer Halisdemir AİHL
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2021 Yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-TÜBİTAK Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje 
Yarışması 4 kategoride (konut, sanayi, ulaşım, tarım) gerçekleşti. “2021 Yılı TÜBİTAK-ET-

KB Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması”nda mülakata davet edilen öğrenciler arasında 
yapılan nihai değerlendirme sonucunda Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaptıkları 
proje ile Türkiye birincisi oldular. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Lise 
Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda Kimya Öğretmenimiz Murat Aydın’ın danışmanlığında, 
öğrencilerimiz Mustafa Tecir ve Osman Tarık Gülmez’in hazırladığı “Parafin Katkılı Yalıtım Malzemesi El-
desi ve Elde Edilen Maddelerin Isı Yalıtımındaki Verimliliğinin Araştırılması” konulu proje Türkiye birincisi 
olmaya hak kazandı. 

Ödülleri 2022 yılında verilecek olan öğretmenimiz ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını 
dileriz.

Amasya-Merkez
Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Enerji Verimliliği Proje Yarışması Türkiye Birincisiyiz
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Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli ismi merhum Sezai Karakoç’un hatırasına atfen; “Se-
zai Karakoç ve Gençlik Sempozyumu” gerçekleştirildi. Sezai Karakoç’un düşünce dünyası, fikirleri, 

yazıları ve hayatının ele alındığı “Sezai Karakoç ve Gençlik Sempozyumu”nda öğrencilerimiz üzerinde 
çalıştıkları tezleri, tebliğleri ve değerlendirmeleri sundu.

Öğrencilerimiz kısa süre önce rahmete eren üstat “Sezai Karakoç ve Gençlik Sempozyumu” sunu-
mu yaptılar. Ev sahibi TYB İstanbul Şube 
Başkanı Mahmut Bıyıklı, teşrifi ile moti-
ve eden Din Öğretimi Genel Müdürümüz 
Dr. Nazif Yılmaz’a, Yazar Sadettin Acar’a, 
oturum başkanı Prof. Dr. Mustafa Özel’ e 
ve akademisyen hocalara, sempozyumun 
hazırlanmasında emeği geçen Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Sahire Erikli Koç baş-
ta olmak üzere öğretmen ekibimize ve altı 
ay boyunca onlarca eser, doktora tezi ve 
makale okuyup araştırmalar yaparak titiz 
bir şekilde sempozyuma hazırlanan, üsta-
dın izinde yoluna devam eden diriliş nesli 

öğrencilerimize teşekkür etti.

Üstat Sezai Karakoç’un vefatından önce planlanmış (Üstad Sezai Karakoç’un 88.yaşına armağan olarak 
hazırladığımız sempozyumu gerçekleştiremeden üstadımız En Sevgiliye emanetini teslim eyledi) öğrenci 
sempozyumu 4 Aralık 2021’de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğin üç oturumunda öğrencilerimiz 
tebliğlerini sundular. Esenyurt Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğretmen ve öğrencilerini tebrik 
ediyoruz.

Düşünce ve edebiyat dünyamıza yön verenlerden Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı 
cennet olsun inşallah.

Sezai Karakoç ve Gençlik Sempozyumu

İSTANBUL - Esenyurt
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Musikî programı uygulayan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi’nde aralık ayı “Şeb-i Arûs” etkinlikleri bağlamında Hüzzam Mevlevî Âyin-i Şerîfi icra 

edildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz,  Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinde Türkiye’de bir ilk 
olarak uygulanan mûsikî programı projesini 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirdi. Mûsikî 
programına öğrencilerin yetenek sınavı ile alındığı okulumuzda müzik alanında öğrencilerin kabiliyetle-
rini geliştirmek, sanat alanları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmak, sanatsal çalışmalar ortaya koya-
bilmelerini sağlamak ve bu bağlamda tercih ettikleri müzik alanında yükseköğrenime hazırlanmalarına 
katkı sunulmaktadır.

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Projesi öğrencilerimizin düzenlediği “Hüzzam Mevlevî 
Âyin-i Şerîfi Özel Programı; Üsküdar Kaymakamı, Üsküdar Belediye Başkanı ve Üsküdar İlçe Millî Eğitim 
Müdürünün katılımlarıyla Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul-Üsküdar
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Musikî Programı Uygulayan Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip
 Lisemiz “Hüzzam Mevlevî Âyin-i Şerîfi” İcrası
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Anadolu imam hatip liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer 
hedeflerine göre “Program Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen ve Sosyal Bilim-
ler, Uluslararası, Yabancı Diller, Musikî, Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık, Teknoloji 
proje ve programları uygulanmaktadır.

Hüsnühat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarda öğrencilerimizin 
kendini geliştirme ve gerçekleştirme imkânı bulduğu ve geleceğin hattatlarını yetiştiren okullarımızdan 
biri olan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Güzel Sanatlar Programı öğrencilerimiz tarafından Şeb-i 
Arûs’un 748’inci yıldönümü kapsamında Konya İl Halk Kütüphanesi’nde Hüsnühat sergisi açıldı.  

Mevlana’nın 748. Vuslat yıldönümü anma törenleri kapsamında, Hüsnühat sergimiz, İl Halk Kütüphane-
sinde, İl MEB Müdürü Seyit Ali Büyük, İl MEM Müdür Yardımcısı Erkan yakışır ve ilçe millî eğitim müdürü 
Sami Sağdıç’’ın katılımıyla açıldı. Sergimiz 14-17 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık kaldı. 

Sanal sergimiz için https://konyaihl.meb.k12.tr/icerikler/sanal-sergimiz_12216979.html  tıklayınız.

Hüsnühat Bölümü Öğrencilerimizin Sergisi

Konya-Karatay
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi

https://konyaihl.meb.k12.tr/icerikler/sanal-sergimiz_12216979.html
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Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 
“Kariyer Günleri” programına katılarak öğrencilerimiz ile bir araya geldi.

Kariyer Günleri programı kapsamında kendi yaşamından öğrencilere kesitler sunan Dr. Ömer Toraman, 
eğitim hayatı boyunca sürekli kendini geliştirmek için çalıştığını ifade ederek öğrencilerimize bol bol ça-
lışmalarını ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Muhakeme yeteneğinin gelişmesi, olaylara çok yönlü bakabilme ve karşılaşılan sorunlara farklı çözüm 
yolları bulabilmek için öğrencilerin okuması ve kendini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Elazığ Valisi 
Dr. Ömer Toraman, soru cevap ile tamamlanan kariyer günleri programının sonunda Millî Eğitim Müdürü 
Feyzi Gürtürk ile birlikte sınıfları ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya geldi.

Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesindeki program Valimizin öğretmenler odasında öğretmenle-
rimiz ile yaptığı sohbet toplantısının ardından son buldu.

Elazığ-Merkez
Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi  

İlimiz Valisi Dr. Ömer Toraman Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam
 Hatip Lisesinin Düzenlediği Kariyer Günleri Programına Katıldı
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Dünya derecesi bu defa Bursa’dan... Spor programı uygulayan Bursa Mudanya Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerimizden Ali Ulu serbest stil 110 kg.’da ve Yunus Emre Alas serbest stil 75 kg.’da 

Dünya İkincisi olarak gümüş madalya aldılar.

Öğrencilerimizden Dünya Şampiyonluğu

Bursa-Mudanya
Mudanya AİHL 
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Ortaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencimiz Rümeysa İnanç’ın “Göç ve Çocuk” Te-
malı Resim Yarışması Başarısı

Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet sunduğu kesimlerden biri olan göçmenler hakkında

- Toplumsal farkındalığın artırılmasına ve göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda 
bulunmak

- Katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler 
konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkân sunmak

- Göç olgusundan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan çocukların zihninde nasıl bir dünya tasavvuru 
olduğuna dikkat çekmek

amacıyla “Göç ve Çocuk” temalı 
yarışma, Türkiye’de ikamet eden 
15-20 yaş aralığındaki bireylerin 
katılımına açık olarak düzenlendi. 
Göç ve Çocuk temalı resim yarış-
masında dereceye giren ve man-
siyon ödülü almaya hak kazanan 
katılımcılara ödülleri 16 Aralık ta-
rihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş tarafından takdim 
edildi.

Yoğun ilgi gösterilen “Göç ve Çocuk” temalı yarışmada lise öğrencimiz Rümeysa İnanç il birincisi olmuş 
daha sonra Türkiye geneli değerlendirmede mansiyon ödülü almaya hak kazanmıştır.  

Ödülü almaya hak kazanan Ortaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa İnanç’ı tebrik ederiz.

Muğla-Ortaca
Ortaca Anadolu İmam Hatip Lisesi

“Göç ve Çocuk” Temalı Resim Yarışması
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Başakşehir TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor bölümü öğrencimiz Alihan Be-
reket, U 15 Grekoromen Güreş müsabakalarında Küçük Yıldızlar 85 kg’da Balkan Şampiyonu ol-

muştur. Spor Programı uygulayan okullarımız daha mezun vermeden tarih yazıyor. Başakşehir, Aliya İzzet 
Begoviç AİHL öğrencisi Alihan Bereket 5 müsabakada 2 Sırp, 2 Yunan ve 1 Makedon rakibini tuş etti ve 
Avrupa Şampiyonu oldu.

Öğrencimiz Balkan Şampiyonu

İstanbul-Başakşehir
TOKİ Aliya İzzetbegoviç AİHL
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Türkiye Chinese Kuoshu Federasyonu Olarak 5/6/7 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen 1. Türkiye 
Lei Tai Şampiyonasında Türkiye 1.’si olan 7.Sınıf öğrencimiz Tuba Kaba’ya Okul Müdürümüz Mehmet 

Salih Yıldız tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. 

İstanbul-Kağıthane
Hasbahçe Kız AİHL

Türkiye 1. Lei Tai Şampiyonasında Türkiye 1.cisi Olan 7.Sınıf 
Öğrencimiz Tuba Kaba 
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2021 Yılı Ahilik Haftası Etkinlikleri kapsamında Ahilik ve Helal Bilinci temalı ortaokul öğren-
cileri arasında Resim Yarışması, lise öğrencileri arasında Kısa Film ve Video Yarışması 

düzenlendi.

“Ahilik Haftası” ve “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri kapsamında Çorum İl Müftülüğü tarafından dü-
zenlenen  “Ahilik ve Helal Bilinci” temalı resim yarışmasında Kargı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerin-

den Önder Geçit il birincisi oldu. Okul Müdürü Cemil Yaşar, öğrencilerinin başarısından dolayı mutlu 
olduklarını belirterek, ‘’Bu başarısından dolayı öğrencimizi tebrik eder başta ailesine ve tüm emeği 
geçenlere teşekkür ederiz’’ dedi.

Yozgat İl Müftülüğü tarafında düzenlenen Ahilik ve Helal Bilinci temalı resim yarışmasında Ayşe Ilıcak 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bilgenaz Kaplan birinci,  Kısa Film/Video Yarışmasında Ayşe Ilıcak Kız 
İmam-Hatip Lisesi öğrencisi Esma Nur İnanç birinci oldu.

Çorum-Kargı İHO
Yozgat-Ayşe Ilıcak İHO
Öğrencilerimizin “Ahilik ve Helal Bilinci” 
Yarışması Başarıları
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Model uçak atölyelerimiz kapsamında öğrencilerimize model uçağın farklı branşlarında ve model 
roket imalat ve uçuş kursu verilmektedir. Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu Fen Bi-

limleri öğretmeni Mehmet Sertkaya rehberliğinde özgün çalışmalar yapılan atölyemiz öğrencilerimizin ve 
öğretmenimizin gayretleri ve çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası nitelikte birçok yarışmadan madalya ve 
kupa kazanmıştır. 

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 12 Eylül 2021’de Eskişehir’de düzenlenen Salon Model 
Uçak Türkiye Şampiyonasında ve 28 Kasım 2021 Pazar günü İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonunda 
THSF tarafından yapılan Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonasında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerimiz Gençler Kategorisinde ilk üçte yer almış,  Hüseyin Ensar Kula şampiyon olup 
altın madalya kazanmış, aynı kategoride öğrencilerimiz Samet Efe Karahan 2. ve Muhammed Yusuf Uyan 
3. olmuştur. 

Ayrıca Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu Fen Bi-
limleri öğretmenimiz Mehmet Sertkaya Büyükler Türkiye Birinci-

si olarak altın madalya, öğrencimiz Umut Sarı ise Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazanmıştır.

İstanbul-Bahçelievler
15 Temmuz Şehitleri AİHL

Prof. Dr. Osman Öztürk İHO
Model Uçak Atölyelerimizden İmam Hatip Okulları 

Türkiye Şampiyonlukları
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Zenginleştirilmiş, Çok Amaçlı, Özgün Tasarlanmış

Eğitim Ortamları
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Zenginleştirilmiş, Çok Amaçlı, Özgün Tasarlanmış

Eğitim Ortamları
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Üç Aylık Faaliyet Bülteni Yıl:5  Sayı:15  Ekim-Aralık 2021

Din Öğret iminde

Serencam

15
DİN ÖĞRETİMİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Üç Aylık Faaliyet Bülteni Yıl:5  Sayı:12  Nisan 2021

Din Öğret iminde

Serencam

12

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Üç Aylık Faaliyet Bülteni Yıl:5  Sayı:13  Temmuz 2021

Din Öğret iminde

Serencam

13

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Üç Aylık Faaliyet Bülteni Yıl:5  Sayı:14  Ekim 2021

Din Öğret iminde

Serencam

14





Millî Eğitim Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi
 Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. 
MEB Beşevler Kampüsü F Blok 06560 

Yenimahalle/Ankara

Tel: 0312 413 35 35 - 25 92 - 25 89
Web: https://dogm.meb.gov.tr

e-Posta: dogm@meb.gov.tr

mebdogm

meb_dinogretimi

MEB Din Öğretimi

Üç Aylık Faaliyet Bülteni Yıl:5  Sayı:15  Ekim-Aralık 2021

Din Öğret iminde

Serencam


