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İmam Hatip Okullarından

Sağlık Çalışanlarına Destek 

#İyilikKanımızdaVar

2020 YKS’de Anadolu İmam Ha-
tip Liselerinin Başarısı

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık 
Projesi 

2020 LGS’de Birinci Olan

İmam Hatipli Öğrencilerimiz
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Biz Bize Yeteriz Türkiyem

15 Temmuz “Demokrasi ve Bir-
lik Günü” Yarışması

TÜBİTAK İnsansız Hava Araçla-
rı Yarışmasında Anadolu İmam 
Hatip Liseleri

TÜBİTAK Türkiye Finalleri 

Derecemiz

“Görme Engelliler İçin Konuşan 
Haritalar” Teknofest’te

İşitme Engelliler Karate Şampiyo-
nası Türkiye Birincisi
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Değerli Okuyucu, 
Okul yöneticisiyle, öğretmen ve personeliyle, öğrenci ve velisiyle büyük bir aile olduğumuz gerçe-
ğinin koronavirüs (Kovid-19)  hastalığıyla mücadelede ortaya konan tutum, davranış, uygulama 
ve faaliyetler bağlamında bir kez daha idrak edilmiş olması Genel Müdürlüğümüzün koordinasyon 
ve uygulamalarının yerinde ve isabetli olduğunu gösterdi. Koronavirüs ile mücadelede elimizden 
gelenin en iyisini milletçe ve Genel Müdürlüğümüzce yapmaya çalıştık. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem”  
ve Kızılay’ın Kan Bağışı kampanyasına “İyilik Kanımızda Var” diyerek güç sağlamak, sağlık çalışan-
larımıza okullarımız robotik kodlama atölyelerinde üretilen maske ve siperliklerle destek vermek,  
mağduriyeti bulunanlara yürekten destek olmak kurumumuz çalışanlarının, okul müdürlerimizin, öğ-
retmenlerimizin, öğrenci ve velilerimizin, mezunlarımızın asli görevi oldu.  

Salgınla birlikte dünya ve ülkemiz çalışma ve sosyal yaşamının farklı bir evreye yöneldiği şüphe gö-
türmez bir hakikattir. Ülke genelinde koronavirüsle mücadelede uzaktan eğitim marifetiyle öğren-
cilerimizin gelecekte yaşayabileceği olumsuzlukların bertaraf edilmesine gayret sarf edildi.

“Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü va-
tandaşlar için koyduğu sokağa çıkma yasağından sonra Valilikler koordinesinde oluşturulan “Vefa 
Sosyal Destek Grubu”na eğitim camiamızla gönüllü destek verildi. Bu noktada milli ve manevi de-
ğerlere sahip gençlerin yetiştirilmesinin önemini bir kez daha görüldü. Dünyanın evinden çıkmadığı 
bir dönemde saygı-sevgi ve yardımlaşmanın mânevî hazzını yüreğinde hisseden imam hatip okulu 
öğretmenleri ve öğrencileri, mezunları, maddî-mânevî bağlamda yardıma muhtaç insanlarımıza 
fedakârlıkla hizmet götürdü. Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Asım’ın nesli… diyordum ya… nesil-
miş gerçek” dizesiyle ruhunu donatmış bu nesle Kovit 19 pandemi hastalığıyla mücadele sürecinde 
ifa ettikleri çalışma ve sergilemiş oldukları dayanışma için teşekkürü bir borç bilirim.  Milletimize ait bu 
güçlü özelliklerimizi yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak için her birimiz özel gayret göstermeliyiz. 

Şekersiz, kolonyasız, uzaktan görüşmelerle geçirdiğimiz bir bayram gibi gerek kamu kuruluşlarında 
çalışanlar gerekse özel sektör çalışanları olarak yeni bir dünya modeliyle karşı karşıyayız. Genel Mü-
dürlüğümüz gerekli hazırlıkları yaparak bu yeni döneme ayak uydurmak için farklı çalışma metotları 
geliştirdi ve çalışma hayatımızı yeni modele göre şekillendirdi. Koronavirüs ile mücadele sürecinde 
bakanlık birimlerimizle, il millî eğitim müdürleriyle, il millî eğitim müdürlüklerinde ilgili şube müdürleri-
mizle, imam hatip okulu müdürleriyle, okullarımızın öğretmenleriyle, rehber öğretmenleriyle, öğren-
ci ve velilerimizle sürekli güçlü bir irtibat halinde olduk. Okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin 
öğrencilerimizle bağlarını koparmamaları noktasında rehberlik mahiyetinde yazışmalarda buluna-
rak gerçekleştirilecek uygulama ve faaliyetlerin yol haritasını ortak kararlarla belirledik. Öğretmen-
lerimiz her gün en az birkaç öğrenci ile telefonla görüşüp onlara yönlendirmelerle destek oldu.

Sevgili Öğrencilerimize, MEB EBA Uzaktan Eğitim derslerine yüksek oranlarda katılmış olmaları, elekt-
ronik platformlarda Millî Eğitim Müdürlüklerinin, uluslararası eğitim kurumlarının ve STK ‘ların düzen-
lemiş olduğu çeşitli yarışmalara evde yapmış oldukları çalışmalarla katılmaları, çeşitli yayın organ-
larında sayfa yazmaları, aile büyüklerinin işlerini hafifletecek etkinlikte bulunmaları, biriktirdikleri 
harçlıklarla yardım kampanyalarına destekleri, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında 
eğitim gören öğrencilerimizin uzaktan eğitimle hafızlıklarını tamamlamaları vb. saymakla bitireme-
yeceğimiz faaliyetleri için teşekkürler.   

T A K D İ M



Ülkemizde ve dünyada etkili olan Kovid 19 salgını esnasında okullarımı-
zın pek çoğu uzaktan eğitim, sosyal sorumluluk, dayanışma ve sağlık 
malzemesi üretme konusunda örnek çalışmalar yaptı ve yapmaya da 
devam etti. Yapılan ve süreç içinde yapılacak olan çalışmaları koordi-
ne eden okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve çalışmalarda yer 
alan sevgili öğrencilerimize, sürecin her aşamasında değerli katkılarını 
esirgemeyen saygıdeğer velilerimize yürekten teşekkürler. İmam Hatip 
Okulları dünya ve  ülkemiz tarihinin önemli anında her zamanki gibi üze-
rine düşen sorumluluğu bir kez daha omuzlayarak sosyal sorumluluğun 
ve dayanışmanın en güzel örneklerini toplum vicdanına sunmuştur. Önemsediğimiz bu çalışmaları 
tarihe not düşmek adına imkânlarımız ölçüsünde diğer çalışmalara da haksızlık etmemek için Al-
manak 10. sayımızda siz değerli okuyucularımız için derlemeler şeklinde paylaşmaya çalıştık.

Değerli Okuyucu,
Genel Müdürlüğümüz, İslam dininin temel iki kaynağı olan Kur’an ve Sünneti referans alan bir din 
eğitim ve öğretimiyle öğrencilerimize doğru inanç, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davra-
nış kazandırmayı önceleyen okullarımıza halkımızın teveccühü noktasında afiş, broşür, infografi, 
tanıtım filmi, sosyal medya hesapları vb. tanıtım faaliyetlerine, yayınlarına hız kesmeden devam 
etmektedir. Bu kapsamda ilk sayısını 2017 yılında yayımladığımız ALMANAK yayınımızın 10. sayısını 
siz değerli okuyucuların beğenisine sunuyoruz. 
Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüze bağlı imam hatip okulları çalışma ve uygulamala-
rının yer aldığı ALMANAK 10. sayı içeriğinin bundan sonraki faaliyetlerimize ilham olması dileğimdir.

Değerli Okuyucu,
Din öğretimi ve imam hatip okullarının bugüne kadar geçirdiği çeşitli aşamalarda emeği geçen-
lerden ahirete irtihal etmişlere Allah’tan rahmet diler, hayatta bulunan bütün ilgililere ve hamiyetli 
halkımıza en derin şükranlarımı sunarım.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek eylemlerin 
planlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen yöneticilerimize, ALMANAK yayınımızı takip 
eden siz değerli okuyucularımıza, ALMANAK 10. sayısını yayına hazırlayan yayın kuruluna, genel 
müdürlüğümüz personeline, öğretmen ve öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim gönüllüsü paydaş-
larımıza sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Allah’tan hepimize muvaffakiyetler vermesini diliyorum. 

Nazif YILMAZ 
Millî Eğitim Bakanlığı

Din Öğretimi Genel Müdürü



Şehitlerimize Rahmet,
Gazilerimize Minnet,
Kahramanlarımıza Şükran
                           Duygularımızla!..

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz 15 Temmuz darbe kalkışmanın 4. yıldönümünde mesaj yayımlayarak şe-
hitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet, kahramanlarımızı şükran ile andı; din eğitiminin sağlıklı bir şekilde 
verilmesinin önemine dikkat çekti.

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye’mizin millî birlik ve beraberliğini hedef 
alan hain darbe girişimine milletçe tek yürek karşı duruşumuz, istiklal ve de istikbalimizin bekası nokta-
sında verilmiş destansı bir mücadeledir. 15 Temmuz, milletimizin maruz kaldığı en büyük ihanetlerden 
birinin yıl dönümüdür. Referansını dinden aldığını iddia ederek yıllarca insanlarımızın dinî duygularını sinsi 
emellerine alet eden FETÖ, vatanımıza, millî birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbali-
mize kastetmiştir. Ancak tarih boyu emsalsiz kahramanlıklara imza atmış necip milletimiz o kara gecede 
genci yaşlısıyla, kadını erkeğiyle, yediden yetmişe bu hayâsızca akına karşı gövdesini siper ederek FETÖ 
mensuplarının hain emellerine ulaşmasına izin vermemiş, millî birlik ve kardeşliğine, millî irâdesine sahip 
çıkmıştır.

15 Temmuz hain darbe girişimi açıkça göstermiştir ki; din konusundaki yanlış dinî bilgi birçok bireysel ve 
sosyal soruna neden olmakta, doğru şekilde karşılanmayan her türlü ihtiyaç istismara açık hale gelmekte-
dir. 15 Temmuz acı tecrübesi bizlere, devletin denetim ve himâyesinde verilen sahih din eğitiminin üzerinde 
durmanın ne kadar hayatî önemde olduğunu bir kere daha göstermiştir. Bu noktadan hareketle Din öğ-
retimi Genel Müdürlüğü olarak üzerimize aldığımızın sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü olarak temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki öğrencilere 4. sınıftan 12. sınıfa 
kadar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle; 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Din-Ahlâk-Değerler alanındaki seç-
meli Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgileri dersleriyle; Anadolu imam hatip liseleri 
ve imam hatip ortaokullarında ise hem temel İslam bilimleri dersleri hem de eğitim süreçleriyle sahih dinî 
bilgi verme hususunda azami gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda kemiyeti ihmal etmeden keyfiyeti merkeze 
alan bir anlayışla, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, yaşayacakları çağın bilgisini vermeyi 
ve çağın becerilerini kazandırma amacıyla büyük bir gayret ve çaba gösteriyoruz. Verdiğimiz eğitimle; öğ-
rencilerimizi millî, manevi, ahlaki ve insani değerlere sahip, kendi kültürüyle bütünleşmiş, farklı kültürlerle 
barışık, ülkesine ve insanlığa faydalı olma idealine sahip bireyler olarak yetiştirme noktasında emin adım-
larla ilerliyoruz. Bu gayret bir taraftan sağlıklı din eğitiminin verilmesini temin edip sapkın fikirlerin ortaya 
çıkmasına engel olacak diğer taraftan Batıda hortlatılan İslam karşıtlığının çıkmasına engel olacaktır.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak, 15 Temmuz’un tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri ol-
duğunu unutmamak, unutturmamak ve darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu direniş ruhunu 
canlı tutmak için faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, gözlerini kırpmadan, tankların karşısına dikilen, 
kurşunlara göğsünü siper eden ve şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ga-
zilerimize şükranlarımı sunuyorum. 

15 Temmuz’da yediden yetmişe tarihî destanı yazan necip milletimizin de 15 Temmuz destansı kahraman-
lığını kutluyorum. 



GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
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    Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uluslararası imam hatip okulları öğrencileri ile buluştu. 70’i aşkın 

ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı video konferansta Bakan Selçuk, öğrencileri dinledi. Samimi 
ortamda gerçekleşen sohbette eğlenceli diyaloglar 
kayda geçti. 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un uluslararası 
imam hatip okulları öğrencileri ile yaptığı görüşme-
ye Türkiye’deki tüm Uluslararası İmam Hatip Lisele-
rinden 229 öğrenci ve 65 öğretmen katıldı.

Bakan Selçuk, Uluslararası İmam Hatip Liseleri’nin 
diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu 
belirtti. Öğrencilerin Türkiye’yle uyumu ve dünyayla 
bütünleşmesini çok değerli bulduğunu anlatan Sel-
çuk, “ Sizin için neler yapabiliriz, sizleri nasıl gelişti-
rebiliriz bunun için çalışıyoruz.” dedi.

Gençlere Tavsiyeler

Dünyanın dört bir yanından gelerek eğitim için bir 
süredir Türkiye’de bulunan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a başarılı olmak için önerilerini 
sordu.

Bakan Selçuk, Uluslararası İmam Hatip Okulu
Öğrencileriyle  
Bakan Selçuk, Uluslararası İmam Hatip Liselerinde Öğrenim Gören 

70’i Aşkın Ülkeden 229 Öğrenci ile Video Konferansta Buluştu
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Ali Masangila, “En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak” dedi ve bunun için tavsiye istedi. Bakan Sel-
çuk, “Bunlar kısmet işi.” diyerek ekledi: “ Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk 
almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat 
görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım iler-
lemekte fayda var.”

Amir Ali ise Bakan Selçuk’un karantina günlerini nasıl geçirdiğini merak ediyordu. Selçuk, “Karantina 
günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum.” dedi, “Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etme-

miz lazım. Her zaman zor durumlar-
da bazı insanların fedakarlık yapması 
gerekiyor. Bunu yaptığımız için şükre-
diyoruz.” diye de ekledi.

Kamerunlu Yusuf Adamov ise heye-
candan yerinde duramıyordu. Kendi 
oğlunun adının da Yusuf olduğunu 
söyleyen Bakan Selçuk öğrencinin 
enerjisine hayranlığını dile getirdi. 
Adamov “Siz karantinaya girseydiniz 
normalleşme süreci biraz daha geç 
gelecekti.” deyince Selçuk, öğrenciye 
“Umutlu olun. Güzel olacak.” diye 
seslendi. Kamerunlu Yusuf’un Türkçe 
deyimlere hakimiyetiyle verdiği “Umut 
fakirin ekmeği” cevabı salondakileri 
gülümsetti.

Öğrenciler 2 ayı aşkın bir süredir ailelerinden uzaktaydı. Afganistanlı Naveedullah Nori gibi pek çoğu 
ülkelerine ne zaman geri dönebileceğini merak ediyordu. Bakan Selçuk, bu soruya “Normalleşme aşama 
aşama,kademe kademe oluyor. Tedbirleri alarak bunu bir şekilde kontrol ediyoruz. Allah izin verirse önü-
müzdeki süreç daha da olumlu olacak. Sizin bir an önce rahata ermeniz için ailelerinizle görüşebilmeniz 
için elimizden geleni yapıyoruz ama riske girmeden...” yanıtını verdi.

Konya’da eğitim alan Saad Jowhar’ın ise içinde bulunulan uzaktan eğitim sürecine ilişkin söyleyecekle-
ri vardı. Jowhar, “Bu zor süreçte EBA canlı derslerle açığımızı kapatabildik. Kuşkusuz ki bunda sizin ve 
ekibinizin emeği çok büyük. Sizi bazen babamız, abimiz gibi bazen de derse giren bir öğretmenimiz gibi 
hissediyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk, “Ortak dil olarak Türkçe’de buluşuyor, ortak insani değerleri gerçekleştirecek her işi birlik-
te başarmaya çalışıyoruz. Bizler bu okullarda uluslararası vizyon kazanmak anlamında avantajlıyız. İlerde 
ülkelerimizde Türkiye’nin gönüllü temsilcileri olacağız.” diyen Kırımlı Kamilla Botasheva’nın da müfredata 
dahil edilmesini istediği uluslararası basın, kültür elçiliği gibi bazı dersler için çalışma yapma sözü verdi.
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyesi Dr. Hasan Kavgacı okullarımızda uygulanan ”Yabancı 
Dil Eğitimi” konusunda istişarelerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti.  Ziyarette 

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Dr. Hasan Kavgacı’ya Genel Müdürlüğümüzün tüm yabancı diller 
politikası, MEB 2023 Eğitim Vizyonu Dil Eğitimi doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi-
lendirmede bulundu.

Eğitim Politikaları Daire Başkanımız İhsan Erkul hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip 
liselerinde Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Çince alanında yapılan çalışmalar ile önü-
müzdeki dönemde planlanan çalışmalar ve 2020-2021 öğretim döneminde açılacak olan Fransızca, 
Farsça, İbranice ve Japonca uygulamaları hakkında sunum yaptı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyesi Dr. Hasan Kavgacı ile yapılan görüş alışverişinin ardından 
Genel Müdürlüğümüzün yaptığı;

• Yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliliklerini geliştirmeye yönelik yüz yüze, online
eğitimler ve dil koordinatörleri toplantıları,

• Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan AİHL’lerdeki aracı dilsiz eğitim, yoğun dil etkinlikleri ve uygula-
malı dersler, üniversitelerle işbirliği, yaz takviye eğitimleri kapsamında öğrencilerimiz için gerçekleşti-
rilen yurt içi ve yurt dışı yabancı dil eğitimleri,

• Öğrencilerimizin dört dil becerisini (dinleme, anlama, konuşma, yazma) ölçmeye yönelik yapılan
merkezi ve ortak sınavlar,

• Okullar arasında gerçekleştirilen Arapça Bilgi, Etkinlik ve Türkiye Münazara Yarışmaları,  öğrenci
sempozyumları, Model Birleşmiş Milletler Toplantıları (MUN), Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşki-
latı Zirvesi gibi konulara değinildi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyesi 
Dr. Hasan Kavgacı’nın Genel Müdürlüğümüze Ziyareti  
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyesi Dr. Hasan Kavgacı Okulla-
rımızda Uygulanan Yabancı Dil Eğitimi Konusunda İstişarelerde Bulunmak 
Üzere Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti 
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KOVİD-19 salgını nedeniyle yaşadığımız zorlu süreçte öğrencilerimizin eğitimden 
geri kalmaması için Bakanlığımızca 23 Mart 2020’de başlatılan TRT 

EBA TV uzaktan eğitim yayınları, gün geçtikçe daha çok öğrenciye ulaştı.

TRT EBA TV uzaktan eğitim yayınları kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Ortaokul 
ve İmam Hatip Ortaokulu derslerine yönelik olarak toplam 27 dersten (Temel Dini Bilgiler, Siyer, Fıkıh, 
Hadis, Akaid, Tefsir Hitabet ve Mesleki Uygulama, Dinler Tarihi, Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti, Mes-
leki Arapça 11-12, Arapça 5-8, Arapça 9-10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8; 9-12) konu anlatım video 
çekimleri gerçekleştirildi, yapılan çekimler TRT EBA TV kanallarından yayınlandı.

Genel Müdürlüğümüz Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı koordinesinde TRT Ankara 
ve İstanbul stüdyolarında gerçekleştirilen çekimlerde öğretmenlerimiz gönüllü olarak ders anlatımlarını 
gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilerimizi LGS ve YKS sınavlarına hazırlamak amacıyla da Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi 8 ve 12. sınıflar için birinci dönem kazanımlarını içeren konu anlatımı ve soru çözüm videoları 
çekildi, yapılan çekimlerin hafta sonu yayın kuşağında yayımlanması sağlandı.

Uzaktan Eğitim Çalışmaları

Uzaktan Eğitim Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Etti
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Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ve Daire Başkanlarımızın da katılımıyla 81 ilimizdeki Din Öğretimi 
Birimlerinden sorumlu il müdür yardımcısı/şube müdürlerimizle dijital ortamda 14 Nisan’da toplantı 

gerçekleştirdi. Toplantıda uzaktan eğitim süreci, okullarla irtibatlar, sınav hazırlıkları ve sağlık tedbirleri 
müzakere edildi.

Dijital ortamda yapılan toplantıda okullarımız öğrencilerle iletişimlerini, tecrübelerini ve YKS hazırlıklarını 
müzakere etti.

Din Öğretimi Şube Müdürleri ile 
Dijital Ortamda Toplantı
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz Din Öğretimi Şube Müdürleri ile 
Dijital Ortamda Buluştu
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Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında görev yapan,

Saygıdeğer Yönetici Arkadaşlarım,

Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım,

Hepimiz yaşamışızdır. Bir dostumuzdan veya değer verdiğimiz ya da önemsediğimiz birinden gelen selam 
bizleri ne kadar sevindirir. Hem selama seviniriz hem de bizi anmasına.

Uzaktan eğitim çalışmalarının devam ettiği bu süreçte, okullarımızın açılmasını heyecanla beklediğimiz 
bu günlerde, sağlık nimeti ile sınandığımız bu dönemde bizden selam bekleyen, haber bekleyen ya da “ 
ne haldesin” diye hal hatır soran bir ses, bir mesaj öğrencilerimiz için elbette çok kıymetlidir. Diyorum ki; 
“Geliniz kendisine ulaşmadığımız, hal ve hatırını sormadığımız öğrencimiz kalmasın.” 

İnanıyorum ki zaten yapıyorsunuz. Ben de sadece gönlümden geçenleri yazmak istedim. Öğrencilerimizi 
sınıf öğretmenlerimiz başta olmak üzere her hafta dönüşümlü olarak o sınıfın dersine giren öğretmen-
lerimiz arayabilirler. Neler yaptıklarını sorabilirler. Hastalar veya vefatlar varsa teselli ederler. Uzaktan 
eğitim faaliyetlerini iyi takip edip edemediklerini öğrenebilirler. Onlara okuma ve ders çalışma planları 
yapabilirler. 

Elbette farklı iletişim vasıtaları ile sanal ortamlarda sınıfların oluşturulduğu, öğrencilerimizle güçlü irtibat-
ların kurulduğunu çok iyi biliyorum. Onun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. 

Benim bu mesajım da sizlere bir selam vermek, sizleri unutmadığımızı belirtmek, hal hatır sormak, dua 
etmek ve dua almak kabilinden görebilirsiniz.

Bu mahiyete hazırladığımız örnek bir çalışmayı da fikir vermesi açısından sizlere mailimizin ekinde ileti-
yoruz.

 “Hastalandığımız zaman bize şifa verecek olan” hastalığın sebepleri de şifası da elinde bulunan Yüce 
Rabbimizden hepinize sıhhat ve afiyet diliyorum...

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem”

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’dan Selam 
Genel Müdürümüz Uzaktan Eğitimin Devam Ettiği 10 Nisan 2020’de 
İmam Hatip Okulu Müdür ve Öğretmenleriyle “Sevdiklerimizden Bir 

Selam Gelse” Başlıklı e-posta Paylaşımında Bulundu 

Nazif YILMAZ 
Millî Eğitim Bakanlığı

Din Öğretimi Genel Müdürü



14

Y
ıl

:4
  
S
a

yı
:1

0
  
 N

is
a

n
-E

yl
ü
l 

2
0
2
0
  
    Türkiye’nin hemen her bölgesindeki imam hatip okullarının katıldığı seferberlikte, gönüllü öğretmen ve 

öğrenciler görev aldı. Bölgelerindeki sağlık kuruluşlarından talep alan okullar üretime geçti. Her okul 
kendi kapasitesine göre günlük belli bir sayıda üretim yaparken, maskeler toplu olarak okulların bulun-
duğu şehirlerdeki hastanelere teslim edildi. Sağlık personellerinin koruyucu siperlik ve maske ihtiyacını 
robotik kodlama sınıflarındaki üretimle karşılayan imam hatip okulları bölgelerindeki hastanelere sağlık 
desteği verdi.

İmam hatip liselerinde robotik kodlama için kurulan atölyeler tıbbi siperlik maske üretim atölyesine dö-
nüştürüldü. Doktorlar ve sağlık personelinin kullanımı için siperlik maske tasarlayan atölyelerde, 3D 
yazıcılar vasıtasıyla siperlik, laringoskop üretimi gerçekleştirdi ve sağlık kuruluşlarına teslim etti.  

Eğitimcilerin ve gençlerin corona virüsle mücadelede seferberliğine Bursa Uluslararası Murat Hüda-
vendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki misafir öğrenciler de destek verdi. Bursa Uluslararası Murat 
Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Her zaman Türk halkının yanındayız. Uzaktan 
eğitimin dışında kalan zamanlarımızda sağlık çalışanlarımıza maske üretiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti her 
zaman bize kucak açtı, bize yardım etti. Biz de bugün elimizden geldiğince onlara karşı vefamızı göster-
mek istiyoruz.” sözleriyle duygularını dile getirdi.  

İmam Hatip Okullarından
Sağlık Çalışanlarına Destek
Corona Virüsle Mücadele İçin Türkiye’nin Dört Bir Yanındaki İmam 
Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri, Sağlık Personelinin Kulla-
nımı İçin Siperlik ve Maske Üretmeye Başladı
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Sağlık personeli için maske ve siperlik üretimi yapan okullarımızdan bazıları: 

Antakya, Hz. Ayşe KAİHL Adana-Çukurova, Hümeyra Ökten KAİHL 
Samsun-İlkadım, Emine Ahmet Yeni AİHL Aksaray, Saadet Güney İHO
Karaman, Prof. Dr. Ömer Dinçer AİHL İstanbul-Bağcılar, Öznur Kahraman İHO
İstanbul, Ataşehir KAİHL İstanbul-Tuzla, Muzafferda Güzide Pulur İHO 
Ankara-Gölbaşı, Milli İrade Uluslararası KAİHL İstanbul-Tuzla, Halil Türkkan İHO 
Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL İzmir-Konak, Şehit Ömer Halisdemir KAİHL 
Düzce Mehmet Akif İnan İHO Karaman, Ömer Dinçer AİHL 
Kütahya Gediz 1 Eylül İHO Karaman,15 Tem. Ş. Muhammet Yalçın KAİHL 
Kastamonu Hüma Hatun KAİHL Konya-Karatay AİHL 
Antalya Kepez Nebi Güney İHO Konya, Mustafa Büyükkaplan Hafızlık AİHL
Isparta Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İHO Konya, Yunak AİHL
Mersin Akdeniz Ahi Evran İHO Konya-Uluırmak, Hürriyet İHO 
Aksaray Güzelyurt AİHL Konya-Selçuklu, Şerife Akkanat İHO
Afyon Şehit Sami Çifci İHO Mersin, Mezitli İHO
Denizli Çameli AİHL Osmaniye, Cahit Zarifoğlu İHO 
Bursa İnegöl AİHL Osmaniye, Mehmet Eminler İHO 
Kahramanmaraş, Kervan Turgut Pekel İHO Samsun, Atakum AİHL 
Kahramanmaraş, Necmettin Erbakan AİHL Sivas, Akıncılar AİHL 
Kahramanmaraş, Hacı Osman Arıkan İHO Tekirdağ, Süleymanpaşa AİHL 
Manisa, Turgutlu AİHL Yozgat-Akdağmadeni, Atatürk İHO
Çanakkale, Biga İHO Amasya-Suluova, Şehit Recep İnce İHO
Bursa-İnegöl, Gaziosmanpaşa İHO Kocaeli-İzmit, Evliya Çelebi KAİHL 
Nevşehir, Recep Tayyip Erdoğan AİHL Kocaeli, Derince KAİHL
Sivas-Şarkışla, 15 Temmuz Milli İrade İHO Kocaeli-Dilovası, Mehmet Akif Ersoy İHO
Bursa, Büyükşehir Roda AİHL Kocaeli-Körfez, Barbaros İHO
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    Anadolu imam hatip liselerinde öğrencilerin kendilerini tercih ettikleri bir alanda geliştirmelerine im-

kân sağlamak üzere fen ve sosyal bilimler, teknoloji, hafızlık, yabancı dil, sanat ve spor alanlarında 
program çeşitliliği uygulanıyor.

Hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıllık lise eğitimine devam edilen Anadolu imam hatip liselerinde aracı dilsiz 
eğitim uygulamasıyla “Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma” becerileri öğrencilere sanki yabancı bir ül-
kedeymiş gibi sadece hedef dilde uygulamalı derslerde kazandırılıyor.   

Yoğun dil eğitim ve öğretimi almak isteyen öğrencileri için dil hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip 
liselerinde Arapça, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Çince ve Rusça dillerinden biri birinci yabancı dil 
olarak veriliyor. Bu dillere 2020-2021 öğretim yılında Fransızca, Farsça ve Japonca da eklendi. Böylece 
imam hatip liselerinde öğretilen dil sayısı 9’a çıktı.

Dil hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında 20 ders saati birinci yabancı 
dil, 7 ders saati de ikinci yabancı dil öğretimi yapılıyor. Ayrıca 3 saat Türkçe, 3 saat Matematik, 4 saat 
Kur’an-ı Kerim, 2 saat Beden Eğitimi ve Spor, 1 saat Rehberlik dersleri yer alıyor. Mardin’den İstanbul’a, 
14 ilde bulunan hazırlık dil sınıfı programı uygulayan 33 okulda toplam 47 uygulama ve  9 yabancı dil 
bulunuyor.

İngilizce 21 okulda, Arapça 16 okulda, İspanyolca 2 okulda, Fransızca 2 okulda, Almanca 2 okulda, 
Çince 1 okulda, Rusça 1 okulda, Farsça 1 okulda, Japonca 1 okulda okutuluyor.

2020-21 Eğitim Öğretim Yılı 
İmam Hatip Liselerinde 9 Yabancı Dil
İmam Hatip Liselerinde 2020-21 Eğitim Öğretim Yılında 9 Yabancı 
Dil Öğretilecek
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Dil Hazırlık Sınıfı Bulunan Yeni Okullarımız
İstanbul-Bakırköy, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Fransızca eğitimi (30 öğrenci) 
İzmir-Karabağlar, İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Fransızca eğitimi (30 öğrenci)  
İstanbul-Üsküdar, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Japonca eğitimi (30 öğrenci) 
Van-İpekyolu, Van Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Farsça eğitimi  (30 öğrenci)

 için gerekli kontenjanlar ayrıldı.

Ortak Sınavla Final

Ülke genelinde hazırlık sınıfı dil projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde aynı eğitim kalitesini 
yakalamak, verilen yabancı dil seviyesini ölçmek, dil becerilerini artırmak, bu konuda daha verimli ve 
etkili ölçme ve değerlendirme yapabilmek amacıyla her dönem sonunda merkezi ortak sınav uygulaması 
yapılıyor. Bu sınav çoktan seçmeli, kompozisyon ve sözlü olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.

Uygulama Alanı Münazara

Konuşma ve günlük hayata dair pratik dil eğitimi ve dilin sahada kullanımına yönelik önceki yıllarda 6 
Dilde Münazara Yarışması (Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça; ayrıca uluslararası 
Anadolu imam hatiplerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için de Türkçe) düzenlendi.

Okullarımızın kendi imkanlarıyla düzenledikler Model Birleşmiş Milletler Toplantıları ve Uluslararası Mo-
del İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi de öğrenilen yabancı dilin aktif kullanımını sağlamaktadır.
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    İnsanlığın küresel barışa daha çok muhtaç olduğu çağımızda öğrencilerimizi, medeniyet tasavvuru geliş-

miş; millî, manevi, ahlaki ve insani değerlerle kuşanmış; kendi kültürüyle bütünleşmiş, farklı kültürlerle 
barışık; ülkesine ve insanlığa faydalı olma idealinde sahip bireyler olarak yetiştirmenin çaba ve gayreti 
içerisinde olmak Genel Müdürlüğümüz temel politikasıdır.

Anadolu imam hatip liselerimizde öğ-
rencilerin kendilerini tercih ettikleri bir 
alanda geliştirmelerine imkân sağla-
mak ve fen bilimleri, sosyal bilimler, ila-
hiyat, hafızlık, yabancı dil, sanat veya 
spor alanlarında daha yoğun eğitim 
alarak üniversiteye hazırlanmaları ko-
laylaştırmak için Genel Müdürlüğümüz 
koordinesinde “Program Çeşitliliği” 
uygulaması öğrencilerimize eğitimde 
tanınabilecek fırsat ve imkân eşitliğini 
üst düzeyde sunmaktadır. 

Çağımızda bilgi birikimi ve deneyim 
tek başına globalleşen dünyanın ge-
reklerini yerine getirmede yeterli de-
ğildir. Bilgi birikimi ve deneyimlerinizi 

kalıcı ve de anlamlı kılacak bir veya birkaç yabancı dil bilmek gerekmektedir. Ticari alanların gelişmesi, 
eğitim dünyasının farklı yönlere doğru gitmesi, ulaşım imkânlarının 
genişlemesi gibi etkenler yabancı dil eğitimini zorunlu hale getir-
mektedir. Çok iyi okulların en iyi bölümlerinden mezun olunsa da 
profesyonel düzeyde bir dil bilinmiyorsa güzel bir geleceği inşa ede-
mez, başarı merdivenlerini tırmanamaz, mesleğinizde ilerleyemez, 
dört duvar arasına sıkışmış vaziyette yerinizde sayarsınız. Dünya 
uluslarının bilimde, teknolojide, insanlığa fayda ve güzellik nokta-
sındaki gelişimlerini öğrenmek, uluslarla iletişim içerisinde olmak 
yabancı dil bilmenizle mümkündür.  

Ülkemizde resmi ve sivil çalışmalar ekseninde sunulan yabancı dil 
eğitimlerinin pek çok sorunla birlikte ilerlemekte olduğu gözlense 
bile istenilen düzeyde olmadığı da gözden kaçırılmamalıdır. Çeşitli 
dönemlerde gerçekleştirilen yabancı dil eğitimlerinin farklı yönleriy-
le istenen hedeflere kısmen ulaştığı ifade edilebilir. Gerek “Yabancı 
Dil Ağırlıklı Liseler” bünyesinde (halk arasında “Süper Lise” olarak 
ifade edilen liselerimiz) gerek Anadolu ve Fen Liselerinde gerekse 
de Anadolu İmam Hatip Liselerinde farklı tarz ve içeriklerde kurgu-
lanan yabancı dil eğitimlerinde, pratikte kullanılabilen düzeyde ve kalıcı bir yabancı dil birikimine ulaşmak 
için çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.

Anadolu İmam Hatip Liseleri
Anadolu İmam Hatip Liselerimizde

Teoriden Pratiğe Yabancı Dil Öğretimi
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Yabancı dil eğitiminin gerçek manada öğrencilerimize verilmesi amacıyla Anadolu İmam Hatip Liselerin-
deki program çeşitliliği kapsamında yoğun dil eğitim ve öğretimi almak isteyen öğrencilerimiz için Hazırlık 
Dil Sınıfı Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerimiz açılmıştır. Bu okullarımızda Arapça, İngiliz-
ce, Almanca, İspanyolca, Çince veya Rusça dillerinden biri birinci yabancı dil olarak eğitim verilmektedir. 
Bu dillere 2020-2021 öğretim yılında Fransızca, Farsça ve Japonca eklenecektir. Hazırlık sınıfı ile birlikte 
5 yıllık lise eğitimine devam edilen Anadolu imam hatip liselerimizde aracı dilsiz eğitim uygulamasıyla 
“Okuma, Yazma, Dinleme-Anlama, Konuşma” becerileri öğrencilere sanki yabancı bir ülkedeymiş gibi 
sadece hedef dilde uygulamalı derslerde kazandırılmaktadır. Anadolu imam hatip liselerimizde verilen ya-
bancı dil seviyesini ölçmek, dil becerilerini artırmak, bu konuda daha verimli ve etkili ölçme ve değerlen-
dirme yapabilmek amacıyla her dönem sonunda merkezi ortak sınav yapılmaktadır. Konuşma ve günlük 
hayata dair pratik dil eğitimi ve dilin sahada kullanımına yönelik 6. Dilde Münazara Yarışması (Arapça, 
İngilizce, İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça) ve Model Birleşmiş Milletler Toplantıları ile Uluslararası 
Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi de öğrenilen yabancı dilin aktif kullanımını sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin,

• Fen ve sosyal bilimler, temel İslam bilimleri derslerinin yanı sıra uluslararası düzeyde dil eğitimi alma-
larını sağlamak,

• Yabancı dil sorununu çözerek yetişmelerine katkı sunmak ve en az bir yabancı dilde anlayan, konu-
şan, dinleyen ve yazan bireyler olmasına katkı sunmak,

• Millî ve manevî değerlerine sahip, farklı kültürleri tanıyan, uluslararası düzeyde bilgi ve kültür sahibi, 
sosyo-ekonomik gelişmeleri fark eden, İslam dünyası ve Müslüman toplumlar ile sosyal ilişkiler kura-
bilmelerine destek olmak 

Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen yabancı dil öğretimi program, faaliyet ve etkinlik amaçlarının çerçe-
vesini teşkil etmektedir. Öğrencilerimizin ülkesini ve medeniyet coğrafyasını tanıyan, gönül coğrafyamız 
ile sosyal ilişkiler kurabilen, ülkesinin bu coğrafya ile sosyal yakınlığını geliştirebilen, yaşadığı dünyayı 
tanıyan, vizyonu geniş ve yabancı dillerde hâkimiyeti olan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak 
hedeflenmiştir.

Anadolu İmam Hatip Liselerimizde kolaylıkla uygulanabilecek, öğ-
rencilerde kalıcı öğrenmeyi pekiştirecek nitelikte dört dil becerisine 
(dinleme, anlama, konuşma ve yazma) yönelik hazırladığımız “Ana-
dolu İmam Hatip Liselerinde Teoriden Pratiğe Yabancı Dil Öğretimi 
Uygulama Örnekleri” kitapçığında dil öğretiminde kullanılan yöntem 
ve teknikler, ders etkinlikleri yer almaktadır. Etkinlikler her okulda ko-
laylıkla uygulanabilecek, öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi pekiştirecek 
niteliktedir.  

Halkımız tarafından büyük bir ilgiye mazhar olan ve günden güne 
markalaşarak değeri artan imam hatip okullarımızın haklı gururunu 
yaşamak ve de yaşatmak adına, imam hatip okullarını tanıtım amaç-
lı hazırladığımız “Anadolu İmam Hatip Liselerinde Teoriden Pratiğe 
Yabancı Dil Öğretimi Arapça, İngilizce, Almanca, Rusça, Çince, İs-
panyolca, Japonca, Farsça, Fransızca Uygulama Örnekleri” yayını-
nın eğitim camiamız ve geleceğimizin teminatı olan değerli öğrenci-
lerimize faydalı olmasını diliyorum. Nazif YILMAZ 

Millî Eğitim Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürü
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Üniversiteye Doğru Hedef 2023 okul müdürleri toplantısına Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Daire 
Başkanları İhsan Erkul, Dr. Ahmet İşleyen,  Hedef 2023 Genel Müdürlük Koordinatörleri ve 38 ilden 

113 okul müdürü katıldı.

Toplantı 16 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımız e-konferans sistemi üzerinden düzenlendi. Toplantıda 
uzaktan eğitim sürecinin yönetilmesi, canlı sınıf uygulaması, EBA Akademik Sistemi, öğretmen, öğrenci 
ve velilere yönelik rehberlik ve motivasyon çalışmaları, üniversiteye hazırlık çalışmalarının uzaktan eği-
timle yönetilmesi, Hedef 2023 eylem planları kapsamında genel müdürlük beklentileri gündeme alındı.

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, uzaktan eğitim sürecinde okul müdürleri ve öğretmenlerin öğrenci ve 
velilerle iletişim halinde olmasının, belirli bir program dahilinde eğitim öğretim sürecinin organize edil-
mesinin ve verimli bir zaman yönetimi konusunda rehberlik ve motivasyon desteğinin önemini vurguladı. 
Dijital ortamda düzenlenmiş olan toplantıda okul müdürlerimiz uzaktan eğitim sürecinde yürütmüş ol-
dukları çalışmaları, öğrenci ve velilerle olan iletişimlerini, uzaktan eğitim tecrübelerini paylaşıp, eğitim 
müzakerelerinde bulundu. 

Üniversiteye Doğru Hedef 2023
Üniversiteye Doğru Hedef 2023 Okul Müdürleri Toplantısı 
Dijital Ortamda Gerçekleştirildi



23

G
E

N
E

L
 

M
Ü

D
Ü

R
L

Ü
K

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi
Okul-Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık 

Projesini Uygulayan Okullarımızın Yöneticileri ile Toplantı  

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Eğitim 
Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje 
Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Murat Karaka-
ya, Genel Müdürlüğümüz personeli Bahattin 
Güneyin, Ahmet Turan ve Zeynep Olgun’un 
katılımı ile Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık 
Projesi kapsamında öğrenci seçim süreci; 
hafızlık ön hazırlık eğitimi; KTS Hafızlık Mo-
dülü ile öğrencilerin hafızlık ders takip du-
rumu, ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri 
ve veli seminerleri; 8. sınıftan mezun olacak 
öğrencilerimizin akademik gelişim ve bir üst 
öğrenime hazırlık süreci ile okullarımızda 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hak-
kında online bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalış-
malar, hafız öğrencilerimizin geleceği ve bu projenin geliştirilmesi için planlanan uygulamalar hakkında 
bilgi verildi.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesini uygulayan imam hatip okulları yöneticilerinin görüşleri alındı, 
istişare ve değerlendirmeler gerçekleştirildi. Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Örgün Eğitimle Birlikte Ha-
fızlık Projesini uygulayan imam hatip okullarımızın yöneticilerine, süreçte emeği olan öğretmenlerimize 
ve personele teşekkür etti.
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Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ve Daire Başkanlarımız 81 ilimizdeki İmam Hatip Liseleri Meslek 
Dersleri Zümre Başkanlarının katılımıyla 29 Nisan 2020 günü saat 14:00 te, Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Dersi il zümre başkanları ile saat 15:30 da Bakanlığımız e-konferans sistemi üzerinden webinar  
toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılarda uzaktan eğitim süre-
ci, okullarla irtibatlar, sınav hazır-
lıkları ve EBA eğitim materyalleri 
müzakere edildi. 

Genel Müdürlüğümüzce öğret-
menlerimiz için geliştirilen internet 
siteleri ve içerikleri hakkında bilgi 
verildi. Öğretmen ve öğrencilerimi-
ze daha kolay ulaşmak için genel 
müdürlüğümüz sosyal ağ hesapla-
rının tanıtımı yapıldı.

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, 
uzaktan eğitim sürecinde okul mü-
dürleri ve öğretmenlerin öğrenci ve 
velilerle iletişim halinde olmasının, 
belirli bir program dahilinde eğitim 
öğretim sürecinin organize edilmesinin ve verimli bir zaman yönetimi konusunda rehberlik ve motivasyon 
desteğinin önemini vurguladı.

Dijital ortamda düzenlenmiş olan toplantıda il zümre başkanları okullarda yaşanan sorunları genel mü-
dürümüz ve ilgili daire başkanlarımıza ileterek, eğitim müzakerelerinde bulundular.

81 İlin Zümre Başkanları ile Dijital 
Ortamda Toplantı
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, 81 İlin Zümre Başkanları ile Dijital 
Ortamda Toplantı Yaptı
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Kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesi üzerine acil kan bağışı çağrısı yapan  ve kan bağışı kam-
panyası başlatan Türk Kızılay’ına Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden des-

tek geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ra-
mazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılayın çağrısı 
üzerine kan bağışı kampanyası başlattı.

Genel Müdürlüğün internet sitesindeki açıkla-
mada, “İmam hatip okulları, öğretmenleri, velileri, mezun-
ları ve gönüllüleriyle kan bağışı seferberliğinde hastalara 
can, yakınlarına umut oluyor. Ülke genelinde imam hatip 
ortaokulu ve Anadolu imam hatip liseleri müdürlükleri, öğ-
retmen, veli, mezun ve gönüllüleriyle kampanyada aktif rol 
alarak zor günlerde halkımızın yanında yer almaktadır.” 
denildi.

Genel Müdürlüğümüz ÖNDER  ve Kızılay iş birliği ile Ko-
vid-19 Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu günler-
de hastalara destek olmak amacıyla İmam Hatip Okulları; 
öğretmenleri, velileri, mezunları ve gönüllüleriyle kan ba-
ğışı seferberliğine başladı. Ülke genelinde pek çok imam 
hatiplinin “Hastalarımıza kan oluyoruz, can oluyoruz; ya-
kınlarına umut”  sloganı ile  destek verdiği kampanyaya 
destek çığ gibi büyüdü.

#İyilikKanımızdaVar 
Genel Müdürlüğümüzden Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına 

Anlamlı Destek  #İyilikKanımızdaVar
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Youtube Kanalı Koordinatörleri 
(Genel Müdür, Daire Başkanları)

Kategoriler Muhteva Koordinatör 

Genel Müdürlüğümüzden

Genel Müdür ve Daire Başkanlarının mesajlarını, konferans ve 

seminerlerini ya da genel politikalarımızla ilgili misafir hocaların ve 

akademisyenlerin konuşmalarını içeren videolar,

 

Oğuzhan ÖZKAN 

 

Bilgi Hazinesi

DKAB, Seçmeli Dersler ve İHL Meslek Dersleri müfredatı 

merkezinde öğrencilerimizin ilgi duydukları, öğrenmek istedikleri 

veya merak ettikleri konularda öğretmenlerin, akademisyenlerin ve 

uzmanların bilgilendirme içerikli kısa videoları,

 

Dr. Yusuf AKBAŞ 

Dr. Ahmet İŞLEYEN 

 

Eğitimde Bu Hafta

Genel Müdürlüğümüzün alanında Bakanlığımızca, Genel 

Müdürlüğümüzce ya da okullarda hafta içi gerçekleştirilen 

faaliyetlerin bilgisini içeren videolar

 

Mustafa YILDIZ 

Akademik Destek ve 

Rehberlik
Öğrencilerimizin sınav hazırlıkları ve rehberlik faaliyetleri, Hedef 

2021 ve Hedef LGS bağlamında destekleyen videolar,

 

İhsan ERKUL 

 

Medeniyet Bilinci 

Seminerleri

Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın öncülüğünde Medeniyet Araştırmaları 

Merkezi (MEDAR) ile illerimizde gerçekleştirilen “Medeniyet 

Bilinci Seminerleri” konuşmaları ve belgesel videoları,

 

Uğur TECİR 

Nasıl Öğretelim?

DKAB, Seçmeli Dersler, Arapça ve İHL Meslek Dersleri’nin her 

birisinin ünite veya konu bazlı ele alınarak nasıl öğretileceği, hangi 

materyallerden yararlanılacağını içeren öğretmenlere yönelik 

“Yöntem ve Teknikler ile Materyal Kullanımı”’nı muhtevi videolar,

 

 

Dr. Ahmet İŞLEYEN 

Okullarımızdan
Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarının okul 

yönetimi merkezli gerçekleştirdikleri projeler, tanıtım filmleri ve 

faaliyetleri içeren videolar,

 

Mustafa YILDIZ 

Öğrencilerimizden

Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları 

öğrencilerinin bireysel veya grup olarak gerçekleştirdikleri ya da 

katıldıkları bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal 

çalışmalarının videoları,

 

 

İhsan Erkul 

Öğretmen ve 

Yöneticilerimize
DÖGEP, ÖGEP ve YÖGEP kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları 

içeren videolar,

 

İhsan ERKUL 

Yabancı Dil Etkinlikleri Anadolu imam hatip liselerinde Yabancı Dil Öğretimi bağlamında 

yapılan ulusal ve uluslararası eğitim etkinliklerini içeren videolar

 

İhsan ERKUL 

Veri Girişi ve Teknik Daire Başkanlarınca uygun görülen içeriklerin yüklenmesi Oğuzhan ÖZKAN 

Teknik Sorumlu Koordinasyon Cihat YALÇIN 

https://www.youtube.com/channel/UC5RI3j1c7LRWnQVVfnJUjHg

Genel Müdürlüğümüz Youtube Kanalı Açıldı
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin evlerinde kültürel ve sosyal etkinliklerden 
uzak kalmaması,  ailesi ile birlikte kaliteli vakit geçirmesi için etkinlik ve çalışmaları eve taşıyan uy-

gulamalar geliştirildi.

Etkinlik ve çalışmalar ailenin tüm fertlerini de içine alacak şekilde hep birlikle yapıldı. Anne babaların 
çocuklarının eğitimlerinde aktif rol almaları, çocuklarla oynamaları, onlarla birlikte öğrenmeleri,  çocuk-
ları psikolojik, sosyal ve akademik açıdan olumlu etkileyecektir.

Hazırladığımız çalışmaları sevgili öğrenci ve değerli velilerimizin istifadesine sunduk.

40 Hadisle Peygamberimizi Örnek Alıyoruz 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Hadis.aspx

40 Ayetle Kuran’ı Kerimden Öğüt Alıyoruz 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Ayet.aspx

Kültürel ve Sosyal Etkinliklerde Devamlılık

Evde Etkinlik Programı ile Çalışmalarımızı Eve Taşıdık 

40 Şair 40 Şiirle Gönülden Okuyoruz  

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Sair40Siir.aspx

40 Kavramla Kavramlarımızı Daha İyi Anlıyoruz

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Kavram.aspx

Okuyan 7’lerle Kitaplarla Dost Oluyoruz 

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

40 Atasözü Osmanlıca ile Atalarımızı Anlıyoruz 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Atasozu.aspx
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    21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması hedefi ile program çeşitliliğine giderek çok çeşitli alanlarda 

eğitim veren Anadolu imam hatip liseleri teknoloji alanında da eğitime adım attı. İstanbul/
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitime başlaya-
cak, “yeni ortaöğretim tasarımının” ilk defa pilot olarak uygulanacağı okulumuzda teknoloji ve fen lisesi 
programları uygulanacak. “Gelecek Teknolojide, Teknoloji Geleceğin Okulunda” şiarıyla açılan okulda 
öğrenciler oluşturulacak teknoloji programında yer alabilecekler.  

 
Üç Dilde İletişim Becerisiyle Dünya-
ya Açılıyoruz

Hazırlık sınıfında öğrenciler İngilizce’yi 
dilin dört temel becerisine göre Türk ve 
yabancı öğretmenler eşliğinde “aracı 
dilsiz”  eğitim yaklaşımıyla uluslararası 
düzeyde öğrenme imkânına sahip ola-
caklardır. İngilizce ile beraber Arapça 
ve isteğe bağlı olarak Çince ya da Ja-
ponca dillerinden birini öğrenme imkâ-
nı sunulmaktadır. Dilin daha iyi öğreti-
lebilmesi adına yurt içi ve yurt dışı dil 
kampları ve “Tutarial” sistemle birebir 
eğitim uygulaması yapılacaktır.

Anadolu İmam Hatip Liselerinde Yeni Dönem
Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi  
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Bilim ve Teknolojide Öncü Nesiller

Hazırlık sınıfından itibaren başlayacak olan teknoloji eğitimimizde tasarım, ileri robotik, nesnelerin inter-
neti, yazılım teknolojileri, yapay zekâ, havacılık ve uzay teknolojileri gibi dersler bulunmaktadır. Fen lisesi 
programımızda STEM eğitim modeli hayata geçirilecek olup öğrenciler üst düzey laboratuvar deneyimi 
gerçekleştirebileceklerdir.  

Akademik Eğitimimizle Üniversite-
ye Hazırız

Öğrencilerimiz okulumuzda seçkin 
akademik kadro, bireysel danışmanlık 
ve koçluk sistemi ile birebir takip edi-
lecek, periyodik deneme sınavları ve 
akademik öğrenmelerle desteklenerek 
yükseköğretime hazırlanacaktır.

Özel İmkânlarımız

Okulumuz, barınma/yurt imkânı, ferah 
yemekhanesi, kafeteryası, tam dona-
nımlı spor salonu, 250 kişilik konferans 
salonu, mescidi, nitelikli kütüphanesi 
ve özgün laboratuvar ve atölyeleriyle 
öğrencilerine eşsiz imkânlar sunacak-
tır. Akademik ve teknolojik yönden iyi 
yetişmiş dijital çağa hazır, Türkiye’nin 
milli teknoloji hamlesine katkı sunabi-
lecek gençlerin yetiştirilmesini hedefle-
yen okulumuzda değerler ve 21. yüzyıl 
becerileri kazandırılarak öğrencilerimiz 
geleceğin mesleklerine hazırlanır.
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• Öğrencilerimizde inancımız, tarihimiz ve kültürümüzde Kudüs’ün yeri ile ilgili farkın-
dalık oluşturmak

• Öğrencilerimizi Kudüs hakkında araştırma yapmaya teşvik etmek ve bu konuda bil-
gilerini zenginleştirmelerine fırsat oluşturmak

• Öğrencilerimizin düşünce ufuklarında, Kudüs’ün inancımızdaki ve medeniyetimizdeki 
yerine dikkat çekmek

• Öğrencilerimizin düşüncelerini kaleme alarak yazma becerilerini geliştirmelerine 
katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı İmam 
Hatip Liselerinde okuyan öğrenciler arasında ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın 
da içinde bulunduğu Kudüs şehri konulu yarışma düzenlendi. Türkiye geneli Anadolu 
imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen “Kudüs” konulu “Kısa Hikâye Yarış-
ması”nın ödülleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Haziran 
Salı günü saat 14:30’da youtube kanalından yapılan canlı yayın töreniyle sahiple-
rini buldu. Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Kudüs konulu kısa hikâye yarışması 
ödül töreni Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın da katılımlarıyla gerçekleştirildi. “Se-
nin Şehrin Senin Hikâyen” başlıklı yarışmanın youtube kanalından yapılan canlı yayın 
ödül töreninde Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, yarışmaya gönderilen hikâyelerde Kudüs’e olan aşkı, 
sevdayı, muhabbeti, onurlu duruşu, mücadele azmini, bilincini gördüğü yorumunda bulunarak, “Bi-
zim istediğimiz de tam olarak buydu. Çünkü imam hatip nesli öteden beri bir davaya gönül vermiş ve 
gerektiğinde onun için her şeyini feda edecek hassasiyete sahip bir nesil. Tüm velilere, okullarımıza, 
öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sevda, mücadele bitmesin.” ifadelerini kullandı.

Kazananlara Kudüs ziyareti ile çeşitli ödüllerin verildiği yarışmada, 

BİRİNCİLİK      Adana-Çukurova, Hümeyra Ökten Kız AİHL’den Asude Çıraklı, 

İKİNCİLİK        Trabzon Kız AİHL’den Aslıhan Akkuş, 

ÜÇÜNCÜLÜK  İstanbul, Henza Akın Çolakoğlu AİHL’den Emre Dokumacı ödülünü aldı.

“Senin Şehrin Senin Hikâyen” Kudüs

“Kudüs” Konulu “Kısa Hikâye Yarışması”
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Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonundaki he-
defler arasında “Başta alan dersleri olmak 

üzere çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yöne-
lik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve okullarımız 
arasındaki başarı farklılıklarının azaltılması” yer 
almaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesine yö-

nelik başta KTS olmak üzere önemli çalışma-
lara imza atan Genel Müdürlüğümüz İmam 
Hatip Liselerine yönelik sınav hazırlıklarına 
tüm dünyayı saran Kovid-19 Salgınına rağ-
men devam etti.

Öğrencilerin pandemi nedeniyle okulların tatil olması ve sınav maratonundan kopmaması için Hedef 
2020 koordinatörleri gerekli düzenlemeleri yaparak öğrencilerin denemeleri evlerinde çözmelerini sağ-
ladı. Denemeler 12.sınıf öğrenci adreslerine kargo ile gönderildi. Uygulanan denemeler sonrasında op-
tikler veliler tarafından okula teslim edildi. Denemelerin sonuçları öğrenci koçları  ve rehber öğretmenler 
önderliğinde dijital ortamda yapılan konferanslarla  takip edildi. Sınav soruları öğretmenler tarafından 
çözüldü, değerlendirmeler yapıldı. Böylece oluşturulan deneme takvimi ile öğrencilerin sınav sürecinden 
kopmaması amaçlandı. 

Anadolu İmam Hatip Liseleri 
Sınav Hazırlıkları ve Deneme Sınavları

KOVİD-19 Salgını İmam Hatip Liseleri 
Sınav Hazırlıklarını ve Deneme Sınavlarını Engelleyemedi 
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Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ve Daire Başkanlarımız 81 ilimizdeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Dersi Zümre Başkanlarının katılımıyla 7 Mayıs 2020 günü saat 13.00’te Bakanlığımız e-konferans 

sistemi üzerinden webinar toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Akbaş, DKAB Öğretmenleri ve İlahiyat Fakülte-
lerinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay sonuçları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda daire başkanlarımız Ahmet İşleyen ve Oğuzhan Özkan tarafından uzaktan eğitim süreci, 
okullarla irtibatlar, sınav hazırlıkları ve EBA eğitim materyalleri müzakere edildi. Genel Müdürlüğümüzce 
öğretmenlerimiz için geliştirilen internet siteleri ve içerikleri hakkında bilgi verildi. Öğretmen ve öğrenci-
lerimize daha kolay ulaşmak için genel müdürlüğümüz sosyal ağ hesaplarının tanıtımı yapıldı.

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrenci ve velilerle iletişim 
halinde olmasının, belirli bir program dahilinde eğitim öğretim sürecinin organize edilmesinin ve verimli 
bir zaman yönetimi konusunda rehberlik ve motivasyon desteğinin önemini vurguladı.

Dijital ortamda düzenlenmiş olan toplantıda il zümre başkanları okullarda yaşanan sorunları genel mü-
dürümüz ve ilgili daire başkanlarımıza ileterek, eğitim müzakerelerinde bulundular.

DKAB Dersi Zümre Başkanlarıyla 
Dijital Ortamda Toplantı
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz 81 ilimizdeki Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Dersi Zümre Başkanlarının Katılımıyla Dijital Ortamda Top-
lantı Gerçekleştirdi 
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Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Model OIC Kulübü öğrencileri tarafından 20-23 Mart 2020 tarih-
lerine yapılması planlanan ancak COVID-19 pandemisi sebebiyle Kasım ayına ertelenmiş olan zirve 

akademik panellerini online  olarak 20 Nisan itibariyle Zoom platformundan gerçekleştirdi.

Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi pek çok ülkeden gelen lise seviyesindeki öğrencilerin 
katılımıyla dünyada ilk olma özelliği taşır. Zirvede, katılımcıların uluslararası siyasi tartışmalarda bu-
lunarak, dünyanın ve İslam dünyasının sorunlarına olan farkındalıklarının artırılması, öğrencilerimizin 
mensubu olduğu kültürü temsil edebilmesi, temsil ettiği ülkenin politikası çerçevesinde çözüm önerileri 
sunabilmesi ve yabancı dil hâkimiyetlerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Üçüncüsü gerçekleşecek olan etkinliğe geçen yıl Türkiye genelinden 15 Arapça hazırlık sınıfı olan AİHL, 
9 uluslararası öğrenci alan UAİHL, 2 AİHL ile 56 ülkeden çok sayıda öğrenci katılmıştı.

Katılımcı delegelerin Kasım ayındaki zirveye şimdiden iyi bir şekilde hazırlanması için online akademik 
paneller yine 20 Nisan itibariyle Zoom platformunda oturumlar  üzerinden başlatıldı. Tamamı İngilizce ve 
Arapça olarak gerçekleştirilen zirve 20 Nisan’da ICYF (İslam İşbirliği Gençlik Formu) Başkanı Taha Ay-
han’ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdi. 30 Nisan’da Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz  “İslam 
Şehirlerinde İslami Kültürün ve Kimliğin Canlandırılması” konulu panelini Arapça gerçekleştirdi.

Yapılan panellere 21 Nisan’da İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk “İnsan Hakla-
rı ve İslam”, 24 Nisan’da Hassan Bin Imran “Kudüs-İ Şerif ve Filistin”, 28 Nisan’da Dr. M. Evren Tok 
“Küresel Isınmaya Karşı Atılabi-
lecek Adımlar”, 5 Mayıs’ta YTB 
Başkanı Abdullah Eren “Avrupa 
ve Amerika’da Yaşayan Müslü-
manların Yüzleştiği Sorunlar”, 
9 Mayıs’ta Dr. Abdullah Maruf 
“Kudüs’ü Şerif Davası”  konuları 
ile katıldılar.

16-17 Mayıs tarihlerinde öğ-
rencilerimiz eğitim oturumlarını 
gerçekleştirdi. Beyoğlu Anado-
lu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 
tarafından gerçekleştirilen etkin-
likler 200’den fazla delege, pek 
çok öğrenci ve okulun online ka-
tılımıyla devam etti.

Uluslararası Model İslam İş Birliği Teşkilatı Zirvesi
Uluslararası Model İslam İş Birliği Teşkilatı Zirvesi Panelleri 

Online Devam Etti
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Covid-19 salgını nedeniyle Kızılay kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesine kayıtsız kalmayan 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün kan bağışı seferberliğine destek çığ gibi büyüdü.

Bakanlık Merkez Teşkilatından Büyük Destek

Bakanlık birimleri, gerek sosyal medyadan destek çağrısı yaparak gerek kan bağışında bulunarak zor 
günlerde gerçekleştirilen kampanyaya destek verdi.

81 İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Koordinasyon ve Destek

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri gerek sosyal medyadan destek çağrısı yaparak gerek kan bağışında 
bulunarak zor günlerde gerçekleştirilen kampanyada koordinasyon sağladı.

İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Kan Bağışı Seferberliğinde Öncü

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda imam hatip ortaokulu ve Anadolu İmam hatip 
liseleri müdürlüklerinin öğretmen, veli, mezun ve gönüllüleri kampanyada kan bağışında bulunarak ve 
kampanyanın tanıtımında aktif rol alarak zor günlerde milletimizin yanında yer aldı.

Genel Müdür Nazif Yılmaz, Kampanyaya Destek Olmak İçin Çapa Kan Bağış Merkezinde Kan 
Verdi

Kampanyaya yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Genel Müdür Nazif Yılmaz, “Genel Müdür-
lüğümüz, ÖNDER ve Kızılay çağrısıyla Üsküdar’da başlayan kıvılcımın ilhamıyla 81 ilde imam hatip okul-
larındaki kan verme seferberliği 7 Mayıs 2020 Perşembe günü İl Millî Eğitim Müdürlerimizin öncülüğünde 
taçlandırıldı.  Meydanlarda arkadaşlarımız hem çağrıda bulundular hem de kan merkezlerinde bağışta 
bulundular. ‘Canımızı verdiğimiz ülkemiz için kanımızı da veririz.’ diyoruz. Ülkemiz insanları için bizler iyilik 
yarışında varız. Bu yarışı gücümüz yettiği kadar devam ettireceğiz. Bu süreçte anlamlı çağrıydı bu. Ben de 
saat 23.00’te İstanbul Çapa Kan Merkezinde kan bağışında bulundum” dedi.

Hastalarımıza Kan Oluyoruz, Can Oluyoruz; Yakınlarına Umut

İmam hatip okulları; öğretmenleri, velileri, mezunları ve gönüllüleriyle kan bağışı seferberliğinde hastalara 
can, yakınlarına umut oluyorlar.

Genel Müdürlüğümüzden Kızılay’ın 
Kan Bağışı Kampanyasına Destek
Genel Müdürümüz Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek 
Olmak İçin Çapa Kan Bağış Merkezinde Kan Verdi
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Konya İnsan Mektebi Projesi 
kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen “Eğitim Buluşmaları” programının konuğu 

oldu.

21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen programa, Konya İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, il millî 
eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri ile imam hatip lise ve ortaokullarımızın yöneticileri 
de katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürümüz konuşmasında Türkiye’de ve Konya şehrinde “din öğretimi” kapsa-
mında yapılan önemli proje ve çalışmalardan hareketle imam hatip lise ve ortaokullarımızın önemine 
değindi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de programa konuk olmayı kabul ederek bilgi ve tecrübele-
rini kendileriyle paylaşan Nazif Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

Genel Müdürümüz “Eğitim Buluşmaları”nın 
Konuğu

Din Öğretimi Genel Müdürümüz 
“Eğitim Buluşmaları”nın Konuğu Oldu
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• Fen ve Sosyal Bilimler ile Temel İslam Bilimleri eğitiminin birlikte verildiği, üniversitelerin bütün alan-
larına öğrenci yetiştiren Anadolu imam hatip liselerini öğrenci ve velilere doğru tanıtmak.

• İmam hatip okullarının misyon, vizyon ve hedeflerine uygun olarak iş birliğine dayalı tanıtım ve faali-
yetlerinde bulunarak okulların tanınırlığı ve marka değerini artırmak,

• 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program Çe-
şitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, 
Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık proje ve programları hakkında kamuoyunu 
bilgilendirmek,

• Kendi kurum kültürünü oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan, ortaokullarla aynı programı uy-
gulamakla birlikte Arapça, Siyer ve Kur’an-ı Kerim eğitimi yanı sıra mânevî değerlerin küçük yaşta 
kazandırılmasına imkan sağlayan, örgün eğitimle birlikte hafızlık ve yabancı dil projeleri ile ilgi ve 
kabiliyetlerine göre öğrencileri ortaöğrenime yetiştiren İmam Hatip Ortaokulları hakkında velileri bil-
gilendirmek amacıyla Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Okul Tanıtım Faaliyet-
leri Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Uygulama kılavuzu, imam hatip okullarının tanıtılmasına yönelik 
faaliyetlerle ilgili usûl, esas ve çalışmaları kapsamaktadır.

Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Okul Tanıtım Faaliyetleri Uygulama Kılavuzu her 
okulun web adresinde 

- Okulun Tarihçesi ve Okul Logosu

- İlçe, İl, Ülke ve Uluslararası Başarıları

- Tanıtım Filmi

- Tanıtım Sunusu

- Tanıtım Afişi ve Tanıtım Broşürü

- Sosyal Medya Hesapları (Instagram, Twitter, Facebook,Youtube)

- İşbirlikleri ve Ortak Yürütülen Projeler

- Basılı veya Dijital Dergiler/Yayınlar- Dijital Ortamlarda Söyleşiler

- Öğrencilerin Hazırladığı 2-3 dakikalık kısa tanıtım videoları

AİHL/İHO Tanıtım Faaliyetleri 
Uygulama Kılavuzu
KOVİD-19 Pandemi Süreci Nedeniyle Güncellenen “AİHL/İHO Tanı-
tım Faaliyetleri Uygulama Kılavuzu”  Yayınlandı
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bölümleri/çalışmalarının yer alması ve sosyal medyada paylaşılması ve Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğümüzün 

https://dogm.meb.gov.tr

http://dinogretimi.meb.gov.tr

http://dkab.meb.gov.tr

http://dogm.eba.gov.tr

http://hafiz.meb.gov.tr

http://religiouseducation.meb.gov.tr

web sayfalarından yararlanılarak veli ve öğrencilerin bilgilendirilmesini hedeflemektedir. 
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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde yaşadıklarını dinlemek, fikirlerini, önerilerini almak 
için gençlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde YKS ve LGS hazırlık sürecindeki genç-

lerle, fen lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Ziya Öğretmen, bu kez imam hatip lisesi öğrencileri ile 
dijital ortamda buluştu. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerle gerçekleştirilen sıcak ve eğlenceli sohbete 
türküler de eşlik etti.

“Ziya Öğretmen ile İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Buluşması”nda Bayburt’tan Düzce’ye; Diyarbakır’dan 
İstanbul’a 81 ilden yüzlerce genç yer aldı. 

“Sizlerle buluşup fikirlerinize başvurmak istedim.” diyen Ziya Öğretmen, gençlerin ülkeye kattığı fikri zen-
ginliğin ve önerilerinin çok değerli olduğunu belirtti. 

Salgın döneminde tüm vakitlerini evlerinde geçiren gençler EBA’nın daha da zenginleşmesi için kitap 
kulüpleri, yabancı dil dersleri, hobilere yönelik kurslar gibi öneriler sundular... Bakan Selçuk, tümünün 
gerçekleşeceği müjdesini verdi. Selçuk, hızla hayatımıza giren uzaktan eğitimin bundan sonra da eğitim 
sürecinin ayrılmaz bir parçası olacağını belirterek “Süreçte edindiğimiz tecrübe yüz yüze eğitimin muhak-
kak suretle olması gerektiğini ama uzaktan eğitimin de buna eklenmesinin faydalı olduğunu yani karma 
bir modele ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma 
bir modele doğru yöneliyor. Türkiye’nin de burada yerini alması kaçınılmaz. Yaz döneminde EBA’da İngi-
lizce dersleri devam edecek. Başlangıç seviyesinde içerikler olacak. Hobilerinize yönelik içerikler olacak. 
Sizin dilediğiniz her şeyi oraya taşıma gayretindeyiz.” diye konuştu. 

22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen sohbetin saati, 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma serbestisi-
ne rastlamıştı. Bayburt’tan İbrahim Kurban, ne Bakanla sohbetten ne de dışarıda vakit geçirmekten vaz-
geçmek istememişti. Kullandığı otomobilin içinden selamladı herkesi. “Bugün bize izin olduğu için şehir 
merkezine geldim. Dışarıda da gürültü vardı oradan konuşamazdım arabaya bindim.” dedi. İbrahim’in 
samimi tavırları herkesi gülümsetti. Bakan Selçuk, İbrahim’e ehliyeti olup olmadığını sordu. İbrahim, 
18’ini doldurur doldurmaz ehliyet aldığını anlattı. 

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ise geleneksel müziğimize gönül veren öğrencilerin 
sürprizi vardı... “Bayram o bayram olur” ilahisi ve Neşet Ertaş’ın ünlü eseri “Yalan Dünya”yı seslendirdiler.

Bakan Selçuk, İmam Hatip Lisesi 
Öğrencileri ile Buluştu
Bakan Selçuk İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
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Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz baş-
kanlığında Daire Başkanları ve Genel 

Müdürlük personelinin katılımıyla yapılan 
toplantıda pandemi süreciyle ilgili durum de-
ğerlendirmesi dijital ortamda yapıldı.

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, uzaktan eği-
tim sürecinde, belirli bir program dahilinde 
eğitim öğretim sürecinin organize edilmesi-
nin ve verimli bir zaman yönetimi konusunda 
rehberlik ve motivasyon desteğinin önemini 
vurguladı. Bu süreçte fedakârca çalışan per-
sonele teşekkür etti. 

Daire Başkanlarımız tarafından uzaktan eği-
tim süreci, okullarla irtibat, sınav hazırlıkları, 
EBA eğitim materyalleri, uluslararası Anado-
lu imam hatip liseleri pansiyonlarındaki ya-
bancı uyruklu öğrenciler ve söz konusu öğrenciler için yapılan çalışmalar anlatıldı.

Toplantı Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen internet siteleri ve içerikleri hakkında bilgi verildi. Öğretmen 
ve öğrencilerimize daha kolay ulaşmak için Genel Müdürlüğümüz sosyal ağ hesaplarının tanıtımı yapıldı. 

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz 
Başkanlığında Toplantı

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz Başkanlığında Genel Müdürlük 
Personeliyle Dijital Ortamda Toplantı  
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Din Öğretim Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz,  Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul’un katılım-
ları ile  hafızların eğitim gördüğü Anadolu  imam hatip liseleri okul müdürleri ve koordinatörleri  ile 

yetenek sınav süreci  ve uygulamaları, okullarımızda uygulanan güzel örnekler, karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri ile ilgili internet ortamında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Genel Müdürlüğümüzce “Hafız” öğrencilerin öğrenim gördüğü program kapsamında uy-
gulanan programın geleceği ve geliştirilmesi için planlanan uygulamalar ile ilgili bilgi verildi. Genel 
Müdürümüz Yılmaz, toplantıya katılan ve sahada emek sarf eden idareci ve öğretmenlere motivasyon 
desteğinin önemini vurgulayarak bu süreçte fedakârca çalışan personele teşekkür etti.

Hafızların Eğitim Gördüğü
Anadolu İmam Hatip Liseleri  
Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri İdarecileri 
ve Koordinatörleri ile Toplantı Gerçekleştirildi
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Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar 
Programı uygulanan imam hatip okul-

larında öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri ve 
eğitimi verecek öğretmenlerin uzmanlık alan-
larına göre Hüsn-i hat, Tezhip ve Ebru sanat-
ları ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yıl-
maz ve Eğitim Politikaları Daire Başkanı İh-
san Erkul’un katılımları ile Mûsikî, Gelenek-
sel ve Çağdaş Görsel Sanatlar programlarını 
uygulayan Anadolu  İmam hatip liseleri okul 
müdürleri ve koordinatörleri  ile yetenek sı-
nav süreci  ve uygulamaları, okullarımızda 
uygulanan güzel örnekler, karşılaşılan sorun-
lar ve çözüm önerileri ile ilgili olarak internet 
ortamında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Genel Müdürlüğümüzce Mûsikî, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Programları kapsa-
mında  uygulanan programın geleceği, ders içerikleri ve geliştirilmesi için  planlanan uygulamalar ile 
ilgili istişarelerde bulunuldu.

Mûsikî, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar 
Programları Toplantısı

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın Katılımıyla Mûsikî, Geleneksel ve 
Çağdaş Görsel Sanatlar Programları Toplantısı Gerçekleştirildi 
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    21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması kapsamında Anadolu İmam Hatip Liselerinde yine bir ilke 

adım atıldı. Fen ve Sosyal Bilimler Projesi uygulayan Van Anadolu İmam Hatip Lisesi 2020-
2021 eğitim öğretim yılında LGS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Farsça Hazırlık + 4 yıl için 30 
öğrenci alacak.  

Fen ve Sosyal Bilimler Projesi uy-
gulayan Van Anadolu İmam Hatip 
Lisesi; 16769 metrekare alan üze-
rinde, 5.000 metrekare bina ve 
5.000 metrekare çevre düzenle-
mesi açık hava spor kompleksi ve 
ferah bir ortamı, 276 yataklı pan-
siyon/yurt imkânı, temiz ve tekno-
lojik anlamda donanımlı 36 dersli-
ği, büyük ve hijyenik yemekhanesi, 
200 kişilik spor salonu,  tiyatro 
salonu kadar donanımlı sahne ve 
kulisi bulunan 400 kişilik konfe-
rans salonu, 100’er kişilik erkek 
ve kız mescitlerinin yanında cuma 
namazları ve çok amaçlı 400 kişi-
lik ana mescidi, büyük, ferah ana 
kütüphane ve Z Kütüphanesi, bilgisayar sınıfı, fen ve sosyal bilimler proje sınıfları, okulun giriş kısmında 
kapalı alanda bulunan hijyen ölçülerinde sürekli kontrolleri yapılan kafeteryası ve müzik atölyesiyle son 
derece nezih bir ortamda bilginin ışığıyla başarıyı yakalayabilecek nitelikli öğrencilerini karşılamaya ha-
zırlandı.   

AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 
Farsça Dil Bölümü
Türkiye’de Bir İlk! Van AİHL Fen Ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 
Farsça Dil Bölümü Açıldı
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Neden Farsça

Türklerin İslamiyet’ten önce tanıştığı Farsça, Hint-Avrupa dediğimiz dil grubunun en önde gelen seçkin 
örneğidir. Farsça yaygın coğrafyada ölmeyen bir edebi dildir ve zengin-fakir, esnaf-öğretmen, çırak-öğ-
renci onun sahibi olan her sınıftan insan o dili edebiyatı ile iyi bilir. Farsça Türkiye’de 19’uncu yüzyılda 
dahi başta saray okulu Enderun olmak üzere, hatta Galatasaray ve Mülkiye gibi modern okullarda öğ-
renilirdi. Farsça Türkler için ötelerden bugü-
ne kadar çok önemlidir. Geçmişe baktığımız 
zaman Osmanlı memurlarının önemli bir kıs-
mının bu dille çok yakından ilgilendiğini gö-
rürüz.   Öğrencilerimizin Osmanlı arşivlerini 
inceleyebilecek düzeyde Farsça öğrenmesini 
sağlamak, bilgi ve farkındalıklarını artırmak 
amacıyla okulumuzda Farsça eğitimi başla-
tılmıştır.
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze bağlı hazırlık sınıfı programı uygulayan Anadolu liselerimizde 
öğrencilerimiz yabancı dil alanında çığır açıyor. Artık ülkemizde yurt dışına gidilmeden dil öğrenilmez 

yargısı değişiyor. İclal Dağcı gibi pek çok öğrencimiz kısa zamanda kolaylıkla yabancı dil öğrendiklerini 
ifade ediyorlar. İclal Dağcı yurtdışına gitmeden okulda aldığı yoğun İngilizce ve Arapça dillerinin yanında 
kendi çabalarıyla Fransızca, İtal-
yanca ve İspanyolca öğrendi.

İclal Dağcı, bir yabancı dil öğren-
dikten sonra ikinci hatta altıncısını 
öğrenmenin çok kolay olduğunu 
ifade etti. Beş ay gibi bir sürede 
İtalyanca öğrenen İclal Dağcı, 
pandemi döneminde kendi ça-
lışmalarıyla İspanyolca’yı da öğ-
rendi. Okulunda Rusça kurslarına 
devem eden İclal Dağcı okulunda 
uygulanan aracı dilsiz yöntemin 
kendisinin dil öğrenmedeki tekni-
ğini geliştirmesinde etkili olduğu-
nu vurguladı.

Hazırlık sınıfı programı uygulayan Anadolu liselerimizde uyguladığımız aracı dilsiz yöntem ile yurtdışında 
bulunan immersion programları gibi seçilen dilin konuşulduğu ülkelerde yaşıyormuş duygusunu sağlaya-
cak bir program planlaması yapılmaktadır. Bu uygulama ile öğrenciler okul ve eklentilerinin tamamında 
hedef dili kullanmaktadır. Okul koridorları, okuma köşeleri, yabancı dil kütüphaneleri gibi tüm okul 
ortamları öğrencilerin aldıkları dil eğitimini destekleyerek sürekliliği sağlayacak şekilde dizayn edilir. Ve-
rilen eğitimlerde, ‘’ Okuma, Yazma, Dinleme/Anlama, Konuşma’’ temel becerileri ile dersler uygulama 
ağırlıklı işlenir. Yapılan etkinlikler ile öğrencilerin dil alanında pratik yaparak eğitimde kalıcılık sağlanır. 

İclal Dağcı kendi okulu Kartal AİHL 
ve başka okullarda pek çok yabancı 
dil etkinliğine katıldı.

MUN organizasyonlarında delege, 
KAİHLMUN’19 ve KAİHLMUN’20 
konferanslarında ve İngilizce Kartal 
Hukuk Sempozyumunda akademik 
ekipte yer aldı. İclal Dağcı’ya ve tüm 
öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Bir Yabancı Dil Öğrendikten Sonra
İkinci Hatta Altıncısını Öğrenmek Çok Kolay
İstanbul Kartal AİHL 10. Sınıf Öğrencisi İclal Dağcı Kısa Zamanda 
İngilizce, Arapça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca Öğrendi Şu Anda 
Rusça Öğreniyor
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz, Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamında 
öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Program Çeşitliliği” kapsamında 1996-1997 

öğretim yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 
İngilizce hazırlık sınıfıyla başladığı yolculuğa bu-
gün dokuz dil ile devam ediyor. 34 Hazırlık Dil Sınıfı 
Programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisemizde 
İngilizce, Arapça, İspanyolca, Almanca, Çince, Rus-
ça Farsça, Fransızca ve Japonca eğitim veriliyor.

Genel Müdürlüğümüz ülkemizde ilk ve tek Japonca 
hazırlık sınıfını Üsküdar İstanbul Ticaret Odası Mar-
mara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde açtı. İş dünya-
sı ve ticari ilişkiler anlamında Japonca bilen öğren-
cilerimizin mesleki ve kariyer planlamaları önemli bir 
faaliyet alanı olarak yer alacaktır.

2020-2021 öğretim yılında LGS yerleştirmelerinde 
İTO Marmara AİHL 30 öğrenci alarak eğitime başla-
yacak. Haftada 20 saatin üzerinde Japonca eğitimi 
görecek olan öğrencilere hem Türk hem Japon öğ-
retmenler eğitim verecek. Öğrenciler yoğunlaştırılmış 
ders saatleri, aracı dilsiz eğitim, ders içi ve ders dışı 
etkinler, Japonya’da dil eğitimi gibi imkânlara sahip 
olabilecekler.

Türkiye’nin ilk Japonca hazırlık sınıfında en iyi eğitim 
ve öğretimi sağlamak için Çanakkale 18 Mart Üni-
versitesi iş birliğine gidildi. Üniversitesi Rektörü Prof. 
Sedat MURAT, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eği-

tim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ ve 
Japonca Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN ile 
gerekli görüşmeler yapılarak protokoller hazırlandı. 
Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishima-
ki’nin ziyaret ettiği Marmara AİHL’de Japonca öğre-
timi öğrenciler tarafından ilgi ile karşılandı. 

Pansiyon, kütüphane, spor salonu, laboratuvar, De-
ne-Yap Atölyesi gibi imkânlara sahip olan İTO Mar-
mara AİHL yeni dönemde Japonca hazırlık sınıfını 
tercih edecek öğrenciler için önemli bir adres ola-
cak.

Hazırlık Dil Programı Uygulayan 
İTO Marmara AİHL’den Japonca Dilinin Öğretimi

Türkiye’de İlk ve Tek Japonca Hazırlık Sınıfı Açılıyor 
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    Puanların 100 -500 arasında değiştiği sınavda öğrencilerin yüzde 7,8’i 400-500 puan aralığında yer 

aldı. Birinciler arasında imam hatip ortaokullarından öğrencilerimiz bulunuyor.

Hafız Yasin, Mühendis Olacak

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Li-
sesi’nde eğitim gören Yasin Yazıcı, okumayı 4 yaşında öğrendi, hafızlığı 
da 11 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. LGS’de Türkiye birincisi Yazıcı, 
liseyi en iyilerden biri olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oku-
mak istediğini belirtti. Yazıcı, “Akıl oyunlarını ve kodlamayı seviyorum. 
Gelecekte mühendis olmayı istiyorum” dedi.  Yasin’in babası Üzeyir 
Yazıcı, “Ben imam hatip mezunuyum. Dedemin yaptığı en büyük iyilik 
beni imam hatibe göndermesidir. Ben de çocuklarımı bunun için imam 
hatibe gönderdim” şeklinde konuştu.

Elektronik Mühendisliğine Merak Duyuyorum

İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak 
Bera Özbay ise tam puan alacağını tahmin etti. Burak Bera “Sonucu gö-
rünce içim içime sığmadı, çığlık atmak istedim. İlk babamla ve annemle 
paylaştım. Sonra dedemi aradım. Okuldan da beni tebrik etmek üzere 
aradılar” sözleriyle duygularını getirdi. Disiplinli ve düzenli çalıştığı için 
bu sonucu aldığını düşünen Burak Bera, gelecekte çok merak duydu-
ğu elektrik elektronik mühendisliği üzerine eğitim almak istiyor. Okul 
müdürü Hüseyin Halıcı ise, eğitimde temelin ortaokulda verildiğini, bu 
yüzden ortaokul eğitimini önemsediğini belirtti.  Halıcı, “5. Sınıftan 12. 
sınıfa kadar daha geniş çapta projeler üretebiliyor, bütünlüklü çalışabi-
liyoruz. Örneğin kodlama eğitimlerini 5. sınıfta başlıyoruz, 11’de bitiri-
yoruz” dedi.

2020 LGS’de Birinci Olan 
İmam Hatipli Öğrencilerimiz….
20 Haziran 2020’de Yapılan LGS’de Tüm Soruları Doğru 
Cevaplandırarak 500 Tam Puan Aldılar

No İl Okul Adı
Öğrenci

Adı

Merkezi
Sınav
Puanı

Yüz-
delik 
Dilimi

1 Kocaeli İzmit Necip Fazıl Kısakürek İHO Burak Bera Özbay 500 0,01
2 Ankara Şehit Ömer Halis Demir AİHL Muhammed Enes Ünal 500 0,01
3 Kayseri 50. Yıl Dedeman İHO Ahmet Faruk Yurdakul 500 0,01
4 Çorum Çorum Belediyesi Hayrettin Karaman AİHL Yasin Yazıcı 500 0,01
5 Kırklareli Kırklareli İHO Ali Fuat Erkan 500 0,01
6 Bilecik Dursun Fakih İHO Yunus Emre Yücel 500 0,01
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Planlı Çalışmak Başarıyı Getirdi

LGS’de tam puan alan öğrencilerden biri de Bilecik Dursun Fakih İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Yücel, “Benim bir çalışma pla-
nım vardı. Bir gün önce en azından o gün ne yapacağımı biliyordum. 
Molalarımı kendim belirliyordum. Plan yapmak ve plana sadık kalmak 
başarıyı getirdi” dedi. Annesi Meryem Yücel de, “Bu sonuç beklediğimiz 
bir şeydi. Rabbim çalışanlara karşılığını veriyor. Ben de ona hem rahat 
bir ortam sağlayarak hem de moral vererek katkıda bulunmaya çalıştım” 
ifadelerini kullandı.

İlk Yerli Telefon ya da Arabayı Üret-
mek İstiyor

Kayseri 50’nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Faruk 
Yurdakul, makine mühendisi veya bilgisayar mühendisi olup ilk yerli tele-
fon ya da arabayı üretmek istediğini söyledi. Çalışma yöntemiyle ilgili de 
önemli bilgiler veren Ahmet Faruk “Sınav sürecinde öncelikle kafama, 
ailemin beni başarım için değil benim için sevdiğini kazıdım. Stresten 
uzak kaldım. Kendimi çok yormadım, at yarışına hazırlanır gibi değil 
hem sıkı hem de serbest çalıştım. Dersten sonra dışarı çıkıp futbol oyna-
dım, mangala ve zekâ oyunları oynadım” şeklinde konuştu.

30 yıl Sonra Babasının Okuluna Gidecek

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ali Fuad Erkan da LGS’de 500 
tam puan alan Ali Fuad, her gün ortalama 140 soru çözerek sınava ha-
zırlandı. Eğitim hayatına yazılım veya uçak mühendisliği üzerine devam 
etmek isteyen Ali Fuad, sınava çalışırken alamadığı tekvando eğitim-
lerine de yeniden başlamayı düşünüyor. Oğlu Ali Fuad’ın lisede Kadı-
köy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimine devam edeceğini belirten 
baba Nevzat Erkan ise, “Ben de bu okuldan mezunum. Hem imam ha-
tipteki hocalarım hem de Ünalan’daki yurt hocalarım 30 yıl önce bize 
sahip çıktı. Gönül dostlarımız oldu” değerlendirmesini yaptı.

Kendime de Zaman Ayırdım

Muhammed Enes Ünal, Ankara’dan Yenimahalle Şehit Ömer Halisde-
mir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden şampiyonluğu kazanan bir başka 
öğrenci. Sınava çalışırken ailesinin yaptığı programı uyguladığını ama 
arkadaşları çağırdığında dışarı çıktığını ve kardeşini parka götürdüğü-
nü belirten Muhammed Enes, “Sıkı ders çalıştım ama kendime de za-
man ayırdım. Okumayı sevdiğim kitapları okudum. Zamanımı dolu dolu 
geçirdim” dedi. İlerde bilgisayar mühendisi veya doktor olmak isteyen 
Enes’in annesi Seher Gülümser Ünal da “Haberi alınca gurur duydum, 
çok mutlu oldum. Ben öncelikle oğluma güvendim. O da düzenli bir 

şekilde çalıştı ve bu başarıyı elde etti” dedi. Okul müdürü Yaşar Keskin de, “Bu başarı imam hatipler 
adına gurur verici. Devlet okulu olarak Türkiye birincisi çıkarabileceğimizi göstermiş olduk. 50’ye yakın 
öğrencimiz de yüzde 5’lik dilim içerisinde yer aldı. 15 Temmuz şehidimizin ölüm yıldönümünde onların 
varisleri olan öğrencilerimizin bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için gururluyuz” şeklinde konuştu.
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Toplantıya Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Daire Başkanlarımız ve personellerimiz katıldı. Toplantı, 
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın ve Daire Başkanımız Yusuf Akbaş’ın Kur’an’ı Kerim tilavetiyle ve 

15 Temmuz Şehitlerimiz için dua okunmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz 15 Temmuz darbe kalkışmasının 4. yıldönümün-
de şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet, kahramanlarımızı şükran ile anarak, din eğitiminin sağlıklı 
bir şekilde verilmesinin önemine dikkat çekti. Genel Müdürümüz konuşmasında ayrıca “15 Temmuz 
2016’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye’mizin millî birlik ve beraberliğini hedef alan hain 
darbe girişimine milletçe tek yürek karşı duruşumuz, istiklal ve de istikbalimizin bekası noktasında veril-

miş destansı bir mücadeledir. 15 Temmuz, milletimizin maruz kaldığı en büyük ihanetlerden birinin yıl 
dönümüdür. Referansını dinden aldığını iddia ederek yıllarca insanlarımızın dinî duygularını sinsi emel-
lerine alet eden FETÖ, vatanımıza, millî birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbalimize 
kastetmiştir. Ancak tarih boyu emsalsiz kahramanlıklara imza atmış necip milletimiz o kara gecede genci 
yaşlısıyla, kadını erkeğiyle, yediden yetmişe bu hayâsızca akına karşı gövdesini siper ederek FETÖ men-
suplarının hain emellerine ulaşmasına izin vermemiş, millî birlik ve kardeşliğine, millî irâdesine sahip 
çıkmıştır.” dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı duaların okunmasıyla ve 
konuşmaların yapılmasıyla sona erdi.

15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Genel Müdürlüğümüz Tarafından Düzenlenen Toplantıyla 
15 Temmuz Şehitleri Anıldı



49

G
E

N
E

L
 

M
Ü

D
Ü

R
L

Ü
K

Okul-Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulla-
rında 40 Hafız öğrencimiz 2020 LGS’de %1.5’lik dilimde yer aldı. 

Okul-Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi ile öğrencilerin,

* Okul ortamından, aileden ve sosyal çevreden uzak kalmadan örgün eğitimden azami düzeyde yarar-
lanarak hafızlık eğitimi alması,

** Bir üst öğrenime akademik açıdan hazırlanması ve hazırbulunuşluklarında bir mahrumiyet yaşanma-
ması,

*** Akademik öğrenme açısından velilerin beklentilerinin karşılanması 

hedeflenmektedir.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine katkısı olan okul, Kur’an kursu, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, il/ilçe 
müftülüklerine teşekkür eder, öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.

LGS’ de 40 Hafız Zirvede 
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Avrupa Birliği’nin eğitim, 
gençlik ve spor alanların-

daki hibe programı olan Eras-
mus+ Programının 2020 yılı 
teklif çağrısı sonuçları açıklandı. 
Yapılan değerlendirmeler ne-
ticesinde hibe almaya hak ka-
zanan projelerin listesi Türkiye 
Ulusal Ajansı tarafından kuru-
mun internet sitesinde yayımlan-
dı. Programlama kapsamında 
İmam Hatip Okullarımız 1.6 
milyon Avro’dan fazla bütçe ile 
çok sayıda proje yürütmeye hak 
kazandılar.

Erasmus+ Okul Eğitimi Prog-
ramı 2020 Yılı “Okullar Arası 
Değişim Ortaklıkları” (Ka229) 
Proje başvuruları arasından 33 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 
19 İmam Hatip Ortaokulunun 
projeleri kabul edilerek toplam 
1.479.437 Avro bütçe almaya 
hak kazandılar.

Erasmus+ Okul Eğitimi Prog-
ramı 2020 Yılı kapsamında di-
ğer bir alt program olan “Okul 
Eğitimi Personel Hareketliliği” 
(Ka101) Proje Başvuruları ara-
sından 6 Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ve 4 İmam Hatip Ortao-
kulunun projeleri kabul edilerek 

134.557 Avro bütçe ile yürütmeye hak kazandılar.

Avrupa Birliği’nden hibe alarak 1.6 milyon Avro’dan fazla bütçeli projeleri kabul edilen Anadolu İmam 
Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarının başarıları hepimizi gururlandırmaya devam etti.

http://dogm.meb.gov.tr/www/imam-hatip-okullarinin-erasmus-programi-basarilari

İmam Hatip Okullarının ERASMUS+ 
Programı Başarıları 2020 Yılı 
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O Anadolu İmam Hatip Liseleri program çeşitliliği ile dokuz farklı dilde eğitime ulaştı. İleri robotik, 
yapay zekâ ve uzay teknolojileri dersleri ile Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi,  öğ-

rencilerine İngilizce, Arapça ve isteğe bağlı Çince ya da Japonca dillerinden biri de verilecek.  21. yüzyıl 
becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre ‘program çeşitliliği’ kapsa-
mında  “Gelecek Teknolojide, Teknoloji Geleceğin Okulunda” sloganıyla yapılandırılan yeni nesil eğitim 
modeliyle İstanbul Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 
eğitime başlayacak. Sancaktepe Teknoloji AİHL’de teknoloji, fen lisesi ve hazırlık dil sınıfı programları uy-
gulanacak. LGS sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile 90 erkek öğrenci İngilizce hazırlık sınıfına 
alınacak. AİHL’de hazırlık sınıfından itibaren başlayan teknoloji eğitiminde tasarım, ileri robotik, nesne-
lerin interneti, yazılım teknolojileri, yapay 
zekâ, havacılık ve uzay teknolojileri gibi 
dersler olacak. Bu derslerde öğrenciler 
proje tabanlı öğrenme ve bilim mentörleri 
eşliğinde takım çalışmalarıyla pratik ka-
zanacak. Teknoloji AİHL’de öğrencilerine 
daha kaliteli bir eğitim verebilmek için fen 
ve teknoloji alanlarında üniversiteler ve 
teknoloji kurumlarıyla yürütülen iş birliğiy-
le danışmanlık ve eğitim desteği alınacak. 
Öğrenciler teknolojinin yanı sıra hazırlık 
sınıfında 20 saat İngilizce, 7 saat Arapça 
ve isteğe bağlı olarak Çince öğrenebile-
cekler.

Uluslararası Düzeyde Dil Eğitimi Ola-
cak

Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında İngilizce-
yi dilin dört temel becerisine göre Türk ve 
yabancı öğretmenler eşliğinde “Aracı Dilsiz” eğitim yaklaşımıyla uluslararası düzeyde öğrenme imkânına 
sahip olacak. İngilizce ile beraber Arapça ve isteğe bağlı olarak Çince ya da Japonca dillerinden birini 
öğrenme imkânı da sunulacak.  

9 Dilde Eğitim Vizyonu

2023 hedefleri çerçevesinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği Anadolu İmam Hatip 
Liseleri Program çeşitliliği ile yabancı dil eğitiminde dokuz farklı dile ulaşıldı. Hazırlık sınıfı bulunan Ana-
dolu İmam Hatip liselerimizde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla İngilizce, Arapça, İspanyolca, 
Almanca, Çince ve Rusça dillerinde eğitimler verildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren ise iki 
farklı okulumuzda Fransızca ve Japonca dillerinde de eğitim vermeye başlıyoruz. İTO Marmara Anadolu 
İmam Hatip Lisesi hazırlık sınıfına 30 öğrenci alarak Japonca eğitime başlanacaktır.

İmam Hatiplerde Dokuz Dilde Eğitim
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    Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sü-

recinde yapılan yeni çalışmalarla, Anadolu imam hatip liseleri 2020 Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hem bireysel hem de kitlesel başarılara 
imza attı.

Üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar Türkiye 
genelinde kitlesel başarı getirdiği gibi aynı zaman bireysel başarıları da berabe-
rinde getirdi. Türkiye genelinde farklı illerdeki Anadolu imam hatip liselerinde ilk 
yüzde ve ilk binde birçok öğrenci yer aldı.2021 yılında bu başarının katlanarak 
artması bekleniyor.

ÖSYM’den alınan verilere göre, son sınıf Anadolu imam hatip lisesi öğrencile-
rinden ilk binde 214 derece elde edilirken, ilk 5 binde 964; ilk 10 binde 1.673 
ve ilk 20 binde 3.054 öğrenci yer aldı. 2019 YKS’ye göre ilk binde derece elde 
öğrenci sayısında da artış sağlandı. Sayısal alanda yüzde 54,55; sözel alanda 
yüzde 29,27; eşit ağırlık alanında yüzde 30,77; dil alanında yüzde 28,57’lik 
artış görüldü.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak akademik başarıyı artırmak için pek çok 
proje hayata geçirildi. Buna göre Hedef 2020, Hedef 2023, Eğitimde Rehber-
lik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projeleriyle uygulanan akademik çalışma-
lar, okullarda gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kursları, üniversite hazırlık 
kampları, 2020 YKS’de başarının anahtarı oldu.

2019 YKS’de Zirvede Yer Alan Öğrencilerle Sınavlara Hazırlanan Öğren-
ciler Buluşturuldu

Hedef 2020, Hedef 2023 ve ERDEM projeleriyle öğrencilerin üniversiteye ha-
zırlık sürecinin etkin ve özgün uygulamalar ile desteklenerek başarıya ulaşma-
sının amaçlandı. Bu bağlamda Anadolu imam hatip liselerinde, yoğun katılımlı 
destekleme ve yetiştirme kursları, ara tatil ve yaz kampları, 2023 Eğitim Vizyonu 
kapsamında akademisyenlerin desteklediği Akademik Destek Programı (ADEP) 
ile bir üst öğrenime bilimsel hazırlık ve güçlü motivasyon programları düzenlen-
di, Millî Eğitim Bakanlığı EBA Akademik Destek Platformu aktif kullanıldı.

Okullarda öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmalarla akademik 
koçluk ve rehberlik faaliyetleri, öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerinin Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü Akademik Takip Komisyonları ve okul koordinatörle-
ri ile etkin izlenmesi sağlandı. Okul yöneticileri ve üniversiteye hazırlık koordina-
törü öğretmenlerine yönelik hizmetiçi eğitimler, çalıştaylar, iyi örnek paylaşımları 
yapıldı. 2019 YKS’de zirvede yer alan öğrencilerle sınavlara hazırlanan öğrenci-
lerin buluşturulması ve tecrübe paylaşımlarının gerçekleştirilmesi sağlandı.

2020 YKS’de Anadolu İmam Hatip Liselerinin
Başarısı Yükselişin Başlangıcı
20 Haziran 2020’de Yapılan LGS’de Tüm Soruları Doğru 
Cevaplandırarak 500 Tam Puan Aldılar
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Fen ve Sosyal Bilimler Programlarının İlk Mezunları

2020 yılında fen ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin bir kısmı ilk me-
zunlarını verdi. Bu okulların her geçen gün artan başarısının, fen ve sosyal bilimler programı uygulayan 
Anadolu imam hatip liselerinin ilk mezunlarını vermesiyle üniversite başarısı katlanarak artmaktadır. Te-
mel İslam Bilimleri derslerinin yanı sıra fen ve sosyal bilimler liselerindeki müfredatı da kapsayan bu okul-

lar, 2020 YKS’de bulundukları illerin göz-
desi oldu. İlk mezunları ile zirveye ulaşan 
okullar, gelecek yıllarda da sürece dâhil 
olacak yeni okullarla birlikte daha büyük 
başarılara imza atacaktır.

ERDEM-2 Projesi İle Okullar Arasındaki 
Başarı Farklarının Azaltılması Hedefi

ERDEM-2 ile Anadolu imam hatip lisele-
rinde, okullar arasındaki başarı farklarının 
azaltılması hedeflenmiştir. Bu proje ile her 
ilde okulların birbiriyle iş birliği içerisinde 
ortak çalışmalar yapılmakta ve üniversite 
hazırlıklarında ortak hareket edilmektedir. 
Bu süreçte başarılarıyla öne çıkan okullar, 
en az iki okulu çözüm ortağı yaparak he-
defe birlikte yürüyor. Bu projeyle okulların 
ortak ve kitlesel başarı elde etmesi amaçla-
nıyor. Projede, Anadolu imam hatip liseleri 
meyvelerini 2021 yılındaki YKS’de bütün 
okullar üzerinden vermek için hazırlanıyor. 
Şimdiden Hedef-2021 çalışmaları okulla-
rımızda başlatıldı. 2021 yılı YKS sonuçları 
şimdiden ümit vermeye başlamıştır.

Anadolu İmam Hatip Liselerinde 2020 
YKS’de Yükselen Başarı

Anadolu İmam Hatip Liselerinin 2020 YKS 
Başarısındaki Yükselişin Arka Planı 2020 
Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sına-
vı (YKS) Anadolu imam hatip liseleri için 
yükselişin başlangıcı oldu. Bu başarının 
elde edilmesinde, öncelikle öğrencilerimi-
zin gayreti ve okullarımızın performansının 
yanı sıra Genel Müdürlüğümüzce yürütü-
len üniversiteye hazırlık projeleri de etkisini 
göstermiştir.
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    Anadolu imam hatip liseleri 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 

hem bireysel hem de kitlesel başarılara imza attı. İlk binde 214 derece elde 
edilirken, ilk 5 binde 964, ilk 10 binde bin 673 ve ilk 20 binde 3 bin 54 öğrenci 
yer aldı. Geçen seneye göre sayısal alanda yüzde 54,55, sözel alanda yüzde 
29,27, eşit ağırlık alanında yüzde 30,77; dil alanında yüzde 28,57’lik artış gö-
rüldü.

Hem kitlesel hem bireysel başarı

Üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar, sınavda 
Türkiye genelinde kitlesel başarı sağladığı gibi bireysel başarıları da beraberinde 
getirdi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce akademik başarıyı artırmak için pek 
çok proje hayata geçirildi. Buna göre Hedef 2020, Hedef 2023, Eğitimde Reh-
berlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projeleriyle uygulanan akademik çalışma-
lar, okullarda gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kursları, üniversite hazırlık 
kampları, 2020 YKS’de başarının anahtarı oldu.

Proje okullar ilk mezunlarını verdi

2020 yılında fen ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip lise-
lerinin bir kısmı ilk mezunlarını verdi. Bu öğrencilerin sınava girmesiyle üniversite 
başarısı katlanarak arttı. Temel İslam Bilimleri derslerinin yanı sıra fen ve sosyal 
bilimler liselerindeki müfredatı da kapsayan bu okullar, 2020 YKS’de bulunduk-
ları illerin gözdesi oldu. İlk mezunları ile zirveye ulasan okulların, gelecek yıllarda 
da sürece dâhil olacak yeni okullarla birlikte daha büyük başarılara imza atması 
bekleniyor.

Zirvede yüzde 21’lik başarı

Geçen yıl ve bu yıl YKS sonuçlarının karşılaştırıldığı rapora göre, başarı sırala-
masında ilk 100’de 19, ilk 500’de 109, ilk 1000’de 214 öğrenci yer aldı. İlk 5 
binde 964, ilk 10 binde 1673, ilk 15 binde 2 bin 359, ilk 20 binde 3 bin 54, ilk 
50 binde 7 bin 23, ilk 100 binde 14 bin 861 öğrenci yer aldı.

2019’a göre oransal artış

Raporda, imam hatiplerin başarısının 2019 YKS’ye göre oransal olarak ciddi 
oranlarda artış gösterdiğine de dikkat çekiliyor. Buna göre ilk 500’de yüzde 
13,54; ilk 1000’de 27,38; ilk 5 binde 44,10; ilk 10 binde 35,91, ilk 15 binde 
37,31; ilk 20 binde 38,82 artış sağlandı.

En başarılı alan sözel

2019 ve 2020 rakamlarının karşılaştırmalı olarak verildiği raporda tüm alanlar-
daki artışlar tek tek ele alınıyor. Dil sonuçlarında ilk bindeki öğrenci sayısı 21’den 27’ye çıkarken, Eşit 
Ağırlıkta 39’dan 51’e, Sayısalda 11’den 17’ye çıkıyor. En büyük başarı ise Sözel alandaki 106 dereceyle 
kendini gösteriyor. Sözelde geçtiğimiz yıl ilk binde 82 kişi yer almıştı. Toplamda ise ilk bin içinde 214 
Anadolu imam hatip lisesi öğrencisi bulunuyor.

Genel Müdürlüğümüzce Anadolu İmam Hatip 
Liseleri 2020 YKS Ön İzleme Raporu Hazırlandı
Anadolu İmam Hatip Liselerinin Başarılarıyla Göz Doldurduğu 2020
YKS Sonuçlarına İlişkin Genel Müdürlüğümüzce Ön İzleme Raporu Hazırlandı
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İlk 10’a girdiler

YKS 2020 sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinden ilk 10’da 3 öğrenci yer aldı. Zirvedeki 
öğrencilerden İstanbul’dan Sümeyra Karacan Eşit Ağırlık 4.’sü olurken, Kayseri’den Sümeyye Yücel TYT 
4.’lüğünü, İstanbul’dan A. Arda Dalseçkin de Dil 6.’lığını kazandı.

İlk 50’de 15 öğrenci

Değerlendirme Raporuna göre YKS’da ilk 
50’de 15 öğrenci 17 ayrı derece ile yer aldı. 
İlk yüzde ise 19 öğrenci 36 dereceyle bulu-
nuyor. İlk 50’deki öğrenciler ve alanları:

• Sümeyra Karacan: EA 4.,

• Sümeyye Yücel: TYT 4.,

• A. Arda Dalseçkin: Dil 6.,

• Mahmud Esad Şahindaş: Sözel 11.,

• Muhammet Ali Güldalı: Dil 14.,

• Sümeyra Karacan: Sözel 20.,

• Yusuf Haktan Yıldırım: Sözel 22.,

• Enes Göktaş: Dil 24.,

• Arif Emre Çipiloğlu: Sözel 34.,

• Mahmud Emin Yılmaz: EA 36.,

• Hatice Kübra Güney: Sözel 37.,

• Ali Arda Dalseçkin: Sözel 38.,

• Enisenur Zümrüt Çavuş: TYT 38.,

• Burak Aydoğmuş: TYT 42.,

• Yusuf Furkan Karakoç: Sözel 43.,

• Yiğit Enes Özkul: Sözel 44.,

• Oğuzhan Başak: EA 48.
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    Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan temel İslam bilimlerinin 

yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat ve spor gibi farklı alanlarda eğitimlerin zen-
ginleştirilmesini sağlayan program çeşitliliği ile öğrenciler, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere 
sanat, spor ve akademik alanlarda da başarılarıyla yeni zirvelerin kapısını aralıyor.

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Bakanlıkça 2016’dan itibaren imam hatip okullarında öğrencilerin 
ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidildiğini, Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim 
Vizyonu ile sürdürülmesi yönünde hedeflenen çeşitlilik ile devam eden süreci “21. Yüzyıl Becerileri 
Bağlamında Yeni Dönem” olarak tanımladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak bu kapsamda Anadolu 
imam hatip liselerinde 21. yüzyıl becerileri 
bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve 
kariyer hedeflerine göre farklı program tür-
lerini içeren özel proje ve program uygula-
yan okullar belirlediklerini bildiren Yılmaz, 
bu programlara velilerin ve öğrencilerin 
oldukça rağbet gösterdiğini belirtti.

Yılmaz, “İmam hatip liselerimizde, temel 
İslam bilimleri ile birlikte fen ve sosyal bi-
limler, uluslararası, yabancı diller, musiki, 
spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanat-
lar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı 
program uyguluyoruz.” dedi.

Anadolu imam hatip liselerinin yıllardır 
ülkenin köklü kurumları olarak eğitim sis-
teminde yer aldığını anlatan Yılmaz, bu 
okulların akademik müfredatının ve hafta-
lık ders saatlerinin Anadolu liseleri ile aynı 
olduğunu bunun yanında temel İslam bi-
limleri derslerinin İHL meslek dersleri ola-
rak verildiğini ve mezunlarının üniversitele-
rin bütün bölümlerine yerleştiğini dile getirdi.

Kitabın Ayetleri ile Kainatın Ayetleri Aynı Ortamda

İmam hatip modelinin Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 2023 Eğitim Vizyonu’nda da İslam dünyasına 
örnek bir model olduğunu önemle vurguladığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: “Öğrenciler fıkıh der-
sinden çıkıp fizik dersine, kimya dersinden çıkıp Kur’an dersine, hadis dersinden çıkıp matematik dersine 
giriyor. Çünkü bu modelin içinde kitabın ayetleri ile kâinatın ayetleri aynı ortamda modern bir eğitim 
sistemiyle veriliyor. Böylece çocuklarımız, Kur’an’ın insanlığa evrensel mesajlarını çağdaş bilgiler ışığında 
yorumlama becerisine sahip oluyorlar.”

MEB’in Sistemiyle Anadolu İmam Hatip Liseleri
Yeni Zirveleri Zorluyor
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, 20 Temmuz’da Anadolu Ajansı’na 
Konuştu: MEB’in Sistemiyle Anadolu İmam Hatip Liseleri 
Yeni Zirveleri Zorluyor
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Fen ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan İmam Hatipler

Yılmaz, ikinci olarak da fen bilimleri ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri 
olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi: “Bu programda okuyan öğrencilerimiz, fen lisesi ve sosyal bi-
limler liseleriyle aynı öğretim programını ve ders saatlerini alma imkânına sahip olmakla birlikte belirli 
oranda temel İslam bilimlerine ait dersleri de eş zamanlı alabiliyor. Öğrencilerimiz, bilim ve medeniyet 
tarihimizde öne çıkan bilim insanları ve düşünürlerin hayatları, eserleri ve etkilerini içeren özgün çalışma-
larla birlikte matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, edebiyat, dijital teknoloji ve robotik kodlama 
gibi alanlarda düzenlenen atölye çalışmaları ile inovasyon becerilerini geliştiriyor.”

9 Farklı Dilde Yabancı Dil Öğrenme İmkânı

Yabancı dil programı (hazırlık sınıfı) uygulayan liselerde Arapçanın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İn-
gilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince’den birinin en iyi şekilde öğretildiğine dikkati çeken Yılmaz, 
Fransızca, Farsça ve Japonca dillerinde de eğitim veren programların açıldığı bilgisini verdi. Yılmaz, 
uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine verilen Türkçe eğitimleriyle Anadolu imam hatip 
liselerinde 10 farklı dilde eğitim imkânı bulunduğunu söyledi.  

Sanat Programı İçin 14 Farklı Okul Tercihi Yapılabili-
yor

Yılmaz, sanat programı uygulayan Anadolu imam hatip 
liselerinde ise öğrencilerin kültür ve medeniyetin vazgeçil-
mezi olan musiki ile hüsnühat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim 
gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarda kendini geliş-
tirme imkânı bulduğuna dikkati çekti.

Öğrencilerin ney, kanun, ud, tambur, bendir, keman ve 
bağlama gibi enstrümanları tanıma ve kullanma becerisi 
kazandığını, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve cami musi-
kisi formlarının icrası, ses terbiyesi ve musiki eğitimi alarak 
geleneksel güfte ve besteleri seslendirdiğinin altını çizen Yıl-
maz, bunun yanında, tasavvuf musikisi başta olmak üzere 
Türk halk müziği ve sanat müziği formlarında eğitim almak 
isteyenlerin de 14 okul için tercih yapabildiğinin bilgisini 
verdi.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde 88 Ül-
keden 1424 Öğrenci Eğitim Alıyor

Yılmaz, Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin Millî 
Eğitim Bakanlığı adına Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde 

iş birliğinde yürütülen özgün ve örnek bir proje olduğunu söyledi. 88 ülkeden 1424 öğrencinin eğitim 
aldığını kaydeden Yılmaz, “Belki 5-10 yıl sonra bu gençlerimiz her biri kendi ülkesinde farklı alanlarda 
ülkelerine hizmet ederken bir bakıma da Türkiye’nin de kültür elçileri olacak. Çünkü uluslararası Ana-
dolu imam hatip liseleri, Türkiye ile Müslüman ülkeler arasında başta eğitim ve kültür olmak üzere gele-
ceğin iş birliği alanlarında sağlam temellerin atıldığı devlet vizyonunun oluşturduğu bir eğitim modelidir. 
Müslüman ülkeler ve Müslüman toplumların din eğitimi, din hizmetleri ve ihtiyaç duyulan farklı meslek 
alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu okullarda 7 
kıtadan gelen öğrenciler en kısa zamanda ve en etkili şekilde Türkçeyi öğrenmekte ve zengin sosyokül-
türel ortamlarda uluslararası düzeyde kazanımlar edinerek eğitim almaktadır.
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Öte yandan bu proje, farklı kültür, dil, ırk ve renklerin bir arada uzlaşı içerisinde İslam kardeşliğini 
tattığı medeniyet projesidir. Bu okulları tercih eden Türk öğrenciler gönül coğrafyamızı ve farklı kültür-
leri tanıyarak uluslararası vizyona sahip olarak yetişmektedir. Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatlarıyla 
bu okulların programlarının evrensel içeriğinin zenginleştirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
Değerlendirmesinde bulundu.

Spor Programı Uygulayan İmam Hatip Liseleri

Yılmaz, spor programı uygulayan imam hatip liselerin de ise bireysel ya da takım sporlarında eğitim 
alarak kariyer hedeflerine yürüyen genç sporcu gençler yetiştirdiklerini anlattı.Türkiye genelinde 7 okulda 
bu program türünde okul açtıklarını bildiren Yılmaz, bu okullara velilerden ve öğrencilerden yoğun talep 
aldıklarını, sportif beceri ve yetenekleri keşfedilen öğrencilerin bu program sayesinde aldıkları spor eği-
timi ve okulun sunduğu spor tesisleri ile kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını, ilave olarak da belirli 
oranda temel İslam bilimleri alanında eğitim aldıklarına işaret etti.

Hafız Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Anado-
lu İmam Hatip Liseleri

Nazif Yılmaz, hafız öğrencilerin eğitim gördüğü 
imam hatip liselerinde hafızların lise öğrenimiy-
le birlikte hafızlığını tekrar ederek pekiştirme ve 
koruma imkanı bulduğunu, takviye programlar 
ile Kur’an’ın anlaşılmasına ve yorumlanmasına 
dair Arapça başta olmak üzere insan ve top-
lum bilimleri ile temel İslam bilimleri alanında 
eğitim aldıklarını, öğrencilerin bilimsel ve sos-
yal-kültürel gelişimlerine yönelik çalışmalar ya-
pıldığını anlattı.

Öğrencilerin hafızlık eğitimi alırken kazandık-
ları öğrenme disiplininin zihni kapasiteyi de 
artırdığına değinen Yılmaz, bu öğrencilerin 
bu becerileriyle ulusal ve uluslararası pek çok 
bilimsel yarışmada iyi derecelere imza attığını 
vurguladı.

Nazif Yılmaz, sekizinci olarak da yabancı dil 
hazırlık ve fen programı uygulayan teknoloji 
Anadolu imam hatip liselerinde ise bilim, tek-
noloji ve akademik alana ilgi duyan, kabiliyet-
li, araştırmacı ve girişimci öğrencilerin kariyer 
hedeflerine daha donanımlı hazırlanmalarına 
imkan verildiğine dikkati çekti.

924 İlçedeki Okulların Her Biri Eylem Planı Hazırlıyor

Türkiye’deki 924 ilçedeki okulların her birinin belirlenen alanlardaki eylem planlarını hazırladıklarına 
işaret eden Yılmaz, “Bu planlar doğrultusunda, Kalite Takip Sistemi (KTS) ile Türkiye’deki tüm imam hatip 
okullarının, il ve ilçe karneleri mevcuttur. Bütün okullarımızda ‘düşün, planla, uygula, neticelendir, izle 
ve değerlendir’ prensibinden hareketle 4 yılda 462 bin eylem gerçekleştirilerek Bakan Selçuk’un önemle 
üzerinde durduğu okullar arasındaki nitelik farklılığını en aza indirmede büyük mesafe aldık.” dedi.
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Öğrencilerimiz Zirvelerde

İmam hatip okullarındaki çok programlı yetkinlik ve beceri odaklı eğitim ile öğrencilerin bilimsel, mesleki, 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar gibi pek çok özgün çalışmaya ve başarılara 
imza attıklarını vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda öğrencilerin YKS, LGS, ABİDE, PISA başarılarının arttı-
ğını, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere bilim, teknoloji, yabancı dil alanlarında ulusal-ulusla-
rarası başarılarla proje-patent çalışmalarının yapıldığı bilgisini verdi.

Yılmaz, “Bu yıl açıklanan verilerle, imam hatip okullarımızın pek çok bilimsel ve kültürel yarışma ve sınav-
larda zirvelerde olduğunu görüyoruz.” dedi.

Gerek uluslararası imam 
hatip liselerinde gerekse 
Türkiye’deki imam ha-
tip okullarında başlatılan 
eğitim müfredatını yerin-
de görmek için yurt dışın-
dan heyetlerin geldiğini 
aktaran Yılmaz, şunları 
kaydetti:

“Bu okullarda, Temel İs-
lam bilimlerine ait bilgiler 
ve muasır medeniyetin 
gereği olan bilgiler bir 
arada verilir, dediğimizde 
hayran kalıyorlar. Çünkü 
bazı İslam ülkelerinde bu 
dersler birbirinden ayrıl-
mış, din eğitimi camiler-
de, akademik eğitim ise 
okullarda veriliyor. Türki-
ye’deki imam hatip okul-
ları, temel İslam bilimle-
ri ile akademik bilgileri 
birleştirmiş müfredatıyla 
İslam dünyasına örnek 
kurumlar olmuştur. Öte 
yandan imam hatip okul-
larındaki program çeşitli-
liğiyle Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu insan kaynağını 
hazırlamak için öğrencile-
rimiz, fen, sosyal, yabancı 
dil, sanat, spor, kültür, din 

eğitimi ve ilahiyat alanında bir üst öğrenime daha nitelikli bir şekilde hazırlıyoruz. 2020 yılı, Anadolu 
imam hatip liseleri için üniversitelere giriş sınavında da yükselişin başlangıç tarihi olacak. İmam hatip 
okulları Türkiye’de devletin himayesinde halkın talepleri doğrultusunda açılan, Kur’an ve sünneti merke-
ze alan sağlıklı ve sahih din eğitimi açısından çok önemli kurumlardır.”
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    Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 

“Merkezi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı öğrencilerin Anadolu imam hatip liselerini 
tercih etmesiyle hem bu okulların taban puanları yükseldi hem de kontenjanları doldu.” dedi.

Merkezi sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığını belirten Yılmaz, “LGS kapsamında merkezi 
sınavla öğrenci alan Anadolu imam hatip liseleri, yüksek puan alan öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. 
Anadolu imam hatip liselerine ayrılan 42 bin 128 kişilik kontenjanın yüzde 99,8’i dolarken, öğrenci-
lerimizin yüzde 87’si ilk 3 tercihinde yer alan Anadolu imam hatip liselerinden birine yerleşti. Merkezi 
sınavda başarılı öğrencilerin Anadolu imam hatip liselerini tercih etmesiyle hem okulların taban puanları 
yükseldi hem de kontenjanları doldu.” diye konuştu.

Yılmaz, Anadolu imam hatip liselerinde temel İslam bilimlerinin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, 
yabancı dil gibi farklı alanlarda program çeşitliliği bulunduğuna dikkati çekti.

“37 bin 243 öğrenci sınavla öğrenci alan okullara girdi”

Öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre farklı türler içermesi nedeniyle bu liselere büyük ilgi 
gösterdiğine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda çok önemli çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası alanda 
başarıdan başarıya koşan imam hatip ortaokulları, akademik alanda da başarılarını artırarak merkezi 
sınavda hem bireysel hem de ortalama bazda önemli sonuçlar elde etti. İmam hatip ortaokullarından 37 
bin 243 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullara girdi. 5 bin 183 öğrenci Anadolu Lisesi, 3 bin 
993 öğrenci fen lisesi, 21 bin 271 Anadolu imam hatip lisesi, 5 bin 678 mesleki ve teknik lise, bin 118 
öğrenci ise sosyal bilimler lisesine yerleşti.”

Anadolu İmam Hatip Liselerinin Kontenjanları 
Doldu, Taban Puanları Yükseldi
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, LGS Yerleştirme Sonuçlarına 
İlişkin Anadolu Ajansı’na Konuştu: Anadolu İmam Hatip Liselerinin
Kontenjanları Doldu, Taban Puanları Yükseldi
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Geçen günlerde açıklanan 2020-YKS sonuçlarına işaret eden Yılmaz, hem bireysel hem de kitlesel başa-
rıda imam hatip okulları için yeni bir milat başladığını, 30’u aşkın ilde ilk binde derece elde eden öğren-
cilerin olduğunu, bunun da tercihlerde imam hatip okullarının ilgi odağı olmasına etki ettiğini ifade etti.

İmam hatip ortaokullarından LGS’de birçok şehirde, il düzeyinde derece yapan öğrencilerin bulunduğu-
nu dile getiren Yılmaz, öğrencilerin bir üst öğrenime hazırlık çalışmalarının yanı sıra okullarda yürütülen 
sosyal sorumluluk projeleriyle hayata ve topluma değer katan işlere imza attığını söyledi.

“Çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyoruz”

Bu etkinliklerin kariyer planlamasıyla birlikte karakter inşasına da büyük katkısı olduğunu, aidiyet duygu-
su ve olumlu okul kültürünü geliştirdiğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öte yandan, ülke genelinde yürütülen, Genel Müdürlükçe rehberlik ve koordinasyonu sağlanan bir 
üst öğrenime hazırlık için ‘Hedef-LGS, üniversiteye hazırlık için Hedef-2020 ve Hedef-2023’ projeleri, 
2020 YKS’de kitlesel başarının anahtarı olmuştur. Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM-2) 
kapsamında, ‘Rehber Okullar’ ve ‘Paydaş Okullar’ uygulamasıyla birbirini geliştiren ve başarı farkını 
azaltan okullarla, ortak hedeflere yönelik çalışmalarımızla önümüzdeki yıllar çıtayı daha da yükseltmeyi 
planlıyoruz.”
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    Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıkla-

mada, yabancı dil öğretiminde markalaşan yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu imam ha-
tip liselerinin yabancı dil öğrenmek isteyen başarılı öğrencilerin ilk tercihleri arasında bulunduğunu ve bu 
yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına göre bu okulların 
taban puanlarının oldukça yükseldiğini belitti. 

Yılmaz, Anadolu imam hatip liselerinde, 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve 
kariyer hedeflerine göre program çeşitliliği uygulandığını dile getirerek, “Önceki yıllarda 6 dil vardı, 
bu yıl Japonca, Fransızca ve Farsça da eklenerek 9 yabancı dilin öğretimini yapıyoruz. Öğrencilerimize 
Arapça ve İngilizce ile birlikte Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca dillerin-
den birini en iyi şekilde öğrenme imkânı sunuluyor.” bilgisini verdi.

Türkiye Genelinde En Yüksek Dilimden Öğrencilerin Tercihi Oldu                    

Ülke genelinde hazırlık sınıfı programı bulunan 34 okulda toplam 48 uygulama bulunduğunu bildiren 
Yılmaz, “Genel Müdürlüğümüz, hızla değişen ve küreselleşen dünyada yabancı dil becerisiyle uluslarara-
sı düzeyde akranları ile rekabet edebilecek seviyede yetişen öğrenciler için dinleme, okuma, konuşma ve 
yazma olmak üzere 4 temel dil becerisini kazandıran ‘Aracı Dilsiz’ öğretimiyle program uyguluyor. Erken 
yaşta yabancı dil sorununu çözen gençleri topluma ve ülkemize hizmet edecek yetkin bireyler olarak ha-
zırlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Nazif Yılmaz, dil öğretiminde markalaşan bu okullara öğrenci ve velileri tarafından büyük talep olduğu-
nu belirterek, “Kartal AİHL 0,01 yüzdelik dilim ile İngilizce, Beyoğlu AİHL 0,81 ile Arapça, Beşiktaş Kız 
AİHL 1,31 ile Almanca, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL 1,55 ile İspanyolca, Mehmet Emin Saraç 
AİHL 1,65 ile Rusça, İTO Marmara AİHL 2,08 ile Japonca, Şehit Mehmet Güder AİHL 6,50 ile Çince, 
Van AİHL 9,03 ile Farsça, Bakırköy AİHL 10,24 yüzdelik dilim ile Fransızca bölümlerine Türkiye genelin-
den öğrenci yerleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarıda okulların etkinlik odaklı yabancı dil öğretimi yapmasının ve yoğunlaştırılmış dil programı uy-
gulamasının önemini vurgulayan Yılmaz, öğretim programı hakkında şu bilgileri paylaştı: “Okullarımız, 
hazırlık sınıfı ile başlıyor, sonrasında 4 yıl daha eğitim veriyor. Bu süre zarfında aldıkları yoğunlaştırılmış 
dil eğitimiyle öğrenciler, hedef dilde ileri bir düzeye ulaşıyor. Bu okullarımızda dil projesine ek olarak 9. 
sınıftan itibaren fen ve sosyal bilimler programı da uygulanıyor ve üniversite sınavlarına etkin bir şekilde 
hazırlık yapılıyor.”

Yılmaz, öğrencilere kaliteli bir dil eğitimi vermek için Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün rehberliğinde 
okulların üniversitelerle iş birliği yaptığını, akademisyenlerin ve uzmanların yer aldığı Okul Danışma Ku-
rulları ile yabancı dil öğretiminde büyük bir mesafe aldıklarını, tecrübeli yabancı dil öğretmenlerinin yanı 
sıra ana dili, öğretilen dil olan öğretmenlerin de görev yaptığını belirtti.

Dil Öğretiminin Niteliği Farklı Uygulamalarla Geliştiriliyor

Nazif Yılmaz, öğrencilerde dil eğitiminin kalıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 
Genel Müdürlük olarak okulların tamamında uygulama birliğini sağlamak ve ortak kalite standartları 
oluşturmak için yılda iki kez Türkiye geneli eş zamanlı ortak sınavlar ve interaktif ortamda 4 temel dil 
becerisine yönelik yazılı, sözlü ve kompozisyon sınavlarıyla ölçme ve değerlendirme yapıldığını aktaran

Hazırlık Sınıflı Anadolu İmam Hatip Liseleri 
Yabancı Dil Öğrenmek İsteyenlerin İlgi Odağı
Türkiye Genelinde Hazırlık Sınıflı Anadolu İmam Hatip Liseleri 
Yabancı Dil Öğrenmek İsteyen Öğrencilerin Tercihi Oldu
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Yılmaz, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimize uygulanan dil eğitimi kapsamında, 10 dilde münazara, ulusal ve uluslararası model 
Birleşmiş Milletler uygulamaları, Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, öğretilen 9 farklı dilde 
3 gün süren Liderler ve Delegeler Zirvesi gerçekleştiriliyor. Yüz yüze veya uzaktan konferanslar, öğrenci 
sempozyumları, paneller, Arapça başta olmak üzere bilgi ve etkinlik yarışmaları ile dil öğrenimi pekiş-
tiriliyor. Eğitim ve öğretim faaliyetleri okullarımızda salgın süreci hariç yaz tatillerinde de devam ediyor. 
Yüz yüze ve uzaktan yapılan eğitimlere isteyen öğrenciler yurt dışında, isteyen öğrenciler kendi okulunda 
yabancı dil kamplarına katılıyor.”

Öğrencilere Burs ve Çeşitli Alanlarda Destek İçin Paydaş İş Birliği Protokolü

Nazif Yılmaz, öğrencilere sunulan fırsatlarla ilgili de “Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma 
Vakfı (MÜSDAV) ile yapılan bir protokol kapsamında Japonca, Çince, İspanyolca, Fransızca, Almanca, 
Farsça ve Rusça dillerine kayıt yaptıran öğrencilere 5 yıl boyunca burs desteği verilecek. Ayrıca yurt dı-
şında yabancı dil geliştirme imkânı, akademik, kişisel gelişim, sosyal, tarihi, kültürel, sportif alanlar ile 
sosyal sorumluluk projelerinde destek sağlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Akademik Destek Programı (ADEP) kapsamında hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 
yükseköğretimi kazanma oranlarının yüzde 85’in üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, dil alanında tercih 
yapan öğrencilerin üniversite hazırlık sınıfı muafiyeti oranlarının da yüksek olduğunu kaydetti. 

Hazırlık Dil Sınıfı Programı Uygulayan 
Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Uyguladıkları Diller

Ankara Akyurt Muhammed Hamdi Yazır AİHL Arapça İstanbul Üsküdar Çamlıca Kız AİHL İngilizce

Ankara Yenimahalle Tevfik İleri AİHL İngilizce
İstanbul Üsküdar İTO Marmara AİHL Arapça, Japonca, 

İngilizce

Ankara Çankaya Nurten Uşan AİHL İngilizce
İstanbul Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız AİHL İngilizce, Arap-

ça

Bursa Yıldırım Bursa İpekçilik AİHL İngilizce İzmir Karabağlar İzmir Kız AİHL Fransızca

Hatay Antakya Hz. Ayşe Kız AİHL Arapça İzmir Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank AİHL İngilizce

İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL İngilizce, 

Arapça

İzmir Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL İngilizce, 

Almanca

İstanbul Bakırköy AİHL Fransızca İzmir Menemen Şehit Hakan Gülşen AİHL İngilizce

İstanbul Başakşehir M. Emin Saraç AİHL İngilizce, Arapça, 

Rusça
Karaman Merkez Prof. Dr. Ömer Dinçer AİHL Arapça

İstanbul Beşiktaş Kız AİHL Almanca Kayseri Melikgazi Erciyes AİHL Arapça

İstanbul Beyoğlu AİHL Arapça Kocaeli İzmit Mehmet Akif Ersoy AİHL İngilizce, Arapça

İstanbul Güngören İTO Kız AİHL İngilizce Konya Meram Tahir Büyükkörükçü AİHL Arapça

İstanbul Kadıköy AİHL İspanyolca, İngilizce Konya Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL İngilizce

İstanbul Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL İspanyolca, 

İngilizce
Mardin Artuklu Artuklu AİHL Arapça

İstanbul Kartal AİHL İngilizce
Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL Arapça, İngi-

lizce

İstanbul Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder AİHL Çince, 

İngilizce
Samsun Atakum AİHL İngilizce, Arapça

İstanbul Pendik Ömer Çam AİHL Arapça, İngilizce Trabzon Ortahisar Trabzon Kız AİHL Arapça

İstanbul Sancaktepe Teknoloji AİHL İngilizce Van İpekyolu Van AİHL Farsça
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Okul-Kur’an Kursu İş Birliğine 
Dayalı Örgün Eğitimle Bir-

likte Hafızlık Projesi kapsamında 
proje ve projeyi uygulama usul ve 
esaslarına göre yürüten imam ha-
tip ortaokullarında LGS’ye giren 
hafız öğrencilerimiz büyük başarı-
lara imza attı. 

Ankara, Bursa, Çorum, Denizli, 
Düzce, Hatay, İstanbul, Kayseri, 
Konya, Kütahya, Mersin, Sakar-
ya illerimizde %1.5’lik dilimde yer 
alan hafız öğrencilerimizle “Zirve-
de 40 Hafız Buluşması” gerçekleş-
tirildi.

Bu buluşmaya, Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Eğitim 
Politikaları Daire Başkanımız İhsan Erkul, Proje Danışmanı ve 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi De-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Murat Karakaya, Genel Mü-
dürlüğümüz personeli Zeynep Olgun, okul yöneticileri, Kur’an 
kursu yöneticileri, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. 

Öğrencilerimiz, LGS’de elde ettiği başarının arka planını ve 
gelecek hayallerini anlattı. Okul yöneticilerimiz ve Kur’an kur-
su öğreticilerimiz uyguladıkları ve 2021’de uygulayacakları 
çalışmaları/projeleri ifade etti. Velilerimiz bu başarının elde 
edilmesinde aileye düşen görevlerden ve aile içi iletişimlerin-
den bahsetti. 

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürü Kadir Dinç hayallerinde yer alan 
liselere yerleşen hafız öğrencilerimizi başa-
rılarından dolayı tebrik etti.  

Bu başarıda emeği olan okullarımıza, 
Kur’an kurslarımıza ve velilerimize teşekkür 
ederiz. 

2020 LGS’de Zirvede 40 Hafız Buluşması
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Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul türleri 
içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın 

benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa 
sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır” dedi.

İmam Hatip Okulları ve Mezunlarına 
Hakaret Asla Kabul Edilemez!

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Bir Televizyon Programında 
İmam Hatiplilere Yönelik Sözleri Dolayısıyla Akademisyen-Yazar 

Erol Mütercimler Hakkında Gerekli Yasal Süreci Başlattıklarını Açıkladı 



66

Y
ıl

:4
  
S
a

yı
:1

0
  
 N

is
a

n
-E

yl
ü
l 

2
0
2
0
  
    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Anadolu İmam Hatip Lisele-

ri’nin (AİHL) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi 
(KTS) olduğunu söyledi. Yılmaz, bu sistemle okulları 7 alanda takibe aldıklarını belirterek, “Kalite Takip 
Sistemi’miz üzerinden okulların performanslarını, deneme sınavlarını takip edebiliyoruz. Dolayısıyla bu 
yılki artış bizim için sürpriz olmadı” dedi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AİHL’lerin YKS’deki başarısını DHA’ya değerlendirdi. 
İHL’lerin önüne 28 Şubat sürecinde konan engellerin 2009 yılında kalktığını ve 2012 yılında 4+4+4 sis-
temine geçişle birlikte liselerin ortaokuldan öğrenci almaya başladığını hatırlatan Yılmaz, “2016 yılında 
biz AİHL’lerde program çeşitliliğine gittik. Bu çerçevede özellikle fen ve sosyal bilimler programı uygula-
yan İHL’ler, yani fen lisesi ve sosyal bilimleri lisesi müfredatını aynı çatı altında tercihli olarak uygulayan 
bir program. İkincisi yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan İHL’ler. Tabi bu program çeşitliliğiyle beraber 
özellikle fen alanında ve sosyal bilimler alanında daha ileride hedefleri olan, kariyer planlamaları olan 
öğrencilerimiz için bir imkan, rağbet alanı oluştu. Bu programa tabi olan öğrencilerimiz de ilk defa 2020 
yılında mezun oldular. Bu iki sebep açık söylemek gerekirse birinci etken” dedi.

‘Okullar Arası Kalite Farklılıklarını Azaltmak İçin Çalıştık 

Başarının arkasında yatan diğer etkenin ise 2016 yılında kurdukları Kalite Takip Sistemi (KTS) olduğunu 
ifade eden Yılmaz, bu sistemle okullar arasındaki kalite farklarını azaltmayı, iyi örnekleri çoğaltarak yay-
gınlaştırmayı ve başarıya odaklı çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını belirtti. Yılmaz, “Kaliteli eğitimin 
gerçekleşmesi için, çıktıların arzu ettiğimiz hedeflerde olması için, bu sistemin içerisinde özellikle okul-
larımızdaki iyileştirmenin hangi alanlarda olması yönünde arkadaşlarımızla çalışmalar yaptık” diye ko-
nuştu. Okulları ‘eğitim ortamları ve fiziki imkanlar’, ‘öğretmen ve eğitim yöneticileri’, ‘akademik gelişim, 
öğrenci mesleki gelişim’, ‘değerler eğitimi’, ‘bilim, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler’, ‘okul tara-
fından gerçekleştirilen örnek ve özgün uygulama’ ve ‘izleme ve değerlendirme’ olmak üzere 7 alanda 
takibe aldıklarını aktaran Yılmaz, “Bu 7 alanda okullarımızın tamamının izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
kalite farklılıklarının azaltılarak topyekün bir başarıya odaklanması gibi bir çalışma yürüttük. Kalite takip 
sistemimiz üzerinden okulların performanslarını, deneme sınavlarını takip edebiliyoruz. Okulların fiziki 
ortamlarının iyileştirilmesini, akademik başarılarını, yönetici gelişimini takip edebiliyoruz. ve en önemlisi 
de bir okulda görmüş olduğumuz güzel bir uygulamayı diğer okulların da modelleyebilmesi için kamuo-
yuna açık şeffaf bir şekilde iyi örnekler sitemizde paylaşıyoruz” diye konuştu.

111 Pilot Okul Seçtik ve Hedef 2020 Ekibi Kurduk

Yılmaz, sistemle imam hatip okullarının tamamını, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri üzerinden takip 
ettiklerini belirterek, “Biz de genel müdürlük olarak, Türkiye’deki bütün il ve ilçelerdeki okulların okul kar-
nesini, ilçe ve il karnesini ve bütün çalışmalarını performans kriterlerimize göre görürüz, değerlendiririz 
ve bunun sonucunda da raporlaştırarak bir önceki yıla nazaran daha iyi neleri yapabilirizi planlayabiliriz” 
ifadesini kullandı.2020 YKS’ye öğrencileri daha iyi hazırlayabilmek için 111 pilot okul seçtiklerini, okul 
müdürleri, koordinatör öğretmenler ve öğrenci koçlarından oluşan ‘Hedef 2020’ ekibi kurduklarını da 
kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu: “Dolayısıyla bu yılki artış bizim için sürpriz olmadı. Sadece bizim

AİHL’lerin 2020 YKS’deki Başarısının Arka Planı

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, AİHL’lerin 2020 YKS’deki 
Başarısının Arka Planını DHA’ya Değerlendirdi
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için gelecekte daha yüksek bir başarının ön habercileri ve muştuları oldu. Çünkü biz hedefe odaklan-
mıştık. Topyekün bir faaliyet alanımız, ortak eylem planımız, bunu koordine eden bir ekibimiz ve çalışma 
sistemimiz var. Bu yıl 2019 yılı mezunlarına nazaran 2020 yılı mezunlarından üniversiteye yerleşenlerin 
oranı yüzde 24,73 artış gösterdi, yani 6 bin 477 öğrenci ilave olarak bu yıl geçen yılki mezunlara naza-
ran üniversiteye yerleşti.

Bazı Alanlarda Yüzde 187 Artış Oldu 

Yılmaz, sınava giren 202 bin öğrenciden 90 bin 127’sinin üniversiteye yerleştiğini söyleyerek, şunları 
kaydetti: “İlahiyat alanında yüzde 9,02 bir yükseliş var. Ancak tıp fakültesi alanında, hukuk fakültesi 
alanında, uluslararası ilişkilerde, mühendislik, mimarlık gibi fakültelerde, diş hekimliği, veterinerlik gibi 
alanlarda ya da uzay bilimleri ve diğer 
birçok farklı alanlarda kendi sayısına 
göre, kimisinde yüzde 60, kimisinde 
yüzde 70, kimisinde yüzde 137, hatta 
kimisinde yüzde 187 oranında öğren-
cilerimizin bir sayısal artışı olduğunu 
görüyoruz.”Temel dersler açısından 
AİHL’lerdeki müfredatın Anadolu lise-
leriyle, fen ve sosyal bilimler program-
ları uygulayan AİHL’lerdeki müfredatın 
ise fen ve sosyal bilimler liseleri müf-
redatlarıyla aynı olduğunu vurgulayan 
Yılmaz, “Program çeşitliliği, imam hatip 
okullarında bir cazibe alanı oluşturdu. 
Kamuoyunun ilgisini çekti ve öğrencile-
rimizin ilgi odağı oldu. 2020 yılında da 
meyvesini verdi. 2020 yılında yükseliş başladı, peki sonrası nasıl olacak? Sonrası için biz hemen şimdi 
‘Hedef 2021’ diye bir ekip kurduk. Gelecek sene için bizim ümidimiz daha fazla. Çünkü bu sene 111 
okul pilotlama yaptık, seneye 544 okulu rehber okul yapacağız. Bu okullar proje ve program uygulayan, 
fen ve sosyal bilimler programı uygulayan okullarımız, kalan 1108 okulu da paydaş okul yapacağız” 
dedi.

Japoncayı Japonya’da Geliştirebilecekler                                                            

Yabancı dil hazırlık sınıfı olan AİHL’lere de değinen Yılmaz, İngilizce ve Arapça eğitiminde edindikleri 
tecrübeyi kullanarak 9 farklı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı kurduklarını söyledi. Yılmaz, “Önce İspan-
yolcadan başladık, 2021 yılında ilk mezunlarımızı veriyoruz. Bir kız sınıfı, bir erkek sınıfı İstanbul’dan 
mezun olacak. Sonrasında gelen talepler üzerine Almanca, Rusça, Çince hazırlık sınıfları açtık. Bu yıl da 
Japonca, Fransızca ve Farsçayı da açtık. Şu anda Türkçenin dışında İHL’lerde 9 farklı dilde yabancı dil 
hazırlık sınıfları var ve bu hazırlık sınıflarına da öğrencilerimizin çok rağbet ettiğini gördük. Çok başa-
rılı bir dil öğretimi hikayesi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ulusal ve uluslararası kongreler, yine İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın Arapça ve İngilizce model uygulamaları ve BM model uygulamalarını bu saydığım 
dillerde gerçekleştiriyorlar” dedi. Müslüman Toplulukları ile Dayanışma Vakfı’nın yabancı dil hazırlık sınıfı 
öğrencilerine burs desteği sağlamaya başlayacağının müjdesini veren Yılmaz, “Müslüman Toplulukları 
ile Dayanışma Vakfı öğrencilerimize 5 yıl boyunca burs verecek. Ayrıca bu çocuklarımızın Japonca öğre-
niyorsa Japonya’ya, Fransızca öğreniyorsa Fransa’ya, İspanyolca öğreniyorsa İspanya’ya bir dönem en 
azından 1-2 aylık giderek, dil becerilerini geliştirmeleri konusunda katkı verecekler” açıklamasını yaptı.
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    İmam Hatipliler Kurultayı’nın 17.’si, Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

Salgın nedeniyle online olarak yapılan Kurultay’da yılın şiarı, “Basiret ve Ferasetle” olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mesaj  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  17. İmam Hatipliler Kurultayı’na yazılı mesaj gönderdi. Mesajın-
da, kurultayın başarılı geçmesi ve hayırlara vesile olması niyazında bulunan Erdoğan, imam hatip okulla-
rının temelini atanlar başta olmak üzere, on yıllardır bu okulların kuruluşunda, gelişmesinde, sayılarının 
artmasında emeği olan vakıf insanlarına teşekkür ettiğini, okullarda görev yapmış olup da ahirete irtihal 
eden öğretmenleri, yöneticileri, fedakarlıklarıyla destekleriyle bu müesseseleri yaşatan hayırseverleri rah-
metle andığını ifade etti.

“Milletimiz, kuruluşundan itibaren eline geçen her fırsatta bu okullara destek olmuş, imam hatip-
leri adeta küllerinden yeniden inşa etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen 
imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bü-
rokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün haka-
retlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır.

Türkiye’yi kendi karanlıklarına çekmeye çalışanlara inat, vatanımız için, ezanımız için, bağrından 
çıktığımız aziz milletimiz için çalıştık. Edebin edepsizlik içinde kaybolmasına müsaade etmediği-
miz gibi ahlakın ahlaksızlık içinde boğulmasına rıza göstermedik. Vakarımızdan, onurumuzdan, 
bizi biz yapan kadim değerlerimizden taviz vermeden mücadelemizi bugünlere kadar getirdik. 
İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla 
ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah’ın izniyle ne bu 
camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz.”

17. İmam Hatipliler Kurultayı
Salgın Nedeniyle Online Gerçekleştirilen Kurultay; İstanbul, Ankara 
ve Nevşehir’den Üç Ayrı Salondan Canlı Yayınla Yapıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki katılımcılara hitaben mesajında, “Sizlerden, son nefesinize kadar 
‘imam hatipli’ payesini iftiharla taşımanızı, bu asil payeye asla halel getirmemenizi bekliyorum. Sizlerden 
zorluklar karşısında yılmamanızı, karamsarlığa düşmemenizi, içinizdeki cevheri söndürmeye çalışanlara 
prim vermemenizi istiyorum. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun. Rabb’im bizleri şehitlerimizin mübarek 
yolundan ayırmasın.” ifadelerini kullandı. 

Dönem Şiarı “Basiret ve Ferasetle”

Online Kurultay, TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Oku-
ma Yarışması Birincisi Muhammed Yahya Yıldızhan’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra kürsüye 
gelen ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, yılın şiarı 
olarak belirlenen “Basiret ve Ferasetle” metninin sunu-
munu yaptı. Davasına aşık hocaların, gözlerinde cen-
net bulacakları gençlere kavuşmak için dağlar aştığını 
ifade eden Çal, semt semt şehirleri, hane hane köyle-
riyle memleketin dört bir cihetini arşınladıklarını, yolları 
üzerinde oturanların müstehzi sözlerine, anlamsız ba-
kışlarına aldırmadıklarını, körpe yıldızları sırtlayıp Ana-
dolu’nun eteklerinden, parlayacakları karanlık kentlere 
taşıdıklarını vurguladı. 

İmam Hatipler Ülke İçin İftihar Vesilesi                                                                                                                            

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu konuşmasında imam ha-
tip okullarının Türkiye’nin çok değerli eğitim yuvaları 
olduğunu belirterek, “Milletimizin sahip çıktığı eği-
tim kurumları, bazı çevreler tarafından yıpratılmaya, 
devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Bu ülkede milletin 
değerleriyle, manevi iklimiyle problemi olan zihniyet-
ler hep var olagelmiştir. Buna karşın bu asil millet, 
imam hatip davasına en güçlü şekilde sahip çıkmış, 
bu maksatlı saldırılara karşı bu güzel yuvaları hep 
korumuş kollamıştır” ifadelerini kullandı. İmam ha-
tiplerin geldikleri noktayla gurur duyduklarını anlatan 
Kasapoğlu, “İmam hatipler bu ülkenin iftihar vesile-
si, gözbebeği. Bunu da her alanda ortaya koydukları 
çalışmalarla, başarılarla göstermektedirler” açıkla-
masında bulundu.    
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Basirete ve Kavramaya İhtiyacımız Var                                                                                                                   

Programa Ankara’dan canlı bağlantıyla 
katılan Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez,  dijitalleşme ile birlikte 
bir ekran medeniyeti kurulduğunu ve in-
sanın bu ekran uygarlığının önünde pasif 
bir seyirciye dönüştüğünü belirterek, “Bu 
görsel idrakin egemenliğine maruz kalan 
insanda aklın idraki zayıflıyor, kalbin idraki 
bir ölümle karşı karşıya kalıyor. Tam bura-
da basiret çok büyük önem arz ediyor. Biz 
ancak yüksek bir basiretle bunun üstesin-
den gelebiliriz” dedi.

İmam Hatipler Farkını Ortaya Koydu                                                                                                                              

Kurultaya video konferansla bağlanarak konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal 
Erdoğan da, “İmam hatipliler olarak imam hatip liselerinin ve ortaokullarının, cumhuriyetin ve ülkemizin 
birer kurumu olarak hukukunu korumayla ilgili her şeyi yapmakta cesur ve dirayetli olmamız gerekiyor. 
Bulunduğumuz ortamlarda kurumlarımızı zedeleyici konuşmalar karşısında sessiz durmamalıyız” ifadele-
rine yer verdi.                              
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İmam Hatipler İslam Dünyası İçin de Önemli

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz da imam hatip okullarının, Türkiye 
açısından ne kadar önemliyse dünya açısından da katbekat önemli olduğunu söyledi. Fıkıh dersinden 
fiziğe, kimya dersinden Kur’an dersine, hadis dersinden matematiğe, edebiyattan tefsire birçok dersin 
imam hatip okullarında okutulduğuna değinen Yılmaz, bu eğitim sisteminden habersiz olan kişilerin ol-
duğunu belirtti. İmam hatiplerin yetiştirdiği insan modelinin bir başarı olduğunu belirten Yılmaz, imam 
hatip okullarının 1994’te zirve yaptığını, daha sonra 28 Şubat sürecince katsayı ve başörtüsü yasağı ile 
bu başarının önünün kesildiğini kaydetti. Yılmaz, bu yılki başarının sebebinin ise 2009 yılında katsayı ve 
başörtü yasağının kaldırılmasıyla ortaya çıktığını vurguladı. Yılmaz, konuşmasında, imam hatip okulları-

nın Türkiye için ne kadar önemliyse İslam dünyası için de o kadar önemli olduğunu söyledi. Bu okulların 
kainatın ayetleri ile kitabın ayetlerini aynı anda veren bir müfredata sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, 
“Fizik ve metafizik kurgusunu birleştirerek feraseti ve basireti kazandırabilecek bir birikime sahip okulları-
mız. Ancak burada okutulan dersler konusunda kamuoyunun bilgisinin eksik olduğunu görüyoruz” dedi.
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    Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Anadolu imam 

hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, Genel Müdürlükçe hazırlanan 40 
maddelik yol haritası doğrultusunda, hijyen ve temizlik şartları sağlanarak izole bir ortam ve karantina 
şartlarında pansiyonlarda kalmaya devam ettiğini anlattı. 

Öğrencilerin, öğretmen ve yöneticilerin üstün gayretleriyle, alınan önlemler doğrultusunda eğitimlerini 
sürdürdüğünü, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yaptığını ifade eden Yılmaz, Uluslararası Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Projesi’nin, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 

Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütüldüğünü 
söyledi.

Proje ile halkı Müslüman olan ülkeler ve 
Müslümanların yaşadığı ülkelerde din 
görevlisi yetiştirilmesi, din eğitimi perso-
nelinin yetiştirilmesine katkı sağlanması, 
yükseköğrenim öncesinde din eğitimi al-
mak isteyen öğrencilere destek verilmesi 
ve eğitim ve kültür alanlarında iş birli-
ğinin geliştirilmesinin amaçlandığını dile 
getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

“88 ülkeden 1400’ü aşkın öğrenciye 
ev sahipliği yapan uluslararası AİHL’ler, 
salgın döneminde de yabancı uyruklu 

öğrencileri pansiyonlarında ağırladı. Uzaktan eğitim kararı alındığı günden itibaren, Türk öğrenciler 
eğitimlerine evlerinden devam ederken Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve büyük çoğunluğu 
Türkiye’de kalmayı sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerimiz, bulundukları pansiyonlarda eğitim ve öğ-
retimlerine devam etti. Şu an bu okullarda 1100 öğrenci misafir ediliyor. Okullarımız tüm kadrolarıyla, 
öğrencilere evlerini aratmayacak konfor ve altyapı hizmetleri sunarken diğer taraftan da çeşitli eğitsel, 
sanatsal, sportif etkinliklerle pansiyon ortamını eğitici, öğretici ve eğlenceli hale getirdiler.”

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül 
ve kendisinin dijital ortamda öğrencilerle buluştuğunu ifade eden Yılmaz, “Öğrencilerimizin Bakanımızla 
buluşmasında Türkçeye olan hâkimiyetleri, Bakanımızla kurdukları güçlü ve keyifli iletişim görülmeye 
değerdi.” dedi.

76 Farklı Ana Dilden Öğrenci Bir Arada Türkçe Öğreniyor

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki dil çeşitliliğine vurgu yapan Yılmaz, “Kabile dilleri dışarıda 
tutulduğunda 76 farklı anadilden öğrenci bir arada Türkçe öğrenirken ana dillerini de geliştirecek oku-
ma ve tercüme faaliyetleri yapılıyor.” diye konuştu.

Salgın sürecinde pansiyonlarda kalan uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki yabancı uyruklu öğ-
rencilere bir hayırseverin, Türk hikâyeciliğinde çok önemli bir yeri olan yazar Mustafa Kutlu’nun eserlerini 
hediye ettiğini aktaran Yılmaz, bu eserlerin öğrencilerin Türkçeyi daha iyi kullanma becerileri geliştirme-
sine, kelime ve söz dağarcıklarının zenginleşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri 
Yabancı Öğrencileri Salgında da Ağırladı
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz Anadolu Ajansına Konuştu: 
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Yabancı Öğrencileri 
Salgında da Ağırladı
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Yılmaz, öğrencilerin daha önce Prof. Dr. Fuat Sezgin’in biyografisini 40 dile çevirdiğini ve tercüme konu-
sunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve Türkçe yeterlikleri ile anadil yeterliklerini destelemek amacıyla 
Genel Müdürlükçe hazırlanan “40 Ayet Etkinlikleri” ve “40 Hadis Etkinlikleri” isimli kitapların yabancı 
uyruklu öğrenciler tarafından anadillerine tercüme edildiğini 
belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fransızca, Rusça, Hintçe, Kazakça, Urduca, Arnavutça, 
Bengalce, Makedonca, Moğolca, Bulgarca, Endonezce, Tay-
ca, Khmerce, Portekizce, Azerice, Kırgızca, Farsça, Peştuca, 
Türkmence ve Nepalce gibi onlarca dile çevrilen çalışma, 
kitapçık olarak hazırlanacak.”

Öğrenciler Sağlık Çalışanları İçin Koruyucu Ekipman 
Üretti

Genel Müdürlüğün gönderdiği yol haritasındaki çalışmaların 
yanı sıra bazı okulların özel etkinlikler yaptığını ifade eden 
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bursa Osmangazi Uluslararası Murat Hüdavendigar Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendileri için yapılan fe-
dakarlığın farkında olarak ülkemizin salgınla topyekun müca-
delesine bir nebze destek sağlamak amacıyla derslerden arta 
kalan zamanlarda, sağlık çalışanları için koruyucu ekipman 
üretti. Kayseri Kocasinan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, aralarında topladıkları paralarla okul çevresindeki 
ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. İstanbul Bahçelievler Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Ana-

dolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 
Aliya İzzetbegoviç’in biyografisini 
ve önemli mesajlarını Arapça, İngi-
lizce, Fransızca, Rusça, Endonezce, 
İtalyanca, Filipince, Tayca, Urduca 
ve Peştuca gibi 30’u aşkın dile çe-
virerek onun kişiliği, mücadelesi, 
fikriyatı ve ilmi yönüyle sadece Bos-
na Hersek için değil, dünya Müs-
lümanları, insanlık için büyük bir 
öneme sahip olduğunu ortaya koy-
dular. Resim yeteneği olan öğrenci-
ler ise Aliya ve Bosna mücadelesini 
anlatan çizgilerle kitaba katkı yaptı. 
Ankara Gölbaşı Uluslararası Milli 
İrade Kız Anadolu İmam Hatip Li-

sesi pansiyonlarda ailelerinden uzak kalan öğrencilerin sıkılmadan eğlenceli zaman geçirmelerine katkı 
sunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 40 Kavram Etkinliğini tabu oyununa çevirdi.”
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Bakanlığımız 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarda aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eği-
tim okul öncesi ve birinci sınıflarda 21 Eylül 2020 tarihinde başlama kararı aldı. Yüz yüze eğitimle 

birlikte EBA altyapısını kullanarak öğretmenler canlı dersler yaptı. 

Genel Müdürlük Uzmanları, Öğretmenler ve TRT Çekim Ekibinin Yoğun Mesaileri

Ağustos ayında planlaması yapılan AİHL Meslek Dersleri, Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Lise Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Ortaokulu Arapça derslerine yönelik olarak ders anlatım video çe-
kimlerine başlandı. 

Genel Müdürlüğümüz Program-
lar ve Öğretim Materyalleri Daire 
Başkanlığı koordinesinde 2020-
2021 eğitim öğretim yılında uzak-
tan eğitim çalışmaları kapsamın-
da TRT EBA TV’de yayına girecek 
olan ders içeriklerimiz için hazırlık 
çalışmaları Genel Müdürlük Uz-
manları, öğretmenler ve TRT çe-
kim ekibinin yoğun mesaileriyle 
devam etti.

29 Ders İçin Konu Anlatımı Video Çekimi

Uzaktan eğitim kapsamında TRT EBA TV’de yayına girecek olan Genel Müdürlüğümüzün sorumlu oldu-
ğu ders alanlarından Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Temel Dini Bilgiler, Siyer, Fıkıh, Hadis, 

Akaid, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Dinler Ta-
rihi, Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti, Mesleki Arap-
ça 11-12, İHO Kur’an-Kerim (5-8), Kur’an-ı Kerim (9-
12)), Arapça 5-8, Arapça 9-10, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi 4-8; 9-12 derslerine yönelik olarak toplam 29 
dersin konu anlatım videolarının yayına hazır hale ge-
tirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etti.

LGS ve YKS’ye Yönelik Özel Çalışma

Öğrencileri LGS ve YKS’ye hazırlamak amacıyla TRT 
EBA TV’de yayınlanmak üzere Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi 8 ve 12. sınıflar için konu anlatımı ve soru çö-
züm video içerikleri de oluşturdu.

Uzaktan Eğitim Ders İçerikleri Üretimine Devam

Uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında 21 Eylül tarihinden itiba-
ren TRT EBA TV kanalı üzerinden ilk, ortaokul ve lise seviyesinde yer 
alan derslerin konu ve kazanımlarına yönelik içerikler yayına girdi
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret eden Yımaz, İzmir’de sınavla öğrenci alan Anadolu 
imam hatip liseleri ve Anadolu liseleri müdürleriyle bir araya gelerek eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu ardından Bayraklı Merkez Anaokulu ve yeni açılan Bayraklı Hisar Anadolu 
İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. 

İzmir’deki sivil toplum kuruluşları ile milletvekillerinin katılımıyla imam hatip okullarının başarılarındaki 
artış ve şu anki durumlarının değerlendirildiği toplantıya katılan Yılmaz, İzmir’de imam hatip okulları için 
bundan sonra neler yapılabileceği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Genel Müdürümüz, İzmir’de Eğitimcilerle Buluştu
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, 17 Eylül 2020 Tarihinde 

İzmir’e Ziyaret Gerçekleştirdi
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“Selam İmam Hatiplim” ile coştu gönüller, heyecan taşıdı yürekler...

“Yıllar Evvel İdi” ile hüznü yaşadı karanlık günlerde nice neferler...

“Ey Ömrünü Bir Gayeye Vakfeyleyen İnsan” ile tazelendi emeller...

Ve şimdi, yine, yeniden...  Aynı ses ve aynı heyecan...

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’dan güfte ve bestesiyle yeni bir eser.   Sos-
yal medyada paylaşıldığı daha ilk günden dillerden düşmeyen bu 
eser, milletin gönlünde taht kuran imam hatip okullarıyla ilgili yeni bir 
heyecana vesile oldu.  İmam Hatiplim! “Yine de Sen!” 

https://youtu.be/UNYpyIrWIY0

Yine de Sen, İmam Hatiplim

Mehmet Emin Ay’dan Müthiş Çalışma “Yine de Sen, İmam Hatiplim”

Hakkın adıyla başlasın, kutlu seferin

Dosdoğru yolda yürü, İmam Hatiplim

Bekliyor, nice mazlum çaresiz seni

Sahipsiz bırakma masum elleri

Şimdi asil ecdadın devir teslimi

Yine veriyor sana şanlı görevi

Allah aşkıyla dolsun, taşsın yüreğin

Kuran kılavuz sana, sünnet rehberin

Varisi ol, sen de şanlı ceddinin

Sensin umut, haydi İmam Hatiplim!

Yine de sen! 

Al eline al bayrağı, çık şu yüce burçlara

Yine de sen!

Sımsıkı tut, kitabını İmam Hatiplim

Âlemlere rahmetiyle gelen son nebi

Müjdeledi senin gibi imanlı genci

Merhamete muhtaç onca nesiller

Nice bir zamandır hep seni bekler

Müjdesine layık ol, kutlu rehberin

Yol O’nun yoludur, O’nun el emin

Sarsa da ufkunu kara bulutlar

Solsa da yeşeren taze umutlar

Her gecenin elbet bir sabahı var

Sensin doğan güneşim, İmam Hatiplim!

Yine de sen! 

Tut o şanlı peygamberin kutlu ulu yolunu

Yine de sen! 

Varisi ol, son elçinin İmam Hatiplim

Yine de sen! 

Mehmet Emin AY 

İmam Hatiplim!   “Yine de Sen! “
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18 Eylül 2020 Cuma günü Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın katılımıyla iki ayrı toplantı gerçek-
leştirildi. Saat 09.30’da başlayan birinci toplantıya lise ve ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi il 

zümre başkanları, saat 14.00’te başlayan ikinci toplantıya ise imam hatip lisesi meslek dersleri il zümre 
başkanları katıldı. Moderatörlüğünü Daire Başkanı İhsan Erkul’un yaptığı toplantılara, İzleme ve De-
ğerlendirme Daire Başkanı Yusuf Akbaş, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Dr. Ahmet 
İşleyen ve Genel Müdürlüğümüz ilgili personelleri katıldı.

Toplantılarda; uzaktan eğitim süreci, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları, öğretmen ve öğrenci-
lerimizin motivasyonları, fırsatlar ve beklentiler konuları ele alındı. Ayrıca din ve ahlak öğretimine yönelik 
faaliyetler, TRT EBA TV çalışmaları, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü EBA içerikleri ve materyal geliştirme 
süreçleri, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve imam hatip okullarının yükselen başarısıyla ilgili paylaşım-
larda bulunuldu.

İl Zümre Başkanları ile Yeni Döneme Hazırlık 
Toplantıları  

81 İlin İmam Hatip Lisesi “Meslek Dersleri-Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Dersi” Zümre Başkanları ile Eğitim Öğretim Yılına 

Hazırlık Toplantıları Gerçekleştirildi
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    Konuk İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade, Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğünde ağırlanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti. Genel Müdürümüz 
Nazif Yılmaz İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade’yi Genel Müdürlü-
ğümüzde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Genel Müdürümüz Yılmaz, Türki-
ye’deki din öğretimi ve Genel Mü-
dürlüğümüzün görev alanı ile ilgili 
bilgiler verdi. Bu kapsamda din öğ-
retimi tarihi, imam hatiplerin tarihi 
seyri, imam hatiplerin ders program-
ları, ders kitapları ve ders içerikleri; 
öğrencilerin bir üst eğitim kademe-
sine geçişleri, yükseköğretim sistemi 
ve öğrencilerin yerleşmesi, mezuni-
yet sonrası istihdam; öğretmenlerin 
eğitimi, formasyonu ve istihdamı; 
temel eğitim ve ortaöğretim kurum-
larındaki din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersi, din-ahlâk-değerler alanındaki 

seçmeli dersler ve içerikleri ve örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi ve uluslararası Anadolu imam hatip 
liseleri, bu okullarda okuyan İranlı öğrencilerden bahsetti.

Yılmaz, görüşmede Arapça, İngilizce, Almanca, İspan¬yolca, Rusça, Çince dillerinde hazırlık sınıfı prog-
ramı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine bu yıl Fransızca, Japonca ve Farsça dillerini de ekledik-
lerini ifade ederek Fen ve Sosyal Bilimler Projesi uygulayan Van Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Farsça 
Hazırlık sınıfı açtıklarını belirterek “Farsça dil öğretimi” ile ilgili tecrübelerden yararlanmak istediklerini 
ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçi-
liği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıt-
kızade ziyarette, Farsça dil öğre-
timine destek vermek istediklerini 
belirterek Müsteşarlığın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Kabulde Genel Müdürlüğümüz 
Uluslararası Eğitim ve Öğretim Da-
ire Başkanı Mustafa Yıldız, Eğitim 
Ortamlarının ve Öğrenme Süreç-
lerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı 
İhsan Erkul ve İran Kültür Müste-
şarlığı Uzmanı Mesut Hakikat da 
hazır bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı
Mahmut Sıtkızade’yi Genel Müdürlüğümüzde Ağırladık
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz,  İran İslam Cumhuriyeti Kültür 
Müsteşarı Mahmut Sıtkızade ve İran Kültür Müsteşarlığı Uzmanı 
Mesut Hakikat’ı Genel Müdürlüğümüzde ağırladı.
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Haberim Nasıl Yayımlanır?
İmam Hatip Okulları İyi Örnekler internet sayfamızda ve ALMANAK 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/


O K U L L A R I M I Z
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 4 yaşından sonra tamamen gör-
me yetisini kaybeden Kara-

pınar İmam Hatip Ortaokulu 6. 
sınıf öğrencimiz Ravzanur Koça-
ker, Braille alfabesiyle öğrendiği 
Kur’an-ı Kerim’i, başta annesi ol-

mak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının des-
teğiyle koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
son 3 ayını da evde ders çalışarak 12 ay gibi kısa bir 
sürede ezberleyerek hafız oldu.

Kısa sürede hedefini gerçekleştirdiğini belirten Koça-
ker, “Kısa sürede hafız olmayı hedeflemiştim, bunu 
da başardım. Zorlandığım zamanlarda gecemi gün-
düzüme kattım, tamamladım. Kur’an’ı hem elimle 
okuyarak hem de dinleyerek hıfzettim. Günde or-
talama 1-2 sayfayla başladım sonra bir günde 11 
sayfaya kadar ezber yaptım. Okul derslerinde de 
başarılıyım.  Hafızlıkla örgün eğitimi de elhamdülil-
lah başarıyla götürdüm. Okulda öğretmenlerimin de 
büyük desteği oldu. Onların motivasyonuyla hırslan-
dım ve hafız oldum. Hafız adaylarına Kur’an yolunda 
gitmelerini, insanları hafızlığa özendirmelerini tavsiye ediyorum. Tebrik edenler oluyor, bundan dolayı da 
heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımızla tanışmak, görüşmek istiyorum. İki dileğim vardı; biri hafız olmak, 
bunu başardım, diğeri de Cumhurbaşkanımızla tanışmaktı.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Konya’da yaşayan görme engelli imam 
hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 
Kur’an-ı Kerim’i 12 ayda ezberleyerek hafız olan Ravzanur ve ailesiyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve eşi Emine Erdoğan, aileyle anı fotoğrafı da çektirdi.

Konya-Karapınar
Karapınar İmam Hatip Ortaokulu
Görme Engelli Öğrencimiz Ravzanur Koçaker, 
12 Ayda Hafız Oldu
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Karapınar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emin Dilekli de okulda hafızlık eğitimi ve akademik eğitimin 
bir arada verildiğini dile getirdi. Proje kapsamında öğrencilerin 18 ayda hafızlık eğitimini tamamladığına 
aktaran Dilekli, “Müfredata uygun eğitimin yanında bu öğrencilerimiz hafızlık da yapıyor. Projemiz 3 yıl-
dır sürüyor, 60 hafız adayı öğrenci var. Yaklaşık 40 öğrenci de hafız oldu. Ravzanur, 1 yıl da hafız oldu. 
Bu sürenin 3 ayını da uzaktan eğitimle Kur’an kursu hocalarının dinlemesiyle 15 Haziran’da tamamladı. 
Başta annesi olmak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının desteğiyle hayalini gerçekleştirdi. Geç 
başladı, erken bitirdi.” dedi.

Konya Karapınar’da yaşayan Koçaker ailesini telefonla arayarak tebrik eden ve aileyi Ankara’ya davet 
eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kur’an-ı Kerim’i 
12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker kızımızı canı gönülden tebrik ediyo-
rum. Rabbim zihnine nakşettiği Kur’an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 
11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim.” ifadesine yer verdi.
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   50.Tübitak Araştırma Projelerinde öğrencilerimiz, psikoloji alanında hazırladıkları “Çukur Dizisinin 
Ortaokul Öğrencilerinin Davranışları Üzerindeki Etkisi” adlı projeyle TÜBİTAK bölge birincisi 

oldu.

TÜBİTAK Türkiye Finalleri’nde bölgemizi temsil etmenin gururunu yaşadık. İlk etapta bölgeye başvurulan 
binlerce proje arasından en iyi 100 proje arasına girerek bölgede yarışmaya hak kazandık. Ardından 
bölge birinciliği derecesini alarak Ankara Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandık. Bölge birincileri-
nin katıldığı final yarışmasında bölgemizi en güzel şekliyle temsil etmenin gururunu yaşadık. Bu süreçte 
desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Dr. Sezer Işıktaş’a, okulumuzu Ankara’da yalnız bırakmayan 
TÜBİTAK Yarışmalar Genel Koordinatörü Müjdat Engin’e, Din Öğretim İşleri Araştırma-Geliştirme ve 
Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir’e, Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul’a, Türkiye Proje Okulları 
Sorumluları Halit İşlek’e ve Umut Karaman’a teşekkürler. 

Projemizin yürütücüleri olan öğrencilerimiz Cemil Denli ve Ali Tosun ile danışman öğretmenimiz Ahmet 
Kutlu’yu tebrik eder, Türkiye finallerinde başarılar dileriz. 

Şırnak-Silopi
Hacı Mehmet Ökten AİHL
Okulumuzun Ulusal Başarısı
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Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta Kütüphanecilik Haftası ya da diğer adıyla Kütüp-
haneler Haftası olarak kutlanır. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, okul kütüphanesi haftanın her 

günü akşam saatlerine kadar öğrencilere hizmet veriyor.  Kartal AİHL donanımı ve modern yapısıyla okul 
kütüphaneciliğinin öncülüğünü üstlendi.

1985’te eğitim öğretime başlayan 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lise-
si’nin Kütüphanesi bir oda olarak 
başladı.  İlk etapta 5 bin kitabı 
bulunan kütüphanenin kitap sa-
yısı 2001 yılında 11 bini 2018’e 
gelindiğinde 22 bini buldu.  Oku-
lumuz ‘96 mezunlarından Mimar 
Bayram Çevik tarafından çizilen 
proje, Kartal AİHL Mezunlar Der-
neği ve Kartal Eğitim Vakfı desteği 
ile bugünkü seçkin halini aldı. 20 
Aralık 2019 Cuma günü eğitim 

kadrosu, personel, mezunlar ve öğrenciler “Elden Ele Yeni Kütüphaneye” projesine imza attılar.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, “Okulumuzun giriş kısmında Kartal Eğitim Vak-
fımızın çatısı altında mezunlarımızın katkısıyla bu nadide eseri öğrencilerimiz için hazırlıyorduk. Hazırlık 
aşaması, inşaatı ve tefrişi uzun zamandır devam eden kütüphanemiz, öğrencilerimiz için ve öğrencileri-
mizin gözleri önünde yükseliyordu ama içinde öğrencilerimiz yoktu. Bu projeyle öğrencilerimiz de konuya 
el atmış oldu. Eski kütüphanemizdeki 25 bin adet kitabı elden ele vererek yeni yuvasına naklettiler. El 
birliğiyle ve el üstünde kitapların taşındığı bu çalışmaya tüm okul toplumumuz teveccüh gösterdi.” dedi

Öğrenci başına düşen kütüphane alanına 
göre ilk sırayı 2,1 m² ile Sabancı Üniver-
sitesi, ikinci sırayı ise 1,5 m² ile İstanbul 
Sebahattin Zaim Üniversitesi almaktadır. 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüp-
hanesinde ise öğrenci başına düşen kü-
tüphane alanı 1,9 m² olmaktadır. Öğrenci 
başına basılı kitap sayısına göre 51 kitap 
ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilk sıra-
da, ikinci sırada ise 42 kitap ile İhsan Doğ-
ramacı Bilkent Üniversitesi yer almaktadır. 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüp-
hanesinde ise öğrenci başına 63 kitap 
düşmektedir.

İstanbul-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kütüphane Binasını Yenileyen Kartal AİHL, 
Okul Kütüphaneciliğinde Öncü
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Ülkemizin en güzide okullarından olan ve 69 yıllık tarihiyle Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 2019-2020 Eğitim dönemini de başarıyla tamamladı. Yeni ve 

modern binasıyla ilgi odağı olan okul teknolojik imkân ve müştemilatla donatılmış olup birçok alanda 
çalışmalarına devam ediyor.  

Okulumuz; fizik, kimya ve biyoloji derslerinin iş-
lendiği ve tam donanımlı laboratuvarları, 2 adet 
bilişim ve teknoloji sınıfı, zekâ oyunları alanı, akus-
tik sinema salonu, 430 kişilik modern ve sağlıklı 
yemekhanesi, 360 kişilik konferans salonu, zengin 
kütüphanesi yanında Türk Hava Kurumu ile yapı-
lan protokolle kurulan THK Model Uçak Kulübü, 
Yapay Zekâ ve Robotik Kodlama Atölyesi bulunu-
yor. Okulda Geleneksel Türk Okçuluğu kulübü, 
Değerler Atölyesi ve Çalışmaları yanı sıra, modern 
spor salonunda ücretsiz olarak verilen ve büyük ilgi 

gören karate, güreş, futbol, basketbol ve voleybol kursları verilmekte olup tüm okulun kirli havasının 3 
saniyede tahliye edilip temiz havanın içeri alınacağı VFR havalandırma sistemine ve merkezi ısıtma so-
ğutma sistemine sahiptir. Yıl boyu devam eden ve öğrencilerin akademik başarılarının devam etmesini 
sağlayan Kamp Günleri etkinliği gerek öğrencilerden gerekse de velilerden tam not aldı. Kamp prog-
ramında gönüllü öğreticilerin hafta içi 18.00-21.30 arasında TYT ve AYT sınavları için hazırlıkları ve 
sınavları gerçekleşti.

Ulusal ve yerel basının takip ettiği ve takdir ettiği okulumuzun tanıtımına dair yerel radyolarda da tanıtım-
larımız ve programlarımız devam etti. 

Adana-Seyhan
Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi

Adana’da Örnek Okuluz
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   Okulumuz ulusal ve yerel yarışmalarda birincilikler almaya devam etti. ‘TEAM NEBULA’ takımımızla 
ile Pi Wars yarışmasında Türkiye birincisiz. Ayrıca tasarım ve mühendislik ödülü de bizim.

Dünya da son 5 yıldır İngiltere Cambridge Üniversitesinde gerçekleşen ve 2 yıldır Türkiye ayağını Hisar 
okullarının organize ettiği robotik yarış-
masında Türkiye birincisi olduk.

Elemeler sonucu son 24’e kalan yarış-
mada takımlar, Raspberry Pi tabanlı mo-
bil robotlarını çeşitli otonom ve uzaktan 
kumandalı görevlerde yarıştırdılar. Gö-
revi tamamlama hızının ve başarı oranı-
nın önemli olduğu yarışmada okulumuz 
robotu tüm yarışmacıları geride bıraka-
rak birinci oldu.

Aldıkları ödülü tüm şehitlerimize özellik-
le İdlip şehitlerimize ithaf eden öğrenci-
lerimiz

Mentör: Yunus BAYRAK

Yazılım: Ali Eren KAYA

Mekanik ve Tasarım: Mustafa BAYAR

Driver: Nabi KORUCU 

ve  öğrencilerimizi yarışmaya hazırlayan 
öğretmenlerimiz Mustafa Akdağ ve Mehmet Can Kaya’yı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. 

İstanbul-Başakşehir
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Pi Wars Robot Yarışmasında Türkiye Birincisiyiz
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Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanımız 
Abdulhalik Baş ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Volkan Pullu Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesi okulumuzu ziyaretlerinde okul birimlerini gezerek Okul Müdürü İsmail Bakan’dan bilgi aldı.

Online Mezuniy@ Törenimiz ile Türkiye’de Bir İlke İmza Attık

12.sınıf öğrencileri için en özel gün olan mezuniyet törenini Türkiye’de bir ilk olarak online yapan Tuzla 
Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Adını “Online Mezuniy@ Töreni” olarak koydukları 
program ile öğrencilerin mezuniyetini evlerinden katılarak yaşamalarını, programı izlemek isteyenlerin 
sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip etmelerini sağladılar. Koronavirüs salgını nedeniyle bir 
araya gelemeyen öğrenciler, online törene evlerinden katılarak güzel anlar yaşadı. Tören ayrıca hem 
okulun hem de öğrencilerin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Online Mezuniyet canlı yayınına Din Öğretimi Genel Müdürümüz Na-
zif Yılmaz, Din Öğretimi Eğitim 
Politikaları Daire Başkanı İhsan 
Erkul, Tuzla İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Volkan Pullu, Tuzla Be-
lediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
, ÖNDER Genel Başkanı Kam-
ber Çal katıldı.  

Programda yer alan videolar,  
öğrencilerin ekranları başında 
geri sayımı ve konfeti patlattı-
ğı görüntüler, okul bahçesinde 
canlı bağlantı ile atılan havai 
fişekler sonrası yapılan mezuni-
yet duası ile program sona erdi.

İstanbul-Tuzla
Tuzla Halil Türkkan Kız AİHL 

İmam Hatip Lisemizden Türkiye’de Bir İlk! 
Online Mezuniyet Töreni  
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 11 Mart 2020 tarihinde Ülkemizde başlayan Covid-19 salgını ile yapılan amansız mücadeleye az 
da olsa destek sağlamak amacıyla  İmam Hatip okullarında yapılan gönüllü çalışmalar her ge-

çen gün artarak devam etti. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri zor zamanlar geçirdiğimiz günlerde 
Türkiye’ye bir vefa örneği sergiledi.   Koronavirüsle (Covit19) mücadelede katkı sağlamak amacıyla ken-
di imkânlarıyla koruyucu maske ve siperlik üretti. Pandemi hastalığıyla mücadelede büyük emek veren 
sağlık çalışanlarına destek sağlamak isteyen imam hatip okullarımız robotik kodlama sınıflarındaki 3D 
yazıcılarla ürettikleri maske ve siperlikleri sağlık kuruluşlarının hizmetine sundu. 

Ülkemize ve fedakâr sağlık çalışanlarımıza yönelik üzerimize düşen vazifemizi yerine getirdiğimizi düşü-
nüyor ve devletimizin tüm birimlerinin özverili çalışmaları ve halkımızın birlikteliğiyle bu zorlu günleri de 
geride bırakacağımıza inanıyoruz.

Öğretmen, veli ve öğrencilerimizle gurur duyduğumuz, çok güzel anılar biriktirdiğimiz bir süreci bizlere 
yaşatan Allah’a hamd olsun. Katkıları için fedakâr ve gayretli öğretmenlerimize; duyarlı ve cömert velile-
rimize; kadirşinas ve çalışkan öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 
mücadelede fedakârca çalışan sağlık personeline destek olmak üzere Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 
Hastanesine 500 siperlikli maske bağışında bulundu.

GAÜN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi Müdürü İbrahim Halil Güler, okul ida-
resi ve öğretmenler tarafından üretilen siperlik-
leri, GAÜN Hastanesi Psikolojik Destek Birimi 
çalışanı ve okul aile birliği başkanı Hüseyin 
Çalışkan ve öğretmen Ahmet Kaya’nın da ka-
tılımıyla GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Suat Zengin’e sundu.

İmam Hatip Okullarımız 
Sağlık Çalışanlarına Destek Oldu

Gaziantep-Şahinbey
Prof. Dr. Mehmet Görmez AİHL
Mehmet Görmez AİHL’den Gaziantep Üniversitesi
Hastanesine Siperlik Bağışı
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Salgın nedeniyle başlayan uzaktan eğitim sürecinde 22 yabancı öğrenci yakınlarının yanına giderken 
pansiyonunda barınmaya devam Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğren-
cisi, Türkiye’ye vefa borcunu ödemek için koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük bir özveriyle görev 
yapan sağlık çalışanlarına siperli maske ve solunum yolu aparatı üretti. 

Sosyal mesafeye ve izolasyona dikkat ederek yabancı öğrencilerin okulun yurdunda kalmaya devam 
ettiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Türkmen, öğrencilerin dışarı çıkmadığını, kısmi karantina uygula-
dıklarını ve temel ihtiyaçların görevliler tarafından dışarıdan tedarik edildiğini anlattı.  

Pakistanlı 11. Sınıf öğrencisi Muhammed Enes, “Türkiye Cumhuriyeti bize her zaman kucak açtı, yardım 
etti. Biz de bugün elimizden geldiğince onlara karşı vefamızı göstermek istiyoruz. Gündüzleri okulun la-
boratuvarında siperli maskeler üretiyoruz. Doktorlara yardımcı olabilmek için çalışıyoruz. Burada bulun-
maktan ve bu işte görev almaktan çok mutluyum.” dedi.

Azerbaycanlı 11. sınıf öğrencisi Yunus Memedov , “Bilgisayardan tasarımını yaptığımız maskeleri üç 
boyutlu yazıcılarda basıp sonra montajını yapıyoruz. Daha sonra bunları sağlık çalışanlarının hizmetine 
sunuyoruz. Sayı küçük de olsa elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu işin içinde olmak an-
latılamayacak kadar güzel bir duygu. Türkiye’ye ve sağlık çalışanlarına zerre kadar bir iyiliğimiz dokun-
duysa kendimizi çok mutlu hissederiz.” dedi.

Bursa-Osmangazi
Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL
Uluslararası Öğrencilerimizden Türkiye’ye Vefa! 

Gümüşova BİST Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenleri, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve diğer 
eğitim kurum amirlerinin de destekleriyle üretmiş olduğu siperlik maskeleri; Gümüşova İlçe Hastanesi, 
Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gümüşova İlçe Kaymakamlık ve Gümüşova Belediyesi çalışanlarına 
hediye etti.

Düzce-Gümüşova
Borsa İstanbul AİHL
Kendi Üretimimiz Siperlik Maskeleri Hediye Ettik
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Ortaokul öğretmenlerimiz, bir taraftan EBA ve Uzaktan Eğitim çalışmalarına devam ederken bir taraftan 
da sağlık ve emniyet personelleri için gönüllü olarak maske dikti.

Okulumuz Uluslararası öğrencileri ile yerli öğrencilerin işbirliğinde 3D yazıcı kullanılarak sağlık ve emni-
yet personellerimiz için siper maske ve laringoskop aparatı üretimi yaptı. 

Okul Aile Birliği ile birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesinde çalışan Sağlık Personellerine moral ziyareti 
gerçekleştirip, ikramlarda bulunduk.

İstanbul-Bayrampaşa               
Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL
Covid-19 İle Mücadele Kapsamında 
Okulumuzda Yapılan Gönüllü Faaliyetler

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, kendi ürettiği 2 bin adet siperliği sağlık ve emniyet çalışanlarına 
teslim edilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi.

İstanbul-Üsküdar
İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL
Marmara AİHL’den Sağlık ve Emniyet Çalışanlarına 
2 Bin Adet Siperlik
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Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve personeli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Covid 
19 ile mücadelede canla basla çalışan sağlık personeli için maske dikti. Dikilen 2070 maske Derince 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine teslim edildi. 

Kocaeli-Derince
Derince Kız AİHL
Derince Kız AİHL’den Sağlıkçılara Maske

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınına karşı devletimizin vermiş olduğu büyük mücadeleye 
Mustafa Büyükkaplan AİHL ailesi de destek oldu. Konya İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere 
sağlık çalışanlarına koruyucu yüz siperleri okulumuzda üretildi.  10 Nisan 2020 Cuma günü 1500 adet 
siperliğin hazırlanması tamamlanarak paketlendi. 13 Nisan 2020 Pazartesi günü de 1500 adet daha 
hazırlanarak toplam 3000 adet yüz siperliği Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a teslim edildi.

Konya-Selçuklu 
Mustafa Büyükkaplan AİHL
Mustafa Büyükkaplan AİHL’den 
Sağlık Çalışanlarımıza Destek
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Sorumluluk sahibi her birey gibi ‘’Mihenk Gençlik Hareketi’’ mensupları da salgın hastalık sürecinde 
harekete geçmiş ve yardıma muhtaç kardeşlerinin yanında olmayı başarmış, karınca kararınca yardım 
elini uzatmıştır.

Biz bize yeteriz Türkiye’m kam-
panyasına okulumuzun tüm 
paydaşlarıyla birlikte gerek ayni 
gerek nakdi yardımlarla; sağlık 
ve güvenlik çalışanlarımıza kod-
lama atölyemizde ürettiğimiz si-
perliklerle destek verildi. 

Nevşehir-Merkez 
Recep Tayyip Erdoğan AİHL
Bir Okuldan Çok Daha Ötesi, Recep Tayyip Erdoğan 
Proje AİHL

Corona virüsün ülkemizde de yaygınlaşması nedeniyle maske üretimi yurt genelinde baş-
ladı. Maske üretimi ve sağlık çalışanları için tüm ülke seferber olurken, bir yardımlaşma 
da Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu ve Akıncılar İmam Hatip Orta-
okulu öğrencileri ve öğretmenlerinden geldi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu ve Akıncılar ilçesindeki 
Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu da Türkiye’nin dört bir yanındaki imam hatip ortaokulları ve liseleri gibi 
sağlık personelinin kullanımı için 20 bin siperlik maske ve 1000 civarında laringoskop üretimi gerçek-
leştirildi.

İmam hatip liselerinde robotik kodlama atölyeleri tıbbi siperlik maske üretim atölyesine dönüştürüldü. 
Doktorlar ve sağlık personelinin kullanımı için siperlik maske tasarlayan atölyelerde, 3D yazıcılar  

Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine hemen her bölgedeki imam hatip okullarının 
katıldığı seferberlikte, gönüllü öğretmen ve öğrenciler görev alıyor. Bölgelerindeki sağlık kuruluşlarından 
talep alan okullar üretime geçti. Her okul kendi kapasitesine göre günlük belli bir sayıda üretim yapar-
ken, maskeler toplu olarak okulların bulunduğu şehirlerdeki hastanelere teslim edildi.

Sivas-Şarkışla 15Temmuz Milli İrade İHO
Sivas-Akıncılar-Akıncılar İHO

İmam Hatip Okullarımızdan Sağlık Çalışanlarına Destek
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NASA tarafından tüm dünyada yürütülen FIRST Robotics Competition Robot Yarışmasında da 
zirvedeyiz. 6-11 Mart tarihleri arasında da Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda, dünyadaki 

çeşitli takımların katılımıyla düzenlenen yarışmada okulumuz Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu 
İmam Hatip Lisesi başarılar elde ederek döndü. 

Çeşitli ülkelerden takımların katılımıyla gerçekleşen 
yarışmada Akif İnan Anka Robotics Finale kalarak 
Gümüş madalya aldı. Manchester NH’de kurulan 
FIRST, gençleri bilim, mühendislik, teknoloji ve ma-
tematik alanlarında bir eğitim ve kariyer hedefle-
meye motive eden ve aynı zamanda özgüven ve 
hayat becerilerini geliştiren ulaşılabilir ve inovatif 
programlar tasarlar. FIRST’un misyonu gençleri he-
yecanlı, mentor tabanlı bilim ve teknoloji alanla-
rında yetenekleri geliştirmelerini sağlayan, inovatif 
olmaya yönlendiren ve liderlik, iletişim gibi hayat 
becerilerini geliştirmelerini sağlayan programların 
bir parçası yaparak teknoloji ve bilim alanında li-
derler olmaları için ilham vermektir.

Cambridge Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Pi Wars Türkiye Robo-
tik Yarışmasında birinciliği Başak-

şehir Akif İnan İmam Hatip Anadolu Lisesi, ikinciliği 
Şehit Murat Kocatürk Fen ve Sosyal Bilimler Prog-
ramlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve 
üçüncülüğü ise Otocenter Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi elde etti. Birinci olan takıma Raspberry 
Pi 4 kiti ve dengede duran robot kiti verildi. 

İstanbul-Başakşehir
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Robot Yarışmalarında Uluslararası Alanda Zirvedeyiz



96

Y
ıl

:4
  
S
a

yı
:1

0
  
 N

is
a

n
-E

yl
ü
l 

2
0
2
0
   

   Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Barbaros İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli 30 öğretmen, ek 
ders ücretleri ile aldıkları kumaşları 5 bin cerrahi önlük dikilmesi için fedakârca çalışan sağlık çalı-

şanlarına bağışladı. Kumaşlar, meslek kurslarında önlük haline getirilerek fedakâr sağlık çalışanlarına 
dağıtıldı.

Öğretmenlerin bağışladıkları kumaşlar, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağışlandı. Kocaeli İl Millî Eği-
tim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Barbaros İmam Hatip Ortaokulu’nda Müdürü Zafer Pınar ve Müdür 
Yardımcısı Mustafa Körkem Taşöz, satın alınan kumaşları Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne götürerek, İl 
Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’e teslim etti. Öğretmenlerin bağışladığı kumaşlar daha sonra İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından kurulan atölyelere gönderildi. Kumaşlarla atölyede üretilecek olan cerrahi önlükler 
kısa sürede tamamlanarak hastanelere dağıtıldı.

Hayata geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Barbaros İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zafer Pınar, 
“Malum süreçten dolayı öğrencilerimiz eğitime uzaktan eğitimle devam ediyor. Öğretmenlerimiz de bu 
süreçte öğrencilerimize evden destek oluyor. Ama Bakanlığımız bu süreçte öğretmenlerin ek ders ücretle-
rini ödemeye devam ediyor. Bu kapsamda öğretmenler aldıkları ek ders ücretlerini bağışladılar ve 5 bin 
önlük üretilebilecek kadar kumaş aldılar. Biz de bu önlükleri İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağışladık. İnşallah 
bu sıkıntılı günleri beraber atlatacağız. Biz kamu kurumları olarak bir bütünüz. İnşallah sağlık çalışanla-
rımızın özverili çalışmaları sayesinde süreci atlatacağız” diye konuştu.

Kocaeli-Körfez
Barbaros İmam Hatip Ortaokulu
Öğretmenler Ek Ders Ücretleri ile Aldıkları Kumaşları 
Sağlık Çalışanlarına Bağışladı
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   Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak tamamı hafızlardan oluşan 18 öğ-
rencimizin kurduğu  Bilim & Robot takımımız Anatolian Bees / Anadolu Arıları bölgenin İLK ve TEK 

FRC takımı olarak ilk yarışmasına katıldı. Takımımız ile 9-11 Mart tarihlerinde Ülker Arena’da 6 
farklı ülkenin takımlarının katıldığı Bosphorus Regional’daydık.

Solidworks, java, mekanik, elektronik eğitimlerini alarak gece gündüz çalışan 9. sınıf öğrencilerimiz FRC 
yarışmalarında gerçek mühendislik deneyimleri ile göz doldurdular.

Sıralama maçlarında 53 takım içersinde 13. sıraya yükselirken, çaylak takımlar arasında en yüksek puan 
alan 2. takım oldu. Otonom bölümünde 19 çaylak takım arasında 1. olurken genel sıralamada 5. ola-
rak büyük bir başarı elde etmiştir. Takımımız play off’ larda ilk yılı olmasına rağmen ittifak kaptanı olup 
takım kuran ilk çaylak takımı olmuştur. Bu süreçte bize inanan ve destek veren, başarımıza ortak 
olan, sponsorumuz olan kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Katıldıkları ilk yarışmada çok önemli başarılar elde eden “Anadolu Arıları” takımımızı ve takım rehber 
öğretmenimiz Devrim Ertuğrul’u tebrik eder, 
desteklerinden dolayı matematik öğretme-
nimiz Metehan Mercan’a ve katkı sunan 
tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz.  

Düzce-Merkez
Mehmet Akif İnan Hafız AİHL
Bilim & Robot Takımımız Anatolian Bees / Anadolu Arıları 
Bölgenin İlk ve Tek Frc Takımı Yine Derece ile Döndü
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Mustafa Yeşil Kız İmam Hatip Ortaokulu’nun idarecileri ve öğretmenleri, eğitim-öğretime koronavirüs 
salgınıı nedeniyle verilen arada evde kalan öğrencilerin sıkılmaması ve zamanı dolu dolu geçirmesi 

için ‘Her Yeni Güne Yeni Bir Etkinlik’ 
projesi başlattı.  Öğrenciler proje kap-
samında evdeki büyüklerinin oyunları-
nı oynuyor, mutfağa girip tarif deniyor, 
film izliyor, origami ve spor yapıyor, 
önemli günler için mesaj verip, onli-
ne eğitim görüyor. Bunları yaparken 
çektikleri fotoğraflar da okulun sosyal 
medya hesaplarından paylaşılıyor.

Her Yeni Güne Yeni Bir Etkinlik: 
Origami Etkinliği

Velilerimizin de desteğiyle çocuklarımı-
zın kişisel gelişimine katkı sağlayacak 
çeşitli hobiler ve alışkanlıklar geliştir-

mesini hedefliyoruz. Etkinliklerimizden ilki olan Origami’ye merhaba dedik.

Her Yeni Güne Yeni Bir Etkinlik: Mutfak Etkinliği

İkinci etkinliğimiz“Tarif Deneme”  etkinliği ile çocuklar büyükleri ile mutfağa girip, tüm hünerlerini gös-
tererek, denedikleri birbirinden güzel tariflerle görsel şölen sundular. Bu etkinlikle de kim ne yapabilirse, 
önemli olan ayrıyken de birlikte bir şeyler yapmanın güzelliğini tatmak olduğu belirtildi. Ayrıca öğrenci-
lerden mutfak aletlerini kullanırken dikkatli olmaları da istendi.

Her Yeni Güne Yeni Bir Etkinlik: Film İzleme Etkinliği

Haftanın son gününde öğrencilerimiz evde sinema filmi izlemenin keyfine vardılar. Öğrencilere hem eği-
tici hem de öğretici filmler önerilip, izlemeleri istendi.

Her Yeni Güne Yeni Bir Etkinlik: Evde Sorumluluk Alıyorum Etkinliği

Haftanın ilk gününde öğrencilerimiz evlerinde anne-babalarına ev işlerinde yardımcı olarak sorumluluk 
bilinçlerini arttırdılar. Öğrencilere odalarını toplayabilecekleri, toz alıp, yerleri silebilecekleri, çamaşırları 
katlayıp, bulaşıkları makineye dizebilecekleri söylenildi. Araştırmalara göre erken yaşlardan itibaren ço-
cuklara ev işlerinde yardımcı olabilecekleri sorumluluklar vermek onların kalıcı bir şekilde beceri, sorum-
luluk ve özgüven duyguları geliştirmelerine yardımcı oluyor.  

Her Yeni Güne Yeni Bir Etkinlik: Büyüklerin Oyunları Etkinliği

Oyunların milli kültürün, yaşantının yeni nesillere aktarılmasındaki en önemli araçlardan biri olduğu 
belirtilerek, aile büyüklerinden küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla birlikte oynamaları istendi, böyle-
ce nostalji, eğlence ve eğitim birleştirilirken, çocuklar da gelenekleri biraz daha yakından tanıma fırsatı 
buldu.  

Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize tebrik ediyoruz.

İstanbul-Gaziosmanpaşa
Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu

Okulumuz Öğrencileri Evde Sıkılmıyor
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   Coronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı günlerde öğrencilerimiz okudu, yazdı ve gazete yazarlığı 
yaptı. 

Diriliş Postası gazetesinin pazar eki 2020 Ocak ayı sonrası okulumuz öğrencileri tarafından kaleme 
alındı.  Ülkemizin ve bütün dünyanın Coronavirüs ile mücadele ettiği günlerde fikir ve düşünce üretmek 
adına gazete etkinliği ile öğrencilerimizin okuma yazma becerileri devam etti. 

Yazarlık Atölyesi kapsamında ulusal bir gazetede yazı yazmak, bir lise öğrencisi için çok özel bir durum 
olsa gerek. İstekli olan öğrencilerimiz, kendilerine sunulan fırsatla konu ve tür sınırlaması olmaksızın (de-

neme, makale, fıkra, şiir, gezi, 
anı...) yazılarını bir hafta ön-
ceden edebiyat öğretmenimiz 
Nabi Küçük’e ulaştırdı. Öğret-
menimiz  kendisine gelen yazı-
ları seçerek tashih etti ve Diriliş 
Postası Gazetesi’ne gönderdi. 
Böylece, pazar sayfamız oluştu.

İstanbul-Başakşehir
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akif İnan’da Yeni Kalemler Yetişiyor
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Fen-Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Proje Okulu olan, Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pandemi 
sürecinden dolayı sekteye uğrayan yüz yüze eğitim faaliyetlerini; MEB ve Din Öğretimi Genel Müdür-

lüğünün yaptığı başarılı çalışmaları al-
ternatif faaliyetlerle destekleyip eğitim 
sürecini uzaktan da olsa örnek olacak 
bir şekilde devam ettirdi.

EBA ve diğer programlar üzerinden ya-
pılan canlı derslerin yanında öğrenci-
lerinin tüm ihtiyaçlarına azami ölçüde 
cevap verilmeye çalışıldı.  YKS sınavı-
na hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine 
kamp programı hazırlanarak ellerine 
ulaştırıldı. “ Fırsat Kampı” adıyla Oku-
lun Akademik Takip Komisyonumuz 
tarafından hazırlanan 20 şer günlük 3 
kamp programı düzenlendi.

Kamp programının içinde günlük 200 
soru bulanan Sayısal ve Eşit Ağırlık program-
ları, TYT / AYT deneme sınavları ve ders de-
nemeleri yer aldı.  12. sınıfta eğitim gören 
60 öğrencimizin Bursa, Artvin, Rize ve Gire-
sun gibi il dışında olan öğrencilerimize kargo 
ile il içinde bulunan öğrencilerimize ise bizzat 
idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından 
ulaştırıldı.

Hazırlanan çizelgeye göre programı uygula-
yan ve günde yaklaşık 500 soru çözen öğren-

cilerimiz, testleri kendilerine gönderilen 
linkler üzerinden Google dokümanlar-
da hazırlanmış formalara işaretleyerek 
çözdü. Öğrencilerimizin verdiği cevap-
ların Akademik Takip komisyonumuz ta-
rafından analizleri yapılarak öğrencile-
rimiz ile birlikte bundan sonraki süreçte 
yapacak bireysel çalışmalar planlandı.

Trabzon-Ortahisar
Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fırsat Kampıyla “Bize Her Yer Trabzon”
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   Adana’da Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz teknoloji tasarım öğretmeni Ercan Ber-
güzel ve Fen Bilgisi öğretmeni eşi Gamze Bergüzel, uzaktan eğitim sürecinde sağlık çalışanlarının 

yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine katkı sunmak için okuldaki 3D yazıcıyı okul yönetiminin 
bilgisi ve izni dahilinde evlerine getirerek yüz koruyucu siperlik üretmek için odalarının birini atölyeye dö-
nüştürdü. Evlerinde yaklaşık 2 hafta çalışan ve günde ortalama 7 siperlik üreten çift, ürettikleri siperlikleri 
kentteki çeşitli hastanelere ücretsiz olarak teslim etti.

Ercan Bergüzel,  eşinin bilgisayarda tasarladığı yüz koruyucu siperliği 3D yazıcıdan yaklaşık 2,5 saatte 
çıkartarak sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için hazır hale getirdiklerini belirtti. Sağlık çalışanlarının 

Kovid-19’la mücadelede fedakârca görev 
yaptığını ifade eden Bergüzel, “Amacımız 
yaptığımız ürünleri en yakın sağlık kuru-
luşuna teslim etmekti. Bunu okul idaresi 
sosyal medyada paylaşınca biz bir yere 
gitmeden talep gelmeye başladı. Sağlık 
çalışanlarına destek olmak için severek 
çalışıyoruz.” diye konuştu.

Sağlık çalışanları için gece gündüz ça-
lıştıklarını ve siperlik ürettiklerini söyleyen 
Fen Bilgisi öğretmeni Gamze Bergüzel, 
“Çok zor günler geçiriyoruz. Sağlık çalı-
şanlarımız şu an en zor cephede savaşı-
yor. İnşallah onların ihtiyacını giderdiğimiz 
zaman biz de mutlu olacağımıza inanıyo-
ruz.” dedi. 

Adana-Çukurova                            
Hümeyra Ökten Kız AİHL
Öğretmenlerimiz Evlerinde Sağlıkçılar İçin Siperlik Üretti
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1-7 Haziran tarihleri arası İstanbul Fatih’te Fatih Kız Anadolu İHL tarafından Cahit Zarifoğlu Haftası 
ilan edildi. Bu hafta kapsamında her akşam saat 21.00’de Zarifoğlu ile ilgili çalışmaları bu-

lunan bir yazarla program icra edilmesi planlandı. Tüm etkinlikler okulun sosyal medya hesaplarından 
gerçekleştirildi.

Cahit Zarifoğlu Haftası etkinlikleri kapsamında lisenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan et-
kinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra eski Kültür ve Turizm Bakanı 

Nabi Avcı, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Millî Eğitim Bakanlığı 
Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz konuk oldu. Genel Müdürü-
müz Nazif Yılmaz eserlerindeki üslubuyla Zarifoğlu’nun Türk edebiyatında bir 
çığır açtığının altını çizerek, böyle bir çalışmaya imza atmalarından dolayı 
öğrencileri tebrik etti.

İstanbul Fatih Kız Anadolu İHL, bir ilke imza attı.  6 – 7 Haziran tarihlerinde 
tamamen okul öğrencileri tarafından Cahit Zarifoğlu Öğrenci Sempozyumu 
düzenlendi.  

Tüm etkinlikler okulun sosyal medya hesaplarından gerçekleştirildi.

İstanbul-Fatih
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Zarifoğlu Haftası Etkinliklerimiz 
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Ülkemizin Geleceği İçin Elimizi Taşın Altına Koyduk    

Coronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan yardım kampanyasına Tekman Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz kayıtsız kalmadı. Okulumuz öğrencilerinden Ünsal Yunus Budak 
ve Seydanur Budak kardeşler kendi okul harçlıklarını bağışlayarak “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” mesajını 
verdiler. Okul harçlıklarını kampanya ya bağışlayan kardeşler adına konuşan Ünsal Yunus Budak, “Bizler 

kendi okul harçlıklarımızı biriktirmiştik böyle zor bir zamanda ve dünyayı sarsan bu felakette bizimde kat-
kımız olsun diye düşünürken Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama sonucu kardeşler olarak böyle bir karar 
aldık, ülkemizin geleceği için elimizi taşın altına koyduk. Bizlerde bu kampanyaya okul harçlıklarımızla 
katkı sağladık” dedi.

Bilgisayar Almak İçin Biriktirdiği Harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası’na Bağışladı                                       
Siirt 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İkranur Yıldırım (12) yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için, Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan öncülüğünde, “Biz Bize Yeteriz” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek 
sundu. Yıldırım ailesini evlerinde ziyaret eden Siirt Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İkranur’un 
bağışladığı 504 lirayı teslim alarak Ziraat Bankası Siirt Şubesi’nde açılan hesaba yatırdı. Bilgisayar almak 
için harçlık biriktirdiğini belirten Yıldırım, “6 ayda 504 lira biriktirdim. Bir yılın sonunda uygun fiyatla bir 
bilgisayar almayı düşünüyordum. Ancak Cumhurbaşkanımızın kampanyasını duydum. Bilgisayarım şu an 
durabilir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha acildir. Bu kampanyaya ben de kendi imkânlarımla, biriktir-
diğim harçlığımla destek olmak isterim. Çok mutluyum. Herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet 
ediyorum.” diye konuştu.

Duyarlılıklarından ötürü öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. 

Erzurum-Tekman Tekman AİHL
Siirt-Merkez Milli İrade  İHO

Biz Bize Yeteriz Türkiyem
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   Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Göktuğ Kıvrak, online eğitimle hafızlığını tamamlaya-
rak hafız oldu.

Dil ve akademik eğitimin yanı sıra hafızlık eğitimi de veren Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitimde 
sınır olmadığını online verdiği eğitimle ispatlamış oldu. Tüm dünyada COVID-19 virüsü sebebiyle öğ-
renciler online ders ile eğitimlerine devam ederken bu sıkıntılı dönemde öğrencilerini yalnız bırakmayan 
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinin hafız öğretmenleri öğrencilerinin ezberlerini telefonla ya da gö-
rüntülü görüşmeyle dinledi. 

2017-2018 eğitim öğretim yılında hazırlık Arapça bölümüne başlayan Atakum AİHL öğrencisi Göktuğ 
Kıvrak, imam hatip ortaokulundan mezun olmamasına rağmen büyük bir gayret göstererek 2,5 yılda ha-
fızlığını tamamladı. Hafızlığını bitirmesine kısa bir zaman kala   COVID-19 virüsü sebebiyle okullar tatil 
edilerek uzaktan eğitim sistemine geçildi. 10-E sınıfı öğrencisi Göktuğ Kıvrak, okul müfredatında yer alan 
derslerinin yanı sıra hafızlık eğitimini de online olarak öğretmenleri ile takip etti.

Okulumuzun ikinci hafızı olma şerefi-
ne nail olan öğrencimiz Göktuğ Kıvrak 
ortaokulu imam hatip ortaokulunda 
okumamasına rağmen hafız olma az-
mini hiç kaybetmemiştir. Öğrencimiz 
Göktuğ Kıvrak önce Kuran-ı Kerim 
yüzünden okuma, ardından tecvit eği-
timi almış ve hafızlığa başlamıştır. Ör-
gün eğitim ile birlikte hafızlığı birlikte 
başarılı bir şekilde yürüten öğrencimiz 
Kuran’ın kendisine engel değil destek 
olduğunu düşünmektedir.   

Emeğini, desteğini esirgemeyen okul 
idaresine ve meslektaşlarımızı tebrik 
ederiz. 

Samsun-Atakum
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Okulumuz Öğrencisi Online Eğitimle Hafızlığını Tamamladı
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Genel Müdürlüğümüz , “Toplumu din konusunda aydınlatmak” görevinden hareketle sahih kaynak-
lara dayalı doğru bilgiler ekseninde toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik dini, 

tarihi, ahlaki, kültürel programlar hazırlamakta olup, radyo-televizyon ve internet aracılığıyla bu yayınları 
topluma ulaştırmaya çalışmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ve Diya-
net İşleri Başkanlığıyla koordineli bir şekilde hazırlıkları tamamlanan İmam Hatip Liseleri Arası Münazara 

Yarışması programı “Hatibin Kum Saati” Diyanet TV’de Ocak 2019 ‘da ilk bölümü yayınlandı. 

Yarışmaya Lise 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılabildi. Yarışmaya katılmak isteyen okullar, ön eleme için 
belirlenen konuda tezlerini savundu. Ön eleme için hazırlanan videolar ve başvuru formu, danışman 
öğretmenler refakatinde, hatibinkumsaati@diyanet.tv e-posta adresine gönderildi. Ön eleme seçme-
lerinden sonra yarışmaya katılma hakkı kazanan asıl takımlar belirlenmiş oldu. Okullarda oluşturulan 
takımlara tüm sınıflardan öğrenciler katılabildi.

Gençlerin muhakeme yeteneği, bir konu hakkında araştırma yapabilme kabiliyeti ve araştırdığı konu hak-
kında özgün savunma yapabilme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı yarışma programı jürisinde 
Genel Müdürlüğümüz Millî Eğitim Uzmanı Abdullah Cevizci yer aldı.

Diyanet TV’de yayınlanan Anadolu İmam Hatip Liseleri arası “Hatibin Kum Saati” adlı münazara yarış-
masında 32 takım arasından finale kalan Rize/Güneysu, Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 
birincilik; Konya/Selçuklu, Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi ikincilik elde etmiştir.  Emeği 
geçen tüm öğretmenlerimizi ve büyük gayret gösteren öğrencilerimizi tebrik ederiz.  

Rize-Güneysu Ahmet Erdoğan AİHL
Konya-Selçuklu UAİHL

İmam Hatip Liseleri Arası Münazara Yarışması;
 “Hatibin Kum Saati” Finali
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 2020 LGS Türkiye Şampiyonu İmam Hatip Okulumuzdan

4 yaşında ana sınıfında okumayı öğrenerek 11 ayda hafız olan okulumuz 8. Sınıf öğ-
rencisi Hafız Yasin Yazıcı, 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığı 2020 LGS Sınavında tüm sorulara 
doğru cevap vererek 500 tam puan aldı ve Türkiye BİRİNCİ ’si oldu. Yazıcı’nın başarısı hem ailesinde 
hem okulunda büyük bir sevince neden oldu.

Düzenli bir şekilde sınava hazır-
lanarak, gün geçtikte hazırladı-
ğı çalışma planının seviyesini 
artırdığını ve okuldaki öğret-
menlerinin büyük destek verdi-
ğini aktaran Yazıcı, “Akademik 
eğitimim yanı sıra hafızlığımı 
da her gün tekrar ettim. Bunun 
bana zararı değil faydası oldu” 
dedi.

Hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hedefinin Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu belirten Yazıcı, “Başarıya giden yolda okuldan 
aldığım eğitim benim için yeterliydi. Okul dışında herhangi bir dershane veya özel ders almadım. Tercih 
yaptıktan sonra İstanbul’a gidersem Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okumak istiyorum. Çorum’da 
kalırsam da Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim hayatıma devam edeceğim. 
Büyüyünce hedefim mühendis olmak. Ayrıca bu başarıyı hayatımın her alanında ve üniversite de devam 
ettirmek” ifadelerini kullandı.

Çorum-Merkez
Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin 
Karaman AİHL

2020 LGS Türkiye Şampiyonu İmam Hatip Okulumuzdan
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4 Yaşında Okumayı Öğrendi, 11 Ayda Hafız Oldu

Baba Üzeyir Yazıcı, “Ana sınıfına giderken okumayı öğrendi. 2-3 günde kitap okuyordu. Oğluma kitap 
yetiştiremiyorduk. Ayrıca akıl ve zekâ oyunları oynuyordu. Yasin’in katıldığı kitap okuma, akıl ve zekâ 
oyunlarında madalyalar aldı. Adım adım başarıya ulaştı. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ile Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’nün örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi vardı. 5. sınıfa başlayan öğrenci hafızlığa 
da başlamış oluyor. Ortaokul sonunda hafızlığını tamamlaması gerekiyordu. Yasin, 4 yıllık bu sürecin 
sonunu beklemeden 11 ayda hafızlık eğitimini tamamladı. Bu başarı okul, çocuk ve ailenin katkısı olma-
dan sağlanamaz. Yasin’in başarısında üçlü bir saç ayağı var.” diye konuştu. Hafızlık eğitiminin akademik 
başarıya katkı sunduğunu belirten baba Yazıcı, Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lise-
sinde özel okul gibi eğitim alındığını ve okulun güçlü eğitim kadrosunun yanı sıra çağa uygun bir eğitim 
verdiğini vurguladı.

Hafızlık Akademik Başarıya Engel Değil

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hayri Yıldırım, “Süreç başlarken Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün uygulamakta olduğu örgün eğitimle birlikte hafızlık projesine aldığımız 
öğrenciler vardı. Bu öğrencilerimiz okulumuza akademik sınavla sınırlı sayıda alınıyor. Bu öğrencilerimiz 
zaman kaybetmeden hem hafızlıklarını tamamlıyor hem de seçkin bir eğitim kadrosundan eğitim alarak 
mezun oluyorlar. Bu süreç sonucunda Yasin, Türkiye birincisi oldu. Örgün eğitimin yanı sıra hafızlık eği-
timinin uygulamadaki önemini de burada göstermekten dolayı memnunuz. Hafızlığın akademik başarıya 
asla engel olmadığını görmüş olduk. Bu da öğrencilerimizin hafızlık konusundaki cesaretlendirici yönünü 
göz önünde bulundurmaları açısından ayrıca bir öneme sahiptir” dedi.
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   Koronavirüs önlemleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verildiği süreçte 
uzaktan eğitimin büyük önem kazandığı, öğrencilerimiz hem okul müfreda-

tını online takip ettiği hem de dünyaca ünlü üniversite ve kurumlardan ilgilerine 
uygun alanlarda eğitimlerini tamamlayarak sertifika kazandı. Öğrencilerimiz 
hayata her yönüyle hazırlanmak amaçlı olarak Harvard ve Yale üniversiteleri 
gibi marka kurumlardan eğitim aldı, böylece öğrencilerimiz henüz lisedeyken 
üniversite sertifikası sahibi oldu.

Kısaca ‘VİZE’ olarak ad-
landırılan proje kapsa-
mında bütün 9. ve 10. 
sınıf öğrencilerimiz 3 
alanda kendilerini geliştirdi. Bu çerçevede öğret-
menlerin rehberliğinde liderlik, girişimcilik ve top-
lumsal hizmet konularında çalışmalar sürdürüldü. 
Öğrenciler derslerden sorumlu oldukları proje gö-
revlerini tamamladı. (Kendilerine verilen çizelgede 
okuyacakları kitaplar, izleyecekleri bilgilendirici vi-
deolar, gezecekleri yerler, sunum ve online dersler) 

Okulun Akademik Da-
nışmanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, 
“Öğrenciler bu tür çalışmalara okulumuza başladıkları günden itibaren hazır-
landılar. Altyapısı hazır olan çocuklarımız mentör hocalarımızın yönlendirme-
leriyle bu güzel çalışmayı tamamladılar. Gayemiz, çocuklarımızın kendilerine, 
ailelerine, çevrelerine, milletimize ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak ye-
tişmelerini sağlamak için gayret etmektir.” ifadelerini kullandı.

Ülkemizi Uluslararası Platformlarda Temsil Edeceğiz

“Vizyoner Hedefler” projesi kapsamında online eğitim alan, Uluslararası hu-
kuk okumayı ve kadın haklarına yönelik çalışmalarda bulunmayı hedeflediği-

ni anlatan10. sınıf öğrencisi Lale Şevval Göncüoğlu, “Bu hedeflere ulaşmak 
ve üniversite öncesi başlattığım projelerime yön vermek adına Harvard, Yale, 
Stanford, Upenn ve Michigan gibi bu alanda online ders veren üniversitelerin 
sunduğu eğitimlere yöneldim. Bu üniversitelerin profesörlerinden eğitim almak, 
alanında uzman kişilerin tecrübelerini dinlemek beni her zaman heyecanlan-
dırdı. Böyle bir fırsatı elde etmek ve üniversite seviyesinde dersler görmek tah-
min edebileceğimden çok daha güzel bir tecrübe oldu. Benim gibi lisansını 
Harvard’da yapmak isteyen bir öğrenci için EDX ve sunduğu dersler altın de-
ğerinde. Bize sunulan bu fırsatlar sayesinde ileride ülkemizi uluslararası plat-
formlarda en iyi şekilde temsil edeceğimize ve potansiyelimizi en iyi şekilde 
kullanacağımıza inancım tam.” ifadesini kullandı.

İstanbul-Üsküdar                 
Tenzile Erdoğan Kız AİHL
Öğrencilerimiz Dünyaca Ünlü Kurumlardan 
Online Ders Alıyorlar
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Diyarbakır’da Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 6. sınıf öğrencisi Meryem 
Zeybek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim programı 

ile Kur’an-ı Kerimi ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda eğitime ara verilmesi sürecinde uzaktan hafızlık eğitim 
programı ile ilçede sisteme kayıtlı 87 imam hatip lisesi öğrencisi evlerinde uzaktan eğitim aldı, Kur’an-ı 
Kerim’de ezberledikleri cüzleri hocalarına WhatsApp üzerinden okudu.

172 öğrenciden 12 yaşındaki Meryem Zeybek, başlatılan uzaktan eğitim sayesinde bir ayda hafızlığını ta-
mamlamanın mutluluğunu yaşadı-
ğını belirterek “Beş cüzüm kalmıştı. 
Onu da vererek hafızlığımı tamam-
ladım. Çok mutluyum. Allah her-
kese nasip etsin. Hocalarımız bize 
Kur’an’ı sevmeyi öğretti. ‘Severseniz 
ezberlemek daha kolay olur.’ dedi-
ler. Önce evde dersimizi yapıyoruz. 
Sonra hocalarımız bizi arıyor. On-
lara derslerimizi veriyoruz. Günde 
5-6 saat çalışıyorum. Bu projeyle 
hocalarımız evden görüntülü ders 
vermeye başladı. Bazen zor dö-
nemler geçirdim. Elenme durumum 
oldu ama vazgeçmeyince oluyor. 
Ailemin desteği, kendi isteğimle ha-
fızlığı bitirdim.” dedi.

Diyarbakır-Kayapınar
Şehit Halit Gülser Kız AİHL

Uzaktan Eğitim Programıyla 12 Yaşında 
Hafızlık Eğitimini Tamamladı
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   Kocaeli Üniversitesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Gölcük İmam Hatip Ortaokulu işbirliğinde 
Evde Kal, Sağlıklı Kal projesi başarı ile gerçekleşti. Bu proje Türkiye’de ilk olarak tarihe geçti.

Evden Katıldılar

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Gölcük İmam Hatip Or-
taokulu, Türkiye’de bu dü-
zeyde salgından sonra Be-
den Eğitimi ve Spor dersi 
kapsamında ilk uygulamalı 
ders yaparak bir ilke imza 
attı. Kocaeli Üniversitesi’nin 
desteği ile ilk olarak bir 
devlet okulunun öğrencileri 
uzaktan uygulamalı Beden 
Eğitimi ve Spor dersine ev-
den katılarak gerçekleştirdi.

Enerjilerini Harcadılar

Gölcük İmam Hatip Orta-
okulu, Kocaeli Üniversite-

si’ne “Fiziksel aktivite içeren uzaktan ders yapabilir miyiz?” 
teklifine çocuklarımızın ev atmosferinde enerjilerini har-
cayacakları ve zihinsel süreçleri desteklemesi önemi bo-
yutunda işbirliği ile karşılık verdi. Buradaki amaç salgın 
nedeni ile evde kalan öğrencilerin hareket ihtiyaçlarını bir 
nebze olsun karşılamaktı.

Okuldan, Üniversiteye 
Teşekkür

Gerçekleşen işbirliği son-
rası Uzman/Antrenör Tahir Tarım, Gölcük Anadolu İmam Hatip Orta-
okulu öğrencilerine karate branşı ile ilgili Beden Eğitimi ve Spor ders 
içeriğini uzaktan eğitim vermek üzere oluşturdu. Öğrenciler de evlerin-
deki bilgisayarları ile bağlanarak diğer teorik derslerin yanında Beden 
Eğitimi ve Spor dersi kapsamında görüntüleri izleyerek, zaman zaman 
da aktif olarak hareketleri tekrarlayarak mutlu bir şekilde dersleri uygu-
ladılar. Gölcük İmam Hatip Ortaokulu yöneticisi Tutku Aykaç, Kocaeli 
Üniversitesi Rektörlük Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Ata-
lı’ya ile Spor Uzmanı Tahir Tarım’a destekleri için teşekkür etti.

Kocaeli-Gölcük
Gölcük İmam Hatip Ortaokulu
Gölcük İmam Hatip Ortaokulu Türkiye’ye Örnek Oldu
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   Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 salgını ile ilgili tüm verilerin takibi okulumuz 11. Sınıf öğren-
cisi Burhan Talha Özdemir’ in kurduğu anlık siteden takip edildi.

Okulumuz öğrencisi Burhan Talha ÖZDEMİR, tüm dünyada etkisini sürdüren COVİD-19 salgını hakkında 
kesintisiz ve anlık haber vermek adına http://www.viruslivemap.com/ adresini oluşturdu. Adres, anlık ola-
rak dünya sağlık örgütünün sitesinden tüm dünyadaki vaka sayıları, iyileşen hasta sayısı ve vefat bilgilerini 
alarak güncel bilgiler sundu.  

İngilizce olarak yayın yapan site başta Amerika, Rusya ve Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 
kullanıcılar tarafından ziyaret edildi. Kısa sürede 150 bin kişinin ziyaret ettiği site, ilerleyen süreçte farklı 
dillerde de yayın yapacak.

Salgın sürecinde insanlara güncel ve doğru bilgi veren öğrencimizi ülkemize ve insanlığa daha büyük 
hizmetlerde bulunması temennisiyle tebrik ederiz. 

Konya-Selçuklu
Bosna Hersek AİHL
Öğrencimizin Covid-19 İçin Oluşturduğu Web Sitesine 
Uluslararası Alanda Büyük İlgi



115

O
K

U
L

L
A

R
I

M
I

Z

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul İdareci-
leri ve Öğretmenleri  “Biz Birlikte Güçlü Aileyiz” klibi çekti.

Millî Eğitim Bakanlığı  Salgın Corona Virüsü nede-
ni aldığı karar gereği, tatil edilen okul öğrencileri, 
evden online uzaktan eğitim aldılar, bu kapsamda 
okul öğrencilerinin moral ve motivasyonunu artır-
mak ve psikolojik destek amacı ile Nevşehir Recep 

Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Okul İdarecileri ve Öğretmenleri 
“Biz Birlikte Güçlü Aileyiz” klibi çekti.

Nevşehir-Merkez                                                                                                                                  
Recep Tayyip Erdoğan AİHL

Recep Tayyip Erdoğan Proje İmam Hatip Lisesi Okul İdareci 
ve Öğretmenlerinden “Biz Birlikte Güçlü Aileyiz” Klibi
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   TRT tarafından Ramazan ayında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ilk ge-
cenin birincisi Adapazarı AİHL öğrencisi Beytullah Bilgiç oldu.  Okulunda Hafızlık eğitimi gören 

17 yaşındaki öğrenci seyircilerden ve jüri üyelerinden en yüksek puanları alarak (296 puan) Ramazan 
ayının ilk gecesinde bizleri gururlandırdı. Hendek ilçesinde oturan ve babası cami imam hatibi olan öğ-
rencinin kazandığı birincilik sonrası İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş öğrencinin başarısını; “Beytullah 
Bilgiç evladımızı, yetiştiren anne ve  babasını, her öğrencimize gözünün nuru gibi bakan, emek sarf eden 

Mustafa Bulut hocamı ve eki-
bini yürekten kutluyorum. Rab-
bim  muvaffakiyet versin inşal-
lah.” sözleriyle kutladı.   

Okul Müdürümüz Mustafa, 
“Okulumuz Adapazarı Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Hafızlık Proje 
Okulu öğrencimiz Beytullah 
Bilgiç, TRT tarafından düzenle-
nen ve TRT1 ekranlarında ya-
yınlanan Kur’an-ı Kerimi Güzel 
Okuma Yarışması’nda büyük 

bir başarı göstererek birinci oldu. Kalplere huşu 
veren, gönülleri fetheden mükemmel okuyuşu ile 
jüriden en yüksek puanları alarak zirvedeki ye-
rini aldı. Yarışma için bulunduğumuz Ankara’da 
sadece okuyuşu ile değil, kimlik ve kişiliği ile de 
herkesin takdirini kazandı. Beytullah evladımız, 
başarısının yanında asla şımarmayan, kendisini 
yeterli görmeyen ve devamlı çalışan, basamak-
ları emin adımlarla çıkan, ahlakı, edebi, kimliği 

ve kişiliği ve örnek yaşantısı ile sadece okulu-
muzun, Sakarya’mızın değil, Türkiye’mizin bir 
değeri oldu. Evladımızı en kalbi duygularımız-
la tebrik ediyorum. Rabbim geleceğini parlak 
eylesin.” dedi.  

Sakarya-Adapazarı
Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi
TRT’nin Düzenlediği Yarışmanın İlk Gecesinde 
Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okuyan Beytullah Bilgiç’in 
Birinciliği Gururlandırdı
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Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu ve Diriliş Postası Gazetesinin paydaşlığında yürütülen “Diriliş Say-
faları” projesi kapsamında Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Diriliş Postası 

Gazetesi’ne “Okulumu Özlüyorum” konulu bir sayfa hazırladı.

Öğrencilerin okullarından uzakta oldukları bu günlerde çocuk duyarlılığı ve hissiyatıyla kaleme aldıkları 
eserler Diriliş Postası Gazetesi’nin 23 Nisan2020 tarihli sayısının “Gençlik” sayfasında yayımlandı.  Ga-
zete sayfasında Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Aybüke Elif Şen’in “Okul Özlemi” isimli 

yazısı ile M. Said Fatsal’ın “Oku-
lumu Özledim”, Aybüke Buğlem 
Özkan’ın “Okul Hasreti”, Şeyma 
Ravza Yıldırım’ın “Hasret Kaldım”, 
Ömer Faruk Duman’ın “Hasret 
Kaldım”, Gökçenaz Gökçe’nin 
“Ben Küçük Bir Öğrenciyim”, Elif 
Karaca’nın “Özlüyorum Öğret-
menlerimi”, Elif Berra Arslanbay’ın 
“Uzak Kaldım Okuluma”, M. Emir 
Makas’ın “Sayılı Gün Kaldı”, Esra 
Betül Öztürk’ün “Dönelim Oku-
lumuza”, Gamze Uyanık’ın “Hiç 

Olmadığı Kadar”, Medine Tunç’un “Okul Ne 
Demek?” isimli şiirleri ve Beyzanur Araba-
cı’nın bir resmi yer aldı.

Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu öğretmen-
leri Nurettin İlhan, Hüseyin Koskos, Emine 
Özkan ile Servet Zeyrek’in koordinesinde 
Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu öğrenci-
leri tarafından kaleme alınan eserler sosyal 
medya hesapları veya mail yoluyla öğretmen-
lerine iletildi. Gönderilen eserler arasından 
seçilenler de gazetede yayımlanmak üzere 
gazeteye gönderildi. Ulusal çapta yayın ya-
pan bir gazetede isimlerinin yer almasından 
memnuniyet duyan öğrencileri adına öğret-
menleri, kendilerine bu fırsatı veren başta Di-
riliş Postası Gazetesi olmak üzere, Çarşamba 
İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ömer Faruk 
Kahraman’a ve Diriliş Postası Gazetesi Kara-
deniz Bölge Temsilcisi Recep Yazgan’a teşek-
kür ettiler.

Samsun-Çarşamba
Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu

Çarşamba İHO’nun Diriliş Postası Gazetesi İçin 
“Okulumu Özlüyorum” Sayfası  
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   İzmir’de Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerine ramazan ayı dolayısıyla sanal 

ortamdan hikâyeler seslendirdi.

Müzik öğretmeni Elif Göknur’un öncülüğünde gerçekleştirilen “Öğretmenlerden Çocuklarına Ramazan 
Öyküleri” etkinliği kapsamında her gün iftardan sonra bir öğretmenin seslendirdiği hikâyeler, okulun 
sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Müzik öğretmeni Elif Göknur, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam 
eden öğrencilerine moral vermek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Çocukların bu sayede 
mutlu olduğunu anlatan Göknur, “Yaşadığımız zor günlerde ramazanın birleştirici, paylaşımcı, huzur ve 
sevgi dolu enerjisinden feyz alıp okulumuz öğrencileri için moral ve motivasyon sağlamak adına etkinliği-
ni düzenledik. Çocuklarımıza manevi değerlerimize sahip çıkmayı ve onları yaşatmayı öğretirken onların 
kalplerine dokunabilmeyi arzuladık. Ramazan ayı boyunca sürecek bu etkinlikle tüm öğrencilerimizin 
mutlu ve iyi hissetmesini umuyoruz.” dedi.

İzmir-Bayraklı
Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu
Ramazan Ayı’nda Her Güne Bir Hikâye
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Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde İspanyolca hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra, aynı okulda 
lise 1. sınıfa devam eden Muhammed Bilal Özyüksel, İspanyolcayı kendi çabasıyla ilerleterek, bu 

dilde tercüme yapabilecek seviyeye geldi. Türkçe öğretmek amacıyla tanıştığı Şilili kimyager Ruiz’in Müs-
lümanlığı seçmesine vesile oldu.

Çoğunluğu aynı okuldan olan arkadaşlarıyla Türk ve İslam kültürünü Latin Amerikalılara ve İspanyollara 
öğretmek için bir internet sitesi kuran Özyüksel, burada çeşitli makaleler, videolar ve Türkçe öğretme-

ye yönelik materyaller yayımlama-
ya başladı. Bununla yetinmeyen 
Özyüksel, Instagram’dan da Latin 
Amerikalılara ya da İspanyolcayı 
anadili olarak konuşanlara Türkçe 
öğretmek amacıyla bir hesap açtı. 
Daha önce böyle bir çalışma ya-
pılmadığı için Özyüksel’in hesabı 
yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kişi 
Türkçe öğrenmek için online özel 
ders talebinde bulundu. Şili’nin 
başkenti Santiago’da bir maden 

şirketinde kimyager olarak çalışan, evli ve 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Jenifer Cruz Ruiz de Özyüksel’den 
Türkçe öğrenmek için yaklaşık 1 yıl önce ders almaya başladı. Bu süreçte İslam’a ilgi duyan Ruiz, uzun 
araştırmalarının ardından Bilal Özyüksel’in de desteğiyle Müslüman oldu.

Ruiz, 12 ve 3 yaşında iki çocuğu olduğunu, çocuklarını da İslam ahlakı ve kültürüyle yetiştirmek istediğini 
belirten Ruiz, ülkesinde ne halkta ne de hükümette Müslümanlara yönelik bir ayrımcılığın olmadığı bilgi-
sini verdi. Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini dile getiren Ruiz, “Türkiye’yi sadece Bilal’ın anlattıklarından 
ve televizyondan gördüklerimden 
biliyorum. Ama neredeyse bu ül-
keye aşık oldum diyebilirim. Tür-
kiye’de yaşamak isterim. Çünkü 
burada örnek alacağım bir Müs-
lüman yok. Bir İslam beldesinde 
olmak beni daha rahat hissettirir-
di. Çevremde çok fazla alkol ve 
uyuşturucu tüketiliyor, tüm Latin 
Amerika’da olduğu gibi. Zina da 
çok yaygın. Çocuklarımın böyle 
bir ortam içerisinde büyümesini 
istemiyorum.”

İstanbul-Kadıköy
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrencimiz Şilili Kadının Müslümanlığı Seçmesine 
Vesile Oldu
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2020 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge ikinciliği kazandıktan 
sonra, binlerce proje içinden ‘Görme engelliler için sesli haritalar’ projesi ile TEKNO-

FEST 2020 finallerine kaldı.

Proje Danışman öğretmeni Sözer Vurgun’un öncülüğünde, Neslişah Arıca, Büşra Taşkın, Azra Yılmaz, 
Fadime Çalık ve Hansa Füzün isimli öğrencilerin yer aldığı, gören ve görmeyen bireylerin aynı materyali 
kullanabilmesi ve bir arada eğitim görebilmelerine imkân tanıyan, ‘Görme engelliler için sesli harita-

lar’ projesi dünyaya açılma adına 
önemli bir adımı daha gerçekleşti-
rerek TEKNOFEST 2020 finallerine 
kalmayı başardı.

Dünyaya Yayılacak Bir Model

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje Okulu Müdürü Rifat Türkars-
lan yaptığı açıklamada, “ Türkiye 
Kapsayıcılık Takımı tarafından; her-
kes için eğitimde ortak bir tasarımın 

mümkün olabileceğini gösteren kapsayıcı yaklaşımla oluşturulmuş projedeki materyallerin bugüne kadar 
hazırlanan materyallerden en önemli farkı, gören ve görmeyen bireylerin aynı materyali kullanabilmesi ve 
bir arada eğitim görebilmelerine imkan tanımasıdır. Milli teknoloji hamlesi kapsamında önümüzdeki gün-
lerde faydalı model/patent başvurusu yapılacak çalışma ülkemizden tüm dünyaya yayılacak bir model 
olacaktır. Eğitimin giderek önem kazandığı günümüzde, deza-
vantajlı gruplar arasında yer alan görme engelli bireylerin gün-
lük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bilgi edinmelerini sağlayacak 
eğitim materyallerinin olmaması eğitimde fırsat eşitliğini ortadan 
kaldırmaktadır. Bu projede, görme engelli bireylerin eğitim faali-
yetlerinde kullanılmak üzere küre modelde ve düz modelde sesli 
dünya haritaları prototipleri üretilmiştir. Harita üzerinde parmak-
ları ile gezinen görme engelli bireylerin gezindiği kıta üzerindeki 
dokuya hafif bir şekilde basması sonucunda bilgiler sesli olarak 
sunulmaktadır. Kıta hakkındaki en temel bilgilerden kıtanın nü-
fusu, kıta üzerinde yer alan ülkeler, önemli tarihi ve coğrafi yapı-
lar gibi bilgilerin sesli olarak sunulması sayesinde projenin çok 
daha etkin bir eğitim materyali haline getirilmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca, farklı dil seçeneklerini de sunması nedeniyle ülkemizden 
tüm dünyaya yayılacak bir teknolojik ürün tasarlanmıştır.” dedi.

Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Manisa-Yunusemre
Şehit Fatih Kalu Kız AİHL

TÜBİTAK İzmir Bölge Yarışmalarında Derece
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 Covid-19 salgını ve oruç nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesiyle 
Kızılay’ın âcil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Genel Müdürlüğümüz; 

Kızılay ve  ÖNDER iş birliğinde kan bağışı seferberliği kampanyasına imza attı.

İmam hatip okulları; öğretmenleri, velileri, mezunları ve gönüllüleriyle kan bağışı seferberliğinde hasta-
lara can, yakınlarına umut oldu.

Ülke genelinde imam hatip ortaokulu ve Anadolu İmam hatip liseleri müdürlükleri; öğretmen, veli, me-
zun ve gönüllüleriyle kampanyada aktif rol alarak zor günlerde halkımızın yanında yer aldı.

İmam hatip okulları Kızılay’a kan bağışı yapmak için birbirlerine meydan okudu.  Mar-
mara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Üsküdar meydanında ve diğer noktalarda 30 ünite 
kan vererek başlattığı meydan okumaya, Düzce Mehmet Akif Hafız İnan Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nden cevap geldi. Kan bağışları ve meydan okumalara destek artarak de-
vam etti.  

Akademik olarak Antalya’nın en başarılı öğrencilerini ye-
tiştirmeyi hedefleyen, hiçbir zaman ahlak maneviyat ve bu 
ülkenin kurucu değerlerinden ödün vermeyen Mahmut 
Celaleddin Ökten AİHL her zaman olduğu gibi toplumu 
ilgilendiren her konuda öncü ve örnek olmaya devam etti. 

Kan stoklarının kritik sevi-
yede olduğunun açıklaması 
ardından Marmara Anadolu 
İmam Hatip Lisesinin baş- lattığı destek kampanyası 
çerçevesinde Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu 

İmam Hatip Lisesi öğretmen 
ve velileri 50 ünite kan bağı-
şında bulundu.

Kan Bağışı Kampanyasına Destek
İyilik Kanımızda Var

İstanbul-Marmara AİHL
Düzce-M. Akif İnan Hafız AİHL
Antalya-Mahmut Celaleddin Ökten AİHL

Anadolu İmam Hatip Liselerinden Kan Stokları Kritik 
Seviyeye Düşen Kızılay’a Destek Kampanyası



123

O
K

U
L

L
A

R
I

M
I

Z

Siirt İbrahim Hakkı Kız İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen kampanyaya öğretmenler ve öğrenciler 
destek verdi. Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür-
lüğü ile Kızılay Genel Başkanlığı arasında düzenlenen protokolle Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt’te 
de kan bağışı kampanyası düzenlendiğini belirtti. İki gün süren kampanyada 100 ünite kan toplandığını 
belirten Altunç, imam hatip okullarında görev yapan  öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. İl Millî Eğitim 
Şube Müdürü Mirza Tetik de kan vermenin hayat kurtardığını belirterek, “İyilik Kanımızda Var” temasıyla 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarla birlikte gerçekleştirdiği kampanyaya destek verdik 
ve yoğun bir katılım sağlandı. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi. 

Siirt-Merkez
Siirt İbrahim Hakkı Kız AİHL
Okulumuzda Kızılay İçin Kan Bağışı Gerçekleştirildi 

Aydın Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri büyük bir duyarlılık örneği 
sergileyerek, “İyilik Kanımızda Var” sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında iftardan 
sonra Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, kan bağışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Din Öğretimi Genel Mü-
dürlüğü tarafından başlatılan “İyilik Kanımızda Var” kan bağışı kampanyası çerçevesinde iftar sonrasında 
etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ülkemizin Korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiği bu dönemde, 
Kızılay’a kan bağışında bulunarak bir destek vermek istedik. Etkinliğimize katılan çok sayıda velimize ve 
öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi

Aydın-Efeler
Adnan Menderes AİHL
Kızılay’a Kan Bağışı Desteği
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Kızılay’ın “Sensiz Olmaz” çağrısına kulak veren  Batman eğitim camiası kan bağışında bulundu. Corona-
virus ile beraber Ramazan ayının da gelmesiyle kan stoklarında ciddi azalmalar olduğu çağrısına kulan 
veren Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip okulları birçok alanda olduğu gibi bu alanda da sosyal 
sorumluluğunu yerine getirerek kan stoklarına en üst seviyede katkı sağladı.”’Sizin 15 dakikanız bir baş-
kasının bir ömrü olsun” sloganıyla beraber bütün öğretmen, idareci ve veliler kan bağışına davet edildi. 

Batman Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Abdullah Yakut, “ İmam hatip okulları 
iyiliğin güzelliğin merkezi olarak bilinir. Bunu söylem ve eylem olarak ta bugün burada göstermek istedik. 
İstiyoruz ki Batman’daki bütün imam hatip liselerinin öğretmenleri, velileri hatta öğrencileri buraya gelip 
Kızılay’a kan bağışında bulunsunlar.” dedi.

Batman-Merkez                                                                                                                               
TP Fatıma Zehra Kız AİHL
Kızılay’ın Kan Bağışı Çağrısına 
Batmanlı Öğretmenlerden Destek

Okulumuz  azalan kan bağışlarına dikkat çekmek için imam hatip okullarının birbirlerine meydan oku-
yarak katkı sağladığı kampanyaya, 72 ünite kanla destek verdi. Türk Kızılay’dan “Acil Kan İhtiyacı” çağ-
rısına duyarlılık gösteren okulumuz ve imam hatipler, “İyilik Kanımızda Var” adıyla oluşturulan kan bağışı 
zincirine destek verdi.

Zonguldak-Merkez
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız AİHL
Okulumuz Kan Bağışına Destek Oldu
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile başlatılan “İyilik Kanımızda 
Var” kan bağışı kampanyası, İzmir İmam Hatip okullarından destek gördü.

İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kızılay 
işbirliği ile başlatılan “İyilik Kanımızda Var” kampanyası kapsamında kan bağışında bulunuldu. 

İzmir-Karabağlar
İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
“İyilik Kanımızda Var” Kan Bağışı Kampanyasına İzmir 
İmam Hatip Okullarından Destek

İmam hatip mezunları, mensupları, öğretmenler, idareciler ve öğrenci velileri, ÖNDER ile Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kovid-19 salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Kızılay’a kan 
bağışı kampanyasına destek verdi. 

Samsun-Terme
Temel Kır Kız AİHL
Ulviye Kır İHO
Muratlı İHO
Terme AİHL
Samsun’un Terme İlçesindeki 
İmam Hatip Okullarımızdan Kan Bağışı Kampanyası
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İyilik Kanımızda Var projesi ile Şehit Erol Olçok Anadolu İmam-Hatip Lisesi Ailesi Kızılay’a kan bağışında 
bulundu. Öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte gerekli sağlık kontrollerinden sonra 
kan bağışına geçildi. Okul Müdürü Hacı Muharrem Dilipak, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğünün Türkiye genelinde başlattığı kan bağışı kampanyasına okulun öğretmenleri ve velilerle 
destek verdiklerini belirtti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde de kan bağışına destek ver-
diklerini anlatan Dilipak, “Kızılay’ın azalan kan stokları nedeniyle kan bağışlamak için seferber olduk. 
Kanımızı iyilik var. Damarlarınızda iyilik dolaşıyor. Kan ver can olsun temasıyla kan bağışı yapıldı.” dedi. 

Kahramanmaraş-Onikişubat
Şehit Erol Olçok AİHL

İyilik Kanımızda Var

Din Öğretimi genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipliler Vakfı’nın koordinesinde  Malatya’da tüm imam 
hatip okulları iftar sonrası kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.  

Muhammed İkbal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki kampanyaya katılan Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye 
Başkanları, İl Millî Eğitim Müdürü, Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi, Kızılay Şube Başkanı kan bağışı konu-
sunda destek çağrısında bulundu. 

Malatya-Battalgazi
Muhammed İkbal AİHL
Okulumuzdan Kan Bağışına Destek
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Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarında kapatılmasının ardından eğitimi uzaktan sürdüren Mus-
tafa Germirli Proje Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, online mukabele ile Kur’anı Kerim 

eğitimlerini almaya devam etti.  

Okulların kapatıldığı ilk günden beri öğrencilerini sıkı takibe alan Mustafa Germirli Proje Hafızlık İmam 
Hatip Ortaokulu yöneticileri de, online olarak öğrencilerin eğitimlerini sürdürdü. 40 eğitmenin takip ettiği 
öğrenciler, online mukabele programları, dersler ve yarışmalar ile derslerinden kopmadı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mustafa Germirli Proje Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu Yöneticisi İsmail 
Doğan, “Korona virüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra çocuklarımız evlerine geçtiler. Aynı şekilde 
hocalarımızda evlerinden uzaktan eğitim ile eğitimlerini sürdürdüler. Okulumuzda 21 tane Kur’anı Kerim 
hafızlık hocamız var. Bu hocalarımız uzaktan hafızlık eğitimlerini yaptırdılar. Bu noktada anketler yaptık ve 
hiçbir gerilemenin olmadığını gördük. Bazı öğrencilerimiz daha da fazla başarılı olduğu gördük. Bu sü-
reci en az zararla atlatmaya çalışıyoruz. Bunu da başarılı bir şekilde yapan nadir okullardan bir tanesiyiz 
diye düşünüyorum.  Daha önceki senelerde öğrencilerimiz camilere giderek imamlarımız eşliğinde orada 
mukabeleyi okuyorlardı ve cemaatimiz takip ediyordu. Böylece biz mukabele serüvenini atlatmış oluyor-
duk. Bizde burada online mukabele yapalım diye düşündük. Bütün öğrencilerimize cüzlerimizi dağıttık. 
Onlar okuyorlar, evlerinde anne ve babaları telefonla çekerek bize gönderiyorlar. Bizde onları sisteme 
yüklüyoruz. Takip etmek isteyen vatandaşlarımız, velilerimiz ve öğrencilerimiz istedikleri zaman açarak 
takip ediyorlar. Mukabele sünnetini de bu sene bu şekilde yapalım diye çalışıyoruz” dedi.

Kayseri-Kocasinan                                                                                                         
Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu

Mustafa Germirli Proje Hafızlık İmam Hatip Okulu, Küçük 
Hafızları “Online Mukabele” ile Eğitimlerini Sürdürdü 
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   Okul robotik takımımız Eagle Tech, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek olan Havacı-
lık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e hazırlanıyor. Takımımız şubat ayında başladığı çalışma-

larına pandemi süresince internet üzerinden online olarak devam etti. Bu çalışmalar sonucu hazırladıkları 
tasarım raporları ile İnsansız Hava Aracı (İHA), Helikopter Tasarım Yarışması ve İnsansız Su Altı Aracı ka-
tegorilerinde olmak üzere 
3 farklı kategoride finale 
kalmaya hak kazandı. Ça-
lışmalarına tatilde de ara 
vermeyip devam eden öğ-
rencilerimiz yaptıkları ta-
sarımları hayata geçirerek 
Eylül ayında Gaziantep’te 
okulumuzu temsil edecek-
tir. Kendilerine başarılar 
dileriz. 

İstanbul-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
TEKNOFEST’te 3 Farklı Kategoride Finaldeyiz!
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   Artuklu ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlık çalışanları temalı Prof. Dr. Cemil 
Taşçıoğlu Resim Yarışması’nda 7/A sınıfı öğrencimiz Hiranur Tunç birinci oldu. Öğrencimizi, o güzel 

gözlere dokunabildiği için gönülden kutlarız.

Mardin Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadelede en ön safta fedakârca 
çalışan sağlık personellerine destek olmak ve farkındalık 
oluşturmak için ortaokullar arası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğ-
lu resim yarışması düzenledi. Yarışmaya evden katılan 
öğrencilerin ödülleri de evlerinde verildi.

Yarışmaya korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. 
Cemil Taşçıoğlu isimi verildi. Yarışmaya sokağa çıkma kı-
sıtlaması bulunan ortaokul öğrencileri evlerinden katıldı. 
Yarışmada birinciliği Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencisi Hira Nurtunç elde etti.  Dereceye 

giren öğrencimize evde kaldığı için 
öğretmenleri aracılığıyla Artuklu Kay-
makam Hacı Hasan Gökpınar ve Ar-
tuklu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan 
Berhuni tarafından ödül verildi.   

Mardin-Artuklu                                                                                                                          
Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip
Artuklu’da Sağlık Personellerine Destek İçin Düzenlenen 
Resim Yarışmasında Birincilik
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Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Diz Eklem Robotu Projesi 2020’de Gaziantep’te 
düzenlenecek olan TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında değerlendirme aşamasını 

geçmeyi başardı.

Türkiye’de Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’nin milli 
teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen 2019 yılında İstanbul Havaalanı’nda yapılmış olan Teknofest İstan-

bul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festi-
valde Kız İmam Hatip Lisesinde öğrenim 
gören ve daha önce yapmış oldukları 
proje ile birçok yarışmaya katılıp Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 
‘’Fark Oluşturan Öğrencilerimiz ‘’ yarış-
masında bölgesinde örnek proje olarak 
seçilen  Okul Müdür Yardımcısı Turhan 
Turan’ın danışmanlığını yaptığı Havva 
Sevde Bayrak ve Ceren Yüksel’in birlik-
te hazırlamış olduğu Diz Eklem Robotu 
Projesi bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek 
olan TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Fes-
tivalinin İNSANLIK YARARINA TEKNO-

LOJİK YARIŞMASI SAĞLIK ve İLK YARDIM kategorisinde değerlendirme aşamasını geçmeyi başardılar.

Okul Müdürü Muammer Hikmet, Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak tüm dünyanın ve 
ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte öğrencilerimizin böyle bir başarı göstermesi bizler ve öğrencileri-
miz için büyük bir moral kaynağı olduğunu, emeği geçen herkesi tebrik ettiğini, öğrencilerin başarılarının 
devamını dileyerek TEKNOFEST 2020 kapsamında Gaziantep’te düzenlenecek yarışmada başarı temen-
nisinde bulundu.

Sakarya-Akyazı                                                                                                                           
Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Teknosfest 2020 Yolunda 
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   Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler” adlı öykü yarışması 
kitapçığında okulumuz 6/A sınıfı öğrencisi Almila Kuş’un öyküsü de yer aldı.

Yazmak. Sözcüklerin anlam bulduğu en güzel hal. Hele böylesine yoğun bir görsel altında kaldığımız bu 
süreçte, görünen ve konuşan her şeyden uzaklaşarak yazmak istemek, kalemine sarılıp yeni yolculuklara 
çıkmak. Öğrencilerimiz için, hepimiz için en güzel ilaç aslında.

Bir kâğıdımız ve kalemimiz 
hep olmalı yazmak için, bir de 
inancımız kendimize. Tıpkı Al-
mila’nın dediği gibi:”Biliyordu 
ki inanmak başarmanın yarısı 
değil tamamıydı. İnsan başarı-
ya giden yolda karşısına çıkan 
engellere ve ön yargılara takı-
lıp kalmamalı, başarmak için 
gökyüzündeki yıldız gibi parla-
malı.”

Millî Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen “Çocuklardan 
Ev Yapımı Öyküler” adlı öykü 

yarışması kapsamında okulumuz öğrencileri arasında yapılan eleme sonucunda 6/A sınıfı öğrencisi Almi-
la Kuş’un “Başlangıç Noktası” adlı öyküsü okul birincisi olarak seçilmişti. Genel değerlendirmeye katılan 
eser Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basımı gerçekleştirilen 100 öykü arasındaki yerini aldı.

Öğrencimizi, rehber öğretmenini ve ailesini tebrik ederiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital ortam-
daki kitaba aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

http://cdn.eba.gov.tr/oykuler/#p=1

İstanbul-Silivri
Gazi İmam Hatip Ortaokulu
“Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler” Yarışmasına 
Bizden Bir Öykü
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Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğretmeni Zeynep Yavuz 
başkanlığında Aralık 2020’de başlatılan “Afrika’da Su Kuyusu Açıyoruz Projesi” hayata geçirildi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi proje kapsamında 17 bin 820 liralık kuyu projesini ta-
mamladı. Afrika’daki ihtiyaç sahibi kişiler için okulumuz tarafından açtırılan su Kuyusu projemiz yerel 
basında geniş yer buldu.

Su kuyusunun açılmasında emeği geçen herkese tebrikler.

“İyilik Hep Var Olsun”

Konya-Meram                                                                                                                                          
Mehmet Akif Ersoy AİHL

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisemizden 
Çad’a Su Kuyusu
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Dünya’nın en büyük araştırma proje yarışması olan REGENERON-ISEF (International Science and Engi-
neering Fair - Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması)’de 2020 yılı ülkemizi Kimya alanında Kartal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Sertaç Çeküç temsil ediyor.

Her yıl düzenlenen ISEF (Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması) üniversite öncesi eğitimde dünyanın 
en büyük uluslararası proje yarışması olarak öne çıkıyor. Her yıl Amerika’nın farklı eyaletinde düzenlenen 
etkinliklerde 80’in üzerinde ülkeden binlerce öğrenci bir araya geliyordu.  Etkinliğin 2020 yılı Kalifornia 
eyaletinde yapılması planlanmıştı ancak küresel Covid-19 salgını sebebiyle organizasyon için alternatif 
bir yöntem bulundu ve sanal ortama taşındı.

İstanbul-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başarmak Geleneğimiz; Kartal AİHL Ülkemizi Dünyanın 
En Büyük Proje Yarışmasında Temsil Ediyor
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Virtual Regeneron ISEF 2020 olarak yeni bir planlamaya gidilen organizasyonda öğrenciler yarışmaya-
cak ancak bu büyük etkinlikte yer alarak özel bir deneyim yaşama şansı elde edecek. 18-22 Mayıs 2020 
tarihlerinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler tarafından ya-
pılan yenilikçi araştırmaları öğrenme fırsatı bulacak! 1255 finalistin yer alacağı etkinlikte, biyokimyadan 
çevre mühendisliğine, fizikten, robotik ve akıllı makinelere kadar 21 proje kategorisinde 1030 proje 
yer alacak. 55 farklı ülkeden katılımın gerçekleştirileceği etkinlikte Nobel ödülü almış bilim insanları ile 
toplantılara katılma şansı olan öğrenci-
ler 5 gün boyunca özel konuşmacılarla 
buluşmanın yanı sıra Mars’ta sanal bir 
yürüyüşe çıkmak, müze sergilerinde ge-
zinmek, Büyük Bariyer Resifi’ne dalmak, 
zorlu STEM oyunları oynamak ve dünya-
daki canlı hayvan akışlarını izlemek gibi 
deneyimleri yaşayabilecek.

Projesi ile ilgili bilgi veren Mehmet Ser-
taç Çeküç, TÜBİTAK Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışmasında 2019 
yılında zorlu eleme süreçlerinin ardından 
Kimya Kategorisinde Türkiye 1. Si olarak 
ISEF’e gitme hakkı elde ettiğini ifade etti. 
Mehmet Sertaç Çeküç Sözlerine şöyle 
devam etti; yarışmanın sanal platforma 
taşınacağı Nisan ayında açıklandı. Ben 
geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hazırlıklara 
başlamıştım ve ülkemi temsil edeceğim 
için çok özel bir çalışma planıyla hareket 
etmiştim. Sanal ortamda da olsa böyle-
sine büyük bir platformda ülkemi temsil 
edeceğim için çok mutluyum. Projemde 
atık plastiklerin değerlendirilerek, günümüzde çok yaygın olarak kullanılan 3 Boyutlu yazıcılarda filament 
olarak kullanılması üzerine çalıştım ve çok güzel sonuçlar aldım. Geldiğim noktada hem plastik atıkları 
üç boyutlu yazıcı teknolojisinde kullanılabilir bir yöntem geliştirmiş oldum hem de ortaya çıkan ürünün 
uzay teknolojisi ve güneş panelleri gibi farklı alanlarda kullanılabileceğini keşfettim. Bu alanlarda çalış-
malarıma devam ediyorum.

Proje danışmanı Ersin Ertürk sözlerine, yarışma süreçlerinin heyecan verici olduğunu özellikle öğrenciler 
için büyük bir kazanım sağladığını belirterek başladı. Ersin Ertürk şöyle devam etti; Proje hazırlama sü-
recinin ise çok yönlü eğitim ortamı sunduğuna inanıyorum. Süreç zorlu olduğu kadar öğrencilerin kişisel 
gelişimlerine büyük katkılar sağlıyor. Bizler öğrencilerimizi bu öğrenme sürecinin içinde yer alması için 
teşvik ediyoruz. Proje çalışma süreçleri çok keyif verici ve öğretici. Elbette zaman zaman zorluklarla kar-
şılaşıyoruz ve yorulduğumuz zamanlar oluyor ancak hedeflerimiz bizleri motive ediyor. Özellikle uluslara-
rası platformlarda ülkemizi temsil etme gururu çok özel bir yere sahip.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam; ISEF gibi büyük bir organizasyonun içinde yer 
almak bizler için büyük bir mutluluk. Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen ISEF 2019 yarışmasında da öğren-
cimiz Musa Sadık Ünal yer almış ve Robotik alanında Dünya 4. Sü olmuştu. Üst üste iki yıl bu yarışmaya 
katılma başarısı elde ettiği için öğrencilerini kutlayan Tekçam, gelecek senelerde de dünya ölçeğinde ça-
lışmalar ortaya koymak için tüm imkânlarımızla çalışmalara devam ediyoruz diyerek sözlerini tamamladı.
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51.si düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Türkiye Finallerinde 
okulumuzdan Coğrafya alanında “Yenilenebilir Beton: Cannabis” adlı projemiz Türkiye Üçün-

cüsü olmuştur. İlimizde ilk defa Türkiye derecesi almış olmanın haklı gururunu yaşatan proje ekibimiz 
“danışman öğretmen Zafer Babacan Hocamızı ve öğrencimiz Amine Hülya Besim’i tebrik ediyoruz.

Coğrafya ve Edebiyat alan-
larında iki projeyle katıldığı-
mız Proje Yarışmasına 3.004 
farklı okuldan 15.273 proje 
katılmış ve projelerimiz, ilk 
216 proje arasında yer ala-
rak ilimiz ve okulumuzu Tür-
kiye Finallerinde temsil etmiş-
tir.  Ayrıca okulumuz Türkiye 
Finallerine birden fazla pro-
jeyle katılan 15 okuldan biri 
olmuştur. Bizlere bu başarıları 
yaşatan öğrencilerimiz Amine 
Hülya Besim, Ahsen Nergiz ve 

Nermin Ulu’ya ve danışman öğretmenlerimiz Zafer Ba-
bacan ve Mesut Yokuş’a teşekkür ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Adıyaman-Merkez
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği KAİHL

TÜBİTAK Türkiye Finalleri Derecemiz
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   Turgutlu Şehit Suat Akıncı Kız AİHL ve ortaokulu öğretmenleri kendi aralarında topladıkları bağışlar 
ile ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Okul Müdürü Mustafa Demirarslan, 

“Ramazan bereket ayıdır. Bu pandemi sürecinde öğretmenlerimizle birlikte hayırda yarışmak, kalbe do-
kunmak tarif edilemez bir duygudur. Bu yaşadığımız zorlu süreçte Ramazan’dan önce “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem” kampanyasına destek veren ve kan bağışında bulunan öğretmenlerimiz, şimdi de 54 koli gı-
da-erzak paketi hazırlanmasına büyük destek verdiler.” dedi.

Manisa-Turgutlu
Şehit Suat Akıncı Kız AİHL
Pandemi Sürecinde Öğretmenlerimizin 
Kalbe Dokunan Yardımı
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca (TSKGV), Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi “Bronz 
Madalya ve Berat” ile ödüllendirildi. Yağlıdere İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, gazetecilere 

yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla okulda düzenlenen kampanyada toplanan 
yardımların, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlandığı belirtti. Sağlanan destekten dolayı 
vakfın, Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni “Bronz Madalya ve Berat” ile ödüllendirildiğini aktaran Öz-

türk, şöyle konuştu: “Va-
tan sevgisinin bizler için 
önemi çok büyüktür. Öğ-
rencilerimizin ülkemizin 
güçlenmesi ve ordumu-
zun kuvvetlenmesi için 
çaba göstermesi bizleri 
onurlandırıyor. Bu güzel 
çalışmalarından dolayı 
okul yönetimimizi, öğret-
menlerimizi ve öğrencile-
rimizi tebrik ediyorum.” 

Mehmetçik ve ordularımızın maddi ve manevi olarak yanındayız her zaman. Rabbimiz milletimiz ve or-
dumuzun yolunu açık eylesin.

Giresun-Yağlıdere
Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 

TSKGV’dan, Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 
Bronz Madalya ve Berat
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   Samsun’da Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğretmen ve velileri kendi aralarında topla-
dıkları bağışlar ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi ve yardım çeki dağıttı.  Lise-

nin öğretmen ve velileri 
kendi aralarında topla-
dıkları bağışlarla Rama-
zan’dan önce ve ilk 10 
gün içinde Çarşamba 
Belediyesi ve muhtar-
lıklardan alınan bilgiler 
doğrultusunda ihtiyacı 
olan öğrenci ailelerine 
ve çevre halkına dağıtıl-
mak şartıyla gıda kolisi 
ve gıda çeki hazırladı.   

Okul Müdürü Nuray 
Torun, “Okulumuz Çar-
şamba Kız AİHL olarak 
birçok projeye imza atı-

yoruz fakat kalbe dokunan bu projemizin mimarlarının öğrencilerimiz olması bizi daha çok gururlandırı-
yor. Öğretmen veli ve öğrencilerle birlikte hayırda yarışmak, kalbe dokunmak tarif edilemez bir duygudur. 
Bu projemizi her geçen yıl artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Bu yıl yaşadığımız zorlu süreçte Rama-
zan’dan önce başlayıp dağıttığımız 130 gıda yardımının yanında Ramazan’ın ilk haftasında da 30 koli 
dağıtarak 160 koli yardım yapmış olduk.” dedi.

Samsun-Çarşamba
Çarşamba Kız AİHL
Okulumuz Öğretmen ve Velilerinden 
İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi
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Okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanan soru bankası öğrencilerle buluştu. 8. sınıf öğrencile-
rimiz için #tatildegiluzaktan kavramı doğrultusunda LGS sınavı için hazırladığımız çalışmayı dağıt-

tık. Öğrencilerimizin bu zorlu süreçte daha çok çalışabilmeleri ve daha çok motive olabilmeleri adına 
böyle bir çalışma amacı benimsedik. Kitabımızın ortaya çıkmasında emekleri sonsuz olan: Fen Bilimleri 
Öğretmenimiz Elif Genç, Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Ümmühan Pişmek, Türkçe 
Öğretmeni Ahmet Sağ, Matematik Öğ-
retmeni Fatma Ağaçdiken,Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Sa-
rıoğlu ve İngilizce Öğretmeni Gül Özde-
mir’e teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca fikir ve planlama için Müdür Yar-
dımcımız Emel İnan’a, organizasyon ve 

yönlendirme için Müdürümüz 
Murat Durmuş’ a bizlere sundu-
ğu sonsuz destek için İlçe Millî 
Eğitim Müdürümüz Mustafa 
Uzunlar’a, Beden Eğitim Öğret-
meniz Perihan Karaman ve Okul 
Öncesi Öğretmenimiz Funda 
Yavuz’a da teşekkürler.

Samsun-Canik
Gölalan İmam Hatip Ortaokulu

Soru Bankamız Öğrencilerle Buluştu
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   İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 
sağlık çalışanlarının gösterdikleri özveriyi sergilemek amacıyla bir resim yarışması düzenledi. AR-GE 

Okul Estetiği Birimince yürütülen yarışmaya yüzlerce öğrenci katıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 
sağlık çalışanlarına destek için düzenlenen böyle bir yarışmaya öğrencilerin gösterdiği ilgi ve alakadan 
büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün fedakârca mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının gösterdikleri öz-
veriyi sergilemek amacıyla düzenlemiş olduğu resim yarışmasında Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu 
okulumuz 7-B sınıfı öğrencisi İlayda Ata Ortaokul kategorisinde İstanbul birincisi olmuştur.

Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Perihan Aziret’i ve öğrencimiz İlayda Ata’yı tebrik ediyoruz.

İstanbul-Pendik
Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu
Sağlık Çalışanları Konulu Resim Yarışmasında Birincilik
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Mübarek Ramazan ayının gelmesini fırsat bilen, Belen İmam Hatip ortaokulu öğretmen ve velileri her 
yıl Ramazan ayında yaptıkları çam sakızı çoban armağanı Ramazan kolisi gıda yardımlarını bu yıl 

da tekrarladı. Kendi aralarında topladıklarıyla öğretmen ve velilerimiz maddi sıkıntı yaşayan 50 öğrenci 
ailemize Ramazan gıda kolisi dağıtarak Ramazan’ın ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya çalıştı.  

Okul Müdürü Mevlüt Odun-
cu, Gönüllülük esasına göre 
yardımların gerçekleştirilme-
sinde fedakârlıklarını esirge-
meyen öğretmen, öğrenci ve 
velilerine teşekkür etti. 

Hatay-Belen
Belen İmam Hatip Ortaokulu

Okulumuz Öğretmen ve Velilerinden Ramazan Yardımı
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   Bartın Valiliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik şuurunu hissettirebilme ve millet olma 
farkındalığını yaratma amacıyla ortaokul, lise ve yetişkinlere yönelik yarışma düzenlendi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda resim yarışmasında okulumuz 
Merkez İmam Hatip Ortaokulu 8-C sınıfı öğrencisi Fatih Esen, şiir yarışmasında Nene Hatun Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Edanur Özdemir ödül aldı.

Dereceye giren öğrencilerimize ödülleri 15 Temmuz’da düzenlenen etkinliklerde takdim edildi. 

Bartın-Merkez
Merkez İmam Hatip Ortaokulu
Nene Hatun KAİHL 
15 Temmuz “Demokrasi ve Birlik Günü” Yarışması
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   Karamanoğlu Mehmet Bey’in yayımladığı Türkçenin ilk kez resmi dil olarak kabul edildiği fermanın 
743. yılında Türkçe’nin başkenti olarak kabul edilen Karaman’da ilkokul öğrencileri şiir, ortaokul öğ-

rencileri hikâye ve lise öğrencilerinin deneme türündeki kompozisyon eserleriyle katıldığı ve öğrencilerin 
kalemlerini konuşturarak özgün eserler oluşturdukları renkli yarışmanın değerlendirilmesi yapıldı.

“Daima Türkçe” konusuyla üç kategoride yarışan öğrenciler duygularını yazıya dökerek Türkçenin öne-
mini anlattılar. Yoğun katılımın görüldüğü yarışma sonuçlarına göre;

Lise kategorisinde ise 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11/C sınıfın-
dan Fatma Zehra Aytekin birinci oldu. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Karaman-Merkez
15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Kız AİHL
“Daima Türkçe” Konulu 
Kompozisyon Yarışmasında Birincilik
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Okulumuz 11. sınıf öğrencisi Gürkan Cebeci, dünyanın en ünlü teknoloji markalarından biri olan 
Apple’ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu yazılım açığını firmaya bildirerek Apple hesabına 

gönderilen 3 bin dolarla ödüllendirildi.  

Yaklaşık 4 senedir ‘Siri’ üzerine çalışan Cebeci, bir sistem hatasını yakaladı. Ekranın kilitli olmasına rağ-
men “Hey Siri gelen mesaj var mı?”  Sesli komutuyla gelen mesajların okunduğunu fark eden Cebeci, 
bu hatayı firmanın merkezine bildirdi. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen 
Cebeci, hatayı video çekerek ispatladı. Yaklaşık 2 hafta sonra firmadan yanıt alan lise öğrencisi, hatanın 

kabul edildiğini ve güncelleme ile düzeltileceğini öğrendi. 

Firma tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirilen Cebeci’ye ayrıca üzerinde “Bize bildirdiğiniz hata için tüm 
ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına 
çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 3 bin dolar yükledik. 
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle” yazılı bir plaket verildi.

Trabzon-Akçaabat
Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrencimiz Gürkan Cebeci 
Teknoloji Devi Apple’ın Açığını Buldu
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   Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Atamun Kulübü’nün korona virüs tedbirleri kapsamında görüntülü 
olarak gerçekleşen Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na Türkiye’nin dört bir yanından 

90 öğrenci katıldı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafında Nisan ayından 
yapılması planlanan Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler 
Konferansı Kovid-19 salgını sebebiyle Eylül ayına ertelenmişti. 
Ertelenmenin hemen akabinde Mun kulübü öğrencileri Ata-
online’20 adıyla online Model Birleşmiş Milletler e-konferan-

sı düzenlemeye karar verdi. Ataonline’20 e-konferansında 3 
komite hazırlandı. SPECPOL (Özel politika ve dekolonizasyon 
komitesi) komitesinde iki gündem maddesi belirlendi. Doğu 
Türkistan sorunu ve Filistin topraklarındaki İsrail sorunu konu 
olarak belirlenerek tartışıldı. Bir sonraki komite olan Ekono-
mik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) komitesinde ise pandemi 
sonrası yeni dünya düzeni tartışıldı.

Bir sonraki görüntülü sistemde merhum Başbakan Adnan 
Menderes’in anısına Türkiye’nin ilk seçimle gelen Menderes 
hükümetinin Bakanlar Kurulu canlandırıldı.

Samsun-Atakum
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Türkiye’nin Dört Bir Yanından “Atamun 20 Model Birleşmiş 
Milletler Konferansı”na Görüntülü Katılım
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2019 yılında Deniz Feneri Derneği, Önder ve MEB işbirliği ile düzenlenen “İmam Hatipliler 
İyilikte Yarışıyor “ yarışmasında Görme Engelliler İçin Dokunsal Eğitim Materyalleri ve 

Haritalar Çalışması ile Türkiye birincisi olan Şehit Fatih Kalu Kız AİHL ödülünü Din Öğretimi Genel Mü-
dürümüz Nazif Yılmaz’ın elinden aldı.  Görme engellilerin coğrafya derslerini daha iyi kavramaları için 
geliştirilen kabartmalı haritalar, sesli 
anlatımlı olarak güncelleştirilerek dün-
yada bir ilke imza atıldı. Hazırlanan 
sesli ve kabartmalı haritalar ile görme 
engelli öğrenciler dünyayı hem doku-
narak hem de dinleyerek keşfetme im-
kanı buldu.  Proje ülkemizdeki görme 
engelliler okullarıyla beraber dünya 
genelinde Amerika, Japonya, Ruanda, 
Sudan, Burundi ve Kamerun’da da uy-
gulanmaya başlandı. 

Haritanın istenen dilde bilgi verebile-
cek şekilde hazırlandığını belirten Şehit 
Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Li-
sesi coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, 
“Görme engelli öğrenci haritaya değ-
diği yerdeki coğrafyaya ait olan fiziki ve beşeri özellikleri çok rahat bir şekilde dinleyebiliyor. O bilgileri 
rahatlıkla öğrenebiliyor. Biz bu projemizle TÜBİTAK yarışmasına katıldık ve orada bölge ikincisi olduk. 
Daha sonra da Teknofest yarışmasına başvurduk. Amacımız bu projenin önce ülkemize, sonra da dünya-
da yayılması. Bu çok rahat bir şekilde olabilecek çünkü şu an bizim haritalardaki sistemimizde haritamız 
Türkçe de konuşabiliyor, İngilizce de konuşabiliyor. Eğer istenirse Japonca ya da Fransızca da harita 
sizlere bilgileri verebilmekte” ifadelerini kullandı.

Okulumuz 51. Lise öğrencileri 
Araştırma projeleri 2020 TÜ-
BİTAK yarışmalarında “Görme 
Engelliler İçin Konuşan Harita-
lar” adlı projeyle İzmir bölge-
sinde Bölge İkinciliği elde eden 
öğretmenimiz Sözer Vurgun’u;  
Türkiye Kapsayıcılık Takımında 
yer alan öğrencilerimiz Nesli-
şah Arıca, Büşra Taşkın, Azra 
Yılmaz, Fadime Çalık ve Hansa 
Füzün’ü tebrik ederiz. 

Manisa-Yunusemre
Şehit Fatih Kalu Kız AİHL

“Görme Engelliler İçin Konuşan Haritalar”  Teknofest’te  
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   Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje Okulu olan okulumuzda 
pandemi döneminde 23 öğrencimiz hafızlığını uzaktan eğitimle tamamladı. Dünyada küresel bir 

salgın haline gelen korona virüs eğitimi de olumsuz yönde etkiledi. Fakat hafızlık eğitimleri ve icazetleri 
devam etti.

Kahramanmaraş’ta tek hafızlık proje okulu olan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda eğitim 
gören 23 öğrenci online eğitimle eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu.  

Kahramanmaraş-Onikişubat
15 Temmuz Şehitler İHO 
Uzaktan Eğitimle 23 Öğrencimiz Hafız Oldu
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“İstanbul’un Fethi Temalı” ülke genelindeki tüm resmi/özel lise öğrencilerine yönelik olarak şiir okuma 
yarışması, İstanbul geneli ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri kompozisyon 
yarışması yapıldı.

Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan İs-
tanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünde düzenle-
nen yarışmaların önemine değinen İl Millî Eğitim 
Müdürü Levent Yazıcı, “İstanbul’un sade bir sem-
tini sevmenin bile bir ömre değdiğine inanıyoruz.  
Gönlümüz istedi ki eğitimi evlerimizde sürdürdü-

ğümüz küresel salgın 
zamanında mazimizi 
ve özümüzü dirilten 
sanat eserleriyle tari-
himizi hayal ettirelim. 
Bizler de bu sorumlu-
luk bilinciyle şehrimizi 
ve tarihimizi öğrencile-

rimize inceliği, güzelliği ve anlamı ile kavratmak için 
uzaktan eğitim sürecinde kurumsal iş birliği anlayışı 
ile yarışmalar düzenledik. Yarışmamıza emek veren, 
katkı sunan herkese müteşekkirim. Ödül alan öğren-
cilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Lise öğrencileri kompozisyon yarışmasında 

Birincilik Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Proje 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Emir Eray Özay 

İkincilik Gaziosmanpaşa Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeynep Polat

Ortaokul öğrencileri şiir yarışmasında 

Üçüncülük Beşiktaş İsmail Tarman İmam 
Hatip Ortaokulu Hanife Meryem Kulaç,

jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde 
ödül almaya hak kazandı. Öğrencilerimizi 
tebrik ederiz. 

Beşiktaş-İsmail Tarman İHO

Pendik-İTO Şehit Ahmet Aslanhan AİHL

Gaziosmanpaşa-Küçükköy AİHL

İstanbul’un Fethi Temalı Yarışmalar
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   Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncüsü düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Tekno-
loji Festivali Liselerarası İHA Yarışması kategorisinde yer aldı. Gaziantep’te gerçekleştirilecek orga-

nizasyona İHA kategorisinde 895 başvuru yapıldı. 19 Mayıs’ta açıklanan sonuçlara göre Atakum AİHL 
“Şah Kartallar” takımı başvurusu kabul edildi ve takım Samsun’da “tasarım raporu” aşamasına geçen 3 
takımdan biri oldu.                                                                                                 

Atakum AİHL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan TUZCU, “ İHA ekibinde yer alan öğrenciler, Samsu-
nu temsil etme bilinciyle ve sorumluluğuyla pandemi 
sürecinin zor koşullarında gece gündüz devam eden 
çalışmalarıyla tasarım raporunun 92 puan gibi çok 
yüksek bir puan ile kabul edilmesini sağladı.  28 Ha-
ziran’da açıklanan sonuçlara göre TEKNOFEST TÜ-
BİTAK Liselerarası İHA Yarışmasında Samsun’u temsil 
edecek tek takım olmak bizleri ayrıca gururlandırmıştır. 
Son üç yıldır robotik ve kodlama alanında yaptığımız 
çalışmalar meyvelerini vermiş ve peş peşe gelen ba-
şarılar ile ilimizde örnek okul olunmuştur. MEB Ro-
bot Yarışması’nda 200 takım arasından gelen 9.luk 
ile başlayan başarı serüveni, TEKNOFEST İstanbul’da 
Türkiye 4.lüğü ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları bilgisa-
yar alanında alınan gümüş madalya ile devam etmiş-
tir.” diye konuştu.

Okulumuz yönetici ve öğretmenlerimizi, İHA ekibi da-
nışmanı Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan TUZCU 
ve takım öğrencilerimiz Muhammed Furkan BERK, 
Taha Ensar KUKUL, Serhat ALİM, Beşir ÖZDEMİR, 
Furkan TEBER, Emin Buğra ÇAMYAR ve Çağrı TEMEL’i 
tebrik ederiz.

Samsun-Atakum
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
“Şah Kartallar” Takımımız 
TEKNOFEST İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda 
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Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı olarak öğrenim gören 10. sınıf 
öğrencisi Ayşenur Doludağ, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından mem-

leketi Balıkesir’e ailesinin yanına döndü. Çiftçilik yapan ailesine yardım eden Doludağ, bir yandan da 
eğitimini EBA’daki canlı dersleri takip ederek sürdürdü. Doludağ’ın 15 Mayıs’ta EBA’dan canlı olarak 
felsefe dersini cep telefonundan takip ederken, bir yandan da ailesinin ineklerini otlattığı öğretmeni Se-
bahat Yıldırım’ın dikkatini çekti. Öğretmeni Doludağ’ın bu görüntüsünü Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaştı. 
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, izlediği bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakanımızın 
dersle ilgili Tweet atması, yerel ve ulusal basında öğrencimizle ilgili geniş yankı oluşturdu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından Ayşenur Doludağ’ın EBA’ya yansıyan inek ot-
latırken çekilen fotoğrafıyla birlikte şu ifadeleri paylaştı: “Sevgili Ayşenur... Ben de köyde bir yandan inek 
güder, bir yandan kitap okurdum demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu :) Bu imkanların 
daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene 
selamlar.”

Her koşulda ders çalışmayı seven ve geleceğin hukukçusu olmak istediğini belirten Ayşenur Doludağ, 
“Sayın Bakanımıza benim görüntümü paylaştığı için teşekkür ediyorum. Her yerden destek mesajları ge-
liyor. Bu durumda da beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Manisa-Yunusemre
Şehit Fatih Kalu Kız AİHL

Bakanımız Ziya Selçuk’tan 
EBA Canlı Derse Katılan Öğrencimize Övgüler
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 Ulusal programların yanında uluslararası programlarda da yüksek başarılara imza atan Kartal Ana-
dolu İmam hatip Lisemiz öğrencisi Zeynep Yediyıldız, Uluslararası Bakalorya (IB) Programından 44 

diploma puanıyla mezun oldu.

Dünya Sıralamasında 418 Kişi-
den Biri

IB programında en yüksek diploma 
puanı 45 olabilirken, diploma al-
maya hak kazanan 30 öğrenci ile 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lise-
si 2020 Mezunları 35,3 Diploma 
puanı ortalaması yakaladı. Dünya 
ortalamasının 29,92 olduğu 2020 
IBDP döneminde, Zeynep Yediyıl-
dız 44 Diploma notu ile dünya sı-
ralamasında bu notu alabilen 418 
kişiden biri olarak mezun olmaya 

hak kazandı. 170.343 aday arasında %0,62 dilimde olmayı başaran öğrencimizin, yurtdışı ve yurtiçi 
üniversite imkânlarını değerlendirdiği biliniyor.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP)

International Baccalaureate ya da Uluslararası Bakalorya (IB) merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulu-
nan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organization - IBO) dün-
yanın birçok ülkesinde uyguladığı bir diploma programı. IB Diploma Programı (DP) 16-19 yaşları arasın-
daki lise öğrencileri için tasarlanmış bir sistem.

İstanbul-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Uluslararası Bakalorya Diploma Programında (IBDP)  
Büyük Başarımız
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Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP); sorgulamaya yönlendiren bir program olarak öğren-
ciye problem çözme, iletişim kurabilme, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme, eleştirel yaklaşabilme, 
yaşayarak öğrenme ve araştırma becerilerini edinebilmeyi kazandırır.

Bugün yaklaşık 146 ülkede ve 3020 adet IB Okulu bulunuyor ve IB Diploması dünya genelinde pek çok 
üniversite tarafından tanınıyor. Türkiye’deki üniversiteler de IB Diploması olan öğrencilere yüzde 100’e 
varan oranlarda burs veriyor.

Yükselen Başarı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programına (IBDP) akredite olan ülkemizin ikinci devlet okulu olan Kartal 
AİHL, Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE) programını ise uygulama hakkı kaza-
nan ilk devlet okuldur.

IGCSE 2018 sınav sonuçlarına göre 92.17 ortalamasıyla dönem birincisi olarak IBDP okumaya hak 
kazanan Zeynep Yediyıldız başarısıyla ilgili şunları söyledi: “   
Saatlerce bilgisayarın başında oturup tek bir kelime bile yaza-
madan masadan kalkmak; geç saatlere kadar laboratuvarda 
kalıp günün sonunda umduğundan bambaşka bir sonuçla 
karşılaşmak; Extended Essay sürecinde hiç beklemediğin bir 
problem nedeniyle sıkışıp kalmak ve pandemiyle bir anda de-
ğişen şartlara uyum sağlamak gibi bu programdan önce hiç 
tahmin edemeyeceğimiz pek çok sıkıntı bizi ne kadar yorduy-
sa, bir o kadar da deneyim kattı. Tüm bu zorluklar bize yaz-
dığımız bir sayfalık inceleme makalesinin, verimli bir şekilde 
analiz ettiğimiz bir sayfa kitabın kişiliğimizi oluşturmada ne 
kadar önemli kilit taşları olduğunu gösterdi. Böylece istediğini 
elde etmenin, seni o hedefe ulaştıracak en kısa yolu denemek 
değil; mümkün olan tüm yolları denemekten geçtiğini öğren-
dik. Dolayısıyla, bu iki yıllık süreç sonunda bizlere kalan, gece 
gündüz çalışıp en iyisini amaçladığımız makalelerden ziya-
de onlara en son halini verene kadar edindiğimiz tecrübeler 
oldu. YKS sınavına hazırlanıp iyi bir yer kazanmak oldukça 
zorlu bir süreçken biz bu lise sıralarından edinebileceğimiz 
tüm deneyimleri edinip en donanımlı şekilde ayrılmak için bu 
yolu seçtik. Gerek ailelerimiz gerekse hocalarımız bu süreçte 
hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayarak en büyük destekçilerimiz oldular. Sabahları hâl hatır sorduğumuz 
okuldaki hizmetli ablalarımızdan bizlere bir öğretmenden çok daha fazlası olan hocalarımıza; müdür yar-
dımcımız Büşra hocadan müdürümüz Mithat hocaya ve lise hayatımızda yüreklerimize dokunan herkese 
üzerimizdeki emekleri için çok teşekkür ederiz.

Türkiye’ye Öncü, Dünyaya Örnek

Okul Müdürü Mithat Tekçam uzaktan eğitim sürecinde de öğrencileri özveriyle destekleyip dönemi ta-
mamladıklarını ve “Türkiye’ye Öncü Dünyaya Örnek” bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettikle-
rini belirterek “Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müfredatı öğreniyorlar. Böyle olunca yoğunlaşmaları 
ve daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Hamdolsun, bu çalışmalarının sonucu olarak öğrencilerimiz 
çok güzel bir seviyeye gelerek mezun oluyorlar. Her yıl yükselen başarı grafiğine sahibiz. Üniversite Giriş 
Sınavlarında gösterdiğimiz başarı ve dereceleri uluslararası platformlara taşımanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Hep söylediğimiz gibi başarmak okulumuzun geleneği. Bize bu mutluluğu tekrardan yaşatan eğitim 
kadromuzu, öğrencilerimizi, velilerimizi ve tüm Kartal AİHL ailesini tebrik ederim.” dedi.



156

Y
ıl

:4
  
S
a

yı
:1

0
  
 N

is
a

n
-E

yl
ü
l 

2
0
2
0
   

   LANGUAGE OLYMPIAD;

40’tan fazla ülkede 70.000’in üzerinde katılımcıyla gerçekleşen Uluslararası Hippo İngilizce Dil Olimpi-
yatları’na katılan okulumuz Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 36 öğrencisi 3 farklı se-
viyede çeyrek finalde yarıştı. Hippo 1 ve Hippo 2 seviyelerinde yarışan 35 öğrencinin 16’sı bütün soruları 
doğru yanıtlayarak tam puan aldı ve yarı finale katılmaya hak kazandı. Hippo 4 seviyesinde yarışan 10. 
sınıf öğrencisi Selman Furuncu, 150 öğrencinin arasında en yüksek 5. puanı alarak yarı finale yükseldi.

Uluslararası Başarımız; “Kangaroo Global Contest” Dil Olimpiyatında Birinciyiz

10. sınıf öğrencimiz Selman Furuncu 27 ülkeden binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen “Kanga-
roo Global Contest” İngilizce olimpiyatlarında, finale B2 seviyesinde 1. olarak ülkemizi ve okulumuzu 
Fransa’da düzenlenecek olan yarışmada temsil etmeye hak kazandı.    

Kocaeli-İzmit
Necip Fazıl Kısakürek AİHL
2020 İngilizce Dil Olimpiyatında 17 Öğrencimizle Yarı Final ve 
Kangaroo Global Contenst İngilizce Olimpiyatları Finalisti
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Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL), öğrencilerin sınavla yerleştiği Fen ve Sosyal Bilimler Proje 
Okulu olmasının yanı sıra Güneydoğu’nun ilk ve tek İHL Dini Musiki Proje Okulu konumunda. Okul, 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen 30 kişilik öğrenci 
kontenjanlı Musiki Programına öğrencileri Yetenek Sınavı ile alıyor. Öğrencilerin seçildiği sınav, bu yıl 1 
Temmuz’da gerçekleştirildi. Okul Müdürü Mehmet Akcan, konuyla ilgili açıklamasında, “Yetenek Sına-
vının sonucu e-okul üzerinden merkezi yerleştirme ile 13 Temmuz 2020 tarihinde belli olacaktır. Öğren-
cilerimiz ve velilerimiz sınav sonucunu öğrendikten sonra yerleşmeye hak kazananlar 13 Temmuz 2020 
tarihinden itibaren okul idaresine başvururlarsa kesin kayıtları yapılacak, bu öğrencilerimiz Musiki dersleri 
dışındaki dersleri Fen ve Sosyal Bilimler Proje öğrencileri ile aynı imkânlarla alacaklar. Çok iyi şartlarda 
eğitim görecekler, şimdiden kazananları tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi. 

Yetenek Sınavı komisyonunda yer alan; Okul Müdürü Mehmet Akcan, Harran Üniversitesi Dini Musi-
ki Hocası Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Süleymaniye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Uğur Kaplan, Şanlıurfa 
TOBB Fen Lisesi Müzik Öğretmeni İlker Binaz, Karaköprü Şerif Özden Başarı Ortaokulu Müzik Öğretmeni 
Osman Çuhadaroğlu, Millî İrade MTAL Müzik Öğretmeni Osman Avni Devecioğlu, Merkez Kısas ÇPL 
Müzik Öğretmeni Mehmet Bircan ve Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Mehmet 
Hallaç hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.  

Şanlıurfa-Haliliye
Şanlıurfa Anadolu  AİHL

Mûsikî Proje Okulumuzda Yetenek Sınavı Yapıldı
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Hem kariyer hem karakter eğitimi diye yola çıkan okulumuz birçok çalışma eş zamanlı olarak devam 
etmektedir. TÜBİTAK projelerine hazırlanırken bir taraftan da Teknofest çalışmalarımız devam etmek-

tedir. Erasmus+ projelerine hazırlanırken bir taraftan da Üniversite sınavlarından Hedef 2021 Projemiz 
devam etmektedir. Bunların yanında öğrencilerimizi manevi değerler bazında da yetiştirmek istediğimiz 
için birçok çalışma yapmaktayız. Mihenk Gençlik Hareketimiz, Yetim kampanyamız ve Su Kuyusu kam-

panyamız bunlardan sadece birkaçı. Bu niyetle başlattığımız “Susuz Yüreklere Can Ol”  projemizde ilk 
su kuyumuzu Arakan’da açtırdık elhamdülillah. Bangladeş ve Uganda su kuyularımızın yapımı devam 
etmekte olup Somali su koyumuzun da kampanyası devam etmektedir. Amacımız Öğrencilerimizi Çift 
kanatlı kuş olarak yetiştirmektir. Bu konuda desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize velilerimize ve 
gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz

Nevşehir-Merkez
Recep Tayyip Erdoğan  AİHL

İlk Su Kuyumuz Açıldı
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   Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Doğa Seni Bekler” konulu fotoğraf yarışmasında 9. sınıf 
öğrencimiz Hümeyra Halıcı Türkiye birincisi oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada ilk 20’ye kalan fotoğraflar jüri tarafından seçildi. 
Daha sonra halk oylaması yapılarak yarışmanın 1.si belirlendi. Bu aşamada en yüksek oyu alan öğrenci-

mizin fotoğrafı yarışmanın en güzel 
fotoğrafı olarak seçilmiş oldu.

İlimizin en güzel mekânlarından 
olan Yuvacık Barajı’nda çekilen 
fotoğraftaki  tema öğrencimiz ta-
rafından şöyle açıklandı: “Doğa 
insanın kendisine tuttuğu ayna-
dır, insanın elinde şekillenir. Doğa 
bozulmuşsa insan da fıtratından 
uzaklaşmış demektir. Dolayısı ile 
doğa insanın aynası, insan da do-
ğanın aynasıdır.”

Okulumuz öğrencisi Hümeyra Ha-
lıcı’yı başarısından dolayı tebrik 
ediyor, her alanda başarılarının 
devamını diliyoruz.

Kocaeli-İzmit
Mehmet Akif Ersoy KAİHL
Öğrencimiz Türkiye 1.si Oldu
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TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen Liseler Arası 
İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Anadolu imam hatip liseleri büyük başarıya 

imza attı.

TÜBİTAK Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 75 ve üzeri puanı alan 
takımlar, İHA geliştirme teşviki almaya hak kazandı.  

TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında Denizli’yi temsilen katılan Cedide Aba-
lıoğlu AİHL ve Konya Seydişehir AİHL dereceye girerek teşvik priminin yanı sıra TEKNOFEST’te yer almaya 
hak kazandı.

Yarışmada Konya, Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, Danışma ve 
Değerlendirme Kurulu tarafından saptanmış özellikleri taşıyan sabit kanat-
lı İHA’lar geliştirilerek, araçlarının belirlenen görevlerdeki uçuş, manevra 
kabiliyeti, otonom uçuş, taşıma ve istenen bölgeye bırakma gibi becerileri 
sergiledi.

291 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada Konya, Selçuklu Hocacihan 
Anadolu İmam Hatip Lisemiz tarafından sunulan tasarım raporları TÜBİTAK 
Teknofest Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildi. 82 
puan alan Hocacihan Takımımız 125 takım içinde başarılı bulundu.  

Proje Yürütücüsü öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder başarıları-
nın devamını dileriz. 

Hocacihan AİHL
Seydişehir AİHL

Cedide Abalıoğlu AİHL
Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL

İnsansız Hava Aracı Kategorisinde 
İmam Hatip Okulları Öne Çıktı
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   Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın farklı ülkelerinde temiz içme suyu kuyuları açılmasında gö-
rev alan Arapça öğretmenimiz Yavuz Bozdoğan’ı telefonla arayarak teşekkür etti.  

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, Okulumuz öğretmeni Yavuz Bozdoğan’ı  telefonla aradı, bayramını kutladı. 
Bozdoğan ile konuşan Selçuk, “Öğretmen, sadece alfabeyi öğreten değil hayatı öğretendir. Ders sadece 
masada, tahta önünde anlatılmaz. Öğrencilerinize ve bizlere kilometrelerce ötede hayat dersi verdiniz. 
İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı. 

Çorum-Merkez
Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu
Bakan Selçuk’tan Fedakâr Öğretmenlere Teşekkür Telefonu
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Okulumuz  11’inci sınıf öğrencilerinden Nihan Balcı, Beyza Kadı, Betül Dural, Şeyma Nur Day, Feyza 
Baltürk, İrem Soytürk ve Sena Dilber, çalışmaları ve başarıları ile ulusal ve yerel  basında ses getirdi.  

‘Tekno Entalpi’ isimli bir takım kurarak TEKNOFEST yarışmasına İnsansız Su Altı Aracı (İSAA) kategori-
sinden katılmaya hak kazandılar. Bir taraftan önümüzdeki yıl girecekleri YKS sınavı için okulumuzun Yaz 
kampına katılan öğrencilerimiz diğer taraftan da yarışma için hazırlıklarına devam ediyor. İlçe sanayi site-
sinde yedi öğrencimiz, su altı görüntüleme sistemleri üzerinde geliştirdikleri projeyi hayata geçirmek için 
kendilerine tahsis edilen 30 metrekare atölyede çalışmalarını sürdürüyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medyadan paylaşarak destek verdiği öğrencilerin amacı, projeleriyle 
su altı aramalarına ve yerli üretime katkı sunmak.

Takımın kaptanı Nihan Balcı gezmeye gittikleri TEKNOFEST yarışması sonrası ‘Neden yarışmacı olma-
yalım?’ düşüncesiyle Tekno Entalpi takımını kurduklarını belirterek “Okula geldiğimde arkadaşlarıma 
söyledim ve bir takım oluşturduk. Haftanın hemen hemen her günü atölyedeyiz. Sürekli çalışıyoruz. TEK-
NOFEST yarışmacı olarak katılmak insana özel hissettiriyor. Kendimizi kanıtlayabilmemiz için çok fazla 
çalışmamız gerekiyor” dedi. 

Trabzon-Ortahisar
Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrencilerimizin Projesi Ulusal ve Yerel Basında
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 Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesinde pandemi dönemin-
de eğitime ara verilmedi. Tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de Kovid-19 salgınından korunmak ve 

bulaş oranını asgariye indirmek amacıyla eğitim alanında kısıtlamalar uygulandı. 16 Mart tarihinden 
itibaren yüz yüze eğitime ara ve-
rildi fakat Kovid-19, Uluslararası 
Prof. Dr. Muhammed Hamidullah 
Anadolu İmam Hatip Lisesinde 
eğitimi aksatmadı. Uluslararası 
seyahatlerinin salgın dolayısıyla 
yasaklanmasının ardından ülkele-
rine dönemeyen öğrenciler, bu sü-
reçte eğitimlerine devam etti. Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 
yılında proje okulu olarak açılan 
Uluslararası Prof. Dr. Muhammed 
Hamidullah Anadolu İmam Hatip 

Lisesinde Kovid-19 döneminde yüz yüze eğitime ara verilmedi.  Memleketlerine dönmek istemeyen ya-
bancı uyruklu öğrenciler, sosyal mesafe ve izolasyon kuralları gereğince birlikte yaşamaya ve eğitim al-
maya devam etti. Söz konusu lisede; Mısır, Moritanya, Pakistan, Afganistan, Suriye, Kazakistan, Endonez-
ya, Fil Dişi Sahilleri, Çad, Mali, Arnavutluk, Moğolistan, Madagaskar, Demokratik Kongo, Nijerya gibi 
toplam 54 ülkeden 110 yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. 40 kişilik bir eğitimci kadrosuyla 2020-2021 
eğitim ve öğretim sezonuna hazırlanan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, yeni dönem kayıtlarında 70 ülkeden öğrenci almayı hedefledi. Türkiye içinden öğrenciler de 
dahil olmak üzere toplam 510 mevcudu bulunan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anado-
lu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hamza Yılmaz, okulda Fen ve Sosyal Bilimler müfredatının yanı sıra 
İmam Hatip müfredatının da uygulandığına değindi. Yabancı öğrencilere; Türk medeniyetinin değerlerini, 
tarihini, kültürünü öğretmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, aynı zamanda öğrencilerin birbirlerinden 
yabancı dil öğrendiğini de vurguladı.

Genel Müdürümüzle Hasb-İ Alem Buluşmaları

Genel Müdürümüz Nazif YILMAZ, dünyadaki pandemi sebebiyle ülkelerine dönemeyen Uluslararası Ana-
dolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerimizle Hasb-i Alem Buluşmaları adı altında canlı bağlantıyla sohbet 
etti ve sorularına cevap verdi, öğrencilerimize moral ve motivasyon içeren konuşmalarıyla destek oldu.

Hiçbir Okulda Öğrenci Yok Ama Bizim Okulumuz Hiç Kapanmadı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgınından 
sonra öğrencilerin bir kısmının ülkelerine dönemediklerini belirten Yılmaz, “Bu dönemde 54 ülkeden 110 
öğrencimiz pansiyonumuzda kaldı. Öğrencilerimiz, okul bahçesinden dışarı çıkmadan 6 aydır karantina 
şartlarında, hiç kimseyle temas kurmadan aile ortamında yaşadılar. Çocuklarımız bu işin ciddiyetini iyi 
kavradı. Psikolojik destekler, ilim adamlarından sohbetlerle morallerini yükseltmeye çalıştık. Sınıf ortamın-
da normal eğitimimize devam ettik. Hala da öğretmenlerimiz okula gelerek derslerini vermeye devam 
ediyorlar. Şu anda hiçbir okulda öğrenci yok ama bizim okulumuz hiç kapanmadı” diye konuştu.

Ankara-Yenimahalle
Uluslararası Prof.Dr.Muhammed 
Hamidullah AİHL
Koronavirüsün Etkileyemediği Okul
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Dil Öğrenmek İsteyen Öğrenciler İçin Bir Fırsat

AKADEMIK başarının yanı sıra dünya coğrafyasında Türk dostu bireyler yetiştirmenin mutluluğunu da 
yaşadığını aktaran Yılmaz, “Bu sene proje okullarından ilk defa mezun verildi. Mezun öğrencilerimiz, üni-
versite sınavında büyük bir performans gösterdi. Okulumuz LGS’yle öğrenci alan bir okul. Bu sene hiçbir 
boş kontenjanımız kalmadı. Bizim okulumuzun diğer okullardan farkı uluslararası olması. Dünyanın 7 kı-
tasından, yaklaşık 54 ülke-
den gönül coğrafyasının in-
san kaynağını yetiştirecek, 
ilim, irfan insanı olacak ço-
cukları özel sınavla seçerek 
alıyoruz. Bu öğrenciler oku-
lumuzun pansiyonunda, 
devlet parasız yatılı konsep-
tinde kalıyor. Uluslararası 
öğrencilerin yanında Türk 
öğrenciler de yer alıyor. Bu 
öğrenciler 7/24 beraber 
yaşayarak, Türk milletinin; 
dostluğunu, kardeşliğini, 
kültürünü, misafirperverliği-
ni gösteriyor. Uluslararası öğrencilerden birkaç farklı dili konuşan çocuklarımız var. Okulumuz, İngilizce, 
Arapça, Rusça ve Fransızca öğrenmek isteyen öğrenciler için farklı bir fırsat” dedi.

Ailem Türkiye’de Kalmamı İstedi

Türkiye’ye olan ilgisini ve sevgisini her fırsatta söyleyen ve 2018 yılında eğitim için Türkiye’ye gelen 
Azerbaycanlı Mahir Yusupov, “Türkiye’de böyle bir okul olduğunu gördüm ve dünyanın farklı yerlerin-
deki insanlarla beraber eğitim alacağım için geldim. Gerek ben arkadaşlarımdan bir şey öğreneceğim 

gerekse ben onlara kendi 
ülkemi tanıtacağım diye 
düşündüm. İlk zamanlar-
da dil kaynaklı biraz sıkın-
tı yaşadık. Arkadaşlarımın 
bana çok şey kattığını dü-
şünüyorum. Diğer ülke-
lerden gelen arkadaşların 
Türkçeleri biraz zayıftı. Ben 
onlara Türkçe öğretirken 
onlar da bana kendi ana 
dillerini öğrettiler. Burada 
birbirimizin tarihini, mede-
niyetini, adetlerini öğren-
dik. Covid-19 döneminde 

ben de endişelendim. Bu ciddi bir sıkıntı. Öğretmenlerimiz bizim hep yanımızda oldu. Bu dönemde ben 
ailemin yanına gidemedim. Sosyal medya aracılığıyla ailemle görüntülü konuşuyorum. Ailemin de isteği 
Türkiye’de kalmam yönünde” diye konuştu.
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 Amacı öğrencilere bilimi yenilikçi bir yaklaşımla, tarih ile geleceği buluşturarak anlatmak olan Kartal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Deneysel Bilim Tarihi Projesi, 5 günlük yoğun bir çalışmanın neticesinde 

sona erdi. Toplam 11 kişiden oluşan ekip, teknoloji, fizik, kimya, astronomi ve matematik tarihini modern 
bilimsel ve teknolojik yöntemlerle inceledi. Mühendislik ve kimya gibi farklı disiplinlerden gelen gençler 
ve eğitimciler, kütüphanelerinin tozlu raflarında gizli kalmış asırlık yazmalardaki tarifleri inceleyerek Kartal 
AİHL laboratuvarlarında yeniden yaptılar.

Mazisi Olmayanın Atisi Olmaz

Programın bilim tarihi danışmanı Hüseyin Şen; Millî şairimiz Mehmet Akif’in “Mazisi olmayanın atisi ol-
maz”  sözlerini hatırlatarak, bilim tarihinin gençler tarafından doğru anlaşılmasının son derece önemli 
olduğunu ifade etti. Kütüphanelerimizdeki kadim hazinelerin değerinin maalesef anlaşılamadığını, geç-
mişimizin doğru anlaşılmasının ancak ve ancak bu hazinelerin gün yüzüne çıkarılması ile mümkün olabi-
leceğini söyleyen Şen, bu konuda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini  ve bu çalışmalarla genç-
lerin buluşturulmasının önemli olduğunu ve bu nedenle özellikle genç nesillere odaklandıklarını ifade 
etti. Bilim tarihi eğitiminin daha kalıcı olması için yeni bir metod geliştirdiklerini söyleyen Hüseyin Şen, 
tarihin sadece anlatılarak değil yaşatılarak öğretilmesi hedeflendiğini ve bununda tarihi icatları labora-
tuvar ortamında yeniden yapmakla mümkün olduğunu vurguladı. Örnek olarak da ekip üyelerinin 1200 
yıl önce yaşamış olan islam alimi El-Kindi’nin parfümlere dair eserinden bir gül suyu tarifini, 13. yy. da 
hüküm sürmüş olan Yemenli bir Sultanın kitabında yer alan sabun yapımı tarifini ve 13. yüzyılın başların-
da Cizre’de Artuklu Sarayında görev yapmış olan Türk mühendisi El-Cezeri’nin kitabındaki bir kapı kilidi 
mekanizmasını, günümüz teknolojisini ve modern laboratuvar ortamını kullanarak asırlık yazmalardaki 
tariflere uygun olarak yeniden yaptıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

İstanbul-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde 
Bilim Tarihi Geleceği ile Buluştu
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Bilim Tarihi Temalı STEM Eğitimi

Proje koordinatörü ve STEM eğitimi danışmanı Ersin Ertürk, proje için uzun süredir çalıştıklarını ve detaylı 
bir araştırma süreci yürüttüklerini ifade etti. Proje kapsamında bilim tarihi temalı yeni bir STEM eğitim 
müfredatı geliştirdiklerini ifade eden Ertürk, bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu, dünya eğitim 
literatürüne de önemli kat-
kılar sağlayacağını belirtti. 
Projenin bir ekip çalışması 
olduğuna dikkat çeken Er-
sin Ertürk, uzman eğitmen 
ve akademisyenlerle çalış-
tıklarını belirterek; geleceği 
şekillendirecek olan genç-
lerin çağımızın gerektirdiği 
yetkinliğe sahip olmalarının 
önemine vurgu yaparak, 
gençlerin medeniyet biriki-
minin farkında olmalarının 
ve buna sahip çıkmalarının da önemli olduğunu ifade etti. Projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağla-
mak amacıyla, uygulamalı bilim tarihi atölyelerinin bir kitapta toplanacağını ve kitapta orjinal yazmalara 
ve Türkçe çevirilerine yer verileceğinin bilgisini paylaşarak sözlerini tamamladı.

Sınırları Aşan Yeni Bir Eğitim Pro-
jesi

Projeye ev sahipliği yapan Kartal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Mü-
dürü Mithat Tekçam, okul olarak 
yenilikçi ve farklı projeleri hayata 
geçirmekten mutluluk duyduğunu 
ifade ederek projenin Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
tarafından desteklendiğini belirtti. 
Projenin çalıştay sürecinin çok ve-
rimli geçtiğini söyleyerek sözlerine 
devam eden Tekçam, projenin Tür-
kiye ve Hollanda’da uygulanacağı-
nı söyleyerek uluslararası bir proje 
çalışması olduğuna vurgu yaptı. Bu 
projenin ilerleyen süreçte farklı ülke-
lerden katılımcılarla büyüyeceğine 
inandığını söyleyen Tekçam, Kartal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 

sadece kendi öğrencilerimiz için değil farklı ülkelerde yaşayan öğrencilerin gelişimlerine de katkı sağla-
yacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam edeceklerini  ifade etti.
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   2020 YKS Sınavlarında büyük başarılara imza atan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, EA Tür-
kiye 4.sü çıkardı ve onlarca öğrencisini ise ilk 100 ve ilk 1.000’e sokmayı başardı.  Yer-

leştirme sonuçları ile birlikte 26 öğrencisini Boğaziçi Üniversitesine, 39 öğrencisini ise Tıp Fakültelerine 
yerleştirdi.

Sümeyra Karacan, Galatasaray Hukuk’u Tercih Etti

Üniversite giriş imtihanlarında tarihi boyunca büyük başarılar sağlayan Kartal Anadolu İmam Hatip Li-
sesi, yeni bir başarı sayfası açtı. 2020 YKS’de Türkiye 2.si çıkararak eski günlerine döndüğünü gösteren 

okul, kitlesel başarıda da 
adından sıkça söz ettiri-
yor. İlk 1.000’de 42, ilk 
5.000’de ise 98 öğrencisi 
yer aldı.

Kartal Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi öğrencilerinden 
26’sı Boğaziçi Üniversite-
si, 19’u İstanbul Üniver-
sitesi, 15’i İstanbul Teknik 
Üniversitesinde yerlerini 
alırken 8 öğrenci de Ga-
latasaray Üniversitesine 
yerleşti. YKS 2020 EA 
Türkiye 4.sü Sümeyra Ka-

racan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih ettiler.  Kartal AİHL 2018’de 24 öğrencisini, 
2019’da ise 27 öğrencisini Boğaziçi Üniversitesine yerleştirmişti. Bu sene ise Boğaziçi Üniversitesi 26 
Kartallıya kapılarını açacak. İstanbul Medipol Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Sağlık Bilimleri 
Üniversitelerine ise 6’şar öğrenci yerleşti.

Öğrencilerin başarılarında önemli katkıları olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tek-
çam, “Din eğitimi, dil eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif olarak iyi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin akademik 
alanda da kazanımlarının farkındayız. Öğrencilerimizin hayal ettikleri üniversitelere ve bölümlere yerleş-
tiklerini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rabbim yollarını açık eylesin. Vatanımıza ve milletimize güzel 
hizmetler yaparak ülkemize değer katmalarını nasip eylesin” dedi.

En Fazla Tıp, Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri İlgi Gördü

Kartal AİHL öğrencileri en fazla Tıp Fakültelerini tercih ettiler (39). Dikkat çekici bu tercihin ardından 32 
Kartal AİHL mezunu Mühendislik Fakültesi öğrencisi oldu. Hukuk Fakültesine 16, Siyaset bilimi ve İkti-
sadi Bilimlere 16, PDR ve Psikoloji bölümlerine 11, Sosyal Bilimlere 10, Diş Hekimliği Fakültesine ise 9 
öğrenci yerleşti. 8’er öğrenci Dil bölümlerinde yer alırken Eczacılık Fakültesini 6, Mimarlık Fakültesini 5, 
Fen Bilimlerini 5, İlahiyat Fakültesini 2, İletişim Fakültesini ise 2 öğrenci tercihte bulundu. Bu sene pilotaj 
bölümünde ise 1 öğrenci eğitime başlayacak.

İstanbul-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başarmayı Gelenek Haline Getiren Okul, Kartal AİHL



169

O
K

U
L

L
A

R
I

M
I

Z

Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sınıflardaki kumbaralarda biriktir-
dikleri harçlıklarıyla Bangladeş’te bulunan Arakanlı Müslümanlar için bir cami yaptırıp 3 su kuyusu 

açtırdı. 

İmam Hatip liselerinin akademik başarılarının yanında, yaptıkları güzel işlerle de ve özellikle yardım 
faaliyetleriyle kendilerinden çok söz ettirdiklerine dikkat çeken Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Nuri Yanbay, “Bilindiği üzere bu yıl okulumuz ilk mezunlarını verdi ve yaklaşık 47 öğren-

cimiz çok güzel okullara yerleştiler. 
Bu öğrenciler hem akademik ça-
lışmalarına devam ederken hem 
de iyilik faaliyetlerini olabildiğince 
yürütüyorlar.  

İyilik Kulübü Koordinatörü Hüse-
yin Nebi Sağman, “İyilik kulübüyle 
biz yola çıkarken Maide Suresinin 
35’inci ayetinde geçen ‘Sizi Al-
lah’a yaklaştıracak bir vesile ara-
yın’ düsturunu kendimize ilke edin-
dik. Sadece akademik çalışmaların 
öğrencileri hayata hazırlamayaca-
ğının farkındaydık ve özellikle iyilik 
alanında da gençlerin duyarlılık 
kazanması ve var olan duyarlılıkla-

rını topluma taşımasını arzuladık, bunun için yola çıktık. Temel faaliyetimiz, kardeş aile faaliyeti yapıyo-
ruz. 2016 yılında bir aileyle başladık, şu an 20 tane ailemiz var. Bunlara 2 ayda bir öğrencilerimizin ve 
velilerimizin desteğiyle düzenli olarak ayni yardım götürüyoruz. Nakdi yardım kabul etmiyoruz. Öğrenci-
miz götüreceği malzemeyi kendi eliyle alıyor, taşıyor, getiriyor, okulda topluyoruz ve sınıfımızın götürme 
günü gelmişse, yardımını birkaç öğrencimizle ve öğretmenlerimizin desteğiyle ailelerimize götürüp teslim 
ediyoruz. Hem aileleri yerinde 
görmek, onların derdiyle dert-
lenmek hem de onların sıkıntı-
larını paylaşmak için gençlerle 
beraber gidiyoruz, öğrencile-
rin de ortamı görmesini istiyo-
ruz.” dedi.

Malatya-Yeşilyurt                                                                                                                                     
Selahaddin Eyyubi AİHL

İmam Hatip Öğrencilerinden Örnek Davranış
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   30 Ağustos 2020 tarihinde Sakarya İlinde düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası 
Kato dalında Türkiye Şampiyonu olan Sinem Özkan göğsümüzü kabarttı. Okul olarak gele-

ceğimiz olan gençlerimize olan inancımız sonsuzdur. Ülkemizin geleceğini sağlam temeller üzerine bina 
etmek en büyük çabamızdır.

Okul müdürü Murat Karaca; “ Din eğitimi, Dil Eğitimi ve akademik başarıların yanında Sportif olarak da 
öğrencilerin başarıları bizlere guru veriyor. Rabbim yollarını açık eylesin. Vatanımıza ve milletimize güzel 
hizmetler yaparak ülkemize değer katmalarını nasip eylesin” dedi.

Özkan ve beraberinde Halk Eğitim Müdürü, karate öğretmeni, Türkiye Karate Federasyonu Samsun İl 
Temsilcisi ile birlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek’i ziyaret etti.  Sinem Özkan’ı ve öğretmenlerini 
tebrik eden Kaymakam İbrahim Civelek, “Öğrencimizin bu başarısı ile gurur duyuyoruz. Her öğrencimizin 
bu başarıyı yakalamasının da imkânsız olamayacağını ifade etmek istiyorum. Bu başarıdan dolayı kendi-
sini kutluyorum” dedi.

Samsun-Ondokuzmayıs
Ondokuzmayıs Hamidiye AİHL
Ondokuzmayıs Hamidiye AİHL 12. Sınıf Öğrencimiz Sinem Öz-
kan,  İşitme Engelliler Karate Şampiyonasında Türkiye Birincisi
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Roketsan Hisar atış alanında ilk gün roketin tüm montajı yapılarak hakemlerden atış oluru alan takı-
mımız, ikinci günde Roketimizi gökyüzü ile buluşturma başarısı elde etti. 262 takımının katıldığı Alçak 

İrtifa Kategorisinde takımımız son raporda 23. olarak ilk 32 takım arasına girmişti. Atış alanında 32 
takımdan sadece 16’sı roketini rampaya yerleştirerek başarılı atış yapmıştır. Düzce’mizi rampada temsil 
eden takımımız ayrıca kurtarmayı gerçekleştiren sayılı takımlar arasına girerek hakem heyetinin yapacağı 
sıralamayı bekledi.

Takım Danışmanımız: Doç. Dr. Murat Genc

Takım Kaptanı: Devrim Ertuğrul

Hafız İHO Steam Eğitmenleri: Emre Eselioğlu, Mehmet Ali Aydemir, Veysel Karani Kırık

Hafız Öğrencilerimiz: Taha Vedat Özgen, Furkan Uyar, Muhammet Zengin ve Emirhan Seyhan ‘ a

Desteklerini esirgemeyen, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR’a Düzce İl Millî 
Eğitim Müdürü Murat Yiğit’e, ESMAK, ATASAYAR, Türkan Makine, Robotistan, Gropalli, Sedat Sevdim, İl-
hami İnci, Selman Mezarcı ve Engin Büyük, Cavit Oto Boya, Tipografik’e, Düzce Hafızlık İmam Hatip Or-
taokulu Derneği, Mehmet Akif İnan Hafız AİHL Okul Aile Birliğine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Düzce-Merkez
Mehmet Akif İnan Hafız AİHL

Hakemlerden Atış Oluru Alan Takımımız, 
Roketimizi Gökyüzü İle Buluşturdu
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   TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması dö-
ner kanat ve sabit kanat kategorilerinde Gaziantep Alleben Göleti’nde ger-

çekleştirildi. Liselerarası İHA Yarışmasına başvuru yapan 291 takım arasından başarılı bulunan 79 lise 
arasında okulumuz lise kategorisinde yarışmalara katılmaya hak kazandı.

Okulumuz robot takımı 2020 Teknofest liseler arası İHA yarışmasında sabit Kanat kategorisinde 5000 
TL mansiyon ödülü kazandı. İnsansız hava araçları Gaziantep semalarında yarıştı. 291 takımın yarıştı-

ğı liseler arası yarışmada 
Hocacihan Anadolu İmam 
Hatip Lisesi robot takımı 
mansiyon ödülü aldı.  

Projenin başlamasında 
emekleri olan Matema-
tik Öğretmeni Süleyman 
Söyler, Biyoloji Öğretme-
ni Neslihan Haydaroğlu, 
Meslek Dersleri Öğretme-
ni Nadir Özdemir hoca-
larımız başta olmak üze-
re halen proje danışmanı 
olan Bilişim Teknolojileri 

Öğretmeni Ali Öztürk’ü, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan takım üyeleri Talha İsmail 
Biçer, Enes Yıldız, Yakup Furkan Fidancı ve Tayyip Can’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni 
ediyoruz. 

Konya-Selçuklu
Selçuklu Hocacihan AİHL
Robot Takımımızdan Büyük Başarı
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Okul müdürümüz Ahmet Cemal Yaşar TSE “Okulum Temiz Belgesi”ni valimiz Avni Çakır’dan teslim 
aldı.

Hayatımızı bambaşka yola sürükleyen covid -19 pandemisini yaşadığımız günlerde Türk Standartları Ens-
titüsü’nün belirlediği hijyen standartları ölçeğinde, geleceğimiz yarınlarımızın aydınlığı öğrencilerimizin ve 
personelimizin sağlığını koruyabilmek adına tüm personel olarak gece gündüz demeden belirlenen tüm 
adımları eksiksiz attık.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı arasında 
imzalanan, Türk Standartları Ens-
titüsü standartlarına uygun eğitim 
kurumlarında hijyen şartlarının 
geliştirilmesi ve enfeksiyonu önle-
me İşbirliği Protokolü kapsamında 
2020 - 2021 eğitim ve öğretim 
yılına sorunsuz girebilmek adına 
okulda ve pansiyonda gerekli hij-
yen maske ve mesafe kurallarına 
uygun olarak düzenleme yapıldı. 
Sınıf girişlerine dezenfektanlar 
yerleştirildi, ayrıca okul içerisinde gerekli pa-
nolar ve uyarı yazıları hazırlandı. Atık topla-
ma alanları oluşturuldu. Öğretmen, öğrenci 
ve tüm personele eğitimler verildi, farkındalık 
oluşturuldu. Böylece yapılan denetimler so-
nucu ilimizde “okulum temiz” standardizas-
yon belgesini ilk alan okullar arasına girmeyi 
başardı.

Hijyen standartlarına ulaşmak ve öğ-
rencilerine kavuşmak için gece gündüz 
çalışan öğretmen ve personelimize te-
şekkür ederiz.

Kastamonu-Merkez
Hüma Hatun Kız AİHL

Hüma Hatun KAİHL Artık TSE Hijyen Standartlarında
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