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Saygıdeğer Okul Yöneticilerimiz, 
Değerli Öğretmenlerimiz, 
Kıymetli Velilerimiz, 
Sevgili Öğrenciler;

Millî Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde gösterilen istikamet doğrultu-
sunda; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, 
bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek amacına ulaşmanın ka-
rarlılığı Genel Müdürlüğümüzün temel politikasını teşkil etmektedir.  
Geleceğimizi, vatanımızı ve kutsal değerlerimizi emanet edeceğimiz nesillerin ilim, irfan ve ahlakla 
yoğrulması için, geleceğe dönük umutlarımızın kaynağı, ülkemizin güvencesi, varlığımızın, değer-
lerimizin ve kültürümüzün teminatı olan öğrencilerimizin akademik başarı ve sağlıklı bir din anlayışı 
edinmesi için çok çalışacağımız muhakkaktır.

Her zaman öğrencilerimize mümkün olan en iyi eğitimi vermenin çabası içinde olan, milletimizin alın 
teri, emeği ve duaları ile her geçen gün kalitesini artırarak vakur adımlarla geleceğe yürüyen okul-
larımızın, nitelikli eğitim yarışında zirveleri zorladığına inanıyorum.  
Anadolu imam hatip liselerinde öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine 
imkân tanımak için “Program Çeşitliliği” ne gidilmiştir. Program çeşitliliği ile farklı alanlarında üniver-
siteye devam edecek öğrenciler için gerekli koşullar oluşturularak hazır bulunuşlukları sağlanmakta-
dır. Bu amaçla Genel Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin yanısıra;
Fen ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri
• Dil Projesi Hazırlık Sınıfı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri
      Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Rusça
• Sanat Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri
      - Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar
      - Mûsikî
• Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri
• Hafız Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri
• Spor Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri
• Yabancı Dil Hazırlıklı ve Fen Bilimleri Programı Uygulayan AİHL
• Teknoloji Anadolu İmam Hatip Liseleri
• İmam Hatip Ortaokulları
      - Müstakil                                                                                                                                                                                                 
      - AİHL Bünyesinde                                                                                                                                              
• Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Uygulayan İmam Hatip Ortaokulları 
açılmıştır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında ulu-
sal düzeyde eğitim ve öğretimde standart ve kaliteyi yükseltmek; küresel ihtiyaçlar ve beklentiler 
bağlamında eğitimin niteliğini arttırmak ve süreklilik kazandırmak; bireylerin ve toplumun ihtiyaç-
larını ve beklentilerini dikkate alarak okulların fiziki imkanlarını iyileştirmek; öğretim programları ve 
öğrenme-öğretme süreçlerini sürekli yenilemek ve geliştirmek; okulların özgün uygulamalarını teşvik 
etmek; paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek; yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine süreklilik 
kazandırmak ve okullar arasında iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını ve uygulama birlikteliğini sağla-
mak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

T A K D İ M



Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu’nda “İmam hatip okullarındaki başarılı 
örneklerin teşvik edilmesi; toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları 
ile model uygulamaların hayata geçirilmesi; yükseköğretim kurumlarıyla 
yapılacak iş birlikleriyle öğrencilerimizin bilimsel ve entelektüel gelişimle-
rini desteklemek için bilim,  kültür ve sanat alanlarındaki akademisyen-
ler tarafından verilecek farkındalık ve vizyon etkinliklerinin düzenlenmesi,  
İlahiyat fakülteleriyle iş birlikleri geliştirilerek başta alan dersleri olmak üze-
re çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi-
nin yapılandırması; çocuklarımızın başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere 
yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımının desteklenmesi” Genel 
Müdürlüğümüzün hedefleridir.

Bu bağlamda, Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin tercih edecekleri yükseköğretim kurumlarına 
göre bilimsel yönlerini geliştirmek, fen ve sosyal bilimimler alanındaki akademik öğrenmelerini güç-
lendirerek ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda kariyer gelişimlerini desteklemek; yabancı dil, gelenek-
sel ve çağdaş görsel sanatlar, müsiki veya spora ilgi duyan öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
doğrultusunda yetişmelerine imkân tanımak amaçlanmıştır.
 
Ülke genelinde yürütülen, Genel Müdürlüğümüzce rehberlik ve koordinasyonu sağlanan bir üst öğ-
renime hazırlık için Akademik Destek Programı (ADEP), Hedef-LGS ve YKS, üniversiteye hazırlık için 
Hedef-2021 ve Hedef-2023 projeleri, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) ile 2021’de 
çıtayı daha da yükselteceğiz.

Hazırladığımız SERENCAM (Eski adıyla ALMANAK) 12. sayısı ile kamuoyunu;
*Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ziyaret, kabul, proje, çalıştay, seminer, sempozyum, top-
lantı ve etkinliklere
**Okullarımızın genel yapısı, amaçları, uygulama esasları, farklı yönleri ve eğitim müfredatları doğrul-
tusunda gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel, sanat ve spor, mesleki alanlardaki faaliyetlere 
dair bilgilendirme amaçlanmaktadır. 
 
Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüze bağlı İmam hatip okulları çalışma ve uygulamala-
rını SERENCAM yayınımızın 12.sayısı ile beğeninize sunuyoruz.  12.sayısı yayınlanan SERENCAM’ın okul 
yönetici ve öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı olan değerli öğrencilerimize,  velilerimize ve 
eğitim gönüllüsü paydaşlarımıza faydalı olmasını diliyorum.

Kovid-19 salgını nedeniyle okullarımızın eğitim ve öğretime açılmasında bir burukluk yaşandıysa da 
uzaktan eğitimin nasıl olacağı sorusuna verdiğimiz cevapların netliği, planlama ve uygulamalarımız-
la öğrencilerimizin eğitimden kopmadan eğitim sürecinin içerisinde olmalarını sağladık.  

Niteliği uluslararası standartlara taşınmış güçlü eğitim modelimiz istikametinde; eğitim öğretim ala-
nında maddi ve manevi gayret göstererek öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmesi için çaba harca-
yan eğitim yöneticilerimize, üstün fedakârlıklar göstererek geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize, 
eğitim öğretim sürecinde her türlü desteği sağlayan velilerimize, milletimizin ve insanlığın umut ışığı 
sevgili öğrencilerimize teşekkürler.

Yüce Allah’tan hepinize muvaffakiyetler diliyorum.
Dr. Nazif YILMAZ 

Millî Eğitim Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürü





DİN ÖĞRETİMİ
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Gaziantep Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları müdürlerine yönelik Eğitim Yöneti-
ciliği Vizyon Semineri gerçekleştirildi.   

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü 
Mehmet Nezir Gül’ün katılımcılara hitap ettiği programda; Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin 
Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, Uluslararası Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı Mustafa Yıldız, 
İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Dr. Yusuf Akbaş, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire 
Başkanı Dr. Ahmet İşleyen alanlarıyla ilgili bilgi verdiler. Çevrimiçi olarak düzenlenen bir günlük seminere 
Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe millî eğitim müdürleri, din öğretiminden sorumlu şube 
müdürleri, okul müdür ve müdür yardımcıları katıldı.

Seminerde Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) Başkanı Şaban Karaköse, ÖNDER 
Onursal Başkanı İbrahim Solmaz ve Eğitimci Yazar Dr. Adem Ergül katılımcılara sunum yaptılar.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımızın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağla-
mında “Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin yeniden yapılandırılması” hedefi ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde; Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerlerinin yanı sıra Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri, Yaz 
Eğitim Programları (YEP), Öğretmen Gelişim Programı (ÖGEP), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen 
Gelişim Programı (DÖGEP), Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP), imam hatip okulları meslek ve kültür 
dersleri öğretmenleri zümre buluşmaları, Tashîh-i Hurûf Kursları gibi pek çok çalışma yürütülmektedir.

Gaziantep Eğitim Yöneticiliği Vizyon Semineri
Gaziantep Eğitim Yöneticiliği Vizyon Semineri Genel Müdürümüz 
Nazif Yılmaz ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü 
Mehmet Nezir Gül’ün Katılımıyla Gerçekleşti
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Ülke genelinde planlanan ERDEM proje çalışmalarının geldiği aşama hakkında Nazif Yılmaz ile tüm 
proje koordinatörleri istişare etmek üzere uzaktan bağlantı yoluyla bir araya geldiler.

ERDEM projesi koordinatörleri toplantısı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın katılımı ile 
gerçekleştirildi. Daire Başkanımız Uğur Tecir, Proje Sorumlusu Abdullah Cevizci ve projesi kabul edilen 
41 okulun proje koordinatörlerinin katıldığı programda konuşan Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz projesi 
kabul edilen okulları tebrik ederek “ Bundan sonrası size ait. 41 okulumuzdan 41 kere maşallah dedirte-
cek çalışmalar bekliyoruz.”dedi.

ERDEM Destek 2020 Programına Türkiye’nin her bölgesinden yoğun ilgi gösterilmiştir. Programa 690 
başvuru yapılmıştır. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak, Programa başvuru yapan okullarımıza te-
şekkür, projeleri kabul edilen okullarımızı da tebrik ederiz. 41 okul proje koordinatörünün tek tek sunum 
yaptığı programda 41 okul arasına girme başarısı gösteren okullarımızı tebrik ediyoruz.

ERDEM Projesi Koordinatörleri Toplantısı
Genel Müdürümüz ERDEM Projesi Koordinatörleri ile Buluştu
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Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurum-
ları Genel Müdürlüğü, arasında 23.12.2020 tarihinde öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları 

problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmasını, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli  
geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl 
ve zekâ oyunları konusunda farkındalık oluşturulmasını desteklemek amacıyla “Türkiye Akıl ve Zekâ 
Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Bu işbirliğiyle çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen 
bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal 
gelişimlerinin desteklenmesi, ayrıca öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler 
arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli 
geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Turnuvada Mangala, Q-Bitz, Equilibrio, Pentago, Kulami ve Reversi zeka oyunları yer alacaktır.

 

 Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası  
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Moderatörlüğünü Adnan Menderes Üniversitesi 
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Ak-

koyun’un yaptığı çevrim içi anma programına Millî Eği-
tim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif 
Yılmaz, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kam-
ber Çal ile Eğitimci-Yazar, Televizyon Programcısı Sadık 
Yalsızuçanlar konuşmacı olarak katıldı.

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Türkiye’deki din öğreti-
mi faaliyetleri ile Tevfik İleri ve hocası Celalettin Ökten’in 
mücadeleleri sonucunda açılan imam hatip okullarının 
gelişim sürecini anlattı.

Türkiye’nin dört bir yanından takip edilen programda 
eğitimci-yazar Sadık Yalsızuçanlar, Tevfik İleri’nin bürok-
ratik kariyeri ile siyasi hayatında milletimize kazandırdığı 
değerleri, merhumdan hatıralarla anlattı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamber Çal ise merhumun lise-üniver-
site yıllarından itibaren başlayan milli değerlere 
sahip çıkmadaki sivil mücadelesini ve siyasi ha-
yata başlaması ile bu mücadelenin nasıl icraata 
döküldüğünü anlattı.

Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş 
ise Ahmet Tevfik İleri’nin vatan ve millet sevgi-
sini, ilim ehline, millet sevdalısına olan saygı ve 
hürmetini, inanç, insanlık ve inceliğini, kula kul 
olmak yerine, her ne şart altında olursa olsun 
hakka kul olduğunu, arkadaşlığını, dostluğunu, 
kardeşliğini; kısacası “değer” dediğimiz kavram-
ların bir insanda nasıl “davranışa” dönüştüğünü 
hayatından kesitler ile ifade ederek programın 
kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Vefatının 59. Yılında Ahmet Tevfik İleri
“Değerin Davranışa Dönüştüğü İnsan” 

Teması ile Vefatının 59. Yılında Millî Eğitim Bakanlarımızdan 
Ahmet Tevfik İleri’yi Anma Programı Gerçekleştirildi
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Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire 
Başkanı İhsan Erkul’un moderatörlüğünü yaptığı dijital ortam toplantısında 5 Ocak 2021 Salı günü 

saat 14’te İmam Hatip Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre başkanlarıyla buluştu. 

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ve Daire Başkanımız İhsan Erkul,  imam hatip ortaokullarında görev 
yapan imam hatip ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi okul zümre başkanlarına yönelik dijital 
ortamda toplantı gerçekleştirdi.

5 Ocak’ta video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda

• Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Meseleler, Yeni Yaklaşımlar

• Uzaktan Eğitim Sürecinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi 

 ele alındı.

İHO Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Zümre Başkanlarıyla Toplantı
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt,
Sinop, Sivas, Yozgat İHO Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Zümre Başkanlarıyla Dijital Ortamda Buluştu



13

G
enel M

üdürlük H
aberleri

Çevrimiçi olarak düzenlenen seminerlere İl 
Millî Eğitim Müdürleri, ilçe millî eğitim mü-

dürleri, din öğretiminden sorumlu şube müdür-
leri, okul müdür ve müdür yardımcıları katıldı. 

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın katılımcılara 
hitap ettiği programda; Eğitim Ortamlarının ve 
Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Baş-
kanı İhsan Erkul, Uluslararası Eğitim ve Öğretim 
Daire Başkanı Mustafa Yıldız, İzleme ve Değer-
lendirme Daire Başkanı Dr. Yusuf Akbaş, Prog-
ramlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı 
Dr. Ahmet İşleyen, Öğrenci İşleri ve Sosyal Et-
kinlikler Daire Başkanı Abdülhalik Baş, Araştır-
ma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur 
Tecir alanlarıyla ilgili bilgi verdiler. 

Seminerlerde Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) Başka-
nı Şaban Karaköse katılımcılara sunum yaptı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce, Ba-
kanlığımızın güncel politikaları ve 2023 Eğitim 
Vizyonu bağlamında “Öğretmen ve okul yöne-
ticilerinin mesleki gelişimlerinin yeniden yapı-
landırılması” hedefi ve ilgili mevzuat çerçevesinde imam hatip okullarında 
görev yapan okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin mesleki bilgi, bece-
ri, tutum ve  değerler alanındaki gelişimlerine katkı vermek; eğitim - öğretim 

hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütül-
mesini sağlamak, okullarımız arasında işbirli-
ği ve iletişimi güçlendirmek, tecrübe ve örnek 
uygulama paylaşımında bulunmak amacıyla 
düzenlenen Vizyon Seminerleri 2019 yılında 
başlamıştır. Vizyon seminerleri salgın dönemin-
de dijital ortamda gerçekleştirilmeye devam et-
mektedir.

Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri
Balıkesir, Manisa, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın ve Çanakkale’de Bulunan 

AİHL ve İHO Yöneticilerine Yönelik 
Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri Gerçekleştirildi
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EBA TV için planlanan çekimlerimiz keyifle sürdürüldü. İki stüdyoda gerçekleşen Dinler Tarihi, TDB, 
Arapça 7, 8 ve DKAB 5, 9, 11 derslerimiz için öğretmenlerimiz kamera karşısındaydı. Kaza-

nımlara uygun olarak hazırlanan içerikler videolarda bir araya getirildi.

Yılın son gününde öğretmenlerimiz iki stüdyoda Fıkıh, Tefsir, Arapça 7, 9, 10, 12 ve DKAB 7, 8’in çekim-
leri için kamera karşısındaydı. Emek büyük; gayret yoğundu.

EBA TV çekimlerinde; DKAB 10, Arapça 9-10 ve Fıkıh 10 derslerimiz için öğretmenlerimiz kamera kar-
şısındaydı. Ayrıca her hafta olduğu gibi covid 19 tedbirleri kapsamında öğretmenlere test uygulandı, 
sonuçların akabinde çekimlere geçildi.

EBA TV çekimlerinde Arapça 10 dersinde öğrencilerimiz Zeynep ve Muaz def eşliğinde “Ay Doğdu Üze-
rimize” ilahisini çalıp seslendirdiler.  

EBA TV ders çekimlerinde; Siyer 10, Arapça 5-8 ve DKAB 4 dersleri için öğretmenlerimiz kamera karşı-
sındaydı. Daire başkanımız Dr. Ahmet İşleyen EBA TV ders çekimlerinin gerçekleştirildiği stüdyoları ziyaret 
etti. Öğretmenlerimizle hasbihal ederek çekimlere nezaret etti.

EBA TV ders çekimleri öncesi girdikleri covid testinden negatif çıkıp kamera karşısına geçen görevli öğret-
menlerimiz Siyer 10, Akaid 11, DKAB 4 ve Arapça 5-11 derslerinin ders anlatım çekimlerini tamamladı.  

EBA TV’de iki stüdyoda birçok dersin çekimi yapıldı. 1. Stüdyo da DKAB 8-9, TDB 9, Tefsir 11; 2. stüdyo 
da ise DKAB 6-12, Arapça 7- 8 ve Arapça 12 derslerimiz çekildi.  

EBA TV ile en iyi eğitim ortamını oluşturma gayretiyle görevli öğretmenlerimiz Hadis 10, Dinler Tarihi 12, 
DKAB 5- 6-7, Kelam 12  ve TDB 9 derslerimizin çekimlerini yaptı.  

EBA TV’de; Arapça 6 için “Kışlık Kıyafetler”, Arapça 12 için “İslam Medeniyeti ve Özellikleri”, Akaid 11 
için “Ba’s, Mahşer, Sırat, Cennet ve Cehennem”, Kelam 12 için ise “Mutezile, Cebriye” konularının çe-
kimleri yapıldı.

Eğitim uzaktan olsa da öğrencilerimize hep yakınız.  

Genel Müdürlüğümüz 
Eğitim Uzaktan Olsa da Öğrencilerimizin Hep Yakınında, Yanında

Ocak 2021 EBA TV Uzaktan Eğitim İçin 
Ders Videosu Çekimlerimiz 
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İmam Hatip Ortaokulları Koordinatörleri “Hedef 
LGS Tanıtım Toplantısı” dijital ortamda Daire 

Başkanımız İhsan Erkul, Genel Müdürlüğümüz 
Hedef 2021 proje koordinatörleri ve İmam Hatip 
Ortaokulları koordinatörlerinin katılımıyla zoom 
üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin 
Geliştirilmesi Daire Başkanımız İhsan Erkul’un 
açılış konuşmasını yaptığı toplantıda “Hedef 
LGS Projesi” ve “Hedef LGS Koordinasyon Biri-
mi” tanıtıldı. Toplantı koordinatörlerimizin dilek 
ve temennilerini sunmalarıyla sona erdi.

Hedef LGS Tanıtım Toplantısı
İmam Hatip Ortaokulları Koordinatörleri “Hedef LGS Tanıtım Toplantısı” 

Dijital Ortamda Gerçekleştirildi
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Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına 
yerleştirmeyle ilgili hazırlık sürecini başlattı. 2021 yılında, 81 ilde merkezî sınav puanı ve sınavsız 

yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik planlamada 
ilk toplantı gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in başkanlığında, 2021 LGS yer-
leştirme süreciyle ilgili ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Toplantıya Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 
Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü 
Kemal Varın Numanoğlu, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür 
Türk ve 81 il müdürü katıldı. 

Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapıldı.

2021 LGS’de Okul Kontenjanı Oluşturma ve Kayıt Bölgesi 
Güncelleme Çalışmaları 8 Ocak 2021’de Başladı

2021 LGS’de Okul Kontenjanı 
Oluşturma ve Kayıt Bölgesi Güncelleme
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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Okul 
bahçelerindeki bayrak törenlerimizi özledik. 

Pazartesi sabahı pencerelerden, balkonlardan, 
TRT EBA ekranlarında sizleri okul bahçelerinde 
yapılan bayrak törenimize eşlik etmeye bekliyo-
ruz.” çağrısıyla tüm Anadolu imam hatip lisesi 
ve imam hatip ortaokulu okul bahçelerinde saat 
10.00’da bayrak töreni yapıldı. Bakan Selçuk da 
mesai arkadaşlarıyla Bakanlık bahçesindeki tö-
rene katılarak İstiklal Marşı’nı okudu. 

11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00’da, 81 
ildeki tüm Anadolu imam hatip lisesi ve imam 
hatip ortaokulu okul bahçelerinde, İl/İlçe Millî 
Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, okullarımız 
yönetici ve öğretmenleri, personeli, öğrenci ve-
lilerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla bayrak 
töreni yapıldı. Öğrenciler ve aileler, törene ev-
lerinden, balkonlarından, pencerelerinden ve 
TRT EBA televizyonu kanallarından eşlik ederek 
İstiklal Marşı’nı okudu. 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tören sonrası 
yaptığı açıklamada “Kabulünün 100. yılında daha yük-
sek bir farkındalıkla İstiklal Marşımızı yüz yüze beraber 
okuyalım istedik. Türkiye’nin her bir yönünden on bin-
lerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu. İna-
nıyorum ki balkon ve sokaklardan esnafımız, çalışanla-
rımız, insanlarımız eşlik ettiler. Bu faaliyetle marşımızın 
okunuşuyla ilgili çocuklarımız ve öğretmenlerimizde 
başka bir farkındalığı da gündeme getirmiş olduk. Tüm 
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin İstiklal Marşı’nı 
okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum.”

İmam Hatip Okullarımızda Bayrak Töreni
11 Ocak Saat 10’da Tüm İmam Hatip Okullarında Bayrak Töreni Yapıldı
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YÖGEP-DÖGEP-ÖGEP 

Anadolu İmam Hatip Liseleri / İmam Hatip Ortaokulları

Yönetici Gelişimi Programı

(YÖGEP)

Günümüzde, değişimler ve gelişmeler dinamik bir süreç içerisinde hızla devam etmektedir. Eğitim sistem-
leri ve okullar da bu değişim, dönüşüm ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde 
yönetilmesi ise büyük oranda eğitim liderinin iletişim ve yönetişim becerilerine bağlıdır. Bu çerçevede 
Genel Müdürlüğümüz tarafından “Yönetici Gelişimi Programı” (YÖGEP) hazırlanmıştır.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) Aralık Ayı Programı

1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in insanlarla iletişimi, sosyal ilişkileri, eğitimdeki temel ilke ve 
metotları ile yönetim anlayışı ve uygulamaları  

2. Düzenli öğretme-öğrenme çevresi ve iklimi oluşturma 

Öğrenen okul, öğrenen örgüt iklimi ve zengin okul kültürünün temel özellikleri 

Veri temelli ve kanıta dayalı sistematik karar verme teknikleri, stratejik düşünme ve stratejik planlama 
Koordinasyon, süreç izleme ve değerlendirme 

3. İmam hatip okullarının toplumsal algısı, algı yö-
netimi, kurumsal imaj yönetimi ve okulların tanıtımı 
bağlamında gerçekleştirilecek çalışmalar, dijital okul 
portfolyosu oluşturma, okul web sayfasının ve sosyal 
medyasının yönetimi 

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

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

2020-2021 YÖGEP-DÖGEP-ÖGEP Aralık Ayı Faaliyetleri Gerçekleştirildi
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5. Yöneticiliğin etik ilkeleri ve mesleğin itibarı. 

Etkili yöneticilerin temel özellikleri 

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

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

7. Yönetimde mobbing sorunu ve mobbingle mücadelede yöneticilerin sorumlulukları 

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

konulu eylem planı toplantıları illerimizdeki Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları ida-
recilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Öğretmen Gelişimi Programı

(DÖGEP)

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmenlerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı”   (DÖGEP) kapsamında 

1. Öğrenci merkezli eğitim, aktif öğrenme, merak uyandırma, etkili sınıf yönetimi (uzaktan eğitim sürecin-
de sınıf yönetimi, öğrenci motivasyonu ve odaklanma) 

Sınıf rutinleri, sınıflarda ortak dil ve aidiyet duygusu oluşturma  

2. Kültür ve medeniyetimizin eğitim anlayışını yansıtan, temel eserler ve klasik metinler 

3. Etkili ve lider öğretmenlik, öğretmenliğin misyonu, millî, manevî ve evrensel sorumlulukları 

4. Din kültürü ve ahlak bilgisi ile temel dini bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde 
temel ilkeler, öğretim metotları, materyallerin hazırlanması ve kullanımı 

5. Kur’an öğretiminde verimlilik, Kur’an-ı Kerim öğretim yöntem ve teknikleri https://dem.org.tr/yayin/
raporlar/2016/03/kuran-i-kerimi-nasil-ogretelim 

6. DKAB öğretiminde etkili sunum teknikleri, sunum uygulamaları ve araçları, beden dili, etkili ve güzel 
konuşma 

7. DKAB dersinde konu bazlı örnek uygulamalar, sınıf içi ve sınıf dışı etkinlik örnekleri 

8. Eleştirel düşünme, çıkarım yapma, analiz ve sentez, yorumlama gibi üst düzey zihinsel becerilerin ka-
zandırılması

konulu eylem planı toplantıları Aralık ayında gerçek-
leştirildi. 
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Anadolu İmam Hatip Liseleri / İmam Hatip Ortaokulları

Öğretmen Gelişimi Programı

(ÖGEP)

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmenlerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından “Öğretmen Gelişim Programı” 
hazırlanmıştır.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı “Öğretmen Gelişim Programı” Aralık ayı

KİŞİSEL GELİŞİM 

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

2. Etkili iletişim becerileri (ben dili ve sen dili, onurlandırıcı ve destekleyici konuşma vs.), sürdürülebilir 
takım ruhu ve kurum kültürü oluşturma. 

3. 21. yüzyılda öğretmenlik becerileri ve eğitimde yeni yaklaşımlar. 

4. Kültür ve medeniyetimizde eğitim anlayışı, temel eserler ve klasik metinler.

5. Etkili ve lider öğretmenlik, öğretmenliğin misyonu, millî, manevî ve evrensel sorumlulukları. 

6. Yıllarca öğrenci yetiştirmiş/yetiştirmekte olup hayatını eğitime adamış vefakar öğretmenlerimizle bu-
luşma.  

MESLEKÎ GELİŞİM 

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

2. Eğitim ve öğretimle ilgili güncel mevzuat, üst politika belgeleri, 2019-2023 Stratejik Planı ve 2023 
Eğitim Vizyonu incelemesi. İmam Hatip Okulları 
Vizyon Belgesi 

3. Özgün çalışmaları, örnek uygulamaları ve başa-
rıları ile öne çıkan resmi/özel okullarla tecrübe 
paylaşımı.

4. Eğitimde ödüllendirme stratejileri ve geri bildirim.

5. Teknoloji, internet ve sosyal medya bağlamında 
e-bağımlılık sorunu ve çözüm önerileri. 

6. Akademik başarıyı artırma çalışmaları; LGS ve 
YKS hazırlık çalışmaları,

7. Destekleme ve yetiştirme kursları (DYK), Etkili reh-
berlik ve kariyer planlama, 

8. Hedef 2021 çalışmaları, Akademik Destek Prog-
ramı (ADEP), 

9. Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM)

konulu eylem planı toplantıları illerimizdeki Anado-
lu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında 
görevli tüm branşlardan öğretmenlerimizin katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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Bilindiği üzere daha önce 2020 Ramazan 
ayında ilki yapılan kampanyaya imam hatip 

okullarımızın desteğiyle büyük katkı sağlanmış-
tı.  Ramazan ayı ve pandemi olmasına rağmen 
ciddi bir kan bağışı sayısına ulaşılmıştı. Genel 
Müdürlüğümüz çağrısı üzerine 2020 Aralık 
sonlarında Kan Bağışı Kampanyamıza 81 ilimiz 
imam hatip okullarından bir önceki kampanya-
dan daha yoğun destek geldi. Bu süreçte yüz-
lerce-binlerce ünite kan Kızılay Kan Merkezle-
rinde toplandı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 
2020 yılında ikincisi düzenlenen Kızılay’a kan 
bağışı kampanyasına Türkiye geneli imam ha-
tip okulu yöneticileri ve çalışanları, öğrenci ve 
velileri, il millî eğitim yöneticileri ve personeli, 
imam hatip okulu mezunları destek verdi. 

“İyilik Kanımızda Var” sloganıyla düzenlenen 
kan bağışı kampanyasına İl Millî Eğitim Müdür-
leri, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul 
müdürleri ve öğretmenler, İl Millî Eğitim Müdür-
lüklerinin personeli imam hatip okulları bahçe-
sinde Kızılay kan verme aracında veya Kızılay’a 
kan verme merkezlerinde bir araya gelerek kan bağışında bulundu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ‘İyilik Kanımızda Var’ 
projesi kapsamında kan vermek için bir araya 
gelen imam hatip okulu yönetici, öğretmen, veli 
ve mezunları kan ihtiyacının yoğun olduğu pan-
demi sürecinde kan ve plazmaya ihtiyacı olan 
vatandaşlarımız için kan bağışında bulunarak 
insanlarımıza hayat olacak kanı topladı.

Genel Müdürlüğümüz Tarafından  “İyilik Kanımızda Var” 
Sloganıyla 2020 Yılında İkincisi Düzenlenen Türk Kızılay’ına Kan Bağışı 
Kampanyasına İmam Hatip Okullarımızdan Destek Sürdü

“İyilik Kanımızda Var” 
Sloganıyla Türk Kızılay’ına İkinci Kan Bağışı
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İHL Meslek Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmenleri “Tashîh-i Hurûf İh-

tisas Eğitimi Toplantısı”na video konferans yönte-
miyle katıldılar. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çollak  yönetiminde 
periyodik olarak devam eden “Tashîh-i Hurûf 
İhtisas Eğitimi” derslerinin ilki, Eğitim Ortamları-
nın ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire 
Başkanımız İhsan Erkul’un moderatörlüğünde, 7 
Ekim 2020 Çarşamba günü  İHL Meslek Dersleri 

ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 100 
kursiyerin katılımıyla gerçekleşmiş, “Tashîh-i 
Hurûf İhtisas Eğitimi” toplantısında ilk ders ya-
pılmıştı.

Tashîh-i Hurûf İhtisas Eğitimi 14. Hafta Progra-
mı; 13 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Dr. Fatih Çollak hocamızın riyasetinde 
gerçekleştirildi.

Tashîh-i Hurûf İhtisas Eğitimi Toplantıları
İHL Meslek Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kursiyerleri

 “Tashîh-i Hurûf İhtisas Eğitimi Toplantısı” 
Video Konferans Yöntemiyle Gerçekleştirildi
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Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan duyuruda “Kur’an-ı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı” ve 
“Temel Dini Bilgiler” konularının seçmeli dersler alanına girdiği belirtildi.

Yapılan duyuruda “Ortaokul ve liselerde din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersler seçim süreci başla-
mıştır” denildi.

Sevgili Öğrencilerimizin, 

Aziz Gençlerimizin, 

Saygıdeğer Velilerimizin 

Din, Ahlak ve Değerler alanı Kur’an-ı Kerim

 Peygamberimizin Hayatı 

Temel Dini Bilgiler 

dersleri seçim süreci 4 Ocak- 22 Ocak 2021 
tarihleri arası yapıldı. Ortaokullarımız ve Lise-
lerimizin yönetimleriyle irtibata geçilerek ders 
tercihleri gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim: Öncelikle öğrencilerde Kur’an-ı Kerim’in hayatımızdaki yeri konusunda farkındalık 
oluşturmak amaçlanmıştır. Ardından, Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumayı öğrenmeleri ve bazı su-
releri kurallarına uygun olarak ezberlemeleri hedeflenmiştir. Yanı sıra, Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında 
bilgi sahibi olmaları, onu severek ve isteyerek okuma, anlama ve ezberlemeleri hususunda bir motivas-
yon oluşturmak da gâye edinilmiştir. Bu dersin, öğrenciye Kur’an-ı Kerim’in yüce değerini aktarmaya 
vesile olması bile başlı başına önemli bir misyondur. Çünkü Kur’an’a karşı ilgi oluşturmak, onu okuma 
ve anlama sürecinde karşılaşabileceği zorlukları aşma hususunda son derece değerli bir destektir. Zira 
bir gencin sadece Kuran’a ilgi duymasını sağlamak bile sonrasındaki sürece dair “hazırbulunuşluk” açı-
sından önemli bir kazançtır. 

Peygamberimizin Hayatı: Bu ders ile öğrencilerin Peygamberimizi ve hayatını tanıması, onun insanî 
yönünü ve peygamberliğe ait özelliklerini fark etmesi hedeflenmiştir. Oluşturulacak bu farkındalık son-
rasında öğrencinin, Peygamberimizin hayatını kendisine örnek alması ve onun güzel ahlakını gündelik 
hayata uygulama yollarını öğrenmesi de amaçlanmıştır. Bu dersin de her genç bireyin hayatında önemli 
bir yeri olacağı söylenebilir. Çünkü genel anlamda “bütün varlıklara bir rahmet vesilesi” olarak gönde-
rilen Hz. Muhammed’in çocuklara, gençlere ve yaşlılara olan sevgi, şefkat ve merhamet yüklü yaklaşımı 
ve mesajları, onların dikkatini, çekmekte, özellikle Peygamberimizin gençlere yönelik müjdeleri, onlara 
verdiği değer, yetiştirdiği genç sahabiler… Onlarda ayrı bir hayranlık uyandırmaktadır. Sade ve herkes 
tarafından uygulanabilir yaşantısıyla “en güzel örnek” oluşu, küçük yaşlardan itibaren çocuklara ve genç-
lere sevgiyle anlatılmalıdır. 

Temel Dini Bilgiler: Bu ders ise öğrencilerin; İslam dininin iman, ibadet ve ahlak ilkelerini tanımasını 
amaçlamaktadır. Yanı sıra, İslam dininin sözgelimi temizliğe verdiği önemi kavraması, ibadetleri uygula-
ma becerileri kazanması, müminlerin belli başlı özelliklerini tanıması ve hem bireysel hem de toplumsal 
ilişkilerinde ahlaki ölçülere uyma bilincini kazanması hedeflenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce “Ortaokul ve Liselerde Din, 
Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Dersleri Seçim Süreci Başlamıştır” 
Duyurusu Yapıldı

Seçmeli Din Dersleri İçin Tercih Dönemi 
Duyurusu Yapıldı 



25

G
enel M

üdürlük H
aberleri

Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarında görev yapan tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümre 
başkanları ile planlanan on iki toplantının tamamı gerçekleştirildi. 

2020 yılının ilk aylarında ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim 
sistemini derinden etkiledi. Okulların açık tutulması ve yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için yoğun çaba 
harcanmasına rağmen salgının oluşturduğu riskler nedeniyle okullarımızda uzaktan eğitime geçildi. Bu 
süreçte Millî Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz de yeni 
stratejiler geliştirerek sürecin en az kayıpla atlatılması için yoğun çaba sarf etti.  Genel Müdürlüğümüz 
eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin moral ve motivasyonlarının sürdürülmesine yönelik özel ça-
lışmalar yürüttü.

Bu süreçte Genel Müdürlüğümüzün öne çıkan 
çalışmalarından biri de “Zümre Buluşmaları” 
oldu.  Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçle-
rinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı koordinesin-
de, 26 Kasım 2020 ve 14 Ocak 2021 tarihleri 
arasında, imam hatip ortaokullarında ve bünye-
sinde imam hatip ortaokulu bulunan Anadolu 
imam hatip liselerinde görev yapan Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi zümre başkanlarıyla zoom uygu-
laması üzerinden planlanan on iki toplantı ger-
çekleştirildi.

Toplantılarda

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz

 � Din ve Ahlak Öğretiminde Güncel Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar

 � Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Verimlilik

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Dr. Ahmet İşleyen 

 � TRT EBA TV 

 � DÖGM EBA Materyal Sayfası ve e İçerikler

 � Öğretim Programları ve Ders Kitapları

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Yusuf Akbaş 

 � İmam Hatip Okulları ile İlgili Temel Göstergeler

 � Din ve Ahlak Öğretimi Vizyon Çalışmaları

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul 

 � Öğretmen Mesleki Gelişim Faaliyetleri

 � Hedef LGS Projesi ve Din Öğretimi Portali 

konuları ile ilgili sunumlar yaptı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Buluşmaları
İmam Hatip Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Zümre Buluşmaları Tamamlandı
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, 29 Ocak’ta çekimleri tamam-
lanan EBA TV 2. dönem programı için EBA TV stüdyolarının bulunduğu Vecihi Hürkuş Anadolu 

Lisesi’nde düzenlenen kapanış programına katıldı.

Program, Programlar ve Öğretim Mater-
yalleri Daire Başkanı Ahmet İşleyen, Milli 
Eğitim Uzmanları ile görevli öğretmenlerin 
katılımıyla gerçekleşti. Çekimler hakkında 
öğretmenlerden bilgi alan Genel Müdür 
Nazif Yılmaz, uzaktan eğitim konusunda 
yapılan çalışmalardan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek yapılan işin önemini 
vurguladı. Programlar ve Öğretim Mater-
yalleri Daire Başkanı Ahmet İşleyen’in de 
uzaktan eğitime ilişkin yapılan TV çekimleri 
hakkında gelinen aşamayı değerlendirmesi 
ardından program, öğretmenlerin görüş ve 
önerileriyle devam etti.

Konuşmaların ardından Genel Müdür Yılmaz ve beraberindekiler, ders çekimlerinin yapıldığı stüdyoları 
ziyaret ettiler.

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın Katılımıyla 
EBA TV 2. Dönem Çekimleri Kapanış Programı Düzenlendi

Genel Müdürü Nazif Yılmaz, EBA TV 2. Dönem 
Çekimleri Kapanış Programına Katıldı
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Bakanlığın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin 
Meslekî Gelişimlerinin Yeniden Yapılandırılması hedefiyle imam hatip okullarında görev yapan yöne-

tici ve öğretmenlerin meslekî bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine sürekli katkı ver-
mek, eğitim-öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak amacıyla “İmam Hatip 
Okulları Yönetici Vizyon Seminerleri” düzenlendi.

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın katılımıyla Antalya, Burdur ve Isparta’da görev yapan 
yönetici ve öğretmenleri kapsayan seminerler, belli periyotlarla devem etti.

Söz konusu seminerlerle, imam hatip 
okulları arasındaki iş birliği ve iletişi-
min güçlendirilmesi, tecrübe ve örnek 
uygulama paylaşımı, eğitimdeki ulu-
sal standartların yakalanması ve bu 
bağlamda iyi örneklerin yaygınlaştı-
rılması amaçlandı.

Genel Müdürlüğümüzce, bu amaçla, 
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri (HEF), 
Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerle-
ri, Öğretmen Yaz Eğitim Programları 
(ÖYEP), Öğretmen Gelişim Programı 
(ÖGEP), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmen Gelişim Programı (DÖ-
GEP), Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP), Tashîh-i Hurûf Kursları, Zümre Buluşmaları gibi farklı başlık-
larda meslekî ve kişisel gelişim faaliyeti gerçekleştirildi.

İmam Hatip Okullarına 
Yönetici Vizyon Seminerleri

Genel Müdürlüğümüzce, 
İmam Hatip Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlere Yönelik 

“İmam Hatip Okulları Yönetici Vizyon Seminerleri” Düzenlendi   
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Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Dini Danışmanlık ve 
Rehberlik Yeterlikleri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Projesi kapsamında, Ankara’daki ortaöğretim 

kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle bir araya geldi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürü Nazif Yılmaz, Eğitimde Rehberlik 
ve Destekleme Modeli (ERDEM) kapsamın-
da, video konferans yöntemiyle gerçekleş-
tirilen toplantıda, gönüllülük esasına göre 
proje için başvuruda bulunan Ankara’da-
ki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
yaklaşık 200 din kültürü ve ahlak bilgisi 
öğretmeni ile buluştu.

Toplantıda konuşan Genel Müdür Yılmaz; 
bu projeyle, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin kendi alanları ile ilgili ve dini konularda, öğren-
cilerin ihtiyaç, beklenti, soru ve sorgulamalarına danışmanlık ve rehberlik yapabilmeleri için dini danış-
manlık ve rehberlik alanında bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

25 Ocak - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan eğitimler teorik ve uygulama aşamalarından meyda-
na geldi. Projenin 2 Haziran 2021 tarihide tamamlanması planlandı.

Eğitim kadrosunda, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Prof. Dr. Nurullah Altaş, Prof. Dr. Asım Yapıcı ve Prof. Dr. 
İhsan Çapcıoğlu gibi birçok akademisyenin yer aldığı projenin konu başlıklarından bazıları ise şunlardır:

 Í 21. Yüzyılda DKAB Öğretmeni Kimdir? 

 Í DKAB Öğretmeni Yeterliklerine Yeni bir Bakış Mümkün mü?

 Í Dini Danışmanlık ve Rehberlik Yeterlikleri Nelerdir? 

 Í Gençlik Dönemi ve Yeni Nesil Gençlik

 Í Gençlerin Sosyolojisini Tanımak ve Gençlerle İletişimde Öne Çıkması Gereken Beceriler

 Í Düğümü Kördüğüme Dönüştürmemek: Din Anlatımlarında Dil ve Yaklaşım

 Í Gençlik Dönemi Zor Konularına Din Psikolojik Yaklaşım

 Í Gençlere Değer Öğretiminde ve Teori-Pratik Uyumunu Gerçekleştirmede Çıkış Noktalarımız Neler 
Olmalı?

 Í Dine İtirazların Odağında Bilim

 Í Gençlere Yönelik Din Öğretiminde Ayet ve Hadislerin Derslere Konu Edilmesi

 Í İnancın/ Dinin Doğası ve Hakikati

 Í İslam İnanç Esaslarına Dair Sorular

 Í Allah-Âlem-İnsan İlişkisi

 Í Gençlerin Varoluşsal Problemleri ve Fıkıh Geleneği

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, 
Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Kapsamında 
Ankara’da Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile Buluştu

Genel Müdür Yılmaz, ERDEM’lilerle Buluştu
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Üniversiteye Doğru Hedef 2020 Projesiyle başlayan ve Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunda belir-
tilen “Yükseköğretim Kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle İmam Hatip Okullarındaki çocuklarımızın 

bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenler 
tarafından verilecek farkındalık ve vizyon etkinlikleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından haya-
ta geçirilen “Hedef 2021” projesi tüm etkinliği sürdürülmektedir.

Bir okul başarısının temel ölçüsü, liseye ve üniversiteye gönderdiği öğrencilerin oranıyla ölçülmektedir. Bu 
durumda, başarılı öğrencilerin lise ve üniversite tercihlerinde önemli talepleri göze çarpmaktadır. Liseye 
Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarısının arttırılmasına yönelik Genel 
Müdürlüğümüz Hedef 2021 Projesi öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerimize desteğe devam ediyor. 

Bütün öğrencilerimizin liseye ve üniversiteye hazırlık sürecinin etkin ve verimli uygulamalarla desteklen-
mesi, öğrenci başarısının artırılması gayesiyle başlatmış olduğumuz Hedef 2021 Projemiz tanıtım sunusu 
http://dinogretimi.meb.gov.tr/Akademik.aspx adresinde yayımlandı.

Hedef 2021 Faaliyet Tanıtım Sunusu
Genel Müdürlüğümüz Tarafından Hazırlanan 

“Hedef 2021 Projesi” Kapsamında Faaliyet Tanıtım Sunusu Hazırlandı
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İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze 
bağlı bütün daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşen “Daire Başkanları Oturumu” ile devam 

etti.   

Genel Müdürlüğümüzce, imam hatip okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere yöne-
lik düzenlenen “İmam Hatip Okulları Yönetici Vizyon Seminerleri” kapsamında; Afyonkarahisar, 
Denizli ve Kütahya’da görev yapan yönetici ve öğretmenleri kapsayan seminerin ikinci günü, 
“Daire Başkanları Oturumu” 
ile devam etti.

Başkanlar Oturumu’nda; Öğ-
renci İşleri ve Sosyal Etkinlikler 
Daire Başkanı Abdülhalik Baş, 
Programlar ve Öğretim Ma-
teryalleri Daire Başkanı Ahmet 
İşleyen, Uluslararası Eğitim ve 
Öğretim Daire Başkanı Mus-
tafa Yıldız, Araştırma-Geliştir-
me ve Projeler Daire Başkanı 
Uğur Tecir, İzleme ve Değer-
lendirme Daire Başkanı Yusuf 
Akbaş, Eğitim Ortamlarının ve 
Öğrenme Süreçlerinin Gelişti-
rilmesi Daire Başkanı İhsan Er-
kul kendi daireleri tarafından yürütülen faaliyet ve projeleriyle ilgili birer sunum yaptılar.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Adem Ergül de “Medeniyet Öncülerimizden 
Lider Davranışlar” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya’da görev yapan çok sayıda eğitim yöneticisi ve 
öğretmen iştirak etti.

Vizyon Seminerleri, “Daire Başkanları Oturumu” ile Devam Etti

İmam Hatip Okulları 
Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri 
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Batman MEM toplantı salonunda gerçekleşen ‘Oku-Yorum Projesi’ tanıtım ve bilgilendirme toplantısı-
na İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürü Mustafa Remzi Koç ve il genelinde eğitim 

veren imam hatip okulları idareci ve öğretmenleri katıldı. Toplantı Şube Müdürü Mustafa Remzi Koç’un 
‘Oku-Yorum Projesi’ hakkında yaptığı bilgilendirme sunumuyla başladı. Bilgilendirme sunumunun ardın-
dan toplantı, İl Millî Eğitim Müdürü Kurtaran’ın konuşmasıyla devam etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Kurtaran: “Değerli Arkadaşlar, bugün 
‘Oku-Yorum kitap okuma projesi için toplandık. İl olarak 
uzun bir zamandır en önemli gündem maddemiz her za-
man kitap oldu. Batman olarak her zaman kitap okumak 
ve okutmak en önemli önceliğimiz oldu. Bundan sonra da 
kitap okumak ve okutmak bizler için en önemli öncelik ol-
maya devam edecek. Öğrencilerimizin kitap okuyarak ken-
dilerini geliştirmeleri için birçok çalışmayı bugüne kadar 
hayata geçirdik. Tüm okullarımızın kütüphanelerini kitap-
larla donattık. Unutmamız gerekir ki insan zihnini besleyen 
en önemli varlık kitaplardır. Zihnen beslenemeyen birinin fi-
zikken beslenmesinin bir anlamı olmaz. Bu sebeple bizlerin 
ve öğrencilerimizin kitapla beslenmesi için elimizden gelen 
tüm çabaya sergilememiz gerekiyor. Kitaplar hayatımızın 
her anında olmalı. Kitap okumayı, su içmek gibi yemek ye-
mek gibi günlük bir ihtiyaç içerisine koymalıyız. Eğer bunu 
yaparsak o zaman zihnimizin beslendiğini fark ederiz.

 Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün başlattığı proje ile 
imam hatip okullarımızda çok güzel ve anlamlı bir çalışma 
başlatıldı. Bu proje ile öğrencilerimizin; okuyan, düşünen, 
yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını de-
ğerlendiren, kültürümüzün söz ve yazı varlığını geliştiren, 

zenginleştiren, yaygınlaştıran bi-
reyler olarak yetişmelerini amaçlı-
yoruz.

Öğrencilerimizin geleceğine 
önemli katkılar sunacak olan bu 
projenin öğrencilerimize ilimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bu projenin hayata geçirilme-
sini sağlayan Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğümüz Nafiz Yılmaz’a tüm 
öğrencilerimiz adına teşekkür edi-
yorum.” dedi.  

“Oku-Yorum” Projesinin 
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün İmam Hatip Okullarında 
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Amacıyla Başlattığı ‘Oku-Yorum Projesi’

 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Batman’da Yapıldı 
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-
Ge Çalışmaları” kapsamında Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik 

başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel 
değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla “Eğitimde Rehberlik ve Destekle-
me Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı”nı uygulamaktadır.

Anadolu İmam Hatip Liselerinde okullar arası başarı farkı-
nın azaltılması ve eğitim-öğretimin iyileştirilmesi amacıyla 
“ERDEM Destek 2021 kapsamındaki “Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi Öğretmenlerinin Dini Danışmanlık ve Rehber-
lik Yeterlikleri” projesi eğitim programı 25 Ocak- 5 Şubat 
2021 tarihlerinde Ankara’da görev yapan 167 DKAB öğ-
retmenimiz, 7 farklı üniversiteden 19 hocamızla buluştu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin 
“Dini Danışmanlık ve Rehberlik Yeterlikleri” Projesi Eğitim Programı 
25 Ocak- 5 Şubat 2021 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleşti

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) 
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Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi yürüten imam 
hatip okulu müdürleriyle buluştu. 

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi yürüten 
imam hatip okullarında görev yapan yöneticilere yönelik “Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı” dü-
zenlendi.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Örgün Eği-
timle Birlikte Hafızlık Projesi”nde, örgün eğitime devam 
eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğren-
cilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim 
süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçek-
leştirilmesi; mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve 
ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, okul müdürleriyle “2020-2021 Öğretim Yılı 
Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı”nda; 

 Í Kalite Takip Sistemi Hafızlık Modülü,

 Í Merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına 
geçiş süreci ve akademik başarı,

 Í Uzaktan eğitim sürecinde hafızlık eğitimi kapsamında 
alınabilecek tedbirler,

 Í Hafızlık eğitimi rehberlik çalışmaları ve öğrenci, veli 
seminerleri,

 Í Okul tanıtım çalışmaları hakkında görüş alış verişinde 
bulunuldu.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi

Genel Müdürümüz Yılmaz, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi 
Yürüten Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Da-
ire Başkanlığınca, Bakanlığın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında Öğretmen ve 

Okul Yöneticilerinin Meslekî Gelişimlerinin Yeniden Yapılandırılması hedefiyle imam hatip okullarında 
görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meslekî bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine 
sürekli katkı vermek, eğitim-öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak ama-
cıyla “İmam Hatip Okulları Yönetici Vizyon Seminerleri” düzenlendi.

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yıl-
maz’ın katılımıyla İzmir, Aydın ve Çanakka-
le’de 14 Ocak’ta; Balıkesir, Manisa, Muğ-
la ve Uşak’ta 20 Ocak’ta; Afyonkarahisar, 
Denizli ve Kütahya illeri için 28 Ocak’ta;  
Antalya, Burdur ve Isparta’da 1 Şubat’ta 
görev yapan il millî eğitim müdürleri, mü-
dür yardımcıları, şube müdürleri, okul 
müdürleri ve öğretmenlerle “İmam Hatip 
Okulları Yönetici Vizyon Seminerleri” nde 
buluştu.

Söz konusu seminerlerle, imam hatip okul-
ları arasındaki iş birliği ve iletişimin güç-

lendirilmesi, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımı, eğitimdeki ulusal standartların yakalanması ve bu 
bağlamda iyi örneklerin yaygınlaştırılması amaçlandı.

Seminerlerin açılışında konuşan 
Genel Müdür Nazif Yılmaz, öğ-
retmenlerin sahip olduğu görev 
ve sorumlulukların önemini vur-
gulayarak bu sorumluluğu, Hz. 
Muhammed’in bir emanet olarak 
“Hacer’ül Esved”i bir köşesinden 
tutarak Kâbe’ye yerleştirmesine 
benzetti. “Hacer’ül Esved”in bir 
“eğitim emaneti” olduğunu be-
lirten Genel Müdür Yılmaz, öğ-
retmenlerin bilgi ve hikmet ema-
netini çocuklarımızın gönlüne 
yerleştirmekle sorumlu olduklarını 
ifade etti. Eğitim yöneticilerinin 
kendi ekiplerini motive etmeleri 
durumunda başarının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Yılmaz, herkesin üzerine düşen görev ve sorumluğu 
hakkıyla yerine getirmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Genel Müdürlüğümüzce, İmam Hatip Okullarında Görev Yapan 
Yönetici ve Öğretmenlere Yönelik 
“İmam Hatip Okulları Yönetici Vizyon Seminerleri” Düzenlendi

İmam Hatip Okulları Yönetici Vizyon Seminerleri
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Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın MEB Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğümüze bağlı 

okulların eğitim kalitesini daha da artırmak ve 
istişarelerde bulunmak amacıyla yaptığı saha zi-
yaretleri; Aydın, Manisa, Denizli ve Muğla illeri 
ile Aydın, Manisa, Denizli ve Muğla illeri ilçele-
rindeki okul ziyaretleriyle sürdü.

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’a Genel Mü-
dürlüğümüze bağlı okullardaki incelemelerinde 
İl-ilçe Millî Eğitim Müdürleri, müdür yardımcıla-
rı, şube müdürleri, okul yönetici ve öğretmenleri 
eşlik etti. 

Genel Müdürümüz Yılmaz’a okul ziyaretlerinde 
ziyaret edilen okulda gerçekleştirilen çalışmalar-
la ilgili sunumlarda bulunuldu. Sunum sonrası 
Yeni Nesil Öğretmen Odası ve Tasarım Beceri Atölyeleri ile okullarımız diğer 
birimlerinin incelemesi ile programlar tamamlandı.

İmam Hatip Okullarımıza Ziyaret
Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın 

İmam Hatip Okulları Ziyaretleri Sürdü 
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Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi kapsamında 12. sınıfta öğrenim gören yabancı uyruk-
lu öğrencilerin temel Türkçe dil becerilerindeki yeterliklerini ölçmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı  

(MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türkçe Yeterlik Sınavı 
düzenlendi.

Müslümanların yaşadığı ülkelerde din görevlisi yetiştirmek, din eğitimi personeli yetiştirilmesine katkı sağ-
lamak, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek sağlamak amaçlı Türkiye 
genelindeki 15 farklı uluslararası Anadolu imam hatip lisesinde (AİHL) 80’den fazla ülkeden gelen 1200 
dolayında yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde, 76 farklı anadilden öğrenciler, Türkçe öğrenirken ana dil-
lerini de geliştirecek okuma ve tercüme faaliyetleri yapıyor. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde 
bu yıl ilk defa düzenlenen ve Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü Türkçe 
Yeterlik Sınavı’na öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

 OKUMA- DİNLEME bölümlerinde akademik, edebi, köşe yazısı, rapor, analiz, röportaj, diyalog, anons, 
duyuru, reklam, tanıtım gibi metinler soru olarak yöneltilirken metinlere ait sorular boşluk doldurma, 
doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve eşleştirme soru tiplerinden yararlanıldı.

YAZMA bölümünde adaydan eksik metni tamamlaması, form doldurması, dilekçe yazması, özet çıkar-
ması, verilen bir tablo, resim veya grafiği yorumlaması istendi.

KONUŞMA bölümü ise karşılıklı konuşma ve bağımsız konuşma gerçekleştirildi.

Sınavda başarılı olan öğrencilerimiz, lise öğrenimi sonrasında bulunacakları başvurularda uluslararası 
düzeyde geçerliliği bulunan Türkçe Yeterlik Belgesi aldı.

İlk Defa Gerçekleştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavına 9 Uluslararası Anadolu
İmam Hatip Lisesinde Öğrenim Gören 300 Yabancı Uyruklu 
12. Sınıf Öğrencisi Katıldı

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde 
Türkçe Yeterlilik Sınavı
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Başta görme engelli öğrenciler olmak üzere diğer öğrencilerin de yararlanabilmesi için ilkokul, ortaokul 
ve lise din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları ile imam hatip lisesi meslek derslerine ait tüm kitaplar, 

dijital platformda seslendiriliyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce, koronavirüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, 
uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere yeni bir hizmet daha sunuluyor. Buna göre; görme engelli öğren-
ciler başta olmak üzere diğer öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıplarının önlenmesi 
amacıyla, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları ile imam hatip lisesi 
meslek derslerine ait onlarca kitap seslendirilerek sesli kitap haline getiriliyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından kurulan stüdyoda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile 
imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri tarafından seslendirilen ders kitapları, tamamlandığında, 
Genel Müdürlüğün sitesindeki Materyal bölümü ile EBA’dan erişime açılacak.

Genel Müdürlüğümüzden Sesli Kitap Projesi 
4. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar Olan DKAB Ders Kitapları, İmam Hatip Lisesi 

Meslek Dersleri Kitapları Seslendirilerek Sesli Kitap Haline Getiriliyor
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Türkiye Maarif Vakfı Suriye Ülke Temsilciliği 
iş birliği ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları ile terörden arındırılarak güvenli 

hâle getirilen bölgedeki imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik “Din Eğitimi Çalıştayı” 
düzenlendi.   

Gaziantep Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen “Suriye’nin Kuze-
yindeki Güvenli Bölgede Din Eğitimi” konulu çalıştaya MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve 
Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Türkiye Maarif Vakfı Suriye Ülke Temsilcisi 
Muhammed Emin Şimşek ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe de katıldı.

Çalıştay; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları ile terörden arındırılarak güvenli hâle ge-
tirilen bölgelerdeki imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlerin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Kilis 
ve Şanlıurfa’da görev yapan öğretmenler, din öğretiminden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları/
şube müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya, Suriye’nin Kuzeyindeki Güvenli 
Bölgede Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis il milli eğitim müdürlüğünün sorumluluğundaki din öğretimi 
koordinatörleri de katıldı.

Din eğitiminin bütün boyutlarıyla müzakere edildiği çalıştayda, genel olarak güvenli bölgelerdeki din 
eğitimine ilişkin faaliyetler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaya katılan öğretmenlerle bir araya gelen Genel Müdür Nazif Yılmaz, Türkiye’deki din eğitimi 
ve imam hatip okullarıyla ilgili bilgi verdikten sonra 
seminere katılan öğretmenlerden gelen soruları ce-
vapladı, görüş, öneri ve taleplerini aldı.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları ile Terörden 
Arındırılarak Güvenli Hâle Getirilen Bölgedeki İmam Hatip Okulu 
Öğretmenlerine Yönelik “Din Eğitimi Çalıştayı” Düzenlendi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Bölgesi’ndeki 
Öğretmenlere “Din Eğitimi Çalıştayı”
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MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle uluslararası Anadolu 
imam hatip liselerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 4 kıtadaki 80’i aşkın ülkeden 325 

yabancı uyruklu burslu öğrenci alındı. 

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, proje ile halkı Müslü-
man olan ülkeler ve Müslümanların yaşadığı ülkelerde din görevlisi yetiştirilmesi, din eğitimi personelinin 
yetiştirilmesine katkı sağlanması, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek 
verilmesi, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.  

“Mezunlar Türkiye’nin Kültür Elçisi Olacak”

Projeyi Müslüman ülke ve Müslüman toplumların din eğitimi, din 
hizmetleri ve ihtiyaç duyulan farklı meslek alanlarında nitelikli insan 
kaynağının yetişmesine destek olunması amacıyla tasarladıklarını 
anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: “Bu projeyi farklı kültür, dil, ırk 
ve renklerin bir arada uzlaşı içerisinde İslam kardeşliğini tattığı bir 
medeniyet projesi olarak değerlendiriyoruz. Türk ve yabancı öğ-
rencilerin bir arada eğitim aldığı bu okullarımızdan mezun olanlar, 
birkaç yıl sonra kendi ülkelerine hizmet ederken aynı zamanda ül-
kemizin de birer kültür elçisi olacaklar.”  

Yılmaz, projeye yönelik hazırlanan Türkçe afişin de “Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı” ilan edilen 2021’de, Türkçenin dünya dili kimliğiyle bir 
kez daha duyurulmasına vesile olacağını temenni ettiklerini söyledi.  

27 Dilde Duyurular Hazırlandı

Türkçe, Arnavutça, İngilizce, Fransızca, Bulgarca, Boşnakça, En-
donezce, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, Kırgızca, Moğolca, Portekiz-
ce, Türkmence, Ukraynaca, Malayca, İspanyolca, Kenya/Svahili-
ce, Sırpça, Nepalce, Uygurca, Arapça, Hausaca/Bambaraca, Khmer/Kamboçyaca, Çiçevaca, Ruanda/
Uganda, Tayca ve Tamilce olmak üzere 27 dilde ilan verildi.  

Bu kapsamda TDV, öğrencilerin ulaşım, sosyal-kültürel faaliyetlerinin finansmanı, harçlar, kıyafet bursu ve 
sağlık harcamaları gibi kalemleri karşılarken, Millî Eğitim Bakanlığı ise öğrencilerin yeme-içme, barınma 
ve eğitim hizmetlerini yerine getiriyor.  

Türkiye’den gönderilen sınav komisyonları marifetiyle öğrenciler, yüzde 80 akademik başarı ve yüzde 20 
dini bilgi yönünden yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyor, başarılı olanlar okullara kabul ediliyor.  

Öte yandan, projenin öğrenci seçimi ve tanıtım faaliyetleri Türkiye’nin yurt dışı misyonlarının iş birliğiyle 
yapılıyor.  

Türk uyruklu öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav doğrultusunda 
kontenjan sayısınca ve puan üstünlüğüne göre yerleştiriliyor. 

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinden 80’i Aşkın 
Ülkeden Yabancı Uyruklu Öğrencilere Eğitim İmkânı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri
 Bünyesinde, 4 Kıtada 80’i Aşkın Ülkeden Öğrencilerle Eğitim İmkânı 

Sunmak İçin 27 Dilde Duyuru Yaptı
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Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin mesleki 
gelişimine yönelik proje başlattıklarını söyledi. Nazif Yılmaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile 

ortak yürütülen projenin 7 üniversiteden alanında uzman 19 akademisyenle yürütüldüğünü belirterek, “3 
haftalık bir çalışma planlandı. Gençlerin diliyle alakalı, gençlik psikolojisi, gençlerin sosyolojisi, yine gün-
cel meseleler güncel sorular, sorunlar, gençlerin sorgulamaları, içinde bulundukları ergenlik problemleri, 
ailelerin din eğitimine ne tür bir katkısı, desteği olabilir, çocukların özellikle zihinlerini meşgul eden gün-
cel sorunlar, sorular ne olabilir? Buna benzer çok farklı alanlarda öğretmenlerimizin gelişimine yönelik 
bir çerçeve program hazırlandı ve çalışma gerçekleştirildi. 5 Şubat itibarıyla da tamamlamış olduk. 167 
kadar öğretmenimiz katıldı. Şimdi bunu bir paket program halinde başka illerimizde de uygulamayı dü-
şünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamanın yanı sıra üniversitelerde din eğitimi veren hocala-
rın, mezun ettikleri öğrencilerin sahada karşılaştıkları problemleri öğrenmelerine imkân tanıdığına dikkat 
çeken Yılmaz, “Gençliğin içinde bulunduğu dini sorgulamalar olabiliyor. Biz bu sorgulamaları çok olumlu 
karşılıyoruz. Çünkü inanç eylemi neticede körü körüne bir bağlanma değildir. Dolayısıyla o sorgulamalar 
çocukların daha bilinçli bir şekilde öğrenmesini ve inandıklarını da pekiştirmesini ve bir delil üzerine o 
inancını gerçekleştirmesini sağlıyor. Bizim vazifemiz gençlerimizin bu sorgulamalarına, Kur’an’dan, ha-
dislerden ve kendi ilmi geleneğimizden yararlanarak günümüzün şartlarını değerlendirerek onları tatmin 
edecek cevap vermemiz gerekir. Yapmış olduğumuz bu çalışma tamamıyla öğretmenlerimizin bu yönünü 
geliştirmek için, çok da kabul gördü. Çok öğretmenimiz de arzu ediyor” dedi.

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine 
Gençlerin Sorduğu Sorular ile İlgili Mesleki Eğitim Verildi

DKAB Öğretmenlerine Gençliğin Sorularıyla
İlgili Mesleki Eğitim



41

G
enel M

üdürlük H
aberleri

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda çeşitli istişare ve değerlendirmelerde bulunmak 
üzere saha ziyareti gerçekleştiren Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın 16 Şubat’taki durağı Kahra-

manmaraş’tı.

İmam hatip okullarının eğitim kalitesini daha da artırmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla çeşitli 
okulları yerinde ziyaret eden Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısına 
katıldı.    

Yılmaz, toplantının ardından İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve beraberindeki yöneticilerle birlikte 
yapımı devam eden Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Merkez Anadolu İmam Hatip Lise-
si’nde incelemelerde bulundu.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda ise okuma salonu açılışı ve hafızlık icazet programına 
katılan Yılmaz, hafızlık icazet programında öğrencilere yaptığı konuşmada “Hafız olarak aslında büyük 
bir hazineye sahip olduğunuzu söylemeliyim. Çünkü Kur’an-ı Kerim’deki ayet-i kerimeler ‘size şunu yapın, 
buna dikkat edin, şundan uzak durun, anne ve babaya kızmayın, arkadaşlarınızla iyi geçinin, başkalarının 
haklarına riayet edin’ gibi öyle olabildiğince hem bireysel hem de toplumsal yönlendirmelerle sizi aslında 
hayatın içerisinde şekillendiriyor. Kur’an-ı Kerim 600 sayfa ama her bir sayfa içerisinde sizin hayatınıza 
yön verecek, düşünce ufkunuzu geliştirecek birçok hayat nizamı var. Gençlerimiz çok kitap okusunlar 
ama binlerce kitabı okurken Kur’an-ı Kerim’i de okumayı ihmal etmesinler çünkü Kur’an-ı Kerim, o bin-
lerce kitabı anlamak için onlara rehberlik yapar. Yani bir Müslümanın Kuran-ı Kerim’e karşı görevini beş 
maddede özetleyebiliriz: öğrenmek, okumak, anlamak, yaşamak, son olarak ise anlatmak. Tabii hafızlar 
için ezberlemek görevi de var. Hafızlar saydığım bu üç aşamayı gerçekleştirmiş durumdalar; öğrenmek, 
okumak, ezberlemek. Bu yaptıklarınız amaç değil, araçtır. Asıl amaç Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yaşa-
maktır. Dolayısıyla sizin işiniz şimdi başlıyor. Yani hafızlık başlar ama bitmez. Onun için ne demişler? Hafız 
olmak kolay ama hafız ölmek kolay değil. Hafız ölmek için ise 
sürekli Kur’an-ı Kerim ile meşgul olmak gerekli. Mesela hatimle 
teravih kıldırarak, mukabele okuyarak sürekli Kur’an ile meşgul 
olmak gerekir.” ifadelerini kullandı. 

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret sonrası 
Türkoğlu ilçesine geçen Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte 
Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Türkoğlu Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Genel Müdürümüz Yılmaz’ın Saha Çalışmaları 
Kapsamında Kahramanmaraş’a Ziyareti

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, İmam Hatip Okullarına Yönelik Saha 
Çalışmalarında Bulunmak Üzere Kahramanmaraş ve İlçelerini Ziyaret Etti  
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2023 Eğitim Vizyonu’nda aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi öğrencilerin yetiştirilmesi eği-
tim sisteminin bir hedefi olarak görülmektedir. Sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler 

ile bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, iletişim imkânlarının artması nedeniyle belirtilen hedefe ulaşa-
bilmeleri öğrencilerin okuma kültürünün geliştirilebilmesine bağlıdır. Okuma kültürü kazanan ve gelişen 
öğrenciler hayatı anlama ve anlamlandırmayı daha sağlıklı yapabileceklerdir.

Öğrencilerimizin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, mede-
niyetimizin kültürel mirasını değerlendirebilen, zenginleştiren ve 
yaygınlaştıran; okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaş-
larıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişme-
lerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, ede-
bi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla 
uygulanmak üzere “Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi 
Projesi hayata geçirildi.

“Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi Tüm Anadolu İmam 
Hatip Liseleri ve İmam Hatip Okullarında Uygulanmak Üzere 
Hayata Geçirildi

“Oku-Yorum” Okuma Kültürünün Geliştirilmesi
 Projesi Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağla-
mında Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Meslekî Gelişimlerinin Yeniden Yapılandırılması hedefiyle 

imam hatip okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meslekî bilgi, beceri, tutum ve değerler 
alanındaki gelişimlerine sürekli katkı vermek, eğitim-öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütül-
mesini sağlamak amacıyla “İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri” düzenlendi. Belli 
periyotlarla farklı illerde düzenlenen seminerlerin 23 Şubat’taki durağı Hakkâri, Mardin ve Şırnak oldu.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Din Öğretimi Genel Müdürümüz 
Nazif Yılmaz yaptı. Seminere Genel Müdür Yılmaz’ın yanı sıra Hakkâri, Mardin ve Şırnak il millî eğitim 
müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Seminerin Daire Başkanları Oturumu’nda ise; Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Abdülha-
lik Baş, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Ahmet İşleyen, Uluslararası Eğitim ve Öğretim 
Daire Başkanı Mustafa Yıldız, 
Araştırma-Geliştirme ve Proje-
ler Daire Başkanı Uğur Tecir, 
İzleme ve Değerlendirme Dai-
re Başkanı Yusuf Akbaş, Eğitim 
Ortamlarının ve Öğrenme Sü-
reçlerinin Geliştirilmesi Daire 
Başkanı İhsan Erkul kendi da-
ireleri tarafından yürütülen fa-
aliyet ve projeleriyle ilgili birer 
sunum yaptılar.

İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği 
Vizyon Seminerleri

“İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri” Hakkâri, 
Mardin ve Şırnak’ta Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin 

Katılımıyla Gerçekleşti   
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Ziyarette; Safran ve MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, STEAM Bilim ve Teknoloji atölyelerini 
gezdi, robotik kodlama ile üç boyutlu yazıcı eğitiminin verildiği ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı 

atölyeleri yerinde inceledi. Heyet, öğretmen ve öğrencilerden yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler 
hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ilişkin bir değerlendirmede bulunan Safran, Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL’de öğret-
men ve öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyanın dört bir yanından 
Türkiye’ye gelen öğrencileri evlat olarak kabul ettiklerini vurgulayan Safran, “Kendi ülkelerinden başka 
bir ülkeye gelerek burada eğitim alan öğrencilerimizin, birçok milletten kardeşleriyle beraber farklı kültür-
ler içinde yetişen kişiler oldukları için eğitimleriyle, karakterleriyle, kişilikleriyle kat kat daha güçlü bireyler 
olacaklarına inanıyorum. Bu okuldan yetişen öğrencilerimiz, gelecekte burayı tercih edecek öğrencilere 
örnek teşkil edecek.” ifadelerini kullandı.

Okulun Osmangazi Belediyesinin katkılarıyla hiçbir şeyden çekinilmeden yaptırıldığını ve güzel bir okul 
olduğunu ifade eden Safran, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yapımından bu yana geçen bu kısa sürede 
önemli mesafe alan okulumuzun daha ileri gideceğine inanıyorum. İçinde birçok ülkeden gelen pırıl pırıl 
öğrencilerin azimle şefkatle sebatla dayanışmayla kardeşlik ruhu içinde çalıştıklarını, öğretmen arkadaş-
larımızla çok güzel kaynaştıklarını gördük. Burası bir okul olmaktan çıkmış, adeta çocuklarımızın yuvası 
olmuş. O kurumsallaşmayı, bu içselleştirmeyi bütün öğrenci kardeşlerimizin gözünde gördüm.”

Safran, bu okullardan mezun olan öğrencilerin eğitimlerine Türkiye’de devam etmelerinin önemli oldu-
ğuna işaret ederek şunları kaydetti: “Bu okullar bizim gözbebeğimiz. Hayırsever kültürüyle yapılmış bu 
okullarımızı bakanlık ve devlet olarak destekliyoruz. Buradaki öğrencilerimizin, ülkemizin değil İslam coğ-
rafyasının kültür elçileri olarak yetişmesini istiyoruz. Bizim İslam coğrafyasında çok ciddi insanlara, çok 
güçlü karakterlere, çok değerli din adamlarına, çok değerli devlet adamlarına ve çok değerli siyasetçilere 
ihtiyacımız var. Bugün dinimizin bahşettiği bir barış ortamını sağlamak istiyorsak, bu İslam dünyasında 
pırıl pırıl yetişmiş olan entelektüellerin becerisiyle mümkün olacaktır.”

Safran ve beraberindekiler daha sonra, okulun konferans salonunda okul öğrencileriyle Mihraplı Abdül-
kadir Can AİHL öğretmenlerinin verdiği müzik dinletisine katıldı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Uluslararası Murat 
Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Safran’ın, 
Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL’yi Ziyareti



45

G
enel M

üdürlük H
aberleri

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce; musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar programı uygulayan 
Anadolu imam hatip liselerinin yönetici ve koordinatörleriyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi.   

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul’un katılımıyla ger-
çekleştirilen toplantıda, musiki programı uygulayan 14 okul ile geleneksel görsel sanatlar programı uy-
gulayan 14 okulun idareci ve koordinatörleriyle bir istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda; 1. dönemde yapılan etkinlikler, rehberlik çalışmaları, 2. döneme yönelik planlanan çalışma-
lar, 11. ve 12. sınıfa devem eden öğrencilerin üniversiteye yönelik hazırlık çalışmaları ile dış paydaşlarla 
yapılan iş birliklerinin değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Programı 
Uygulayan Okullarla Değerlendirme Toplantısı

Genel Müdürlüğümüzce Musiki, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar 
Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinin 

Yönetici ve Koordinatörleriyle Çevrimiçi Toplantı Gerçekleştirildi
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Gaziantep Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen “Suriye’nin 
Kuzeyindeki Güvenli Bölgede Din Eğitimi” konulu çalıştaya Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ve 

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanımız Mustafa Yıldız, Türkiye Maarif Vakfı Suriye Ülke Temsil-
cisi Muhammed Emin Şimşek ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe de katıldı.

Çalıştay; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları ile terörden arındırılarak güvenli hâle ge-
tirilen bölgelerdeki imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlerin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Kilis 
ve Şanlıurfa’da görev yapan öğretmenler, din öğretiminden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcıları/
şube müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya, Suriye’nin Kuzeyindeki Güvenli 
Bölgede Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis il milli eğitim müdürlüğünün sorumluluğundaki din öğretimi 
koordinatörleri de katıldı.

Din eğitiminin bütün boyutlarıyla müzakere edildiği çalıştayda, genel olarak güvenli bölgelerdeki din 
eğitimine ilişkin faaliyetler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaya katılan öğretmenlerle bir araya gelen Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Türkiye’deki din eğitimi 
ve imam hatip okullarıyla ilgili bilgi verdikten sonra seminere katılan öğretmenlerden gelen soruları ce-
vapladı, görüş, öneri ve taleplerini aldı.

Genel Müdürlüğümüzce, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
Harekâtları ile Terörden Arındırılarak Güvenli Hâle Getirilen Bölge İmam
Hatip Okullarında Görevli Öğretmenlere Yönelik “Din Eğitimi Çalıştayı”
Düzenlendi  

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
Bölgesi’ndeki Öğretmenlere “Din Eğitimi Çalıştayı”
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Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanımız İhsan Erkul’un başkanlı-
ğında gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri ve koordinatör öğretmenler katıldı.

Toplantıda, spor programı uygulayan okullar için oluşturulacak yeni ders çizelgesi ve yüz yüze eğitim 
konularıyla ilgili alınan tedbirler görüşüldü. Toplantıda ayrıca, öğrenci ve velilerle yapılan rehberlik çalış-
maları, spor kulüpleri, belediyeler ile yapılan iş birlikleri ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve tecrübe 
paylaşımında bulunuldu.

Spor Programı Uygulayan AİHL’ler 
İstişare Toplantısı

Genel Müdürlüğümüzce, Spor Programı Uygulayan AİHL Yönetici, 
Koordinatör ve Öğretmenleriyle İstişare Toplantısı Yapıldı     
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Millî Eğitim Bakanlığı Din 
Öğretimi Genel Müdür-

lüğümüzce, 2023 Eğitim Viz-
yonu çerçevesinde hazırlanan 
“Din Kültürü ve Ahlak Eğitim 
Öğretimi Vizyon Belgesi” ve 
“Din Kültürü ve Ahlak Eğitim 
Öğretimi Eylem Planı” ndan 
hareketle öğrencilerin, din 
kültürü ve ahlak konularında 
soruları ve rehberlik ihtiyacının neler olduğu tespit edildi.  

Bu kapsamda, belirlenen konulara ilişkin ilahiyat ve İslami ilimler 
fakültelerinden akademisyenlerin araştırma ve değerlendirmelerinin 
yer aldığı 50 video çekilmesi kararlaştırıldı.  

Soru-Yorum projesiyle din ve ahlak alanlarıyla ilgili gençlerimizin 
merak ettiği sorulara ve sorgulamalara tatmin edici cevaplar içe-
ren, uzman akademisyenlerin değerlendirmelerinin yer aldığı planlı 

50 videonun 20 videosu hazır-
landı. Hazırlanan videolar, Genel 
Müdürlüğün “MEB Din Öğretimi” YouTube kanalında “Soru-Yorum” is-
miyle yayınlandı.  

2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında İki Çalıştay Yapıldı

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA’ya yaptığı açıklama-
da, Bakanlık tarafından 2023 Eğitim 
Vizyonu kapsamında, çağın ve gele-
ceğin becerileriyle donanmış ve bunu 
insanlık hayrına kullanabilen, bilime 
sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, 
nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirilmesi 
amacıyla çalışan kurumlara rehberlik 
etmek için çalıştaylar düzenlendiğini 
belirtti.  

Din ve Ahlak Alanlarıyla İlgili Sorular Hakkında Rehberlik Yapmak Amacıyla
 Akademisyenlerin Değerlendirmelerinin Yer Aldığı Videolar Hazırlandı 

Din ve Ahlak Konularıyla İlgili Merak Edilen 
Sorulara Videolu Yanıt “Soru-Yorum Projesi”
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Bu çerçevede “Din ve Ahlak Eğitim 
Öğretimi Vizyon Belgesi” oluşturulması 
ve belirlenen hedef kapsamında mü-
zakerelerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
İstanbul’da 115 din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersi öğretmeni, Ankara’da ise 
36 akademisyenin katılımıyla çalıştay 
düzenlendiğini hatırlatan Yılmaz, mü-
zakereler sonucunda belge ve eylem 
planı hazırlandığını belirtti.   Yılmaz, bu 
belge ile çalıştay raporlarından hare-
ketle öğrencilerin din ve ahlak alanla-
rındaki soru ve sorgulamaları hakkında 
rehberlik yapmak, bilgilerini geliştir-
mek amacıyla videolar hazırlandığına 
işaret ederek “Bu programda hem gençlerimizin hem meslektaşlarımızın 
cevaplarını bulmakta zorlandığı, özellikle gençlerimizin zihninde oluşan 
pek çok soruya alanında uzman akademisyen hocalarımızla birlikte ce-
vap arıyoruz.” diye konuştu.  

“Vazifemiz, Tatmin Edici Cevaplar Vermektir”

Bu sorgulamaları, inanç eylemi körü körüne bir bağlanma olmadığı için olumlu karşıladıklarını vurgula-
yan Yılmaz, şunları kaydetti:   “O sorgulamalar gençlerin daha bilinçli bir şekilde öğrenmesini ve inandık-
larını da pekiştirmesini sağlıyor. Bizim vazifemiz, gençlerimizin bu sorgulamalarına tatmin edici cevaplar 
vermektir. Yaşadığımız çağda insanların her şeye çok hızlı şekilde ulaşmak istediği bir dönemde, bizler de 

gençlerimizin zihninde oluşan sorulara mümkün olduğunca çok 
hızlı ve kolay ulaşılabilir cevaplar hazırladık. Gençlerimizi ve ilgi 
duyan herkesi Genel Müdürlüğümüzün YouTube kanalındaki bu 
buluşmaya davet ediyorum.”  
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Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında Öğret-
men ve Okul Yöneticilerinin Meslekî Gelişimlerinin Yeniden Yapılandırılması hedefiyle 

 Í İmam hatip okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meslekî bilgi, beceri, tutum ve değer-
ler alanındaki gelişimlerine katkı sunmak, 

 Í Eğitim-öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak, 

 Í İmam hatip okulları arasındaki iş birliğini ve iletişimi güçlendirmek, 

 Í Tecrübe ve örnek uygulama paylaşımıyla eğitimdeki ulusal standartları yakalamak 

 Í İmam hatip okullar iyi örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “İmam Hatip Okulları Eğitim 
Yöneticiliği Vizyon Seminerleri” Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın da katılımıyla Adana, Mersin ve 
Osmaniye illerinde yapıldı.   

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen seminere Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’ın yanı 
sıra daire başkanları, Adana, Mersin ve Osmaniye il millî eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube 
müdürleri, imam hatip okullarının yönetici ve öğretmenleri katıldı.    

Seminerde konuşan Genel Müdürümüz 
Nazif Yılmaz, eğitim yöneticilerin üzerin-
de büyük görev ve sorumluluklar oldu-
ğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız, bize milletin emanetidir. Bu 
emanete en güzel şekilde sahip çıkmak 
için biz öğretmen ve idarecilerin çok bü-
yük görev ve sorumluluğu bulunuyor. Her 
okul müdürümüz, okula kayıt yaptırdığı 
andan itibaren mezuniyetine kadar her 
öğrenciyle yakından ilgilenmelidir. Mezun 

ettiği öğrencisinin nereye gittiğini veya nereye yerleştiğini bilmelidir. Okul müdürü binayı bekleyen değil; 
güzel bir okul iklimi oluşturabilen, öğretmenini, öğrencisini, velisini dinleyerek onlara güven verebilen, 
öğretmenlerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabilen kişidir. Dolayısıyla okula bir değer katmaya-
caksınız vebal altında kalırsınız.” diye konuştu. Okul müdürlerinin, ardından iyi bir iz, bir eser bırakarak 
ancak bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebileceklerini dile getiren Yılmaz, “Biz de ‘okul müdürü-
nün bıraktığı bir iz var mı, hangi eseri bırakmış’ diye ona bakarız. Öğrenciler için bazen bir selamın bile 
çok kıymeti vardır. Onlara ilgi, alaka göstermeli ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için çaba 
göstermeliyiz. Özellikle LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize daha çok destek olmalıyız.” ifadelerini 
kullandı.      

Seminerin daire başkanları oturumunda ise Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Abdülhalik 
Baş, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Ahmet İşleyen, Uluslararası Eğitim ve Öğretim 
Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir, İzleme ve Değer-
lendirme Daire Başkanı Yusuf Akbaş, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire 
Başkanı İhsan Erkul kendi daireleri tarafından yürütülen faaliyet ve projeleriyle ilgili birer sunum yaptılar. 

Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri Adana, Mersin ve Osmaniye’de 
Gerçekleşti

İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği 
Vizyon Seminerleri
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce başlatılan “Oku-Yorum” Okuma Kül-
türünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 3 bine yakın imam hatip okulundan yaklaşık 200 bin 

öğrenci, okudukları kitapları, yüz yüze veya dijital ortamda müzakere edecek.    

Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projeyi, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını sürecinde ekran karşısında uzun süre vakit geçirmek durumunda kalan öğrencileri kitap 
okumaya teşvik etmek için hazırladıklarını belirtti.  

Proje kapsamında çocukların okuma kültürünün geliştirilmesi, okuduğunu anlama ve yorum yapma yete-
neklerine katkı sağlanması ile okullara kitap desteği verilerek kütüphanelerin zenginleştirilmesinin amaç-
landığını bildiren Yılmaz, bu kapsamda okullarda bir rehber öğretmeni ve öğrencilerden birinin liderlik 
yaptığı 10 kişilik takımların oluşturulduğunu söyledi. Yılmaz, her okulun istediği kadar takım kurabildiğine 
işaret ederek, “Öğrenciler okudukları kitapları her ayın sonunda şartlara göre yüz yüze veya dijital ortam-
da toplanıp öğretmenleriyle müzakere edecek. Diğer takımlarla okudukları kitapları değişecek, kitaplar 
hakkında yarışacaklar.” diye konuştu.  

Okullarımıza Kitap Alımında Finansal Destek Veriyoruz

Proje kapsamında 1000 okulda 100 bin öğrenci-
nin yer aldığı 10 bin kitap okuma takımı kurmayı 
amaçlandığını ancak beklenilenden çok fazla ta-
lep olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: “2 
bin 727 okul başvuru yaptı ve 19 bin 730 kitap 
okuma takımı oluşturuldu. Bu yüzden projeyi iki 
aşamada yapmayı planladık. Şubattan hazirana 
kadar birinci dönem, eylülden Ocak 2022’ye ka-
dar ikinci dönem olmak üzere güçlü bir okuma 
programı gerçekleştiriyoruz. Proje ilk dönem ülke 
genelinde 1511 okulda 116 bin 230 öğrencinin 
yer aldığı 11 bin 623 takıma uygulanacak. Proje 
tamamlandığında inşallah 197 bin 300 öğrenci 
ve 19 bin 730 öğretmene ulaşılmış olacağız.”  

Yılmaz, öğrencilerin, okumak istedikleri kitapla-
rın listelerini Genel Müdürlüğün internet sitesinde 
yer alan Kalite Takip Sistemi’ne gönderdiklerini 
belirterek, “Biz de okullarımıza kitap alımında 
mali destek vereceğiz. Böylece kitap okuma ta-
kımı kurmak okuldan, o takımlarda okutulacak 
kitaplara ait mali desteğin yarısı bizden. ‘Bir kitap 
sizden, bir kitap bizden’ şeklinde olacak. Böylece 
birbirini geliştiren bir projeyle okuma zenginliğini 
sağlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İmam Hatip Öğrencileri “Oku-Yorum” Projesiyle
 Kitap Okumak İçin Yarışacak

“Oku-Yorum” Projesi Kapsamında, 3 Bine Yakın İmam Hatip Okulundan 
Yaklaşık 200 Bin Öğrenci, Okudukları Kitapları, 
Yüz Yüze veya Dijital Ortamda Müzakere Ediyor
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Anadolu İmam Hatip Liseleri / İmam Hatip Ortaokulları

Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP)

Günümüzde, değişimler ve gelişmeler dinamik bir süreç içerisinde hızla devam etmektedir. Eğitim sistem-
leri ve okullar da bu değişim, dönüşüm ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde 
yönetilmesi ise büyük oranda eğitim liderinin iletişim ve yönetişim becerilerine bağlıdır. Bu çerçevede 
Genel Müdürlüğümüz tarafından “Yönetici Gelişimi Planı” (YÖGEP) hazırlanmıştır. 

1- Eğitim yönetiminde temel sorun alanları 

Kurumda etkili ve pozitif bir iletişim süreci oluşturma, problem çözme teknikleri, çatışma, risk ve kriz yö-
netimi, öfke ve stres ile başa çıkma yolları. 

2- Kültür ve medeniyetimizde geçmişten günümüze öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarımız ve bu kurum-
larda yetişen insan kaynağının özellikleri 

3- Güçlü ve olumlu kurum iklimi ve rutin oluşturma. 

4- Eğitime adanmış bir hayat yaşayan eğitim yöneticilerimizin vefakârlık bağlamında ziyaret edilmesi, 
görüş ve önerilerinden, bilgi, birikim ve tecrübelerin-
den yararlanılması 

5- Kapsayıcı eğitim 

Dezavantajlı çocukların gereksinimlerine yanıt vere-
cek biçimde fark yaratan etkili yönetim süreçleri 

6- Millî birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden unsurlar 
ile DEAŞ ve FETÖ gibi din istismarı yapan oluşum-
lara yönelik farkındalık oluşturma bağlamında okul 
yöneticilerinin rolü 

7- Kültür ve medeniyetimizin eğitim ve yönetim an-
layışını yansıtan klasik eserlerden ve temel metinler-
den seçilen bölümlerin okunması, değerlendirilmesi 
ve özgün düşüncelerin tespiti 

8- Türkiye ve dünyada “etkili okul”, “iyi okul”, “ken-
dini yenileyen okul”, “okul geliştirme” projeleri/uy-
gulamaları/modelleri

konulu eylem planı toplantıları illerimizdeki Anadolu 
imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları ida-
recilerinin katılımıyla Mart 2021’de gerçekleştirildi.

Yönetici Gelişim Programı
DKAB Öğretmen Gelişim Programı
Öğretmen Gelişim Programı 
YÖGEP, DÖGEP, ÖGEP Mart Ayı Faaliyetleri Gerçekleştirildi
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP)

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmenlerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı”   (DÖGEP) kapsamında 

1- Ülkemizin din eğitimine, ilmî, tarihî ve kültürel mirasına katkıda bulunan bilim insanlarının ve öncü 
şahsiyetlerin biyografileri  

2- Uluslararası ölçekte öne çıkan eğitim politikaları ve sistemleri ile din eğitimi politikaları ve uygulama-
ları 

3- Din öğretiminde özgün çalışması, örnek uygu-
laması, bilgi ve birikimi olan öğretmenlerle tecrübe 
paylaşımı 

4- Din eğitimi ve öğretiminde eğitim yöntemi olarak 
drama, eğitsel oyunlar ve etkinlikler 

5- Dezavantajlı ve risk altındaki öğrencilere yönelik 
rehberlik çalışmalarında DKAB öğretmenlerinin rolü 

6- Millî Eğitim Bakanlığı mesleki gelişim programları, 
hizmet içi eğitim faaliyetleri ve başvuru süreci Yüksek 
lisans/doktora, uzaktan eğitim, sertifika programları 
ve açık öğretim gibi kişisel ve mesleki gelişim imkân-
ları Kişisel ve mesleki gelişim için “kişisel öğrenme 
ağı” oluşturma 

7- Öğrenciyi tanıma teknikleri (Anket, görüşme, göz-
lem, problem tarama listesi, öz değerlendirme, akran 
değerlendirme, öğrenci gelişim dosyası, sosyogram 
vb.) 

8- Eğitimde ödüllendirme stratejileri ve geri bildirim

konulu eylem planı toplantıları Mart ayında gerçek-
leştirildi. 
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Anadolu İmam Hatip Liseleri / İmam Hatip Ortaokulları

Öğretmen Gelişimi Programı (ÖGEP)

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlikleri” bağlamında öğretmenlerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından “Öğretmen Gelişim Programı” 
hazırlanmıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı “Öğretmen Gelişim Programı” Mart ayı

KİŞİSEL GELİŞİM 

1- Örnek çalışmalarıyla ilham veren ve iz bırakan eğitimcilerimiz 

2- Bilimsel araştırma yöntemleri; veri toplama, analiz ve yorumlama

3- Eleştirel düşünme, analiz, sentez, yorumlama ve değerlendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerin ka-
zandırılması

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

5- Okulda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

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

MESLEKÎ GELİŞİM 

1- Konu temelli öğretim yöntem ve teknikleri müza-
kereleri 

2- Branş ve konu temelli akademisyen, bilim, sanat ve 
spor insanları ile iş birliği 

3- Alan bazlı öğretim programı incelemeleri

4- Çocuk ve genç psikolojisi, ergenlik dönemi ve so-
runları, ergenlerle etkili iletişim 

5- Öğrenciyi tanıma teknikleri. (Anket, görüşme, göz-
lem, problem tarama listesi, sosyogram vb.) 

6- Protokol ve resmi yazışma kuralları

konulu eylem planı toplantıları illerimizdeki Anado-
lu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında 
görevli tüm branşlardan öğretmenlerimizin katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurum-
ları Yönetmeliği çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve il ve ilçe müftülükleri iş birliği ile 2014’ten 

itibaren imam hatip ortaokullarında uygulanan “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesiyle eğitim gören 
öğrencilerin merkezi sınavla farklı okul türlerine yerleşme imkanı bulmanın yanı sıra bilimsel projelerdeki 
başarılarıyla da göz doldurduğunu belirtti. 

Projede, örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimi 
ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesinin 
amaçlandığını belirten Yılmaz, aynı zamanda mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki geli-
şimlerinin desteklenmesinin de hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.   Yılmaz, “Proje ile öğrencilerin, 
Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmesi ve ana konularını bilmesi, ahlaki sorumluluklarının bilincinde olması, sene 
kaybı yaşamadan, örgün eğitimden ve akranlarından uzakta kalmadan bir üst öğrenime hazırlanması 
bekleniyor. Ayrıca öğrencilerin düşünen ve tartışabilen, sosyal ilişkileri gelişmiş ve evrensel değerlere sa-
hip bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.” diye konuştu.  

Milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerin içselleştirilmesinde Kur’an ayetlerinin anlamından ve 
hafızlık eğitiminin kazanımlarından faydalanılan projede öğrencilerin, güçlü hafıza ve güçlü öğrenme be-
cerisi kazanarak gelecekteki kariyerlerine adım adım ilerlediklerini vurgulayan Yılmaz, “Projede, öğrenci-
lerin çalışma disiplini, zaman yönetimi gibi becerileri pekiştiriliyor, öğrenciler okul ortamından, aileden ve 
sosyal çevreden uzun süre uzak kalmadan hafızlık eğitimini tamamlıyor.” ifadelerini kullandı.  

Fen ve Sosyal Bilimler Alanlarında Kendini Geliştiren Hafız Öğrenciler

Türkiye genelinde “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesi kapsamında, 47 proje imam hatip ortaokulu, 
147 projenin uygulama usul ve esaslarına göre takibi yapılan imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam-
da 194 imam hatip ortaokulu bulunduğuna dikkat çeken Nazif Yılmaz, şöyle konuştu:  

“2021’de 1989 hafız öğrenci ile eğitim öğretim devam ediyor ve hafız öğrenci sayısı giderek artıyor. 
2019-2020 öğretim yılı Liselere Geçiş Sınavında (LGS) tam puan alan ve yüzde 1.5’lik dilimde bulunan 
40 hafız öğrenci, proje kapsamında yer alan imam hatip ortaokullarından mezun oldu. Türkiye genelinde 
derece elde eden birçok hafız öğrenci, merkezi sınavla farklı okul türlerine yerleşme imkanı buldu. Hafız 
imam hatip ortaokulları, LGS okul ortalama puanları ile bulundukları il ve ilçelerde ilk üç derecede yer 
alarak kitlesel başarıları ile de göz doldurdu.”  

Yılmaz, “Ayrıca TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Türkiye dereceleri, TÜBİTAK 
Asya Bölge Finali Türkiye dereceleri, TEKNO-
FEST Türkiye dereceleri, Uluslararası MEB Ro-
bot Yarışması Türkiye dereceleri, Geleneksel 
Okçuluk Yarışması Türkiye dereceleri gibi fen, 
sosyal ve sportif alanlarda hafız öğrenciler, 
büyük başarılara imza atıyor. Hafız öğrencile-
rimiz, örgün eğitimle birlikte akademik, sosyal 
ve ruhsal gelişimlerini de sürdürüyor.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi 
Öğrenci Başarılarımız

“Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” Projesinde Yer Alan Öğrenciler, 
Bilimsel Başarılarıyla da Göz Doldurdu 
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eği-
tim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile birlikte İstanbul’un farklı ilçelerindeki çeşitli imam hatip 

okullarını ziyaret etti. 

Genel Müdür Nazif Yılmaz, programı kapsamında ilk olarak Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Ulus-
lararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Okulun faaliyetleri hakkında bilgi alan Yılmaz, öğ-
rencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Yılmaz daha sonra MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile birlik-
te Sancaktepe Teknoloji İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları incelediler. Daha sonra 
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Genel Müdür Yılmaz ve Bilgili, burada 
öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler.

Pendik’deki programın ardından Şile ilçesine geçen Genel Müdür Yılmaz ve Bilgili, Şile Anadolu İmam 
Hatip Lisesini ziyaret ederek istişarelerde bulunarak çeşitli değerlendirmelerde bulundular.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Saha Çalışmaları Kapsamında 
İstanbul’da Çeşitli İmam Hatip Okullarını Ziyaret Ederek 
İstişarelerde Bulundu        

Genel Müdürümüz Yılmaz’ın, 
İstanbul’da İmam Hatip Okulları Ziyareti
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MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen “İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği 
Vizyon Seminerleri” Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, daire başkanları ile Kilis, Kahraman-

maraş ve Hatay il millî eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yönetici ve öğretmen-
lerin katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleşti.    

Makamlar Gelip Geçicidir, Kalıcı Olan Bıraktığınız Eserdir

Seminerin açılışında konuşan Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, okul müdürlerinin yanı 
sıra öğretmenlerin çok büyük sorumlulukları olduğunu belirterek, “Her şeyden önce bize emanet edi-
len çocukların üzerimizde hakkı 
var. Çocuğunu bu okullarımıza 
gönderen ailelerin yine bizim 
üzerimizde hakkı var çünkü 
bizden büyük beklentileri var. 
Medeniyetimizin yeniden inşa 
ve ihyası için bu güzide kurum-
larımızın taşıdığı bir misyon var, 
dolayısıyla ümmetin üzerimiz-
de hakkı var. Devletin, milletin 
yanı sıra Allah’ın da bu konuda 
bizim üzerimizde hakkı var. Bir 
okul müdürü veya bir öğretmen eğer görevini layıkıyla yerine getirmezse bütün bu hakları ihlal etmiş olur, 
bunun da vebali çok büyüktür.” ifadelerini kullandı.   

İmam hatip okullarında eğitim alan öğrencilerin hem İslami ilimlerde hem de fen ve sosyal bilimlerde iyi bir 
yere gelmesi için büyük çaba gösterdiklerini dile getiren Yılmaz, “İmam hatip okullarımız dünyaya model 
olmuş kurumlardır. Medeniyetimizin ihyası için çocuklarımıza Kitap’ın ayetlerini kâinatın ayetleriyle birlikte 
çok iyi kavratmamız gerekiyor. Taşıdığımız misyon bunu gerektiriyor. Bu bakımdan öncelikle öğrencileri-
mizin gönlüne dokunmamız lazım çünkü öğrenci bilgiyi bir şekilde edinebilir. İşte burada da öğretmenlere 
büyük görev düşüyor. Dolayısıyla makamlar gelip geçicidir, kalıcı olan bıraktığınız eserdir. Geride nasıl bir 

eser bırakırsanız onunla anıla-
caksınız.” diye konuştu.   

Seminerin Daire Başkanla-
rı Oturumu’nda isei Daire 
Başkanlarımız Ahmet İşleyen, 
Mustafa Yıldız,  Uğur Tecir, Yu-
suf Akbaş, İhsan Erkul kendi 
daireleri tarafından yürütülen 
faaliyet ve projeleriyle ilgili bi-
rer sunum yaptılar.     

İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği 
Vizyon Seminerleri

Kilis, Kahramanmaraş ve Hatay’da Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin
 Katılımıyla “İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği 

Vizyon Seminerleri” Gerçekleşti
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, Eğitimde Rehberlik ve Destek-
leme Modeli (ERDEM) kapsamında yürütülen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Dini 

Danışmanlık ve Rehberlik Yeterlikleri projesinde yer alan öğretmenlere Katılım Belgesi verdi.    

Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığınca düzenlenen programa Genel Müdür Nazif Yılmaz’ın 
yanı sıra daire başkanları Uğur Tecir ve Ahmet İşleyen ile projede görev alan millî eğitim uzmanları ve 
öğretmenler katıldı.   

Belge takdiminde konuşan Genel Müdür Nazif Yılmaz; 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, öğretmenle-
rin mesleki gelişimlerini sürekli desteklediklerini belirterek, “Bu proje ile 9 üniversiteden alanında uzman 
19 akademisyenle bir çalışma 
planladık. Gençlik psikolojisi, 
gençlerin sosyolojisi, güncel 
meseleler, gençlerin içinde bu-
lundukları ergenlik problemle-
ri gibi konularda öğretmenle-
rimizin gelişimine yönelik bir 
çerçeve program hazırladık. 
Bu çalışmamıza 25 Ocak-13 
Şubat tarihlerinde Ankara’da-
ki 167 öğretmenimiz katıldı. 
Bunu bir paket program halin-
de başka illerimizde de uygu-
lamayı düşünüyoruz.”  dedi.   

Yılmaz, projenin öğretmenin mesleki gelişimini sağlamanın yanı sıra üniversitelerde din eğitimi veren ho-
caların da mezun ettikleri öğrencilerin sahada karşılaştıkları problemleri öğrenmelerine imkân tanıdığını 
söyledi.   

Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası “Kudüs: Senin Şehrin, Senin Hikâyen” adlı yarışmada final hikâyelerinin 
yer aldığı kitabın hediye edildiği ve Katılım Belgesi verilen öğretmenler, verilen eğitim sayesinde kendile-

rini geliştirdiklerini, öğrencilerle 
daha iyi iletişim kurabildiklerini 
dile getirerek bu eğitimin mes-
lek hayatlarında bir ışık olaca-
ğına inandıklarını kaydettiler. 

“ERDEM” Kapsamında Yürütülen DKAB Öğretmenlerinin 
Dini Danışmanlık ve Rehberlik Yeterlikleri Projesinde Yer Alan 
Öğretmenlere Katılım Belgesi Verildi 

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) 
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzce öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim programında, Klinik 
Psikolog Dr. Mehmet Dinç, “Salgın Öncesi ve Sonrası Psikolojik Dayanıklılık” konulu seminer verdi.   

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığımızca, Hedef 2021 projesi 
kapsamında okul koordinatörlerine yönelik çevrim içi olarak gerçekleştirilen seminerde, Klinik Psikolog 
Dr. Mehmet Dinç, “Zor Zamanlarda Öğretmen Olmak” çalışmasıyla ele aldığı konuları, öğretmenler 
salgın dönemindeki problemleri ve kazanımları aktardı.  

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün YouTube kanalından da canlı olarak yayımlanan seminere Daire 
Başkanımız İhsan Erkul ve Türkiye genelinde imam hatip okullarında görev yapan okul koordinatörleri 
katıldı.   

Salgın Öncesi ve Sonrası Psikolojik Dayanıklılık
Genel Müdürlüğümüzce Düzenlenen Eğitim Programında 

Öğretmenlere Psikolog Dr. Mehmet Dinç, “Salgın Öncesi ve Sonrası 
Psikolojik Dayanıklılık” Konulu Seminer Verdi
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığınca pansiyonlu 
okullara yönelik düzenlenen seminerin birincisi 16 ildeki pansiyonlu imam hatip liselerinin müdür 

yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti.   

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Daire Başkanı Abdülhalik Baş, pansi-
yonların sağladığı imkânlardan söz ederek öğrenciler için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan çalışmalara 
devam edilmesi gerektiğini söyledi. Baş, seminere ilginin yoğun olmasından dolayı katılımcılara teşekkür 
etti.     

Seminerde e-Ambar modülü tanıtımı, Pansiyon Bütçesi, Yatırım ve Donatım İşlemleri, Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk İş ve İşlemleri ile ilgili sunumlar yapıldı. Şube Müdürü Volkan Çetin’in e-Ambar modülünün 
kullanımına yönelik yaptığı sunumun ardından Şube müdürü Ömer Şengül “Parasız Yatılılık ve Bursluluk 
İş ve İşlemlerini”, Şube Müdürü Hüseyin Demirbaş ise donatım işlemlerini anlattı. Şube müdürü Oğuz 
Dömeke’nin Pansiyon Bütçesi’ne ilişkin sunumunun ardından sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Okul 
yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar, ilgili şube müdürlerinin verdikleri cevaplarla seminer sona erdi. 

Genel Müdürlüğümüz Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı 
Abdülhalik Baş, Pansiyon Yöneticiliği Semineri’nde Pansiyonlu 
Okul Müdür Yardımcılarıyla Bir Araya Geldi  

İmam Hatip Okulları Pansiyon 
Yöneticiliği Semineri  
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Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında, UNICEF Türkiye Temsilcisi Nona Zic-
herman, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve Bakanlığa bağlı diğer genel müdürlerin ka-

tılımıyla, UNICEF 2021-2022 Proje Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. UNICEF Türkiye Temsilcisi 
Nona Zicherman’ın çevrim içi olarak katıldığı toplantıya Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Araştırma-Ge-
liştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir de iştirak etti.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, çalışma planı önceliklerinin Ulusal Kal-
kınma Planı ve 2023 Vizyon Belgesi’ndeki hedeflerin doğrultusunda belirlenmesi gerektiğinin önemine 
değindi. Safran’ın konuşmasının ardından 2021-2022 dönemi Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF çalışma 
planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Taslak çalışma planında; “Kapsayıcı Eğitim Politikaları”, “Yenilikçi Öğrenme Ortamları ve Materyalleri”, 
“Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Destek Mekanizmaları”, “Eğitim Çalışanlarının Kapasitelerinin Güç-
lendirilmesi”, “Kanıta Dayalı Politika Güçlendirme”, “Kovid-19 Eğitim Destekleri”, “Farkındalık ve En 
Savunmasız Çocuklar için İletişim”, “Eğitime Erişimi ve Eğitimi Tamamlamayı Destekleyen Programlar”, 
“Ergen ve Gençlere Yönelik Beceri Geliştirme Programları” ve “Kaliteli Yaygın Eğitim Fırsatları” başlıkları 
yer aldı.

Toplantıda, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ait biri bağımsız, ikisi de paydaş genel müdürlüklerle 
birlikte yürütülmek üzere üç proje için yürütme kararı alındı. Bağımsız olarak yürütülecek projeyle, imam 
hatip liselerinde akademik başarının artırılması, okullar arasında akademik farklılıkların azaltılması, de-
zavantajlı bölgelerdeki okul ve öğrencilere akademik destek sağlanması hedeflendi.

UNICEF’ten Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 
Üç Projesine Onay

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Başkanlığında 
UNICEF 2021-2022 Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi   
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Genel Müdür Nazif Yılmaz’ın “Kudüs Senin Şehrin Senin Hikayen” Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası 
Kısa Hikaye Yarışması Final Hikayelerinin yer aldığı eser önsözüdür: 

Bizim Şehrimiz, Bizim Hikâyemiz

Kudüs’ün hikâyesi insanlığın hikâyesidir. Peygamberlerin ve mü’minlerin hikâyesidir. Yeryüzünde ilk ma’bed 
olan Kâbe’den sonra Allah’a ibadet niyetiyle inşa edilen ve Kur’an’ın ifadesiyle etrafı mübarek kılınan 
Mescid-i Aksa’nın yer aldığı şehirdir Kudüs. 0, semânın kapılarının arza açıldığı, insanlığın hidayet rehberi 

Nebîler şehridir. Kudüs; ilmin ve hikmetin, âlimlerin ve 
velilerin, mürşidlerin ve gönül erlerinin, âbidlerin ve 
zâhitlerin, mücahitlerin ve murabıtların şehridir.

Orada yaşadı Hz. İbrahim ve yakınındaki el-Halil şeh-
rinde kavuştu Rabbine... Orada doğdu ve mekân tuttu 
Hz. İshak ve orada vefât etti Hz. Yakup ve Hz. Yusuf 
Peygamberler. O beldede gençliğini yaşadı ve yetişti 
Hz. Lut, sonra da oldu kavmine peygamber. Hz. Musa 
ve Hz. Harun Peygamberler onun hasretiyle yaşadı ve 
vefat ettiğinde hemen yakınına defnedilmesini istedi 
Musa Peygamber. Onu almak için Talut’un ordusunda 
savaştı Hz. Davud ve sapan taşıyla zâlim Calut’u yere 
serdi. Ve onun sapanı Kudüs’te mazlumların müca-
delesinin sembolü oldu. Mescid-i Aksa’yı cinlere inşa 
ettirdi ve şehri mamur etti Hz. Süleyman. Orada şehit 
edildi Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya. Annesi Hanne’nin 
Mescid-i Aksâ’ya hizmete ve Allah’a kulluğa adanan 
mübarek kızı idi Hz. Meryem ve iffetin, güzel ahlâkın 
sembolü oldu Kudüs’te. Orada dünyaya geldi Hz. İsa 
ve oradan yükseldi semâya. Son Nebi, İki Cihan Gü-
neşi Sevgili Peygamberimiz namaz kılarken ona yönel-
di Mekke’de ve bir süre Medine’de. Orada oldu yüz 
yirmi dört bin peygambere İmâmu’l-Enbiyâ ve oradan 

yükseldi Miraç’a. Teşvik etti ümmetini Mescid-i Aksâ’yı ziyarete ve gidemese dahi kandillerini yakmaya...

Biz de istedik ki Kudüs’ün kandilleri hem Mescid-i Aksâ’da hem de yüreklerimizde hep yansın. Sönmesin 
oradaki umut. Umut olsun murabıtlara, umutlarımız. Güç versin mücahitlere hikâyeleriniz. Kudüs bizimdir, 
biz Kudüs’üz. Mazlumların sembolü oldu Kudüs. Zulme karşı dik duruşun ve mücadelenin sembolü oldu 
Kudüs. Bütün bir beşeriyetin, siyonizme ve onun uşaklarına direnişin sembolüdür Kudüs. İslam dünyasının 
imtihanı, Müslümanlarının gerçek liderlerinin turnusolüdür Kudüs. Davos’ta “one minute” çıkışıyla “Dün-
ya 5’ten büyüktür” diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cümleleriyle dile gelen milletimi-
zin yürekten haykırışının ve sahiplenişinin de şâhididir Kudüs. Velhâsıl, Kudüs bizim şehrimizdir ve bizim 
hikâyemizdir. Bu nedenle, onun uğrunda mücadele eden bütün mü’minler, mücâhitler, murabitlar, Mavi 
Marmara’nın şahitleri ve şehitleri ve dahi bugün onun hikâyesini yazarak sevgisini yüreğinde taşıyan öğ-
rencilerimiz Kudüs’ün aziz hatırasını nesiller boyunca yaşatacaktır.

Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası “Kudüs Senin Şehrin Senin Hikâyen” 
Konulu Hikâye Yarışmasında Dereceye Giren İlk 30 Eser Kitaplaştırıldı

Kudüs Senin Şehrin Senin Hikâyen
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Burak Tukaddes Mekânları Tanıtma ve Kültür Der-
neği ve ÖNDER İmam atipliler Derneği olarak Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında Senin Şehrin, Senin 
Hikâyen” adıyla; öğrencilerimizde inancımız, tarihimiz ve kültürümüzde Kudüs’ün yeri ile ilgili farkında-
lık oluşturmak, onları Kudüs hakkında araştırma yapmaya teşvik etmek ve onların bu konuda bilgilerini 
zenginleştirmelerini sağlamak, düşüncelerini kaleme aktararak yazma becerilerini geliştirmelerine katkı 
sağlamak amacıyla Kudüs konulu hikâye yarışması düzenledik. Yarışmaya kaleme almış oldukları eser-
leriyle katkı sunan, Kudüs dâvası adına sadırlarındakini satırlara döken öğrencilerimize, dereceye girip 
girmediklerine bakmaksızın İslam’ın değerlerine sahip çıkışları noktasındaki hassasiyetlerinden ötürü en 
kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

Yüreğinde Kudüs sevdâsı olan herkesi selamlıyor, “Kudüs Senin Şehrin, Senin Hikâyen” yarışmasının dü-
zenlenmesinde emeği geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, DÖGM, BURAK ve ÖNDER ekibin-
deki bütün kardeşlerimize, ayrıca eserin yayımlanmasında çaba gösteren değerli dostlarımıza çok teşek-
kür ediyorum. 

Dr. Nazif YILMAZ 
Millî Eğitim Bakanlığı

Din Öğretimi Genel Müdürü
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2023 Eğitim Vizyonu Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Ve Beceri Destekli 
Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Kurulan Materyal Sitemiz Yenilendi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından tüm Türkiye’den 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılımın 
gerçekleştirdiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediği Siber Zekâ Bilgi Yarışması tamamlandı. 

10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise katego-
risinde ise ilk 50 öğrenci listeye girmeye hak kazandı.  

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Farkındalık etkinlikleri kapsamında düzenlenen Siber 
Zekâ Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerini 
arttırmak hedeflenmiştir. Gençlerin bu alanda yeterlilik kazanarak: “Siber Güvenlikte Milli Ruh” sloganıy-
la gelecekte ulusal siber güvenliği emanet edecek bireyler olması amaçlanmıştır. Gelecekte ulusal siber 
güvenliğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu alanda yeterlilik kazanmasına dönük Siber Zeka Bilgi 
Yarışması’na bir milyona yakın öğrenci katılmış ve imam hatip okulu öğrencileri ilk sıralarda çok büyük 
başarılara imza atmıştır.

Siber Zekâ Bilgi Yarışmasındaki başarısıyla gurur duyduğumuz öğrencilerimizi, ailelerini ve bu başarıda 
emeği geçen bütün öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

Siber Zekâ Bilgi Yarışması
İmam Hatip Okulu Öğrencilerimizin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi

Siber Zekâ Bilgi Yarışmasındaki Başarısı

ÖĞRENCİ ADI-SOYADI İLİ OKULU 
Furkan Solak             Osmaniye  Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu 
İbrahim Karakaya   Çorum   Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 
Başak Ordo              Kars       Şeyh Şamil İmam-Hatip Ortaokulu 
Nevin Derinsu         Iğdır   Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu 
Zeynep Reyyan Şahin      Sivas      Kangal İmam Hatip Ortaokulu 
Zeynep Betül Bilen          Hatay  Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 
Muhammed Enes Yılmaz          Konya    Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu 
Azranur Öç            Batman TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Yusuf Sait Erilli            İstanbul      Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu 
Ahmet Yasir Karaca          Nevşehir    Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu 
Yusuf Yusufoğlu               Gaziantep Adil Teymur Imam Hatip Ortaokulu 
Azra Akkuş                       Konya M.Ali Atiker İmam Hatip Ortaokulu 
Nurgül Kaya                      İstanbul Abdurrahman Gazi İmam Hatip Ortaokulu 
Mehmet Ali Tamer                      Malatya Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu 
Muhammed Fatih Yılmaz                            İstanbul Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu 
Zehra Yılmaz                                           Batman Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Bahar Özdoğan                                 Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan AİHL 
Abdüssamed Doğan                               İstanbul Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Melike Selin Nayiş                         İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İHL 
Yasin Çakır                        İstanbul Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Muhammet Şahin Adibaş Zonguldak Şehit Gökhan Esen AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 
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Erzurum’da Pir Ali Baba tarafından 500 yıl önce başlatılan “1001 Hatim” geleneğine Erzurum İl Millî 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde eğitim gören 

öğrenciler de katıldı.   

Erzurum İl Müftülüğü tarafından yürütülen “1001 Hatim” programına Erzurum’daki 44 imam hatip or-
taokulu ve 23 Anadolu imam hatip lisesinde eğitim gören toplam 4 bin 673 öğrenci tarafından 1.350 
hatim okundu. Yaklaşık bir ay süren hatim okumaları öğrencilerden ve velilerden büyük ilgi gördü. Ana-
dolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel “1001 
Hatim” okumalarına öğrencilerin gösterdiği ilgi büyük takdir topladı.

Programa okudukları hatimlerle destek olan öğrencilerimize İl Müftülüğü tarafından katılım ve takdir 
belgesi verildi.

1001 Hatim Geleneği

1001 Hatim duasını, Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde ikamet eden Pir Ali Baba: “Eğer her yıl 1001 
hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden korur” diyerek başlattı. Pir Ali Baba ayrıca, sa-
hibi bulunduğu 8 köyden 4’ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfetti. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarına kadar süren 1001 hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olmuşsa da bu gelenek 
487 yıldır devam etmiştir. Erzurum’da babasının ölümü üzerine 26 yaşında Müftü olan Muhammet Sadık 
Solakzade (1882-1960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunmuştur.

“1001 Hatim” Geleneğine Erzurum İli İmam Hatip Ortaokulları ve İmam 
Hatip Liselerinde Eğitim Gören Öğrencilerden Yoğun Katılım Gerçekleşti

1001 Hatimlere İmam Hatip Okulu 
Öğrencilerinden Büyük Destek
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81 İl ve İlçelerimizdeki İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Öğrencilerine Verilmek Üzere, 
TYT-AYT Kaynak Kitap Setleri Ücretsiz Olarak Teslim Edilmeye Devam Etti

Anadolu imam hatip liseleri için; De-
niz Feneri’nin katkıları, ÖNDER İmam 
Hatipliler Derneği Genel Merkez’in or-
ganizasyonu ve ÖNDER Malatya, Sa-
karya ve Siirt İmam Hatipliler Derneği İl 
Başkanlıkları aracılığıyla; TYT-AYT soru 
kitaplarının ücretsiz olarak öğrencilere 
ulaştırılması için kitap setleri Anadolu 
imam hatip liselerinin müdürleri, idare-
cileri ve ilgililere teslim edildi.

“İyilik Okulu” protokolü çerçevesinde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 
ve Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi’nin çalışmasıyla ilk etapta üni-
versiteye hazırlanan 12. sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi ve sonrasında 
9., 10. Ve 11.sınıf  öğrencileri için hazırlanmış yardımcı kaynak kitaplar 
Anadolu imam hatip lisesi müdürlerine teslim edildi.

AİHL Öğrencilerine TYT-AYT 
Kaynak Kitap Setleri Ücretsiz Olarak Ulaştırıldı

12. Sınıf Öğrencilerine Verilmek Üzere, TYT-AYT Kaynak Kitap Setleri 
Ücretsiz Olarak Teslim Edilmeye Devam Etti
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Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen “Hafızlık ve Kur’an-ı Ke-
rim’i Güzel Okuma Yarışması” kapsamında bölge finalleri yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamın-

da çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmalarda, adaylar bölge birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti. 
Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen “Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i 
Güzel Okuma Yarışması” kapsamında gerçekleştirilen elemelerde bölge birincileri belli oldu.

Hafızlık Yarışmasına Giresun’u temsilen katılan okulumuz öğrencisi Mert Beyaz Karadeniz Bölge Birincisi 
oldu. Türkiye geneli Kur’an kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmasının Karadeniz finali Ordu İlin-
de gerçekleştirildi. Ordu, Amasya, Bartın, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Rize, Samsun, 
Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak il birincilerinin katıldığı yarışmada, Giresun’u temsilen katılan Hafız 
Mert Beyaz birinci oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada hafızlar Kur’an’ı en güzel şekilde 
okumak için yarıştı. Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu Giresun’u temsil eden Örgün Eğitimle 
Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında Giresun İl Müftülüğü ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaoku-
lu’nda hocası Mahmut Şahin rehberliğinde hafızlığını tamamlayan Hafız Mert Beyaz bölge birincisi oldu.  

Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini teşvik etmek ve hafızlık yapan öğrencileri motive 
etmek amacıyla düzenlenen ve İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne,  Kırklareli,, Kocaeli, 
Sakarya, Tekirdağ, ve Yalova illerini kapsayan yarışmanın Marmara bölge birincisi ise Düzce- Mehmet 
Akif İnan Hafız AİHL öğrencisi Eslem Ersoy oldu. Marmara bölge birincisi olan Ersoy, 17 Mart 2021 
Çarşamba günü çevrimiçi düzenlenecek olan Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali’ne 
katılmaya hak kazandı.

Öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencimizin ailesini tebrik eder Türkiye finallerinde öğrencimize başa-
rılar dileriz.

Denizli-Merkezefendi Servergazi İHO Ege Bölgesi, Yunus Emre Yalçın

Ankara-Pursaklar Medine İHO İç Anadolu Bölgesi, A. Faruk Öz

Giresun-Merkez Giresun 15 Temmuz Şehitler İHO Karadeniz Bölgesi, Mert Beyaz

Düzce-Merkez Mehmet Akif İnan Hafız AİHL Marmara Bölgesi, Eslem Ersoy

 

Diyanet İşleri Başkanlığının Düzenlemiş Olduğu 
Hafızlık Yarışmasında Türkiye Finallerindeyiz

Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i 
Güzel Okuma Yarışması
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Haberim Nasıl Yayımlanır?
İmam Hatip Okulları İyi Örnekler internet sayfamızda ve SERENCAM yayını-
mızda haberinizin yayınlanması için aşağıda yer alan açıklamaların okunması ve 
bunlara göre hareket edilmesi gerekmektedir.

E-Posta

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

•  Haberi yapılarak okulun internet sayfasında yayınlanmalı

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

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

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

Haber Metni

• Türkçe dil ve anlatım kurallarına uygun olarak yazılmalı

• Haberi sadece özetleyen değil, detaylandıran açıklamalar içermeli

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

• Yazım hataları kontrol edilmeli

• Büyük/küçük harf kullanımına özen gösterilmelidir.

Fotoğraflar

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

• Etkinlik haberini destekleyici ve açıklayıcı nitelikte olmalı

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

• Bir başkasının mahremiyetini ifşa etmeyecek nitelikte olmalı

• Yiyecek ve içeceklerin tüketildiği kareler içermemeli

• Görüntü kalitesi açısında uygun olmalıdır.

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


DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okullarımızdan Haberler
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Konya’da bulunan Yaka Çumralıoğlu İmam Hatip Ortaokulu, koronavirüs döneminin fedakâr sağlık 
çalışanları için, Meram tıp Fakültesi Hastanesi girişinde ‘’Sağlık Çalışanlarına Minnettarız’’ adlı resim 

sergisi düzenledi.

Düzenledikleri sergi hakkında bilgi veren Yaka Çumralıoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet 
Başünal, “Okul olarak bu salgın ve sıkıntılı bir dönemde bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgı-
nında hayatlarını ortaya koyan özverili, fedakâr hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanan değerli sağlık 
çalışanlarımıza minnettarız. Bu kahramanlarımıza minnetimizi nasıl ortaya koyarız dedik. Bu doğrultuda 
Yaka ÇİHO olarak sağlık çalışanlarımıza minnetimizin yanında bir nebze de olsa moral motivasyonla-
rını arttırmak İçin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla ‘’Sağlık Çalışanlarına Minnettarız’’ 
adlı resim sergisi yaptık. Öğrencilerimizle, Müdür Yardımcımız H. Ali Kılınçel başta olmak üzere Gör-
sel Sanatlar Öğretmenimiz Afife Can ve diğer öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimize fikirlerimizi 
anlattık. İstişarelerle birlikte 50 resim ortaya çıktı. Meram tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. 
Tevfik Küçükkartallar’a fikrimizi açtık. Çok duygulandığını ifade etti. Hastane girişinde sergimizi açtık. 

Hastane çalışanları ve hastaneye gelenler tarafın-
dan oldukça olumlu geri dönüşler oldu. Bizim de 
amacımız sağlık çalışanlarına karşı bir farkındalık 
oluşturmaktı. Ayrıca uzaktan derslerin yapıldığı dö-
nemde öğrencilerimize farkındalık eğitimi vermekti. 
Bu zor süreçte öğrencilerimizle birlikte farkındalık 
yaratmak için yaptığımız bu çalışmada emeği ge-
çen herkese ve Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Tev-
fik Küçükkartallar nezdinde tüm sağlık personeline 
teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İmam Hatip Ortaokulumuzdan Sağlık Çalışanları İçin Sergi

Konya-Merkez
Çumralıoğlu İmam Hatip Ortaokulu
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“İyilik Kanımızda Var” sloganı ile İmam Hatip Okulları’nda başlatılan kan bağış kampanyası kapsamında 
Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğretmen ve velilerinden kısa sürede 130 ünite 
kan toplandı.

Covid19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyeye ulaşmasıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü, Önder İmam Hatipler Derneği ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen ‘İyilik Kanımızda Var’ 
kampanyası kapsamında Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda öğretmen, 
veli, mezunların katılımıyla kan bağışı kampanyası başladı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kurulan 
standlarda bilgileri alınıp, testleri yapılan vatandaşların daha sonra bağışları alındı.  

Farkındalık Oluşturmak İstedik

Antalya İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonunda kan bağışı kampanyası başlatıldığını bildirdi. Kepez Mahmut Celal Ökten Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde, öğretmen ve velilerle kan bağışının startını verdiklerini dile getiren Er, “ Kent gene-
lindeki tüm imam hatip okullarında bu projeye destek veriyoruz. Yüksek bir katılım olduğunu görüyoruz. 
Özellikle yeni tip Koron virüs(Covid19) sürecinde azalan kan stoklarımıza destek vermek anlamında bir 
farkındalık oluşturmak için başlangıcı bu okulumuzdan yaptık. ‘Kan ver can bulsun’ diyoruz” ifadelerine 
yer verdi.

130 Ünite Hedefliyoruz

Kepez Mahmut Celal Ökten Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Yılmaz Güney, Kızılay’la ortaklaşa 
düzenlenen kan bağışı kampanyasına gösterilen 
ilgiden memnun olduğunu kaydetti. Millî Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün des-
teklediği projeye lokomotif olma gayreti içinde ol-
duklarını dile getiren Güney, “ Oldukça iyi bir katı-
lım oldu. Katılım fazla olunca bazı velilerimizi başka 
lokasyonlara yönlendirdik. 130 ünite kan bağışı hedefliyoruz. 25 öğretmenimiz bağış yaptı. Mezun öğ-
rencilerimiz geldi. Pandemi kuralları çerçevesinde kampanyaya destek oluyoruz” diye konuştu.

Antalya-Kepez
Kepez Mahmut Celalettin Ökten AİHL
Kansızlığa Meydan Okuyoruz Çünkü Kanımızda İyilik Var
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin 
AB ve Türk Ulusal Ajansının 2020 teklif çağrısı döneminde Erasmus+ KA229 Stratejik Ortaklık ve 

KA101 Okul Eğitimi alanlarında 2 projesi kabul edildi. Öğrenci ve öğretmenlerine Avrupa yolu açıldı.

“Our Differencess Are Our Rıch” Adlı Erasmus+ KA299 Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında Litvanya, 
Romanya, Sırbistan, K. Makedonya ve Türkiye ülkelerinden 5 eğitim kurumunun  öğrenci ve öğret-
menleri  bir araya gelerek farklı kültürleri , değerleri, tarihi alanları, UNESCO Bilim Miraslarını, dünya 
medeniyetine katkı sağlayan bilim insanlarını ve yazarlarını tanımaya yönelik eğitim faaliyetleri aracı-

lığı ile, farklılıklarımızın zenginliği 
ve Avrupa Vatandaşlığı değerleri-
ni öğreneceklerdir. Aynı zamanda 
Erasmus+KA229  projesi ile eş 
zamanlı olarak aynı adla eTwin-
ning  projesi de yürütülmekte 
böylece yapılan çalışmalar daha 
geniş kitlelere ulaşmaktadır. Pro-
je kapsamında ki hareketliliklerin 
2021 yılı içinde yapılmaya baş-
lanması öngörülmektedir. 1 Ka-
sım 2020 tarihinde proje resmi 
olarak başlanmış, proje başlangıç 
toplantısı, logo ve afiş çalışmaları 
gerçekleştirilmiş ve eTwinning  fa-
aliyetleri yürütülmektedir.

“21. YY. Becerilerini Geliştiren Öğretmen Eğitimi” Adlı Erasmus+  KA101 Okul Eğitimi Projesi kapsa-
mında Kurum öğretmenleri mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında  Hollanda’nın Amsterdam kentinde 
‘Teknoloji İle Proje Temelli Eğitimler’ ve Finlandiya’nın Helsinki kentinde ise ‘Sınıfta Yeni Teknolojiler; 
eğitim uygulamaları, harmanlanmış öğrenme, ters yüz eğitim’ kurslarını alacaklardır. Eğitimlere 2021 
yılında başlanılması öngörülmektedir. Avrupa da alınan eğitimler okulda uygulanarak eğitim sürecine 
dahil edilecektir.

Kurum Müdürü Yaşar KESKİN, kuru-
mumuz 2016 yılında açılışından beri 
başarılı projeler e imza arttıklarını, 
Erasmus projelerinin yanı sıra Kar-
deş okul Projeleri, eTwinning projele-
ri yürüttüklerini; TÜBİTAK projeleri ve 
mesleki yarışmalar ile sportif alanlar-
da da başarılı olduklarını ifade etti.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi 2020’de 
Uluslararası Projeleri ile Fark Yarattı

Ankara - Yenimahalle
Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi
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Merkeze bağlı Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yaygın Anadolu İmam Hatip Ortaokulundaki öğ-
retmenler, pandemi nedeniyle okula devam edemeyen ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin 

derslerinden geri kalmamaları için 1,5 ayda onlara birinci döneme ait ders notları hazırladı. Araçlarla 
okuldan çıkış yapan öğretmenler, 6 köyde 514 öğrenciye ders notlarını ulaştırabilmek için köy köy, kapı 
kapı gezdi. İnternet erişimi olmayan ve dezavantajlı öğrencileri evlerinde ziyaret eden öğretmenler, don-
durucu soğuğa aldırış etmeden büyük fedakarlıkla öğrencilerine ulaştı.

Yapılan çalışmayla ilgili gazeteci-
lere açıklamalarda bulunan Muş İl 
Millî Eğitim Müdürü Enver Kıvanç,  
“Salgın sürecinde ulaşamayacağı-
mız öğrencimiz kalmayacak. Her 
öğrencimize ulaşacağız ve parola-
mız da şu olacak; başarmak için 
mazeret kabul etmiyoruz. Başarmak 
için mazeret yok diyoruz. İnterneti-
miz yoksa fasiküllerimiz var, tableti-
miz yoksa EBA TV’miz var, bunların 
hiçbiri yoksa bizim öğretmenlerimiz 
var, bizler varız. Ailelerle birlikte bü-
tün öğrencilerimize ulaşacağız ve 
onların bu yıl içerisinde almaları 
gereken bütün kazanımları böyle ders notları şeklinde kendilerine ulaştıracağız” dedi.

Okul Müdürü Bayram Erim de, öğretmenleriyle birlikte birinci döneme ait notları hazırladıklarını belir-
terek, “Birinci döneme ait bütün derslerin özetlerini hazırlayarak köy köy öğrencilerimizin evine kadar 
ulaştırıyoruz. İmkanı olmayan öğrencilerimize daha verimli bir şekilde derslerini takip etmesi ve çalışması 
için böyle bir çalışma yürüttük. 514 öğrencimizin evine bu şekilde notlarımızı ulaştırıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Yaygın İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hediye Yıldız ise korona virüs salgınının tüm ülkede 
olduğu gibi görev yaptığı beldede de öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini “Daha öncede not dağıtımı 
yapmıştık. Amacımız öğrencilerimize eğitimi her olanakta her koşulda ulaştırabilmek. “ dedi.

Muş-Merkez
Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yaygın İmam Hatip Ortaokulu
İnternet Erişiminin Olmadığı Köylere 

Öğretmenler Ders Notlarıyla Ulaştı
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Vefatının 84. yılında İstiklal şai-
rimiz Mehmet Akif Ersoy başta 

olmak üzere, bu vatan için ilmiyle, 
kalemiyle, canıyla ve tüm benliğiy-
le mücadele vermiş ecdâdımızı ve 
tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet-
le anıyoruz.

Ruhları şâd olsun. 

“Ezelden Aşinayım Ben Ezelden 
Hem Zebanımsın” eseri Mehmet 
Akif Ersoy anısına Okulumuz musiki 
sınıfı öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.

Esere öğretmen ve öğrencilerimiz sazlarıyla eşlik ettiler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Mehmet Ali”ye adlı şiirinden bestele-
nen esere ilişkin klibi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Selçuk, Twitter hesabından “MehmetAkifErsoy” etiketiyle yaptığı paylaşımda, şiiri besteleyen Çekmeköy 
Özden Cengiz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Şanlı Ulus’a, vokallerde yer alan aynı lise öğrencileriyle 
enstrümanları çalan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine ve emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 

Bakan Selçuk, paylaşımında Mehmet Akif’i de “Çanakkale Geçilmez’i en güzel o anlattı. Paltosuz kış-
lar içindeyken İstiklal Marşımızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik. Rahmet ve minnetle yad 
ediyoruz.” ifadeleriyle andı.

Mehmed Âkif Ersoy Anısına Bakan Ziya Selçuk, 
Mehmet Akif’in Şiirinden Bestelenen Eseri 
Seslendiren Öğrencilerin Klibini Paylaştı

İstanbul-Üsküdar
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Suriye’nin Halep kentinden ailesiyle 6 yıl önce Türkiye’ye gelerek Gaziantep’e yerleşen ve hafızlık eği-
timi almak için Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığının 

beraber yürüttüğü proje kapsamında Gaziantep’te örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitiminin bir arada 
verildiği Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitime başladı.

Bir yandan örgün eğitimine devam eden bir yandan da hafız olmak için çalışan Muazen, akranları-
na göre normalde yaklaşık 20 ayda 
tamamlanan hafızlık eğitimini 8 ay 
gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim’i 
ezberleyerek büyük bir başarı elde 
etti. Kur’an âşığı Muazen, ailesinin, 
hocalarının desteği ve kendisinin 
gösterdiği üstün gayretlerle yaklaşık 
2 sene süren hafızlık eğitimini 8 ay-
lık bir sürede tamamladı. Covid-19 
tedbirleri kapsamında okullarda yüz 
yüze eğitime ara verilmesinden do-
layı eğitimini uzaktan alan Ortaokul 
6’ıncı sınıf öğrencisi Muazen, okul derslerindeki başarısıyla okulun çalışkan öğrencileri arasında yer aldı. 
Muazen, eğitime başladığı Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu’nda akademik alanda ise okul bi-
rincisi oldu. 

Küçük yaştan beri Kur’an-ı Kerim okumayı çok sevdiğini belirten Muazen, “Bundan dolayı sürekli hem 
Kur’an-ı Kerim okuyordum hem de bir taraftan ezberlemeye başladım. 2 yıl önce annem hastalandı. İyi-
leştikten sonra annemi mutlu etmek istedim. Hem Kur’an-ı Kerim’i çok sevdiğim hem de Kur’an-ı Kerim 
ana dilim olduğu için hafız olmaya karar verdim. İlk başta Suriyeliler tarafından açılan Kur’an kurslarında 
hafızlık eğitimi almaya başladım. Bu kurslarda iki cüz ezberledim. İlkokul 4’üncü sınıfa gitmeye başla-
dığımda Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu’nda hem akademik hem de hafızlık eğitim verildiğini 
öğrendim. Böyle bir eğitim modeli istediğim bir eğitim modeliydi. Mehmet Görmez İmam Hatip Ortao-
kulu’nda eğitim görmeye karar verdim. İlk başta sınava girdim. Allah’a hamd olsun sınavı geçtim. Meh-
met Görmez İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitime başladığımda da Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumaya 
başladık. Sonra son 6 cüzü ezberlemeye başladık ve 3 ayda bitirdik.” dedi.

8 ayda gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayan Muhammed Muazeni ve emek veren hocalarımızı 
tebrik ediyoruz.

Gaziantep-Şahinbey
Prof. Dr. Mehmet Görmez AİHL

Kur’an Aşığı Öğrencimiz 8 Ayda Hafız Oldu
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Corona virüsten dolayı eğitim-öğretim köyde yaşayan kız öğrencilerimiz için çok daha zor ve sıkıntılı 
geçti.  Şehirdeki arkadaşları özel ders, canlı ders ve istedikleri kaynak kitaplara sahip olarak düzenli 

bir şekilde deneme sınavlarına girme imkânı bulurken, onların, ne özel ders, ne canlı ders, ne kaynak 
kitap ne de deneme sınavlarına girme imkânı yoktu.

TP Kâhta Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi olarak kızlarımızın, umutları 
ve hayallerine tekrar kavuşmalarını 
sağlamak ve bir kez daha üzerimi-
ze düşeni yapmak için yola çıktık. 
12 sınıf Öğrencilerimizin en çok 
ihtiyaç duyduğu 150 farklı TYT ve 
AYT kaynak kitabı, 3 deneme sınavı 
ve köyde yaşayan her bir öğrenciye 
okumaları için 3’er adet kitap temin 
ettik. Gönüllü olarak bu iş için ça-
lışmaya gelen öğretmenlerimizden 
5 grup oluşturduk. Köyde kalan 
tüm öğrencilerimizi tespit ederek onları da 5 gruba ayırdık. Böylece her bir öğretmen grubu bir öğrenci 
grubuyla eşleştirdik. Öğrencilerimize verilmek üzere temin ettiğimiz tüm kaynakları gruplardaki öğrenci 
sayılarını göz önünde bulundurarak paketledik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra 31.12.2020 
Perşembe günü daha önceden hazırlamış olduğumuz paketleri dağıtıma gidecek öğretmenlerimize tes-
lim ettik. Öğretmenlerimiz saat 10 da hazırlamış olduğumuz paketleri kendi arabalarına yükleyerek 
öğrencileriyle buluşmak üzere yola çıktı. Öğretmenlerimizin heyecanları ve mutlulukları yüzlerine yan-
sımıştı. O heyecan ve mutluluğu tarif etmek gerçekten de zordu. Günün sonun da öğrencileriyle (kar-
delenleriyle) buluşup onlara umut olan ve böylece geri gelen her bir öğretmenimizin yüzünde güller 
açmıştı. İşte gerçek anlamda öğretmen olmak böyle bir şey, öğrencilerini umutlandırdıkça mutlu olan ve 
yeni umutlar için güç kazanan.

Bu umut yolculuğumuzda emekleri ve gönülleriyle bize katkı sunan tüm öğretmenlerimize, kardelenleri-
miz adına sonsuz teşekkürler.

Kardelenler Solmasın

Adıyaman-Kahta
Türkiye Petrolleri Kahta Kız AİHL
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Adapazarı “Canlı Okul Tanıtımları” Çalışmasının Üçüncüsü Yenikent Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Gerçekleştirildi 

Pandemi sürecinde okul ziyareti yapamayan 8’inci sınıf öğrencilerinin bilgilenmelerini, doğru bilgiyi ala-
nında uzman kişilerden almalarını sağlamak amacıyla planlanan çalışmanın üçüncüsü Mithatpaşa Or-
taokulu Uzman Psikolojik Psikolojik Danışman Seval Oyuncakçı’nın moderatörlüğünde  zoom üzerinden 
yapıldı. Aynı anda canlı olarak adapazarimem instagram sayfasından da yayınlandı. Öğretmenler, veliler 

ve 8. sınıf öğrencileri çalışmaya yoğun ilgi gösterdi. Yöneltilen sorular Yenikent Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ekrem Güneş, Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Meslek Dersi Öğretmeni Mehmet Zahit Ünver tarafından cevaplandırıldı.

Öğrenciler Bilgilendirildi

Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ekrem Güneş, söz ala-
rak  2010 yılında kurulan okulla ilgili genel bilgilendirme yaptı. Erkek öğrencilere eğitim veren okulda 
öğrencilerin tercihlerini etkileyecek önemli noktalara değindi. Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Okulu Meslek Dersi Öğ-
retmeni Mehmet Zahit Ünver de okulda fen 
lisesi müfredatının uygulandığını, koçluk sis-
teminin etkili bir şekilde yürütüldüğünü, proje 
okulu olması nedeniyle düzenlenen yarışma-
larda aktif olunduğunu, yarışmalarda, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerde başarıdan başarıya 
koşulduğunu, okul imkanlarının öğrenci lehi-
ne en güzel şekilde kullanılma durumlarından 
bahsetti. Öğrencilerden Ensar Evran söz ala-
rak her okula ait olmanın bir avantajı olduğunu, imam hatip öğrencisi olmanın avantajları olduğunu, 
okulun öğrenci ihtiyaçlarına cevap verme durumunu ve öğrenciye kattığı ayrıcalık yönlerini paylaştı.

Sakarya-Adapazarı
Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi

Canlı Okul Tanıtımı Yapıldı
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eTwinning çalışmaları neticesinde Avrupa Kalite Etiketi verilen öğretmenlerimiz ve Recep Tayyip Erdo-
ğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisemiz, öğrencilerinin Pandemi sürecinde moral ve motivasyonlarını 

artırmak için 4 Ocak saat 19.15’te müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Nevşehir ili Recep Tayyip Erdoğan Proje İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Hasan Yılmaz ve arkadaş-
ları tarafından müzik dersinin bazı kazanımlarının somut uygulamalarını göstermek ve öğrencilerin Pan-
demi sürecinde moral ve motivasyonlarını artırmak için gerçekleştirilen müzik dinletisi okulun YouTube 
adresinde canlı yayınlandı.

Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Avrupa Kalite Etiketi ile Ödüllendirilen Okulumuzdan 
Müzik Dinletisi

Nevşehir-Merkez
Recep Tayyip Erdoğan AİHL
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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince  düzenlenen  “Gençler Arası 
Şiir Okuma Yarışması”, 14-17 yaş grubu bayanlar kategorisinde “Mehmet Toprak Oldu” şiiriyle 

Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Esra Özay Türkiye ikincisi oldu. 19 
Şubat 2020 tarihinde Mardin Mazıdağı’nda yapılan ve  150 adayın katıldığı yarışmada Mardin il birin-
cisi, “Bölge Finali” için 24 Eylül 2020  Şırnak’ta yapılan 7 il finalistinin  online seçmelerinde Güneydoğu 
Anadolu Bölge birincisi, 10 Aralık 2020 tarihinde 7 bölge finalistlerinin katıldığı ve Ankara’da online 
olarak düzenlenen  Türkiye Finalinde ise  Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye ikincisi olan öğrencimiz Esra Özay, ilçe Kaymakamı Emrullah Temizkan tarafından kaymakamlık 
makamına davet edildi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Ümit Çetin’in de bulunduğu ziyarette öğrencimizle şiir 
üzerine sohbet edildi. Sohbet esnasında öğrencimiz şiir okudu. Ardından öğrencimize kaymakam Emrul-
lah Temizkan tarafından hediyeler verilerek başarısından dolayı tebrik edildi.

 İl Millî Eğitim Müdürü Şehmus Sümer de önemli başarıya kayıtsız kalmayarak başarılı öğrencimiz Esra’yı, 
Okul Müdürü Mehmet Cemal Ay’ı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Zariç’i ve öğrencimiz velisi 
Hamza Özay’ı makamında kabul ederek kitap, teşekkür belgesi ve tablet verip kutladı. Esra’nın başarı-
sının Mardin’in gururu olduğunu söyleyen ve fark edilerek ilgilenildiğinde her öğrencinin hem akademik 
anlamda hem sosyal alanda başa-
rılı olacağını anlatan Sümer, öğren-
cilerin başarılarında imzası bulunan 
bütün öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencimiz ve öğretmenlerimizi 
tebrik ederiz.

Mardin-Nusaybin
Nusaybin Zeynelabidin AİHL

Öğrencimiz, Esra Özay Türkiye İkincisi
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“Yılın Eğitimcisi”  Okulumuz Öğretmeni Ayhan Yağız   

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 5. Kültür Sanat Ödüllerinde “Yılın Eğitimcisi” ödülüne Adapazarı 
Anadolu İmam Hatip  Lisesi  Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu İngilizce Öğretmeni Ayhan Yağız 
seçildi. 

Okul Müdürümüz Mustafa Bu-
lut, konu ile ilgili olarak sosyal 
medya hesabında “ÖNDER 
İmam Hatipliler Derneği 5. 
Kültür Sanat Ödüllerinde “Yılın 
Eğitimcisi” ödülüne Adapazarı 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Hafızlık Pro-
je Okulu İngilizce öğretmeni-
miz Ayhan Yağız layık görüldü. 
Okul olarak yapmış olduğu-
muz tüm sosyal ve kültürel faa-
liyetlerde kazanılan başarılarda 
çok büyük emeği vardır Ayhan 
hocamızın. Okul olarak yapı-

lan tüm bu faaliyetlerde “Gönüllere Kamp Kuruyoruz” 
sloganı ile yola çıktı, adeta günümüzün Evliya Çele-
bi’si oldu. Ayhan kardeşimizi gönülden tebrik ediyo-
ruz. Kolay değil Türkiye çapında Yılın Eğitimcisi olmak. 
Bu unvan Ayhan kardeşimize çok yakıştı. Tabii, Ayhan 
hocamın da belirttiği gibi bu başarılar bir ekip işidir. 
Birlik, beraberlik, dayanışma içinde Allah rızası için 
yapılan çalışmalar bu başarıları getiriyor. Bizde “BEN” 
değil, “BİZ” prensibi hakimdir. Okulumuz adına Ayhan 
kardeşimizin almış olduğu bu çok değerli ödül, başta 
hocamızın, idarecilerimizin, öğretmen arkadaşlarımı-
zın, öğrenci ve velilerimizin, mezun ve mensuplarımızın 
çalışma azmini zirveye çıkaracaktır. Zira biz Adapazarı 
Anadolu İmam Hatip Lisesi camiası olarak pandemi 
öncesi her alandaki hızlı tempomuzu ve başarımızı, 
pandemi döneminde bile arkadaşlarımızın üstün gay-
reti ile hiç düşürmedik, dertlendik, yeni hedefler belir-
ledik, çalıştık, çalıştık.” Diyerek duygu ve düşüncelerini 
dile getirdi.

5. Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sakarya-Adapazarı Adapazarı AİHL
Çanakkale-Merkez Çanakkale AİHL
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Türkiye genelinde ‘Yılın Eğitimcisi’ ödülüne Sakarya ili öğretmeni Ayhan Yağız’ın layık görülmesinden 
büyük gurur duyduklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, başarıda emeği geçen herkese 
teşekkür ederken yılın eğitimcisi İngilizce öğretmenimiz Ayhan Yağız’ı tebrik ederek başarılarının devamını 
diledi.

“Yılın Okul Dergisi” Alanında “TARASSUT” Dergimiz Türkiye Birincisi 

Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisemizin Edebiyat Sanat Kültür Dergisi TARASSUT, ÖNDER’in 5.sini dü-
zenlediği Kültür Sanat Ödülleri “Yılın Okul Dergisi” alanında ödüle layık görüldü. 5 Ocak 2021 tarihin-
de İstanbul Zeytinburnu Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde TARASSUT adına dergi yazarları 
İclal Yılmaz ve Sevde Sezer aldılar.

Beşincisi düzenlenen ÖNDER 
Kültür Sanat Ödüllerinde “TA-
RASSUT” dergisi ile Türkiye Bi-
rincisi olan Çanakkale Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü 
Hüseyin Şengil, Edebiyat Öğ-
retmeni Fırat Oruç ve 12. sınıf 
öğrencisi İclal Yılmaz, il Millî 
Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’ı 
ziyaret etti. Yılmaz, yönetici, 
öğretmen ve öğrencimizi başa-
rılarından dolayı tebrik ederek, 
hediye takdim etti.  
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Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “Peygamberimiz 
ve Çocuk” temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Dr. 

Önder Arpacı tarafından verildi.

Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Şiir Okulda’ projesi 
kapsamında öğrencilerin şiir sanatına ilgi duyma-
larını sağlamak, düşünce zarafetini geliştirmek, 
Peygamber sevgisini pekiştirmek amacıyla il gene-
linde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak 
“Peygamberimiz ve Çocuk” temalı şiir yazma ya-
rışması düzenlendi.

Ortaokul ve lise öğrencileri arsasında düzenlenen 
yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri 8 

Ocak 2021 Cuma günü il MEM binasında dü-
zenlenen törenle il Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder 
Arpacı tarafından verildi.

Dereceye giren Akmercan İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencimiz Fatma Şevval Karson, Selimiye İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencimiz Beyza Bayar, Akmer-
can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Zeynep 
Ulaştır ve Akmercan İmam Hatip Lisesi öğrencimiz 
Handan Azra Karabulut’a ödülleri verildi. Edirne 
İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yarışma-
ya katılım gösteren, derece alan tüm öğrencileri, 
ailelerini, öğretmenlerini tebrik edip başarılarının aratarak devamı dileklerinde bulundu ve öğrencilere 
başarı belgeleri ile hediyelerini takdim etti. 

Öğrencimizin başarılarının devamını diler, tebrik ederiz.

“Peygamberimiz ve Çocuk” Yarışmasında 
Dereceye Girdik

Edirne-Merkez Selimiye İHO
Edirne-Merkez Akmercan İHO
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Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sedat Binici ve gönüllü öğretmenler, ‘Sokak Hayvanlarını 
Unutmayalım’ sloganıyla her sabah yola çıkıyor. Okul pansiyonunda hazırladıkları veya temin ettik-

leri yemleri poşetlere dolduran öğretmenler, sabah erken saatlerde çalışmaya başlıyor. Sokak hayvanları 
için belirli noktalara konulan mama ve su kaplarını dolduran öğretmenlere, zaman zaman öğrenciler de 
destek veriyor. Öğretmenler, besleme noktaları başta olmak üzere park, bahçe, boş araziler ve çöp atık 
toplama alanları gibi sokak hayvanlarının sıkça görüldüğü yerlere mama bırakıyor. 

‘Unutmayın, Onlar da Bizim Gibi 
Canlı’

Biyoloji öğretmeni Feride Büyük 
Bayram, “Varto Anadolu İmam 
Hatip lisesi olarak kışın bu zorlu 
şartlarında bu sokak hayvanlarını 
unutmadık. Unutmayın ki sokak 
hayvanları da bizler gibi birer can-
lı, unutmayın ki bütün hayvanlar 
rabbimizin dilsiz kulları. Onların 
da bizim gibi beslenme barınma 
gibi temel ihtiyaçları var. Bu ko-
nuda bizler de bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz. Sevgili Varto halkının desteğini bekliyoruz. Onlar da evlerinde pişen yemeklerinden arta ka-
lanları kapılarının önüne bırakıp hayvanların bu zorlu yaşamalarına yardımcı olabilirler. Biz de okulumu-

zun pansiyonunda hazırlıyoruz. Periyodik şekilde bu işlemi devam 
ediyoruz. Zorlu hayat şartları var bütün besinler karın altında kalı-
yor hayvanlar bunlara ulaşamıyor. Bize düşen görev insan olarak 
bu hayvanlara yardımcı olmak ve onları beslemek ve kışı atlatmış 
olmaktır” dedi.

Öğrencilerden Reyhan Tarhan ise “Tüm dünyayı saran koronavirüs 
salgınına karşı verilen mücadele ile birlikte sokak hayvanlarımızı 
da unutmadık, Pansiyonumuzun yemekhanesinde pişirdiğimiz ye-
mekleri onlara yedirmek için çalışıyoruz. Sizlerden de bir isteğimiz 
var, evlerinizde arta kalan yiyecekleri bir kaba koyarak kapı ön-

lerine bırakırsanız hayvanların 
yem ihtiyacını karşılarsınız” 
diye konuştu.

Muş-Varto
Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi

Muş’un Varto İlçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 
Öğretmenleri, Sokak Hayvanlarına Yem ve Su Bırakıyor 
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İmam Hatiplilerin ve İmam Hatip ruhu taşıyanların hayratlarıyla yapılan uygulama mescidimizin inançlı 
gençler yetiştirmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Mescidimizin yapımına öncü olan  okul mü-

dürümüz Battal Arslan’a, emeği geçen idareci, öğretmen ve yardımcı personelimize teşekkür ediyoruz.

Okulumuzun Uygulama Mescidi Açıldı

Kahramanmaraş-Göksun
Göksun Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Mardin’in Savur ilçesindeki Başkavak İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Rahmi Aksu, bir öğ-
renme topluluğu olan eTwinning üzerinden öğrencilere büyük yarar sağlayacak farklı projeler baş-

lattı. 

Başkavak İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Rahmi Aksu, eTwinning üzerinden, “Matematikçi Dedektif-
ler” ve “Pandemi Sürecinde Çocuk ve Oyun” konulu 2 proje başlattı. Türkiye’den ve Azerbaycan’dan 
öğretmenlerin yer aldığı projeler hakkında bilgi veren Aksu, öğrencide olumlu tutum geliştirmek, öğren-
ciler arası iletişim ve etkileşimi 
artırmak amacıyla bu projeleri 
başlattıklarını vurguladı.

Matematikçi Dedektifler Projesi 
hakkında öğretmenimiz Aksu, 
“Matematik yaşam biçimidir. 
Birçok bilim dalından matema-
tiği çıkartırsanız bilimler bilim 
olma özelliğini kaybeder. Bi-
limler var olan olayları ifade et-
mek için yardımı matematikten 
almaktadır. Bu projenin amacı, 
geçmişten günümüze matematik biliminin gündelik yaşamda nasıl kullanıldığını ve diğer bilim dallarına 
nasıl bir yardımı dokunduğunu ortaokul matematiğini esas alarak incelemektir. Projemiz Ocak-Haziran 
ayları arasında gönüllü 7’nci sınıf öğrencileri ile yapılacaktır.” dedi. 

Projeden Beklenen Sonuçlar

 Í Öğrencide olumlu tutum geliştirmek.

 Í Öğrenciler arası iletişim ve etkileşimi artırmak.

 Í Yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeyi gerçekleştirmek.

 Í Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmek.

 Í Kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve yaratıcı 

 bireylerin yetişmesine katkı sağlamak

 Í Matematiğin hayatımızın her yerinde var 

 olduğunu görmek.

 Í Matematik korkusunu matematik sevgisine 

 tebdil etmek.

Mardin-Savur
Başkavak İmam Hatip Ortaokulu

İmam Hatip Ortaokulumuz Öğretmeninden e-Twinning Projesi
“Matematikçi Dedektifler” Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Rize Şehit Erhan Dural Kız AİHL ailesi   “evde kalarak” hazırlamış oldukları sanal bülten “MANŞED” ile 
mesafelerin engel olmadığını tüm Türkiye’ye duyurdu. Yaptıkları başarılı çalışmalarla adından sıkça 

söz ettiren Rize ilimizin güzide okulu Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bi-
limler Proje Okulu , “MANŞED”  adıyla sanal bir bülten hazırladı. Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte 

okul olarak “Hayat Eve Sığar!” dediler ve MANŞED’i tüm öğrenciler ve takipçileri ile buluşturdular. 

    Okul Yayın Ekibi, öğrencilerinin ev ortamlarında yaptıkları etkinlikleri, oynadıkları oyunları yine öğ-
retmen ve idarecilerin bu süreçte, gerek eğitici gerekse neşeli paylaşımlarını bir videoda  birleştirerek 
dijital ortamda bir bülten hazırladı. Hazırladıkları bültene MANŞED ismini vererek sosyal paylaşım ağı 
üzerinden bir kanal açarak MANŞED’i izleyicileriyle buluşturdular. Böylece okuldaki eğitim -öğretim fa-
aliyetlerini sanal ortama taşımayı amaçlayarak Türkiye’nin ilk sanal bültenine imza atmış oldular.

Gülümsemeye, motivasyona ve morale ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde ortaya çıkartılan bu renkli bül-
ten kısa sürede  toplumun birçok kesiminden beğeni topladı. Yeni sayıları merakla beklenen MANŞED, 
her pazar ve özel tarihli sayılarıyla takipçileri ile buluşmaya devam ediyor.

Eğitimin sadece okulla sınırlandırı-
lamayacağını bir kez daha bizlere 
gösteren Şehit Erhan Dural KAİHL 
ailesininin çıkardığı  MANŞED’in  
yeni sayılarını merakla beklediğimizi 
belirtir MANŞED’in hazırlanmasında 
emeği geçenleri tebrik ederiz.  

Türkiye’nin İlk Sanal Bültenini Çıkardılar

Rize-Merkez
Şehit Erhan Dural Kız AİHL
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Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası Yarışmasında 
okulumuz öğrencileri topladığı pillerle üçüncü oldu. 

Her yıl okullarda düzenlenen, atık pil toplama kampanyasının bu yıl, üçüncülüğünü 128,78 kilogram atık 
pil toplayan Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu aldı. Kampanyaya katılan 52 okul, toplamda 
bin 549 kilogram atık pil topladı.

Kampanyada ilk üçe giren okullara ödülleri verildi. Üçüncülük ödülünü alan Şehit Mehmet Yılmaz İmam 
Hatip Ortaokulu çevre dostu tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Kastamonu-Merkez
Şehit Mehmet Yılmaz İHO

Atık Pil Toplama Kampanyasında 3. Olduk
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MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün başlattığı programla Türkiye genelinde 14 okulda 
“Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Mûsikî ve Spor” eğitimi veriliyor. İstanbul Hakkı 

Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de temel derslerin yanında öğrencilerine musiki eğitimi 
vermektedir.

İstanbul Üsküdar’daki Hakkı 
Demir AİHL’de Program Çeşitlili-
ği projesiyle musiki sınıfına özel 
yetenek sınavıyla alınan öğren-
ciler musiki topluluğu kurdu. 
Öğrenciler verdikleri konserlerle 
yurt dışına da açıldı. Kanun, ke-
man, tambur, ney…  Hem çalı-
yor, hem söylüyorlar. Türkiye’nin 
ilk proje okulunda program 
çeşitliliği uygulaması ile musi-
ki, hat, spor, sanat, hafızlık gibi 
alanlarda eğitim almak isteyen 
öğrenciler özel yetenek sınavıyla 
geleceklerine yön veriyor. Öğ-
rencilerin tamamı yeteneğine 
göre bir enstrüman çalıyor iken 
zamanla sazendeliklerine ha-
nende oluş da eklendi. Okul bünyesinde oluşturulan musiki topluluğu verdiği konserlerle yurt dışına da 
açıldı. 

Musiki sınıfında okuyan öğrencilerimizin haftada 14-15 saat süren çalışmaları salgın nedeniyle sekteye 
uğrasa da müzikten kopmadılar. Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki sınıfı öğrencilerinin 
provaları ve konserleri sanal ortama taşındı. Elektronik ortamda öğrencilere atılan kayıtlar üzerine mu-
siki sınıfı öğrencisi hanendeler eseri okuyor sazendeleri çalıyor ve böylece online konser veriliyor.

Musiki Sınıfı Öğrencilerimizden Canlı Performans

İstanbul-Üsküdar
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin 

Geliştirilmesi Daire Başkanımız İhsan Erkul, okul programına ilişkin şu bilgileri verdi: 

“Anadolu imam hatip liselerinde fen, sosyal, dil, spor, sanat ve kültür dersleri ile Temel İslam Bilimleri’ne 
ait dersler birlikte verilmektedir.  Bu okullarda öğrencilerin bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda, tercih et-
tikleri bir alanda eğitim almalarına imkân sağlamak için “Program Çeşitliliği” uygulamasına gidilmiştir. 
Program çeşitliliği ile öğrencilerimizin fen bilimleri, sosyal bilimler, teknoloji, ilahiyat, hafızlık, yabancı 
dil (İngilizce/ Arapça/ Almanca/ İspanyolca/ Rusça/ Japonca/Fransızca/ Farsça), sanat, spor ve Mûsikî 
alanlarında daha yoğun eğitim alarak hem kendilerini geliştirmeleri hem de üniversiteye hazırlanmaları 
sağlanmaktadır. Okullarımız talep ve imkânlar doğrultusunda adı geçen programlardan bir ya da birka-
çını aynı anda uygulayabilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 
Vizyonunda da belirtilen program 
çeşitliliğinin en güzel örneklerinden 
biri olan Mûsikî programı kapsa-
mında öğrencileri ilgi, kabiliyet ve 
istekleri doğrultusunda öğrenim 
görmektedirler. Mûsikî Programı 
uygulanan okullarımızda Mûsikî’ye 
ilgi duyan bu alanda yeteneği olan 
ve kendini geliştirmek ve aynı za-
manda imam hatip okullarında 
öğrenim görmek isteyen öğrenci-
lerimiz yeteneklerini keşfederek, 
geliştirerek akademik eğitimlerine 

devam etme fırsatını yakalamaktadırlar.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Din Öğretim Genel Müdürümüz 

Okulumuzu Ziyaret Ettiler

Okulumuzu ziyaret ederek okulumuz çalışmaları hakkında 
bilgi alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, Din Öğretim Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, 
Kültür Bakanlığı Tiyatrolardan Sorumlu Genel Müdürü Mus-
tafa Kurt, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Üs-
küdar İlçe Millî Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü musiki proje 
öğrencilerimizden konser dinledikten sonra Hüsn-i Hat proje 
sınıfı öğrencilerinin yapmış oldukları hat sergilerini inceledir-
ler.

 

Hakkı Demir AİHL Musikî Projesi öğrencileri yerel ve ulusal 
TV kanallarında sergilenen canlı musiki performansı ve de 
haber bültenlerine başarı içerikli haber oluşlarıyla güzel ve 
de hayırlı işler yapıldığını göstermişlerdir.  Projede yer alan 
öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz. 
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Avrupa’nın en heyecan verici öğrenme topluluklarından biri olan eTwinning Platformu’nda Bahçecik 
İmam Hatip Ortaokulu, 4 projesiyle yer aldı.  

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Avru-
pa’nın en heyecan verici öğrenme topluluklarından biri olan eTwinning Platformu’nda Bahçecik İmam 

Hatip Ortaokulumuz öğretmen ve 
öğrencileri de birbirinden renkli 4 
proje ile yerlerini aldı.    

Hayalimdeki E-Lunapark

Okulumuz İngilizce Öğretmenlerin-
den Betül Sarımaden ve Seda Sel-
cen Mutlu, Türkiye-Romanya ortaklı 
ve toplam 6 öğretmen 30 öğrenci 
ve 5 okuldan oluşan, pandemi sü-
recinde okullarından ve öğretmen-
lerinden ayrı kalan öğrencilerimizin 
eğlenerek öğrenecekleri, hayallerin-
deki lunaparkı çevrimiçi platformlar-
da oluşturacakları ve dilsel açıdan 

gelişebilecekleri ‘’My E-FairyFair’’(Hayalimdeki E-Lunapark) projesini yürütmektedir. 

Benim Dünyam Benim Masalım 

Okulumuz Türkçe Öğretmeni Selma Karlankuş ve Ayşegül Elevli ‘’Benim Dünyam Benim Masalım’’(My 
World My Tale) isimli Türkiye-Azerbaycan ortaklı projeyi 4 okul 5 öğretmen 30 öğrenci ile yürütmektedir. 

Ben Değerlerimle Geçmişten Geleceğe  Uzanan Bir Köprüyüm

Okulumuz Rehber Öğretmeni Kadriye Duman Türkiye-Belçika 
ortaklı 3 okul 4 öğretmen 25 öğrenci ile ‘’Ben Değerlerimle 
Geçmişten Geleceğe  Uzanan Bir Köprüyüm’’(I am a bridge 
from the past to the future with my values) isimli eTwinning 
projesini yürütmektedir. 

Ben İstersem,

Hayvanım Benim Dostum Olur

Okulumuz Fen Bilimleri Öğretmeni Rukiye Çabuk ile Matema-
tik Öğretmeni Zahide Abanoz ‘’Ben İstersem Hayvanım Benim 
Dostum Olur’’(If I Want My Pet  Will Be My Friend) isimli eTwin-
ning projesini  3 okul 4 öğretmen 25 öğrenci ile yürütmektedir. 

Projelerin uygulanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrenci-
lerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

eTwinning Platformu’nda Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu, 
4 Projesiyle Yer Aldı

Trabzon-Ortahisar
Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu
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Adapazarı Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Erva Esma Güler 
“HÜLASA” adlı ilk kitabını yazarak Edebiyat dünyasına adımını attı. Genç yazar Değişim yayınları ile 

basılarak okurlarıyla buluşan kitabını takdim için Okul Müdürü Yakup Kalaycı ile birlikte İl Millî Eğitim 
Müdürü Fazilet Durmuş’u makamında ziyaret ettiler. Genç yazarımızın kitabını imzalayarak takdiminin 
ardından memnuniyetini ve gençlerden umudumu ifade eden Durmuş genç yazarımıza hediyesini takdim 

ettikten sonra başarılı bir yazar olarak milletimize hizmet etmede gayretli olmasını kendisine ifade etmiş-
tir. Güler, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya  Çelikkaya ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’ı da 
makamlarında ziyaret ederek kitabını takdim etmiştir. Genç yazar 25 Ocak Pazartesi günü imza günü 
düzenlemiş ve güzel bir katılım ile moral bulmuştur. 

Okul Müdürü Yakup Kalaycı, böylesine yetenekli ve bilinçli öğrencilerin yetişmesine vesile olduklarından 
dolayı Allah’a ne kadar şükretseler az olduğunu söyleyerek öğrencileri Erva Esma Güler’e bundan son-
raki öğrencilik ve yazarlık hayatında başarılar dileyerek, emek veren öğretmenleri ile ana babasına da 
ayrıca teşekkür ettiğini belirtmiştir. 

Sakarya-Adapazarı
Vali Mustafa Büyük Kız AİHL

11. Sınıf Öğrencimiz  “HÜLÂSA” Adlı İlk Kitabıyla 
Edebiyat Dünyasına Adımını Attı
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Düzce Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu’nun ‘Anne Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya’ 
adlı projesi kapsamında 10 şehirden 10 okulun öğrencileri ve öğretmenleri ‘Çocuk-Yazar Buluşma-

sı’ etkinliğinde bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanlığına ait eTwinning çalışmaları kapsamında “Anne, Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar 

Masaya” adlı projeyi yürüten Düzce Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu proje kapsamında çocuk 
yazar buluşmasını gerçekleştirdi. Okul Müdürü Duygu Alper Altun, 10 okulun öğrencileri ve öğret-
menlerinin etkinlik kapsamında “Şakrak” öykülerinin yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu ile online yayın ile bir 
araya geldiklerini belirtti. Altun, proje ile ilgili de bilgiler vererek: “ Çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve 
kitap sevgisi kazandırmak amacıyla hazırlanan söyleşide yazar kendisini ve kitaplarını tanıttıktan sonra 
öğrencilerin yazara soruları ile etkinlik devam etti. Yazar, öğrencilerin kitap tercihlerini yaparken nelere 
dikkat etmeleri gerektiğini, iyi bir yazar olmak için neler yapabileceklerini açıkladı. İlk defa çocuk yazar 
buluşmasına katılmaktan dolayı heyecanlı olan öğrenciler, yazarla birlikte eğlenceli ve bilgi dolu zaman 
geçirdikten sonra fotoğraf çektirip söyleşiye veda ettiler.” ifadelerini kullandı.

“Anne, Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya” eTwinning Projesi

Düzce-Merkez
Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu
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Türkiye genelinde ortaokul öğrencileri arasında kitap okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığını yay-
gınlaştırmak amacıyla  TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından, düzenlenen “Kitap Kurtları Ya-

rışıyor” adlı yarışmada Ortaca Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü 8. Sınıf öğrencisi Arzu Nur 
Akkuş Türkiye genelinde 8. , Muğla il genelinde 1. oldu.

Akkuş, İl Millî Eğitim Müdürü Pervin 
Töre’yi makamında ziyaret ederek 
mutluluğunu paylaştı. Töre, öğren-
ciyi bu güzel başarısından dolayı 
kutlayıp onur duyduğunu belirterek 
“Biz gençlerde tek başına akademik 
başarıyı, tek kanatlı bir kuşa benze-
tiyoruz. Gençlerin hayatta başarılı 
olması için iki kanada ihtiyacı var. 
İki kanattan diğeri ise sahip olduğu 
ahlak ve erdemin yanında okuduğu 
kitaplar, biriktirdiği beceriler. O za-
man kanatlar daha da güçleniyor. 
O zaman hayata uçuşunda çok 
daha isabetli yerlere, doğru mesa-
felere uçuyorsun ve başarılı oluyorsun. Bunu sen erken yaşta başlatmışsın. Türkiye’de derece yaptın, 
Muğla’yı onurlandırdın. Bu başarından dolayı seni, öğretmenini, aileni kutluyorum” dedi.

Okumayı öğrendiğinden beri hep kitap okuduğunu ve okumayı çok sevdiğini belirten Arzu Nur Akkuş,  
“ Yarışma öncesinde bizden belirtilen 5 kitabı okumamız istendi. Ben geçen sene şubat ayında kitapları 
okumaya başladım ve nisan ayına kadar hepsini bitirdim. Sınav nisan ayında olacaktı; fakat salgın araya 
girince aralık ayına ertelendi. Bu sürede kitapları tekrar baştan okudum. Çevrim içi sınavda bize 5 kitapla 
ilgili toplam 100 soru soruldu ve 97’sini doğru yanıtladım. Bu başarımda bana desteklerini esirgemeyen 
başta ailem olmak üzere öğretmenlerime ve tüm büyüklerime teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla-Ortaca
Ortaca Anadolu İmam Hatip Lisesi

Muğla’nın Kitap Kurdu Ödüllendirildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince  düzenlenen  “Gençler Arası 
Şiir Okuma Yarışması”, 14-17 yaş grubu bayanlar kategorisinde “Mehmet Toprak Oldu” şiiriyle 

Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Esra Özay Türkiye ikincisi oldu. 
19 Şubat 2020 tarihinde Mardin Mazıdağı’nda yapılan ve  150 adayın katıldığı yarışmada Mardin il 

birincisi, “Bölge Finali” için 24 
Eylül 2020  Şırnak’ta yapılan 
7 il finalistinin  online seçme-
lerinde Güneydoğu Anadolu 
Bölge birincisi, 10 Aralık 2020 
tarihinde 7 bölge finalistlerinin 
katıldığı ve Ankara’da online 
olarak düzenlenen  Türkiye 
Finalinde ise  Türkiye ikincisi 
oldu.

Türkiye ikincisi olan öğrenci-
miz Esra Özay, ilçe Kaymakamı 
Emrullah Temizkan tarafından 

kaymakamlık makamına davet edildi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Ümit Çetin’in de bulunduğu ziyarette 
öğrencimizle şiir üzerine sohbet edildi. Sohbet esnasında öğrencimiz şiir okudu. Ardından öğrencimize 
kaymakam Emrullah Temizkan tarafından hediyeler verilerek başarısından dolayı tebrik edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Şehmus Sümer de önemli başarıya kayıtsız kalmayarak başarılı öğrencimiz Esra’yı, 
Okul Müdürü Mehmet Cemal Ay’ı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Zariç’i ve öğrencimiz velisi 
Hamza Özay’ı makamında kabul ederek kitap, te-
şekkür belgesi ve tablet verip kutladı. Esra’nın başa-
rısının Mardin’in gururu olduğunu söyleyen ve fark 
edilerek ilgilenildiğinde her öğrencinin hem akade-
mik anlamda hem sosyal alanda başarılı olacağı-
nı anlatan Sümer, öğrencilerin başarılarında imzası 
bulunan bütün öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencimiz ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

Öğrencimiz, Esra Özay Türkiye İkincisi

Mardin-Nusaybin
Nusaybin Zeynelabidin AİHL
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Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Kulübü öğrencilerinin  -öğretmenleri rehberliğinde 
hazırladığı ve editörlüğünü okulun Tarih Öğretmeni Cüneyt Özvardarlı’nın yaptığı “Mevkif-i Tevarih / 

Chronicles Station” isimli derginin ikinci sayısı yayımlandı.

Okulumuz Tarih öğretmenimiz Cüneyt Özvardarlı  Editörlüğünde, okulumuz Yabancı Diller (İngilizce-A-
rapça) Zümre Öğretmenlerinin ve 
öğrencilerimizin hazırladığı  Mevkif-i 
Tevarih/Chronicles Station isimli Ta-
rih Kulübü dergimiz 2. sayısı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. Yılı şerefine, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un himaye 
ve desteği ile basıldı. TBMM Başka-
nı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop; 
derginin ikinci sayısının yayımında 
öğrencilerin gayretli çalışmasını bir 
“Önsöz” yazısı ile desteklemiş ve 
kıymetlendirmiştir.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, dergiyi 
hazırlayan öğrencileri ve öğretmen-
lerini Valilik Toplantı Salonu’nda kabul etti. Kabulde İl Millî Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Süleymanpa-
şa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenol hazır bulundu. Vali Yıldırım’a Mevkif-i Tevarih adlı 
dergi taktim edildi; Vali Yıldırım, derginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik 
etti.

Okul Müdürü Abdullah Şenol Mevkif-i Tevarih Dergisi’ni; öğrencilere tarih bilinci kazandırması ve okulun 
Sosyal Bilimler yönünü temsil etmesi bakımından önemli ve anlamlı bulduğunu ifade etmiştir.

“Mevkif-i Tevarih / Chronicles Station” isimli dergiye internet ortamında www.mevkif-itevarih.com  ve 
www.chroniclesstation.com adreslerinden ulaşılmaktadır.

Tekirdağ-Süleymanpaşa
Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi

Tarih Kulübü Dergimiz Mevkif-i Tevarih’in 2. Sayısı Yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Ocak’ta Ankara Atatürk Lisesi ile başlayan “Ziya Öğretmen Bizim 
Okulda” buluşmalarına İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mezun ve öğrencilerin çevrim içi olarak bir araya 
getirildiği “Ziya Öğretmen Bizim Okulda” etkinliklerinin adresinin bu kez Kartal Anadolu İmam Hatip 
Lisesi olduğunu aktardı.

Bakan Selçuk, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisemizde gerçekleştirilen “Ziya Öğretmen Bizim Okulda” 
buluşmalarında, “Uluslararası program ve faaliyetleriyle farkındalık oluşturan gençlerle faydalı bir soh-
bet gerçekleştirdik. Hepsine teşekkürler.” dedi.

Selçuk, buluşmaya ilişkin, “Uluslararası program ve faaliyetleriyle farkındalık oluşturan gençlerle faydalı 
bir sohbet gerçekleştirdik. Hepsine teşekkürler.” ifadesini kullandı.

‘Ziya Öğretmen Bizim Okulda’ Buluşmaları 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Devam Etti

İstanbul-Kartal
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
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TÜGVA Sakarya’da tarafından başlatılan Fetihten Dirilişe Ayasofya Resim Yarışması sonuçları TÜGVA 
Sakarya sosyal medya hesaplarından düzenlenen canlı yayınla açıklandı. 

Ortaokul ve lise kategorisinde Yenikent Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulumuz öğrencisi Ayşe Reyyan 
Ürküt 2. Oldu.  Resim ve güzel sanatlar konusunda uzman akademisyen ve sanatçıların jüri olarak yer 
aldığı yarışmada birincilere tablet bilgisayar, ikincilere bisiklet, üçüncülere de 750 liralık hediye çeki tak-
dim edildi.  

Oklumuz 7. sınıf öğrencisi Ayşe Reyyan  Ürküt’ü,  TÜGVA’nın düzenlemiş olduğu “Fetihten Dirilişe Aya-
sofya” konulu resim yarışmasında elde ettiği il ikinciliği dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

Sakarya-Adapazarı 
Yenikent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Resim Yarışmasında 2. Olduk
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“Ekranı Karart, Kendini Aydınlat” sloganıyla hareket eden Kahta İmam Hatip Ortaokulu öğretmen, öğ-
renci ve velileri kitap okuma etkinliği kapsamında her akşam kitap okuyor.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve veliler uzaktan konferans programları ile bir araya gelerek okudukları 
kitaplar hakkında çeşitli analizlerde de bulunarak sohbet ediyor. Televizyon, telefon ve tablet gibi araçla-
rın yanlış kullanılmasının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen projeye öğretmen, öğrenci ve veliler 
tarafından büyük katılım sağlandı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Muhittin Kucak, “Her hafta Çarşamba ve Cuma 
günü 19-30 ile 20-00 saatleri arası kendimizi telefondan, tabletlerden uzaklaştırıyoruz. Televizyon ekra-
nını karartıp aile bireylerinin hepsini kitap okumaya davet ediyoruz. Kitap okuma saatlerinde etkinliği-
mize katılan değerli öğrencilerimize çekilişle hediyeler vererek bu etkinliği daha da ilgi çekici, özendirici 
hale getirmek gayreti güdüyoruz.” şeklinde konuştu.

Okul öğretmenleri, öğrencileri ve velileri kitap okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik  proje kapsa-
mında birebir iletişim kurarak okudukları kitap hakkında karşılık sohbet ve analizlerde bulunuyor.

Kahta İmam Hatip Ortaokulu Öğretmen, 
Öğrencileri ve Velileri Kitap Okuma Etkinliği ile Bir Araya Geliyor

Adıyaman-Kahta
İmam Hatip Ortaokulu
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Robotik kodlama eğitimi alan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Okul Mü-
dürü Recep Akbaşlı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bahattin Kuş rehberliğinde, hazırladıkları proje 

ile salgın döneminde sosyal mesafeyi ayarlamak amacıyla geliştirdikleri sosyal mesafe sensörünü tanıttı.

Robotik kodlama eğitimi verilen okulumuz öğrencileri ve bilgisayar öğretmeni Bahattin Kuş İlçe Millî Eği-
tim Müdürünü ve ilçe kaymakamını ziyaret ederek “1,5 metre sosyal mesafe sensörü” projesinin tanıtımını 
yaptı. 

Öğrenciler hazırladıkları proje ile sosyal mesafe kuralları kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koru-
mayı amaçlandı. Geliştirilen bu araç bulunduğu noktaya 1,5 metreden fazla yaklaşım olunca sesli ikaz 
veriyor.

Öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileriz.

Adıyaman / Gölbaşı
Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İHL 

Adıyaman’ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Sosyal Mesafe Cihazı Yaptı
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TEKNOFEST 2020’ye katılarak Türkiye 2’ncisi olan Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Teknofest ANATOLİA Takımını makamında ağırlayan Malatya Müftüsü Veysel Işıldar başarılarından 
dolayı öğrencilerimize hediye takdim etti.

Gaziantep’in ev sahipliğinde 24-27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük “Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020”ye katılan Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Teknofest ANATOLİA Takımı, Türkiye 2’ncisi olmuştu.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Müf-
tü Yardımcısı Fikriye Özkan ile 
Din Hizmetleri Şube Müdürü 
Mustafa Küçükarslan, Selahad-
din Eyyubi İmam Hatip Lisesi 
Okul Müdürü Nuri Yanbay ile 
ANATOLİA Takımını kabul etti-
ler. İmam Hatip öğrencilerinin 
başarılarını çok önemsediğini 
ifade eden İl Müftüsü Işıldar, 
öğrencilere başarılarının deva-
mını dileyerek, bundan sonraki 
süreçte de her daim gençlerin 
yanında olacaklarını ifade etti. 
Müftü Işıldar ile İl Müftü Yar-

dımcısı Özkan daha sonra hayırseverlerin katkılarıyla alınan çizim bilgisayarını ve vakıf yayınlarından 
kitap, Diyanet Gençlik Dergisi ve para ödülünü öğrencilere takdim ettiler.

TEKNOFEST Türkiye 2’ncisi Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam
Hatip Lisesi Öğrencileri Müftülük Tarafından Ödüllendirildi

Malatya-Yeşilyurt
Selahaddin Eyyubi AİHL
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Çevre ve insan sağlığı üzerinde oldukça büyük zararları olan piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, 
nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir. Pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya 

dolaylı olarak doğaya karışması çevre açısından büyük tehlikeler yaratır. Metaller toprağa ve oradan da 
yeraltı sularına karışabilir. Bu da ekosistemin altüst olmasına doğadaki dengelerin bozulmasına neden 
olur.

Çevre bilincini yükseltmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya teşvik amaçlı başlatılan “Okullar Arası 
Atık Pil Toplama Yarışması’” pillerin doğaya ve doğada bulunan tüm canlıların sağlığına verebilece-
ği zararların önüne geçerek öğrencilerimizin projeye destekleriyle atık pillerin neden olduğu nörolojik 
bozukluklar, merkezi öfke sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıklarının önlenmesini 
sağlayacaktır.

Yenimahalle Belediyesi ve Taşına-
bilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği (TAP) işbirliğiyle düzenle-
nen yarışmada en çok pil toplayan 
okulumuz ödüllendirildi. Yarışma 
kapsamında 310 kg atık pil top-
layan Şehit Hakan Ünver İmam 
Hatip Ortaokulu 1. oldu. Satranç 
takımı ödülünü okul yönetimine 
teslim eden yetkililer, duyarlılıkla-
rından dolayı okul yönetimine ve 
öğrencilere teşekkür etti.  

Ankara-Yenimahalle
Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu

Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışmasında 1. Olduk
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Hain terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen 13 asker için Çine Anadolu İmam Hatip Lise-
si’nde fidan dikimi gerçekleştirildi. 

Hakkari’de, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara’da 13 Türk askerinin hain terör örgütü 
PKK tarafından şehit edilmesi üzerine Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde şehitlerin anısına 
100 adet zeytin fidanı toprak ile buluştu. Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Yanar, “Tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah en kısa sürede güzel ülkemiz bu hain terör örgütü ve 
aynı zamanda salgın hastalıktan kurtulur.” dedi.

Gara Şehitleri Anısına Fidan Diktiler

Aydın-Çine
Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Türkiye’ deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrenciler (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve 
özel okulların 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarında okuyan) için düzenlemiş olan ve Türkiye’nin dört bir yanından 

binlerce öğrencinin katılım sağladığı Kitap Kurdu Yarışması sonuçlandı. TÜGVA Ortaokul Koordinatör-
lüğü tarafından Türkiye genelinde 46 bin 90 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Kitap Kurdu Yarışma-
sı’nda derece alan öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Osmaniye-Merkez,  Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Rümeysa Toslak Türkiye geneli 
yarışmanın birincisi ilan edildi. Türkiye birincisi öğrencimiz il valisi ve il millî eğitim müdürü tarafından 
kabul edilerek ödüllendirildi. 

Vali Erdinç Yılmaz ve İl Millî Eğitim Müdürü Aydın Albak  “Kitap Kurtları Yarışıyor” Türkiye Birincisi Öğren-
cimiz Rümeysa Toslak’a Hediyesini Takdim Etti.

Vali Erdinç Yılmaz ve İl Millî Eğitim Müdürü Aydın Albak “Kitap Kurtları Yarışıyor” Türkiye birincisi öğren-
cimiz Rümeysa Toslak’ı, TÜGVA Osmaniye temsilcilerini, Okul Müdürümüz ve danışman öğretmenimizi 
kabulde yarışmada emeği geçen herkesi tebrik etti.

Osmaniye-Merkez
Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu

Kitap Kurdu Yarışması’nda Derece Alan Öğrencimiz
Düzenlenen Törenle Ödüllendirildi
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Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden Elmas Burcu Karataş’ın kurucu ve DKAB 
öğretmeni Naile Sert’in katılımcı olarak yer aldığı ve toplamda 6 öğretmen ve 4 okulun katılımıyla 

oluşturulan ve velilerimizin de eğitime dahil olduğu e Twinning projemiz “İnancımızın Parıltısı Namaz” 
onaylandı ve çalışma programı oluşturularak aktif hale getirildi.

Orhan Erdem İmam Hatip 
Ortaokulu’nda da uygulanan 
ve öğrenci velilerinin okulda 
öğrencilerle etkinliklere katıla-
rak eğitimde rol model olduğu 
“İnancımızın Parıltısı Namaz” 
projesi, Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında kısıtlı öğrenci ile 
maske, mesafe ve temizlik ku-
rallarına göre yapıldı.Türkiye 
genelinde 4 okulun yer aldığı 
projede öğretmenler geliştir-
dikleri projelerle velilerin de 
derslerde öğrencilerle sürece 
dahil olmasını sağladı.

Proje ile okul, öğrenci ve aile 
arasında sinerji oluşturarak 
namazla ilgili ayetlere göz 

aşinalığı kazandırmak, öğrencilerin namaz ile ilgili ayetleri öğrenerek ailesi ile birlikte uygulamasını 
sağlamak ve namaz ibadetinin çocuklara kalıcı olarak kazandırılıp onlara namazı sevdirmeyi amaç-
lamaktadır. Proje ile namaz ibadetinin önemini aktardıklarını belirten proje kurucusu Orhan Erdem 
İmam Hatip Ortaokulu Din Kültü-
rü Öğretmeni Elmas Burcu Karataş 
sonuçlardan memnun olduklarını 
ifade ederek “Çocuklarımıza doğru 
bilgilerle namazı anlatırsak, nama-
zın ruhu ile onları doğru zamanda 
tanıştırırsak ve namazla ilgili onlarca 
ayet ve hadisten yola çıkarak onların 
gönüllerine namaz sevdasını yerleş-
tirsek ahlaklı ve iç huzura sahip bir 
neslin inşasını oluşturmuş olacağız.” 
diye konuştu.

eTwinning Projemiz “İnancımızın Parıltısı Namaz”

Konya-Yunak
Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 2018 yılında hayata ge-

çirilen “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında projeye dahil olmak isteyen öğrencilerden 
hafızlığa ilgisi ve kabiliyeti olan 140 öğrenci, okulda kurulan komisyon tarafından sınav ve mülakatla 
seçilerek hafızlık eğitimine ilk adımı attı. Proje kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında da eği-
timlerini sürdüren ve 7. sınıfa devam eden öğrenciler, salgın nedeniyle eğitimlerini uzaktan da sürdürdü. 
Hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenci ezberini pekiştirme sürecine geçti.

Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, okulda inancını, milli, manevi ve ahlaki 
değerlerini özümseyen, sadece Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen değil, aynı zamanda onu idrak eden, anlayan 
ve hayatına tatbik eden bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Koronavirüs sürecinde öğrencilerin 
akademik ve hafızlık eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam ettiklerini dile getiren Yıldız, salgın süre-
cine rağmen 20 öğrencinin hafızlık eğitimini tamamlamasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Diyarbakır-Bağlar
Hafız İmam Hatip Ortaokulu

Öğrencilerimiz Salgına Rağmen Uzaktan Eğitimle Hafız Oldu
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Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisemizden 

İstiklal Marşının 100. Yılına Özel Klip

Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisemiz, İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından millî 
marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönü-
mü etkinlikleri kapsamında, İstiklal Marşı’nın 
öğretmenler, çeşitli meslek gruplarından ve-
liler ve öğrenciler tarafından seslendirildiği  
“Şanlı Hilalin Gölgesinde 100. Yıl” temalı 
özel bir video klip hazırladı. Klipte “Yedi dü-
vele karşı korkmadılar” diye başlayan an-
lamlı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nı okuduğu görün-
tüler de yer aldı. 

 Klipte ayrıca 15 Temmuzda vatanı, milleti ve mukadde-
satı için canını feda eyleyen ve okulda  da ismi yaşatılan 
kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner 
Halisdemir de öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nın bir bö-
lümünü okudu. 

Özel video klip ile ilgili konuşan Okul Müdürü Yaşar Kes-
kin, “ Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 
olarak öğrencilerimizin millî ve manevi değerlerle yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl İstiklâl 
Marşımızın 100. yılı. Biz de 100. yıla yakışır etkinliklerle yavrularımıza şu mesajı veriyoruz: Dedeleriniz 
bu değerler uğrunda şehit oldular,  siz de bu gün bu değerler için yaşayacak ve bu değerleri yaşatacak-
sınız. Bunun için korkmayın! Korkmayın! Korkmayın! “ dedi.  

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisemiz Öğrencileri 

Mehmet Akif Ersoy’un Anısına Klip Hazırladı

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencilerinin, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yıl 
dönümü ve yeni nesillerin Mehmet Akif Ersoy’u örnek alması amacıyla bir klip hazırladı.   

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Sa-
vaşı’nın manifestosunu yazan, mütefekkir, münevver bir şahsiyet olan İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un, 
Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.  

Ankara-Yenimahalle
Şehit Ömer Halisdemir AİHL
İstanbul-Üsküdar
Hakkı Demir AİHL
Bursa-Osmangazi
Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL
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Mehmet Akif’in milli ve manevi değerlere bağlılı-
ğını, birlik ve beraberlik mesajını, bağımsızlık mü-
cadelesini gelecek nesillere taşımanın en büyük 
görevleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları 
kaydetti:  “İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerimiz, yeni nesillerin Mehmet 
Akif Ersoy’u örnek alması amacıyla bir klip hazırla-
dı. Klipte istiklal mücadelemizin ruhuna uygun İs-

tanbul’da 10 farklı mekân seçildi. Çekimleri yapılan klip, 3 
günlük hazırlık çalışması sonunda tamamlandı. Bu vesileyle 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.”

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisemizde İstiklâl Marşı’nın 
On Kıtasını On Farklı Ülkeden Uluslararası İmam Hatipliler Okudu

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde, 80’i aşkın ülkeden öğrencilerin öğrenim gördüğü 
imam hatip liselerinden Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, İstiklâl Mar-
şı’nın on kıtasını on farklı ülkeden öğrenciler seslendirdi.    

“İstiklâl Marşı’nın 100. Yılında 10 Ülke 10 
Kıta” temasıyla hazırlanan etkinlikte; arala-
rında Yemen, Burkina Faso, Kenya, Endo-
nezya, Nijer, Ürdün, Azerbaycan, Etiyopya, 
Pakistan ve Türkiye’den olmak üzere on 
farklı ülkeden öğrenciler İstiklâl Marşı’nın 
birer kıtasını seslendirerek marşın tamamını 
okudular.  
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Zenginleştirilmiş, Çok Amaçlı, Özgün Tasarlanmış

Eğitim Ortamları
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Zenginleştirilmiş, Çok Amaçlı, Özgün Tasarlanmış

Eğitim Ortamları
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Zenginleştirilmiş, Çok Amaçlı, Özgün Tasarlanmış

Eğitim Ortamları
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Kur’an-ı Kerim Dersi
NELER ÖĞRENECEĞİZ

Kur’an-ı Kerim
Sevgisi

Kur’an-ı Kerim’in 
İslam Dinindeki
Yeri ve Önemi 

Kur’an-ı Kerim’i
Öğreniyoruz 

Kur’an-ı Kerim’in
Temel Konuları 

Kur’an-ı Kerim’in
Mesajını Anlıyorum 

Kur’an-ı Kerim’i
Güzel Okuma

ve
Ezberleme

Kur’an-ı Kerim’i
Niçin Okumalıyız? 

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanlığı
Beşevler Kampüsü F Blok 
Yenimahalle/ANKARA

0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35
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Peygamberimizin Hayatı Dersi
NELER ÖĞRENECEĞİZ

02

03

01

04

05

Ana Hatlarıyla
Peygamberimizin 

Hayatı

Peygamberimizin 
Nebevî Yönü 

Sosyal Hayatta
Peygamberimiz

Peygamberimizin 
Örnekliği

Peygamberimizin 
Ashabı

- Peygamberimizin Risalet Öncesi Yılları
- Peygamberimizin Mekke Yılları
- Peygamberimizin Medine Yılları

- Davetçi Olarak Peygamberimiz
- Eğitimci Olarak Peygamberimiz
- Önder Olarak Peygamberimiz
- Peygamberimiz ve Toplumsal Değişim

- Peygamberimiz ve Sahabe
- İslam Daveti ve Sahabe

- Örnek Olarak Peygamberimiz

- Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimiz 
- Peygamberimizin Evrensel Mesajları 
- Peygamberimizin Dindeki Konumu

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanlığı
Beşevler Kampüsü F Blok 
Yenimahalle/ANKARA

0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35
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Temel Dinî Bilgiler (İslam 1-2) Dersi
NELER ÖĞRENECEĞİZ

İslam
ve

Ekonomik 
Hayat 

İslam
ve

Hukuk

Ana
Hatlarıyla 

İslâm
Ahlakı 

İman Namaz

Oruç
ve

Zekât

Hac
ve 

Kurban

İslam
ve

Sosyal
Hayat 

LİSE

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanlığı
Beşevler Kampüsü F Blok 
Yenimahalle/ANKARA

0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35
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Temel Dinî Bilgiler (İslam 1-2) Dersi
NELER ÖĞRENECEĞİZ

İbadet
ve

İnsan

Müminlerin
Özellikleri

Nezaket

İslam
ve

Ahlak

İslam
ve

Temizlik

İslam’ın 
Direği 

Namaz

İslam
ve 

Günlük 
Hayat

İman
ve 

İnsan

Ortaokul

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanlığı
Beşevler Kampüsü F Blok 
Yenimahalle/ANKARA

0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35
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Emniyet Mahallesi
 Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. 
MEB Beşevler Kampüsü F Blok 06560 

Yenimahalle/Ankara

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

e-Posta: dogm@meb.gov.tr

mebdogm

meb_dinogretimi

MEB Din Öğretimi
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