
DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Din Öğret iminde

Serencam

14





 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Adına

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Dr. Nazif  YILMAZ

Yayın Kurulu
Abdülhalik BAŞ 

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler DB

Dr. Ahmet İŞLEYEN 

Programlar ve Öğretim Materyalleri DB

İhsan ERKUL 

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin 
Geliştirilmesi DB

Mustafa YILDIZ 

Uluslararası Eğitim ve Öğretim DB

Oğuzhan ÖZKAN 

Eğitim Politikaları DB

Uğur TECİR 

Araştırma-Geliştirme ve Projeler DB

Dr. Yusuf AKBAŞ 

İzleme ve Değerlendirme DB

Yayın Koordinatörü
Musa AKTAŞIN

Editör
Çetin ÖZTÜRK

Yayına Hazırlayan
Arif AVCI

Cihan UĞUR

Çetin ÖZTÜRK

İnceleme Kurulu
Arif AVCI 

Cihan UĞUR 

Çetin ÖZTÜRK 

Emin ESEN

Meryem Cemile ARSLAN

Grafik-Tasarım
Arif AVCI

Din Öğret iminde

Serencam



İ Ç İ N D E K İ L E R

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme 
Modeli (ERDEM) 2021 Programı

Anadolu İmam Hatip Liseleri 
YKS’de İlk 1000’de 387 Derece

HİSAR (İmam Hatip, İnovasyon, 
STEM, Atölye, Robotik) Projesi

Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i  
Güzel Okuma Yarışması

YKS Etkili Tercih Stratejileri Paneli

İmam Hatip Okullarımız  
Teknofest 2021’e Damgasını Vurdu

8
20

36

31
12

40



İ Ç İ N D E K İ L E R

Fethiye Mehmet Akif Ersoy İHO 

11 Yaşında Hafızlığını Tamamladı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan AİHL 
TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Türkiye 1.’si

Asımın Nesli AİHL 

“Gençlerin Kaleminde Bir Yunus 
Emre” Deneme Yarışması  
Türkiye 1.’si

Samsun - Çarşamba AİHL

Türkiye Birincisiyiz...

Sakarya - Adapazarı AİHL 

Okulumuz öğrencisi Erkekler Tri-
atlon Türkiye Şampiyonu

İstanbul - Kadıköy AİHL

Öğrencimiz Tekvando  
Dünya Şampiyonu

57
66

79

63
74

10
7



Saygıdeğer Okuyucu, 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet uygulamalarını ve okul-
larımızın örnek çalışmalarını tanıtım amaçlı Serencam’ımızın 14. sa-
yısını beğeninize sunmanın sevincini yaşıyoruz.
 

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidilen Anadolu imam 
hatip liselerinde, üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar neti-
cesinde YKS’de büyük başarılar elde edildi. 2021-YKS sonuçlarına göre Anadolu imam hatip 
liseleri son sınıf öğrencileriyle 298, mezun öğrencilerle birlikte 387 dereceyle ilk 1000’e girme-
yi başardı. 

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Hedef YKS 2021 projesi kapsamında, YKS’de ilk 1000’e 
girerek Türkiye derecesi elde eden öğrencilerimize yönelik tebrik ve motivasyon kampı dü-
zenlenmiştir.

LGS’de imam hatip ortaokulları zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı. Liselere 
Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre imam hatip orta-
okullarından mezun öğrencilerden çoğu tam puan aldı, binlerce imam hatip öğrencisi de 
yüzde 1’lik dilimde yer aldı.  

Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasında Anadolu imam hatip liselerindeki ve imam ha-
tip ortaokullarındaki yabancı dil eğitimini destekleyici nitelikte DÖGM Yabancı Dil Portalı 
açılmıştır.  Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, 9 ayrı dil progra-
mı ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına tam donanımlı hazırlanmıştır.       

Okullarımızdaki başarılı örneklerin teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 
proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin başvuru yaptığı sergi gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün girişimleriyle YÖK tarafından ilahiyat fakültelerine hafızlar için özel 
kontenjan verilmiştir. 

İmam hatip okullarındaki öğretmenlere yönelik inovasyon, stem, robotik alanında eğitim 
vermek, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek; öğrencilere kodlama ve tasarım 
odaklı düşünme becerileri kazandırmak, yenilikçi fikirler geliştirme süreci ve disiplinler arası 
çalışmalar ile geleceğin mesleklerine hazırlamak, böylece topluma değer katan ve gelişen 
çağa uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek amacıyla HİSAR (İmam Hatip, İnovasyon, Stem, 
Atölye, Robotik) adlı projemizin öğretmenimize yönelik eğitici eğitimleri tamamlanmıştır.



Önceki sayılarımızda olduğu gibi Serencam’ın bu sayısında da okullarımızın örnek çalışma-
larından bazılarını tanıma fırsatı bulacaksınız: 

• Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Genç Dostu Şe-
hirler Kongre ve Sergisi
”nde, Millî Eğitim Bakanlığı öğrencileri özgün projeleri ve gençlere yönelik etkinlikleriyle 
yer aldı. Stantlarda paylaşılan öğrenci çalışmaları ve etkinliklerine katılımcılar ve ziyaretçi-
ler büyük ilgi gösterdi.   Özellikle Sanat Programı Uygulayan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Mûsikî Projesi öğrencilerinin icraları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan büyük takdir gördü. 

• TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri’nde Türkiye genelinde derece kazanan öğren-
cilerimiz,  İstanbul’da gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanmıştır.

• Triatlon, Kick boks, güreş başta olmak üzere çeşitli spor dallarında şampiyonluklar elde 
eden öğrencilerimiz, ödüllendirilmiştir.

• Anadolu İmam Hatip Liselerinde görev yapan öğretmenler, orman yangınlarına kayıtsız 
kalmayarak bir iyilik zinciri başlatıp hem nakdî yardım, hem de kül olan ormanların tekrar 
yeşermesi için fidan bağışında bulundu. Aynı amaçla imam hatip lisesi öğrencilerimiz orman 
yangınlarında mağdur olan çocuklara oyuncak ve moral mektuplarıyla destek sağlamışlar-
dır.

• İmam hatip okullarımız 2020 yılında eTwinning faaliyetleri kapsamında yaptığı başarılı ça-
lışmalardan dolayı Avrupa Kalite Etiketi almıştır.

Kalitesi uluslararası standartlara taşınmış güçlü eğitim modelimiz istikametinde; eğitim öğ-
retim alanında maddi ve manevi gayret göstererek öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmesi 
için çaba harcayan eğitim yöneticilerimize, üstün fedakârlıklar göstererek öğrencilerimizi 
hayata-geleceğe-ülkemizin geleceğine 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlayan ve gele-
ceğimizi inşa eden öğretmenlerimize, eğitim öğretim sürecinde her türlü desteği sağlayan 
velilerimize, milletimizin ve insanlığın umut ışığı sevgili öğrencilerimize teşekkürler.

Camdan cama olan eğitim candan cana tekrar başladı. Bu bağlamda yeni eğitim öğre-
tim yılımız hayırlı olsun.

Allah’tan hepimize muvaffakiyetler vermesini diliyorum.

T A K D İ M

Dr. Nazif YILMAZ 
Millî Eğitim Bakanlığı

Din Öğretimi Genel Müdürü
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Genel Müdürlük Haberleri
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Genel Müdürlüğümüzce, AİHL ve imam hatip ortaokullarında 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 yürütülen “Eğitimde Reh-
berlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı” proje başvuruları sonuçlandı.

ERDEM Destek 2021 programına okullardan yoğun ilgi gösterildi. Destek Programı kapsamında 1.108 
imam hatip okulu başvuru yaptı.

Destek programına başvuru yapan 1.108 proje arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevcut 
bütçe imkânları çerçevesinde 137 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Destek Programına başvuran okullarımıza teşekkür eder, projeleri kabul edilen okullarımıza çalışmaların-
da başarılar dileriz.

Erdem Destek 2021 Programına kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan okul listesine 

https://dogm.meb.gov.tr/www/erdem-destek-2021-programi-proje-basvurulari-sonuclandi/icerik/1287

linkinden ulaşabilirsiniz.

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli 
(ERDEM) Destek 2021 Programı
ERDEM Destek 2021 Programı Proje Başvuruları Sonuçlandı
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip 
liseleri, 9 ayrı dil programı ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazır.       

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, Türkiye genelinde hızla yaygınlaşıyor. 
Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Karaman, Mardin, Trabzon, Rize, 
Samsun ve Van illerinde bulunan okullarda Arapça, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Farsça, 
Çince, Japonca ve Rusça olmak üzere dokuz dilde eğitim veriliyor. Toplam 48 okulda uygulanan bu 
program, bazı okulların aynı anda iki veya üç ayrı dil programı uygulamasıyla bu sayı 63’e ulaştı.

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, 2021-2022 öğretim yılına hazırla-
dıkları video, afiş gibi tanıtım etkinlikleriyle tercih döneminde öğrenci ve veliler için tüm çalışmalarını 
tamamladı.

Hazırlık Dil Sınıfı Programı Uygulayan 
Anadolu İmam Hatip Liseleri

Anadolu İmam Hatip Liseleri 
9 Ayrı Dil Programı ile 2021-2022 Eğitim Yılına Hazır
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre, Trabzon, Siirt ve 
Van’daki imam hatip ortaokullarından mezun 3 öğrenci tam puan aldı, binlerce imam hatip öğrencisi 

de yüzde 1’lik dilimde yer aldı.  Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan LGS kapsamında 6 Haziran’da 
yapılan merkezi sınava, Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı.

Sonuçlara göre, Trabzon, Siirt ve Van gibi illerde tam puan alan ve birçok ilde yüzde 1’lik dilimde yer alan 
binlerce imam hatip ortaokulu öğrencisi bulunuyor. LGS’de hafızlık proje okullarından mezun öğrencile-
rin başarısı da dikkat çekti. Trabzon Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan 
Şafak, Siirt Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Dilyar Safo, Van Özalp Hürriyet 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 
Hakan Şakar tüm sorulara doğru 
cevap vererek tam puan aldı.

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yıl-
maz, LGS’ye katılan öğrencileri 
tebrik ederek, imam hatip okul-
larının başarısının arka planında, 
“Hedef LGS”, “Öğrenci Koçluğu”, 
“Ortak Performans Değerlendir-
me”, “Okullardaki Akademik Takip 
Komisyonları” ve “Etkin Rehberlik” 
çalışmaları olduğunu ifade etti. 
Türkiye geneline bakıldığında sı-
navlarda imam hatip ortaokulları-
nın başarısının öne çıktığını belirten 
Yılmaz, birçok ilde LGS’de il birin-
ciliklerinde imam hatip ortaokulu öğrencilerinin yer aldığını aktardı.

“LGS’de öğrencilerin gayreti ve okulların performansının yanı sıra Bakanlığın politikaları çerçevesinde 
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen sınava hazırlık projelerinin çok etkisinin olduğunu” belirten 
Genel Müdür Yılmaz, “imam hatip ortaokullarımızda ‘Hedef LGS’ ekibi kuruldu ve okulların çalışmaları 
yakından takip edildi. Okullarda akademik takip komisyonu oluşturuldu ve eylem planları hazırlandı. 
Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına aktif katılımı sağlanıp takibi yapıldı. EBA Platformu üze-
rinden öğrencilerin sınavlara hazırlıklarına rehberlik yapıldı. Hazırlanan örnek sorulardan öğrencilerimi-
zin faydalanması sağlandı. İmam hatip okullarına özgü Kalite Takip Sistemi (KTS) ile okulların çalışmaları 
takip edildi. LGS’de başarılı olmuş öğrencilerle sınava hazırlanan öğrenciler buluşturularak tecrübe pay-
laşımı yapıldı.” dedi.

Örnek Uygulamalar Diğer Okullara Modellenecek

Genel Müdür Yılmaz, yürütülecek özgün ve örnek uygulamalar ile birbirini geliştiren, başarı farkını azaltan 
okullar hedefiyle sınavlara yönelik çalışmalara daha nitelikli devam edileceğini bildirdi. Yılmaz, LGS’de 
başarılı olan okulların örnek uygulamalarının geliştirileceğini ve bunun diğer okullara da modellenece-
ğini kaydetti.

2021 LGS’de İmam Hatip Ortaokulları

LGS’de İmam Hatip Ortaokullarından 3 Öğrenci Zirveyi Paylaştı 
Binlerce Öğrenci Üst Dilimde Yer Aldı
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Ankara’da düzenlenen ve iki gün süren toplantıya, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, daire 
başkanları ve 81 ilden gelen din öğretiminden sorumlu il müdür yardımcıları ile şube müdürlüleri 

katıldı.

Toplantıda Genel Müdürlük olarak yürütmüş oldukları projeler hakkında bilgi veren Genel Müdür Dr. 
Nazif Yılmaz, imam hatip okullarının yakaladığı başarıyı daha da artırmanın gayreti içinde olduklarını 
dile getirerek, illerdeki din öğretiminden sorumlu il müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin bu konuda 
gerekli özveriyi göstermemeleri gerektiğini ifade etti.

İl müdür yardımcıları ile şube müdürlerine seslenen Genel Müdür Yılmaz, “Genel Müdürlüğümüzün faali-
yetlerini ve alınan kararları okullara ve öğretmenlere doğrudan aktaran kişilersiniz. Düzenleyeceğiniz top-
lantılarla istişare ettiğimiz konuları sahadaki arkadaşlarımıza iletmeniz son derece önemlidir. Dolayısıyla 
Genel Müdürlüğümüzün politikalarını sahaya aktarmanız, öğretmenlerimizin beklenti ve düşüncelerini de 
bize taşımanız büyük önem arz ediyor.” dedi.

İmam hatip okullarının tarihçesinden söz ederek çok çeşitli zorluklar ve badireler atlatılarak bugüne 
gelindiğini ve bu başarının elde edilmesinin kolay olmadığını belirten Yılmaz, “Bu okullarımızda okuyan 
geleceğin teminatı çocuklarımız, milletimizin bize emanetidir. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmak 
için öğretmen ve idarecilere çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor.” ifadelerini kullandı.

İmam hatip okullarının dünyaya model olmuş eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu okul-
larında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, öğrencilerin hayatına dokunmaları gerektiğini belirterek 
bazı küçük dokunuşların bile öğrencilerin hayatında çok büyük etkileri olabileceğini söyledi.

Değerlendirme toplantısında, Genel Müdürlüğümüz daire başkanları da kendi daireleri tarafından yürü-
tülen faaliyet ve projeleriyle ilgili birer sunum yaptılar. 

81 İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile 
Değerlendirme Toplantısı

81 İl MEM Din Öğretiminden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı ve Şube 
Müdürlerinin Katılımıyla Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 
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Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 
Türkiye Finalleri Yapıldı

Genel Müdürlüğümüzce Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen Genç Sadâ Kur’an-ı Ke-
rim’i Güzel Okuma Yarışması’nda, bölge finallerini geçen 10 öğrenci Türkiye finallerinde yarıştı. 

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye finali sonuçları: 

DERECE İL OKUL ÖĞRENCİ AD-SOYAD
Birincilik Samsun Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Öztürk

İkincilik İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Eyyüp Ensar Kılıç
Üçüncülük Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Muhammed Süheyl Bilgi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin 
mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve öğrencileri sosyal kültürel açıdan desteklemek ama-
cıyla 30 yılı aşkın süredir her yıl düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finalleri 
Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. İl ve bölge finalleri Kovit-19 salgını gerekçesiyle çevrim içi ger-
çekleştirilen yarışmaların Türkiye Finalleri salgın tedbirleri kapsamında canlı ve yüz yüze icra edildi. Genel 
Müdürlüğün en köklü yarışmalarından olan Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına her 
yıl olduğu gibi 2021’de de öğrencilerin ve okulların yoğun ilgisini görüldü. Nisan ayında 1026 okul tem-
silcisinin katılımıyla il ve il içi bölge birincileri belirlendi. Mayıs ayında ise 97 il ve il içi bölge birincisinin 
katılımıyla bölge finalleri gerçekleştirildi. Yarışmanın Türkiye finalleri ise 10 bölge finalisti öğrenci, danış-
man öğretmen ve idarecilerinin katılımıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinesinde ve Ümitköy 
Anadolu İmam Hatip Lisesi organizasyonuyla düzenlendi.

81 il birincisinin katılımıyla, Türkiye genelinde belirlenen 10 bölge (Sinop, Samsun, Muş, Siirt, Şanlıurfa, 
Hatay, Karaman, Uşak, Kocaeli ve İstanbul) merkezi tarafından çevrim içi olarak 30 Mayıs tarihinde ger-
çekleştirilen yarışmalarda öğrenciler Türkiye finaline kalmak için yarıştı.  Çevrim içi olarak gerçekleştirilen 
bölge yarışmaları sonunda; 

İL OKUL ÖĞRENCİ AD-SOYAD

Kastamonu Şeyh Şabanı Veli AIHL Ali Kızılkaya

Samsun Çarşamba AIHL Mustafa Öztürk

Erzurum Yakutiye AİHL Muhammed Süheyl Bilgi

Şanlıurfa Haliliye Prof. Dr. Necmettin Erbakan AİHL Mahmut Polat

Hatay Antakya TOBB AIHL Ali Aksoy

Bitlis Said Nursi  AIHL Muhammed Darel Ümit

Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Sefa Düzen

İzmir İzmir AİHL Yunus Emre Karcı

Edirne Hasan Sezai  AIHL Eray Baykuş

İstanbul Üsküdar  AIHL Eyyüp Ensar Kılıç

Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı. 
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Final yarışmasına Millî Eğitim Bakan Yardım-
cısı Mustafa Safran, Din Öğretimi Genel Mü-
dürü Nazif Yılmaz, daire başkanları, öğret-
menler, yarışmacı öğrenciler ve velileri katıldı. 

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Saf-
ran programda yaptığı konuşmada, Kur’an-ı 
Kerim’i güzel okuma yarışmasının önemine 
değinerek bu yarışmayla gençlerin, sesle-
rini Kur’an ile güzelleştirerek gönüllere ışık 
saçtıklarını söyledi. Sosyal ve kültürel etkin-
liklerle desteklenen ve okul sınırlarını aşan 
eğitim anlayışıyla hareket eden öğrencilerin 
daha başarılı olduklarını ifade eden Safran, 
imam hatip okullarında uygulanan program 
çeşitliliği sayesinde öğrencilerin çok yönlü ye-
tiştiklerini belirtti. Bakanlık olarak bu tür faa-
liyetleri desteklediklerini söyleyen Bakan Yar-
dımcısı Mustafa Safran, öğrencilere hitaben; 
“Hz. Peygamberin yaşadığı saadet asrından 
itibaren tarih boyunca bütün İslam toplumları, Kur’an’ın en güzel şekilde okunması hedefine ulaşmak 
için okuyuşları ile gök kubbede hoş sadâ bırakan nice âlimler, hafızlar ve Kur’an bülbülleri yetiştirmiş ve 
Kur’an’ı güzel bir şekilde okumayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Anadolu imam hatip liseleri ve bu okul-
larda eğitim gören sizler de bu geleneğin bir devamı olarak Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması, aktarılması 
ve yaşanması mirasına en çok sahip çıkan ve onun sadâsının en gür bir şekilde yankılanması için hizmet 
eden nesillersiniz.” dedi. Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydeden Safran, “Değişim 
kaçınılmazdır ancak değişirken ‘Nasıl Değişmeliyiz?’ sorusuna da isabetli bir cevap vermemiz gerekiyor. 
Bizim bu değişimi çok dikkatli okumamız lazım. Değişim denilince aklıma üç kavram geliyor; dünyayı 
değiştirenler, değişenler ve ümitsizler. Eğer Türkiye’nin bu üç kategoriden birinde yer alması gerekiyorsa 
‘değiştirenler’ kategorisinde yer almalıdır. İşte bütün çabamız buna yöneliktir. Değişirken kendimize özgü, 
kendi değerlerimizle barışık ve değerlerimizi ön plana çıkaracak bir değişimi öngörmeliyiz. Çünkü bizim 
çok kadim bir kültürümüz var, kadim gelenek ve göreneklerimiz var. Bizi çağdaş modern dünyaya götü-
rebilecek, ileri görüşlü, modern dünyaya sunabileceğimiz kadim bir külümüz var. Hiç şüphesiz bu kültür 
bu toplumu ayakta tutmuştur.” değerlendirmesini yaptı.
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı uluslararası Anadolu imam hatip lisele-
rinde, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav 

ile yerleşen yaklaşık 1000 öğrenci, 80’i aşkın ülkeden yabancı uyruklu öğrenci ile aynı çatı altında fen ve 
sosyal bilimler bölümünde eğitim alacak.  

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz,  Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İz-
mir, Kayseri, Konya, Mersin, Sivas, Tekirdağ ve Tokat’taki Anadolu imam hatip liselerindeki eğitime ve bu 
okulların kontenjanlarına ilişkin bilgi verdi.

Halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer 
ülkelerde, din eğitimi ve hizmetleri başta olmak üzere yükseköğ-
renim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek ver-
meyi hedeflediklerini dile getiren Dr. Yılmaz, bunun yanında farklı 
alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi, top-
lumlar arasında diplomatik ilişkiler, eğitim ve kültürel iş birliğini 
geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde 80’i aşkın ülkeden 
yabancı uyruklu öğrencinin aynı okul çatısı altında farklı sınıflarda 
öğrenim gördüğünü ifade eden Yılmaz, bu liselere LGS kapsa-
mındaki merkezi sınavla yaklaşık 1000 öğrencinin yerleştirilece-
ğini bildirdi.

Dr. Yılmaz, bu liselere yerleşen öğrencilerin fen ve sosyal bilimler 
programlarından birini seçerek yükseköğrenime hazırlanabilecek-
lerini belirtti.

Okulların Pansiyon Olanakları da Bulunuyor

LGS ile yerleşenlerin uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bir 
arada eğitim alma imkânına sahip olacağını dile getiren Dr. Yılmaz, okulların pansiyon olanaklarının 
bulunduğunu anlattı.

Bu liselerde yurt dışından gelen öğrenci-
lerin Türk-İslam kültür ve medeniyetini ya-
kından tanımalarının sağlandığını belirten 
Dr. Yılmaz, “Türk vatandaşı öğrencilerimiz 
de bu okullarda farklı ırk, dil ve kültürle-
ri tanıyarak eğitim alıyor hem de ulusla-
rarası ilişkileri ve Müslüman topluluklarla 
kardeşlik bağını güçlendiriyor. Bu liseleri 
tercih eden öğrencilerimiz, yükseköğreni-
me de fen ve sosyal alanlarda rahatlıkla 
hazırlanma fırsatını elde etmiş oluyorlar.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri
LGS’yle Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine Yerleşecek 
Türk Öğrenciler, 80’i Aşkın Ülkeden Öğrencilerle Eğitim Alacak
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 20 Mayıs tarihinde başlatılan İmam Hatip 
Okulları Başarılı Örnekler Sergisi’ne başvurular tamamlandı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü AR-GE ve Projeler Daire Başkanlığının imam hatip okullarındaki başarılı 
örneklerin teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştireceği sergiye proje uygu-
layan Anadolu imam hatip liseleri başvuru yaptı.

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

İmam Hatip Okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların teşvik edilmesi, tanıtılması ve 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Ser-
gisi’nde her tematik alandaki birincilerin belirleneceği oylama 1 Ekim’de başladı.     

Değerlendirmeler sonucu belirlenen 50 başarılı örnek arasından başvuru metni ve video çekimleri sonu-
cunda oylamaya alınan her tematik alandan üç başarılı örnek; öğrenci, öğretmen ve veliler başta olmak 
üzere kamuoyu tarafından oylanarak birinci, ikinci ve üçüncü olan başarılı örnekler belirlendi.  50 başarılı 
örneğin videolarına https://www.youtube.com/playlist?list=PLL1HNdvtNaqRTu44vXf1A9QIfD-jUD5MZ

adresinden ulaşılabilir.

İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi

İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi İçin İlk 50 Okul Belirlendi 



16

Yı
l:5

  S
ay

ı:1
4 

  E
ki

m
 2

02
1

 Suriye’nin Kuzeyindeki Güvenli Bölgede Öğretmen Eğitimi Programı Yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız’ın katılımıy-
la, Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad’da öğretmen eğitimi programı gerçekleştirildi.   

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Türkiye’nin terörden arındırdığı Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn ve 
Telabyad bölgelerindeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenlenen “Suriye’nin Kuze-
yinde Güvenli Bölgedeki Öğretmenlerin Eğitimi” konulu program Daire Başkanı Mustafa Yıldız’ın katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Seminere katılan öğretmenlerle istişarelerde bulunan Daire Başkanı Yıldız, Türkiye’deki eğitim sistemi ve 
imam hatip okullarıyla ilgili bilgi verdikten sonra seminere katılan öğretmenlerin görüş, öneri ve taleple-
rini aldı.

Yıldız, daha sonra her iki bölgede yeni yapılan imam hatip okullarında incelemelerde bulundu. Programa 
Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Kırıkçı ile diğer ilgililer katıldı.

Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Şanlıurfa ve Gaziantep’teki İmam Hatip Okulla-
rında İncelemelerde Bulundu

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, çeşitli 
incelememe ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep’teki imam hatip okullarını 
ziyaret etti.   

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Suriye’nin 
kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad’daki programının ardından Ceylanpınar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile 
ilçedeki çeşitli imam hatip okullarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Şanlıurfa’daki çeşitli imam hatip okullarında incelemelerde bulunan Yıldız, Karaköprü 
ilçesinde bulunan Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Haliliye ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Yıldız, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa merkez ilçeleri ile Halfeti ve Birecik ilçelerindeki 
okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Yıldız, Şanlıurfa’daki programının ardından Gaziantep’in Nizip ve Şahinbey ilçelerindeki çeşitli imam 
hatip okullarını ziyaret etti. Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesinde de incelemelerde 
bulunan Yıldız, imam hatip ortaokulları ile imam hatip liselerinin müdürleriyle yapılan istişare ve değer-
lendirme toplantısına katıldı. Programa Gaziantep Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile ilçe millî eğitim 
müdürleri de eşlik etti.

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı
Mustafa Yıldız’ın Suriye, Şanlıurfa ve Gaziantep 
Ziyaretleri
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“Hedef LGS 2022 Tanıtım Toplantısı” , projeye bu yıl dahil olan 121 imam hatip ortaokulu müdürünün 
katıldığı programla dijital ortamda gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yeni katılan okulla-
rımızla birlikte Hedef LGS 2022 projesi kapsamındaki okul sayısı 242’ye çıkartılmış oldu.

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanımız İhsan Erkul’un açış konuş-
masını yaptığı toplantıda “Hedef LGS Projesi” ve Hedef LGS Koordinasyon Birimi” tanıtıldı. Toplantı proje 
faaliyetlerinin başarılı olması  temennileriyle sona erdi.

Hedef LGS 2022
İmam Hatip Ortaokulları Müdürlerinin Katıldığı 

“Hedef LGS 2022” Tanıtım Toplantısı Dijital Ortamda Yapıldı
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İmam Hatip Liseleri, 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde
Kapılarını Öğrencilere Yeni Projelerle Açacak

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Genel Müdürlüğe bağlı okulları 2023 Eğitim 
Vizyonu çerçevesinde daha ileri taşımanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

İmam hatip okullarında öğrencilerin, bir üst sınıfa hazırlanırken, mesleki olarak yetişmesine de imkan 
sağlandığını anlatan Yılmaz, bu okullardaki derslerin yüzde 75’inin Anadolu liseleri veya fen liseleri ile 
aynı müfredat ve ders saati içinde işlendiğini, yüzde 25’lik bölümde de temel İslam bilimlerinden Kur’an-ı 
Kerim, siyer, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, İslam kültür ve medeniyeti, hitabet, kelam gibi derslerin verildiğini 
kaydetti.

Yılmaz, imam hatip okullarındaki eğitim çalışmalarına ilişkin “Meslek derslerinin öğrencilerimizin üniver-
site sınavlarında ihtiyaç duydukları sebep-sonuç ilişkisi kurma, akıl yürütme sürecini takip etme, analiz 
yaparak ve sentezleyerek yorumlama becerisi kazanmaları açısından önemli bir işlevi bulunmaktadır. Öte 
yandan öğrencilerimiz, bilgiyi arama, toplama ve işleme, bilgi ve metodolojiyi kullanma, sorular sorma 
ve mantık yürüterek delillere dayalı sonuçlar çıkarma, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilme, topluluk 
önünde hitap edebilme, iç disiplin sağlayarak engellerle ve zorluklarla baş edebilme, liderlik becerisini 
geliştirerek sosyal sorumluluk sahibi olabilme gibi beceriler kazanarak hayata hazırlanmaktadır. İmam 
hatip liselerinde öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanmalarında hiçbir eksiklikleri olmadığı gibi ilaveten 
İHL meslek derslerinin akademik becerilere katkısı bulunmaktadır. Her yıl yeni hedeflerle akademik alan-
da çıta yükselmekte, destek eğitimleri, deneme sınavları ve özgün çalışma ortamları sağlanmaktadır.” 
bilgilerini aktardı.

Kur’an-ı Kerim derslerinin de öğrencilerin öğrenme kapasitelerini geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, özellik-
le son dönemde çok ilgi gören örgün eğitimle beraber hafızlık projesinde bu durumu yakından gördük-
lerini vurguladı.

Yılmaz, duygu durum araştırmalarında öğrencilerin akademik öğrenmelerinin ezber becerilerini, ezber 
becerilerinin de akademik öğrenmeleri çok geliştirdiğini, öğrencide yüksek motivasyon, azim, sabır ve 
sebat ile iç disiplini ortaya çıkardığını belirtti.

İmam Hatip Okullarında 21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında Yeni Dönem

Genel Müdür Yılmaz, bakanlıkça 2016’dan itibaren imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve yete-
neklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidildiğini, Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ile 
devam eden süreci “21. yüzyıl becerileri bağlamında yeni dönem” olarak tanımladıklarını anlattı.

İmam hatip liselerinde, temel İslam bilimleri ile fen ve sosyal bilimler, uluslararası imam hatip, yabancı 
diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı program 
uygulandığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“500’den fazla okulumuzda, bu içerikte eğitimler veriliyor. Bu okullarımız başta olmak üzere Anadolu 
imam hatip liselerinden 2021 yılı YKS sonuçlarında çok iyi dereceler elde ettik. Öte yandan, yabancı dil 
programı (hazırlık sınıfı) uygulayan 48 lisemizde ise Arapçanın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İngiliz-
ce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça, Rusça, ve Japonca olmak üzere 9 farklı dilde 
eğitim yapılıyor. Bu okullarımızın çoğunun pansiyonu bulunuyor. Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi 
öğrencilerine verilen Türkçe eğitimleriyle Anadolu imam hatip liselerinde 10 farklı dilde eğitim imkânı 
bulunuyor.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Liselerinde Akademik 
Başarının Artırılması, Robotik Kodlama ve Yoğunlaştırılmış Dil Programları 
Projelerini Yeni Eğitim Öğretim Döneminde Uygulamaya Başlayacak      
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Sanat programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde ise öğrencilerin kültür ve medeniyetin vazge-
çilmezi olan musiki ile hüsnühat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanat-
larda kendini geliştirme imkânı bulunuyor. Spor programı uygulayan imam hatip liselerinde de bireysel 
ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen genç sporcu gençleri de yetiştiriyoruz. 
Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü imam hatip liselerinde de hafızlar lise öğrenimiyle birlikte hafızlığını 
tekrar ederek pekiştirme ve koruma imkanı buluyor.”

Bir Önceki Yıla Göre Üniversite Başarısı Arttı

Nazif Yılmaz, 2020 yılı YKS’nin imam hatip liselerinin yükselişine dair gösterge olduğunu belirtti. Ge-
çen yıl imam hatip liselerinden mezun olanların önceki yıla göre üniversiteye yüzde 24,73’lük bir artışla 
yerleştiğine dikkati çeken Yılmaz, “Her yılki büyümenin daha büyük olacağını düşünüyoruz. Bu sonuçlar, 
okulların her geçen gün akademik başarısı yüksek öğrencilerin ilgi odağı olmasına vesile olmaktadır.” 
dedi.

Yeni Kaydolacak Öğrencileri Bekleyen Projeler

İmam hatip okullarında yürütülen bazı projelerden de örnekler veren Yılmaz, bunlardan birinin “Hedef 
2021” olduğunu vurgulayarak, bu projede öğrencilerin üniversiteye hazırlandığı bir sistemin kurulduğu-
nu bildirdi.

İmam hatip okullarında Akademik Danışma Kurulları oluşturduklarını da hatırlatan Yılmaz, “Şu anda 600 
okulda mevcut olan ve modellenerek geliştirilen bu kurullar ile okullarımızın akademik camia ile irtibatı 
kurulmakta, 2023 Vizyon Belgesi’nde belirtildiği gibi öğrencilerimizin entelektüel yönleri geliştirilerek bir 
üst öğrenime hazırlanmakta ve her okula kendi vizyonunu daha da geliştirme imkanı verilmektedir.” dedi.

ERDEM Projesi’nin de bir diğer çalışmaları olduğunu kaydeden Yılmaz, projede okullar arasındaki başarı 
farklılıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, okuma kültürünü geliştirmek ve sürekli 
kılmak için 1511 okulda 11 bin 623 öğretmen ve 116 bin 230 öğrenciyle “Oku-Yorum” Projesinin baş-
latıldığı bilgisini verdi.

Yılmaz, okullardaki bilişim teknolojileri öğretmenleriyle HİSAR Projesi’nin uygulandığını, proje kapsamın-
da 14 bin 580 öğrencinin sahada uygulamalı eğitim alarak inovasyon becerilerini geliştirmek için hazır 
olduğunu aktardı.

Kalite Takip Sistemi (KTS) ile etkin izleme ve değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, bu sistem 
ile ülkedeki tüm imam hatip okullarının eğitim-öğretim yılı boyunca aylık izlendiğini ve değerlendirildiğini 
sözlerine ekledi. 
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Anadolu İmam Hatip Liseleri YKS’de 
İlk 1000’de 387 Derece Elde Etti

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidilen Anadolu imam hatip lise-
lerinde, üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar neticesinde YKS’de büyük 
başarılar elde edildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, imam hatip liselerinde uygulanan projelere ve öğ-
rencilerin 2021-YKS başarılarına değindi. “2021-YKS sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liseleri son 
sınıf öğrencileriyle 298, mezun öğrencilerle birlikte 387 dereceyle ilk 1000’e girmeyi başardı.” ifadesini 
kullanan Yılmaz, bu yıl için en az 250 derecenin ilk 1000 sıralamasında yer almasını hedeflediklerini 
ancak bu hedefin çok ötesinde bir başarıyı yakaladıklarını söyledi.

İlk 100’de 42, ilk 500’de 200, ilk 1000’de 387, ilk 5 binde 1658, ilk 10 binde 3 bin 138, ilk 15 binde 
4 bin 533, ilk 20 binde 5 bin 933, ilk 50 binde 14 bin 611, ilk 100 binde 31 bin 90 derece yer aldığını 
bildiren Yılmaz, “Türkiye geneli Anadolu imam hatip lisesi mezun öğrencileriyle birlikte ilk binde 2020’de 
279 derece elde edilirken bu yıl 387, ilk 5 binde 1271 iken bu yıl 1658, ilk 10 binde 2 bin 392 iken 
bu yıl 3 bin 138, ilk 100 binde ise 26 bin 169 iken bu yıl 31 bin 90 derece elde edildi.” bilgisini verdi.

Bir Önceki Yıla Oranla Elde Edilen Yüzdelik Artış Oldukça Dikkat Çekiyor

Yılmaz, imam hatip liseleri son sınıf öğrencilerinin 2019’da 168, 2020’de 214 ve 2021’de 298 dere-
ceyle ilk 1000’de yer almayı başardığını aktararak şunları kaydetti:

“2020-YKS’ye oranla 2021-YKS derecelerinde elde edilen yüzdelik artış oldukça dikkat çekiyor. 2020’ye 
oranla bu yıl ilk yüzde elde edilen derecede yüzde 63,16 artış sağlanırken, ilk binde yüzde 39, ilk beş 
binde yüzde 27’lik artış göze çarptı. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil, Temel Yeterlilik Testi alanlarında elde 
edilen derecelerde de ciddi oranda artış yaşandı. Sayısal alanın ilk 500’deki derecesi, 2020’ye oranla 4 
katına çıktı ve en çok oransal artışın sağlandığı alan sayısal oldu.

Anadolu İmam Hatip Liseleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 
(2021-YKS) İlk 1000’de Elde Ettiği 387 Dereceyle Hem Bireysel 
Hem de Kitlesel Başarılara İmza Attı 
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Anadolu imam hatip liselerinde 2021-YKS sonuçlarına göre standart sapmanın Türkiye ortalamasının 
altında olması, Anadolu imam hatip liselerindeki akademik başarının daha homojen olduğu anlamına 
gelmektedir. Bu durum, eğitimde eşitliğin önemli bir göstergesi olarak yerini almıştır. 2021-YKS Alan 
Yeterlilik Testlerindeki 11 alanın 7’sinde Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin ortalamasının, Türkiye 
ortalamasının üstünde olduğu dikkat çekmektedir.”

Okullardaki Birçok Çalışma 2021-YKS’de Başarının Anahtarı Oldu 

YKS’deki başarılar dolayısıyla mutlu olduklarını, aynı zamanda görev ve sorumluluklarının da arttığını 
ifade eden Yılmaz, akademik başarıyı yükseltmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Yılmaz, Hedef 2021 ve Eğitimde 
Rehberlik ve Destekleme Modeli 
(ERDEM) projeleriyle uygulanan 
akademik çalışmalara değine-
rek “Okullardaki destekleme ve 
yetiştirme kursları, yaz dönemi 
ve ara dönem üniversite hazır-
lık kampları, Kalite Takip Sistemi 
ile üniversiteye hazırlık çalışma-
larının sistemli bir şekilde takip 
edilmesi, öğrenci koçluğu çalış-
maları, performans değerlendir-
me sınavlarının uygulanması ve 
takibi, öğretmen, öğrenci ve ve-
lilere yönelik anketlerin düzen-
lenmesi, YKS’de başarılı olmuş 
öğrencilerle sınava hazırlanan 
öğrencilerin buluşturulması, 
salgın sürecinde okullarımızın 
uzaktan eğitim çalışmalarının 
takibi, MEB EBA Akademik Des-
tek Platformu’nun aktif kullanıl-
ması gibi birçok çalışma 2021 
YKS’de başarının anahtarı oldu.” bilgilerini paylaştı.

İmam hatip okullarında Akademik Danışma Kurulları oluşturduklarını hatırlatan Yılmaz, “Şu anda 641 
okulda mevcut olan ve modellenerek geliştirilen bu kurullar ile okullarımızın akademik camiayla irtibatı 
kurulmakta, 2023 Vizyon Belgesi’nde belirtildiği gibi öğrencilerimiz entelektüel yönleri geliştirilerek bir üst 
öğrenime hazırlanmakta ve her okula kendi vizyonunu daha da geliştirme imkanı veriyor. ‘Hedef-2022’ 
çalışmalarıyla 2022’de bu başarının daha artacağına inanıyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
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2021-2022 eğitim öğretim yılında 393 okulda İngilizce, 7 okulda Arapça, 23 okulda ise Arapça ve 
İngilizce olmak üzere toplam 423 imam hatip ortaokulunda yoğunlaştırılmış dil programı uygulanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 
imam hatip ortaokullarında yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin 
daha aktif kullanılabilmesi amacıyla kapsamı genişletilen “Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı”, 423 
imam hatip ortaokulunda uygulanacak. MEB Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz,  yaptığı 
açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’ndeki yabancı dil eğitim politikaları kapsamında, imam hatip 
ortaokullarında yoğunlaştırılmış Arapça ve İngilizce dil programı uygulandığını hatırlattı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında programa dahil edilecek okulların değerlendirilmesinin tamamlan-
dığını belirten Dr. Yılmaz, okulların belirlenmesinde insan kaynağı yeterliliği, fiziki altyapı ve teknolojik 
uygunluk, ulusal ve uluslararası yabancı dil alanındaki projelere katılım ile okul içi etkinlik, uygulama ve 
özel çalışmaların bulunması kriterlerinin esas alındığını kaydetti. Yılmaz, yeni öğretim yılında 423 imam 
hatip ortaokulunda yoğunlaştırılmış yabancı dil programının koordinatörlük sistemi içerisinde planlı yürü-
tüleceğini bildirerek şunları kaydetti:

“393 okulda İngilizce, 7 okulda 
Arapça, 23 okulda ise Arapça 
ve İngilizce olmak üzere toplam 
423 imam hatip ortaokulunda 
yoğunlaştırılmış dil programı 
uygulanacak. Öğrencilerimizin 
beden eğitimi, müzik ve resim 
gibi derslerden de mahrum kal-
maması için dil programı, 5. ve 
6. sınıflarda minimum 8 ders 
saati, 7. sınıflarda ise minimum 
6 ders saati yapılacak.

Yoğunlaştırılmış yabancı dil 
programıyla öğrencilerimize aracı dilsiz eğitim politikamız çerçevesinde dört dil becerisinde (okuma, 
yazma, konuşma, dinleme) yabancı dil eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında merkezi 
izleme değerlendirme çalışmaları, ortak dil etkinlikleri, yabancı dil alanında ulusal ve uluslararası pro-
jelerle yabancı dil eğitimi desteklenerek uluslararası standartlarda eğitim sağlanması planlanmaktadır.”

Okullar, programa ilişkin güncel haber ve duyurulara dogmyabancidil.meb.gov.tr adresinden ulaşabile-
cek. 

İmam Hatipliler Yoğunlaştırılmış Programla 
Uluslararası Standartlarda Dil Eğitimi
İmam Hatipliler Yoğunlaştırılmış Programla 
Uluslararası Standartlarda Dil Eğitimi Alacak
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Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz Mesajı

Değerli Arkadaşlar,

Sizinle güzel bir haberi tekrar paylaşmak istiyorum. Hamdolsun YÖK tarafından ilahiyat fakültelerine ha-
fızlar için özel kontenjan verildi. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve emeği geçenlere çok teşekkür 
ediyoruz.

Buna göre,

Okul türü kodu 51023 ve alan kodu 6060 olan Anadolu imam hatip lisesi mezunu hafız öğrenciler ile 
imam hatip lisesi mezunu hafızlık belgesine sahip adaylar İlahiyat ve İslami İlimler faküllerinde belirtilen 
ek kontenjanlara öncelikli olarak yerleştirilecektir.

İmam hatip lisesi mezunu olup hafızlık belgesine sahip olan adayların listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve ÖSYM’ye iletilecek olup iletilen listede adı olmayan adaylar 
öncelikli olarak yerleştirilmeyecektir.

Hafız öğrenciler için ayrılan ve öncelikli olarak onların yerleştiği bu kontenjanların boş kalması durumun-
da diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan/olacak adaylar da tercih ettikleri 
takdirde bu kontenjanlara yerleştirilecektir.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak uzun zamandır arzuladığımız ve çaba da sarf ettiğimiz bu imkânın 
verilmesiyle bu bağlamda, İlâhiyat ve İslami İlimler fakültelerinde bu programa yerleşen öğrencilere yö-
nelik aşağıdaki çalışmalar yürütülmelidir:

1. Öğrencilerin hafızlıklarının pekiştirilmesi etkin olarak yürütülmeli.

2. Hafız öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve makam becerilerini geliştirme imkânı, lafız-mânâ 
bütünlüğü ekseninde Kur’an-ı Kerim’i anlamaya yönelik takviye programlar ve Arapça  eğitimi başta ol-
mak üzere tefsir, hadis, aşere-i takrip ve temel İslam bilimleri ağırlıklı müfredatı destekleyen ilâve mesleki 
eğitimler verilmesi,

3. Temel İslam Bilimleri ve farklı bilim dallarında çalışmaları ile meşhur olan hafızların ve düşünürlerin ve 
akademisyenlerin hayatları, eserleri ve etkileri ile ilgili proje, tez, makale, araştırma çalışmalarının yapıl-
ması,

4. Hafız öğrencilere yönelik kişisel ve mesleki gelişim alanları ile yabancı dillerde yaz eğitim etkinliklerinin 
uygulanması,

5. Kontenjan kapsamında İlahiyat/İslami İlimler fakültelerini tercih eden hafız öğrencilere burs, barınma 
vb. eğitim desteği sağlanması,

6. Hafız öğrencilerin fakülteye verilen hafız kontenjanı çok iyi değerlendirilmeli bu çocuklar alanlarıyla 
ilgili uzun vadede ilahiyat alanında akademisyen/hoca olarak yetiştirilmeli.

7. Fakültelerde bu öğrencilere özel programlar açılmalı gerekirse kontenjanı uygun olan fakültelerde özel 
sınıflar açılmalıdır.

8. Son olarak imam hatip liselerimizdeki hafız öğrencilerimizi teşvik etmeye ağırlık verilmelidir.

YÖK Tarafından İlahiyat Fakültelerine 
Hafızlar İçin Özel Kontenjan 

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz’ın Mesajı:  
YÖK Tarafından İlahiyat Fakültelerine Hafızlar İçin Özel Kontenjan Verildi
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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da imam hatip lisesi 

öğrencilerinin azimli ve istikrarlı çalışmaları mey-
velerini elde edilen derece haberleriyle verdi. 
İmam hatip öğrencileri yine ilk sıralarda yerlerini 
aldı. İşte derece yapan bazı imam hatip lisesi öğ-
rencileri;

Bursa İpekçilik AİHL öğrencisi Abdurrahman Yıl-
maz Dil sınavı Türkiye 6.’sı  

Kartal AİHL öğrencisi Necip Fazıl Elmas, sözel ala-
nında Türkiye 7.’si 

Kartal AİHL öğrencisi Saliha Gülrû Şentop eşit ağırlık alanında Türkiye 27.’si  

Tahir Büyükkörükçü AİHL öğrencisi Mustafa Yunus Diler sayısal alanında Türkiye 27.’si 

Kartal AİHL öğrencisi Esedullah Yağlı sözel alanında Türkiye 3.’sü 

Samsun Atakum AİHL öğrencisi Feyza Gül Tunçer sözel alanında Türkiye 12.’si  

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Münib Koç dil alanında Türkiye 8.’si

Kartal İman Hatip Lisesi  - Akif Ahıskalı

Kartal İman Hatip Lisesi mezunu ve aynı zamanda hafız olan Akif Ahıskalı, “5 yıllık eğitimimi Kartal İmam 
Hatip Lisesi’nde tamamladım. 11’inci sınıfta başladığım çalışma sürecimle birlikte Türkiye’de sayısal alan-
da 122’inci oldum.” dedi. 11’inci sınıftan itibaren bir plan doğrultusunda her hafta hocaları ve eğitimci 

olan ağabeyi ile farklı programlar yaparak sınava 
Türkiye birincisi olacak şekilde düzenli çalıştığını 
ve derece yapmayı umduğunu belirten Ahıskalı, 
“Bu süreçte çözebileceğim kadar soru çözdüm. 
Zor kolay demeden her türlü soru çözdüm.” dedi.

Tıp fakültesi okumak istediğini ancak hangi üni-
versitede okuyacağına dair henüz karar vermedi-
ğini belirten Ahıskalı, yapacakları birkaç görüşme 
sonucunda okuyacağı okulu da netleştireceğini ve 
akademik alanda kariyer yapacağını söyledi.

2021 YKS’de İlk 10’da, İlk Yüzde, İlk Binde Yer Alan 
Öğrencilerimizin Dilinden Başarı Öyküleri  

YKS’de İmam Hatipliler Yine İlk Sıralarda
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Recep Tayyip Erdoğan AİHL - Muhammed Fatih Kaleli

Sözel alanda ilk 2 bin içerisinde yer alan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi me-
zunlarında Muhammed Fatih Kaleli, İlahiyat okumayı düşündüğünü, ancak hangi üniversiteyi seçeceğini 
ve okuduktan sonra hangi alanda devam edeceğine daha karar vermediğini ifade etti.

Sınavda başarılı olmasının okulda dersleri dikkatli dinlemeye ve düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belir-
ten Kaleli, “Dersleri derste dinledim ve dersleri o an öğrendim. Dersleri ders zamanında öğrenmek bana 
büyük avantaj sağladı. Tekrar etmek zorunda kalmadığım için soru çözmeye yöneldim ve böylece başarı 
elde ettim.” diye konuştu.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi - Kerem Bükücü

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Kerem Bükücü ise, “2021 yılı YKS sınavında sayısal 
alanda 896’ıncı oldum. Çalışma sürecimde ilk olarak ailemden destek aldım. Onun dışında gerek öğ-
retmenlerimiz gerekse müdür yardımcılarımız çok yardımcı oldu. Daha çok konu çalıştım. Çok fazla soru 
çözmek yerine acaba nasıl bir soru gelir diye düşünüp ona göre çalışmayı tercih ettim. Zihnimi temiz 
tutmaya çalıştım. Telefonla, oyunla fazla zaman harcamadım.” şeklinde konuştu.

Bazı kesimlerin imam hatip liselerine yö-
nelik yanlış algı ve küçümsemelerin elde 
edilen başarılarla kırıldığını ifade eden 
Bükücü, şöyle konuştu:

“Bu yanlış düşünceyi kırmak için elimiz-
den geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerek 
fenni gerekse ilmi alanda kendimizi ge-
liştirmeye çalışıyoruz. İlerde bir yerlere 
geldiğimizde bu algının yanlış olduğu-
nu göstermiş oluruz. Ortaokuldan lise-
ye geçecek olan kardeşlerime ima hatip 
lisesini kesinlikle öneririm. Çünkü gerek 
imam hatipteki ortam gerekse de yurt-
taki ortam, kültürel etkinlikler sebebiyle 
imam hatip diğer liselerden ayrılıyor.”

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 
okumak istediğini işaret eden Bükücü, 
bilgisayar alanına ilgi duyduğunu ve 
geçmiş dönemlerde kurslara katıldığını 
belirterek, orta okulda da robotik eğitimi 
aldığını ve bu alana ilgisinin bu dönem-
de başladığını sözlerine ekledi.
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Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi - Fahrettin Aslan

Sözel alanda 317’inci olduğunu söyleyen Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 
Fahrettin Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir sene boyunca Arapça hazırlık dersi gördüm. Lise boyunca yurttaydım. Malum salgın sebebiyle bazı 
kayıplarımız oldu. Annem- babam olmadığından evde tek başına kaldığım için fazla bir gürültü olmadan 
güzel bir ortamda derslerime çalıştım. Bunu yaparken Youtube kanallarından fazlasıyla faydalandım. 
Mümkün olduğunca çeşitli hoca ve çeşitli yayınlardan faydalandım. Belli bir süre kronometre ile çalıştım. 
Ne kadar çalıştığımı görmek bana fazlasıyla katkı sağladı. Sabah 08.00’de kalkıp 08.30’da dersimin 
başına oturuyordum. Namaz, yemek ve spor arası haricinde gece 11.00’e kadar çalışıyordum. İşin so-
nucunda da Mevla bize böyle bir başarı nasip etti.”

Medya alanında okumak istediğini belirten Aslan, gerek kamera önünde gerekse kamera arkasında in-
sanlara hizmet sunmak, doğru yolu bulmada ülke ve ümmet adına doğruya ulaşmada pay sahibi olmak 
istediğini kaydetti. 

Hayatı boyunca yaptığı en doğru tercihin okuduğu okulu seçmesi olduğunu söyleyen Aslan, kardeşlik 
duygusunun imam hatip okullarında en üst seviyede yaşandığını, bunun için ortaokulu bitiren tüm öğren-
cilere imam hatip liselerini tercih etmelerini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi - Saliha Gülrû Şentop: 

Türkiye genelinde, sınav sonucuna göre 32’nciyim ama okul puanının da katıldığı yerleştirilme sırasına 
göre 27’nci oluyorum. İlk üçü hedefliyordum her zaman. İki yıl boyunca bu sınava sabırla ve özveri ile 

hazırlandım. Salgın nedeniyle öngörüde bulunma noktasında 
belirsizlikler vardı. Bir başarıyı yakalayabilmek için öncelikle 
düzenli, disiplinli çalışmak gerekiyor. Lise öğrenimini bir duvar 
örmek gibi düşünebiliriz. Öncelikle bir sırayı örmek, sonrasında 
hemen bir üstündeki sıraya geçmek lazım. Ancak sağlam temel 
üzerine yeni bir şeyler inşa edilebilir. Okuluma, Kartal Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’ne çok şey borçluyum. Çok çalışkan, fedakâr 
ve idealist öğretmenlerimiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. YKS hazırlık sürecim boyunca yalnızca okul derslerimi 
ve kendi okulumun kursunu takip ettim. Bunların üzerine ek bir 
özel ders almadım veya dershaneye gitmedim.
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Ulusla-
rarası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı 

Mustafa Yıldız, Türkiye’nin terörden arındırdı-
ğı Suriye’nin kuzeyindeki Afrin Bölgesi’ndeki 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri için 
düzenlenen “Suriye’nin Kuzeyinde Güven-
li Bölgedeki Öğretmenlerin Eğitimi” konulu 
programa katıldı. Seminere katılan öğret-
menlerle istişarelerde bulunan Daire Başka-
nı Yıldız, Türkiye’deki eğitim sistemi ve imam 
hatip okullarıyla ilgili bilgi verdikten sonra se-
minere katılan öğretmenlerin görüş, öneri ve 
taleplerini aldı.

Yıldız, ayrıca Afrin ve Cinderes bölgelerinde yeni yapılan imam hatip okullarında yerinde incelemelerde 
bulundu. Programa Türkiye Maarif Vakfı Suriye Ülke Temsilcisi Çağatay Tiryaki, Türkiye Maarif Vakfı Böl-
ge Temsilcisi Kasım Tahiroğlu, Hatay İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Tecimen ve Kilis İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat ile diğer ilgililer katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Afrin prog-
ramının ardından Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda eğitim konularına ilişkin 
istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Hatay ve ilçelerindeki 
imam hatip okullarının yönetici-
leriyle de bir araya gelen Yıldız, 
yapılan faaliyetler hakkında bilgi 
aldı.

Yıldız daha sonra Reyhanlı ilçe-
sinde bulunan Ebu Ubeyde Ulus-
larasi İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret 
ederek incelemelerde bulundu.

Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Yıldız, Afrin’de Öğretmen Eğitimi Programına Katıldı, 

Hatay’daki İmam Hatip Okullarında İncelemelerde Bulundu
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Anadolu imam hatip 
liselerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) her yıl ülke genelindeki kitlesel başarılarının 

arttığını bildirdi.

Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz, “Anadolu imam hatip liselerinden YKS’de ilk 1000’e 2019’da 168 dere-
ceyle 13, 2020 yılında 214 dereceyle 28 ve 2021 yılında 298 dereceyle 38 ilden son sınıf öğrencilerinin 
girmesi, son üç yıldaki başarının bireysel değil kitlesel olduğunu ve 7 bölgeye yayıldığı tespitinde bulundu.       

Dr. Yılmaz,  yaptığı açıklamada, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2021-YKS Anadolu İmam Hatip 
Liseleri Ön Raporu’nun yayımlandığını belirterek, YKS’de Türkiye genelinde 2 milyon 416 bin 974 adayın 
Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 milyon 627 bin 145 adayın ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda sınava 
girdiğini kaydetti.

Anadolu imam hatip liselerinde son sınıflardan TYT’ye 102 bin 960, AYT’ye ise 87 bin 296 adayın 
katıldığını aktaran Yılmaz, 2021-YKS sonuçlarına göre bu liselerin son sınıf öğrencileriyle 298, mezun 
öğrencilerle 387 dereceyle ilk 1000’e girmeyi başardığını söyledi.

Dr. Yılmaz, 2020 yılına göre bu yıl ilk 100’de elde edilen derecede yüzde 63,16, ilk binde yüzde 39 ve 
ilk on binde yüzde 29,35’lik artışın olduğunu bildirerek, en çok oransal artışın ilk 100 ile 15 bin derece 
arasında olmasının 2021-YKS’de öğrenci başarısının arttığının en önemli göstergelerinden birini oluştur-
duğuna dikkati çekti.

2020-YKS’ye oranla bu yıl ilk 1000’de 
elde edilen derecelerde, TYT alanında 
yüzde 92, dil alanında yüzde 29, eşit 
ağırlık alanında yüzde 29, sözel alanda 
yüzde 24, sayısal alanda yüzde 135 ve 
toplamda yüzde 39,25 oranında artış ol-
duğuna işaret eden Yılmaz, “İlk 500’de 
sayısal alanda 2019 ve 2020 yıllarında 
5 derece elde edilirken, 2021 yılında bu 
rakam 21’e yükselerek 4 katına çıkmış-
tır. Bu bağlamda 2021-YKS’de en fazla 
oransal artışın sayısal alanda olması dik-
kati çekmektedir.” diye konuştu.

Dr. Yılmaz, 2020-YKS’ye oranla bu yıl 
ilk 5 binde elde edilen derecelerde TYT 
alanında yüzde 53, dil alanında yüzde 
19, eşit ağırlıkta yüzde 22, sözel alan-
da yüzde 17, sayısal alanda yüzde 74 ve 
toplamda yüzde 27,18 artış olduğunu 
açıklayarak, 2021-YKS’de ilk 5 binde en 
fazla oransal artışın sayısal alanda oldu-
ğunu kaydetti.

Anadolu İmam Hatip Liseleri, YKS’de 7 Bölgedeki 
Kitlesel Başarılarıyla Öne Çıktı

YKS’de Anadolu İmam Hatip Liselerinin 
7 Bölgedeki Kitlesel Başarısı
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Genel Başarı Sadece Birkaç Okulu Değil Türkiye Genelini Kapsıyor

Anadolu imam hatip liselerinin YKS’deki başarısının hem bireysel hem de kitlesel olduğunu vurgulayan 
Yılmaz, şöyle devam etti:

“Anadolu imam hatip liselerinden 2021-YKS’de ilk 1000’e 2019’da 168 dereceyle 13, geçen yıl 214 
dereceyle 28 ve bu yıl 298 dereceyle 38 ilimizdeki son sınıf öğrencilerinin girmesi, son üç yıldaki ba-
şarının kitlesel olduğunu ve 7 bölgeye yayıldığını gösteriyor. Bu yıl Karadeniz’den 9, İç Anadolu’dan 7, 
Akdeniz’den 6, Ege’den 6, Marmara’dan 5, Doğu Anadolu’dan 4 ve Güneydoğu Anadolu’dan bir ilimiz 
başarılarıyla öne çıktı.

YKS’de Anadolu imam hatip liseleri son sınıf öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu, 
Arapça ve Rusça testleri hariç TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) standart sapma değeri, Türkiye geneli 
son sınıf öğrencilerinin standart sapma değerinden daha küçüktür. Bu durum Anadolu imam hatip lise-
lerindeki akademik başarının daha homojen olduğu anlamına gelmektedir. Bu bulguya göre Anadolu 
imam hatip liselerindeki genel başarının sadece birkaç okulu değil Türkiye genelini kapsadığı ve eğitimde 
eşitliğin daha fazla düzeyde yansıtıldığı söylenebilir.”

Yılmaz, 2021-YKS AYT’deki 11 alanın 7’sinde Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin ortalamasının 
Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu kaydetti.
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DÖGM Yabancı Dil Portalı 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip liselerindeki ya-
bancı dil eğitimi destekleyici nitelikte yabancı dil portalı açıldı. Portala “dogmyabancidil.meb.gov.tr” 

adresinden erişim sağlanıyor.   

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 
liselerde 9, ortaokullarda ise yoğunlaş-
tırılmış olarak 2 farklı dilde yabancı dil 
eğitimi, koordinatörlük sistemi ile veri-
liyor.  

Okullardaki yabancı dil eğitimi destek-
leyici nitelikte hem lise hem de ortaokul 
gruplarına yönelik yabancı dil portalın-
da; eğitim verilen yabancı dil alanlarına 
ait dokümanlar, videolar, projelere yö-
nelik sunumlar ve birçok materyal öğ-
retmen ve öğrencilerin erişimine açıldı.

Ayrıca uygulama usul ve esaslarının bulunduğu portaldan okullardaki yabancı dil eğitim programlarına 
ulaşılabilir, güncel etkinlik ve duyurular hakkında bilgi edinilebilir.

http://dogmyabancidil.meb.gov.tr

İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki 
Yabancı Dil Eğitimini Destekleyici Yabancı Dil Portalı Açıldı



31

G
enel M

üdürlük H
aberleri

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, üniversiteye yerleştirme sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla 
YKS Etkili Tercih Stratejileri paneli düzenledi.  

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, YKS kapsamında yapılacak yerleştirme sürecinde, üniversite tercihin-
de bulunacak öğrencilere destek olmak amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların katılımıyla 
panel düzenlendi. Panele çok sayıda öğrenci iştirak etti. 

“Hedef 2021” koordinatörleri tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve YouTube’da canlı olarak 
yayımlanan YKS Etkili Tercih Stratejileri panelinde uzmanlar,  doğru tercih ve geleceğin meslekleri gibi çe-
şitli konularda bilgiler aktardılar. Uzmanlar, tercih aralıkları nasıl olmalıdır? sorusunu yanıtladıktan sonra 
öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdiler.  

YKS Etkili Tercih Stratejileri Paneli  
Genel Müdürlüğümüzce 2021 YKS’de Başarılı Olup Üniversite Öğrenimine

Başlayacak Öğrencilerimize Yönelik 
YKS Etkili Tercih Stratejileri Paneli Düzenlendi
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Tüm kademelerde ve tam zamanlı olarak yüz yüze başlayan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni, Din 
Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz’ın katılımıyla Ankara Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi’n-

de gerçekleşti.       

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Ankara Altındağ ilçesinde bulunan Mahir İz Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Yeni eğitim öğretim yılında başta öğretmen-
lerimiz olmak üzere eğitim yöneticilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir 
eğitim öğretim yılı diliyorum.” dedi.  

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim yapıldığını hatırlatan Yılmaz, “Büyük bir heyecan 
ve coşkuyla yeniden yüz yüze eğitime başladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılında, geleceğimizin te-
minatı çocuklarımıza, onlara en iyi imkânı sağlamaya çalışan velilerimize ve yurdun her köşesinde büyük 
fedakârlıklar gösteren öğretmenlerimize başarılı, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

İmam hatip okullarının 2020- 2021 eğitim öğretim döneminde, salgın koşullarına rağmen LGS ve 
YKS’de elde ettikleri başarılara da değinen Yılmaz, yüz yüze eğitime yeniden başladığımız bu dönemde 
bu başarının daha da artacağına inandığını kaydetti.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, 
Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz’ın Katılımıyla Gerçekleşti

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ve Türkiye Belediyeler Birliği hima-
yesinde düzenlenen “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde, Millî Eğitim Bakanlığı da öğrenci-

lerin özgün projeleri ve gençlere yönelik etkinlikleriyle yer aldı. Stantlarda paylaşılan öğrenci çalışmaları 
ve etkinliklerine katılımcılar büyük ilgi gösterdi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Eğitim 
Bakanlığı adına koordinasyonu yürüten 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türki-
ye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca ATO Congresium’da dü-
zenlenen “Genç Dostu Şehirler Kongre 
ve Sergisi”ne katıldı. Türkiye Belediyeler 
Birliği (TBB) organizasyonuyla “Genç 
Dostu Belediye” projelerinin ödüllerinin 
verildiği, panel ve sergilerin yapıldığı 
organizasyonun açılışını Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Etkinlikte Genç Dostu Şehirler, İlham 
Veren Gençler ve TÜBİTAK projeleri-
ne ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından takdim edildi. Ödül töreni 
sonrasında panel oturumları yapıl-
dı; bilim ve teknoloji, kültür ve sanat, 
eğitim, katılım ve e-spor alanlarında 
çalışmalar sergilendi. Millî Eğitim Ba-
kanlığı koordinasyonunda “Eğitim ve 
Kültür, Gençlik ve Kültür” temaları ile 
öğrencilerin panelist olduğu oturum-
lar düzenlendi.

Organizasyonun ikinci gününde Genç-
lik ve Ulusal Politikalar Paneline Millî 
Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre 
Bilgili katılarak öğrencilerin soruları-
nı yanıtladı. Gençlere yönelik yenilikçi 
projeler ve şehir tanıtımlarının da ya-
pıldığı “Genç Dostu Şehirler Kongre ve 
Sergisi” 52. Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması Ödül Töreni ile ta-
mamlandı.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi
Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde 

Millî Eğitim Bakanlığı Stantlarına Yoğun İlgi
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İki gün süren “Adalet ve Merhamet” temalı 
18’inci kurultayda; Adalet Bakanı Abdulhamit 

Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kur-
tulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş birer 
konuşma yaptı.

Sabah namazının ardından başlayan etkinlikler dizisinde, 
Öncü Spor Sabah Yürüyüşü ve Bisiklet Turu gerçekleşti-
rilirken kurultayın açılış oturumu saat 10.00’da başladı. 
Kur’an-ı Kerim ve selamlama konuşmalarının ardından 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir konuşma gerçekleş-
tirdi.

Gül’ün konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkan 
Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş “Küresel Kaostan Çıkış 
İçin: Adalet ve Merhamet” konulu açılış konferansı vere-
rek “Adalet ve Merhamet” konulu kısa bir sunum yaptı.

“Gençliğin Değer Dünyası ve İmam Hatipler” 
başlıklı İmam Hatipliler Kurultayının İkinci Otu-
rumunda Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz,  “Geleceğin 
İnşasında Gençliğin ve İmam Hatip Okullarının 
Rolü” konusunu işledi. Genel Müdür Dr. Nazif 
Yılmaz, konuşmacı olarak yer aldığı kurultayın 
Gençliğin Değer Dünyası ve İmam Hatipler baş-
lıklı oturumunda imam hatip okullarındaki başa-
rılı örnekleri aktararak geleceğin inşasında imam 
hatip okullarının rolüne değindi.

18’inci İmam Hatipliler Kurultayı Aksaray’da Gerçekleşti

18. İmam Hatipliler Kurultayı
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Hafızlık eğitiminin “Hazırlık, Hafızlık ve Pekiştirme” den ibaret olan üç temel aşamasının daha iyi 
gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin bir üst öğrenime hazırlanmalarının yanı sıra ileriki dönemlerde 

Kur’an’ın muhtevasını kavramalarına yön verecek olan akademik öğrenmeleri tamamlamaları ve okul 
ortamından uzak kalmadan diğer akranlarıyla birlikte aynı ortamda bulunarak hafızlık yapmalarını sağ-
lamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce “İmam Hatip Ortaokullarında Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık 
Projesi” başlatılmış ve bu projeyi uygulayan müstakil proje okulları açılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, proje okullarımızda veya projenin uygulandığı okullarda il/ilçe 
Millî Eğitim Müdürlüklerimiz ve il/ilçe müftülüklerimiz ile Diyanet İşleri Başkanlığımız merkez teşkilatının 
destekleri ile yürütülen bu proje hâlen ülkemizin farklı bölgelerinde imam hatip okullarında uygulanmak-
tadır. “Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liselerinde” hafız öğrencilerimizin hafızlıklarını 
pekiştirmeleri, mesleki, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanarak yükseköğretime hazırlan-
maları süreci devam etmektedir.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü  “Örgün Eğitimle 
Birlikte Hafızlık” projesi öğrencileri Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık yarışmalarında da derece üstüne 
derece elde etti. Hem akademik eğitimde hem de hafızlıkta zirvede olan öğrencilerimizi tebrik ederiz, 
emeği geçenlere teşekkürler.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Öğrencilerimiz Başarılarıyla Zirvede
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan HİSAR Projesi kapsamında imam 
hatip okullarındaki öğretmenlere üç grup halinde verilen inovasyon, STEM ve robotik alanında mesleki 
gelişim eğitimlerinin üçüncü ve son etabı da tamamlandı. Proje kapsamında toplam 70 ilimizden farklı 
branşlardan 231 öğretmene eğitici eğitimleri verildi.

HİSAR PROJESİ Eğitici Eğitimlerinde :

* Her gruba 30 Saatlik (5 Gün) eğitici eğitimi verildi.

* Alanda STEM, kodlama, robotik, atölye, inovasyon çalışmaları yapıldı.

* Her hafta 20 kişilik 4 grup oluşturuldu.

* Her hafta 1 grup ileri seviye eğitim aldı.

* 20 kişilik gruplardan 4 kişilik ekip oluşturularak, her ekipten proje hazırlanması istendi.

* Yapılan projelerde STEM, Kodlama, yazılım, robotik, mobil programlama, yapay zekâ, nesnelerin inter-
neti, günlük hayattaki sorunlara çözüm önerileri, disiplinler arası çalışmaların örnekleri sergilendi.

* Her hafta salı günü Genel Müdürümüzün ve değerli konuklarımızın katılımıyla açılış programı gerçek-
leştirildi.

Hisar Projesi Eğitici Eğitimleri Tamamlandı

HİSAR (İmam Hatip, İnovasyon, STEM, Atölye, Robotik) 
Projesi 
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* Konuklarımız :

1- Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz

2- BTE Derneği Başkanı Burcu Yılmaz

3- Bakan Yardımcımız Prof Dr. Ahmet Emre Bilgili

4- Ankara İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar

5- Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çelebi Uluyol

6- Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özdemir

* Alanda verilebilecek eğitim çeşitleri bulut ortamın-
da dosyada toplanarak katılımcılarla paylaşıldı.

* Tüm katılımcılarla genel Telegram grubu ve ayrıca 
haftalık ve sınıf bazında Telegram grubu kurularak 
iletişim eğitim sonunda da devam ediyor.

* Hisar Projesi İl koordinatörleri belirlendi, alandaki 
çalışmalar koordinatörlerle incelenip takip edilecek, 
gerekli destek sağlanacak.

* Yapılan projeler bulut ortamında dijital şekilde 
saklanarak tüm gruplarla paylaşılacak, herkes pro-
jeye ait bir görsel, açıklama ve proje kodlarını dü-
zenli şekilde paylaşacak, Hisar Projesi içerik havuzu 
oluşacak.
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Dr. Nazif Yılmaz, İstanbul Çatalca ilçesi 
okullarını ziyaret ederek okulların eğitim-öğretim hazırlıklarını inceledi.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz,  Çatalca ilçesindeki Anadolu liseleri, 
imam hatip ortaokulu ile Anadolu imam hatip liselerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.     

Okul yöneticilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Din Öğretimi Genel Müdürü 
Yılmaz, okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet edip 2021-2022 eğitim öğretim yılına 
dair değerlendirmelerde bulunarak öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. 

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

Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz’ın 
Çatalca İlçesi Okulları Ziyareti
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen Hedef YKS 2021 projesi kapsamında, YKS’de ilk 1.000’e 
girerek Türkiye derecesi elde eden imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon kam-

pı düzenlendi. 

YKS’de ilk 1.000’e girerek Türkiye derecesi elde eden imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik 6- 9 Eylül 
tarihleri arasında planlanan Kocaeli Diriliş Kampı’na 86 öğrenci katıldı. Kocaeli Diriliş Kampı’nda bir 
araya gelen öğrenciler, programın ilk gününde birbirleriyle tanışma fırsatı buldular. Daha sonra çeşitli 
doğa sporları ve etkinliklere katılan öğrenciler doğayla bütünleşerek doğayla baş başa kalma imkânı 
buldular.

Programda İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki proje öğrencileri müzik ziyafeti sundu. Daire Başkanı 
İhsan Erkul’un katılımıyla günün sonunda dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

Hedef YKS 2021 Zirvedekiler Kampı programı kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yıl-
maz’la buluşan öğrenciler, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etti. İstanbul’un kültürel miras 
ve doğal güzelliklerinin gençlere tanıtıldığı gezide, tekneyle boğaz turu yapıldı.

YKS’de ilk 1.000’e Giren Öğrenciler Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz’la Buluştu

Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen programın İstanbul ayağında öğrenciler Genel Müdürümüz Nazif 
Yılmaz’la buluştu.  

Öğrenciler, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etti. Ayasofya Camii’nde öğle namazında bir 
araya gelen gençler, namaz sonrasında Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Ayasofya Camii İmam 
Hatibi ile sohbet etme imkânı buldular. Ayasofya Camii’ tarihi hakkında bilgi alan öğrenciler bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

YSK’de ilk 1.000’e giren öğrencilere İstanbul’un kültürel miras ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı kamp 
programı boğaz turu ile sona erdi.

YKS’de İlk 1.000’e Giren Öğrencilere 
Moral ve Motivasyon Kampı

Genel Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi İş Birliğinde Hedef YKS 2021 Zirvedekiler Kampı Düzenledi
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Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
(TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı’nda yapıldı. Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sadri 

Şensoy TEKNOFEST2021 fuar alanında stand hazırlıklarımızı yerinde incelediler.     

21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü standındaki projelere ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterildi.  Ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi alan Genel Müdürlüğümüz standındaki projeler ziyaretçilere anlatıldı.

Özellikle Genel Müdürlüğümüzün;

 Í HAFIZLIK (Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi)

 Í Başarılı Örnekler Projesi  

 Í HİSAR (İmam Hatip, inovasyon, STEM, Atölye, Robotik)

 Í ERDEM 2021 (Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli)

 Í Yabancı Dil Programı Tanıtımı

 Í HEDEF 2021 (Akademik Destek Projesi)

 Í Musiki, Ebru Hat ve Tezhipin Yer Aldığı Geleneksel Çağdaş ve Görsel Sanatlar Sergisi 

 Í Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı

proje, etkinlik ve çalışmalarından başarılı örnekler ile uluslararası imam hatip liseleri ve yabancı dil ağır-
lıklı imam hatip okullarının ürettiği projeler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Okullarımız coşku, heyecan ve 
tutkuyla dopdolu bir TEKNOFEST’i daha başarıyla geride bıraktı. Yaptıkları işlerle bizleri gururlandıran ve 
gelecekte ülkemizin umudu olacak genç beyinlerimiz, TEKNOFEST 2021’de hepsi birbirinden güzel ve 
gurur verici başarılara imza attı. Kendi icatlarını ve projelerini yapan öğrencilerimiz gelecekte de insansız 
araçlarını ve robotlarını yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Adana-Çukurova, Hümeyra Ökten Kız AİHL 

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Üçüncülük

Bursa-Osmangazi, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Lise Seviyesi Sosyal İnovasyon Kategorisinde KADSİS (Kurumsal Akıllı Denetleme Kurumu) Projesi ile öğ-
rencimiz İsmail Konak Türkiye Birincisi oldu.

Adıyaman-Merkez, Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu

Adıyaman BİLSEM ve Hasan Taşar İHO öğretmenlerinin oluşturduğu “RoboVision” takımı Teknofest’te 
“İnsanlık Yararına Sağlık ve İlk Yardım” kategorisinde Türkiye 3.lüğü derecesi aldı.  

Konya-Meram, Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi

Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST’te Lise Roket kategorisinde ikinciliği 
elde etti. 

TEKNOFEST’te Genel Müdürlüğümüz Projeleri Büyük İlgi Gördü

İmam Hatip Okullarımız Teknofest 2021’e 
Damgasını Vurdu
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Erzurum-Yakutiye, Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 1-Görsel Tasarım 2-Tanıtım ve Yaygınlaştırma 
Teşvik Ödülü

Düzce-Merkez, Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız AİHL öğrencileri TEKNOFEST 2021 Roket Yarışmasında “Türkiye üçüncü-
lüğü” ve  “En Özgün Tasarım” ödülünü,  TEKNOFEST 2021 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasında 
“Türkiye İkinciliği” ödülü kazandı. 2021 TEKNOFEST’ e 4 Kategoride 6 projeyle finallere katılmaya hak 
kazanan teknoloji takımlarımız 3 ödülle Düzce’ ye döndü. 

Sakarya-Adapazarı, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Adapazarı AİHL öğrencileri, TEKNOFEST 2021 Turizm Teknolojileri Yarışması “Türkiye Birinciliği” ödülü 
kazandı.

Konya-Meram, Meram İmam Hatip Ortaokulu

Meram İmam Hatip Ortaokulu, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Birincilik

Denizli-Merkezefendi, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu

Servergazi İmam Hatip Ortaokulu TEKNOFEST 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji yarışması ortaokullar 
kategorisinde NP21 adlı projeleri ile Türkiye 2.si olarak büyük bir başarıya imza attı. 

Malatya-Yeşilyurt, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Selahaddin Eyyubi AİHL öğrencileri TEKNOFEST 2021 Turizm Teknolojileri Yarışmasında “Türkiye İkinci-
liği” ödülü kazandı.

İstanbul-Kadıköy, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

TEKNOFEST yarışmalarında İHA kategorisinde TEKNOFEST Liseler arası İHA yarışmalarında Döner Ka-
nat kategorisinde KITT Alaca Doğan takımımızla Türkiye birincisi olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip 
Lisemiz ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar.

Aydın-Nazilli, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi

Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Besna İlayda Erçin ve Tuğba Özcan Eğitim Teknolo-
jileri alanında Braille Alfabesi Türkçe Eğitim Seti projesi ile Türkiye 2.’ncisi oldu.

Mersin-Yenişehir, Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Mersin Şehit Kübra Doğanay Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Eğitim Teknolojileri lise kategorisinde 
üçüncülüğü elde etti.

Ankara-Keçiören, Prof. Dr Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kutup Araştırmaları Proje Yarışması 
Yer Bilimleri alanında “Türkiye İkinciliği” başarısını elde etti.

Gönül ve emek veren herkesi tebrik ediyor; öğrencilerimize, öğrencilerimizin danışman öğretmenlerine, 
velilerimize, kurum idarecilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 2021-2022 eğitim öğretim yılında imam 
hatip ortaokullarında yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin daha 

aktif kullanılabilmesi amacıyla uygulanan “Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı”nın kapsamı genişle-
tildi. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlığın 
2023 Eğitim Vizyonu’nda imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik özellikle İngilizce, Arapça ve diğer 
yabancı dil alanlarında nitelikli destek eğitimleri ile yabancı dil öğretmenleri için mesleki gelişim prog-
ramları düzenlenmesi hedefinin yer aldığını belirtti.    

‘Yoğunlaştırılmış Dil Programı’ uygu-
layacak imam hatip ortaokullarımızda 
2021-2022 eğitim yılı içerisinde yapı-
lacak merkezi izleme değerlendirme 
çalışmaları ile öğrencilerimizin erken 
yaşta yabancı dil becerilerini kazan-
maları hedeflenmektedir. Hedef, aracı 
dilsiz eğitimi. Okuma, yazma, konuş-
ma dinleme gibi dört dil becerisinin 
daha aktif kullanıldığı ve öğrencinin 
dahil edildiği program kapsamında ilk 
aşamada Arapça ve İngilizce dersleri-
ne yönelik yoğunlaştırılmış dil progra-
mı  yürütülecektir.. 

Genel Müdürlüğümüz koordinasyo-
nunda uygulamaya başlanan yoğunlaştırılmış yabancı dil programının ilk adımı olan merkezi seviye tespit 
sınavı, program dâhilindeki tüm okullarda yapıldı. 5. sınıf düzeyinde uygulanan sınavda, sisteme ilk kez 
dâhil olan öğrencilerin hazırbulunuşluluk seviyeleri tespit edildi.        

İmam Hatip Ortaokullarında 
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı

Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı Uygulayan 
İmam Hatip Ortaokullarında Seviye Tespit Sınavı Yapıldı
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Nijerya eski Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Kuzey Nijerya Kalkınma Başkanı Dr. Usman Muhamad 
Bugaje başkanlığında Sadık Umar Abubakara ve Yusuf Omer Abdallah’tan oluşan Nijerya heyeti 

Yunus Badam  mihmandarlığında Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti.  

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzde ağırlanan Nijerya  heyetiyle yapılan görüşmede Heyet Başkanı  
Dr. Usman Muhamad Bugaje Nijerya’daki mevcut din eğitimi ve öğretimi ile ihtiyaç duyulan din öğretimi 
tecrübeleri konusunda bilgiler aktardı. Türkiye’nin din öğretimi alanındaki tecrübelerini çok önemsedikle-
rini belirterek bu konuda Türkiye’nin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini söyledi.  Dr. Usman Mu-
hamad Bugaje  Türkiye’deki imam hatip modelini çok önemsediklerini belirterek bu modeli Nijerya’nın 
önemli bölgelerinde hayata geçirmek istediklerini kaydetti.     

Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz ise görüşmede, Türkiye’nin din öğretimi tecrübesini Nijerya ile paylaşma-
ya hazır olduklarını dile getirdi. Türkiye’deki din öğretimi ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün hizmet 
alanına ilişkin bilgi veren Yılmaz, Türkiye’nin bu konudaki tecrübesini paylaşarak yapılacak iş birliği im-
kânları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, görüşmede ayrıca, din öğretimi tarihi, imam hatiplerin tarihi seyri, 
imam hatiplerin ders programları, ders kitapları ve ders içerikleri; öğrencilerin bir üst eğitim kademesine 
geçişleri, yükseköğretim sistemi ve öğrencilerin yerleşmesi, mezuniyet sonrası istihdam; öğretmenlerin 
eğitimi, formasyonu ve istihdamı; öğretmen ve yöneticilerin hizmet içi eğitimleri, temel eğitim ve ortaöğ-
retim kurumlarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile din-ahlâk-değerler alanındaki seçmeli dersler ve 
içerikleri ve örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi konularında bilgi verdi. Yılmaz, din öğretimi tecrübele-
riyle her zaman Nijerya’nın  yanında olduklarını, tecrübe paylaşımı yapmaya devam edeceklerini söyledi.     

Nijerya heyetine Türkçe-İngilizce-Arapça dillerinde hazırlanan DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretim 
Programları, Türkçe-İngilizce-Arapça dillerinde hazırlanan Türk Eğitim Sisteminde Din Öğretimi: İmam 
Hatip Okulları, İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği ile Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi gibi 
tanıtım kitapları takdim edildi.   

Nijerya Eski Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Kalkınma Başkanı 
Başkanlığındaki Heyet Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti

Nijerya’dan Genel Müdürlüğümüze Ziyaret
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Dezavantajlı bölgelerdeki eğitim-öğretim durumunun değerlendirilmesiyle ilgili istişare toplantısı Ada-
na Valisi Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Millî Eğitim Bakan Müşaviri Sevil Uygun İlikhan, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Yaşar Koçak,  Ortaöğretim Genel Müdürü Halil 
İbrahim Topçu,  Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Özel Eğitim 
ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger 
ve İl Millî Eğitim Müdürü Veysel Durgun katıldı.

Toplantıda, Adana’nın dezavantajlı bölgelerinde şimdiye kadar gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ya-
pılması planlanan yeni çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban; eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren en 
önemli etkenlerden biri olduğunu belirterek “İlimizde verilen eğitimin kalitesini bulunduğu noktadan daha 
da ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirilecek tüm çalışmalara her zaman destek olan, başta Millî Eğitim 
Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve değerli genel müdürlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Toplantı, yapılan bilgilendirmelerin ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Dezavantajlı Bölgelerdeki Eğitim-Öğretimle 
İlgili Değerlendirme Toplantısı

Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Adana’da 
Düzenlenen Dezavantajlı Bölgelerdeki Eğitim-Öğretimle İlgili 

Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen İmam hatip okullarındaki öğretmenlere yönelik ino-
vasyon, stem, robotik alanında eğitim vermek, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek; öğ-

rencilere kodlama ve tasarım odaklı düşünme becerileri kazandırmak, yenilikçi fikirler geliştirme süreci 
ve disiplinler arası çalışmalar ile geleceğin mesleklerine hazırlamak, böylece topluma değer katan ve 
gelişen çağa uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek amaçlı HİSAR (İmam Hatip, İnovasyon, Stem, Atölye, 
Robotik) Projesi kapsamında Sivas’ta imam hatip ortaokulu ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlere 
yönelik robotik kodlama alanında hizmetiçi eğitim kursu başlatıldı.

Elçibey İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmenleri Millî Eğitim Müdürü 
Ergüven Aslan, ziyaret ederek başarılar diledi.  

Proje kapsamında yürütülen eğitim faa-
liyetlerine ilk olarak 10 öğretmen eğitici 
eğitimine katıldı. Eğitici eğitimi sürecinin 
tamamlanması ile birlikte Sivas Millî Eği-
tim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde-
ki ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 
görevli 600 öğretmene 2021-2022 eği-
tim-öğretim yılı dönemi 15’li guruplar ha-
linde hizmetiçi eğitim kursu planlandı.  

Öğretmenler, HİSAR İle Geleceği Kodlayacak

İmam Hatip, İnovasyon, STEM, Atölye, Robotik
(HİSAR) Projesi
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Genel Müdürlüğümüzün Başarılı Örnekler Projesi Sergisi, ERDEM 2021 Destek Projesi, musiki, ebru 
hat ve tezhibin yer aldığı Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Sergisi, Hafızlık Projesi, Hedef 

2021 Akademik Destek Projesi, HİSAR İnovasyon STEM Robotik Projesi’ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Festival heyecanı sürerken Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imam hatip okulları öğrencileriyle bir araya 
geldi. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, yarışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı. Genel Müdürlü-
ğümüzün festival içinde aktif rol aldığını belirten Özer, sürece katkı veren öğretmen, öğrenci ve Genel 
Müdürlüğümüz personeline teşekkür etti.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında kurulan Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğü standında Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ERDEM projesi kapsamında gerçekleştirdiği 
“Üretken Atölyem” projesini; Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ise Başarılı Örnekler Sergisi’nde 
finale kalan projesi “Mevkif-i Tevarih” projesini tanıttı. Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 
(Güzel Sanatlar, Mûsikî ve Spor Programı Uygulayan AİHL) öğrencilerinin icra ettiği mûsikî dinletisi eşli-
ğinde projelerimizi incelediler. Ayrıca Bakan Özer, öğrencilerimizle birlikte TEKNOFEST hatırası anahtar-
lık üretimi yaptılar.

Üretken Atölyem projesinin standına katılan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Ahmet 
Emre Bilgili, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdü-
rü Mehmet Nezir Gül, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik 
ederek başarı dileklerinde bulundular. 

Bakan Yardımcımız Ahmet Emre Bilgili TEKNOFEST’te Bakanlığımız birimleri ve Genel Müdürlüğümüz 
stantlarını ziyaret ederek Bilen Hafızlar, Sanat ve Dil Atölyeleri, Hedef 2022 ve projeleri incelediler. Ko-
nuklara Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ile Daire Başkanlarımız Uğur Tecir ve İhsan Erkul eşlik ettiler.

TEKNOFEST Standımıza Ziyaretler
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 

Düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’21’de 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Standını Ziyaret Etti



48

Yı
l:5

  S
ay

ı:1
4 

  E
ki

m
 2

02
1

Genel Müdürlüğümüzce, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ba-
şarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel 

değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütülen “Eğitimde Rehberlik ve 
Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı” kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 
okullarımız proje ve tanıtım faaliyetlerine başlandı.

ERDEM Destek 2021 Programı

1. Akademik Başarının Artırılması

2. Kişisel ve Mesleki Gelişim

3. Bilimsel Çalışmalar ve Yenilikçi Fikirler

4. Kültür ve Sanat

5. Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık

6. Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük

Altı ana başlıkta, 1108 proje başvurusundan hibe desteği almaya hak kazanan 137 okulumuz planladık-
ları faaliyetleri uygulamaya başladı.

“Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı” kapsamında okullarımıza 
2.908.000 TL destek sağlandı.

Okullarımızın Haziran 2022 tarihine kadar projelerini tamamlaması planlandı.

ERDEM Destek 2021 Programı Kapsamında 
Okullarımız Proje Faaliyetlerine Başladı

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli 
(ERDEM) Programı
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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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52.lise öğrencileri araştırma projeleri final yarışması sonuçlandı. Okulumuz Türkiye üçüncüsü 
olarak büyük bir başarı elde etti. Projeye büyük emekleri geçen biyoloji öğretmenimiz Arzu 

Şeker’e, öğrencilerimiz Azra Rümeysa Kayacan ve Müzeyyen İlayda Döner’e böyle bir gururu yaşattıkları 
için teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Proje hazırlık sürecinde emekleri geçen Ayşe Kılıç, Selva 
Bilir, Selma Durak, Gülay Altuğ, Huriser Ünlü, Emine Esin Ünlü ve Nurcan Çınar öğretmenlerimize de 
teşekkür ederiz.

52.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmalarında 
Tarih Dalında Okulumuz Türkiye 3.’sü Oldu

Isparta-Merkez
Şehit Tevhit Akkan Kız AİHL 
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Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, 2020 yılında eTwinning faaliyetleri kapsamında yaptığı başarılı 
çalışmalardan dolayı Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, Özkan Kerimoğlu’nun müdürlüğünde 2020 yılında e-Twinning faa-
liyetleri kapsamında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

Okul Müdürü Kerimoğlu, Ana Sınıfı Öğretmeni Ali Can Aksakal’ın okulunda gerçekleştirdiği e-Twinning 
faaliyetleri kapsamında layık görüldüğü Ulusal Kalite Etiketi ve okul olarak Avrupa Kalite Etiketi belgele-
rini İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ın elinden aldılar.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Özkan Kerimoğlu, “Okul olarak olmamız gereken her yerde 
varız çok şükür... 2020 yılı eTwinning faaliyetleri kapsamında Okulumuz Avrupa Kalite Etiketi almıştır. 
Ana Sınıfı Öğretmenimiz Ali Can Aksakal eTwinning faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu başarılı ça-
lışmalarından dolayı Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır. Öğretmenimizi ve projelerinde yer alan 
öğrencilerimizi tebrik eder, her birine başarılarının devamını dileriz.” paylaşımında bulundu.

İstanbul-Silivri
Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’na Avrupa Kalite Etiketi Ödülü
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• Öğrencilerde şiir zevkini geliştirmek,

• Şiir aracılığıyla, ilk kıblemiz Mescid-i  Aksa’nın  öneminin  ve Kudüs bilincinin  yüreklerde, zihin-
lerde canlı tutulmasını sağlamak ve bu bilincin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

• Öğrencilerin konuya uygun görsel içerik geliştirmesine veya kullanmasına katkı sağlamak,

• Öğrencilerin hitabet yeteneğini geliştirirken topluluk karşısında kendilerini doğru ve etkili bir şekil-
de ifade etmelerine katkıda bulunmak,

• Öğrencilerin özgüven sahibi bireyler olmasını 
sağlamak

amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün koordi-
nesinde Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin dü-
zenlediği “Kalbimizi Titreten Şiir Kudüs” konulu ulusal 
şiir okuma yarışması sonuçlandı. 

Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz, Anadolu imam 
hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, güncel 
konularla ve dünya sorunlarıyla ilgilenmelerini sağ-
lamak, şiir aracılığıyla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın 
önemini hissetmeleri ve Kudüs bilincinin yüreklerinde 
zihinlerinde canlı tutulmasını sağlamak amacıyla Tür-
kiye geneli “Kalbimizi Titreten Şiir Kudüs Konulu Video 
Sunu Eşliğinde Şiir Okuma “yarışması düzenledi. İşgal 
altında bulunan ve zor zamanlar yaşayan Filistin halkı-
na destek amacıyla düzenlenen “Kalbimizi Titreten Şiir 
Kudüs” başlıklı şiir yarışması yoğun ilgi gördü. Gençlerin Kudüs’e olan ilgi ve sevgisini, farkındalığını 
arttırmak, Kudüs şairlerini tanıtmak ve öğrencilerin şiir zevklerine katkıda bulunmak amacıyla düzenle-
nen yarışmada Kudüs şiirleri gençlerin sesinden yeniden hayat buldu.

“Kalbimizi Titreten Şiir Kudüs” 
isimli şiir okuma yarışmasında 
imam hatipli gençler Kudüs 
şiirlerini COVID-19 tedbirleri 
kapsamında çevrim içi olarak 
video sunu eşliğinde seslendir-
diler. Yoğun katılımın gerçek-
leştiği yarışmada akademisyen 
ve öğretmenlerden oluşan jüri-
nin titiz bir seçme süreci sonrası 
finale kalanlar belirlendi. Tüm 
katılımcıların sertifika almaya 
hak kazandığı yarışmada fina-
le kalan gençler ödüllendirildi.

Kudüs Şiirleri Gençlerin Dilinde Yeniden Hayat Buldu!

İstanbul-Sancaktepe
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Fethiye’de Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Alperen Taha Tekgöz, 6 
ayda hafız oldu.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
iş birliğinde yürütülen “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında Fethiye Mehmet Akif Ersoy 
İmam Hatip Ortaokulumuz öğrencisi Alperen Taha Tekgöz,  COVİD-19 salgını döneminde çoğunluğu 
uzaktan eğitimle geçen 6 ay gibi kısa bir süreçte hafızlığını tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. 
2020-2021 Eğitim-öğretim yılında 
Fethiye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip 
Ortaokulumuz 5. sınıfında eğitimine 
başlayan Alperen Taha Tekgöz 5. sını-
fın sonunda 5 Temmuz 2021’de hafız-
lığını tamamladı. 

Alperen Taha Tekgöz, Fethiye İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 
“Ben Okuyorum Dünyam Büyüyor ” 
kitap okuma yarışmalarında tüm so-
ruları doğru cevaplandırmayı başardı. 
Düzenlenen kitap okuma yarışmasında ortaokullar kategorisinde İlçe birincisi olarak kitap okumada da 
kendisini gösterdi. Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Alperen Taha Tekgöz’ü tebrik ederek çeşitli hediye-
lerle ödüllendirdi. Öğrencimiz ödülünü Fethiye Kültür Merkezinde yapılan törende İlçe Kaymakamı Eyüp 
Fırat’tan aldı. 

Öğrencimiz Alperen Taha Tekgöz’e başarılar diler, öğrencimizi ve öğretmenlerini tebrik ederiz.

Muğla - Fethiye
Fethiye Mehmet Akif Ersoy İHO 

11 Yaşında Hafızlığını Tamamladı
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Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu Lisesi “Telafide Ben de Varım” etkinlikleri kapsamında “Ana-
dolu Çocuk Oyunları ve Temassız Çocuk Oyunları” etkinliklerini düzenledi.

Okul Müdür Yardımcısı Hatice İmiş ve Coğrafya Öğretmeni Fahrettin Engin koordinesinde düzenlenen 
etkinliklere katılan öğrenciler hoşça vakit geçirdiler. Etkinliklere destek veren Elazığ Gençlik Merkezi 
ekipleri ile öğrenciler “Mini Golf, Bocce, Halka Atma, Boks ve Temassız Çocuk Oyunları oynayarak 
hoşça vakit geçirdiler.

Etkinliğe Elazığ Millî Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Eğitim Bir-Sen Başkanı İbrahim Bahşi, Şube Müdü-
rü Metin Özgen ve Okul müdürleri 
katıldı. Etkinlikler boyunca öğrenci-
ler ile oyunlara katılan Millî Eğitim 
Müdürü Feyzi Gürtürk etkinliklerin 
çocukların gelişimi için önemli ol-
duğunu, pandemi boyunca okullar-
dan uzak kalan öğrencilerin böyle 
etkinlikler ile tekrar okullarda ol-
malarının mutluluk verici olduğunu 
belirtti. Etkinlik koordinatörü Fah-
rettin Engin “Bütün bu etkinliklerin 
öğrencilerin sosyal ve psikolojik 
gelişimlerine olumlu yansıdığını, 
öğrencilerin tatlı bir rekabet içinde 

yardımlaşma bilinci geliştirdikleri ayrıca unutulmaya yüz tutmuş birçok oyun etkinliğine katılarak dijital-
leşen dünyalarında temiz bir nefes aldıklarını belirtti. Okul Müdür Yardımcısı Hatice İmiş “Okulumuzda 
bu tür etkinliklerin yaz boyu devam edeceğini tüm öğrencilerimizi etkinliklere koşulsuz beklendiğini” 
belirtti. Beden Eğitim Öğretmeni Fatih Altınbulak  “Öğrencilerin iyi bir akademik başarı için sağlıklı bir 
beden gelişimine sahip olmaları gerektiğini” belirtti. Oyunlar sonunda katılımcılara okumanın önemini 
vurgulamak için kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca oyunlarda dereceye girenlere satranç takımı hedi-
ye eden İl Millî Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk daha sonra okulumuzdan ayrıldı.

Telafide Ben de Varım

Elazığ-Merkez
Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç AİHL
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Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisemiz öğrencisi Hasan Çepni 11-12 yaş kategorisin-
de 11-12 yaş altın madalya kazandı.

11-12 Yaş Yüzme Yarışması Türkiye Finalinde okulumuz hafızlık öğrencisi Hasan Çepni altın madalya 
kazandı. Öğrencimizi, velimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

Gaziantep-Şahinbey
Prof. Dr. Mehmet Görmez AİHL

Öğrencimiz Türkiye Finallerinde Altın Madalya Kazandı
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Millî Eğitim Bakanlığınca, gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) sonuçları açıklandı. .İmam 
hatip ortaokullarındaki “HEDEF LGS” meyvelerini verdi.  Sonuçlara göre, Trabzon, Siirt ve Van gibi 

illerde tam puan alan ve birçok ilde yüzde 1’lik dilimde yer alan binlerce imam hatip ortaokulu öğrencisi 
bulunuyor. LGS’de hafızlık proje okullarından mezun öğrencilerin başarısı da dikkat çekti. MEB Din Öğ-
retimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, LGS’ye katılan öğrencileri tebrik ederek, imam hatip okullarının 
başarısının arka planında, “hedef LGS”, “öğrenci koçluğu”, “ortak performans değerlendirme”, “okul-
lardaki akademik takip komisyonları” ve “etkin rehberlik” çalışmaları olduğunu ifade etti.  

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldığı sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 
90 soru soruldu. 6 Haziran tarihinde saat 09.30’da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum 
saat 11.30’da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merke-
zi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 
97 öğrenci tam puan aldı. 

Van’ın Gururu LGS Birincilerinden İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Hakan Şakar

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş 
Sistemi kapsamında 6 Haziran’da yapı-
lan merkezi sınavdan 500 tam puan alan 
Van’ın gururu Hakan Şakar,  merkezi sınav-
da tüm soruları doğru yanıtlayarak adını 
Türkiye birincileri arasına yazdırdı.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki mahallede 
yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında her 
gün okula gelen Şakar sonuçların açıklan-
masıyla birinci oluşunun sevincini öğret-
menleri ve ailesiyle paylaştı. Şakar, başa-
rısını düzenli ve disiplinli çalışmaya, kitap 
okumaya borçlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlerinin ve ailesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten Şakar, “Kaynak konusun-
da öğretmenlerim bana çok destek verdi. Salgın döneminde dershaneye gitme imkanım olmadı. Evde 
öğretmenlerimin belirlediği programa göre çalıştım. Okuldaki rehberlik ve diğer öğretmenlerim sürekli 
beni kontrol ediyordu. Günde 6 saat ders çalışıyordum. Sürekli soru çözerek konuları daha iyi anlamaya 
çalıştım. Sınavda da önce soruları okuyarak anlamaya çalıştım. Daha sonra çözüme geçtim. Matema-
tik öğretmenim, soruları nasıl çözmem gerektiğini anlatmıştı. Onun tekniklerini uyguladım ve başarılı 
oldum. Sınava hazırlananlara düzenli çalışmalarını ve sürekli kitap okumalarını tavsiye ediyorum. İmam 
hatip ortaokulunda okumak bir dezavantaj değildi. Çok mutluyum.” dedi.

Van-Özalp Özalp Hürriyet İHO
Siirt-Kurtalan Selahaddin Eyyubi İHO 
Trabzon-Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten AİH
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Suriyeli İmam Hatip Öğrenci LGS Sınavında Türkiye Birincisi 

Siirt Kurtalan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören Suriyeli Dlyar Safo, Liselere 
Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 97 soruyu yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Beş yıl önce ailesi ile birlikte 
Suriye’den gelerek Kurtalan’a yerleşen ve Türkiye vatandaşlığına geçen 2004 doğumlu Dlyar Safo, gir-
diği LGS sınavında bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı.

Safo, başarısının sevincini 5’nci sınıftan bu yana kendisini yalnız bırakmayan okul idarecileri, öğretmen-
leri ve ailesi ile birlikte yaşadı. 2017 yılında Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokuluna başladı. Okul 
müdürü, öğretmenleri ve rehber öğretmen Safo’ya Türkçeyi öğrenme konusunda, gerek kitap desteği 
gerekse de maddi konularda desteklerini esirgemedi.

Dlyar Safo, başarısı için “Her gün tekrarlanan küçük parçaların toplamıdır.” diyor. Tek kelime Türkçe 
bilmeden ailesiyle Kamışlo’dan ay-
rılıp Türkiye’ye gelen Dlyar, girdiği 
sınavda yüz binlerce yaşıtını geride 
bırakarak birinci oldu.  

Safo, “Öğretmenlerimiz eksiklerimi-
zin kalmaması için ders programın-
daki canlı derslere ek olarak ders 
işleyip bizleri bir an olsun yalnız bı-
rakmadılar. Hatta bazı günler gece 
saat 2’de veya 3’te dahi öğretmen-
lere soru yolladığım oluyordu. Oku-
lumuz rehber öğretmeni Ferhat Cey-
lan, benimle bire bir ilgilenerek bu 
süreçte en büyük destekçilerimden 
birisi oldu. Canlı derslere katılmakla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Bana yardımcı olan herkese çok 
teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

LGS’de Öğrencilerimiz Bizi Gururlandırdı

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulumuz-
da okuyan Furkan Şafak LGS 2021’de tam puan aldı. Trabzon İl 
Millî Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Trabzon’un eğitim ve öğretimde 
başarılı bir şehir olduğunun altını çizdi. Aktaş, Mahmut Celaleddin 
Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin de bölgeye hitap ettiğini ifa-
de ederek, “Tam puan alan öğrencimizi kutluyorum. Bu okulumuz 
başarılar elde eden bir okulumuz.  Böyle kaliteli okulların şehirde 
olması bölgenin avantajına. Ankara, İstanbul’a gitmeye gerek yok, 
Trabzon’da önemli okullarımız var” dedi.

LGS 2021 sonuçlarına göre öğrencilerimiz Türkiye birinciliği başta 
olmak üzere bizleri gururlandıran dereceler aldılar. 

LGS’de okullarımızı elde ettikleri üstün başarılarıyla temsil eden 
tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının tüm hayatlarında da 
devam etmesini dileriz. 
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Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2008’de faaliyete geçmiş 2013 yılında yeni binası-
na taşınmıştır. Ocak 2020’de Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak yeni binasında 

eğitim-öğretim faaliyetine başladı. Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuz Doğu ve Güneydoğu’da ilk ve 
tek olan Batman İmam Hatip Spor Okulu olarak program çeşitliliğini de bünyesinde barındırmaktadır.

Birçok spor dalında il, bölge, Türkiye ve Avrupa derecelerini hanesine yazdıran uluslararası standartlar-
daki spor okulumuz Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu açıldığı ilk se-
nede çeşitli spor dallarında 94 madalya ve kupa alarak Türkiye’nin en fazla konuştuğu spor lisesi oldu.

2020 yılında eğitim öğretim 
hayatına başlayan Veysel 
Karani Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi Spor Proje Okulu 
yetenek sınavıyla aldığı 60 
öğrencisi ve öğretmen kad-
rosuyla Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’nun ilk ve tek spor 
Proje Okulu unvanına sahip 
olup bölge sporunun sesi ol-
muş, bölge sporuna yeni bir 
soluk getirmiştir. 

Güreşte Batman Bölge ve 
Türkiye dereceleri Avrupa 
şampiyonasında ve Balkan-
lar’da Türkiye temsilciliği, 

Badminton Türkiye üçüncülüğü, Atletizm Türkiye birinciliği, voleybol ligine transfer ve onlarca bölge 
dereceleri olan okul başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.   İl, bölge, Türkiye, Avrupa şam-
piyonlukları, dünya şampiyonlukları çıkacak okulumuz öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederiz. 

Uluslararası Standartlarda 
Batman İmam Hatip Lisesi Spor Okulumuz

Batman-Merkez
Veysel Karani AİHL 
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Ankara Kızılcahamam’da 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen İmam Hatip Liseleri Arası Genç 
Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finalinde okulumuz öğrencisi Mustafa Öztürk 

Türkiye Birincisi olmuştur. Öğrencimizi tebrik ederiz. Öğrencimizin yetişmesinde emeği olan ailesine, 
Kur’an Kursu hocalarına ve danışman öğretmeni Kerim Dündar hocamıza çok teşekkür ederiz.

İl Milli Eğitim Müdürümüzden Türkiye Birincisi Öğrencimize Ödül

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 
İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa 
Özdemir ve İl Millî Eğitim Şube Mü-
dürü Fatih Akkuş okulumuzu ziyaret 
ederek, Ankara Kızılcahamam’da 
yapılan Genç Sada Kur’an-ı Kerim 
Okuma Yarışmasında Türkiye Birin-
cisi olan Öğrencimiz Hafız Mustafa 
Öztürk’ü ödüllendirdiler. İl Millî Eği-
tim Müdürü Coşkun Esen, İlçe Millî 
Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ve 
İl Millî Eğitim Şube Müdürü Fatih Ak-
kuş’a nazik davranışlarından dolayı 
okulumuz adına teşekkür ederiz.

Samsun-Çarşamba
Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi

Türkiye Birincisiyiz...
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Okul-Kuran Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında Şehit Ömer 
Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim görmenin yanında İl Müftülüğüne bağlı Abdurrah-

man Gürses Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan öğrenciler için Hafızlık 
İcazet Töreni düzenlendi.

Çerkezköy ilçemiz Merkez Gazi Osman Paşa Camii’nde düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni’ne Vali Aziz 
Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bay-
ram, İl Millî Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Müftü Yardımcısı Şaban Apaydın, icazet almaya hak kaza-
nan öğrencilerin aileleri ve cami cemaati katıldı.

Program, 2021 yılı Kuran-ı Kerim Güzel 
Okuma Yarışması Türkiye 1.’si Hafız Mu-
hammet İsmail Demirel’in Kuran-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Ardından açılış konuş-
masını Çerkezköy İlçe Müftüsü İdris Çat-
makaş yaptı. Konuşmaların ardından ica-
zet almaya hak kazanan hafızlar sırayla 
Kuran-ı Kerim okudu.

Ardından icazet almaya hak kazanan ha-
fızların ödülleri, Vali Aziz Yıldırım ve proto-
kol üyeleri tarafından verildi.

Ödülleri vermesinin ardından konuşan 
Vali Yıldırım; “Gençlerimize bundan son-
raki eğitimlerinde başarılar diliyorum. 
Gençlerimizi, ailelerini ve onları yetiştiren 
hocalarını tebrik ediyorum.” dedi.

Ödül Töreni’nin ardından Kurra Hafız Fatih Çatmakaş Kuran-ı Kerim okudu. Yapılan duanın ardından 
Hafızlık İcazet Töreni sona erdi.

Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi 

Tekirdağ-Çerkezköy
Şehit Ömer Halisdemir İHO



65

O
kullarım

ızdan H
aberler

Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde  13 Temmuz’da hafızlığını tamamlayıp Diyanet 
İşleri Başkanlığı sınavına katılan ve katılmaya hazırlanan öğrencilere Hafızlık İcazet ve Taç Takma 

Programı icra edildi.

2014-2015 yılında eğitim öğretime açılan Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Diya-
net Millî Eğitim ve okul iş birliği ile açılan Kur’an 
Kursu ve görevlendirilen Kurs hocası Hafız Ru-
kiye Özgör ile birlikte Hafız olmaya istekli ve 
gayreti öğrencilerden oluşan gruplarla uygun 
zamanlarda bir program dahilinde sürekli ça-
lışma halinde olunmuştur. Bu şekilde hafızlığını 
tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığının Hafızlık 
Belgesi Alma Sınavını kazanan 10 öğrenci ve 
hafızlığını tamamlayıp bu sınava girmeye hazır 
6 öğrenci olmak üzere toplam 16 öğrenci için 
program düzenlendi. Programa, İl Millî Eğitim 
Müdürü Fazilet Durmuş, il ve ilçe Müftüsü, Sa-
karya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Bostancı,  imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu müdürleri, öğretmenler, çok sayıda veli 
ve öğrenci katıldı.

Program Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kur’an-ı Kerim okuma İl birincisi Mustafa Ensar 
Kahraman’ın Kur’an tilaveti ile başladı. Okulda Hafızlık serüvenini anlatan sinevizyon gösterimi sonrası 
Hafız olan öğrenciler sahnede yerlerini aldılar ve sırayla kendilerini tanıtıp duygularını ifade ettiler. Ha-
fızlık hocası Rukiye Özgör öğrencilerine taçlarını taktı ve yaptıkları çalışmaları ve duygularını ifade eden 
bir konuşma yaptı. Okul Müdürü Yakup Kalaycı, açış konuşmasında; katılımlarından dolayı protokole, 
öğrenci ve velilere teşekkür etti ve bizlere bu öğrencilere hizmet fırsatı veren Allah’ a hamdolsun dedi.   
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş konuşmasında, bu çalışmanın ve emeğin çok önemli olduğunu, 
öğrencinin isteğinin yanında anne babanın ve sürekli destek olup motive eden hocaları Rukiye Özgür’ün 
emeklerinin bu sonuçta ne kadar etkili olduğunu belirtti. Bir anne olarak, çocuğunun bu yolda sonuca 
ulaşmasını sabırla beklediğini ifade etti. Programın sonunda Hafızlık sınavını kazananlara Hafızlık Belge-
leri ve tüm öğrencilere çeşitli hediyeler be plaket takdim edildi.

Sakarya-Adapazarı
Vali Mustafa Büyük Kız AİHL

Okulumuzda Hafızlığını Tamamlayan Öğrencilerimize 
İcazet ve Taç Takma Programı İcra Ettik
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Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalış-
malar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak 

amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, 
Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım 
alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenmektedir.

2021 yılı final yarışmasına 49 ilde bulunan 172 
farklı okuldan toplam 369 proje sahibi öğrenci 
katılmıştır. Final yarışmasına katılan 216 projeden 
11’i Birincilik, 22’si İkincilik, 36’sı Üçüncülük ve 
36’sı Teşvik olmak üzere toplam 105 projenin sahi-
bi öğrenci ödül kazanmıştır.  

Okulumuz Prof. Dr. Necmettin Erbakan AİHL, Coğ-
rafya alanında proje yarışmasına katılmış, ilk ele-

meyi geçerek bölge finaline, bölge finalinde birinci-
lik alarak Türkiye final yarışmalarına katılmaya hak 
kazanmıştır.  8 Temmuz tarihinde yapılan Türkiye 
final yarışmasında da Coğrafya alanında Türkiye  
Birinciliğine layık görülmüştür. Final sergisi ve ödül 
töreni Ekim 2021’de yapılacak olan yarışmada 
başarılı olan öğrencimiz Zain Orfalı ve Danışman 
Öğretmeni Feride Cesur’u tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Başarmak Geleneğimiz, TÜBİTAK 2204 C Türkiye 2.’liği 

TÜBİTAK tarafından ilk defa bu yıl düzenlenen 2204 C Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Proje Yarış-
ması’nda Yer Bilimleri alanında Türkiye 2.’si olduk.

10. sınıf öğrencilerimiz Murat Umut Açıkgöz ve Mu-
hammed Emin Çalışkan danışman öğretmenleri Feride 
Cesur liderliğinde hazırladıkları projeyi 06.07.2021 
tarihinde çevrimiçi olarak jüriye sundu. Türkiye gene-
linde 470 farklı okuldan 1226 öğrencinin hazırladığı 
763 projenin katıldığı bu kategoride öğrencilerimizin 
hazırladığı proje Yer Bilimleri alanında 2. oldu. Türkiye 
genelinde birçok fen lisesi ve kolejin katıldığı yarışma-
da derece alan tek imam hatip lisesi olmak da ayrı bir 
gurur kaynağımız oldu.

Uzun ve yorucu bir hazırlık sonucunda bu başarıyı elde eden öğrencilerimizi, danışman öğretmenimiz 
Feride Cesur’u ve emeği geçen idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Finalinde 
Öğrencimiz Türkiye 1.’si Oldu

Ankara-Keçiören
Prof. Dr. Necmettin Erbakan AİHL
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2021 YKS resmi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatle takip ettiği Nevşehir 
Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk mezunları ile YKS’de Türkiye 

dereceleri yaptı.  

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, Nevşehir’de 2017 yılında, özel okul konforunda ilk kez Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje okulu olarak “Hem Karakter, Hem Kariyer” sloganı ile eğitime başlayan, Fen müfredatı 
uygulayan okul, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe imzasını attı. 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan 
Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Proje 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul  Mü-
dürü Veli Sağır  “İlk günden yoğun ilgi 
ile karşılanan okulumuzda birbirinden 
değerli tecrübeli, öğretmen kadro-
muz 4 yıllık eğitim döneminde verdi-
ği emeğin  meyvelerini topladığı bu 
dönem, bizim için çok heyecan verici 
olduğu kadar motive edici de olmuş-
tur. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 
öğrencilerimizden gelen birbirinden 
güzel haberler ve başarı sıralamaları 
üzerimizden tüm yılın yorgunluğunu alıp yerini tatlı bir sevince bırakmıştır.”dedi. Sağır, “ Bu dönemde 
53 öğrencimiz okulumuzun ilk mezunu oldu. Nevşehir de 2021 yılı YKS’ye girdi bu öğrencilerimiz devlet 
okulları arasında Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık alanlarındaki sıralamada Nevşehir il birincileri okulumuz-
dan çıktı. 2021 YKS’de, YKS Türkiye sıralamasında  İlk 100’de 1 derece, ilk 500’de 2 derece, ilk binde 
4 derece, ilk 5 binde 9 derece, ilk 10 binde 13 derece, ilk 20 binde 20 derece elde edildi. Bu başarıda 
emeği geçen değerli ekip arkadaşlarıma, bizlere sonuna kadar inanan ve bizlerden desteğini esirge-
meyen velilerimize ve sırf bugün elde edeceği mutluluk için yılmadan ter döken, çalışan öğrencilerime 
sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Nevşehir-Merkez
Recep Tayyip Erdoğan AİHL

YKS’de Okulumuzdan Rekor Başarı
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2021 YKS Başarımız

Anadolu İmam Hatip Liseleri 2021 YKS’de 387 Dereceyle İlk 1000’e Girdi

İmam hatip okulları 70 yıllık tarihinin en büyük başarı grafiğini yakalayıp son 3 yılın akademik başarıda 
zirvesini yakaladı. 2 milyon 700 bin öğrencinin girdiği üniversite sınavında, YKS’de ilk 100’de 42 imam 
hatip derecesiyle imam hatip okulu öğrencisi tarihin en büyük akademik başarısına imza attı. İlk binde 
387 dereceyle tarihin en büyük akademik başarısına imza attı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliği-
ne gidilen Anadolu imam hatip liselerinde, üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan 
çalışmalar neticesinde 2021 YKS’de büyük başarılar elde edildi. 2021-YKS sonuçlarına göre Anadolu 
imam hatip liseleri son sınıf öğrencileriyle 298, mezun öğrencilerle birlikte 387 dereceyle ilk 1000’e 
girmeyi başardı. 

İlk 100’de 42, ilk 500’de 200, ilk 1000’de 387, ilk 5 binde 1658, ilk 10 binde 3 bin 138, ilk 15 binde 
4 bin 533, ilk 20 binde 5 bin 933, ilk 50 binde 14 bin 611, ilk 100 binde 31 bin 90 derece ile yer aldı.
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Nevşehir-Merkez Recep Tayyip Erdoğan AİHL 

Bursa-Yıldırım Bursa İpekçilik AİHL

İstanbul-Kartal Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Konya-Selçuklu Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL

Ankara-Altındağ Ankara Kız AİHL

İstanbul-Beyoğlu Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ankara-Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir AİHL

İstanbul-Pendik Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan AİHL

Kırşehir-Merkez Abdulkadir Özcan AİHL

Kocaeli-Merkez Mehmet Akif Ersoy Kız AİHL
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Eğitim-Öğretime başladığı gün itibariyle başarısını arttırarak devam eden, “öğrenci-öğretmen-veli” iş 
birliğini kendisine ilke edinen Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu, zorlu salgın şartlarında dahi pren-

siplerinden taviz vermeyerek 2021 LGS yerleştirmelerinde büyük başarı gösterdi.

193 öğrencinin katıldığı sınavda 67 öğrencimiz sınavla alan nitelikli okullara yerleşti. Dinamik ve uz-
man kadrosunun akademik başarıyı arttırmaya yönelik kullandığı yöntem ve tekniklerin yanında ge-

cesini gündüzüne katarak ser-
gilediği fedakârlıkla, öğrencinin 
kendini tanıması ve ne istediğini 
bilmesi adına yürütülen rehberlik 
çalışmalarıyla, veli duyarlığının, 
desteğinin ve güveninin her daim 
hissedilmesi ve doğru zaman-
larda yapılan küçük dokunuşlar 
sonucunda elde edilen başarı 
tablosunun bir rastlantı olmadı-
ğını belirten Okul Müdürü Ömer 
Bayraktaroğlu; “Yarınlarına katkı 
sağlamak için çıktığımız yolda 
öğrencilerimizin bugününü gör-
mek ve başarılarına şahit olmak 

bizleri gururlandırdı. Güçlü bir ekiple yarınları güçlendiren bireyler yetiştirebilirsiniz. Bu doğrultuda ha-
reket ettiğimiz idari kadromuzu, hakkı ödenmeyecek öğretmenlerimizi, ilgili velilerimizi, haklı gururu 
yaşayan ve yaşatan öğrencilerimizi tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.” dedi.

Öğrencilerimiz bu zorlu döneme rağmen çok çalıştılar ve başardılar. Öğrencilerimize her zaman destek 
olan öğretmen kadromuzu ve velilerimizi tebrik ediyoruz. 

LGS Başarımız

Sakarya-Adapazarı
Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu 
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TÜBİTAK tarafından, Liseye Geçiş Sınavında Yüzde Birlik dilime giren öğrenciler arasında 
Türkiye Geneli yetenek sınavı yapıldı. Türkiye genelinde 60 öğrencinin alınacağı 

Gebze’de bulunan TÜBİTAK Fen Lisesi’nin ilk öğrencilerinin arasına Mardinli Ali Osman Cihan da ismini 
yazdıran öğrencilerden biri olmayı başardı. 

Eğitimdeki başarı sıralamasıyla 
Mardin’de adını sıkça duyuran 
Hacı Süphiye Bölünmez İmam 
Hatip Ortaokulu yeni bir ba-
şarı hikâyesiyle ismini yeniden 
duyurdu. Hacı Suphiye Bölün-
mez İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencisi Ali Osman Cihan, 
girdiği yetenek sınavında dere-
ce yaparak, bu yıl ilk kez öğ-
renci alacak olan TÜBİTAK Fen 
Lisesi’nin öğrencilerinden biri 
olmayı başardı. 60 Öğrenci 
ile eğitim hayatına başlayacak 
olan TÜBİTAK Fen Lisesi için 
Mardin’den başvuran Cihan, sınavı başarı ile kazanmasının mutluluğunu yaşıyor. 

 Ali Osman Cihan, bu süreçte kendisi ile yakından ilgilenen başta ailesi olmak üzere; okuldaki öğretmen-
leri ve idareci kadrosuna teşekkür ederek yaşadığı gururun sevinç ve heyecanını paylaştı. Başarılı öğrenci 
Cihan, Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan tarafından elde edilen başarıdan dolayı tebrik 
edildi.  Başarılı öğrenciyi alkışlarla karşılayan, elde ettiği başarıyı kendisine hediye ettiği tabletle kutlayan 
Duyan, “Ali Osman’ın elde ettiği başarı hepimiz için bir gurur ve sevinç oldu. Artuklu İlçe Millî Eğitim Mü-
dürlüğü camiası adına kendisini ve bu süreçte kendisine destek olan ailesi, öğretmenleri ve idarecilerimizi 
kutluyorum. Bu örneklerin artması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Devam eden projelerimizle inşallah 

yakın gelecekte Ali Osman 
gibi başarılı öğrenci örnek-
lerimiz artacak ve bu öğ-
rencilerimiz önce Mardin’e 
ardından da ülkemize ve 
milletimize hizmet eden top-
lumumuza yararlı birer birey 
olarak karşımıza çıkacaklar-
dır. Ben Ali Osman kardeşi-
mizi tekrar tebrik ediyorum, 
kutluyorum” diye konuştu.

Mardin-Artuklu
Hacı Suphiye Bölünmez İHO

Mardinli İmam Hatip Öğrencisi TÜBİTAK Fen Lisesini Kazandı
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Ülkemizin farklı illerinde yaşanan orman yangınlarından etkilenen çocuklar için TOBB Kız İmam Hatip 
Lisesi Proje Ortaokulu öğrencileri tarafından ‘Kardeşime Oynasın Diye Oyuncak; Duygularımı Öğ-

rensin Diye Mektup’ kampanyası başlatıldı. Kampanaya katılan çocuklar, kendi harçlıklarıyla aldıkları 
bir oyuncakla birlikte yangından etkilenen akranlarına gönderilmek üzere duygularını kaleme aldıkları 
mektuplar hazırlayarak okul idaresine teslim ettiler.

İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Gönen de öğrencileri ziyaret ederek, yaptıkları duygu dolu kampanyaya 
destek oldu.  Çocukların sıkıntılarını en iyi çocukların anlayabileceğini dile getiren Gönen; “Çocuk-
larımızın bu örnek davranışı beni çok 
duygulandırdı. Ülkemizin çeşitli yerle-
rinde çıkan yangınlardan dolayı çocuk-
larımız hem maddi hem de psikolojik 
olarak mağdur oldu. Öğrencilerimiz de 
bu arkadaşları için kendi biriktirdikleri 
harçlıklarıyla en sevdikleri oyuncaklar-
dan aldılar ve kendi duygularını kâğı-
da dökerek birer mektup yazdılar. Bu 
davranış çocuklarımız arasında gönül 
köprüsü olacaktır. Ülkemiz acılarını da 
sevinçleri gibi hep beraber yaşamaya 
alışmış bir millet. Bu acıların paylaşımı birliğimizin ve bütünlüğümüzün sımsıkı pekiştirmesi için de büyük 
bir zenginliğimiz oluyor. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke olarak bütün yaraları sarabilecek bir ülkedir, en 
kısa sürede birlikte hep birlikte bu acıyı da atlatacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle orman yangınlarının 
olduğu yerlerdeki insanlarımızın acılarını paylaşıyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. “dedi.

Kampanyaya oyuncağıyla ve yazdığı mek-
tupla destek olan TOBB Kız İmam Hatip Li-
sesi Proje Ortaokulu öğrencisi Elif Yılmaz da 
deprem bölgesine destek olmak için yazdığı 
mektubu okudu. Küçük kızın mektubu, prog-
rama katılanları ve öğrencileri duygulandırdı.

Kampanyaya bir bebek ve mektubuyla des-
tek olan 6. sınıf öğrencisi Nisa Ecrin Tünay 
ise yazdığı mektubunda, “Sevgili Arkadaşım; 
Öncelikle bu yaşadığınız afetten dolayı çok 
üzüldüğümüzü dile getirmek isterim. Biliyo-
rum ki eğer bende böyle bir afet yaşasaydım 

çok üzülürdüm, ama inanıyorum ki siz de eski günlerinize geri döneceksiniz. Şimdi sana çok sevdiğim 
minik bir bebeğimi hediye etmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Tekrar eski günlerinize dönmeniz dile-
ğiyle...” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Okunan şiirlerden ve yapılan konuşmalardan sonra kampanyada toplanan oyuncaklar ve mektuplar 
yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Öğrencilerimizden, Orman Yangınlarında Mağdur Olan 
Çocuklara Oyuncak ve Mektup Desteği 

Adıyaman-Merkez
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız AİHL
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Pandemi koşulları birçok alanda olduğu gibi, eğitim ve öğretimde de etkili olduğu 2020-2021 dö-
neminde Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS yerleştirme puan ve sıralamasında tarihi bir 

başarı geldi.

Sümeyye Acar 274., Ahmet Ha-
san Arslan 752., Mehmet Fatih 
Demirli 853. olarak ilk bine gi-
rerek Erzurum’da gurur kaynağı 
oldular. Ayrıca ilk 20 binde de 
20 öğrenci ile boy gösteren okul 
gelecek yıllar içinde umut kayna-
ğı oldu.

Okul yetkililerinden yapılan açık-
lamada, “Planlı ve özverili ça-
lışma neticesinde hiçbir koşulun 
eğitime engel olamayacağını Ya-
kutiye Anadolu İmam Hatip Lise-
si bir kez daha ortaya koydu ve 
gelecek sene bu süreci yaşaya-
cak olan okul ve öğrencilere de 
ilham kaynağı oldu. Öğrencilerinden 12 tıp fakültesi ve 10 hukuk fakültesi bekleyen Yakutiye Anadolu 
İmam Hatip Lisesi şehrimizin eğitim seferberliğindeki en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu da gös-
termiş oldu” ifadelerine yer verildi.

Erzurum-Yakutiye
Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Büyük Başarı 

İlk Binde 3 Öğrenci
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Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 11’inci sınıf öğrencisi Ab-
durrahman Yazıcı, 01Ağustos tarihinde Balıkesir’de yapılan Genç Erkekler Triatlon Türkiye şampiyo-

nasında finalde yarışan 15 sporcu arasında,  750 metre yüzme,  20 km bisiklet ve 5 km koşuyu, 1 saat 
7 dakika 41 saniyede tamamlayıp büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Okul Müdürü Mustafa Bulut öğrencimizi ve emeği geçen hocalarımızı tebrik ederek duygularını şu şekil-
de ifade etmiştir. “ Evladımızı Türkiye birincisi olarak göstermiş olduğu başarıdan dolayı yürekten tebrik 
ediyorum Başarılarının devamını diliyorum. Abdurrahman evladımız İmam Hatip Lisesi kimliğini yaşantı-

sı, davranışları ve üst seviyedeki ahlaki meziyetleriyle herkese örnek olacak şekilde göstermektedir. Sahip 
olduğu üstün meziyetler ve derslerindeki başarısı ile gerek biz idareciler, gerek öğretmenler, gerek ar-

kadaşları gönlünde taht kur-
muştur. Derslerinin yanında 
spor alanında böyle büyük 
bir başarıyı elde etmesi tak-
dire şayandır. Öğrencimizi ve 
bu başarılarında çok büyük 
emeği olan babası, Yenikent 
Halk Eğitim Müdürü Eyüp 
Yazıcı hocamızı da tebrik edi-
yoruz. Başarıda emeği geçen 
diğer hocalarımıza da teşek-
kür ediyoruz. 

İmam Hatipli Abdurrahman Yazıcı 
Erkekler Triatlon Türkiye Şampiyonu Oldu

Sakarya-Adapazarı
Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan öğretmenler, or-
man yangınlarına kayıtsız kalmadı.

Türkiye’yi derinden üzen yangınlar için okul haberleşme grubunda bir iyilik zinciri başlatan öğretmenler, 
hem nakdî yardım hem de kül olan ormanların tekrar yeşermesi için fidan bağışında bulundu. Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hasan Kaya konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, kampanya çerçe-
vesinde Türk Kızılay’a 200 fidan ve bin 400 TL nakdî yardım bağışında bulunulduğunu söyledi.

Hasan Kaya, “Bir öğretmenimiz okul grubunda, yangın bölgelerinde dikilmesi için aile fertlerinin sayısı 
kadar fidan bağışı yaptı. Okulumuzdaki bir öğretmen arkadaşımızı da fidan bağışı için davet etti. Buna 
kayıtsız kalmayan arkadaşımız da aynı bağışı yaparak başka bir arkadaşımızı davet etti. Böylelikle bu 
zincir öğretmenlerimizin birbirilerini davet 
etmesiyle büyüdü ve okulumuzdaki bütün 
öğretmenlere şâmil şekilde ilerledi. Kimi 
öğretmenimiz fidan bağışı yaptı, kimi öğ-
retmenimiz de nakdî yardımda bulundu. 
Kampanyaya yaklaşık 200 fidan ve bin 
400 TL nakit bağışında bulunan okulu-
muz öğretmenleri ülkemizin güzelleşmesi 
için gerekli adımı atmaya devam edece-
ğiz. Hassasiyetlerinden dolayı arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa-Mustafakemalpaşa
Mustafa Kemal Paşa AİHL 

AİHL Öğretmenlerimizden Yangın Bölgesine Yardım
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28 Temmuz’da açıklanan sınav sonuçlarına göre Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 
olağanüstü başarısı 2021 YKS’ye damga vurdu. Sözel alanda Feyza Gül Tunçer Samsun 1. 

(Türkiye 12.’si) olurken, Merve Gül Yılmaz 2.(Türkiye 26.’sı), Fatmanur Güreldi 3. (Türkiye37.’si) oldu. 
Eşit ağırlık alanında ise Merve Gül Yılmaz Samsun 1.si (Türkiye 68.’si) olurken Asude Bektaş da 2. (Tür-
kiye 103.’sü) oldu. Sayısal alanda ise devlet 
kurumları içerisinde Yusuf Kesmen isimli öğ-
rencimiz Samsun 1.si (Türkiye 89.’su) oldu. 
Öte yandan bütün imam hatip liseleri ara-
sında ilk yüzde yer alan 42 öğrencinin yüzde 
14’ünün Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri olduğu görülmüştür.

Kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası 
çalışmalarda, projelerde, yarışmalarda bü-
yük dereceler ve başarılar elde eden Atakum 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri YKS 
sonuçlarına göre hem Samsun’da hem de 
Türkiye genelinde olağanüstü bir başarıya 
imza atmıştır. İlk 100’de 5, ilk binde 16, ilk 
5 binde 42, ilk 10 binde 67, ilk 20 binde 
75, ilk 30 binde 85, ilk 50 binde 99 öğrenci 
yer almış ve büyük bir kitlesel başarı sağlan-
mıştır. 

Okulun kuruluşundan bu yana gerek Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’müzün HEDEF 2021 projesi kap-
samında yapılan koordinasyon çalışmaları gerekse okul yönetimi, fedakâr öğretmenler, okul aile birliği, 
ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin katkıları ve özellikle de Okul Dernek Başkanı ve yönetiminin her 
alandaki büyük destek ve katkılarıyla olağanüstü başarılı sonuçlar alınmıştır.

Bütün gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

YKS’de Öğrencilerimizden Türkiye ve Samsun Dereceleri

Samsun-Atakum
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisemiz 11-A sınıfından Hüseyin Kardaş Hatay il seçmelerin-
de birinciliği elde etmesinden sonra, 7 Temmuz’da yapılan Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Türkiye 

şampiyonasında Türkiye ikincisi olmuştur.  

Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye açık kick boks Avrupa şampiyonasında müzikli formda Avrupa birin-
cisi , +91 kiloda Avrupa ikincisi olan öğrencimiz ve Millî Sporcumuz Hüseyin Kardaş’ı, Hocası Mustafa 
Cuma Uğurlu ile Okul Müdürü Celal Uyanık’ı iletişim ofisinde ağırladı. Öğrencimizi ve emeği geçenleri 
tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Türkiye açık kick boks Avrupa şampiyonasında mü-
zikli formda Avrupa birincisi , +91 kiloda Avrupa 
ikincisi olan Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam 
Hatip Lisemiz öğrencisi ve Millî Sporcumuz Hüse-
yin Kardaş’ı, İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Millî 
Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ve Kızılay İskende-

run Şube Başkanı Recep Sivri, Fatih Sultan Mehmet 
Anadolu İmam Hatip Lisemize teşrif etmek suretiyle 
tebrik ederek hediyelerini taltif buyurdular.

Türkiye ikincisi öğrencimizi tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz. 

Hatay-İskenderun
Fatih Sultan Mehmet AİHL

Öğrencimiz Hüseyin Kardaş Kick Boks’ ta Türkiye İkincisi
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Spor programı uygulayan ve çeşitli dallarda 94 madalya alarak Türkiye’nin en gözde spor liseleri 
arasında yer alan Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi,  başarılarına bir yenisini daha 

ekledi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan ve büyük bir 
heyecana sahne olan 16-17 Yaş Yıldız Erkekler Serbest Güreş Lige Terfi Müsabakasında Batman Veysel 
Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şahin Acar, 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu 
tarafından Türkiye’de güreşi 
akademik, bilimsel ve pro-
fesyonel olarak geliştirmek 
ve uluslararası müsabaka-
lara güreşçi yetiştirmek ve 
güreş sporunu geliştirmek 
için Kahramanmaraş’ta bu-
lunan Türkiye olimpiyat mer-
kezince en iyi skora sahip 
Türkiye dereceli güreşçiler 
arasından seçilen sporcula-
rın alındığı merkeze Hedefi 
2024 Paris Dünya Şampiyo-
nası bulunan Veysel Karani 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu 10.sınıf öğrencimiz Şahin Acar tüm elemelerden geçerek 
seçildi. Öğrencimizi ailesini ve kendisini yetiştiren antrenörü İbrahim Halil Kay’ı tebrik ederiz. 

Mersin’de gerçekleştirilen karakucak güreşlerinde “Spor Programı” uygulayan ve henüz daha 3. yılında 
olan Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 birincilik alarak Türkiye şampiyonu oldu. Şam-
piyon Furkan Kara ve Muhammed Akdemir’i tebrik eder, emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi
Spor Programı Uygulayan ve Çeşitli Dallarda 94 Madalya Alan 
Türkiye’nin En Gözde Spor Lisesi

Batman-Merkez
Veysel Karani AİHL
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Okulumuz Asımın Nesli AİHL 12. sınıf öğrencisi Emine Müberra Baydar Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Eğitim, Araştırma, Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk dilinin ve mede-

niyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin yaşadığı dönem, edebi kişiliği, toplumsal misyonu, 
sevgi ve hoşgörü dili, insan ve doğa sevgisi, kardeşlik ve barış kavramlarına olan yaklaşımları, din, dil 
ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm in-
sanlığı kucaklayan insani değerleri 
konuları üzerinde durarak gençle-
rin kaleminden büyük mutasavvıfı 
anlatmak, yaşatmak ve tanıtmak 
amaçlı “Gençlerin Kaleminde Bir 
Yunus Emre” deneme yarışmasında 
Türkiye Birincisi oldu. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafın-
dan Gençlerin Kaleminde Bir Yunus 
Emre Deneme Yarışması gerçekleş-
tirildi. 13-25 yaş aralığındaki genç-
ler katılım sağlayabildiği yarışmaya 
katılan Asımın Nesli Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Emi-
ne Müberra Baydar, 13-17 (2004-2008 tarihleri arasında doğanlar) yaş kategorisini kazanarak Türkiye 
birincisi oldu. Yunus Emre ile ilgili 16 kitap okuyan ve edindiği detaylı bilgiler ile birlikte deneme yazısını 
kaleme alan Müberra’yı tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Emine Mü-
berra Baydar 1 kitap yazmış ve ikinci kitabını yazmaya devam eden, gönüllülük faaliyetleri ile gençlik 
merkezimizde birçok alanda çalışmalara katılan örnek bir gencimiz. Kendisini tebrik eder, ailesine ve 
öğretmenlerine verdikleri emekler için teşekkür ederim” diye konuştu.

Öğrencimizi tebrik ediyor, yetiştiren ailesine ve yarışmalarda kendisine mentorlük yapan başta yazar oku-
maları kulübü danışman öğretmeni olmak üzere bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

Aydın-Nazilli
Asımın Nesli AİHL

Türkiye Birincisi Emine Müberra Baydar
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Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisemiz İngilizce Hazırlıklı Fen ve Teknoloji Proje Okulu 
2020-2021 yılında eğitim öğretime başlamış olup ilk öğrencilerini İngilizce hazırlık sınıflarına kabul 

etmiştir.

MEB Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, MEB Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif 
Yılmaz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Sancaktepe İlçe Millî Eği-

tim Müdürü Hale Bağce Özbaş 
Sancaktepe Teknoloji Anado-
lu İmam Hatip Lisemizi ziyaret 
ederek yapılan çalışmaları in-
celedi.

Eğitim kalitesi, geleneklere 
bağlılığı ve özgünlüğü ile güç-
lü akademik kadrosu, gelişime 
açık eğitim programları, ye-
nilikçi öğretim sistemiyle tüm 
öğrencilerinin hem teknolojik 
hem de akademik yönden iyi 

yetişmelerini sağlayan, dijital çağa hazır, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunabilecek ayrıca 
kendisini hazırladığı yükseköğrenimle beraber edindiği bilgi, yetenek, deneyim, güçlü şahsiyet ve ah-
lakıyla aranan ve tercih edilen bireyler olmalarına imkânlar oluşturan öncü ve ideal bir eğitim kurumu 
olma vizyonlu okulumuza MEB Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, MEB Din Öğretimi Ge-
nel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve 
Sancaktepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş ziyaret gerçekleştirdi.

Yeni dünyanın bilgi ve kültür birikimine sahip, kendi medeniyet değerlerini tanıyan ve benimseyen, ev-
rensel değerlere katkı sunan, eleştirel aynı zamanda inovatif düşünebilen, gelişime açık ve girişimci, 
teknolojiyi insan onuruna yakışır bir şekilde kullanarak tüm insanlığın ortak sorunlarına çözüm üreten, 

hayata değer katan, teknolojiyi ve irfanı aynı bünyede birleştirebi-
lecek nesiller yetiştirmek misyonuyla çıktığımız yolda yarınlara ha-
zırlanma hususunda çizdikleri vizyon, destek ve ilgilerinden dolayı 
okulumuzu ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. 

Okulumuza Ziyaret

İstanbul-Sancaktepe
Sancaktepe Teknoloji AİHL
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Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 2021 yılı TEK-
NOFEST teknoloji yarışmalarında 3 farklı dalda finalist olarak büyük başarı elde etti.

TÜBİTAK Lise öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge finalinde okulumuzu temsil eden 9. Sınıf öğren-
cimiz Muhammed Bilgecan Müftüoğlu Fizik ala-
nında “Duyuyorum Yaşıyorum” adlı projesiyle 
bölge üçüncülüğüne layık görülerek İstanbul’da 
yapılacak TEKNOFEST etkinliklerine katılma 
hakkı kazandı.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması’nın ardından teknoloji ve 
tasarım alanındaki başarılarımızla devam edi-
yoruz. Bu yıl 3.’ sü düzenlenecek olan TEKNO-
FEST yarışmalarında ilimizi temsil edecek olan 
okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin tasarla-
dığı iki farklı İHA (insansız hava aracı), Türkiye 
genelinde binlerce başvuru arasından başarılı 
görülerek TEKNOFEST ve TÜBİTAK tarafından 
maddi destek almaya hak kazandı. Liseler Arası İnsansız Hava Araçları ve Uluslararası Serbest Görev 
İnsansız Hava Araçları kategorilerinde yarışacak olan İHA’ların tasarımları aşamasında öğrencilere Fizik 
Öğretmenimiz Çağlar Urunca ve Matematik Öğretmenimiz Bahri Bektaş danışmanlık etmiştir. 

Okul Müdürü Vehbi Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ARGE birimi öğretmenleri Çağlar Urunca ve Bahri Bektaş önderliğinde onlarca öğrenci fen, 
teknoloji ve yazılım konularında tecrübeler edindi ve 8 öğrenci TEKNOFEST’e katılım hakkı kazanarak 
bu tecrübelerini bir adım öteye taşıma şansına erişti. Öğrencilerimize ve danışman öğretmenlerimize 
emeklerinden dolayı teşekkür eder, Bursa ve İstanbul da yapılacak yarışmalarda başarılar dileriz.” dedi.

Emeği geçen danışman öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, öğrencimize desteklerini esirgemeyen ailelerini 
tebrik eder, kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

Afyonkarahisar-Merkez
Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari AİHL

2021 Başarılarımız
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2021 YKS Başarımız

Anadolu İmam Hatip Liseleri 2021 YKS’de 387 Dereceyle İlk 1000’e Girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde 
düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımla-
rıyla ATO Congresium’da yapıldı. Kongrede Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama yarışmasında 
dereceye girenlere ödül takdim edildi.

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların uygulamaya geçirilmesi, gençlerin kendi 
potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri 
ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı, yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordi-
nasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve benzeri 
konularda projelerin teşvik edilmesi amaçlı “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde Anadolu imam 
hatip lisesi öğrencileri özgün projeleriyle yer aldı. 
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Tokat Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi Başarılı Örnekler Sergisinde Türkiye Finaline kalan çalışması  
“Bir Çınar Yeşeriyor” ile ATO Congresium’da standını hazırladı. “Bilim ve Teknoloji” temasında Türkiye 
genelinde katılan beş okuldan biri olan Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi/Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje Okulu öğrencilerinin iki yıl boyunca yaptıkları bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile İHA’lar katılım-
cılar tarafından büyük ilgi gördü ve takdir topladı. Özellikle Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi mûsikî projesi öğrencilerinin icraları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan büyük takdir 
gördü. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde 
Mûsikî Programı uygulayan Üsküdar Hakkı Demir AİHL öğrencilerinin icraları ve seslendirdikleri eserler 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirini kazandı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Projesi Öğrencileri TRT Müzik’te!

Musiki programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, musikimizin şaheserlerini icra ede-
cekleri “İlk Sahne” programıyla TRT Müzik’te izleyiciyle buluştu. İmam Hatip Liseli öğrenciler artık kültür 
ve sanat alanında da yetenekleriyle öne çıkıyor. İstanbul, Konya, Kayseri, Ankara ve Şanlıurfa illerinde 
mûsikî programı uygulayan Anadolu imam hatip lisesi proje öğrencileri hikâyeleriyle, birbirinden güzel 
bestelerle, kadîm mûsikîmizin enstrümanlarıyla TRT Müzik’te izleyicilerle buluştu.

Kültür ve sanat alanında “Ben de Varım” diyerek kültürel mirasımızı değerlendirip kadîm mûsikîmizi güf-
te, beste ve enstrümanlarıyla mâziden istikbâle taşıyan gençlerimizi tebrik ediyoruz.
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10-14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Kavak Akşemsettin 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Esma Demir 10-14 Ağustos tarihleri arasında Tokat’ta yapılan 
şampiyonada 15 yaş altı 60 kilogram kategorisinde sağ kolda 1’inci, sol kolda ise 2’nci oldu. 

Okulumuz öğrencisi Esma Demir Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Millî Takım seçmelerinde Türkiye 
şampiyonu olarak Millî Takıma seçilmiştir. 

Vali Zülkif Dağlı bilek güreşi Türkiye şampiyonu olan ve milli takıma seçilen öğrencimiz Esma Demir’i ve 
öğrencimize antrenörlük yapan müdür yardımcımız Yunus Emre Abatay’ı makamında ağırlayarak tebrik 
etti.

24 Kasım-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya’da yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırla-
nan Esma, hedefinin şampiyonluk kazanmak ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. 
Ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil edecek olan öğrencimizi tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz.

Öğrencimiz Esma Demir, Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonu

Samsun-Kavak
Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan ve büyük bir heye-
cana sahne olan 16-17 Yaş Yıldız Erkekler Serbest Güreş Lige Terfi Müsabakaları yapıldı.

Müsabaka sonuçlarına göre Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şahin Acar, 48 
kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şahin Acar, yıldız erkekler serbest güreş lige 
terfi müsabakalarında 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.       

Spor programı uygulayan ve çeşitli dallarda 94 madalya alarak Türkiye’nin en gözde spor liseleri ara-
sında yer alan Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi,  başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Batman-Merkez
Veysel Karani AİHL

Batman Veysel Karani AİHL Öğrencisi, Türkiye Şampiyonu
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Ba-
kanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da destek verdiği “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi” 

programında Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje Okulu kongreye damga vurdu.

Türkiye Belediyeler Birliği tara-
fından Gençlik ve Spor Bakan-
lığı iş birliği ile 24-25 Ağustos 
2021 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenen “Genç Dostu Şe-
hirler Kongre ve Sergisi”ne 
Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 
Vahiy Kâtibeleri, Aksa’l-Gaye, 
Naht Sanatı, MSR İHA, MSR 
ALESTA, Tarım Teknolojileri 
projeleri ile katıldı. 

İnsansız Su Altı Araçları Finallerinde Yer Aldı

MSR ALESTA Su Altı Aracı Takımız, TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması finallerinde 
yer aldı. 15 - 19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Olimpik Yüzme 
Havuzunda gerçekleşen TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Su Altı Aracı Yarışması Finallerine katılan takımız 
27 takım arasında çeşitli görevleri başarıyla gerçekleştirdi.

MSR ALESTA Takımı Danışman Öğretmenleri Samet Tuzcu ve Öğrencilerimiz Kemal Evcen, Asaf Berhiya 
Uysal, Muhammet Furkan Öksüz ve Talha Canlı’yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL Konya’nın Gururu

Konya-Selçuklu
Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL 
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Her yıl NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından lise öğrencileri arasında düzenlenen ya-
rışmada okulumuz öğrencilerinin makalesi Türkiye genelinde en iyi makalelerden biri olarak seçildi.

Her yıl NASA tarafından tüm dünyada lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Bir Günlük Bilim 
İnsanı (Scientist for a Day) Makale Yarışması”nın bu yılki konusu; “Uranüs’ün uyduları: Ariel, Oberon, 
Titania’dan hangisini, bir uzay ara-
cıyla yeniden ziyaret etmeli, daha 
fazla bilgi edinmeliyiz” idi. Yarışma-
ya Türkiye’nin dört bir yanından lise 
öğrencileri katıldı ve makaleler çeşitli 
üniversitelerdeki akademisyenlerden 
oluşan bir kurul tarafından değerlen-
dirildi. İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız 
Anadolu İman Hatip Lisesi 10.sınıf 
öğrencileri Esma İclal Top ve Sema-
nur Kılıç’ın ortaklaşa yazdığı maka-
leleri kurul tarafından seçilerek NA-
SA’nın web sayfasında yayınlandı.

Yazdıkları makaleyle ilgili Esma İclal Top, “Bir Günlük Bilim İnsanı’ makale yarışmasını öğretmenimiz du-
yurduğunda konusu bizi çok heyecanlandırdı. Uluslararası alanda düzenlenen ve bütün dünyadan farklı 
öğrencilerin katıldığı yarışmaya bir makale yazıp göndermek istedik. Yarışmanın sonucunda makalemiz 
NASA’ya gönderilecek makaleler arasında seçildi. NASA’nın web sitesinde yayınlandı. Bu bizleri bilimsel 
araştırma çalışmaları için motive etti” dedi.

Semanur Kılıç ise “Biz insanlığın yüzyıllardır uzay-
da aradığı yaşam fikrine de bir ışık tutmak istedik. 
Yaptığımız araştırmalar sonucunda orada bir ya-
şam olabileceğine dair bulgular bulduk. Yani kı-
sacası Oberon bize ve dünyamıza birçok konuda 
fayda sağlayabilirdi. Bu yüzden tekrardan Obe-
ron’a gitme fikri en doğru olanıydı. Oberon’un 
bizde merak uyandıran bir diğer özelliği de güneş 
rüzgârından etkilenmesiydi. Bu sayede toprağı 
atomik açıdan zengin olabilir, uzay araştırmala-
rı için kaynak oluşturabilirdi. Ve belki de Aurora 
gözlemleyebilirdik.” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde lise öğrencilerine yönelik dü-
zenlenen “Bir Günlük Bilim İnsanı” makale yarışmasında dereceye girerek NASA’nın web sitesinde maka-
leleri yayınlanmayı hak eden ilimiz öğrencileri Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Öğrenciler 
ile bir süre sohbet eden ve dereceye girmelerine hak kazandıkları makaleler hakkında bilgiler alan Vali 
Yavuz, öğrencilerimize başarılarından dolayı tebrik ederek tablet hediye etti.

Başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve Matematik Öğretmeni Fatma Tatlı Adal’ı tebrik ederiz.

Kocaeli-İzmit
Mehmet Akif Ersoy Kız AİHL

Öğrencilerimizin İngilizce Bilimsel Makalesi NASA’da Kabul Edildi
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Erzurum’da teknoloji tutkunu Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri elektrikli araç üretti. 10 
öğrenci ürettikleri araçla TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmaya katılmaya hak kazandı.  

5 ay gibi kısa bir sürede üretilen elektrikli araba 50 kilometre hıza çıkarak, 50 kilometre mesafeye 
gidebiliyor. Tamamen yerli imkânlarla Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tasar-
lanan elektrikli araç, 6 saat içerisinde şarj olabiliyor. Erzurumlu vatandaşların yoğun ilgisini çeken ve 
31 Ağustos ile 5 Eylül arası Kocaeli’nde düzenlenen TEKNOFEST yarışlarında “Dadaş” isimli araç Erzu-

rum’u temsil etti. Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından düzenlenen 
TEKNOFEST’e tasarladıkları elekt-
rikli araç ‘Dadaş’la katılan Yaku-
tiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri iki Mega Solo takımı 
ismiyle katıldıkları yarışmada ekip, 
Görsel Tasarım ve Tanıtım Yaygın-
laştırma alanlarında birinci olarak 
iki ödüle birden layık görüldü. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, özellikle araçla ilgili bilgi alarak inceledi. Aracın başında öğrencilerden bilgi alan Bakan Va-
rank, “Tasarım güzel, araba çok kıyak” sözleri ilgi çekti. Ayrıca Bakan Varank elektrikli araç ‘Dadaş’ın 
üzerine imzasını attı. 

Öğrencilerimiz Açısından Büyük Bir Deneyim Oldu

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Fatih Toprak, “Öğrencilerimiz açısından büyük bir dene-
yim oldu. Kendileri açısından bir farkındalık da yarattı. Elektrikli araç bildiğiniz gibi yaygınlaşacak. Onun 
için de bir insan kaynağı teşkil etmesi açısından önemli. Aracımızı 5-6 aylık bir sürede tamamladık. 
Kocaeli’de bizimle beraber yarışacak 40 lise var. Daha önce üniversite düzeyi vardı ama lise düzeyinde 
Erzurum’da ilk biziz. Örnek olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Aracın Tüm Tasarımları Bize Ait

Yarışma için aracı tasarladıklarını kaydeden Yakutiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin, “İlk önce 
gelişme raporu hazırladık. Bu rapor içerisinde tüm tasarımlarımızı yaptık. Ardından TEKNOFEST’in bize 
vermiş olduğu destekle üretime geçtik. Üretim aşa-
masında ilk önce şaseyi tasarladık. Sonra gerekli 
parçaları üreterek arabamızı oluşturduk. Şasimizi 
ürettik. Üzerine kablomuzu ürettik. Rollbarları da 
ürettikten sonra diğer elektronik mekanizmaları 
yerleştirdik. Aracın tüm tasarımları bize ait” açık-
lamasını yaptı.

Tebrikler,  öğrencilerimize ve emeği geçenlere çok 
teşekkür ederiz.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Ürettikleri Araçla 
TÜBİTAK Yarışmasında  

Erzurum-Yakutiye
Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 
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Gölcük’te düzenlenen “Mehmet Akif’e Mektup Var” yarışmasında ödül alan öğrencinin davranışı 
hem yaşıtlarından hem de büyüklerinden alkış aldı. Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Müdür-

lüğü iş birliğiyle İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle ortaokul ve lise öğrenci-
lerinin katıldığı “Mehmet Akif’e 
Mektup Var” yarışmasının ödül 
töreni gerçekleştirildi. Törende 
dereceye giren öğrenciler teker 
teker sahneye çıkıp mektupla-
rını seyircilerin önünde okudu. 
Yazdığı mektupla 3. olan Göl-
cük İmam Hatip Ortaokulu öğ-
rencisi Kuzey Aykaç, mektubunu 
bitirir bitirmez alkış yağmuruna 
tutuldu. Kuzey, mektubunda 
nasıl Mehmet Akif Ersoy İstiklal 
Marşı’nı yazarken para ödülünü 
kabul etmediyse kendisinin de 
bisiklet ödülünü kabul etmeye-
ceğini ve bisikleti ihtiyaç sahibi 
bir arkadaşına hediye edeceğini söyledi. Bu durum salondakiler ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım 
Sezer tarafından takdirle karşılandı. Başkan Sezer, Kuzey Aykaç’ın bu davranışı üzerine Aykaç’a bir bisiklet 
daha hediye etti.

Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği bisiklet ödüllü mektup yarışmasına katıldığını söyleyen 6. sınıf öğren-
cisi Kuzey Aykaç, “Arkadaşımın bisikleti yoktu, eğer yarışmayı kazanırsam bisikleti ona hediye edecektim. 
Yarışmayı 3. olarak kazandım. Bisikleti arkadaşıma hediye edeceğimi mektubumda da yazmıştım. Daha 
sonra ben bisikleti arkadaşıma hediye ettim. Bunun üzerine Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Se-
zer’de bana ‘Sana bir tane daha bisiklet hediye edeceğiz’ dedi. Benim ödülü kabul etmememin sebebi 

Mehmet Akif’in davranışıdır. Mehmet Akif 
Ersoy, İstiklal Marşı’nı yazma yarışmasında 
birinci olmuştu ama 500 liralık ödülü al-
mayı kabul etmemişti. Ben de bu yarışma-
da kazandığım ödülü almayı Mehmet Akif 
Ersoy’un torunu olarak kendime yakıştı-
ramadım. Bu ödül kabul edilemezdi, bu 
ödülü başkasına vermeyi uygun gördüm” 
dedi.

Kocaeli-Gölcük
Gölcük İmam Hatip Ortaokulu 

Ödülü Almayı Mehmet Akif Ersoy’un Torunu Olarak 
Kendime Yakıştıramadım
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Batman 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu hafızlık proje okulu öğrencisi 11 yaşındaki Muhammed 
Yusuf Ergün, 15 Temmuz 2020’de başladığı hafızlığı 15 Temmuz’un yıldönümünde bitirerek 15 Tem-

muz hafızı oldu. 

Küçük hafızı ve hocalarını makamında kabul eden Batman İl Müftüsü Erhan, “Peygamberimiz (s.a.s.), 
“Ümmetimin en şereflileri Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen ve yaşayanlardır.’’ hadisinin müjdesine mazhar 

olmak, başlı başına ha-
fızlığın mükâfatıdır. Bu 
söze muhatap olmak 
için hafız olunur. Zira 
hafızlık, vahyi muha-
faza etmek ve satırdan 
sadıra damıtmaktır. Ha-
fızlar, mukaddes kitabı 
sadece dillerinde değil, 
gönüllerinde de taşırlar. 
Onların fikri de zikri de 
şükrü de Kur’an’dır. Ah-
dine sadık kalandır on-
lar. Kur’an’ın rahmani 
ikliminde felaha ve sa-
laha erenlerdir. Bir hafı-

zın ortalama 1 ile 3 yıl arasında yetiştiğine de değinen İl Müftüsü Erhan, küçük hafızımız hafızlığını 1 yıl 
gibi kısa bir sürede tamamlamış olup, bu güzel başarının 15 Temmuz’un yıldönümünde gerçekleşmesi 
ve 15 Temmuz hafızı olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir.’’ şeklinde konuştu.

15 Temmuz Hafızı Muhammed Yusuf Ergün’ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Minik Hafız Ödüllendirildi 

Batman-Merkez
15 Temmuz Şehitleri İHO
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İzmit Körfez pistinde gerçekleştirilen TEKNOFEST Elektrikli Araç Yarışmasında Hafız İHO STEAM Takımı 
“Asel 81” 21 Araç içinde 30 km’lik parkuru 4. olarak tamamladı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-

tafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Bayraktar Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda öğrencilerimizi ziyaret ederek aracımızı incele-
diler. Projeden sorumlu öğretmenimiz Devrim Ertuğrul koordinesindeki 10 öğrenci TÜBİTAK ve Düzce Be-
lediyesinin desteğiyle “Asel 81” adını verdikleri elektrikli aracı 7,5 ayda geliştirdiler. Takımımız “Asel 81” 
isimli elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST kapsamında 2021 yılı ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency 
Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katıldı. 

Düzce Mehmet Akif İnan AİHL “Hafız İHO STEAM EC” takımı @teknofest’te İlk etap 4.sü; 2. Etap 8.si 
olmuştur. Teşvik ödülü ile ödüllendirilen ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın takdirlerini alan 
takımımızı tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Düzce-Merkez
Mehmet Akif İnan Hafız AİHL

TEKNOFEST Elektrikli Araç Yarışmasında Hafız İHO STEAM Takımı 
“Asel 81” 21 Araç İçinde 4. Oldu
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Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, e-Twinning projesi kapsamında, Ulusal Kalite Etiketi 
ödülü aldı. Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, e-Twinning projesi kapsamında ürettiği 

projelerle büyük başarıya imza attı.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Elmas Burcu Karataş ve Naile Sert’in yürüttüğü 4 proje 
ile 4 e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi ödülüne sahip oldu. Proje ile Yunaklı öğrenciler, sosyal ağlarda Tür-
kiye’den ve Avrupa’dan farklı kültürdeki yaşıtlarıyla iletişim kurma imkânı buldu. Okul müdürü Mehmet 
Ali Yağlıoğlu, yaptığı açıklamada, güzel bir gelecek için nitelikli nesiller yetiştirmenin önemine işaret 
ederek, “Yunak’taki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretim kalitesini en üst düzeye çı-
karacak çalışmalarımız tüm paydaşlarımız ile birlikte hızla devam etmektedir. Öğretmenlerimizi en kalbi 
duygularımla kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” diye konuştu. Yağlıoğlu, öğretmen-
lere plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, 
“E-Twinning Ulusal Kalite Etiketi” Ödülü Aldı

Konya-Yunak
Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu
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Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği, 24-25 Ağustos2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilen “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”ne Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullar 

değişik temalar ile katıldı ve gençler tarafından yapılan başarılı ve  örnek proje çalışmalarını sergilendi. 

“Bilim ve Teknoloji” temasında Türkiye genelinde katılan beş okuldan biri olan Seydişehir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi/Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinin iki yıl boyunca yaptıkları bilimsel ve tekno-
lojik çalışmalar ile İHA’lar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve takdir topladı.

Öğrenciler 11 TÜBİTAK 2204 
A Bilimsel Araştırma, 4 TEK-
NOFEST Takımı, 1 Patent/Fay-
dalı Model Başvurusu, 1 Biyo-
teknoloji İnovasyon Çalışması, 
1 Su Okuryazarlığı Projesi kap-
samında gerçekleştirdikleri ça-
lışmaları ziyaretçilerin beğeni-
sine sundu ve sunumlar yaptı. 
TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız 
Hava Araçları Yarışmasında 
finale kalan ve TEKNOFEST 
2020’ye katılan, TEKNOFEST 2021’e katılmaya hak kazanan okulun Hezarfenoğulları İHA Takımı da iki 
adet İHA’yı sergiledi. 

Seydişehirli öğrencilerin başarılı ve örnek proje çalışmaları yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok zi-
yaretçinin ilgi odağı oldu.  Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi/Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun 
stantı birçok ziyaretçiyi ve yetkiliyi ağırladı. Özellikle milli sporcular, üniversite grupları, gençlik grupları,  
Türki Cumhuriyetlerden,  Endonezya, Malezya, Mısır, Sudan, Pakistan gibi ülkelerden  gelen üniversite 
öğrenci grupları lise öğrencilerimizin çalışmalarını dikkatle inceledi. 

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Daire Başkanları İhsan Erkul, Ahmet İşleyen  ve 
birçok kurum yöneticisi okulumuz stantını ziyaretinde proje çalışmalarını inceleyerek Hezarfenoğulları İHA 
Takım kaptanı Enes Teke, teknolojik bir buluşa imza atan Osman Tuğrul Turgut ve okul müdürü Bayram 
Ali Çelik’ten proje çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Konya-Seydişehir
Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Dâhice Fikirler Projemiz Genç Dostu Şehirler Sergisinde 
“Bilim ve Teknoloji” Temasıyla Sergilendi
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Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” Projesi Öğrencilerimiz Hafızlık İcazet Merasiminde 
“Hafızlık Taçları” nı Takarak Hafızlık Belgelerini Aldı

Genel Müdürlüğümüz ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçe-
vesinde yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi, 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 gerçekleştirilmesini, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki 
gelişimlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

   

Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk Hafizeleri için düzenlenen kutlama ve dua 
töreni geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Program ilçe Müftü Yardımcısı Cahit Nazlı’ nın Kuranı Kerim 
tilaveti ile başlandı. Okul Müdiresi Hatice Arıkan’ın selamlama konuşmasının ardından Karatay İlçe 
Müftüsü Musa İmamoğlu ilk Hafizelerimizin duasını yaptılar. İl Millî Eğitim Müdürü ve İlçe Millî Eğitim 
Müdürü tebriklerinin ardından öğrencilerimize ve Hafizelerimizin hocalarına çeşitli hediyeler takdim edil-
di. Genç Hafizelerimize desteğini esirgemeyen Kuran Hadimlerine ve emeği geçenlere teşekkürler, Genç 
Hafizelerimize tebrikler. 

İstanbul-Başakşehir-Şehit Haki Aras Kız AİHL
İstanbul-Üsküdar-Şehit Ayşe Aykaç AİHL
Konya-Karatay-Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız AİHL
Zonguldak-Merkez-Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız AİHL
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Şehit Ayşe Aykaç Anadolu İmam Hatip Lisesi Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlığını tamamlayan 45 öğren-
cimize icazet merasimi gururla gerçekleştirildi. Çamlıca Camii konferans salonunda Bakan Yardımcımız 
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz Üsküdar Şehit Ayşe 
Aykaç İHO’dan “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesiyle “Hafızlık Taçları” takılan hafızlarımızın me-
rasimine iştirak etti. İstanbul Başakşehir Şehit Haki Aras Kız AİHL (bünyede İHO) ve Kur’an Kursunda 
41 öğrenci hafızlık belgesi aldı. Törene Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü 
Levent Yazıcı ve birçok davetli katıldı.  

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında İstanbul Şehit Haki Aras Kız AİHL (bünyede İHO), Türk 
Anadolu Vakfı Hafız Kız AİHL, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız AİHL ve İstanbul Şehit Ayşe Aykaç Kız AİHL 
(bünyede İHO) ve Kur’an kursu öğrencilerimiz hafızlık icazet merasiminde belgelerini aldılar. 
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Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST’te final yolunda. Bayburtlu 
gençler iki farklı ekiple katıldıkları TEKNOFEST liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda 56 

takım arasına girerek, finale katılmaya hak kazandı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Bi-
lişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa 
Çobanoğlu finalde Bayburt’u en iyi 
şekilde temsil etmek için çalıştıklarını 
söyleyerek, “TEKONOFEST İnsansız 
Hava Araçları Yarışmalarına Bayburt 
olarak iki takım olarak katıldık. Bu 
yarışma üç eleme şeklinde ilerliyor. 
Birinci eleme kavramsal tasarı raporu 
denilen kısım. Biz o aşamayı başarıyla 
geçerek ilk 100 takım içerisine girdik. 
Daha sonra detaylı tasarım raporu ve 
uçuş kanıt dediğimiz aşama var. Bunu 
da başarıyla tamamlayarak 56 takım 
içerisine girdik ve finalist olmaya hak 

kazandık. 13 Eylül tarihinde Bursa’da Bayburt’u inşallah başarıyla temsil edeceğiz” dedi. 

İHA takımının çalışmalarını inceleyen Bayburt İl Millî Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Teyyareciler 
(Danışman Öğretmen Erdinç Yaya; öğrenciler Muaz Emir Akbudak - Ahmet Sait Orak - Sami Eren Polat) 
ve ROBOHATİP İHA (Danışman Öğretmen Mustafa Çobanoğlu; öğrenciler Erkan Keyik - Hikmet Eren 
İşaşır - Atıf Kemal Topsakal) ekibini tebrik etti. Karakaşoğlu, “Öğrencilerimizi attıkları bu cesur adımdan 
dolayı kutluyorum, öğrencilerimize destek olan öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum.” dedi. 

Okulumuz TEKNOFEST Liseler Arası Sabit Kanat İHA 
Kategorisinde Finalde

Bayburt-Merkez
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak “Water As The Treasure Of Future” (Geleceğin 
Hazinesi Olan Su) konulu Erasmus+ KA229 AB projesi kapsamında Avrupa’dayız.

Proje, Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul müdürü Abdulhalim Acet, Proje koordinatörü İngiliz-
ce öğretmeni Kübra Aydın ve İngilizce öğretmeni Yavuz Duman’ın katılımıyla Romanya’nın Lasi şehrinde 
yürütülmektedir. Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi, farklı zamanlarda öğrencileri ile birlikte 
katılacağı İtalya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de Türkiye’yi, Antalya’yı ve Finike’yi temsil et-
meye ve tanıtmaya devam edecektir.

Antalya-Finike
Finike Eroğlu Nuri AİHL

Finike Eroğlu Nuri AİHL, 
Erasmus Projesi Kapsamında Romanya’da



98

Yı
l:5

  S
ay

ı:1
4 

  E
ki

m
 2

02
1

Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuz ‘’En İyi Kısa 
Film’’ Türkiye 2.’lik kupasını aldı. 

22 Mart Dünya Su Günü’nde su tasarrufuna dikkat çekmek ve öğrencilere bilinçli su tüketimi konu-
sunda farkındalık kazandırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından düzenlen İl Millî Eğitim 

Müdürlükleri arasında “Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması”na okulumuz Rize Millî Eğitim Müdürlüğü 
adına”Güneş DuaSu” adlı kısa film ile katılarak Türkiye ikinciliği ödülüne layık görüldü.

Türkiye ikincisi olan okulumuza Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ikincilik kupası, okulumuzda 
düzenlenen ödül töreninde İl Millî Eğitim Müdürü Engin Emen tarafından öğrencilerimize takdim edildi. 
Bunun yanında kısa film ekibinde yer alan öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize başarı belgeleri verildi.

“Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması” nda 
Türkiye 2.’lik Kupası Okulumuzun

Rize-Merkez
Şehit Erhan Dural Kız AİHL
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Musiki programı uygulayan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, musikimizin şaheserlerini 
icra edecekleri “İlk Sahne” programıyla 17 Eylül’de TRT Müzik’te izleyiciyle buluştu.

Konya AİHL Klasik Sanatlar Dini Musiki bölümü Öğrencilerimizin 4 Nisan’daki TRT müzik için yapılan 
çekimleri kaydında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanımız İhsan Erkul seti ziyaret ederek 
öğrencilere başarı dileklerinde 
bulunmuştur. İmam Hatip Liseli 
öğrenciler artık kültür ve sanat 
alanında da yetenekleriyle öne 
çıkıyor. İstanbul, Konya, Kay-
seri, Ankara ve Şanlıurfa ille-
rinde mûsikî programı uygula-
yan Anadolu imam hatip lisesi 
proje öğrencileri hikâyeleriyle, 
birbirinden güzel bestelerle, 
kadîm mûsikîmizin enstrüman-
larıyla TRT Müzik’te izleyicileriy-
le buluştu.

Musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri, musikimizin şaheserlerini icra edecek-
leri “İlk Sahne” programıyla TRT Müzik’te izleyiciyle buluştu.  

Konya-Karatay
Karatay Konya AİHL

Konya AİHL Klasik Sanatlar Dini Musiki Bölümü Öğrencilerimiz 
TRT Müzik’te
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Ordu – Ünye, Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali) ve 2. TÜBİTAK Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisinde  “Cevher-ül Cezeri” 

takımıyla TEKNOFEST finalde yer aldı.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 
Erdal Sezgül danışmanlığında 
Eyüp Olgun (Takım Kaptanı), 
Yusuf Can Atar (İHA Pilotu), 
Bedirhan Kayış (Otonom Uçuş) 
ve Ali Taha Öztürk (Tasarım-
cı) öğrencilerimizden oluşan” 
Cevher-ül Cezeri” takımı Yu-
suf Bahri Anadolu İmam Hatip 
Lisesini, Ordu ilini ve Ünye il-
çesini temsil etme bilinciyle ve 
sorumluluğuyla pandemi sü-
recinin zor koşullarında gece 
gündüz devam eden çalışma-
lar neticesinde TEKNOFEST 
finallerinde yer almaya hak 
kazandı.

TEKNOFEST sürecinde öğrencilerimi-
ze teşvik ve desteklerini esirgemeyen 
Ordu İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet 
Fatih Vargeloğlu’na İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Özgür Tokgöz’ e ve Okul Mü-
dürü Muammer Öztürk’ e teşekkürler, 
emeği geçen öğretmen ve öğrencileri-
mize tebrikler.

Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisemiz TEKNOFEST Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivalinde

Ordu-Ünye
Yusuf Bahri AİHL 
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TÜBİTAK ve TEKNOFEST platformunun birlikte düzenledikleri “Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarış-
ları” Kocaeli körfez pistinde tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TÜBİTAK Baş-
kanı Hasan Mandal ve TEKNO-
FEST Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Bayraktar’ın da takip et-
tiği yarışmalar, üniversite ve lise 
klasmanlarında düzenlendi. 
Yarışmaya ülke genelinden 65 
üniversite, 41 lise takımı katıldı.

Takımların tasarladıkları elekt-
rikli araçlar, 31 Ağustos - 6 
Eylül tarihleri arasında teknik, 
tasarım ve enerji verimliliği ka-
tegorilerinde değerlendirmeye 
tabi tutuldular. Yarışmada okul 
takımımız Nötrino-88’in tasar-
ladığı ve geliştirdiği elektrikli araç, başarılı bir performansla lise klasmanında Türkiye 3.’sü seçildi.

Yarışma ekibimizi (elektrikli araç pro-
je koordinatörü ve teknoloji tasarım 
öğretmeni Ercan Belgüzar;   öğrenci-
lerimiz Nursima Bektaş, Derya Şahin, 
Rana Özdemir,  Rümeysa Akış, Saliha 
Demir, Meryem Karnas, Zehra Dündar, 
Zeynep Menengiç) gelecek vaat eden 
bu güzel başarılarından dolayı tebrik 
ederiz.

Adana-Çukurova
Hümeyra Ökten Kız AİHL

Elektrikli Araç Yarışmasında Türkiye Üçüncüsü
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Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve “Batman Kar-
talı” adı verilen İnsansız Hava Aracı (İHA) projesi kapsamında geliştirilen şasesi özgün, dış kaplaması 

kamufle edilebilir,  oval yapıya sahip yapısıyla rüzgâra karşı dirençli, güç tasarrufu açısından faydalı, 
yük taşıma kapasitesine sahip araç TEKNOFEST liseler arası “İnsansız Hava Araçları” kategorisi Türkiye 
finalinde yarıştı.

Öğrenciler okulun fizik labo-
ratuvarında oluşturulan atöl-
yede hazırladıkları özgün bir 
tasarıma sahip, rüzgâra karşı 
daha dirençli, güç tasarruflu, 
yük bırakma özelliği bulunan 
aracın son kontrollerini ya-
parak yarışa hazır hale ge-
tirdi.

13-18 Eylül’de Bursa Yu-
nuseli Havalimanı’nda ger-
çekleştirilen finalde yarışan 
aracın proje danışmanlığını 
yapan fizik öğretmeni Bilal 
Baran,  öğrencilerin bu ça-

lışmayı yaparken teknoloji, tasarım, bilgisayar kullanımı, bilgiye ulaşabilme yöntemlerini öğrendiğini 
dile getirerek, “Üniversite düzeyinde yapılacak bir çalışmayı aslında ürün olarak biz şu anda elde ettik. 
Yarışma noktasında beklentimiz de derece ile Batman’a geri dönmek.” dedi. 

Takım Kaptanı 11. sınıf öğrenci-
si Muhammed Sait Yaşar da çok 
zorlu ve meşakkatli bir yoldan ge-
çip bugüne geldiklerini belirterek, 
“Bizim için güzel bir proje oldu. 
Çok uğraştık ama buna değdi. 
TEKNOFEST’te finale kaldık. İn-
şallah birinci oluruz. Projemizi ge-
liştirmeyi düşünüyoruz. Amacımız 
İHA alanında ülkemize katkıda bu-
lunmak, milli teknoloji hamlesine 
destek olmak.”  dedi.

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri
Hazırladıkları Yük Taşıyan İHA Projesi ile TEKNOFEST’te

Batman-Merkez 
Salih Günaydın AİHL
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Okulumuzun kuruculuğunu yaptığı “Don’t be Cyber Bully, Be Aware!” başlıklı eTwinning projemizi 
tamamladık.  Türkiye, İtalya, Romanya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan olmak üzere 6 ülkenin yer 

aldığı projemiz sayesinde öğrencilerimize “Siber Zorbalık” ve “Güvenli İnternet Kullanımı” konularında 
farkındalık kazandırıldı. 

Siber zorbalık ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projemiz; ku-
ruculuğunu Türkiye, İtalya, Romanya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan olmak üzere 6 ülkeden ortaokulu 
öğrencilerini kapsamaktadır. Okulumuz kuruculuğunu yaptığı Don’t Be a Cyber Bully, Be Awere!” başlıklı 
projemiz aynı başlıklı Erasmus+ projemizin devamı niteliğindedir. Projemiz ile öğrencilerimiz eTwinning 
platformunda farklı uluslardan öğrenci ve öğretmenlerle iletişim kurdu; iş birlikçi uygulamalarla web2.0 
araçlarını kullandı.

Mersin-Yenişehir
Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Don’t be Cyber Bully, Be Aware! eTwinning Projemiz
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Manisa’da Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırladığı “Görme Engelliler İçin 
Dokunsal Eğitim Materyalleri” ve Görme Engelliler için Sesli Haritalar” isimli projesi, Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım (BİLTEVT 2021) 
Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi’nde jüri özel ödülü aldı.  

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun yürüttüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde dü-
zenlenen “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım (BİLTEVT 2021) Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 
Kongresi’nde ödülü layık görülen ve evrensel boyuta ulaşan proje ile görme engelliler kimseye ihtiyaç 
duymadan harita bilgisi ediniyor. Hazırlanan eğitim materyalleri Türkiye’deki tüm görme engelli okulları 
ile Afrika’da 5 ülkeye gönderildi.

“Görme Engelliler için Dokunsal Eğitim Materyalleri ve Sesli 
Haritalar” Projemize Jüri Özel Ödülü

Manisa-Yunusemre
Şehit Fatih Kalu Kız AİHL
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Projenin hem yurt içinde hem de yurt dışında talep gördüğünü açıklayan Okul Müdürü Rifat Türkarslan, 
“Okul olarak görme engelli bireylerimize, öğrencilerimize yönelik eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ama-
cıyla dokunsal eğitim materyalleri geliştirdik. Bu dokunsal eğitim materyalleri ülkemizde bulunan görme 
engelli okullarımıza ulaştırıldı. Aynı zamanda bu projemizi yurt dışında özellikle Afrika ülkelerine ulaştır-
dık. Bu projeyle gören öğrenci ile görmeyen öğrencinin ders esnasında eşit seviyede eğitim görmesini 
amaçladık. Manisa Celal Bayar Üniversitesi TEKNOKENT ile yaptığımız işbirliği sayesinde projemizi gör-
me engellilerin sesi haritasına dönüştürdük. Öğrencimizi dokunsal haritayı anladığı gibi ayna zamanda 
ses olarak da harita hakkında bilgi ediniyor. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi Jüri özel ödülüne 
layık görüldü. Projemizi kongre kapsamında sergileme fırsatını bulduk. Sergimizi gezenlerden güzel dö-
nüşler aldık.” diye konuştu.

Haritaya seslendirmelerin eklenmesinin projeye farklı bir boyut kattığını ifade eden Coğrafya Öğretmeni 
ve Proje Sorumlusu Sözer Vurgun, projenin diğer projelerden farkını anlattı. Dünyada görme engelliler 
için haritaların olduğunu ve oyunların tasarlandığını belirten Vurgun, “Bizim farklı olan noktamız var. Bu 
materyalleri gören ve görmeyenler kullanıyor. Farklı diller yükleyebiliyorsunuz. Bunu İngiltere’ye de, Ja-
ponya’da gönderseniz oradaki coğrafya öğretmeni rahatlıkla kullanabilir” diye konuştu.
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Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet Academy)  ve MEB YEGİTEK  koordinasyonuyla 32 ülkede 
uygulanacak ARETE 2 projesine Türkiye’den 17  pilot okul 32 öğretmen seçildi. 2021/2022 eğitim 

öğretim yılında okulumuzda uygulanacak olan projede Matematik dersinde öğrencilere ARTIRILMIŞ 
GERÇEKLİK ve STEM becerileri kazandırılmaya çalışılacaktır.  

ARETE projesi, pilot uygulama aracılığıyla hem 
profesyonel hem de özel bağlamlarda eği-
timde değerlendirilen artırılmış gerçeklik (AR) 
teknolojileri içindeki çok kullanıcılı etkileşimler 
yoluyla, hem endüstride hem de akademide 
Avrupa ülkeleri çapında etkileşimli teknolojiler 
çabasını desteklemeyi amaçlamaktadır.  

ARETE Pilot 2, Coğrafya ve Geometri konula-
rını öğrenmek için iki etkili artırılmış gerçeklik 
uygulamasını test edecektir. Öğrenciler, her iki 
uygulamayı kullanarak, soyut nesnelerle meş-
gul olma ve bunları anlayarak eleştirel düşün-
me yoluyla Geometri ve Coğrafya konularını 
öğrenecek, hem uzamsal hem de görsel biliş-
lerini geliştireceklerdir. 

Projenin Genel Hedefleri 

Hedef 1: Etkileşimli bir AR içerik araç setinin etkinliğini geliştirmek ve değerlendirmek 

Hedef 2: ARETE ekosistemi için insan merkezli etkileşim tasarımı uygulamak

Hedef 3: AR etkileşimli teknolojileri etkinliğine pilotluk yapmak ve değerlendirmek

Hedef 4: Proje sonuçlarını iletmek, yaymak ve kullanmak

ARETE Pilot 2, Eylül 2021 ile Haziran 2022 tarihleri arasında yürütülecek uygulama faaliyetlerinin, he-
def kitlesi 4. ve 5. sınıf öğrencileridir. 

Uygulama paydaşı olarak Hırva-
tistan, Yunanistan, İtalya, Polon-
ya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, 
İspanya, İrlanda, İsveç, Moldova 
ve Türkiye olmak üzere 12 ülke 
ilköğretimde Geometri (Matema-
tik) ve Coğrafya (Sosyal Bilgiler) 
konularının öğretiminde aktif ola-
rak yer almak üzere toplam 166 
öğretmen, 2 açık çağrıyla kabul 
edilmiştir. 

Okulumuz ARETE projesi Pilot Okulu Seçildi

İzmir-Karabağlar
Karabağlar Bozyaka Mevlana İHO 
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6. Dünya Tekvando Başkanlık Kupası müsabakalarında İstanbul’da 17 Eylül 2021’de gerçekleştirilen ve 
2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonda Türkiye  milli tekvando takımı oyuncula-
rından  öğrencimiz Ömer Faruk Dayıoğlu dünya şampiyonu oldu.

Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İstanbul-Kadıköy
Kadıköy AİHL

Öğrencimiz Tekvandoda Dünya Şampiyonu Oldu
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Geyve Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 21 -26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havaala-
nında gerçekleşen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te  Tekno-

loji ve Tasarım öğretmenimiz Hanife Tek ile 8. sınıf öğrencilerimizden Ebrar Yavuz’un hazırladıkları En-
gelsiz Özel Eğitim Sınıfı projesi ile sergi ve sunum için  yerini aldı.  Proje ile özel eğitim sınıfında bedensel 

yetersizliği olan öğrencilere 
hareket kabiliyeti kazandır-
mak, bireysel olarak öğ-
retmenine ihtiyaç duyma-
dan, sınıf içindeki donanım 
araç-gereçlerine ulaşabil-
mesini, etkinliklere katıla-
bilmesini sağlamak ve buna 
bağlı olarak öğretmenin 
öğrencileri ile daha etki-
li, verimli zaman geçirmesi 
amaçlanıyor. Okul müdürü 
Ahmet Erol, proje ile TEK-
NOFEST’te yer almanın 
mutluluk verici olduğunu 

belirtti. Erol, “ Öğrencilerimizin gelecek vizyonunu şekillendirmesi açısından TEKNOFEST ve TÜBİTAK 
gibi organizasyonlar büyük önem arz ediyor. Yaptığımız çalışmalarla ‘Bu okulda her çocuk için eğitim 
var’ sözünün içeriğini doldurmaya devam etme çabasında olacağız” ifadelerini kullandı.

Okulumuz “Engelsiz Özel Eğitim Sınıfı” Projesiyle TEKNOFEST’te

Sakarya 
Geyve Kız AİHL
Adapazarı AİHL
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Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST’te Türkiye Birincisi Oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu “Mobil Çelebi Modern Seyahatname” isimli projesiyle Türkiye 1.si 
oldu.  Turizm Teknolojileri Yazılım Kodlama alanında danışman öğretmenleri Ayhan Yağız öncülüğünde 
öğrencilerimiz İbrahim Sait Akarçeşme, Faruk Öztürk ve Utku Altıntaş’tan oluşan ekibimizin kazandığı 
büyük başarı gururlandırdı.

Emeği geçen öğretmen, öğrenci, okul yöneticisi, ailelerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyoruz.
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Zenginleştirilmiş, Çok Amaçlı, Özgün Tasarlanmış

Eğitim Ortamları
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Zenginleştirilmiş, Çok Amaçlı, Özgün Tasarlanmış

Eğitim Ortamları



112

Yı
l:5

  S
ay

ı:1
4 

  E
ki

m
 2

02
1

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Din Öğret iminde

Serencam

14

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Din Öğret iminde

Serencam
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Din Öğret iminde

Serencam

13
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