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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 45123216-10.07.02-E.17200566 17.09.2019
Konu : Tereddüt Edilen Hususlar

DAĞITIMLIDIR

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarihli ve 9 Sayılı Kararı.
       b)  Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı.

Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilere göre Anadolu imam hatip liselerindeki bazı 
uygulamalarla ilgi tereddütlerin yaşandığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur: 

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın İlgi (b) kararıyla kabul edilen Anadolu imam hatip 
liseleri haftalık ders çizelgesine göre, "İslam Kültür ve Medeniyeti", "Osmanlı Türkçesi" ve "Mesleki 
Arapça" dersleri Anadolu imam hatip liselerinde "meslek dersleri" arasında yer almakta ve imam hatip
lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin okutacağı dersler arasına girmektedir.

Buna göre;
a) "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlı Türkçesi" derslerinin AİHL meslek dersi 

öğretmenlerince okutulması gerekmektedir. İhtiyaç olması halinde ise ilgi (a) kararı gereğince, "İslam 
Kültür ve Medeniyeti" dersi "Tarih" öğretmenlerince; Osmanlı Türkçesi dersi ise  "Tarih" ve "Türk 
Dili ve Edebiyatı" öğretmenlerince de okutulabilecektir. 

b)  İlgi (a) kararda belirtilen atama alanlarındaki öğretmenlerin okutacağı dersler arasında yer 
alan "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlıca" dersleri Anadolu imam hatip liselerinin dışındaki 
ortaöğretim kurumlarımızın ilgi (b) kararındaki haftalık ders çizelgesindeki seçmeli dersler için 
öncelikli olup ilgi (b) kararı ortadan kaldırmamaktadır.

c) 9 ve 10. sınıflarda yer alan Arapça dersi Arapça öğretmenlerinin atama alanında; 11 ve 12.
sınıflardaki "Mesleki Arapça" dersi ise "dînî metinleri anlama ve yorumlama, dînî kavramları Arapça 
sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve yerinde kullanma ve mesleki uygulama gibi temel becerileri
geliştirmenin yanısıra içerdiği kazanımlar, üniteler ve konular Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh,
Akaid, Kelam, Siyer vb. Temel İslam Bilimleri alanındaki dersleri tamamlayıcı nitelikte olmasından 
dolayı mesleki muhtevaya ve ıstılahlara şamil olduğu için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ilgi
(a) ve (b) kararı gereğince İHL meslek dersleri atama alanında yer almaktadır. 

d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ilgi (a) ve (b) kararı gereği; ancak ihtiyaç olması 
halinde "Arapça" dersini İHL meslek dersleri branşındaki öğretmenler; "Mesleki Arapça" dersini de
Arapça branşındaki öğretmenler  okutabilecektir.

Konunun iliniz dahilindeki Anadolu imam hatip lisesi müdürlüklerine duyurulması hususunda
gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                       
                                                                                                          
                                                                                                               Nazif YILMAZ

                                                                                                                              Bakan a.
                                                                                                                          Genel Müdür
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81 İl Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)


