2016

TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016

TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2016

2016

DİN ÖĞRETİMİ

2

DANIŞMA VE DÜZENLEME KURULU
LEVENT YAZICI

TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

MUSTAFA ERARSLAN

TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MD. YRD.

DOÇ. DR. NAİL YILDIRIM

GOÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞR.ÜYESİ

YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN PAK

GOÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEK. YRD.

YRD. DOÇ. DR. KUBATALİ TOPCHUBAEV

GOÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞR. ÜYESİ

YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN DİLER

GOÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞR. ÜYESİ

YRD. DOÇ. DR. EMİNE ÖĞÜK

GOÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞR. ÜYESİ

YRD. DOÇ. DR. AHMET İNANIR

GOÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞR. ÜYESİ

ÜNAL TAN

İL MÜFTÜ YRD.

FAHRİ DELEN

TOKAT ANADOLU İHL MÜDÜRÜ

MUSTAFA SAKA

ARİF NİHAT ASYA KIZ İHL MÜDÜRÜ

KAMİL YUNAL

MEHMET AKİF ERSOY İHO MÜDÜRÜ

AYDIN DEMİR

TURHAL ANADOLU İHL MÜDÜRÜ

İSMAİL ULUDAĞ

ERBAA ANADOLU İHL MÜDÜRÜ

LEVENT ÖZİL

ARGE BİRİM KOORDİNATÖRÜ

MEHMET AKİF EROĞLU

ARGE BİRİMİ

MEHMET AKİF BİRCAN

ARGE BİRİMİ

AHMET DURAN ÜNLÜ

TOKAT İL MİLLİ MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞR.BİR.ŞEFİ

İHSAN ERKUL

DİN ÖĞR. GEN. MÜD. EĞT. POL. DAİRE BŞK.

EDİTÖR: Mehmet Akif EROĞLU

DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI

Sayfa 2

3
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ÖNSÖZ

"Din Öğretiminde Nitelik Geliştirme Tokat Çalıştayı"
İlimizde din öğretimi alanında yapılan bu çalıştayı çok önemli buluyorum. Din
öğretiminin dününü, bugününü ve yarınını değerlendirdiğimiz bu çalışma ile ciddi bir
farkındalık oluşturduğumuz kanaatindeyim.
Din öğretimi sürecindeki içselleştirme, öğretim faaliyeti ve bu alanın nitelik
tartışmalarına esas teşkil eden bilgiye erişim, kapasite, kalite ve sebep sonuç ilişkilerinin
alanın bütün paydaşları tarafından tartışılması önem arz etmektedir.
Çünkü biz varoluşumuzla başlayan bir olgudan, dinden bahsediyoruz. Din, doğru
anlaşıldığı zaman insan hayatında su ve hava kadar tabiidir. İnsanın kendisiyle, diğer
insanlarla, tabiatla, yaşadığı evrenle barışık olmasını taahhüt eder. Doğru kaynaktan, istenilen
kalite ve düzeyde verilmediği takdirde ise kaosun, zulmün, savaşın ve yitirilen bütün
değerlerin adresi haline gelebilir.
Bizim ülkemizde din öğretiminin ve uygulamasının yapıldığı okullarımızdan olan
İmam-Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam-Hatip Liselerimizi ve onlara yüklediğimiz
misyonu analiz ederken beklentilerimizle orantılı olarak değerlendirmemiz gerekir. Kuruluş
amaçları içerisinde önce dini temelli değerlerin ve geleneksel yapının korunması
DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI
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hedeflenirken, daha sonra aktif ve işlevsel bir hayata yön verme modellemesi esas alınmıştı.
Bugün ise bu okullarımızı ve orada eğitim gören çocuklarımızı bütün yönleri ile tartışmaya
açtığımızda onlara yüklediğimiz vizyoner bakış açısı ile yeni evrensel hedefler göstermeye
başladık.
Biz bu okullarımızda sağlıklı kaynaklardan, donanımlı mekânlar oluşturarak doğru bir
sunumla, çok az kayıpla ideal insan tipine ulaşabiliriz. Bu çocuklarımız İslâm dininin
kavramlarını, temel esaslarını, tarihini, kültürünü ve medeniyetini derinlemesine inceleme,
araştırma, anlama ve yorumlama becerisine sahip olabilirler.
Ayrıca bu disiplinde diğer dinlerin de temel esaslarını inceleyerek, onları anlayıp
yorumlayarak farklı dinlerin kavram ve temel esasları arasında objektif karşılaştırmalar
yapabilme melekesine sahip olabilirler.
Bizim hedef kitlemiz olan bu çocuklarımıza modernitenin yok ettiği iç dünyamızın
sezgi gücü olan hikmet kavramını yeniden hatırlatmak ve gönül ritminin enstrümanı haline
getirmek gibi bir görevimiz var. Çünkü hikmet, insanlığın düşünce birikimidir. Olaylara ve
varlığa farklı cephelerden bakmak, görülmeyeni görebilme kabiliyetini kazanmak, birbirinden
farklı düşünceler üzerinde düşünmek ancak hikmetle mümkün olabilmektedir.
Şu gerçeği asla göz ardı etmemeliyiz. Bu gün hâla medeniyet havzamız, modernitenin
meydan okumalarıyla karşı karşıyadır. İslam düşüncesinin, hikmet ve felsefesinin gelişmesi
dün olduğu gibi bugün de geçmişle kurduğu ve kuracağı güçlü bağlarla mümkün olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle "Din Öğretiminde Nitelik Geliştirme Tokat Çalıştayı" nı
düzenleyen başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten
kutluyor; güzel kazanımlar getirmesini temenni ediyorum.
Cevdet CAN
Tokat Valisi
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KURUM YÖNETİCİSİ SUNUŞ

Hızlı bir değişim ve gelişim içinde bulunan dünyamıza genel bir perspektiften
baktığımızda manevi kapsamdaki ihtiyaçlara verilecek cevaplar hem yetersiz kalmakta hem
de uzman olmayan oluşumlarca karşılanmaya çalışılabilmektedir. Bu da kontrollü, sağlam
kaynaklara dayanan, planlı ve programlı, uzman kurum ve kuruluşlarca hazırlanmış bir yol
haritasını zorunlu kılmaktadır. Bu yol haritası belirlenirken sadece bölgesel ve ulusal bazlı bir
yaklaşımdan ziyade dünyanın dine olan ihtiyacının gidermeye dönük bir yaklaşımı zorunlu
gerektirmektedir.
Tokat’ta yürüttüğümüz Din Öğretimi faaliyetlerine, yeni bir bakış açısıyla yön
vermeye çalışırken sadece ilimizin ve ülkemizin değil, ilk önce İslam’ın medeniyet
havzalarının sonrasında ise dünyanın İslami ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bireyler
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda çağın gerektirdiği bilimsel becerilere sahip,
aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı üstün nitelikli örnek şahsiyetleri rol model
alan öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Doğal olarak bu hedef de gelişen teknolojiler,
değişen iletişim yolları nedeniyle ana ilkelerden ödün vermeyen fakat dinamik, kendini
sürekli yenileyen nitelikli bir din öğretimini zorunlu kılmaktadır.
Yukarıda sözünü ettiğimiz amaçlar doğrultusunda içinde bulunduğumuz durumu bütün
paydaşlarla birlikte değerlendirmek ve geleceğe yönelik bir perspektif oluşturabilmek adına
DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI
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din öğretiminde ‘Erişim, Kapasite ve Kalite’ olarak başlıklandırdığımız bu çalıştayı
gerçekleştirdik.
Çalıştayımızdan çıkacak sonuçların ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olacağını
ümit ediyor, başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.

Levent YAZICI
Tokat İl Milli Eğitim
Müdürü
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SUNUŞ
“ (Ey Muhammed) Biz seni ancak âlemlere (bütün insanlığa) rahmet olarak gönderdik.”
Enbiya/107

Bütün çağları ve toplumları kuşatan İslam’ın rahmetinden uzaklaşan insanlığı yeniden
inşa etmek, değerler üstü değerlerle yani vahiyle buluşturmak için doğru öğretilen ve doğru
anlaşılan İslam’a ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer geleceğimizi düşünüyorsak, mekanikleşen bir
hayatın içinde neslimizi İslam’la buluşturmak, tanıştırmak zorundayız. Bu yüzden
çocuklarımızın ve gençlerimizin dini bir kültür ortamı içerisinde yetişmesi büyük önem
arzetmektedir. Hiç şüphesiz dinin doğru ve güzel öğretildiği yer okullardır. Özellikle de imam
hatip okullarıdır.
İslâm’ın ilim, irfan ve kültür değerleriyle yoğrularak insanlığa rahmet kanatlarını
geren ve “insanların en hayırlısı onlara faydalı olandır” anlayışında nitelikli nesilleri yetiştiren
imam hatip okulları, geçirdiği süreçlerle zaman zaman fetret dönemleri yaşasa da, milletle
bütünleşerek misyonunun gereğini yerine getirmeyi hep sürdürmüştür.
Bugün insanlarımızın yoğun teveccühüne mazhar olan imam hatip okullarımızda
okuyan gençlerimiz her konuda iyiye ve güzele ulaşmayı hedeflemeli ve öncü olmalıdır.
Bu çalıştayla; hem İmam Hatip okullarının misyon ve hedeflerinin nasıl
gerçekleştirileceğini hem de diğer tüm okullarımızdaki din derslerinin eğitim öğretimi
niteliğinin artırılması için neler yapmak gerektiğini değerlendirmek istedik. Tokat’ta din
eğitim ve öğretiminin kalitesini, niteliğini yükseltmek için yapılacakları toplumun çeşitli
DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI
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katmanlarına sorup, onlardan cevap almaya çalıştık. Her şeyin konuşulmasını sağladık.
Mevcut durumun tüm analizi yapıldıktan sonra çıkan sonuçlar ve elde edilen veriler ışığında
geleceğe bir projeksiyon tutmak istedik. Çocuklarımızın, dolayısıyla ülkemizin geleceğine
yön vermek için planlı bir çalışmaya zemin hazırladık. Bundan sonra planlanan hususlar
hemen eyleme dönüşmeli, davranışlar söze tercih edilmelidir.
İmam hatip okullarında amaçlanan akademik başarının yanında sosyal ve kültürel
faaliyetlerin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle her zaman özgün ve
iyi örnekler ve bu potansiyele sahip insanlığa yön verecek projeler yapmamız gerekir.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında teşvik ve önerileriyle katkı sunan Din Öğretimi
Genel Müdürümüz Sayın Nazif YILMAZ ve çalışma arkadaşlarına teşekkürü bir borç biliriz.
Ayrıca Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı tarafından taslak
olarak hazırlanan “Çalıştay Usul ve Esasları Yönergesi” de bize yol gösterici olmuştur.
Bu tür çalışmaları önemseyen Sayın Genel Müdürümüz çalıştaya kendileri
katılamayınca Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sayın İhsan ERKUL’un katılımını sağlamış
ve çok değerli katkılarda bulunmasına vesile olmuşlardır.
Milli ve manevi değerlerini özümsemiş nesiller yetiştirme sorumluluğunu taşıyan
kişiler, “Tokat’ta Din Öğretiminde Nitelik Geliştirme” çabasıyla bir araya gelmiş, imam hatip
okullarında ve din derslerinde başta kaliteli eğitim olmak üzere her bakımdan büyüyüp
gelişmesine yönelik bu mütevâzi çalışmayı ortaya koymuştur.
Bütün paydaşlarımıza düşen görev, çalıştay sonuç raporlarının gereğini yerine
getirmek üzere sorumluluk üstlenmektir. “Sorumluluklarımız vaktimizden çoktur” anlayışı
içinde çalışmaktır.
Bu çalıştayın amacına ulaşması hususunda, planlamasından uygulanmasına kadar, her
aşamada bilgi, deneyim-tecrübe ve emeğiyle, maddi ve manevi katkıda bulunan, destek veren
herkese teşekkür ediyorum.
İmam hatip okulları ve diğer tüm okullarımızdaki din öğretimi için bir şeyler yapma
sorumluluğu içinde, yaşadığı çağı ve toplumu okuyabilen imanlı nesiller yetiştirmeye bizleri
vesile kılmasını, Rabbimden niyaz ediyorum.
Bu kutlu yürüyüşe katkı sunanlara selam olsun…
Mustafa ERARSLAN
Tokat İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı
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DİN ÖĞRETİMİ
Din birey olarak insan kimliğinin ayrılmaz bir parçası olup, hayatı anlamlı ve
yaşanabilir kılan temel değer kaynağıdır. Tarih boyunca dini olmayan bir toplumdan
bahsetmek mümkün değildir. Din aynı zamanda sosyolojik bir gerçekliktir. Dinin öğretimi,
sosyolojik bir gerçeklik olan dinin gereğiyle eş anlamlıdır. Bu itibarla dinin ne olduğunun,
neden söz ettiğinin ve neyi istediğinin bilinmesi gerekir (1).
Din ile ahlâk -teorik olarak- iç içedir ve birbirinden ayrılması düşünülemez. Kur'an-ı
Kerim’de Peygamberimizin (s.a.v.) "büyük, güzel, kâmil" bir ahlâk sahibi olduğu ifade
ediliyor. Kendileri de "Ben ahlâki erdemleri ikmal etmek için gönderildim" buyuruyor.
Din bilgisi ve eğitiminin başköşesini işgal eden ibadetler aynı zamanda birer ahlâk
eğitimidir. Ahlâklı olmanın içinde "bir Allah'a ve yalnızca O'na ibadet etmek" de vardır.
Allah'a ibadet etmeyen, Allah'ın hakkına riayet etmeyen kimsenin ahlâkı eksiktir. İslam tarihi
içinde gelip geçmiş âlimler, müderrisler, mürşitler din öğretim ve eğitimi yaparken bunun
merkezinde "ahlâk" olmuştur.
Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda dinin ve eğitimcilerimizin iç kadar dışa,
mazruf kadar zarfa, öz kadar şekle de önem verdiklerini, bu ikiliden biri için diğerini terk
etmediklerini görüyoruz. Dini bilgi ve uygulamaların özü (ahlâk, huzur, bilinç...) eksik olsa da
uygulama devam edecek, ancak eksikliğin farkında olunacak, kemale göz dikilecek, adım
adım ona doğru yolculuk devam edecektir(2). Bu yolculuğun eğitim öğretim süreçleri ise
okullarda olacaktır.
Anayasal ve sosyal bir hak olan din öğretimi ve eğitiminin kapsamlı, nitelikli bir
şekilde karşılanması için uzmanlaşmış öğretim kurumlarına ve modern metotlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu ihtiyaç, toplumun bütün katmanlarında hissedilmektedir. Din eğitimini bir
hak olarak düzenleyen demokratik bir yapının din eğitim ve öğretiminde gerekli
uzmanlaşmayı sağlayarak halkın dini öğretim ve eğitimi ihtiyacını ve talebini karşılaması
gerekir. Bu nedenledir ki, geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızı,
gençlerimizi, misyonerlik, materyalizm, ateizm, satanizm, hurafe ve din dışı zararlı
cereyanların ağına düşmemeleri ve din ile hiç alakası olmayan, ama din adına ortaya çıkan
şiddet örgütlerinin çirkin emellerine alet olmamalarını istiyorsak, toplum olarak dini öğretim
ve eğitim üzerinde hassasiyetle durmamız ve önem vermemiz gerekmektedir.
Bugün insanlarımız, çocuğunun alkol, uyuşturucu, kumar, şiddet ve fuhuş gibi kötü
alışkanlıklara kapılmamasını, kendisine karşı saygılı, ana-baba hakkı gözeten, vatanını,
milletini ve değerler sistemini benimsemiş ve özümsemiş bir yapıda yetişmesini istemektedir.
DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI
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Halkın büyük çoğunluğunun desteğini alan anayasal ve yasal zemini mevcut olan, din eğitim
ve öğretiminin devlet tarafından sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi, kaynaşmış bütünleşmiş
bir toplumun ortaya çıkmasını sağlar. Her devletin varmak istediği hedef birbiriyle dayanışma
içinde kaynaşmış, bütünleşmiş bir toplum yapısı değil midir?
Türkiye’de İmam Hatip Okulları, din eğitimi ve öğretimi problemine getirilen örnek
bir çözümdür. İslam ülkelerinde hem pozitif bilimlerin öğretildiği, hem de din eğitiminin
yapıldığı benzer kurumlar yoktur. Bu yönüyle tüm dünyaya model olmaktadır. Bu okulların
amacı, yeni bir anlayışla programlanmış, pozitif bilimlerle çağın medenî insanının istek ve
ihtiyaçlarına cevap verme yanında, aydın din görevlileri ve din bilginleri yetiştirmek ve bunun
yanı sıra dini bilgileri öğrenmek isteyen herkese imkân hazırlamak ve fırsat vermek olmuştur
(3). Bu nedenle bu okullarımızın kalite ve niteliği büyük önem arz etmektedir.
1951 yılında İmam Hatip Okulları açıldığında, Müslüman halkımız bu okullara büyük
ümitler bağladı. Toplumun farklı kesimlerinin bu okullardan farklı beklentileri ve ümitleri
vardı. Bu okullar altmış dört yıldır bu ülkede düşe kalka varlığını korudu, öğrencileri ve
mezunları, üzerlerine düşen ve düşmeyen pek çok faaliyetin içinde bulundular. Allah'a
binlerce şükür ki, bu okulların mensupları ve mezunları sahih İslam yolundan ayrılmadılar,
imkânların elverdiği ölçüde eğitim ve öğretim aldılar, yine imkânları kadar hizmet etmeye
çalıştılar.
Bu ülkenin okulları imam hatiplerden, öğrencileri de imam hatiplilerden ibaret değildi;
bütün okullar bu milletin okulları, bütün öğrenciler de bu milletin çocukları idi. İmam
hatiplerde nispeten daha yoğun din eğitim ve öğretimi yapılıyordu, ama diğer okullarda
okuyan çocuklarımız da Müslüman(ların çocukları) olduğuna göre onların da dinlerini
öğrenmeleri ve din eğitimi almaları zarureti vardı. Laiklik (din hürriyeti) ilkesi gereği kimse
belli bir din eğitimi ve öğretimi almaya zorlanamazdı, ama isteyenlere bu imkânın verilmesi
de aynı ilkenin gereği idi. Bu yüzden diğer okullarımıza da isteğe bağlı/seçmeli “Temel Dini
Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim Dersi” konması çok önemlidir.
Ülkemizde İslam âlimi daha çok İmam Hatipler ve daha sonra İlahiyat Fakültelerinde
okuyan, bu okulları bitirdikten sonra lisansüstü ilim tahsili yapan kimseler arasından
yetişecektir. Medreseler de İslam âlimi yetiştirirler; ancak bugünün şartlarında onların,
yardımcı unsurlar olarak hizmet etmeleri daha uygun görünmektedir.
İmam Hatip okulları her iki âlim grubunun fideliği olacak; burada kabiliyet ve
eğilimine göre yönlenecek öğrenciler mezun olunca ya İslam âlimi veya Müslüman âlim (ilim
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adamı) olma yoluna girecek ve bu amaca uygun fakülteleri seçeceklerdir (4).
Bu yönde İmam Hatip okullarındaki nitelik ve imkânlar artınca halkımızın bu okullara
da rağbeti artmıştır. Artık yüksek puan alan öğrencilerimiz bu okullara akın etmektedir. İmam
Hatip okulları da bu teveccühe layık olmalı, bu ulvi vazifeyi hakkıyla yerine getirmelidir.
İmam hatip mensupları ve imam hatiplere gönül verenler de sorumluluklarını unutmamalıdır.
-----------------------------------(1) http://dogm.meb.gov.tr/stratejik plan 2010-2014 sunuş yazısı
(2) 04 Mart 2012 Uygulamada din öğretim ve eğitimi www.HayrettinKaraman.net
(3) http://dogm.meb.gov.tr/stratejik plan 2010-2014 sunuş yazısı
(4) 04 Mart 2012 Uygulamada din öğretim ve eğitimi www.HayrettinKaraman.net

TOKAT’TA SAYISAL VERİLERLE DİN ÖĞRETİMİ
Tablo.1. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İHO ve İHL Öğrenci Sayıları

İLÇE ADI

TOKAT(İL GENELİ)
MERKEZ
ALMUS
ARTOVA
BAŞÇİFTLİK
ERBAA
NİKSAR
PAZAR
REŞADİYE
SULUSARAY
TURHAL
YEŞİLYURT
ZİLE

İHO SAYISI

İHL SAYISI

18
6
1
1
1
1
2
1
1
2
1

9
2
2
1
1
2
-

1

1

ÇPAL
BÜNYESİNDE İHL

7
-

TOPLAM

34

1
1
2
1
1
1
-

Tokat Merkezde 6 İmam Hatip Ortaokulu, 1 Kız 1 Erkek olmak üzere 2 Anadolu
İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. Ayrıca 24 derslikli M. Emin SARAÇ İmam Hatip Lisesi
ihale aşamasındadır. Özelleştirme idaresi tarafından eğitim arsası olarak tahsis edilen 41.500
m2’lik arsaya İmam Hatip Lisesi yapılması talebinde bulunulmuştur.
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Tablo.2.İmam Hatip Ortaokulları İl Geneli Öğrenci Sayısı
5. Sınıf

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

TOPLAM

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

627

541

585

578

521

544

523

430

2256

2093

İL GENELİ

1168

1163

1065

953

4349

Tokat il genelinde 5. Sınıflarda 1168, 6.sınıflarda 1163, 7.sınıflarda 1065, 8.sınıflarda
953 olmak üzere toplam 4349 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin ilimizde
ortaokullarda öğrenim gören 29.844 öğrencinin % 14.5’ini teşkil etmektedir.
Tablo.3.Tokat Anadolu İmam Hatip Liseleri İl Geneli Öğrenci Sayısı
9.
Sınıf
Erkek
İL GENELİ
İHL

ÇPL+İHL

TOPLAM

10.
Sınıf

Kız

716

720

Erkek

11.
Sınıf

Kız

629

715

Erkek

12.
Sınıf
Kız

454

460

TOPLAM

Erkek

Kız

Erkek

Kız

547

623

2346

2558

1436

1344

914

1170

4864

123

72

47

33

275

1559

1416

961

1203

5.139

İmam Hatip Liselerinde ilimiz genelinde 9. Sınıflarda 1436, 10. Sınıflarda 1344,
11.sınıflarda 914, 12.sınıflarda 1170 olmak üzere toplam 4864 öğrenci öğrenimlerine devam
etmektedir. Ayrıca bazı Çok Programlı Liselerimizin bünyelerinde açılan İmam Hatip Lisesi
alanlarında da 9.sınıflarda 123, 10.sınıflarda 72, 11.sınıflarda 47, 12.sınıflarda 33 öğrenci
olmak üzere toplam 275 öğrencimiz öğrenimlerinde devam etmektedir. Bunlarla birlikte
2015-2016 öğretim yılında 5139 öğrenci Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim
görmektedir.
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ÇALIŞTAYIN YÖNTEMİ
Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün 2010-2014 Stratejik planında yer alan
“…geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi, misyonerlik,
materyalizm, ateizm, satanizm, hurafe ve din dışı zararlı cereyanların ağına düşmemeleri ve
din ile hiç alakası olmayan, ama din adına ortaya çıkan şiddet örgütlerinin çirkin emellerine
alet olmamalarını istiyorsak, toplum olarak dini öğretim ve eğitim üzerinde hassasiyetle önem
vermemiz gerekmektedir.” ifadelerinden hareketle çalıştayımızı yapılandırmayı amaçladık.
Din eğitimini yürüten kurum ve kuruluşların din eğitim ve öğretiminde, insanların
kolaylıkla erişebileceği eğitim ve öğretim ortamlarında, uzmanlaşmış ve kaliteli bir program
dahilinde halkın dini öğretim ve eğitim talebinin yeterince karşılanmasını sağlayacak bir
çalıştay planladık.
Bu doğrultuda “erişim, kapasite ve kalite” merkezli bir yaklaşımla kurumlarımızı daha
iyi hizmet sunabilir hale getirmek amacıyla;
 Eğitim süreçlerinde nitelik,
 Öğretim süreçlerinde nitelik,
 Okul ve çevre işbirliğinde nitelik,
 Bir cazibe merkezi olarak okulun niteliği ana başlıklarında, ilçe Milli Eğitim Müdürleri,
müftülük, belediye, ilahiyat fakültesinden katılımcılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri,
İHO ve İHL öğrencileri, İlahiyat Fakültesi ve açık öğretim öğrencileri, muhtarlar, okul aile
birliği temsilcileri ve gönüllü veliler ve değişik branşlardan öğretmenlerin katılımı ile
çalıştayımızı 26 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirdik.
4 grup halinde gerçekleştirilen çalıştayımızın komisyon isimlerini ilimize özgü rol
model olabilecek tanınmış tarihi kişiliklerden seçtik ve biyografilerini de sunarak daha etkin
tanınmalarını sağladık.
____________________________________________________________

1. Mehmet Emin Tokadî (Mutasavvıf)
17. ve 18. yüzyıllarda yetişen Osmanlı âlimlerinin meşhurlarından ve evliyanın
büyüklerindendir. İsmi, Mehmet Emin bin Hasan Ömer Nakkaş Tokadi’dir. 1664 (H. 1075) de
Tokat’ta doğdu. 1745 (H. 1158) de İstanbul’da seksen üç yaşında vefat etti. İstanbul’da
metfun evliyanın en meşhurlarındandır. Mehmet Emin Tokadî ilim tahsiline memleketinde
başladı. Sonra İstanbul’a gitti. Şeyhülislam Mirza zâde Şeyh Muhammed Efendi'den uzun
DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI
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müddet ders alıp ilimde çok iyi yetişti. Yedikuleli hattat Abdullah Efendi'den hat dersleri alıp,
değişik hat çeşitlerinde maharet sahibi oldu. Reîsü’l-Küttab makamının yazı işlerinde kâtiplik
vazifesi aldı. Bir müddet kâtiplik yaptığı Edirne’den hacca gitmek üzere ayrıldı.
1702’de Mekke’ye gidince Ahmed Yekdest’e talebe oldu. Bir süre de Kudüs ve
Medine’de kalıp tasavvufta ilerledi. Tekrar İstanbul’a dönüp ilim öğretmekle meşgul oldu ve
pek çok âlim yetiştirdi. İnsanlara rehberlik edip onları İslam’ın güzel ahlakı ile süslerken, bir
taraftan da kıymetli eserler yazdı.

2. İbn-i Kemal (Şeyhu’l-İslam)
İbn-i Kemal Kanuni Sultan Süleyman devri Şeyhülislâmlarından ve 16. asrın şöhretli
âlimlerindendir. Tokatta doğdu. Kemalpaşazade Süleyman Bey’in oğludur. Büyük babasına
nispetle İbni Kemal diye meşhur olmuştur. Gençliğinde babası gibi sipahi askeri idi ve II.
Bayezid döneminde bir çok savaşlarda bulundu. O, bilim adamlarının emirlere bile üstün
tutulduğunu görerek genç iken mesleğini değiştirip eğitimini ilerletmişti. Arapça ve Farsça
öğrendi. Önce müderris, sonra Edirne Kadısı ve Rumeli Kazaskeri oldu.
Yavuz Sultan Selim onu çok sever, savaşlarda kendisiyle birlikte bulundururdu. Mısır
seferinden dönerken İbn-i Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz’un kaftanını
kirletmişti. Yavuz ona “Bilginlerin atının ayağından sıçrayan çamur kaftanımın süsü
olur"”demiş ve iltifat olsun diye bu kaftanın kendi ölümünden sonra sandukasına örtülmesini
vasiyet etmişti. Kanunî Sultan Süleyman da kendisine saygı göstermiştir. Kanuni döneminde
1525’te Şeyhülislâm oldu ve ölümüne kadar bu makamda kaldı. Ona “Müftiyü’s-Sakaleyn”
unvanı verildi. İbni Kemal, bir din bilgini olduğu kadar değerli bir tarihçi ve kudretli bir
şairdi. Tıp, tarih, felsefe, şiir, fıkıh konularında kitap ve risale şeklinde üç yüz kadar eser
yazdığı söylenir. İbn-i Kemal Türk tarihinin örnek bir insanıdır. 1533 yılında öldü. Mezarı
Edirnekapı dışarısında Mahmut Çelebi zaviyesindedir.

3. Molla Hüsrev (Müderris, Şeyhü’l-İslam)
İsmi, Muhammed bin Feramuz bin Ali Rumi’dir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın
köyünde doğdu. Osmanlı Devletinin üçüncü şeyhü’l-İslamı ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın
hocasıdır. Molla Hüsrev adıyla meşhur olmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1480
(H.885) yılında İstanbul’da vefat etti. Tahsilini tamamladıktan sonra, Edirne’de Şah Melik
Medresesinde sonra da Çelebi Medresesinde müderrislik yaptı. Sultan İkinci Murat Han
devrinde Varna Savaşından önce 1429 yılında Kazaskerliğe tayin edildi. Fatih Sultan Mehmet
Han tahta geçince bu muhterem âlimden çok istifade etti. İstanbul’un fethinden sonra Galata
ve Üsküdar kadılıklarına tayin edildi; Ayasofya Müderrisliğini de yürüttü. Bir ara Bursa’ya
DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI
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gidip medrese kurdu ve ilim öğretmekle meşgul oldu. Bu sırada Fatih Sultan Mehmet Han
tarafından İstanbul’a davet edilen Molla Hüsrev, 1460 yılında Şeyhülislamlığa tayin edildi.
Molla Hüsrev, devletin bu en üstün ve en şerefli fetva makamında yirmi sene adalet ve
hakkaniyetle vazife yaptı. Fatih, Molla Hüsrev’den söz ettiği zaman; “Zamanımızın Ebu
Hanifesi’dir.” diyerek takdir etmiştir. Fıkıh âlimi ve şair olarak şöhret yaptı. Önceki âlimlerin
kitaplarından her gün iki yaprak yazmayı adet haline getirmişti. Vefat ettiğinde kendi el
yazılarıyla yazılmış pek çok nefis eserler görüldü.
Ömrünü ilim öğretmek ve yazmakla geçiren Molla Hüsrev’in Ed-Dürer-ül-Hükkam fi
Şerhi Gurer-il-Ahkâm adlı Fıkıh ilmine dair eseri sık sık müracaat edilen bir eserdir. Osmanlı
medreselerinde şerhleriyle beraber ders kitabı olarak takip edilmiştir.

4. Melik-i Muazzam Danişmend Ahmed Gazi
Danişmendliler, 1071-1178 yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Amasya
ve civarında hüküm süren bir Türkmen hanedanıdır.
İlk Türkmen beyliklerinden biri olan Danişmendliler’in kurucusu kabul edilen Melik-i
Muazzam Danismend, Ahmed Gazi (Taylu) b. Ali, büyük bir âlim ve savaşçıdır.Danişmend
Gazi, saltanat muallimi ve sultana yol gösteren bilge (dâniş) bir kişi olması yanında, bir
Selçuklu komutanı olarak Selçuklu Devleti’ne hizmete vermiştir. 1071 yılında Selçuklu
hükümdarı Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’nı kazanmasında önemli payı olan komutanlardan
biri
olmuştur.
Savaştan
sonra
Alparslan
tarafından Sivas, Tokat, Niksar ve
Malatya beldelerinin fethedilmesi ve yönetilmesi ile görevlendirilmiştir. Danişmend Ahmed
Gâzi 1072’de Amasya’da Danişmendli Beyliği’nin temellerini attıktan sonra 1074’te Sivas’ı
ele geçirdi. 1084 yılında vefatına kadar Danişmendli Beyliği’nin başında kaldı. Niksar
taraflarında mücadele ederken şehit oldu ve Tokat-Niksar'a defnedildi.
_________________________________________________________
Her komisyonumuzun ana nitelik eksenli başlıklarını belirledik. Sonra bu ana
temaların üçer alt başlıkta değerlendirilmesini istedik.
Tartışılmayacak derecede açıktır ki bir çalıştayın verimli geçebilmesi moderatörlerin
yönetimine bağlıdır. Bu amaçla moderatörlerimizi Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim
üyelerinden seçtik.Çalıştay öncesinde moderatörlerimizle bir araya gelerek uygulama
kriterlerimizi ve stratejilerimizi belirledik.
Çalıştayımızı iki çalışma merkezinde dört ana bölüm halinde gerçekleştirdik.
1. Bölüm Açılış: Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde katılımcılara Din
Öğretiminden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa ERARSLAN tarafından
DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI
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Tokat’ta din öğretimiyle ilgili temel bilgilerin verilmesi, tanışma ve kaynaşma, çalıştay
yönergesinin sunulması aşamaları,
2. Bölüm Grup Çalışmaları: İki oturum halinde her komisyonun kendi konularını ele alması,
3. Bölüm Grup Raporlarının Sunumu: Çalıştay raporlarının birleştirilerek düzenlenen
genel oturumda özet halinde sunulması,
4. Bölüm Değerlendirme: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı
İhsan ERKUL ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent YAZICI’nın değerlendirmesi.
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MEHMET EMİN
TOKADÎ
ÇALIŞMA GRUBU
EĞİTİM
SÜREÇLERİNDE
NİTELİK
 İmam Hatip Öğrencilerinde Erdemli Davranışlar ve Şahsiyet İnşası

 Öğrencilerde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi
 İletişim, Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımı
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EĞİTİM SÜREÇLERİNDE NİTELİK

Katılımcı Adı Soyadı

Kurumu

1.

Yrd. Doç. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV

GOP Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2.

Yrd.Doç.Dr.Emine ÖĞÜK

GOP Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

3.

Abdullah TAŞTAN

Tokat İl Milli Eğitim Müdür YRD.

4.

Mürsel TAŞÇI (Raportör)

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

5.

Mehmet KOÇ

Pazar İlçe Müftüsü

6.

Nuri AKSOY

Artova İlçe Milli Eğitim Müdürü

7.

Mehmet FEDAKARTÜRK

Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürü

8.

Osman ALTINORDU

Tokat Bld. Bşk. Yrdm.

9.

Hüseyin ELMAS

İmam Hatip Platformu Temsilcisi

10.

Mustafa GÖKREM

Muhtarlar Derneği Başkanı

11.

Aykut KAĞNICI

TÜGVA Başkanı

12.

Celal ŞAHİN

NİMDER Başkanı

13.

Fatih DEMİR

Behzat-ı Veli İHO OAB Bşk.

14.

Fahri DELEN

Tokat İHL Müdürü

15.

Ali TAŞTAN

Turhal İmam Hatip O.O. Müdürü

16.

Sebati AL

Yeşilyurt ÇPL Müdürü

17.

Abdurrahman AKTAŞ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.

18.

Soner BEKTAŞ

Arif N. Asya İHL Meslek Dersl. Öğrt.

19.

Halime BAYRAM

İl Müftülüğü Vaizesi

20.

İlhan ARSLAN

Kuran Kursu Öğrt.

21.

Hanifi YUMUŞAK

Tokat İHO Matematik Öğretmeni

22.

Sibel SOYSAL

Turhal İHL Rehber Öğretmeni

23.

Esmanur KARAÇAM

Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi Öğrencisi

24.

Sevde TORUN

AİHL Öğrencisi

25.

Semra ÖZTÜRK

İHL Açık Lise Öğrencisi

Sıra No.
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EĞİTİM SÜREÇLERİNDE NİTELİK

EĞİTİM SÜREÇLERİNDE NİTELİK SONUÇ RAPORU
1- İmam Hatip Öğrencilerinde Erdemli Davranışlar ve Şahsiyet İnşasına Yönelik Öneriler:
 Öğrenciyi tanıma becerileri geliştirilmeli,
 Mezun öğrencilerle işbirliğine gidilmeli,
 Şahsiyet kazandırmada bütün öğretmenler tutarlı davranarak rol model olmalı,
 Öğretmen ataması hususunda özel kriterler geliştirilmeli,
 Kendini güncelleyen motivasyonu yüksek öğretmenler yönlendirilmeli,
 İHL’de gönüllük - şuurluluk becerileri geliştirilmeli,
 Öğretmenler yaşayarak iyi model olmalı,
 Öğrenciler görevlendirilerek danışman öğretmenlerle gruplar oluşturulmalı,
 Öğretmen öğrenci iletişimi sağlanmalı,
 Meslek dersleri öğretmenleri panel, sohbet gibi programlar yapmalı,
 İHL öğretmenleri toplumla kaynaşmalı,
 Kuranı Kerim dersleri kimi zaman mescitte işlenerek zenginleştirilmeli,
 İmamlarımızdan daha etkin yararlanılmalı (cami okul birlikteliği sağlanmalı),
 Farklı düşüncedeki öğretmenler zenginlik olarak değerlendirilmeli,
 Periyodik eğitim becerileri geliştirme seminerleri düzenlenmeli,
 Şahsiyet geliştirme aile eğitimleri ile desteklenmeli,
 Şahsiyet eğitiminde 0-6 yaş arası önem arz ettiği için bu yaşlarda değerler eğitimine önem
verilmeli,
 Evlerde ve yurtlarda sohbet ortamları güncellenmeli ve okul dışında kalan zamanlar belli bir
program dahilinde değerlendirilmeli,
 Öğrenci seçme sınavlarında yüksek puanlı öğrencilerin İHL’yi seçmeleri yönünde özendirici
çalışmalar yapılmalı,
 Fiziki ve eğitsel ortamlar iyileştirilerek nitelikli öğrencilerin dikkati çekilmeli,
 Çocuğun güçlü yanları ortaya çıkarmalı,
 Başarılı öğrencilerin burslarla İHL’lere çekilmesi için çalışmalar yapılmalı,
 Dede nineler şahsiyet eğitimi sürecine dahil edilmeli (hikaye vb),
 Öğrencilerin genel disiplini konusunda araştırmalar yapılmalı,
 Akran koçluğuyla ilgili çalışmalar yapılmalı,
 İyi örnek teşkil eden, ahlaki davranışlar gösteren öğrenciler ödüllendirilmeli,
 Güzel örneklerimiz ön plana çıkarılmalı,
 Öğrencilere bireysel farklılıkları dikkate alınarak yaklaşılmalı,
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 Okullar artık öğrencilerin yeteneklerini geliştiren yerlerdir. Her okul ahlaki, akademik ve beceri
eğitimi alanlarında çok yönlü başarıyı hedeflemeli,
 Öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırılmalıdır.

2- Öğrencilerde Okuma Kültürünün geliştirilmesine Yönelik Eğitsel Çalışmalar Yapılmasına
İlişkin Öneriler:
 Kitaplar okuma becerilerini geliştirirken kalıplamalardan kaçınmalı,
 Dijital kitap uygulaması araştırılmalı,
 Bireylerin okumaya teşvik edilmesi için uygulamalar yapılmalı,
 İletişim kanalları bilinçli kullanılmalı,
 Öğrenci-Yazar buluşmaları düzenlenmeli,
 Dizi karakterlerinin kitap okumaya yönelik sahneleri olmalı,
 İnanç önderlerinin hayatları drama, tiyatro gibi etkinlikler ile zenginleştirilmeli ve bu bağlamda
Belediye Başkanlıkları Halk tiyatroları ile işbirliği yapılmalı,
 Ayın kitabı gibi uygulamalar yapılmalı,
 Okul panolarında ayın yazarı vb. uygulamalar tanıtımlar yapılmalı,
 Okul kütüphanelerinin kaynakları güncellenmeli öğrencilerin ilgi duyduğu kitaplar yer almalı,
 Evlerde kitap okuma saatleri düzenlenmesi için veli eğitimleri yapılmalı,
 Kitap okuma grupları oluşturulmalı,
 Elektronik ortamda kısa makale ve paragraflar paylaşılmalı,
 Okuma sevgisinin ilkokulda kazandırılmasına yönelik ilkokullarla işbirliği yapılmalı,
 Öğretmenlerin kitap okumasıyla ilgili çalışmalar yapılmalı,
 Okunan kitaplar seviyeye yaşa uygun seçilmeli,
 Hızlı okuma kursları açılmalı,
 Okuma saatleri takip edilmeli,
 Küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırılmalı,
 Okumalara başlarken sürükleyici kitaplar önerilmeli,
 Türkçe öğretmenleriyle işbirliği yapılmalı,
 Gündelik hayatla ilişkilendirilebilecek uygulamalar yapılmalı,
 Öğrencilerin akademik başarısının yanında kitap okumanın da karşılığı olduğu hissi öğrencilere
verilmelidir.
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EĞİTİM SÜREÇLERİNDE NİTELİK

3- İletişim, Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımına İlişkin Öneriler;
 Dijital vatandaşlık becerisi kazandırma eğitimi (veli ve çocuk) verilmeli,
 Yeni teknolojiler wattpad tarzı uygulamalar geliştirilmeli,
 Tablet akıllı telefon kullanımıyla ilgili devlet politikası (Fatih Projesi) olmalı,
 EBA gibi öğrenme portallarına öğrenciler yönlendirilmeli,
 Sosyal medyanın kullanımıyla ilgili konferanslar yapılmalı. Nasıl kullanılacağı anlatılmalı ve
her öğrenciye ulaşılmalıdır.
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İBN-İ KEMAL
ÇALIŞMA GRUBU
ÖĞRETİM
SÜREÇLERİNDE
NİTELİK
 Din Öğretiminde Farklı Stratejiler, Yenilikçi Uygulamalar, Proje Tabanlı
Çalışmalar ve Öğretmen Niteliği
 Öğrencilerin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi ve Akademik Olarak
Desteklenmesi
 DKAB Alanı Seçmeli Derslerin Belirlenmesi, Seçilmesi ve Kalitesine Yönelik Süreç
Yönetimi
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ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE NİTELİK

Katılımcı Adı Soyadı

Kurumu

1.

Doç. Dr. Ahmet İNANIR

GOP Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYAS

GOP Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

3.

İsa DEMİR (Raportör)

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4.

Mehmet YILDIZ

Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü

5.

Yusuf BİLGİLİ

Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürü

6.

Bekir ARSLAN

Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü

7.

Ünal TAN

Merkez İl Müftü Yardımcısı

8.

Selahattin KELEMCİ

Tokat Bld. Bşk. Yrdm.

9.

İsmail KAYNAR

İmam Hatip Platformu Temsilcisi

10.

İbrahim AYKUN

Pazar Üzümören GOP İHO OAB Bşk.

11.

Mustafa GÜLTEKİN

Arif Nihat Asya Kız İHL OAB Bşk.

12.

Muzaffer ÖZ

TAİMDER-KYK İl Müdürü

13.

İsmet ÇAĞLAR

TİHDER

14.

Hakan AKKAYA

Türk Eğitim Sen

15.

Hüseyin KUYUCU

Behzat Mah. Muhtarı

16.

İsmail ULUDAĞ

Erbaa Kız Anadolu İHL Müd.

17.

Mustafa YILMAZ

Niksar İmam Hatip OO. Müdürü

18.

Yavuz ERDEM

Pazar ÇPL Müd. Yard.

19.

Hasan BAYRAK

Kur’an Kursu Öğret.

20.

Meryem BULUT

Arif N. Asya İHL Meslek Ders. Öğrt.

21.

Cabir ONAY

Karşıyaka OO. DKAB. Öğrt.

22.

Adem ÇİÇEK

Arif N. Asya İHL Felsefe Öğrt.

23.

Fikret ÇİFTÇİ

Plevne İHO Bilişim Öğretmeni

24.

Mahmut Esat DAMLIYURT

İHO Öğrenci

Sıra No.
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ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE NİTELİK

ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE NİTELİK SONUÇ RAPORU
1- Din Öğretiminde Farklı Stratejiler, Yenilikçi Uygulamalar, Proje Tabanlı Çalışmalar
ve Öğretmen Niteliği Konularında Öneriler:
 Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları geliştirilmeli,
 Öğretmenlerimiz sunuş yoluyla öğretimin yanında buluş yoluyla öğretim
stratejilerini de etkin kullanmalı,
 Öğretmenlerimiz farklı stratejiler, yenilikçi uygulamalar, proje tabanlı
çalışmalar konusunda iyi yetiştirilmeli,
 Ortaokul ve Lise ders müfredatlarındaki kazanım sayısı azaltılmalı,
 İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri öğretmenleri hizmet içi eğitime alınmalı
ve bu eğitimler zorunlu ve güncellenerek sürdürülmeli,
 Başarı düzeyi düşük, devamsızlık sorunu olan ve suça eğilimi yüksek
öğrencilerle ilgili olarak öğretmenlerin katılımı ile ilgili farklı etkinlikler
yapılmalı,
 Yeni öğrenme metotları uygulanmalı,
 Derslerde teknolojik araçların kullanımı artırılmalı,
 Dersler görsel ve işitsel araçlar kullanılarak verilmeli, öğrenmenin kalıcı hale
getirilmesi sağlanmalı,
 Din öğretiminde bilişsel alanın yanı sıra duyuşsal alan da geliştirilmelidir.
Duyuşsal alandaki kavramların öğretiminde İslam şiir ve edebiyatı
kullanılmalıdır. Bu tür şiirler dilinin yalın olması nedeniyle etkin olarak
kullanılmalı,
 Din eğitimi çocuklara soyut bilgiler ezberletilerek değil, oyunlaştırarak,
hikayeleştirerek, teknolojik kaynakların yardımı ve aile eğitimi verilerek
sağlanmalı,
 Eğitim zaman zaman sınıfın dışına da çıkarılmalı, daha rahat ortamlarda
eğitim verilebilmeli,
 Öğretmenlerimizin derslerinde etkileşimli materyaller kullanmaları gerekir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü öğrencileriyle birlikte Din
Öğretimine yönelik etkileşimli içerik geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapılmalı,
 Öğretmenler dışında bilişim teknolojileri alanında ders içeriği üretebilecek
kişilerle işbirliği yapılarak içerikler üretilmelidir. Meslek Lisesi Bilişim
Teknolojileri Alanı öğrencilerinden içerik üretiminde işbirliği yapılabilir.
Etkileşimli içeriklerin EBA’ya aktarılmalı,
 EBA Eğitim Bilişim Ağı İmam Hatip Meslek Dersleri bakımından içeriklerle
zenginleştirilmeli ve Meslek Dersleri Öğretmenleri de EBA’yı etkin bir
şekilde kullanmalı,
 Bazı eğitimler sosyal ağlar üzerinde gruplar oluşturularak da verilmeli,
 Derslerde yeni öğretim teknikleri kullanılmalı,
 İmam Hatip ve diğer ortaokullarda öğrencileri din öğretimine yatkın kılmak
ve hazırbulunuşluk seviyesini artırmak için 2-6 Yaş arasında çocuklara
mutlaka değerler eğitimi verilmelidir (trafik, temizlik, sosyal ilişkiler vb.).
2- Öğrencilerin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi ve Akademik Olarak
Desteklenmesi:
• Hafızlık eğitimleri Müftülüklerle birlikte işbirliği içinde geliştirilmeli,
• İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin İlahiyat Fakültelerine yönlendirilmesi ile
DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI
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ilgili çalışmalar yapılmalı,
Öğrenciler ve öğrenci velileri hafızlık eğitimine ortaokul 6. Sınıfında
başlatmalarının uygun olacağı vurgulanıp teşvik edilmeli, 1 yıllık hafızlık
eğitimi süresi artırılmalı,
Eski ve Yeni Arapça eğitiminin STK’larla birlikte verilmesi, Halk eğitimlerin de
devreye girmesi, bu dersi verecek öğretmenlerin eğitimleri de
güncellenmeli,
İmam-Hatip Liselerinde nitelikli din adamları yetiştirilmesi gerekiyorsa en az
2 saat Tashihi Huruf, 2 saat Kıraat (makam), 2 saat talim dersi verilmeli,
Yabancı dil eğitimi dil sevdirilerek, dil mantığı içerisinde daha nitelikli
verilmeli,
Dinimizi ve kendimizi yabancılara doğru olarak aktarabilmemiz için birden
fazla dil öğretilmeli,
İmam-Hatip Lisesi öğrencileri din görevlisi gönüllü arkadaşların katkılarıyla
desteklenmeli,
İmam-Hatip Ortaokulu ile Lisesi aynı yerde olmalı; bu uygulama ile
akademik kalitenin yanında ahlaki kalitenin de artırılması sağlanmalı,
Öğrenciler öğretmenler arasında paylaşılarak, okul dışında da takip edilmeli,
din görevlileri de gönüllü olarak buna katkı vermeli,
Din öğretimi okul öncesi dönemden başlayarak verilmeli,
Meslek dersleri öğretmenler tarafından öğrencilere sevdirilmeli,
Mesleki eğitimde sadece din eğitimi değil bunun dışındaki mesleki
eğitimlerin de ortaokulları açılmalı,
Öğrencilerin okul dışında din görevlileri ile buluşturulması gerekir.
Her İmam-Hatip Ortaokulu ve Lisesinin yakınındaki camide öğrenciler
uygulama yapmalı, ortaokul öğrencisine müezzinlik, lise öğrencisi imamlık
uygulaması yaptırılmalı ve derslerde camilerde uygulama eğitimleri
yapılmalı,
Branş değişikliği yoluyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına geçen
öğretmenler hizmetiçi eğitimlerle desteklenmeli,
Meslek Dersleri öğretmenlerinde branşlaşmaya gidilmeli, öğretmen hangi
derste faydalı olacaksa o derslere girmeli, her meslek dersi öğretmeni her
derse girmeli anlayışı yerine, en faydalı olacağı derse girmesi sağlanmalı.
Üniversitelerde İHL Meslek Dersi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
verecek öğretmenlere verilen felsefe derslerinin süresi azaltılmalıdır.

3- DKAB Alanı Seçmeli Derslerin Belirlenmesi, Seçilmesi ve Kalitesine Yönelik Süreç
Yönetimi:
• Seçmeli derslerde not olmamalı,
• Kuran-ı Kerim dersi seçmeli değil, zorunlu ders olmalı,
• Liselerde öncelikle Temel Dini Bilgiler seçilmeli, sonra diğer dersler
seçilmelidir. Bu dersleri verecek öğretmen ihtiyacı karşılanmalı.
• Seçmeli derslerde ergenlik çağındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak
amaç ve kazanımlara yer verilmelidir.
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MOLLA HÜSREV ÇALIŞMA GRUBU

MOLLA HÜSREV
ÇALIŞMA GRUBU
OKUL VE ÇEVRE
İŞBİRLİĞİNDE
NİTELİK
 Okul Yöneticilerimizin İlişkiler Ağı Yönetiminde Desteklenmesi ve Yeni Paydaşlarla

İşbirliğinin Geliştirilmesi
 Okul ve Çevre Liderliği Kurum Kültürü ve Aidiyet Duygusunun Oluşturulması
 Velilerin Eğitimi ve Veli Okul Bütünleşmesi
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OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNDE NİTELİK

Katılımcı Adı Soyadı

Kurumu

1.

Doç. Dr. Nail YILDIRIM

GOP Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2.

İbrahim ÖZKAL (Raportör)

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

3.

Mehmet CEYLAN

Erbaa İlçe Müftüsü

4.

Zakir ALMA

Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürü

5.

Gürsoy KIZILGÜL

Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü

6.

Rahmi ŞAVLI

Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü

7.

İzzet BOZDUMAN

İmam Hatip Platformu Temsilcisi

8.

Muzaffer İYİMAYA

Turhal Beld. Bşk. Yardımcısı

9.

Niyazi ÖZDEMİR

Sosyolog (Gop Üniv Öğrt. Gör)

10.

Mücahit DURAN

Güneşli Mah.Muhtar

11.

Mustafa SOLMAZ

ENSAR Vakfı Bşk.

12.

Fatma Betül DAŞKIRAN

Mehmet Akif Ersoy İHO OAB Bşk.

13.

Mustafa ECZACIOĞLU

Tokat Anadolu İHL OAB Bşk.

14.

Durmuş BABACAN

Tokat Beld. Aşevi Müdürü

15.

Mustafa SAKA

Arif N. Asya İHL Müdürü

16.

Mustafa ELMAS

Reşadiye İHO Müdürü

17.

Abdurrahman YAMAN

Plevne İHO Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt.

18.

Ahmet ÇABUK

Tokat And. İHL Meslek Ders. Öğrt.

19.

Tarık TEKİN

Tokat Anadolu İHL İngilizce Öğret.

20.

Sefer GÜZELDAĞ

Erbaa Karayaka Camii İmam-Hatibi

21.

Seyyit Yusuf KELEMCİ

GOP Üniv.İlahiyat Fak.Öğrenci

22.

Emrah DEMİR

Tokat İHL Öğrenci Meclis Başk.

23.

Betül Rana ÇATAL

Tokat İHO Öğrenci

24.

Haşime Seçil YALINALP

İHL Açık Lise Öğrencisi

Sıra No.
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OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNDE NİTELİK SONUÇ RAPORU
1- Okul Yöneticilerimizin İlişkiler Ağı Yönetiminde Desteklenmesi ve Yeni Paydaşlarla
İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler:
• Yönetici stratejik bir konumda yer almaktadır bu sebeple aile, okul ve çevre arasında
eşgüdümü sağlayacak bir okul yöneticisi seçimi, yetiştirilmesi ve işbirliğinin gelişmesinde
önemli rol oynayacaktır. Yöneticilere de bu yönde eğitim verilmelidir.
• Okul müdürlerinin yapacağı desteklerin yanında çevrede bulunan yetişmiş insanlarla
öğrencilerin buluşturulması, dış paydaşların katılımı okul için önemlidir. Konu ile ilgili gerekli
paydaşların araştırılması, hangi konuda yardım yapılabileceğinin çalışılması gerekir.
• Okul müdürünün diğer paydaşlarla iletişimde olması gerekir (STK’lar, ilçe müdürleri, İl MEM
müdürleri…), okul çevresinde, belli bir makam ya da belli mevkide olan kişilerle iletişime
geçilmesi, bu kişilerin belirlenmesi okul müdürlerinin çalışmalarını kolaylaştırılacaktır.
• İmam hatip lisesi müdürleri halktan ayrı olmamalıdır, Çevre ile iletişime devam etmek için
imam hatip okulları önem arz etmektedir. Okulların yapacağı çalışmalarda halk ile iletişim
kurulmalıdır.
• Büyük iş yeri sahiplerine ve yerel dinamiklere bilgi verme konusunda okul müdürlerinin
seminer düzenlemesi, brifing vermesi tanınırlığı artıracak, okul paydaşlarını genişletecektir.
• Okul yöneticilerinin okul eğitiminde STK’larla işbirliğinin önemli olduğundan okul
yönetiminde STK’larla kesişme noktalarının artırılması gereklidir.
• STK’lar ve okul yönetimi belirtilen amaçlar doğrultusunda ortak bir eylem birliği içerisinde
olmalıdır.
• Okul aile birlikleri okulların sivil yüzünü oluşturur. Bu nedenle okul aile birliklerinin titizlikle
seçilmesi gerekir.
• Din kültürü dersine dâhil olan öğretmenlerin ve idarecilerin toplum içerisinde dikkatli
davranması gerekir.
• İmam hatip okulları diğer imam hatip okullarıyla, üniversitenin ilahiyat fakülteleriyle ortak
sosyal projelerde bulunmalıdır.
• İlahiyat Fakülteleri ile ayda bir toplantı gerçekleştirilmelidir. Bu toplantılar MEB-YÖK
arasında veya İl MEM’ler ile Üniversiteler arasında yapılacak protokoller ile sağlanmalıdır.
• Öğrenciler açısından sosyal projeler geliştirilmelidir.
• Yakın okullar ile kampüs mantığında çalışmalar yapılmalı, öğrenciler sosyal aktivitelerle bir
araya getirilmelidir.
• Bununla ilgili etkinlikler sene başında yapılan toplantılarda belirlenmeli ve zamana
yayılmalıdır.
• Okul müdürlerinin prosedür yükü çok fazladır. Okul idarecilerinin çevre ile daha sağlıklı
iletişim kurabilmesi için iş yükünün azaltılması gerekir.
• Kanaat önderleri ile bir araya gelinmesi, imam hatiplerden mezun olan kişilerle bir araya
gelinmesi, deneyimlerinin anlatılması okul ortamındaki işbirliğini artıracaktır (Kariyer
Günleri).
• Meslek derslerinde görev alan öğretmenlerin öğrencilere rol-model olma konusunda önemli
görevler üstlenmesi gerekir.
• Açık lise iletişim ağlarının oluşturulması, bilgilendirme yollarının fazlalaştırılması gerekir.
• Velilere okul aile birliklerinin görevleri açıklanmalıdır, görev ve faaliyetleri tanıtılmalıdır.
2- Okul ve Çevre Liderliği Kurum Kültürü ve Aidiyet Duygusunun Oluşturulmasına
Yönelik Öneriler:
• Aidiyet duygusu için, ders dışı etkinliklerin yapılması olmazsa olmazdır (Spor, kültürel
çalışmalar, umre, sabah namazları…).
• Kurum kültürünü oluşturabilecek bütün değişkenlerin dikkate alınması gerekir (kıyafet, okul
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logosu, marşı vb.).
İslamda önder olmuş kişilerin yaşam öykülerinin öğrencilere anlatılması aidiyet duygusunun
geliştirilmesi açısından önemlidir.
Öğrenci liderliği ile ‘imam hatipli’ ruhunun oluşturulması gerekir, pasif kalan öğrencinin de
sorumluluk verilmek suretiyle okulu sahiplenmesi, okula karşı aidiyet duygusunu kazanması
sağlanmalıdır.
Aidiyet duygusunun öğretmenlerden başlaması, bu sebeple öğretmenlerin bu çalışmaları
içselleştirmesi gerekir.
Kurumların fiziki binalarının öğrenci aidiyet duygusuna katkı sağlayacak şekilde
düzenlenmesi gerekir.
Sosyal projelerde imam hatipler öncü konumda olmalıdır.
STK’ların açtığı kursların velilere tanıtılması ve velilerin doğru yönlendirilmesi, bu sayede
daha fazla bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
Okulun kendi gazetesi, kalemi, arması gibi küçük eğitim malzemelerinin kuruma aidiyet
kazandırabileceği unutulmamalıdır.
Kurumun başarı seviyesi aidiyet duygusunu artırmaktadır. Sosyal, sportif ve akademik
başarıların okul kültürüne yaptığı katkı küçümsenmemelidir. Aidiyet açısından akademik,
kültürel, bireysel başarı çok önemlidir. Bunlar ödüllendirilmelidir.
Akademik çalışma odalarının daha fazla açılması ve üniversitede bulunan akademisyenlerin
buralarda destek vermesi elzemdir.
Korkuya dayalı kurum kültürü yerine; sevgiye, saygıya, mutluluğa dayalı bir kültürün yeniden
inşası şarttır.

3- Velilerin Eğitimi ve Veli Okul Bütünleşmesine Yönelik Öneriler:
• Etkinliklere velileri de katmak gereklidir.
• Okuldaki rehber öğretmenlerin ailelerle iletişimi artırılmalı, aile eğitimlerinin sayısı artırılmalı
ve bu eğitimlere dini içerikler de eklenmelidir.
• Veli ev ziyaretleri önemsenmeli ve belirli periyotlarla ziyaretler gerçekleştirilmelidir.
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MELİK AHMET
DANİŞMEND GAZİ
ÇALIŞMA GRUBU
BİR CAZİBE
MERKEZİ OLARAK
OKULUN NİTELİĞİ
 Akademik Sosyal ve Kültürel Yönden Rol Model Olabilecek Öğrencilerin İmam Hatip
Okullarını Tercihleri
 İmam Hatip Okullarımızın Tanınabilirlik Düzeyinin Artırılması Önceliğinde Çok Yönlü
Etkinlikler Planlanması
 Eğitim öğretim Ortamlarının ve Mekânsal Tasarımlarının Geliştirilmesi
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Katılımcı Adı Soyadı

Kurumu

1.

Yrd. Doç. Dr Süleyman PAK

GOP Üniv. İlahiyat Fakültesi

2.

Yrd. Doç. Dr. Ramazan DİLER

GOP Üniv. İlahiyat Fakültesi

3.

Murat URFALIOĞLU (Raportör)

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4.

Mehmet AKPINAR

Turhal İlçe Müftüsü

5.

Hüseyin AKSOY

Reşadiye İlçe Müftüsü

6.

Nuri YILDIZ

Almus İlçe Milli Eğitim Müdürü

7.

Murat KÜÇÜKALİ

Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü

8.

Muzaffer KATAR

İMDER Başk.

9.

Emin KASAP

İlim Yayma Cemiyeti Tokat Şb. Başk.

10.

Mehmet Ali DEVELİ

Eğitim Bir Sen Yön. Kurl. Üyesi

11.

A.Turan ERDOĞAN

Tokat Bld.Kült. ve Sos. İşler Müd.

12.

Ömeri Faruk ULU

Plevne İHO OAB Bşk.

13.

İbrahim EROĞLU

Tokat İHO OAB Bşk.

14.

Şaban TÜRK

Bahçelievler Mah. Muhtarı

15.

Fatih YILMAZ

İmam Hatip Platformu Temsilcisi

16.

Aydın DEMİR

Turhal İHL Müdürü

17.

Mehmet AL

Pazar İHO Müdürü

18.

Mustafa ERDEM

Erbaa Karayaka ÇPL Müdürü

19.

Ömer ŞAHİN

Tokat İHO Müdür Yard.

20.

Celaleddin ÇAKAR

Meslek Dersleri Öğretmeni

21.

Muhammed Murat ERTEN

M. Akif Ersoy And. Lisesi DKAB Öğretmeni

22.

Aydın ÜSTÜN

Rehber Öğretmen

23.

Ahmet YELTEN

Tokat Anadolu İHL Coğr. Öğrt.

24.

Alimbek KUBATALİUULU

M. Akif Ersoy İHO Öğrenci

25.

Elif DENİZ

İHL Açık Lise Öğrencisi

Sıra No.
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BİR CAZİBE MERKEZİ OLARAK OKULUN NİTELİĞİ SONUÇ RAPORU
1- Akademik Sosyal ve Kültürel Yönden Rol Model Olabilecek Öğrencilerin İmam Hatip
Okullarını Tercihlerine Yönelik Öneriler:
 Aileler, çocuklarının içerisinden en zeki olanını İmam Hatip kurumlarına yönlendirmeli ve
bunun önemi benimsetilmeli,
 Okullarımızın liderliğinde bir heyet (müftülük, muhtar, öğretmen ve idareciler vb.) tarafından
Kuran kursları ziyaret edilerek zeki öğrencilere İmam Hatip okulları özendirilerek teşvik
edilmeli,
 İlkokul öğretmenleri ile görüşülerek kabiliyetli öğrencilerin İmam Hatip okullarına
yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı,
 İmam Hatiplerde öğrenim gören öğrencilerin Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk ve Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki başarıları duyurulmalı ve başarılı olanlar
ödüllendirilmeli,
 Nitelikli öğretmenler İmam Hatip Okullarını tercih etmeleri konusunda özendirilmeli,
 Yurtlarda eğitim öğretime destek programlarına devam edilmeli,
 Çağın şartları göz önüne alındığında öğrenciye gerektiğinde okul dışında da ulaşılabilmeli,
 İmam Hatip okullarından mezun olan öğrenciler tüm alanlara(Askeri Liseler) başvuru
yapabilmeli,
 Öğrenci kontenjanları artırılmalı,
 İmam Hatip kurumlarındaki öğretmenler genç dinamik ve iletişime açık kişilerden seçilmeli,
 İmam Hatip Lisesindeki Meslek dersi öğretmenlerine iletişim vb. konularda öğrencilere din
derslerini sevdirmek adına hizmet içi eğitimler verilmeli,
 İmam Hatip okullarındaki niteliğin artması için öğretmenler, öğrenci koçluğu kapsamında
öğrencileri ile hem eğitim hem de öğretim anlamında birebir ilgilenmeli,
 İmam Hatip okullarına atanacak olan idareciler vizyon sahibi, çok yönlü düşünebilen, mesleki
açıdan donanımlı kişilerden, itina ile belirlenmelidir.
2- İmam Hatip Okullarımızın Tanınabilirlik Düzeyinin Artırılması Önceliğinde Çok Yönlü
Etkinlikler Planlamasına Yönelik Öneriler:
 İmam Hatip kurumlarının olumsuz yanlarındansa olumlu, nitelikli yanları topluma yansıtılmalı,
 Öğrenciler İmam Hatip kurumları hakkındaki kaygılardan arındırılmalı
 İmam Hatip okullarından mezun olmuş iyi yere gelmiş kişiler bu kurumları ziyaret etmeli,
 Toplum İmam Hatip kurumlarından mezun olanların istedikleri mesleklere yönelebileceği, puan
kesintisinin olmayacağı konusunda bilgilendirilmeli, belli önyargılardan arındırılmalı,
 Sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki etkisinden yola çıkarak İmam Hatip kurumları
kapsamındaki iyi uygulamalar sosyal medya ile yayınlanmalı,
 İmam Hatip kurumlarına başarılı öğrencilerin yönlendirilmesi Temel Eğitim kurumlarındaki
öğretmenler tarafından yapılmalı ve öğrencilerde önyargı oluşturulmamalı,
 İnsanların okul ve personeli ile ilgili kaygılarının giderilmesi için bir eylem planı hazırlanmalı,
 İmam Hatip kurumlarındaki başarılı öğrenciler burs ve umre ziyaretleri ile ödüllendirilmeli,
 İmam Hatip kurumlarında hem sportif hem de bilimsel olimpiyatlar düzenlenmeli,
 Yıl sonunda geniş kapsamlı mezuniyet törenleri düzenlenebilmeli,
 Her okulda daha fazla öğrenciye ulaşılması için mahalle içinde veli ziyaretleri yapılmalı,
 İmam Hatip kurumlarında AB ve ulusal projelere katılım sağlanmalı,
 Kitap okuma yarışmaları düzenlenmeli. Yarışmaya katılım puan olarak öğrencilere yansıtılmalı,
 Her İmam Hatip Okulu, okulda yaptıkları etkinlikleri tanıtmak amacı ile dergi, afiş ve broşür
tasarlamalı,
 İmam Hatip kurumlarındaki öğretmenlere kendilerini yenileyebilmeleri adına hizmet içi
eğitimler zorunlu olarak verilmeli,
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 Öğrenciler, İmam Hatip okullarında kaliteli eğitim verildiğine ilişkin olarak bilgilendirilmeli ve
buna yönelik tanıtıcı çalışmalar yapılmalı,
 Veli bilgilendirilmesi düzenli aralıklarla yapılmalı,
 Kültür derslerinin de önemli olduğu öğrenciler tarafından bilinmeli,
 Üniversitelerin ilahiyat fakültesinden mezun olan meslek dersi öğretmenlerinin mesleki
yeterlilikleri arttırılmalı,
 Öğretmenler sınıftaki saygınlığını benimsetmeli ve her ortamda muhafaza etmeli,
 İmam Hatip kurumlarında başarılı olan öğrencilerin aileleri de ödüllendirilmelidir.
3- Eğitim Öğretim Ortamlarının ve Mekânsal Tasarımlarının Geliştirilmesine İlişkin
Öneriler:
 İmam Hatip kurumlarına vatandaşların da desteği sağlanmalı,
 İmam Hatip kurumlarındaki mekân (mescit, okul bahçesi, spor salonu vb.) eksiklikleri
giderilerek cazibe merkezi haline getirilmeli, bahçesi uygun olan okullara uygulama mescitleri
yapılmalı,
 İmam Hatip kurumlarında, öğrencilerin yararlanabileceği sosyal sanatsal alanlar oluşturulmalı,
 İmam Hatip okullarında ilçelerden merkeze gelecek öğrenciler için donanımlı yurtlar
oluşturulmalı,
 Her kurumda dil laboratuarı oluşturulmalı,
 İmam Hatip kurumlarında zümre odaları yapılmalı.
 Branş dersliklerine geçilmesi teşvik edilmelidir.
 Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler sınıfları oluşturulmalı, bu uygulamaya ders seçimlerinde
başlanmalıdır.
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Gerçekleştirilen çalıştayın ön hazırlıklarında da görev almış birisi olarak planlı,
programlı, disiplinli bir çalışmanın ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çalıştayın
konusu din öğretimi olunca çok hassas davranılması gerekliydi. Öyle de oldu. Dört farklı
oturumun her birisi bütünün farklı parçalarıydı. Hepsinin amacı daha kaliteli bir din eğitimi ve
öğretimi nasıl yapılmalı şeklindeydi.
Çalıştayın yapılış düşüncesinin altında veriye dayalı yönetim, yönetişim yaklaşımları
görülmektedir. Bu açıdan Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü tebrik etmek gerekmektedir.
Çünkü yapılan yönetsel eylemlerde bilimsel süreçleri işletmek, mevcut durumun ortaya
konması, çözüm yollarının aranması adına gerçekçi bir eylem olarak görülmektedir. Asıl
önemli olan tarafı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daha önceki çalışmalarında da
benzer yaklaşımların görülmesi ve her çalıştayın daha sonra eylem planına dönüştürülmesi
uygulamaya geçirilmesidir.
Çalıştayın konusuna uygun seçilen paydaşların toplumun geniş bir kitlesini temsil
etmesi de değerliydi. Veriler gruplardan nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi
yöntemiyle toplanıldı. Görüşlerin alınması sırasında bir moderatör olarak bazı izlenimler
edindim. Şöyle ki; Konu din olunca herkesin söyleyecek bir sözü var. Söylenen sözlerin
arkasında bazen gerçekler, bazen duygular, bazen de ütopyalar bulunmakta. İmam Hatip
Okullarını cazibe merkezi haline getirelim düşüncesi, kaliteli eğitim fikrine katılan herkesin
ortak düşüncesi. Ancak “nasıl” sorusunun cevabına gelince ifadeler hep aynı noktalarda.
Okulu cazibe merkezi haline getirmenin yolları uzun soluklu bir süreç olarak görülmektedir.
Okulların eğitim çalışanlarının aynı hedefe yürüme, zamanın ruhunu iyi okuma, bilgi
toplumunun temel anlayışı “okuryazarlık” kavramının yaşama dahil edilmesi, din adına
yaşama giren kültürel unsurların irdelenmesi, öğrenci merkezli anlayışın gereği olarak onları
belirli kalıplara sokma çalışmalarından uzaklaşılması, her öğrencinin kendi yüzünün,
kimliğinin oluşmasına destek olunması ve onların ÖZ’ünü harekete geçirecek gül bahçelerine
sokulması, öğrenciler için sanatsal faaliyetler (resim, müzik) ortamı hazırlanması, felsefe,
edebiyat derslerine ayrı önem verilmesi yoluyla; varlık, düşünme, estetik, güzelliklerin
içselleştirilmesi, günümüz dünyası için gerekli ENTELEKTÜEL müslüman hedefinde
koşulması gibi…
Bu duygularla çalıştaya emeği geçen herkesi kutluyor, insan yetiştirme adına teşekkür
ediyorum.
Doç. Dr. Nail YILDIRIM
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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Bugün ülkemizde eğitim-öğretim hizmeti veren İmam-Hatip Liseleri ve ortaokulların
nitelik ve nicelik bakımından günün şartları içerisinde hak ettikleri kaliteye kavuşturulması
hiç şüphesiz en öncelikli meseledir. Bu meselenin halli çerçevesinde bu okulların fiziki yapısı
sosyal donatıları ile ilgi odağı oluşturacak biçimde ihtiyaçlarının giderilmesiyle birlikte
verilen eğitimin planlanması ders çeşitlerinin öğrencilerin sosyal yönden de gelişmelerini
sağlayacak etkinliklere katılabilme fırsatını yakalayabileceği şekilde tekrar düzenlenmesi ve
branşında bilgi, tecrübe yanında pedagojik yönden donanımlı öğretmenlerce verilmesi bu
çalıştayın

da

amaçladığı

hedefleri

yakalamada

atılması

gereken

adımlar

olarak

değerlendirilmektedir. Yıllardır çeşitli vesilelerle konjoktürel olarak gündeme gelen bu okul
mezunlarının sadece dini hizmetlerde istihdamı meselesi artık muhafazakâr çevrelerce
dillendirilmese de fiili olarak hayata taşınmış görünmektedir. Daha iyi hayat şartları sunan
diğer mesleklere hazırlama adına önceleri taşıdıkları anlayışın aksine bu kesim çocuklarını fen
lisesi gibi eğitim kalitesini ispatlamış kurumlara göndermekte, din hizmetlerini sadece
nispeten başarı seviyesi düşük olan öğrencilere havale etmiş görünmektedir. Hâlbuki eskiden
bu okullara çocuğunu gönderen veliler onun hem dini hem de kültürel yönden iyi bir eğitim
almış olarak yetişmesini ve ülkemizin sunduğu imkânlar çerçevesinde başarı gösterebileceği
iş alanlarında çalışabilme fırsatına sahip olmasını arzu etmekteydi. Ancak bir süreden beri bu
beklenti yön değiştirmiş durumdadır. Bu noktada sorunun sorumluluğunu velilere yükleme
yerine bu okulların fiziki ve eğitim kalitesi yönünden yeniden ele alınıp hızla eksikliklerinin
giderilmesi, öğretim planlamalarının yapılması öncelikle ülkemizde eğitimden sorumlu
kurumlara düşen bir görevdir. Bahsi geçen meseleler ivedi olarak çözüldüğü takdirde velilerin
beklentilerini karşılayacak bir kuruma dönüşeceği muhakkaktır. Öyle görünüyor ki bu güne
kadar yapılan çalışmalara göre zeki çocukların tercih ettiği bir okul olma adına eski teveccüh
hala yakalanmış görünmemektedir. İşte bu noktada bizim önerimiz bu okulların birisi fen
lisesi ayarında, diğeri de mevcut haliyle eğitim yapan iki kuruma ayrılması ve programlarının
da ona göre düzenlenmesidir. Ancak bu şekliyle yüksek puan alan öğrencilerin beklentileri
karşılanmış olacaktır. Bir de program hazırlanırken dini hizmetlerde istihdam edileceklerle
yükseköğrenimini başka alanlarda sürdürmek isteyenler dikkate alınacak şekilde planlama
yapılmalıdır. Artık bir yer kazanamazsa hiç olmazsa imam olur veya ilahiyata gider mantığı
terkedilmelidir. Hâlbuki diğerlerinde olduğu gibi bu meslekler de pratiği olan bir alandır.
Kaldı ki dini hizmetler hata kaldırmayacak kadar hassas bir konudur. O yüzden de bu
meslekleri yapmaya talip olacakların hem bilgi hem de kabiliyet yönünden güçlü olması icap
eder. Bazı okul yöneticilerinin dile getirdikleri uygulama tam da bu yönüyle sözü edilen
konuya işaret etmektedir. Onların beyanına göre diğer okullara kayıt yaptıramayan
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öğrencilerin bu okulların fiziki yapısı ve eğitim alanı dikkate alınmadan bu kuruma alınması
kalite adına olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu çocuklarımız elbette kabul edilmelidir.
Ancak yukarıda ifade edildiği gibi puanı ve başarısı dikkate alınmadan, alan tespiti
yapılmadan bütün öğrencileri aynı sınıfta tek programa tabi tutmak her iki öğrenciye de bir
katkı sağlamayacaktır. Şöyle ki başarılı öğrencinin motivasyonu düşerken daha az başarılı
öğrenci kapasitesinin üstünde bir sorumluluğa tabi tutularak onun altında ezilmektedir.
Hâlbuki eğitimde ferdi farklılıkların mutlaka dikkate alınması bir zarurettir. Çözüm olarak bu
okulların normal eğitim veren ve yükseköğretimin her kademesine öğrenci hazırlayan
kurumlar olarak yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bir de yükseköğretimin her alanına
öğrenci yetiştiren fen liseleri ayarındaki okullarda görev alacak öğretmenlerin mesleki
becerileri de dikkate alınarak mülakatla seçilmesi gerekmektedir.
Yapılacak bütün bu çalışmaların sonuçları ve elde edilen akademik başarı öğrenci ve
velilere iyi anlatılmalı, bu okulların üzerinde oluşan önyargı giderilmelidir.
İmam-hatip liselerinin geleceğini etkileyecek bu önemli meseleleri gündemine alan ve
çözüm üretmedeki gayretleri her türlü takdirin üzerinde olan Tokat Milli Eğitim
Müdürlüğünün özverili mensupları adına M.E. Müdürü sayın levent YAZICI ve M.E. Müdür
Yardımcısı sayın Mustafa ERARSLAN’a en içten duygularla teşekkür eder, yapılan davete
icabet ederek bu konuyla ilgili teklif ve değerlendirmeleriyle çözüme katkı sunan toplumun
her kesiminden insanımıza bu çalıştayı kapsamlı ve verimli hale getirmeleri dolayısıyla
minnettarlığımı sunarım.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman PAK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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“Din Öğretiminde Nitelik Geliştirme Tokat Çalıştayı Erişim, Kapasite, Kalite”
adlı bu çalışma genel olarak din eğitimi kısmen de imam hatiplerin problemlerinin tespiti ve
çözümü konusunda önemli bir işleve sahip olduğunu söylemek gerekir. Konu ve kurumla
ilgili bir çok farklı meslek grubundan bireylerin sorunları belirlemek, onları konuşmak üzere
bir araya gelmeleri değerli görülmelidir. Haliyle çalışma bir çok farklı bakış açısıyla konunun
ele alınmasına da imkan sağlamış olmaktadır.
Çalışmada bir beyin fırtınası şeklinde herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi
kollektif düşünmeye ve üretmeye yarar sağlamıştır. Nitekim meselenin, stk, öğretmen, veli,
akademisyen, idareci, müftü vs tarafından takip edildiği, meseleye ilgi duyulduğu
anlaşılmıştır. Söz konusu meseleye yoğun ilginin nitelikli çalışmalara da ilham kaynağı
olabileceği de söylenebilir.
Şunu da belirtmekte yarar olacaktır. Böylesine katılımlı çalışmalar ileriki çalışmalara
projeksiyonlar sunabilir. Ancak buralarda ortaya atılan her fikrin, ulaşılan her sonucun hemen
uygulanması gibi bir durumun mümkün olamayacağını belirtmek gerekir. Çünkü kurumsal
yapılarda işleyiş böylesine hızlı olmamaktadır. Ama atılan her adımın bir değeri vardır. Bu
çalışma da önemli bir adım olarak düşünülmelidir.
Benzer konularla ilgili bilimsel, kapsamlı, tutarlı, yenilikçi çalışmaların devam etmesi
önem arz etmektedir. Bu vesileyle yeni çalışmaların sürdürülmesi eğitimin/din eğitiminin
niteliğini artıracağına olan inanç tamdır. Çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum.
Yrd. Doç. Dr. Ramazan DİLER
ramazan.diler@gop.edu.tr
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“Din öğretiminde Nitelik Geliştirme Tokat Çalıştayı” öğrencisinden öğretmenine,
imamından müftüsüne, akademisyeninden sivil toplum kuruluşları temsilcilerine kadar geniş
fakat seçkin bir katılımcı grubuyla yapıldı. İmam-Hatiplerin ortaokullarının tekrar açılması ve
diğer okullarda seçmeli dersler şeklinde din öğretimi talebine bağlı olarak artan nicelik
beraberinde nitelik konusunu da gündeme getireceği beklenen bir gelişmeydi. Tokat İl Milli
Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bu ihtiyacı pek çok ilden önce fark ederek özelde Tokat’ta
genelde ise bütün Türkiye’de bu konuda ne durumda olduğumuzu ve nerede olmamız
gerektiği noktasında bir durum tespiti yapılmasına imkân sağlamış bütün paydaşların şikâyet
yerine çözüm önerisi getireceği bir zemin hazırlamıştır. Bu sayede bir yuvarlak masa etrafında
herkesin yukarıda yer alan çözüm önerileri ortaya konulmuş ve böylece adeta tarihe not
düşülmüştür.
Bu tür çalışmaların daha alt başlıklar altında devam etmesi oldukça faydalı olacaktır.
Ulaşılan sonuçların ilgili paydaşlarla paylaşılarak yetkililerin daha doğru kararlar almasına
yardımcı olacağı ortadadır. Bu çalıştayın hazırlanmasında ve başarıyla sonuçlandırılmasında
başta İl Milli Eğitim Müdürü Levent YAZICI ve Şube Müdürü Mustafa ERARSLAN olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNANIR
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DİN ÖĞRETİMİNDE NİTELİK GELİŞTİRME TOKAT ÇALIŞTAYI

Sayfa 43

ÇALIŞTAYIN ARDINDAN

44

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen “Din Öğretiminde Nitelik
Geliştirme” çalıştayı eğitime gönül verenlerin ve paydaşlarının bir arada çözüm arayışlarına olanak
sağlayan önemli bir bilimsel zemin olarak değerlendirilebilir. Nitekim günümüz eğitim anlayışları
eğitimin karmaşık ve hayatın tüm alanlarını kapsayan bir süreç olduğunu, paydaşlarının katılımı ile
ortak çözüm yolları üretilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Okulların toplumdan, aileden ve diğer
toplum kuruluşlarından ayrı düşünmenin imkansız olduğunu ifade etmektedir. Zira okulun tüm
paydaşlarının eğitim bilincinde olması, genelde eğitim olgusunun, özelde ise din öğretiminin kalitesini
geliştirmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda söz konusu çalıştay din öğretiminin dünü, bugünü ve yarını
ile ilgili bir farkındalık oluşturma, nitelik geliştirme konusunda inisiyatif alma açısından önem arz
etmektedir.
Moderatörü olduğumuz “erdemli şahsiyetlerin inşası, okuma kültürünü geliştirme, iletişim, sosyal
medya ve teknoloji kullanımı” konu başlıkları ile ilgili Mehmet Emin Tokadi çalışma grubunun
oturumunda genel hatları ile aşağıdaki sorunlar dile getirilerek çözüm arayışları tartışılmıştır:
1. İmam Hatip Okullarını kaliteli öğrencilerin tercih etmemesi
2. Öğretmen niteliklerinin erdemli şahsiyetleri geliştirme konusundaki yetersizlikleri
3. Erdemli şahsiyetlerin inşasında sınıf dışı etkinliklerinin yetersizliği
4. Şahsiyet gelişiminde STK’ların ve devlet kurumlarının yeterli destek sağlayamaması
5. Kanaat önderlerinin, din adamlarının, akademisyenlerin okullarla sınırlı ilişkileri
6. Okuma kültürünün gelişiminde rol model eksikliği
7. Velilerin sosyal medya ve teknoloji kullanımındaki yetersizlikler
Genel hatları şahsiyet geliştirme sorunlarıyla ilgili okulların fiziki şartlarının geliştirilmesi, İmam
Hatip Okullarına öğretmen atamalarında özel şartların konulması, gönüllülük esasına dayalı öğretmen
atama formülü üretme, kaliteli öğrencileri burslar ile teşvik etme gibi çözümlerle sorunun ortadan
kaldırılabileceği öngörülmüştür. Ayrıca okul türlerinin çoğaltılması ile bu sorunun çözülemeyeceği,
aksine okulların güçlü yönleri ile birleştirilerek sorunun ortadan kaldırılabileceği dile getirilmiştir.
Nitekim İHL’leri okul türleri çoğaldıkça daha çok ahlaki boyuta indirgenerek topluma uyum
sağlayamayan, aile iletişim sorunları olan öğrencilerin tercih ettiği okullara dönüşebilmektedir. Bu
durum iyi öğrencileri de olumsuz etkilemektedir.
Öğretmenlere periyodik olarak eğitim becerilerini geliştirebileceği olanakların hazırlanması,
özellikle öğrencini tanıma ve öğrenciye göre yöntem zenginliklerini geliştirme seminerlerinin
düzenlenmesi vurgulanmıştır. Bu bağlamda üniversite-okul işbirliğinin kaçınılmaz olduğu ifade
edilmiştir. Şahsiyet gelişiminde rol modellerin önemi ön plana çıkarak kanaat önderlerinin,
akademisyenlerin, müftü ve imamların sınıf dışı etkinliklerle erdemli şahsiyetlere katkı sağlaması
gerektiği dile getirilmiştir. Yaşayarak öğrenmenin günümüz eğitim anlayışındaki yeri vurgulanarak
özellikle erdemli davranışların sınıf dışında cami, müze ve tarihi mekanlarda işlenmesi önerilmiştir.
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Ayrıca derslerde eleştirel düşüncenin geliştirilmesi öğrencilerin dışarıdan müdahale ile erdemli değil,
kendi davranışının öznesi haline getireceği ifade edilmiştir. Hem okuma kültürünün gelişiminde hem
sosyal medya alanlarındaki velilerin eksikliklerinin kurslarla giderilmesi ön plana çıkmıştır.
Sonuç olarak bu gibi istişareli çözüm arayışları din öğretiminin kalitesine olumlu katkı
sağlayacağı kaçınılmazdır. Ancak çalıştayın süre ve belirlenen önemli konular dikkate alındığında her
bir konu başlığı için ayrı bir çalıştay düzenlenmesi gerektiği kanaati oluşmuştur. Ayrıca paydaşların
inisiyatif alma konusunda somut eylem planı düzenlenerek her sene söz konusu planın
değerlendirilerek çözüm arayışlarına gidilmesi yerinde olacaktır.
Yrd. Doç. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV*

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi

Toplum hayatımızın ve geleceğimizin şekillenmesinde elbette tüm halkımızın,
kurumların, STK’ların büyük payı vardır. Yakın tarihimizde Milli Eğitim’in katkısı
yadırganamaz. Hele hele toplumu etkileme, yön verme açısından MEB’in içerisinde İmam
Hatip Liseleri ve aynı isimle açılan ortaokul ve Anadolu liselerinin tesiri göz ardı edilecek
cinsten değildir. Vatandaşımızın ilgi ve alakası günümüzde okul sayılarının artmasında büyük
etken olmuştur. Bir taraftan sayılarının artması, yetkililerimizi düşündürmüş olacak ki tarihi
seyri içerisinde İmam-Hatiplerin eski kalite ve vatandaşımızın da beklentisi olan eğitim ve
ahlâktaki seviyeyi yakalama seslendirmeleri neticesi, bir çalıştay planlanmıştır. Artan öğrenci
ve okul sayısına rağmen, diğer liselerden farklı beklentisi olan bu okulların sorunlarının
masaya yatırılmış olması, gelişmeye yönelik sorgulama ve çarelerinin ne olabileceği çalıştayı
gerçekten isabetli ve verimli geçmiştir.
Daha güzel çalıştaylara vesile ve neticesinin elde edileceğini ümit ederek, tertip
heyetine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünüze takdir ve teşekkürlerimi;
Arz ederim.
Ünal TAN
Tokat İl Müftü Yardımcısı
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26 Ocak 2016 tarihli Din öğretiminde Nitelik Geliştirme; Erişim, Kapasite, Kalite
Tokat Çalıştayı gayet olumlu bir netice doğurmuştur. Bu tür çalıştayların belli aralıklarla
yapılmasının din öğretimine katkı sağlayacağı kanaati önem kazanmıştır…
Çalıştay grup katılımcılarının farklı yerlerden ve meslek gruplarından oluşması daha
da anlamlı olmuştur. Böyle güzel bir çalışmayı organize eden ve katkı sunan herkese teşekkür
ederim.
Hüseyin ELMAS
Reşadiye İmam Hatip Platformu Temsilcisi

Derdi, sevdası olan yüreklerin; belki özelde Din Eğitimi genelde ise Türk Eğitim
Sistemi ve Paradigmasının geleceği için çakmış oldukları bir kıvılcımdı. Çok yönlü
perspektifi, geniş paydaş katılımıyla Din Öğretimine genel bir yön veren kutup yıldızıydı
diyebiliyorum. Eğitimde yerel ve millî politikaların birlikte tasarlanacağı mekanizmalarla
kökleri mazide olan, hayalleri hatıralarından daha fazla, egosu küçük zihni büyük, mağara
metaforunda gölgesini arayan değil dalları gökyüzüne ulaşan; dönüşmeden değişecek bir
gençlik için kıvılcımdı.
Tabi ki bu kıvılcımın, aleve dönüşmesi için; daha alt parametrelere inerek akademik
dersler, eğitim programları (bugüne değil 50 yıl sonrasına hizmet edecek), yeni dersler ve
içerikler geliştirmede öncü bir pozisyon alarak alt sistemleri daha uzun süreçte ele alan
tematik çalıştaylar, konferanslar ve kongreler ile zenginleştirilmesinin; bu kıvılcımı bir alev
haline getireceğine inancım tamdır.
Bu kıvılcımın bir parçası olmaktan onur duydum.
Hanifi YUMUŞAK
Matematik Öğretmeni
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Eyüp EROĞLU- Tokat Belediye Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
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İhsan ERKUL- Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı
Levent YAZICI- Tokat İl Milli Eğitim Müdürü

Mustafa ERARSLAN- Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
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