ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

Toplumların gün geçtikçe farklılaşması yeni kültürlerle tanışması ve bir arada yaşamak durumunda kalması gibi hususlar; gerek insan hakları, gerek sosyal
problemler ve gerekse eğitim konusunda değişimlere ve yeni strateji ve yöntemler belirlenmesine yol açmıştır. Bu bağlamda toplumlar kendi geçmişleri ve
benimsedikleri dünya görüşü doğrultusunda sosyal hayatlarını ve eğitim hayatlarını şekillendirmektedirler.
Hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle eğitimin ekonomik işlevleri ön plana çıkmış ve küresel ölçekte rekabet edebilecek bireyler yetiştirme, eğitimin yeni hedefleri
arasında yerini almıştır. Küreselleşmenin etkisinin yoğun olarak hissedildiği alanlardan biri de kuşkusuz eğitimdir. Artık yerel, bölgesel ve ulusal eğitim hamleleri
yaparken küresel parametrelerin de hesaba katılması zorunluluk arz etmektedir. Bu bağlamda kökleri yüz yılı aşkın birikimi ile yetmiş yıla yaklaşan imam hatip
okulları geleneği, ülkemizin küreselleşmeye karşı eğitimde verdiği bir cevap olarak uluslararası imam hatip liseleri şeklinde ortaya çıkmıştır.
Müslüman nüfusun yaşadığı her ülkeden kültürel birlik oluşturmak ve gerek farklı coğrafyalardaki birikimi görmek, gerekse bizim sahip olduğumuz birikimi
aktarabilmek adına Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri kurulmuştur.
Bakanlığımız “2023 Eğitim Vizyonu”nda imam hatiplerle ilgili şu ifadeler, 2006 yılında eğitim-öğretime başlayan Uluslararası imam hatip liseleri için çok anlamlıdır: “…
dünyada giderek artan İslam’ı şiddetle bağdaştırma eğilimleri ve çoğalan marjinal grupların varlığı karşısında Türk Eğitim Sistemi içinde telif bir model olarak
İmam Hatip Okullarının önemi ön plana çıkmaktadır. Ciddi toplumsal değişimlerin tecrübe edildiği günümüzde yaşanan değer krizlerine ve belirsizliklere
ülkemiz adına çözüm sunabilecek yapılar arasında İmam Hatip Okulları da yer almaktadır… İmam Hatip Okullarının millî bir model olarak başka ülkelere örnek
olma potansiyeli artacaktır.”
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi; halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerdeki din görevlisi ve din eğitimi personelinin
yetiştirilmesine katkı sağlamak, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek vererek, eğitim ve kültür işbirliğini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
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Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinin
Tarihsel Gelişimi
16.11.1993 tarihinde Millî Eğitim Bakanı Nevzat
AYAZ’dan alınan makam oluruyla o tarihlerde ismi
İçel olan Mersin ili Bozyazı ilçesinde Batı Avrupa
Ülkelerinde ve özellikle Hollanda’da çalışan Türk
vatandaşlarının çocuklarının yetiştirilmesi ve millî
kimliklerinin korunması amacıyla Hollanda ve diğer Avrupa
ülkelerinden gelecek Türk çocuklarının okuyabileceği,
İngilizce öğretim yapacak olan Anadolu İmam hatip lisesinin
açılması kararlaştırılmıştır.
1997 yılından itibaren Hollanda hükümetinin Türkiye’den din görevlisi
alımına son verip bu hizmetin Hollanda’da yaşayan ve konuya ilgi duyan
T.C. vatandaşları marifetiyle sürdürülmesi yoluna gidileceğini ilan etmesi
bu kararın alınmasında etkili olmuştur.
1999 tarihine gelindiğinde ise ülkemizin Balkan ülkeleri ile Kırım’daki menfaatlerinin
temini ve bu ülkelerdeki soydaşlarımızın zararlı dini cereyanlardan korunması, din
adamı ihtiyaçlarının mahallinden karşılanması, bu ülkeler ile ülkemiz arasında sağlam, kalıcı
bir diyaloğun ve dostluk köprüsünün oluşturulması gibi bir dizi amaçla sözü edilen ülkelerden
uluslararası Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alınarak din görevlisi olarak yetiştirilip ülkelerinde
görev almalarının sağlanmasının uygunluğu değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda İçel (Mersin) Bozyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşı öğrencilerle birlikte, Kırım
ve Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızın çocuklarından ülkemizdeki ilköğretim okulu 8. sınıfa denk öğretim kurumlarından mezun olan
öğrencilerin, masrafları Türkiye Diyanet Vakfı’ndan (TDV) karşılanmak üzere mahallinde yapılacak sınavla imam hatip lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi olarak
alınması kararlaştırılmış ve işleyiş, yapılan protokolle tespit edilmiştir. Bahse konu protokolün “Ortak Hükümler” başlığı altında (d) bendinde öğrenciler Balkan
Ülkelerinden, KKTC’den, Kırım’dan, Türkiye Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba topluluklarından getirileceği belirtilmiştir.
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Mersin-Bozyazı’da bulunan okul, Balıkesir-Burhaniye’de
hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan okula taşınmıştır. Ancak buradan da öğrenci azlığı nedeniyle mevcut
öğrenciler İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
bünyesine nakledilmiştir.
2004 yılında Bakanlığımız ile TDV arasında yeni bir protokol
imzalanmıştır. Mezkûr protokol çerçevesinde başta Türk
Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler olmak üzere ülkemizin
din eğitimi tecrübesine ihtiyaç duyan ülkelerden öğrenciler
getirilmesi ve uluslararası olarak açılacak imam hatip
liselerinde öğrenim görmeleri kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, 2006 yılında Kayseri’de Uluslararası Şehit
Ömer Halisdemir (Mustafa Germirli) AİHL, 2011 yılında
İstanbul’da Uluslararası Fatih Sultan Mehmet AİHL, 2012
yılında Konya’da Uluslararası Mevlana AİHL, 2015 yılında
İstanbul Pendik’te Pendik Uluslararası Kız AİHL açılmıştır.
2016 yılında Bursa Osmangazi’de Uluslararası Murat
Hüdavendigar AİHL, İstanbul Bayrampaşa’da Uluslararası Kaptan
Ahmet Erdoğan AİHL, Sivas’ta Uluslararası M. Murat Ertekin
AİHL, Eskişehir Tepebaşı’nda Uluslararası Cevat Ülger AİHL’nin
açılmasıyla birlikte uluslararası AİHL okul sayısı 8’e yükselmiştir.
2017 yılında İzmir Seferihisar’da Uluslararası İMKB AİHL, Tekirdağ
Süleymanpaşa’da Uluslararası Şehit Münür Alkan AİHL, İstanbul
Bahçelievler’de Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan AİHL,
Ankara Yenimahalle’de Uluslararası Prof. Dr. Muhammed
Hamidullah AİHL ve Ankara Gölbaşı’nda Uluslararası Millî İrade
Kız AİHL açılmıştır. Böyle toplam on üç (13) okula ulaşılmıştır.
Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinden İzmir Seferihisar
Uluslararası İMKB AİHL dışındaki diğer on iki (12) okul proje
okulu statüsündedir.
Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde 70’i aşkın ülkeden
öğrenci öğrenim görmektedir.

Bursa Osmangazi Murat Hüdavendigar Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinin Gelişim Evreleri
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesinin gelişim evrelerini üç döneme ayırmak mümkündür:
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1.

Kuruluş Evresi
Bu evrelerden ilki 1993 ile 2004 yılları arasını kapsayan kuruluş evresidir. Bu evrede hangi ülkelerden ne kadar öğrenci alınacağı
ve okulların nerelerde olması gerektiği gibi yapısal ve kurumsal şekillenmeler gerçekleşmiştir.

2.

Gelişme Evresi
Gelişme Evresi 2004 ile 2014 yılları arasını kapsayan gelişme evresidir. Bu evrede önemli ölçüde alt yapı sorunları giderilmiş ve
alınan öğrencilerin nitelikli bir eğitim verilerek büyük ölçüde ilahiyat alanında yükseköğrenim görmeleri sağlanmıştır.

3.

Kalite Evresi
Üçüncüsü ise içerisinde bulunduğumuz kalite evresidir. Bu evrede gelişimi tamamlanan sürecin kurumsallaşması için bir
takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında kuşkusuz Uluslararası Vizyon Belgesinin yayınlanması gelmektedir.

Vizyon Belgesi
Küresel dünyanın gelişen ve değişen şartları, birey ve toplumun ihtiyaçlarını da
belirlemektedir. Bu bağlamda okulların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi, öğretim programları
ve öğrenme-öğretme süreçleri güncellenmesi, yönetici ve öğretmenler mesleki açıdan
kendilerini geliştirmesi gerekmektedir.
Genel Müdürlüğümüzce, okullar arasında uygulama birlikteliği sağlamak ve bir yol haritası
oluşturmak için “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Vizyon Belgesi” hazırlanmıştır,
akademisyenler, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, okullar ve eğitimcilerin katkılarına açık
olarak hazırlanan bu vizyon belgesi ile nitelikli ve sürdürülebilir bir eğitim hedeflenmiştir.
Vizyon belgesinin hazırlanmasında Genel Müdürlüğümüzün birikimlerinden, sempozyum,
konferans, seminer ve çalıştay raporlarından yararlanılmıştır. Bu bağlamda aşağıda Vizyon
Belgesinin Genel Amaçlarına, Temel İlkelerine ve Vizyon Belgesinin Alanlarına yer verilmiştir.
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Genel Amaçlar
Vizyon belgesinde belirtilen uygulamalarla “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi”
uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin
mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin sağlanarak bir üst öğrenime
hazırlanması hedeflenmiştir. Bu okulların açılış gayesi ve verilen eğitimin amacı şöyledir:
•• Halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde din eğitimi ve
hizmetleri verecek insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak, bunun yanında
Türkiye ile diplomatik ilişkileri geliştirebilecek insanlar yetiştirmek,
•• Müslüman toplumların ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan yetiştirilmesine destek
olmak ve ülkemizin eğitim imkânları çerçevesinde Müslüman toplumlar arasında eğitim
ve kültür iş birliğini geliştirmek,
•• Yurt dışından gelen öğrencilerin Türk-İslam kültür ve medeniyetini yakından tanımalarını
sağlayarak farklı kültür, ırk ve dillerdeki toplumların sosyo-kültürel açıdan birbirlerini
tanımalarını sağlamak ve kardeşlik duygularının ve ümmet bilincinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak,
•• Ülkemiz vatandaşı öğrencilerimizin farklı ırk, dil ve kültürleri tanıyacakları eğitim
ortamlarında yetişmelerine zemin hazırlamak, uluslararası ilişkileri ve Müslüman
topluluklarla kardeşlik bağını güçlendirmek,
•• Ülkesini ve medeniyet coğrafyasını tanıyan, gönül coğrafyamız ile sosyal ilişkiler kurabilen,
ülkesinin bu coğrafya ile sosyal yakınlığını geliştirebilen, yaşadığı dünyayı tanıyan, vizyonu
geniş bireyler olarak yetişmelerine katkı vermek,
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•• Öğrencilerin zihinsel ve sosyal yeteneklerini geliştirmeyi,
akademik başarılarını artırmayı, ilgi ve kabiliyetlerine
göre sosyal-kültürel alanda gelişmelerini sağlamak,
•• İnsanlığa ve topluma katma değer üretebilen, okuyan,
düşünen, tartışabilen, stratejik düşünen; sosyal ilişkileri
gelişmiş, kişi, grup ya da topluluklar arası yaşanan
problemlere çözümler üretebilen, bilgiyi tarihi ve coğrafi
bağlamdan kopmadan edinen, kendine ve değerlerine
güvenen, liderlik becerisine ve evrensel değerlere sahip
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
•• Farklı coğrafyalardan ve ülkelerden gelen öğrencilerin
ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı,
özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin
farkında olarak yetişmelerini sağlamak ve bir
yükseköğrenime hazırlamaktır.
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Temel İlkeler
•• Ülkemize gelen öğrenciler, imam hatip lisesi ortamında eğitim
alma amacının dışında, kaliteli bir eğitim almak üzere bu projeyi
tercih etmektedir. Bu nedenle hem meslek derslerinin hem
de kültür derslerinin son derece nitelikli bir şekilde sunulması
esastır.
•• Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin, bütün dünyada daha da
tanınır hâle getirilmesi, amaç ve hedeflerinin doğru olarak tanıtılması
okullarımızın eğitim kalitesi ekseninde önceliğimizdir.
•• Bu okullarda görev yapan öğretmenlerin ve zümre başkanlarının kendi
aralarında bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımlarının yapılması sağlanmalıdır.
Ayrıca öğretmenler arasında uygulama birlikteliğinin sağlanması için
çalışmalar yürütür.
•• Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin akademik
başarılarının yanı sıra; İslam kültür ve medeniyetini, ona yön veren şahsiyetleri tanıyan;
İslam dünyasının genel ahlak ve değerlerini özümsemiş; insan hak ve özgürlükleri ile
başkalarının görüş, düşünce ve inançlarına saygılı; insanlara ve tüm yaratılmışlara karşı şefkat ve
merhamet, yardımlaşma ve sorumluluk duygusu içinde; İslam dünyasının içinde bulunduğu sorunların
farkında ve çözümü konusunda fikir sahibi olan bireyler olarak yetiştirilmeleri esastır.
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•• Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi projesi uygulayan okullar, en az bir üniversite
ile iş birliği içinde olur. Bu iş birliğinde, ilahiyat, eğitim, sağlık, sosyal bilimler ve
uluslararası ilişkilerle ilgili fakültelere öncelik verilir.
•• Bu okullarda, MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları yönetmeliğinin
17. maddesi dikkate alınarak “Danışma Kurulu” oluşturulur. Danışma kurulu başkanları
ve temsilci öğretim üyeleri ile yılda bir (1) defa Genel Müdürlük koordinesi ile ülke
genelinde çalışma toplantısı yapılabilir.
•• Okuldaki çalışmaların yürütülmesinde maddi ve yerel imkânlardan yararlanmak
ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmek için ayrıca çeşitli üniversiteler, ilgili kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılır.
Uygulanan proje ve program kapsamında ortaya çıkan bütçe kalemleri ilgili çözüm
ortakları ile temin edilir.
•• Akademik danışma kurulu tarafından bu projeyi/programı koordine etmek üzere okul müdürünün başkanlığında yerli öğrenciler ve
uluslararası öğrenciler kategorisinin her biri için bir (1) koordinatör öğretmenin yer aldığı ve okul müdürünün uygun gördüğü öğretmenlerin
de bulunduğu en fazla beş kişiden oluşan “Proje Yürütme Komisyonu” kurulur.
•• Okullarda zümre odalarının dışında imkânlar dâhilinde Proje Yürütme Komisyonu odası tahsis edilir. Bu mekânda koordinatörler, danışman
akademisyenler ve gerektiğinde öğrenciler çalışma yaparlar.
•• Okullarda öğrencilerin aktif rol üstlendiği öğrenme ortamı oluşturulur. Çalışmaların verimli bir şekilde yürümesi için standartlara uygun
salon, kütüphane, şark odaları, okuma salonu, laboratuvar, zümre odaları, atölyeler vb. eğitim ortamları hazırlanır.
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Okulların fiziki imkanları, öğretim programları ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, okullar arasında uygulama birlikteliğini sağlamak, ulusal düzeyde
eğitim ve öğretimin standart ve kalitesini yükseltmek, küresel ihtiyaçlar ve beklentiler bağlamında eğitimin niteliğini artırıp daha ileriye taşıyarak süreklilik kazandırmak için Genel Müdürlüğümüzce yol haritası mahiyetinde hazırlanan ‘’VİZYON BELGESİ’ esas alınmakta, belirtilen eylemler her okulumuzda
uygulanmaktadır.

Okul Tarafından
Gerçekleştirilen
Örnek ve Özgün
Uygulama/Proje
Alanı

Eğitim
Ortamları
ve Fiziki
İmkanlar
Alanı

İzleme ve
Değerlendirme
Alanı

Öğretmen
ve Eğitim
Yöneticileri
Alanı
Değerler
Eğitimi,
Bilim, Sanat, Spor,
Sosyal ve
Kültürel
Etkinlikler
Alanı

Akademik
Gelişim
Alanı
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Öğrenci
Mesleki
Gelişim
Alanı

Öğrencilerin Seçimi
•• Uluslararası Anadolu imam hatip liselerine kabul edilecek uluslararası öğrenciler için internet aracılığıyla sanal ortamda yapılan duyuru
yoluyla başvurular alınmakta ve ülkemizden gönderilen sınav komisyonları marifetiyle öğrenciler akademik başarı (% 80) ve dinî bilgi
(% 20) yönünden yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Yapılan sınavlar neticesinde başarılı bulunan öğrenciler okullara kabul
edilmektedir. Öğrenci seçimi ve tanıtım faaliyetlerinde yurtdışındaki misyonlarımızla iş birliği yapılmaktadır.
•• Türk uyruklu öğrenciler Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav doğrultusunda kontenjan sayısınca ve puan
üstünlüğüne göre yerleşirler.
•• 2018-2019 öğretim yılında 80 ülkeden 3.514 öğrenci, müracaatta bulunmuş bunlardan toplam 461 öğrenci başarılı olmuştur. Her yıl
yapılan sınav ve mülakatlar neticesinde başarılı olan öğrencilerden bir kısmı farklı gerekçelerle ülkemize gelişleri gecikmekte veya iptal
olmaktadır. Bu doğrultuda başarılı olan öğrencilerin geliş işlemleri ekim ayı sonlarında tamamlanmaktadır.
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Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçleri
Uluslararası imam hatip liseleri Bakanlığımız “Proje Okulları” kapsamındadır.
Bu okulların yönetici ve öğretmenleri özel olarak seçilerek Bakan
tarafından atanmaktadır. Öğrencilerin mesleki ve akademik yönden
gelişimlerinin sağlanması için okul programına ilave olarak çeşitli programlar
uygulanmakta ve Türk kültürünü yakından tanımaları için pek çok organizasyon
düzenlenmektedir.
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Rehberlik Çalışmaları
Biyo-psiko-sosyal bir varlık olan insanın bütün yönleriyle birlikte
psikolojik olarak da en iyi şekilde gelişmesi ve sağlıklı bir birey
olma olması için rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmuş ve rehberlik
hizmetleri günümüz çağdaş eğitim anlayışının vazgeçilmez bir parçası
olmuştur. Bu bağlamda tüm okullarımızda rehberlik faaliyetleri önemli bir
alan olarak görülmekle birlikte Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler için de ayrıca bir öneme sahiptir. Bu
kapsamda Rehberlik ve Danışmanlık ve Kariyer Planlama Eylem Planı hazırlık
çalışmaları sürdürülmektedir. Bu plan dahilinde kısa vadede öğrencilerin uyumunu
sağlamak için oryantasyon süreci işletilmekte uzun vadede ise özellikle Uluslararası
öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımları ve dil becerilerini geliştirmeleri amacıyla
Türkiye’deki ailem projesi yürütülmektedir.
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Türkçe Dil Öğretimi
Öğrencilere 9. sınıfın ilk döneminde yoğunlaştırılmış Türkçe öğretim programı
uygulanmakta, program bittikten sonra eğitim öğretim Türkçe olarak devam
etmektedir. 9. Sınıftan itibaren öğrencilerin yılsonu başarı ortalamasının 100 (yüz)
üzerinden en az 70 olması istenmekte bu başarıyı yakalayamayanların TDV bursu
kesilmektedir.
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Ülke Uzmanlığı Projesi
Türk vatandaşı öğrenciler sosyal bilimler ve
uluslararası ilişkilerle ilgili seminerler alır ve okumalar
yaparlar. Ayrıca her bir öğrenci en az üç ülke üzerinde
araştırmalar yapar, okumalar gerçekleştirir. Bir ülke
üzerinde derinlemesine araştırmalar ve çalışmalar
yapar, uzmanlaşır. Üzerinde çalıştığı ve uzmanlaştığı
ülkeden gelen yabancı uyruklu bir (1) öğrenci arkadaşı
ile arasında kardeşlik tesis edilir. Onun yardımı ve
desteği ile uzmanlık alanına giren ülkeyi daha yakından
tanır, hatta yerelde kullanılan bir dil var ise tanışma
düzeyinde o dilden bazı temel cümle kalıplarını öğrenir.
Her bir Türk vatandaşı öğrenci bir yıl boyunca üzerinde
çalıştığı ülkenin tarihî serüvenini, demografik yapısını,
yönetim şeklini, fiziki ve siyasi coğrafyasını, yeraltı
ve yerüstü zenginliklerini, sosyo-kültürel yapıyı,
önemli şehirlerini, eğitim sistemini, güvenlik ve askeri
yapılanmasını vs. ana hatları ile tanır. O ülkenin önde
gelen simaları hakkında bilgi sahibi olur. Zaman
içerisinde üzerinde çalıştığı ülke konusunda ileri
derecede uzmanlaşmayı hedefler.
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Uluslararası Seminerler
Öğrencilerin çok yönlü gelişimini destelemek amacıyla derslerin yanı sıra bir dizi
etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler arasında öğrencilerin tarih, coğrafya,
sosyoloji, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda okumalar yapmaları ve bu alanın
öncüleriyle buluşturulmalarını sağlamayı hedefleyen uluslararası seminerler çalışması
yürütülmektedir.
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Kıta Salonları
Okullarda fiziki düzenlemeler konusunda uluslararası okullar diğer
okullardan farklı olarak her okulda kıta salonu adıyla özel mekânların
olması istenmektedir. Bu salonlarda kıtadaki ülkelere ait görseller, araç
gereçler ve ülkelerin müzikleri yer alır.
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Uluslararası Kütüphaneler
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde yerel diller
dışarda tutulduğunda toplamda yetmiş dört farklı ana dile
sahip öğrenci bulunmaktadır. Bu dil çeşitliliği konusunda
her okulda uluslararası kütüphane kurulması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda her okula elli dört dilde ilmi, dini ve fikir kitapları
kazandırılmıştır.
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Dil ve Bilim Kampları
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde yapılan özgün çalışmalardan biri de dil ve bilim kamplarıdır. Bu kamplarda
öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi ve sosyalleşmesi desteklenmektedir.
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Markalaşma Çalışmaları
Her okulun belirli alanlarda markalaşması ve ilgili alanda diğer okullara öncülük yapması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda okullarda gelenekselleşecek sosyal, bilimsel, akademik
hareketlilik içeren organizasyonlar düzenlenmektedir.
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Uluslararası Kardeş Okul Projesi
Ülkemizdeki Anadolu imam hatip Liseleri ile yurt dışından kardeş olan okullar arasında iş birliği, tecrübe paylaşımı, ortak kültürel mirası tanıma ve uzman
desteği ile ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla her okulun il, ülke ve dünya genelinden en az birer okulla kardeş okul ilişkisi tesis etmeleri istenmektedir.
Bahse konu kardeş okul işlemleri Uluslararası Kardeş Okul Projesi Uygulama Kılavuzu’na göre yürütülmektedir.
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Danışma Kurulu
•• MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları
yönetmeliğinin 17. maddesi dikkate alınarak “danışma
kurulu” oluşturulur. Danışma Kurulu; okul müdürü,
varsa okul mezunlar derneği/vakfı tarafından seçilen
mezunlar arasından iki üye, alanı itibariyle yürütülen
proje ve okulda verilen eğitimle ilişkili en az iki (2)
öğretim elemanı veya alan uzmanı (sanatçı), varsa
okula adını veren kişi ya da kuruluşların resmi temsilcisi,
varsa protokol yapılan tarafın resmi temsilcisi, okul aile
birliği başkanı, okul öğrenci temsilcisi, okul müdürü
tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı ile proje
koordinatörünün yer aldığı üyelerden oluşur.
•• Danışma kurulunda, yürütülen programın/projenin
özelliğine göre, okulun çevre imkânları, Genel Müdürlük,
il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ya da okul müdürlüğü
ile üniversiteler/fakülteler, resmi ve özel kurumlar
ile STK’lar arasında yapılan iş birliği çerçevesinde
uzmanlıklarından yararlanılan bilim insanları, meslek
erbabı, uzman, akademisyen, sanatçı ve sporcular da
bulunur.
•• Okul müdürü Danışma Kurulu başkanıdır. Danışma Kurulu için okulda uygun bir çalışma mekânı belirlenebilir ve kurul çalışmalarını burada
yürütebilir.
•• İsteyen okullar Danışma Kurulu dışında daha kapsamlı çalışmalar yürütmek, akademik alandaki çalışmaları zenginleştirmek ve bu bağlamda
özgün projeler gerçekleştirmek için ayrıca “Bilim Kurulu” oluşturabilir. Bu kurul, ağırlıklı olarak akademisyenlerden ve alan uzmanlarından
oluşur, kurul başkanı da kurul üyelerinin içinden seçilir. Bu kurulun çalışma esaslarında da temel olarak bu uygulama usul ve esasları dikkate
alınır.
•• Danışma Kurulu, Genel Müdürlükçe belirlenen vizyon belgeleri ve okulda yürütülen program/projenin uygulama esaslarının aksatılmadan ve
gerekli bilimsel destek verilerek yürütülmesine katkı verir.
•• Kurul, öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda olmak üzere kurul başkanının başkanlığında yılda üç defa toplanır. Gerektiğinde olağan
toplantılar dışında belirli konuları görüşmek üzere de olağanüstü toplantılar ve görüşmeler yapılabilir.
•• Genel Müdürlük koordinesi ile Danışma Kurulu başkanları ve temsilci öğretim üyeleri ile yılda bir (1) defa ülke genelinde çalışma toplantısı
yapılabilir.
•• Eğitim kurumunun çalışmalarının etkili bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli görülen durumlarda kurulun çalışmalarına yardımcı olmak
üzere komisyonlar ve çalışma gruplarının oluşması konusunda değerlendirmelerde bulunulabilir.
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Barınma ve Burslandırma
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okullarında öğrencilerin
eğitim, barınma ve iaşe giderleri Bakanlığımızca diğer giderleri (ulaşım,
sosyal kültürel faaliyetler, sağlık, giyim vb.) Türkiye Diyanet Vakfınca
karşılanmaktadır. Program okullarında ise öğrencilerin eğitim, barınma ve
iaşe giderleri Bakanlığımızca diğer giderleri ise öğrencilerin aileleri ve okulların
iş birliği yaptığı yerel kurum ve kuruluşlarca karşılanmaktadır. Özellikle program
okullarında öğrencilerin burslandırılması noktasında farklı kaynak arayışları devam
etmektedir.
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İş Birliği
•• Okuldaki çalışmaların yürütülmesinde maddi ve yerel imkânlardan yararlanmak ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmek için ayrıca çeşitli
üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılır. Uygulanan proje ve program
kapsamında ortaya çıkan bütçe kalemleri ilgili çözüm ortakları ile temin edilir.
•• Bu kapsamda her bir okulumuz en az bir üniversite ile iş birliği anlaşması imzalamış bulunmaktadır.
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Yükseköğretime Yerleşme ve İstihdam
•• Uluslararası imam hatip liselerinden 2018-2019 eğitim öğretim yılında 275, projenin başlangıcından bu güne kadar 1.531 yabancı uyruklu
öğrenci mezun olmuştur. Mezun olan öğrencilerin yaklaşık % 25’i ilahiyat fakültelerini, %75’i diğer yükseköğretim kurumlarını tercih
etmektedir. Mezuniyet sonrası İlahiyat fakültelerini tercih eden öğrenciler TDV tarafından burslu olarak okutulmaya devam edilmekte,
diğer öğrenciler ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından yönetilen “Türkiye Bursları’’na müracaat etmektedir.
•• Özel bir proje olan “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Projesi’’ kapsamında öğrenim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra ülkemizdeki
üniversitelerde öğrenim görerek ülkelerine dönmeleri projenin tamamlayıcı unsuru olması bakımından son derece önemlidir.
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Öğrencilerin Ülkelerine Dönüşlerinin Sağlanması ve İstihdamları
Öğrencilerin ülkemize getirilmesi ve aldıkları eğitimden nihai manada ülkelerine dönmeleri ve orada katma değer üretmeleri
amaçlanmaktadır. Bu bakımdan Rehberlik Danışmanlık ve Kariyer Planlama Eylem Planı hazırlıkları yapılmaktadır.
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

http://dogm.meb.gov.tr
http://dinogretimi.meb.gov.tr
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http://dogm.eba.gov.tr
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