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Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. 

Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri öğretmenlerimizin 

katılımıyla komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar, belirlenen ana başlıklar çerçevesinde ilgili dersleri 

müzakere ettiler ve dile gelen görüşler raportörler tarafından yazıya geçirildi. İllerde birleştirilerek 

gönderilen bu dosyalardan seçilen bazı önemli maddeler “Eylül-2014 Mesleki Çalışmalarda” 

öğretmenlerimizin görüş alışverişine ve müzâkerelerde bulunmasına esas olması için buraya alınmıştır. Bu 

metin, yayınlanmış bir eser, akademik bir çalışma veya Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan 

bir rapor değildir. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen mesleki çalışmalar çerçevesinde, alan 

öğretmenlerinin görüşlerinden oluşan ve birbirinden farklı teklifleri de içeren bir metindir.  Emeği geçen 

öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
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A.ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI 

1. Müfredatta tefsir usûlüne ve teorik bilgilere çok fazla yer ayrılmıştır. Bu durum öğrencilerin 

tefsir dersine olan ilgilerini azaltmaktadır. Yoğun usûl bilgisi yerine örnek tefsir metinlerine 

daha çok yer verilmesi öğrencilerin Kur'an'daki ilkeleri içselleştirmeleri adına daha verimli 

olacaktır.  

2. Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalara, cennet, cehennem, melek gibi konulara tefsir dersi 

müfredatında yer verilmelidir.  

3. Dersin 12. sınıfta olması kazanımlara tam anlamıyla ulaşılamamasına neden olmaktadır. 

Öğrenciler üniversiteye hazırlık aşamasında olduklarından derse yeterince ilgi 

gösterememektedirler. Bu anlamda dersin 11. sınıfa alınması yerinde bir karar olmuştur. 

4. Öğretim programında sahabe ve tabiin dönemi tefsirlerinden örnek metinlere yer verilmelidir.  

5. Programda Tefsir dersi ile ilgili ana kaynakların tanıtımına daha fazla yer ayrılmalıdır. 

6. Programın 4.ünitesi olan "Kur'an İlimlerinin Doğuşu ve Gelişmesi" adlı ünite 2.ünite olarak 

değiştirilmelidir. 

7. 9.sınıftan itibaren öğrencilerin Kur'an’ı tanımalarına imkân verecek, tefsir dersine hazırlık 

mahiyetinde meal çalışmaları yapılmalıdır.  

8. "Kaynak ve Yöntem Bakımından Tefsir Çeşitleri" ve "Başlıca Tefsir Kaynakları" konuları 

çok detayla işlendiğinden öğrenciler bu konuları anlamakta güçlük çekmektedir. 

9. Yasin, Hucurat, Lokman gibi surelerin tefsirine kitap içeriğinde yer verilmelidir. 

10. Bazı konularda detaya girilmeden, İslam Tefsir geleneği içerisindeki faklılıklara ve 

zenginliklere yer verilmelidir. 
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B. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

1. Örnek tefsir metinlerinin öğrenciler tarafından anlatılması onların topluluk önünde konuşma 

becerisini geliştirmesi bakımından faydalı olacaktır. 

2. Ders işlenişinde usul bilgilerine yoğunlaşmadan pratik tefsir uygulamalarının yapılması 

öğrenciler üzerinde etkili olmaktadır.  

3. Derslerde tefsir dersiyle ilgili temel kaynakların tanıtılması ve bu kaynaklara okul 

kütüphanesinde yer verilmesi sağlanmalıdır.  

4. Kısa surelerin tefsirinin işlenişinde öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanması kalıcı etki 

oluşturması açısından önemlidir. 

5. Ders işlenişi esnasında teknolojik imkanlardan (akıllı tahta vb.) etkin bir şekilde 

yararlanılmalıdır. 

6. Konuya başlamadan önce öğrencilerin ilgilerini çekmek amacıyla örnek olay incelemesi 

yaptırılabilir. 

7. Öğrenciler arasında gruplar oluşturularak, tefsir metinlerini öğrencilerin sunum şekilde 

anlatmaları sağlanmalıdır. 

8. Sınıflar arasındaki seviye farkı göz önünde bulundurularak farklı sınıf ortamlarında farklı 

yöntemler uygulanmalıdır. 

9. Tefsir dersiyle ilgili kavram öğretiminde, kavram haritalarına yer verilmelidir. 

10. Dersin öğrenci merkezli olarak işlenebilmesi için soru-cevap, araştırma-karşılaştırma, 

tartışma, beyin fırtınası v.b. yöntemlere yer verilmelidir. 

11. Tefsir dersinde her sırada mealli bir Kur'an-ı Kerim'in bulunması sağlanmalıdır. 

12. Namaz sureleri ve diğer kısa surelerle ilgili öğrencilerden, birden fazla kaynak kullanarak 

karşılaştırmalı araştırma yapmaları istenmelidir. 

13. Ahlak ilkelerini içeren ayet ve surelerin tefsirleri konusunda güncel olayları canlandıran 

piyes ve drama gibi yöntemlere yer verilmesi öğrencinin ilgisini artıracaktır.  

14. Meal kullanımını teşvik etmek ve araştırma alışkanlığı kazandırmak adına "ayeti önce kim 

bulacak", "sure isimlerini sıralı olarak ezberleme" gibi etkinliklere yer verilmelidir. 

15. Öğrenciler kelime mealli Kur'an-ı Kerim kullanımına ve meal hatmine teşvik edilmelidir. 

16. Ayet ve surelerin Arapça olarak yazdırılması da uygulanabilecek yöntemlerdendir.  

C. ÖĞRETİM MATERYALLERİ 

1. Mu'cemü’l-Müfehres'in kullanımının öğrencilere öğretilmesi, öğrencilerin Kur'an'a daha 

fazla mesai ayırmalarına ve araştırma yapmayı öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. 
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2. Ders kitabının dili sadeleştirilmeli ve içeriği görsellerle zenginleştirilmelidir.  

3. Ders kitabında yer alan örnek tefsir metinlerinin ünitelere dengeli bir şekilde dağıtılması 

dersin daha verimli işlenmesini sağlayacaktır. 

4. Örnek tefsir metinlerine kitapta yer alan on bir kısa sure yanında başka surelerden de ayetler 

eklenmelidir.  

5. Klasik ve modern dönem tefsirlerinden örnek metinlerin ders kitabında yer alması 

öğrencilerin derse olan ilgisini artıracaktır.  

6. Dersin konularıyla ilgili hazırlanmış sunumlar ve örnek tefsir anlatımlarının sınıfta görsel 

olarak sunulması faydalı olacaktır. 

7. Kitaplar uluslararası imam hatip liselerinde okuyan yabancı öğrenciler için sadeleştirilmelidir. 

8. Öğretmenlerimiz www.eba.gov.tr adresinde tefsir dersiyle ilgili materyaller göndermelidir. 

9. Tefsir dersi kitaplarına ilave olarak güncel tefsir çalışmalarından faydalanılabilir. Örneğin 

Türkiye Diyanet Vakfı "Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri” 

10. Hasenat (5.0), Alim(2.0), Mürşit, Şamile v.b. programlar öğrencilere tanıtılarak, öğrencilerin 

dersle ilgili araştırma yaparken bu tür programlardan yararlanmaları teşvik edilebilir. 

11. Meslek dersleri öğretmenleri arasında ortak doküman havuzu oluşturulması faydalı 

olacaktır. Bu konuda okullar ve öğretmenler arasında "materyal hazırlama yarışmaları" 

düzenlenerek ödüllerle teşvik edilebilir. 

12. Ders kitabında müfessirlerin hayatlarına daha fazla yer verilmelidir.  

 

D. SINIF YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI 

1. Eğitim amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için sınıf yönetiminin en etkili öğesi öğretmendir. 

Öğretmenin mesleki bilgisi ve donanımının yetersiz olması sınıf yönetimini olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenin sınıf yönetimi kapsamında yer alan konulardaki 

yetkinlik düzeyi arttıkça, öğrencilerin eğitsel çabalarını yönetebilme ve onlara liderlik 

edebilmesinin kolaylaşacağı düşünülmektedir. Öğretmen sınıf içinde disiplini, bilgisiyle, 

öğrenciye sevgi göstermesiyle ve ona saygı duymasıyla kurmalıdır.  

2. Öğretmenin mesleki yeterliliği yanında, modern teknoloji araç ve gereçlerini etkin kullanması 

ve tefsir konularını öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları problemlerle bağlantılı 

hale getirebilmeyi başarabilmesi gerekir.  

3. İmam-hatip liseleri için yetiştirilen öğretmen profilinin öğrencinin zihin ve duygu dünyasına 

etki edebilmesi gerekir. 
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4. Başarı, istenen sonuca ulaşma, güdülen amaca erişme, isteneni elde etme olarak 

tanımlanabilir. Eğitim açısından düşündüğümüzde başarı; program hedefleriyle tutarlı 

davranışlar bütünüdür. Başarı bu kadar geniş kapsamlı tanımlanmakla birlikte eğitimde başarı 

denildiğinde genellikle okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen 

notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin 

ifadesi olan “Akademik Başarı” kastedilmektedir. İmam-hatip liselerinde tefsir dersinin 

akademik başarısıyla ilgili aşağıdaki konular müzakere edilebilir. 

a. Klâsik tanımlardan vazgeçilmemekle birlikte usul konularının özet olarak sunulması ve 

terim-kavramların güncel kelimelerle yeniden ifade edilerek anlaşılmasının 

kolaylaştırılması faydalı olacaktır. Ayrıca nazari bilginin azaltılmasının ve usulden 

daha çok değişik tefsir metinlerden faydalanılarak öğrencilere kaynakları tanıma ve 

karşılaştırma fırsatının verilmesinin akademik başarıyı arttıracağı düşünülmektedir. 

Belirlenen ayetlerin sınıfta oluşturulan öğrenci gruplarına dağıtılarak hazırlanmaları ve 

sınıf içinde çalışmalarını sunmalarının ders hâkimiyetine ve dersin canlı işlenişine katkı 

sağlayacağı tespit edilmiştir. 

b. Öğretmen merkezli bir ders olduğu için öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamakta 

sorunlar yaşanmaktadır. Öğrenci merkezli ders işleme, konuların güncelleştirilerek 

sunulması, görsel ve işitsel materyallerden azami derece de faydalanmanın başarıyı 

artırdığı görülmüştür. Ders anlatımı ya da etkinlik yapılırken video, film, sunu, belgesel 

vb. gibi görsel araçlardan faydalanıldığında derse ilginin arttığı, bunun da akademik 

başarıyı olumlu etkilediği bir gerçektir. 

c. Arapça ders öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesi ve öğrencilere kısa surelerin meal ve 

tefsirlerinin ödev olarak verilmesi faydalı olacaktır. 

d. Tefsir usulü konularının işlenirken öğrencilerin ilgisiz kaldığı, fakat örnek tefsir 

metinleri işlenirken ise daha ilgili oldukları gözlemlenmiştir. Müfessirlerin hayatından 

ders verici örnekler verilerek veya çevredeki tefsirle ilgilenen kişilerle öğrencilerin 

tanışmasını sağlayarak akademik başarının artırılabileceği düşünülmektedir. 

e. Öğrencinin dersle olumlu bir bağ kurabilmesi ve akademik başarının elde edilmesinde; 

velilerle iletişimin eksik olması, öğrenci devamsızlıkları önemli rol oynamaktadır. 

Dönem içinde velilerle daha etkin bir iletişimin sağlanması ve dönem sonlarında e-okul 

sisteminin veli ve öğrenciye kapatılması bu hususta uygun gözükmektedir. 

f. Öğrencilere bilgi kaynaklarına ulaşma ve onlardan yararlanma yöntemleri 

öğretilmelidir. 

g. Öğrenciler Kur'an-ı Kerim mealini baştan sona okumaya teşvik edilmelidir. 



6 
 

h. Arapça ve Türkçe tefsirlerden örnek eserlerin sınıfa getirilmesi öğrencinin derse olan 

ilgisini artıracaktır. 

i. Öğrencilere yoruma özendirici soruların sorulması, onların Kur'an'la yorum ve 

değerlendirmeler yapmalarına imkan verecektir. 

j. Öğrenciler kitap okumaya ve kütüphanede araştırma yapmaya teşvik edilmelidir. 

k. Tefsir dersi müfredatına göre ders işlenirken ayetlerin sebebi nüzulleri üzerinde 

ayrıntılı olarak durulmalı, öğrencilerin kavrama düzeylerinin arttırılması ve kastedilen 

manaları doğru biçimde anlamalarının sağlanması gereklidir. 

E. SOSYAL ETKİNLİK 

1. Kur’an okuma ve meal ve usul bilgisi, kırk ayet ve meali, kısa film yarışmaları okul ve sınıf 

bazında yapılabilir. 

2. Tefsir yapılacak ayetler veya sureler önceden öğrencilere bildirilir, kaynaklar hakkında bilgi 

verilir, öğrencilerin bu çalışmalarını önce sınıfta sonra okul mescidinde daha sonra da 

öğretmen nezaretinde camide sunması sağlanırsa öğrencinin mesleki alanda kaygıları ortadan 

kalkacaktır. 

6. Ders saatleri dışında hafta içi veya hafta sonu, kütüphaneden de istifade edilerek isteyen 

öğrencilerle tefsir, meal dersleri yapılabilir tefsir ilgi grupları/kulübleri kurulabilir. Tefsîr İlgi 

Grubu içinde “Kelime-Meal Okuma Ekibi”, “Tefsir Okuma Ekibi”, “Araştırma Ekibi”, “Soru 

Hazırlama Ekibi”, “Bulmaca Hazırlama Ekibi” gibi farklı ekipler kurmak mümkündür. 

7. Tefsir alanında günümüze kadar ve günümüzde hazırlanan eserlerin tanıtılması için 

kütüphanelere gezi düzenlenebilir. Öğrencilere kendilerine ait tefsir kaynakları edinmeleri 

tavsiye edilebilir. “Haftada Bir Saat Kendimle Baş Başa” şeklinde bir çalışma ile öğrenci 

merak ettiği bir konu ile ilgili bir ayeti okur kendisi Türkçeye çevirmeye çalışır ve üzerinde 

düşünür. Bu çalışmadan kısa notları sınıfta oluşturulacak tefsir günlüğüne yazabilir veya tefsir 

dersinde belirli bir süre bu tür çalışmaların değerlendirilmesi için ayrılabilir. 

8. Tefsir alanında uzman kişilerin okula daveti ile öğrenciler, mesleki gelişimleri ve diğer merak 

ettikleri konularda bilgilendirilebilir 

9. Sınıf panolarında her ay bir ayet veya namaz surelerinden birisinin tefsiri güncelleştirilerek 

sunulabilir. Her güne bir ayet köşesi oluşturulabilir. Mesleki tatbikat kulübünün okul 

panosunda “her güne bir ayet”, “ayın tefsiri” gibi köşeler oluşturulabilir. 

10. Okul ve sınıf panolarında müfessirlerin tanıtımı yapılabilir. 

11. İl ve ilçe müftülükleri ve İlahiyat fakülteleriyle işbirliği yapılmalıdır. Zaman zaman 

öğrencilerin bu kurumların düzenlediği tefsir derslerine katılmalarına imkân verilmelidir. 
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12. Fert ve topluma ahlaki davranış bakımından faydalı olacak konular ayet ve surelerden 

seçilerek münazara konuları belirlenip okul konferans salonunda sunulabilir. 

13. Öğretmenlerin temel tefsir kitaplarına yabancı kalmaması ve akıllı tahtayı, internet sitelerini, 

tabletleri ve ilgili uygulamaları etkin olarak kullanması faydalı olacaktır.  

F. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1. Öğrencinin kendi bilgisini, duygusunu, düşüncesini, kendi yazısı, kendi cümleleriyle ifade 

etmesi olmalıdır. Cevap anahtarı sorular ile birlikte hazırlanmalı, sınav sonuçları en kısa 

zamanda öğrencilere açıklanmalıdır. Öğretmen öğrencilere kendi kontrolü altında ve cevap 

anahtarı ile birlikte sınav kâğıtlarını inceleme imkânı sunmalıdır.  Sınav sonuçlarına göre 

anlaşılmayan konular öğrenciler tahtaya kaldırılarak çokça örneklendirme ile anlaşılır hale 

getirilmelidir. 

2. Performans ödevleri uygulaması devam edecekse öğrencilerin düşünme, araştırma, 

eleştirmelerine katkıda bulunacak ödevler verilmelidir. Ödevin sınırları, kaynaklar öğretmen 

tarafından öğrenciye belirtilmeli ve öğretmen değerlendirme esaslarını not baremi ile birlikte 

öğrenciye bildirmelidir. Aksi takdirde verilen ödevler öğrenciye eziyet olmaktan öteye 

gidememekte, öğrencilerin öğretmene güveni sarsılmaktadır. Ayrıca verilen ödevlerin sınıfta 

sunulması ve öğrencinin aldığı ödevin kendisine neler kattığını sınıf ile paylaşması faydalı 

olacaktır. 

3. Ölçme ve değerlendirme performans, proje ödevleri ve yazılı sınavların yanı sıra öğrencinin 

sınıfta derslere katılımı, sosyal etkinliklerde görev alması, davranışları da dikkate alınarak 

yapılmalıdır. 

4. Zümre öğretmenleri sürekli işbirliği içinde olmalıdır. Ders sunumu, sınav soruları ve 

değerlendirme bu işbirliği çerçevesinde yürütülmelidir. 

5. Öğrencilere bir dönemde kaç performans notu verileceği ve nelerin performans notunu 

etkileyebileceği sene başında bildirilmelidir. Aynı dersi farklı sınıflarda okutan öğretmenler 

değerlendirme sonuçlarını sürekli paylaşmalıdır. 

6. Tefsir dersinin yazılı sınavında ayetlerin birbiri ile bağlamı dikkate alınarak öğrencinin 

yorumu istenmelidir. 

7. Usul ve metin çalışmalarının birlikte yürütülmesi faydalı olacaktır. Metin çalışmalarına namaz 

sureleri ve güncel konularla başlanabilir. Öğrencilerin bu konulardaki ön bilgileri tespit edilir. 

Metinler ve başvurulacak kaynaklar öğrencilere önceden verilip belirli bir ders saati tayin 

edilerek beyin fırtınası yapılabilir. Bütün bu çalışmaların performans olarak değerlendirileceği 

öğrenciye bildirilir. 



8 
 

8.  Grup çalışmaları şeklinde tefsir ödevleri verilebilir. 

9. Özellikle metin çalışmalarına değerlendirmede daha fazla not takdirinde bulunulmalıdır. 

G. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ 

1. Öğretmen kendi alanıyla ilgili ilerleme ve gelişmeleri takip ederek bilgisini yenilemeli ve 

bilgisini diri tutmaya çalışmalıdır. Ancak özellikle imam-hatip lisesi öğretmenlerinin bu 

konuda eksiklerinin olduğu bilinmektedir. Bu amaçla, il milli eğitim müdürlükleri, kişisel ve 

mesleki gelişim etkinliklerine daha sık aralıklarla organize edebilmeli ve öğretmenler de 

yakın illerdeki bu tür etkinliklere olanakları ölçüsünde katılmalıdır. Yine aynı amaca dönük 

olarak il içinde belli aralıklarla mesleki gelişim için platformlar oluşturulabilir. 

2. Öğretmenlerin, farklı tefsir kaynaklarından yararlanarak bu hususta kendilerini geliştirmeleri 

yararlı olabilir. Öğretmenlerin ellerindeki veya ulaşabileceği kaynakları gerek zümre 

toplantıları gerekse diğer ortamlarda paylaşması öğretmenler arası işbirliğini geliştirecektir.  

3. DİB’nın “Kur’an Yolu” isimli tefsiri okullara göndermesi ve tefsir öğretmenlerinin dikkatine 

sunması öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayabilir.  

4. Öğretmenlerin birlikte bir tefsir halkası oluşturarak belli zamanlarda istişare yapmaları 

öğrencilerin derse ilgisini artırabileceği gibi öğretmenler arası fikir alış-verişine de imkan 

sağlayacaktır.   

5. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artması için yüksek lisans, doktora, araştırma gibi 

kariyer ve aktiviteleri yapmaları için teşvik edilmesi faydalı olacaktır. 

6. Alanında yeterli ve donanımlı bir öğretmenin yetişmesi için İlahiyat Fakülteleri’nde 

branşlaşmayı sağlayacak düzenlemelere gidilmelidir 

7. Tefsirle ilgili kaynakların çok olması sebebiyle ilgili kaynaklar süzgeçten geçirilerek 

öğrencilere sene başında liste halinde verilebilir. 

8. Tefsir dersine giren öğretmenlerin derse hazırlık kapsamında haftada bir tane tefsir kitabını 

sınıfa getirerek tanıtması, tefsir alanında yazılmış olan yeni eser ve makale gibi dokümanların 

takibini yapması ve edinmiş olduğu bilgi dağarcığını öğrencilere aktarması hem kendisine 

hem de öğrenciye faydalı olacaktır. 

9. Öğretmenlerin sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, yetiştirmeleri gereklidir. Bunun için 

öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Böylece öğretmen 

kendi alanıyla sürekli ilgili olduğu için daha verimli ve başarılı olacaktır. 

10. Öğretmenler kendi aralarında tefsir çalışmaları yapabilir. Öğrenciye yönelik ders dışı tefsir 

dersleri düzenlenebilir. 

 


