
Kuran Kurslarında 2018-19 öğret�m dönem�nde  962.667 kadın, 226.181 erkek olmak
üzere 1.188.848 öğrenc�, eğ�t�m görmüştür.

MEB-DÖGM’ye bağlı İmam Hat�p Ortaokulu sayısı 2006-2017 dönem�nde  %510, toplam
öğrenc� sayısı %444, kız öğrenc� sayısı %459 artmıştır. 2018-2020 dönem�nde de okul
sayısı %24 ve  toplam öğrenc� sayısı %18, kız öğrenc� sayısı da %18 artmıştır. Kız öğrenc�
oranı değ�şmem�ş ve %53 kalmıştır.

MEB-DÖGM’ye bağlı İmam Hat�p L�seler�nde 2006-2017 dönem�nde okul sayısı %219,
toplam öğrenc� sayısı %435, kız öğrenc� sayısı %481 artmıştır. 2018-2020 dönem�nde �se
okul sayısı %14 artmış, toplam öğrenc� sayısı %22 ve kız öğrenc� sayısı da %22 azalmıştır,
ama kız öğrenc� oranı değ�şmem�ş ve % 55 kalmıştır.

MEB-DÖGM’ye bağlı İmam Hat�p Açık Öğret�m�nde 2006-2017 dönem�nde toplam
öğrenc� sayısı artışı % 8937,  kız öğrenc� sayısı artışı %8762, kız öğrenc� oranı %63
olmuştur. 2018-2020 dönem�nde toplam öğrenc� sayısı  %23,  kız öğrenc� sayısı %28
azalmıştır. Kız öğrenc� oranı �se %63’den % 58’e ger�lem�şt�r.

YÖK’e bağlı �lah�yat fakülteler�nde 2019-2020 öğret�m yılında ön l�sans öğrenc�ler�n�n
%59’u, l�sans öğrenc�ler�n�n %60’ı, yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n %41’� ve doktora
öğrenc�ler�n�n %25.5’� kadındır. Sayısal olarak her alanda kadın öğrenc� sayısı artarken
yüksek l�sansta kadın öğrenc�ler %22 azalmıştır. 2018-2020 dönem�nde �lah�yat
fakülteler�nden mezun olan öğrenc�ler �ç�nde kadınların oranı l�sansta %187 ve
l�sansüstünde %306 artmıştır.                                        

DİB'nın kadın, çocuk ve a�le konusunda hang� �lkelere uyarak h�zmet yürüteceğ� bel�rs�zd�r. Bu nedenle d�n görevl�ler�n�n
yorumlarının hukuka uygunluğunu �zlemek mümkün değ�ld�r.
DİB, a�ley� koruma görev�n� yaparken sadece kadınlara h�tap ed�yor; h�çb�r çalışmasında erkekler� hedef grup olarak
almıyor ve erkeklere yönel�k �y� babalık, �y� kocalık, �y� erkekl�k tavs�yeler�nde bulunmuyor. DİB’nın erkekler�n ş�ddete
karşı olması ve a�le sorumluluklarını eş�t olarak üstlenmes� tavs�yes� yoktur. Annel�k b�r meslek olarak görülmekte ve
kadınların annel�k �le bağdaşmayan �şler� yapmaması görüşü açık b�r ayrımcılık �çermekted�r.
DİB’nın yürüttüğü, başta d�n� eğ�t�m olmak üzere, her türlü d�n h�zmet�n�n karar ver�c�ler� ve yönetenler� erkek,
h�zmetlerden yararlananlar ağırlıklı olarak kadındır. DİB’na bağlı d�n h�zmetler�n�n yürütülmes�nde  h�zmet verenler ve
h�zmetten yararlananlar açısından c�ns�yet temell� ayrımcılık c�dd� düzeyde d�kkat çek�c�d�r.
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Prof. Dr. Serp�l Sancar tarafından
hazırlanan D�n H�zmetler�ne
Er�ş�mde Toplumsal C�ns�yet
Eş�tl�ğ� raporuna göre, 

D�n� kurumların ve süreçler�n yönet�m�nde
kadınların eş�t yer alab�lmes�n�n sağlanması,
Çocuklara ver�lecek d�n eğ�t�m�n�n
“çocuğun gel�şen kapas�tes�” ve “en üstün
yararı” sınırları �ç�nde ve kız çocuklarının
eş�tl�k haklarının korunmasının uygun
olması, bu normlardan bazılarıdır.

D�n ve �nanç özgürlüğünün korunması �le
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n b�rl�kte hayata
geç�r�lmes� gereğ� temel b�r uluslararası �nsan
hakları normudur.

D�yanet İşler� Başkanlığı'nın Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Normlarına Uyumu İncelend�ğ�nde:

Türk�ye'de D�n� Eğ�t�me Katılanlar Ağırlıklı Olarak Kız Çocukları
 ve Kadınlardan Oluşmaktadır.
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