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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı nın 9 Temmuz 

1990 gün ve 1 sayılı kararına göre Hristiyanlar okullardaki zorunlu din dersinden -kimliğinde Hristiyan yazıyor ise- 

muaftır. Buna rağmen birçok Hristiyan ailenin çocuğu din derslerinde sınıfta oturmakta, kimi okullarda muaf olmak 

üzere dilekçe verdikleri halde derse girmeye zorlanmakta sınıfta öğretmen ve arkadaşlarının kötü muamelesine 

maruz kalmaktadır. Böyle durumlarda neler yapılmalı?

1)  – Kimliğinde Hristiyan yazıyorsa çocuklarınız din derslerinden muaf olma hakkına 

sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 9 

Temmuz 1990 gün ve 1 sayılı kararı şöyledir: "Azınlık okulları dışında kalan ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim 

gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Hristiyanlık ve Musevi dinlerine mensup öğrencilerin bu dinlerden birine 

mensup olduklarını belgelendirmeleri kaydıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girmelerinin zorunlu olmadığı, 

ancak bu derse girmek istedikleri taktirde velilerinden yazılı dilekçe getirmelerinin gerekli olduğu hususunun 

kabulü kararlaştırıldı."

2)  - Öncelikle okul müdürü veya müdür yardımcısı ve dersin öğretmeni ile görüşün. 

Çocuğunuzun, dini nedeniye mağdur olmasını istemediğinizi ve çocuğun sıkıntı yaşamaması için yardımcı 

olmalarını rica edin. Çocuğunuzun din dersi sırasında nerede bekleyebileceğini sorun. Bir dilekçe yazıp okul 

idaresine verin. Unutmayın, okullar ilk kez gayrimüslim bir öğrenci ve aileyle karşılaşıyor olabilir ve ne 

yapacaklarını bilmeyebilirler. Okul döneminin başında okul müdürü ve öğretmeniyle konuşarak sorun çıkmadan 

çözüme katkıda bulunabilirsiniz.

Sizin veya çocuğunuzun kimliğinde Hristiyan yazmıyor olsa bile yine de başta öğretmeni ve okul yönetimi ile 

görüşün, durumunuzu anlatın en azından dersten muaf olamasa bile yaklaşımlarını olumlu yönde değiştirebilirsiniz. 

Çeşitli dua ve İslami dini pratiklere katılmasını ve sorumlu olmasını engellemiş olursunuz.

3)  - Okul yönetimi çocuğunuzun muaf olmasına izin vermez veya olumsuz bir tutum 

sergiler ise, yazılı olarak, yani bir dilekçe ile, okul yönetimine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı nın 9 Temmuz 1990 gün ve 1 sayılı kararı gereği hakkınızı 

hatırlatın ve gerektiği biçimde uygulanmasını rica edin. Sonuç alamazsanız İlçe veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne 

MUTLAKA yazılı olarak şikayet bildiriminde bulunun. Sorununuzun çözüldüğünü göreceksiniz.

Lütfen her durumda bizleri bilgilendirin.
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Protestan Kiliseler Derneği Hukuk ve İnanç Özgürlüğü İzleme Kurulu

Protestan Kiliseler Derneği 23.01.2009 tarihinde kurulmuştur ve Türkiye'deki Protestan Toplumu büyük oranda 

temsil etmektedir. Dernek altında faaliyet gösteren Hukuk ve İnanç Özgürlüğünü İzleme Kurulu inanç 

özgürlüğünün korunmasına yönelik olarak çalışmaktadır.
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