
 

Sevgili Anne ve Babalar,  

Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Onların geleceklerini aynı 
zamanda bizim de geleceğimiz olarak kabul etmekteyiz. 

Bütün anne ve babalar, çocuklarını iyi bir ortaöğretim kurumunda okutmak 
isterler. Çünkü çocuklarımızın hayatı burada şekillenir. İyi bir üniversitenin 
anahtarı burada kazanılır. Genelde kalıcı arkadaş çevresi yani sosyal çevresi 
ortaöğretimde oluşur. Kişiliğinin kimliğinin oluşumunda ortaöğretimlerin etkisi 
büyüktür. 

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip lisesi, önceki adıyla 
İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi,  çocuğunuzu gönül huzuruyla 
kaydedeceğiniz Türkiye’mizin önemli okullarından birisidir. Her bakımdan 
yenilenmiş, proje kapsamında eğitim veren bir okuldur. Fiziki şartları 
yenilenmiş yeni yıldızlar yetiştirmeye hazır hale gelmiştir. Her yıl eğitim 
kadrosunu günün şartlarına göre yenileyen(2016-2017 öğretim yılında eğitim 
kadrosu %50 oranında değişmiştir

2010 yılında Anadolu statüsü alan okulumuz 2014 yılında proje kapsamına 
alınmış, 2017 yılında da Fen ve Sosyal bilimler uygulayan proje okul ünvanını 
almıştır. 

) yarışan , çok önemli projeler uygulayan, 
her türlü imkana sahip bir okuldur. 

Her yıl koşar adımlarla taban puanı yükselen okulumuzun bu sene kontenjanı 
sınırlı sayıdadır. Yıllara göre oluşan son dört yılın taban taban puanı şöyledir: 

2013-2014 Öğretim yılı taban puanımız  357 

2014-2015 Öğretim yılı taban puanımız  391 

2015-2016 Öğretim yılı taban puanımız   412 

2016-2017 Öğretim yılı taban puanımız  432 ve tavan puanımız 478 olarak 
gerçekleşmiştir. 

2017-2018 Öğretim yılında taban puan beklentimiz bir önceki yıllardan 
edindiğimiz tecrübeyle söylersek  2016-2017 yılının tavan puanı civarında  

olacağı şeklindedir. 



 

Neden çocuğumuzu İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip 
Lisesine göndermeliyiz: 

1951 yılında açılan İstanbul İmam Hatip Lisesi, marka değeri olan Türkiyenin 
ilk İmam-Hatip Lisesidir. Kurucu müdürümüz Mahmut Celaleddin Ökten 
hocanın İmam Hatip Liselerinin açılışında, bu okulların müfredatının 
hazırlanmasında büyük emeği vardır. 

 Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Meclis eski başkanımız 
Mehmet Ali ŞAHİN,Bakanlarımızdan Numan KURTULMUŞ,Mehmet 
Müezzinoğlu, İBB Başkanımız Kadir TOPBAŞ, ilim adamlarımızdan 
Prof.Dr.Bekir TOPALOĞLU, Prof.Dr.Saffet TÜZGEN, Prof.Dr.Mustafa 
AYKAÇ, Prof.Dr.Nazım EKREN,  Prof.Dr.Ahmet Turan 
ASLAN,prof.Dr.Mustafa ŞAHİN,Prof.Dr.Recep ŞENTÜRK, Prof.Dr.Hüsrev 
SUBAŞI, Dr.Emin IŞIK, Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Dr.Tayyar 
ALTIKULAÇ, Prof.Dr.Ali BARDAKOĞLU olmak üzere pek çok tanınmış 
Devlet adamı ,iş adamı  ve bilim insanı okulumuzdan mezun olmuştur. Bu 
mezunlarımız, siyasette, ekonomide, akademik alanda, diyanette; kısacası 
hayatın her alanında aktif olarak yerlerini almıştır. 

 Okulumuzun; tarih ve medeniyetimizin açık hava müzesi konumunda olan 
İstanbul/Fatihte olması, manevi olarak öğrencilerimizi etkilemekte, ufkunu ve 
vizyonunu geliştirmektedir. Okulumuzun Devlet Parasız Yatılı kısmının olması, 
ayrıca İlim Yayma Cemiyetinin öğrencilerimize mahsus yurdunun olması, 
ilçemizde birçok sivil toplum örgütünün yurdu/ pansiyonu olması il dışından 
gelmek isteyen hedefi olan öğrenciler için büyük bir imkandır. 

  2013-2014 Eğitim Öğretim yılında tamamen Anadolu Lisesi kapsamına alınan  
okulumuz;2014-2015 öğretim yılından itibaren de  proje kapsamına alınmıştır. 
Genel Müdürlüğümüzün Hafızlık projesi uyguladığı okulumuzda, Okul Aile 
Birliğimizin destekleriyle yapılan başka projelerimizde vardır. 2017-2018 
Öğretim yılından itibaren de Fen ve Sosyal Bilimler projesi uygulanacaktır. 

 

 


