T.C.

MUS VALiLiGi
il Mill]' Egitim MUdfirlfigfi .

SaYI :73383103-349-E.14780633
Konu : iyilik Okullan Projesi

30.12.2016

.....................KAYMAKAMLIGINA
( ilye Milli Egitim Mfidfirlfigfi )

...................MUDURLUGUNE
Bakanhglmlz Din Ogretimi Genel Mfidfirlfigfinfin, 29.12.2016 tarih ve 14705105
sayIh yazlsl ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi; Deniz Feneri Demegi ile Onder imam
Hatipler Demegi i~bir1iginde geryekle~tirilecek "imam Hatipler iyilikte Y an~lyorlf Anadolu
imam Hatipler Liseleri Uygulamah iyilik Projesi yan~masmm ogrencilere duyurulmasl ve
ekte belirtilen usul ve uygulama esaslan yeryevesinde yfirUtfilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.

Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim MfidfirU

EKi:
ilgi yazl

DAGITIM:
ilye Kaymakamhklan
AiHL MUdfirlUkleri

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalamnI~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

f796-3c92-317d-87da-b854 kodu ile teyit edilebilir.

T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Din Ogretimi Genel Mtidiirltigu

SaYl :52532194-349-E.14705105
Konu : iyilik Okullan Projesi

29.12.2016

.................. "~iLiG~
(it Mi1l1 Egitim MtidtirlUgti)
ilgi: 07.04.2016 tarihli iyilik Okulu i~birligi Protokolti
Genel Mtidiirltigtimtiz, Anadolu imam hatip liselerinde ogrenim goren ogrencilerin
temel insani degerlere, yevrelerine, tilkemize ve dtinyaya dair duyarhhklanm ve sorumluluk
duygularml artIrmaYl; birey ve toplumda; iyilik, yardlmla~ma, dayam~ma, payla~ma
kavramlarl hakkmda farkmdahk olu~turmaYl; gontilltiltik bilincini geli~tirmeyi,
yardlmseverlik duygulan ve davram~lan kazandlfIDaYl, iyiligi yaygmla~t1rmaYl, toplumsal
birlikteligin ve sosyal dokunun gUylendirilmesini saglamaYl hedeflemektedir.
Bu kapsamda Deniz Feneri Demegi ile Onder imam Hatipliler Demegi i~birliginde
geryek1e~tiri1ecek "imam Hatipler iyilikte Yan~lyor" Anadolu imam Hatip Liseled
Uygulamah iyilik Projesi Y an~masmm okullarlmlza duyurulmasl, hazlrlanan afi~lerin
asIlmasl, yapllacak faaliyetlerin ekte verilen usul ve uygulama esaslan yeryevesinde
yiirtittilmesi hususlannda geregini rica ederim.

Nazif YILMAZ
Bakan a.
Gene1 Mtidtir

Ek:
I)Us111 ve Uygulama Esaslan (5 sayfa)
2)tmam Hatipler iyilikte Yan~lyor Projesi
3)imam Hatipler tyilikte Y an~lyor Projesi Sartnamesi
4)Afi~
5)Bro~iir
Da~tIID:

B Plam

Adres: MEB Be~evler KampfisfiF BlokBe~evler/ANKARA
Elektromk Ag:
E-posta: dogm.egitim@meb.gov.tr

Aynntlh bilgi iyin: Ahmet POLAT Mill! Egt. Uzm. Y rd.
Tel: 03124133526
Faks:

Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml9ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr ad;esinden 7246-ge6e-3d49-81c9-ee32 kodu He teyit edilebilir.

iMAM HATiPLER
• • •

PROJEAMACI
imam Hallp lisesl ogrencilerlne Iyilik, yardlmla~ma. dayam~ma, payla~ma
duygusunu lamlmak ve sevdlrmek; "Iyllikte yarl~ma' zevklnl geli~tirmek ve yardlm
sureGler;ne kalillmlanm .aglayarak blr farklndallk olu~lurmak, Bu kavramlara
dayaOilarak yapl!.cak iyilik ve yard,m projelerinln olu~turacagl ve geli~tJrecegi
bilinGle; okullanmlzln, aile ortamlanmlzln, Ulkemlzln ve danyamizin daha
ya~anabllir, daha huzurlu blr hale gelme.lne kalklda bulunmak.

IYILIKTE

YARI~IYOR

KiMLER KATllABiliR?
MEB Din Ogretlml Genel MiidurLUgu'ne bag" II merkezlerl ve liim ilGelerdekl
Anadolu imam Hatip Use[eri.

NASll KATllACAGIZ?
Yan~maya

kaillmaya karar veren okullann ogrencilerl proje eklbl/ekip[erl
olu~lurarak, uygulamalt lyllik projesi yan~maslna kalllablUrler. Yan~mayla ilgiU
~artname, bro~(ir, aft~ gibi her IGrlG materyale www.lylHkoku[u.com adreslnden
ula~abillrslnlz,

YARI~MAYA NASll HAZIRlANACAGIZ?
katllmaya karar veren okullann proje ekiplerl, okulldaresi taraftndan
gorevlendirllecek 'Proje Dam~man'" rehberliginde projelerinl yuriitecekler.

Yan~maya

NASll UlA~TIRACAGIZ?
Projeler elden, posta ya d. kargo ite en gaG 31 Mart 2017 Cuma gGnu saat: 17:00'e
Kadar;
"imam Hatlpler iyiUkte Yan~lyor'
Deniz Fenerl Ankara ~ubesi Estl K6y Volu Cad, No:23 Pursaklar/ANKARA
adreslne te.Um ednml~ veya ula~tlnlml, olmalld",

YARI~MA SUREci
ME8 Din Ogretiml Genel Mildiirliigil'nGn onay vermeslnln ve Ilglli onay yazlSlnfn
okullara ul~maslntn ard)Odan yan,ma sureci ba,!ayacak ve projelerin leslim
tarlhine (31 Mart 2017) Kadar devam edecektlr,

SONU~lARIN ilANI
Sonu~lar

01 MaylS Pazartesl2017 tarlhinde apklanacak ve dereceye glrenler
www.denlz/enerl.org.tr, www,lylllkokulu.comvewww.genclyll/lc.com web
adre.lnde llan edilecektir,

~

Deoiz Feneri
Dernegi

onoec
Din Ogrttlml
Genel MUdiirWgo

onoer
Din Ogretimi Genel MOdOrlOgO

imam Hatipliler Dernegi

Deniz Feneri Dernegi

ANADOLU iMAM HATip LisELERi
"iyilik Okulu Ornek Uygulamalarl, Yan~malarl ve CdOlleri Projesi"

USOL VE UYGULAMA ESASLARI
Amas;
Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullannda ogrenim goren ogrendlerin
temel insani degerlere,
bilin~leriniartlrmak,

~evrelerine,

Olkemize ve dOnyaya dair duyarllhklannt ve sorumluluk

bireylerde ve toplumda sivil toplum farkmdaIJgl

olu~turmak,yardlmseverlik

bilinci

yaygmla~ttrllmaSml,

duygulan

ve

davrant~lan

toplumsal birlikteligin ve sosyal dokunun

geli~tirerek

gonOIlOIOk

geli~tirniek,

gO~lendirilmesini

iyiligin

saglamak.

Kapsam
"iyilik Okulu Ornek Uygulamalan, Yart~malan. ve OdOlleri Projesi" kapsammdaki bu
uygulama usul ve esaslan Anadolu imam hatip liselerinde ogrenim goren gonOIlO ogrencileri
kapsar.

Dayanak

a) 1739 SaYl1i Mill. Egitim Temel Kanunu,
b) MEB Ortaogretim Kurumlar Yonetmeligi,
c) MEB Okul Cncesi Egiti;" ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi,
d) MEB ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi.

Tanlmlar
Bu usQI ve uygulama esaslannda

ge~en;

1)

Bakanllk: Milil Egitim Bakanhgml,

2)

Genel MOdOrli1k: Din Ogretimi Genel MOdOrIOgOnO,

3)

MiIIl Egitim MOdOrJOgO: il/iI~e mill. egitim mOdOrli1g0nO,

4)

Okul: Anadolu imam hatip liselerini,

5)

'Dernek: Deniz Feneri Dernegi ve Onder imam Hatipliler Dernegi'ni ifade eder.

6)

Ogrenci: Anadolu imam hatip liselerinde ogrenim goren ogrencileri,
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"(yilik Okulu Proie YOriitme Komisyonu"nun Oluiturulmasl

1. Etkinlik ve yan~malann okullarda pianlanmasl ve yiirOtiilmesi amaclyla "iyilik Okulu Proje
Yiiriitme Komisyonu" kurulur. Komisyonbir mOdiir yardlmclsmm ba~kanllgmda projede
gorev Ostlenebilecek goniillii iki ogretmen, iki ogrenci ve iki veli olmak iizere yedi ki~iden

olu~ur. Oyelerden biri koordinator olarak gorev yapar. Komisyonda en az bir (1) iHL

meslek dersleri / DKAB ogretmeni gorevlendirilir.

2. Komisyon, ogrencilere rehberlik yapmak iizere goniillii ogretmenlerden her Slnif
diizeyinde "DanJ~man OAretmenler" be/irler.

Komisyon ve DanJlman OAretmenlerin Gorevleri

1. Hedeflenen amaca

ula~llmasl

i<;in projenin

ba~langlcmda

tanltlm sunumu yaplhr. Bu

toplantlda dernek yetkilisi/komisyon iiyesi veya komisyonun uygun gorecegi bir

danl~man

ogretmen; okuldaki ogretmenlere, ogrencilere ve velilere yonelik projenin uygulanmasl He
i1gili sunum yapar.
2. Danl~man ogretmenler ve okul yonetimi gerekli duyurulan yaparak "iyilik taklmlarl"
olu~turulmaslnl

ister, destek verir. Taklmlar, sadece ogrendlerden

olu~abilecegi

gibi sadece

velilerden veya hem ogrenci hem de velilerden ortakla~a kurulabilir. isteyen gonOIlOler,
projeye bireysel olarak da kattlabilirler.
3. Ogrendlerle iyUik okulu kapsammda rehberlik yapmak Ozere ilahiyat fakOltesi ogrencileri
ba~ta

olmak Ozere Oniversite ogrencileri arasmdan gonOllii olanlar da komisyonun uygun

gormesi halinde projede yer alabilir.
4.

Danl~man

ogretmenler projeye kattlmak isteyen gonOllii ogrencilerin/ iyilik taklmlannm

ba~vurusunu

ahr ve komisyona bildirir.

5. Komisyon ve

danJ~man

ogretmenler etkinlik ve

yan~malarm ger<;ekle~tirilme

surecinde

ogrencilere/taklmlara rehberlik yapar.
6. Komisyonher bir ay i<;in iyilik/etkinlik veya yart~ma <;izelgesini hazlrlar ve okulda ilan eder.
7. Komisyon,

yart~malarla

ilgili okul se<;ici kurulunu belirler ve okul mOdiiriiniin onayma

sunar.
8. Komisyon, etkinlik ve

yan~malann

planlama dogrultusunda yuriitiilmesini saglar.Okul

miidiirliigiine degerlendirme raporlannJ sunar.
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lyilik taklmlarl
1. Etkinlikte yer almak isteyen gonu"u ogrenciler, taklm liderleri ondilugunde taklmlanm

kurarak listelerini slmf dam~man ogretmene teslim eder.
2. Komisyonca onaylanan taklm listeleri slmf ve okul panolannda ilan edilir.
3. Taklm uyeleri aym ~ubeden olabilecegi gibi farklr ~ubelerden de olabilir.
4. Taklm lideri, yurUttUgu i~ ve i~lemJerle ilgili dam~man ogretmen ile i~birligi yapar.
5. Her bir taklm en az

u~

(3) gonulluden

olu~ur.

Her taklmm sorumlulugunu 'Taklm Uderi'

ustlenir.
6. Taklm Iiderleri etkinliklerin planlamasml ve takvimini yaparak her bir etkinligin kimin
tarafmdan ve ne

~ekilde

duzenlenecegini onceden belirler ve takvime baglar.

iyilik Okulu UyguJama Esaslarl

1. il/il~e Milli Egitim Mudurlukleri,Dernek temsilcilikleri tarafmdan projenin uygulanacagl
iI~e

ve okul belirlenir.

2. "iyilik Okulu Projesi" kapsammda okullarda ger~ekle~tirilecek etkinlik ve yan?malar
Dernek temsilcilikleri tarafmdan, il/iI~e Milli Egitim MudurlUkleri ile i? birligi yapllarak
planlamr ve yuratUlur.
3. Dernek yetkililerince, il/il~e Milil Egitim Mudurlukleri ile i~ birligi halinde projeye
katllacak okul mudurleri, ogretmen, ogrenci ve okul aile birligi Oyeleri i1e gonOllu ki?ilere
proje ve i?leyi?i ile ilgili tamtlm programl dOzenlenir.
4. il/i1~e

Milli Egitim

MudGrlGkleri

i1e

i?

birligi

halinde

Dernek Genel

Merkezi

vetemsi1ciliklerinde ya da okullarda projeye kattlacak okul mGdGrlUgG, ogretmenler,
ogrenciler ve okul aile birligi Gyeleri ile ganGIIG ki~ilere "iyllik Okulu Projesi'nin tanltlml
yaplhr.
5. Projede gorev almak isteyen ganGIIUlere/taklmlara "iyilik okulu ganGIIO egitimi ve
sertifika programl" dOzenlenir.
6. Projeye; Anadolu imam hatip liselerinde agrenim garen ogrenciler ile agretmen ve
veliler ganOIlO olarak katlhr.
7. iyiligin

yayglnla?maslm

ve

sosyal

dokunun gO~lendirilmesini

agrencilerle "iyilik" temah uygulama, proje yapma, oyun,
klsa film ve fotograf

~ekme

~iir,

saglamak amaclyla

hikaye ve makale yazma,

ve belgese\ yapma gibi etkinlik ve yart?malar dGzenlenir,

adOller verilir.
8. GanuliO ogrenci, ogretmen, veIiler belirlenerek dernegi ziyaret etmelerine imkan verilir.
Dernege ge\en ziyaret~i1ere istedikleri takdirde,ba\ge merkezlerinde bulunan lojistik
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depolannda koli haZlrlatdarak barkot sistemini tammalan ve yardlm dagltlml konusunda
bilgi sahibi olmalan saglamr.
9. MOmkOn olmasl halinde gonOIlOlerin dernegin yardlm yapma ve toplama faaliyetlerine
katilmalan saglamr.
10. Dernek yardlm gonOIJOIeri ile gezi, gozlem ve piknik program Ian organize edilebilir.
11. Okullarda ve dernekte yapllan program ve proje uygulamalannm, ziyaretlerin resim
veyavideo

~eklinde

kayda alinmasl, bunlann Dernek web sitesinde ve sair yaym

kurulu~lannda haberle~tirilmesi

ve okul web adresinde yaymlanmasl saglanabilir.

12. Uygulanan projelere ait proje metni, uygulama resimleri, video ve tOm yazlh ve gorsel
materyallerden de yararlanarak "iyilik okulu projesi uygulama raporu" hazlrlamr.
13. OdOI alan okullann, proje ekiplerinin, ogrencilerin, velilerin ve davetlilerin katlhml ile
her yll odOI toreni dOzenlenebilir.
14. Ogrencilere "iyilik GOnIOgO", "Gen~ iyilik GonOIlO Rozeti" gibi ~e~itli odOlier veya
plaketler takdim edilebilir.

iyilik Temah Ornek Uygulamalar

1. "iyiJik GanlO~ii": Ogrencilere hediye edilecek iyilik gOnJOkleri defterleri ile kendi iyilik
hikayelerini yazmalan istenir. Boylece ogrencilerin yazl ve ifade kabiliyetleri He hayal
gO~leri geli~ir.

2. "Iyilik Kumbarasl ll

:

Ogrencilereiyilik kumbaralan hediye edilebilir. Ogrenciler evlerinde

kullanacaklan bu "iyilik kumbaralan" ile iyilik yapmak veya infak etmek
ah~kanllk

i~in

biriktirmeyi

edineceklerdir.

3. Proje Olufturma YanlmaSI: Bir yetimin bir ayhk giderini kar~llamak, bir okul yaptlrmak,
bir su kuyusu a~mak veya bir iyilik projesine kaynak olu~turmak gibi ~ah~malar belirlenir.
Projenin bir taklm veya

slmf~a

takip edilmesi saglamr.

4. $iir. Hikaye. Kompozisyon ve Makale Yazma: GonOlIO ogrencilerden iyilik temasma
uygun ~iir, hi kaye, kompozisyon ve makale yazmalan istenir. Yazdan eserlerden
komisyon tarafmdan

olu~turulan se~ici

kurulca

se~i1enler,

slmf/okul! pansiyon panolan,

okul dergisi/gazetesinde ve dijital ortamlarda yaYlmlamr.
5. iyilik Temah Kisa Film/Belgesel/Animasyon Hazlrlama:Ogrenciler, iyilik temah klsa film,
belgesel, animasyon veya sunum hazlrlarlar.
6. Kisa Oyun/Senaryo Yazma ve Oynama: Ogrencilerden, iyilik temah klsa oyun veya
senaryo metni yazmalan ve sahnelemeleri istenir.
4
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7. iyilik Temah Fotoaraf Yarl~masl: GonGIiG ogrencilerden fotografphga yetenekli olanlarm
iyilik temal! fotograf ~ekmeleri ve olu~turulan se~ici kurul tarafmdan se~ilenlerin
smtf/okuJ panoJannda, okuldaki gorse I ve dijital ortamlarda sergilenmesi saglantr.

8. Haftanmlyiligi: "Haftanm iyiligi" belirlenerek projeye kattlanlardan

0

haftantn iyiligini

yapmaJan istenebilir.

9. iyilik KuIGbO: Okulda iyilik kulGbG kurularak etkinlik ve yan~malar organize edilebilir.
10. iyilik SergisVDuvar Gazetesi: iyilik yapma ile ilgili ayet, had is, gGzel soz, atasozG, deyim,
STK'lar ve faaliyetlerinin bireyseJ ve toplumsal faydalannt ifade eden fotograf, resim,
~izim,

yazllt ve gorsel beige, ulusal ve uluslararasl medyada yer alan haber, roportaj,

degerlendirme vs.

~ah?malarm

Sintf, okul veya pansiyonlardaki panolarda, okuldaki

yazIlI, gorsel ve dijital ortamlarda sergilenmesi saglanabilir.

11. iyilik Temah Slogan-Afi~-Bro~Qr·Logo Etkinlik ve Yarl~malan: Belirlenen konularda
ogrencilerin afi? ve bro?Gr hazlrlamalan veya logo

~izmeleri

talep edilebilir.

Yan~malar

yapdabilir.

12. "<;izgilerle iyilik": KarikatOr, resim, kaligrafi ve karakalem yetenegi olan ogrenciler tespit
~ah~ma

edilerek iyilik temasma ve ana fikrine uygun

yaptmhr ve komisyonea

se~ilen

eserler slntf/okul panolan, okul dergisi!gazetesinde ve dijital ortamlarda yaYlmlantr.

13. EI Sanatlan ite Iyilik: Hat, ebru, tezhip ve kum sanatl yetenegi olan ogreneilerle iyilik
temah etkinlik ve

~ah~malar

yaplhr.

14. Konferans-Sc5yle~i-Sohbet Programlan: "Yardlm
Geli~imine

Etkileri",

"Karakter Egitiminde

<;ah~malannrn

iyilik

Sorumluluk ve SiviJ Toplum Kurulu?'an" konulu

Karde~lik

Davrant~lannm

konferans-soyle~iler

Bilincimizin

Onemi",

"Sosyal

dGzenlenir.

15. MOIakat/Soyle~i:insani yardlm ve hizmetlerde bulunan STK'lara omrGnG vakfeden oneG
~ahsiyetler,

haYlrseverler;ogrenci,

mOlakat/soyle~i

ogretmen,

veli

ve

uygun

gorGlen

ki?ilerle

yapllarak okul sitesi, dergisi, gazetesi ve dijital ortamlar vb. ara~larla

payla~"tr. Ornek davrant~'ann yaygrnla?masl saglantr.

5

onoec
Din Ogretimi Genel MUdUrlUgU

imam Hatipliler Dernegi

Deniz Feneri Dernegi

iMAM HATi PLER ivi Li KTE VARISIVOR
ANADOLU iMAM HATip LisELERi UYGULAMALI iYiLiK PROJESi
2016-2017

"iviLiK OKULU OOOLLERi"

DiN OGRETiMi GENEL MUDURLUGU
ONDER-iMAM HATiPLiLER DERNEGi
DENiz FENERi YARDIMLA~MA VE DAYANISMA DERNEGi

iMAM HATiPLER iYiLiKTE YARI~IYOR
ANADOLU iMAM HATip LisELERi UVGULAMALI iviLiK PROJESi

lfiviLiK

OKULU

OOULLERi"

ORGANiZASVON SORE~LERi

PROJE TANIMI
1.1. Projenin ismi
iMAM HATiPLER iviLiKTE VARISIVOR

ANADOLU IMAM HATip LisELERi UVGULAMALI iviLiK PROJESi
"iviLiK OKULU ODOLLERi"
1.2. Projenin uygulama alan!
Milli Egitim Bakanligma bagh tum Anadolu imam Hatip Liseleri
1.3. Projenin ozeti
Deniz Feneri Dernegi ve ONDER tarafmdan MEB Din Ogretimi Genel Mudurlugu'ne bagh tOm
Anadolu imam Hatip Liselerinde ger~ekle~tirilecek iyilik projelerinin degerlendirilmesi,
odullendirilmesi ve bu projelerle yan~an okullann tliyilik Okulu" unvanl ile odullendirilmesi
1.4. Projenin amaci
Anadolu imam Hatip Lisesi ogrencilerine iyilik, yardlmla~ma, dayam~maJ payla~ma
duygusunu tamtmak ve sevdirmek; 'iiyilikte yarl~ma" zevkini geli~tirmek ve yardlm
sure~lerine katlhmlanm saglayarak bir farkmdahk olu~turmak. Bu kavramlara dayamlarak
yapllacak iyilik ve yardlm projelerinin olu~turacagl ve geli~tirecegi bilin~le; okullanmlZln, aile
ortamlanmlzln, OIkemizin ve dOnyamlzln daha ya~anabilir, daha huzurlu bir hale gelmesine
katklda bulunmak.
1.5. Projenin hedefleri
Okullarda ger~ekle~tirilecek proje ya da projelere katllan ogrencilerin, hem egitim-ogretim
donemleri boyunca, hem de hayatlannm daha sonraki donemlerinde ~evresine, Olkesine ve
ya~adlgl dOnyaya daha duyarh bir §ahsiyet haline gelmesine destek vermek.
Ogrencilerimize ~ok yonla, yeteneklerini ust duzeyde kullanabilen, kendine guvenen,
toplumsal sorumluluk ve duyarhhk bilincine sahip gen~ler olarak yeti§melerine yonelik proje
ve programlarla destek saglamak.
Ogrencilerin kendini tamyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini ke§fetme
ve geli§tirebilme, bun Ian kendisinin ve toplumun yaranna kullanabilme,
Giri§imci olabilme ve bunu

ba~an

ile surdurebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,

Bireysel farkhhklara sayglh olabilme; farkh goru~,
ho~goru ile kar§lIayabilmelerine katkl saglamak.
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dO~Once,

inan9,

anlaYI~

ve kOltOrel degerleri

Ogrencilerin daha sonraki hayatlannda, arkada~lan, aileleri ve i~inde bulunduklan toplumla
daha pozitif bir ileti~im i~inde olmalannr saglamak.
Projeye katllan ogrencilerin, mesleki kariyerin temel becerileri olan etkin ileti~im, plan lama,
proje yonetimi, amal; belirleme, karar alma, ekip I;ah~masl ve but~eleme gibi pek ~ok bilgiyi
proje surecinde smama ve geli~tirmelerini beklemek.

1.6. Projeye dogrudan ya da dolayh olarak destek saglayacak
•

Din Ogretimi Genel MGdOrlOgO

•

ONDER - imam Hatipliler Dernegi

•

Deniz Feneri Dernegi

•

Anadolu imam Hatip Liseleri

•

Ogretmen, ogrenci ve veliler

•

Sponsor firmalar

payda~lar

1.6.1. Destek saglayan gruplann neden sec;ildigi
•

"imam Hatipler iyilikte Yan~lyor" Projesini eksiksiz olarak gerl;ekle~tirmek,

•

Proje kapsammda gerekli ara~lan ve ihtiya~lan temin etmek,

•

Payda~ saYls'ni ~ogaltarak azami fayday, uretmek,

•

Olu~acak faydanm toplumsal yaygmhgml artlrmak,

1.7. Projeyi uygulama adlmlan/ Gorev ve sorumluluklar
1.7.1. Din Ogretimi Genel MOdurlOgO'nun gorev ve sorumluluklan
•

Deniz Feneri ve Onder ile imzalanan protokol geregi projenin, il ve IIl;elerdeki
Anadolu imam hatip liselerine duyurulmasl

•

Yan~maya

katllacak projelerin degerlendirilmesi, kriterlerin ve odOle laYlk gorOlen
projelerin belirlemesi amaclyla olu~turulacak "Se~ici Kurul"a Oye vermesi

1.7.2. Okullann gorev ve sorumluluklan
•

Deniz Feneri tarafmdan okullara ula~tlnlan proje ile ilgili afi~lerin aSllmasl;
ogrencilere proje tamtlm ve duyurusunun yapllmasl

•

Okullarda proje ekibi veya ekiplerinin

•

Okullardaki her iyilik projesi i~in bir ogretmenin "proje danl~manl" olarak
gorevlendirilmesi, zaruri hallerde birden fazla proje i~in de bir danl~man
gorevlendirilmesi

•

Uygulanacak iyilik projesinin konu, i~erik ve uygulama adrmlannm proje danr~mam
gozetiminde belirlenmesi
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olu~turulmasl

•

Uygulanan projenin, proje metni, uygulama resimleri, video ve tUm
materyallerinin, Deniz Feneri'nin yan~mayla ilgili verecegi ilgiJi ileti~im adresine
belirtilen tarihte ula~tlnlmasl

1.7.3. ONDER'in gorev ve sorumluluklan
•

"imam Hatipler iyilikte Yan~lyor" Projesi tan/tim, afi~ ve bro~Orlerin okullara
ula~tlnlmasl

•

Projenin yOratOlme a~amalannda insan kaynagl desteginin saglanmasl

•

Yan~maya

katllacak projelerin degerlendirilmesi, kriterlerin ve odOle laYlk gorGlen
projelerin belirlemesi amaclyla olu~turulacak "Se~ici Kurul"a Oye vermesi

1.7.4. Deniz Feneri'nin gorev ve sorumluluklan
•

Taraflar lie protokol imzalanmasl

•

Proje sGre~lerinin, taraflarla koordineli olarak yonetilmesi

•

Yan~maya

•

Belirlenen Degerlendirme Kriterlerine gore projeleri degerlendirip tasnif ederek bir
Ost kurula sunacak "On Eleme Degerlendirme Kurullan" olu~turulmasl

•

Din Ogretimi Genel MudurlugO yetkililerinin, proje payda~larmm, odOl alan
okullann, proje ekiplerinin, ogrencilerin, velilerin ve halkm katlhml ite MaYls
2017'da Ankara'da, imam Hatipler iyilikte Yan~lyor Projesi, "jyilik Okulu OdUlleri"
odOl toreni dOzenlenmesi

•

Projede odGl kazanan ogrenciler, proje dam~manlan ve okullara takdim edilecek
"odOl" ve "plaketJllerin belirlenmesi, temini ve uretimi i~in gerekli ~ah~malarm
yapllmasl

•

Projeye nezaret edecek gonullOlerin belirlenmesi ve onlara projenin tamtllmasl
toplantllar yapllmasl,

•

Deniz Feneri'ne projeyi elden teslim etmek Uzere veya ziyaret amaclyla gelen
ogrencilere, ger~ekle~tirilen ulusal ve uluslararasl yardlm organizasyonlanyla ilgili
bilgi verilmesi; iyiligi ve yardlmJa~maYI hatlrlatan klsa sunumlar yapllmasl, dernegin
ve lojistik depolarmm gezdirilmesi

•

Din Ogretimi Genel MOdurlGgu'ne egitim ogretim donemi sonunda proje
kapsammda yapllan ~ah~malarln rapor halinde ula~tlnlmas[.

katllacak projelerin degerlendirilmesi, kriterlerin ve odale laYlk gorOlen
projelerin belirlemesi amaclyla olu~turulacak "Se~ici Kurul"a Oye vermesi

1.8. Proje sOresi ve zaman plan!
Proje, onay tarihinden itibaren 2016-2017 egitim ogretim YIII
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i~in

uygulanlr.

i~in

1.9. Proje

~tktllan

1.9.1. Ogrencllerden elde edilmesi beklenen ~Iktllar
•

Gen~lerimizin

iyilik yapma, yardlmla~ma ve "iyilikte yarl~ma"ya daha yatktn,
arkada~lanyla uyumlu iyilik ekipleri olu~turmalan, insani degerlerimize daha duyarh
bireyler olmalan.

•

Gen~lerimizin

slnlflannda, evlerinde ve arkada~ ortamlannda, iyilik,
yardtm kurulu~lannm ~ah~malanntn gOndeme gelmesi.

yardlmla~ma

ve

1.9.2. Yaymlar ve diger <;tkttlar

meb.gov.tr
dogm.meb.gov.tr
www.onder.org.tr
www.denizfenerLorg.tr
www.iyilikokulu.com
www.genciyilik.com
ONDER, Deniz Feneri Demegi, Gen~ iyilik ve iyilik Okulu sosyal medya sayfalan
1.9.3. Projenin

~ogaltici

etkisi

Proje pek <;ok sivil toplum kurulu~u, okul ve kuruma ornek te~kil edecek, iyiligi yaymak
ve iyilikte yarl~mak adma yapllan organizasyonlar <;ogalacakttr.
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iMAM HATiPLER iViLiKTE VARI$IVOR
ANADOLU iMAM HATip LisELERi UVGULAMALI iviLiK PROJESi
"iviLiK OKLILU ODOLLERi"
2016-2017
PROJE SARTNAMESi

Katlhm

~artlarJ

1. Van~maya Hazlrhk, 9, 10, 11 ve 12. Slnif ogrencileri katlhr.
2. Okullan temsilen bir veya birden fazla proje grubu yan~maya katllabilir.
3. Her proje grubu en fazla Ue;:

ki~iden olu~ur.

4. Projenin ozelligine gore proje grubuna ogrenci ve proje danl~mam takviyesi
yapllabilir. Bu durumda sorumlu ilk Oe;: ogrencinin ve bir proje danl~manlnm adl Deniz
Feneri'ne bildirilir.
Vart~ma ~artlara

1. Okullar birden fazla iyilik projesiyle yan~maya katllabilirler.
2. iyilik projeleri somut ve soyut olabilir.
3. iyilik projelerinde konunun Uiyilik" olmasl esastlr.
4. iyilik projeleri; insana, canhya ve e;:evreye katkl saglamaya yonelik olmahdlr.
5. Van~maya katlhmm en onemli ~artl uygulamadlr. Vazllml~ ancak uygulanmaml~
projeler yan~maya dahil edilmezler.
6. Daha once
gere;:ekle~tirilmi~

uygulanml~

ya da bir ba~ka
projeler, yan~maya katllamaz.

yan~ma

veya proje kapsammda

7. Okullar iyilik projelerinin, uygulamah olarak gere;:ekle~tirildigine dair beige (fotograf,
video vs.) sunmak zorundadlr. Fotograf ve videolann e;:ekimi, odO! toreni ve proje
kitabmda kullamlacagl dikkate almarak yapJlmahdlr.
8. Dereceye giren proJenin okulu da, aym derece lie odOllendirilir.
9. Her projenin, proje grubunda yer alan ogrencllerin, proje
ve ilin adl ile okulun telefonu ve adresi yer ahr.

dam~manmm,

okulun, ile;:e

10. Projeler elden, posta ya da kargo lie en gee;: 31 Mart 2017 Cuma gOnO saat: 17:00'e kadar,
Deniz Feneri Ankara $ubesi, "imam Hatipler iyilikte Vart~lyor" KoordinatarlUgu, Eski Kay
Volu Cad. No:23 Pursaklar/ANKARA
adresine

ula~tlrllml~

olmahdlr.

11. Belirlenen tarih ve saatten sonra

ula~tlnlan

projeler yan~maya dahil edilmeyecektir.

12."imam Hatipler iyilikte Van~IYor" Projesi kapsammda Deniz Feneri Ankara Subesi'ne
ula~tlnlan proje metinleri ve proje uygulamalarma ait her tOrlO yazlh ve gorsel materyal,
topillmsal fayda gozetilerek herhangi bir izne gerek duymadan kullamlabilecek ve uygulamaya

konulabilecektir.
13. Sonue;:lar 01 MaYIs Pazartesi 2017 tarihinde ae;:lklanacak ve dereceye girenler
dogm.meb.gov.tr
www.denizfenerLorg.tr
www. onder.org.tr
www.genciyilik.com
www.iyilikokulu.com web adresinde ilan edilecektir.
14. See;:ici kurul kararlan kesindir, itiraz edilemez.

1.1. "imam Hatipler iyHlkte Van~lyor" projesi takvimi
1. Milli Egitim Sakanligl'na ba~vuru

08.12.2016

2. Varr~maya son ba~vuru tarihi

31.03.2017

3. Eserlerin Se~ici Kurul'a teslimi

01.04.2017

4. Sonu~lann degerlendirilmesi

01.04.2017-30.04.2017

5. Sonu~larrn a~lklanmasl

01.05.2017

6. iyilik Okulu OdOlieri Toreni

MES ve ilgili payda~larrn programlarr
dikkate ahnarak 2017 MaYls ayl i~inde
ger~ekle~tirilecek

1.2.

Se~ici

Kurul

MEB
1. Din Ogretimi Genel MlidOrtOgli temsilcisi
2. Ozel Egitim Genel MOdOriligO temsilcisi

AilE BAKANLIGI
3. C;ocuk Hizmetleri Genel MOdlirlligli temsilcisi
4. Sosyal Vardlmlar Genel MlidOrlUgO temsilcisi
5. Engelli ve Va~1I Hizmetleri Genel MOdOrlOgli temsilcisi

6. TORKivE DivANETVAKFI temsilcisi
7. EGiTiM SiR-SEN temsilcisi
8. ONDER-imam Hatipliler Dernegi temsilcisi
9. DENiz FENERi Dernegi temsilcisi
1.3. Degerlendirme kriterleri
1. Proje metni

%15

2. Projede ozgOnlUk

%15

3. Projenin uygulanmasl

%30

4. Gorsel materyal

%20

5. SlirdlirOlebilirlik

%10

6. Hedef kitleye uygunluk

% 10

1.4. OdOller
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Birincilik OdillG

7.500 TL

lkincilik OdGIa

6.000 TL

O~OncilIGk OdOIG

4.500 TL

Te~vik OdOlO

Yardimci kaynak ve kOltOr kitap seti

Te~vik OdOIO

Yardimci kaynak ve kOltGr kitap seti

Proje Dam~manl (birinci)

2.500 Tl degerinde laptop bilgisayar

Proje Dam~manl (ikinci)

2.000 Tl degerinde Notebook bilgisayar

Proje Danl~manl (G~GncG)

1.500 Tl degerinde Tablet PC

1.5. ileti~im
Deniz Feneri Ankara ~ubesi
Eski Kay Yolu Cad. No:23 Pursaklar/ANKARA
Tel: 0312 527 30 30

Faks: 0312 527 30 31

GSM: 0532 715 30 91
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