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it Milli Egitim Miidtirliigii 


SaYI :73383103-300-E.2187445 20.02.2017 

Konu : Degeder Egitimi ve Sosyal Ktiltiirel Etkinlikler 

....... ~ ...........KAYMAKAMLIGINA 

( ilge Milli Egitim Miidtirliigii ) 

............... MUDURLOGUNE 


Bakanhgimiz Din Ogretimi Genel Miidiirliiguniin, 17.02.2017 tarih ve 2050515 
saYIh yazisl ekte gonderilmi~tir. ilgi yazl geregi; Bakanhglmlz ile Tiirkiye Gen9lik Vakfl 
(TUnVA) arasmda yapIlan protokol kapsammda ogrencilerimize yonelik yan~malar 
diizenlenecektir. Ekte verilen usul ve uygulama esaslan ile ilgili gerekli planlamalann 
yapIlmasl ve ogrencilere gerekli duyurulann yapIlmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

VaH a. 

Milli Egitim Miidiirii 

EKi: 
ilgi yazl 

DAGITIM: 
i1ge Kaymakamhklan 

Tilin Okul Miidtirliikleri 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. http://ev~aksorgu.meb.gov.tr adresinden 099d-191e-3dce-85a9~dbfe kodu ileteyit edilebilir. 
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T.C. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 
Din Ogretimi Genel Miidfulugu 

Sayl :98403766-300-E.2050515 17.02.2017 
Konu : Degerler Egitimi ve Sosyal KultUrel Etkinlikler 

....................V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mud-urlugu) 

ilgi: i~ Birligi Protokolii 

BakanlIglmlz, resmi/ozel temel egitim ve ortaogretim kurumlannda ogrenim goren 
ogrencilerimizin okuyan, du~unen, yorumlayan, medeniyetimizin tarihi ve kUlmrel miraslm 
geli~tiren, zenginle~tiren ve yaygmla~tlran bireyler olarak yeti~melerini saglamak; onlann 
bilimsel, akademik, meslekl, edebi, sosyal, kultUrel, sanatsal ve sportif geli~imlerine s:ok 
yonlu katklda bulunmak; yabanCI dil becerilerini geli~tirmek; onlan insanhga kar~l 
sorumluluk duyan, yaplCl, uretken ve verimli ki~iler olarak yeti$tirmek, s:aglmlzm gerektirdigi 
bilgi ve becerilerle donatarak gelecege ve ortak bir genel kUltfu vererek y-uksekogretime, 
meslege, hayata ve i~ alanlanna hazlrlamak; onlara planb 9ab~ma ah~kanhgl edinebilme, 
serbest zama111anm etkin ve verimli degedendirebilme, sorumluluk alabilme, bireysel olarak 
veya ba~kalanyla i~ birligi is:inde yevresindeki toplumsitl sorunlarla ilgilenebilme ve bunlann 
c;ozumune katkl saglayacak nitelikte projeler geli~tirebilme ve uyguiayabilme davram~ ve 
becerilerini kazandmnak amaclyla birc;ok kurum, kurulu~ ve sivil toplum orgiitu ile i~birligi 
yapmaktadlr. 

Bu baglamda Bakanllglmlz ile Turkiye Genc;lik Vakfl (TUGVA) arasmda yapllan 
protokol kapsammda ogrencilerimize insani, ahl:1kl', millI, manevi, tarihi ve kUltfuel 
degederin kazandmlmasl amaclyla kulup 9ah~malan, sosyal, kUltUrel, sanatsal, sportif, 
akademik, mesleki, bilimsel ve teknolojik etkinlikler, proje s:ah~malan ve yan~malar 
gergekle~tirilecektir. 

Soz konusu faaliyetler ile ilgili ekte veri len usul ve uygulama esaslanmn resmllozel 
temel egitim ve ortaogretim kurumlanna duyurulmasl, gerekli planlamalarm yapllarak 
c;ah~malann hassasiyetle gergekle~tirnmesinin saglanmasl hususlannda geregini rica ederim. 

YusufBDYDK 
Bakan a. 

Muste~ar Yardlmclsl 

Ek: Degeder Egitimi ve Sosyal KUltUrel Etkinlikler 
UsiH ve Uygulama Esaslan 

Dagltlm: B Plam 

Adres: Aynntill bilgi i~in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-posta: Faks: 

Bu evrak gUvenii elektronik itm:a ile hnzalanm'~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7bcl ~3 b43 ~3 342 ~a7 e9-6a 77 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
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Din Ogretimi "KVAKFJ 

Genel Mudurlugu 

RESMT I OZEl TEMElEC,iTiM VE ORTACGRETiM KURUMLARI 

"DEGERlER EGiTiMi VE SOSYAl KOlTOREl ETKiNliKlER" 

USOl VE UYGULAMA ESASLARI 

1. Ama~ 

Milll Egitim Bakanlrgl ile Turkiye Gen~lik Vakfl i~ birliginde, Milll Egitim 

Bakanhgma bagh resmi ve ozel bGtCln temel egitim ve ortaogretim kurumlannda 

ogrenim goren ogrencilerimize milll, manevi, ahl§ki, insani ve kGltClrel degerlerin 

kazandtrllmasl amaclyla yapdacak kulGp ~ah~malan, sosyal, kG ItCI rei , sanatsal, 

sportif, akademik, mesleki, bilimsel ve teknolojik etkinlikler; proje ~ah~malan, 

yarI~malar ile ilgili usul ve uygulama esaslannt belirlemektir. 

2. Kapsam 

Milli Egitim BakaniIgma bagh resmi ve ozel bGtGn temel egitim ve ortaogretim 

okullan/kurumlannda Turkiye Gen~lik Vakfl i~ birliginde ger~ekle~tirilecek kulGp 

~ah~malart, sosyal, kultorel, sanatsal, sportif, akademik. mesleki, bilimsel ve 

teknolojik etkinlikler; proje ~ah~malan ve yan~malan kapsar. 
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3. 	 Dayanak 

• 	 1739 SaYlh Milli Egitlm Temel Kanunu 

• 	 652 SaYl1I MiIIi' Egitim Bakanllgl'mn Te~kilat ve Gorevleri Hakktnda KHK 

• 	 MEB Ortaogretim Kurumlar Yonetmeligi 

• 	 MEB ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi 

• 	 MEB Okuloncesi Egitim ve itkogretim Kurumlan Yonetmeligi 

• 	 TOrkiye Gen~fik Vakfl TOzOgO 

4. Tammlar 


MEB : Milll Egitim Bakanhgtnl, 


DOGM : MEB Din Ogretimi Genel MudurlGgOnu, 

MEM : il/i1~e millT egitim mOdOrlUklerini, 

TOGVA : TGrkiye Gen~lik Vakflm. 

SEMiNER/ETKiNLiK: Uygulama esaslan kapsammda resmT ve ozel bOtOn 

temel egitim Ve orta ogretim kurumlannda. TOGVA i~ birliginde dOzenlenen 

sosyal, kultOrel, sanatsal, sportif, akademik. mesleki ve teknik, bilimsel ve 

teknolojik etkinlik ve seminerleri, 

5. 	Genel Esaslar 

• 	 Ger~ekle~tirilecek etkinliklere ili~kin afi~, bro~Or, pankart vb. yazth, gorsel ve 

dijital tamtlm ve gorOnGrlOk materyalleri il/iI~e milll egitim mudurlOkleri 

i~birligi ile TOGVA temsilcilikleri tarafmdan hazlrlanlr ve okul\ara ula~tlrlltr. 

• 	 TOGVA temsilcilikleri taraftndan okul mOdOrleri/mOdGr yardlmCllan, 

ogretmen, ogrenci ve okul aile birligi Oyeleri ile gonGIIG ki~ilere 

ger~ekle~tirilecek faaliyetlerin tamttml yaplltr. 

• 	 Okullarda ger~ekle~tirilecek etkinlikler, TOGVA temsilciligi i~birliginde 

planlamr ve takvime baglamr. Her kurum gorev ve yetki alantyla ilgili i~ ve 

i~lemleri yOrGtur. 
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• 	 ilgili yonetmelik ~er~evesinde Ortaokullarda "Medeniyet ve Degerler 

Kuliibii", Iiselerde ise "Medeniyet ve Dii~iince Kulubii" adlyla kurulan 

kulUplerin ~ah~malannda ortak faaliyetler ger~ekle~tirilir. 

• 	 Ogrencilere rehberlik yapmak iizere her ~ube it;ln enaz bir dant~man 

ogretmen gOrevlendirilir. 

• 	 Oam~man ogretmenler; 

• 	 Ilgili mevzuat ~erfevesinde kulUbe goniilluluk e5a5ma gore ogrenci 

se~imine, 

• 	 Kulube kattlan ogrenciler arasmdan kulUp temsilcisinin belirlenmesine, 

• 	 Se~i1en ogrencilerle haftada bir saat kulup t;ah~malart ile i1gili toplantl 

yapllmasma, 

• 	 Kulup afi~leri. bro~urleri vb. yazll!, gorsel ve dijital materyallerin 

hazlrlanmasma ve kullantlmasma rehberlik eder. 

• 	 Etkinliklere smlf ~artt aranmakstZln tum ogrenciler gonullO olarak 

katllabilir. 

• 	 Aynt ogrenci, ogretim YIlt boyunca birden fazla etkinlige kattlabilir. 

• 	 5eminer ve etkinliklere duzenli olarak devam eden ve gert;ekle~tirilecek 

yan~malarda dereceye giren ogrenciler rUGVA tarafmdan 

odii lIendi rilebili r. 

• 	 KulUp faaliyetlerinin etkin ve verimli bir ~ekilde gerfekle~tirilebilmesi i~in 

okul imkanlan dahilinde uygun ortamlar hazlrlantr. 

• 	 i~ saghgl ve guvenligi tedbirlerinin aimmasl ~arttyla okul it;i ve dt~mda 

belirlenen faaliyet yerlerinin gerekli tefri~att, ula~lm giderleri ile ihtiyat; 

duyulan ekip ve ekipmanlar rUGVA tarafmdan temin edilir. 

• 	 Okul dl~mda ger~ekle~tirilecek seminer ve etkinllklere katllacak 

ogrencilerin veIilerinden yazlll izin dilekt;esi altntr. 

• 	 Etkinlik ve t;alt~malarda tanttlm ve egitim faaliyetlerinde ihtiyat; duyulmasl 

haIinde katthmcllara daglttlmak Ozere i1gili mevzuata uygun her tGrlU 

kitap, dergi, katalog, afi~, bro~ur, f1ama, surekli yaym, CD, film, slayt. 

belgesel, video vb. e-it;erikler gibi yazlh, gorseI ve dijital materyaller 

TOGVA tarafmdan hazlrlamr. temin edilir ve ucretsiz olarak dagltlhr. 
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• 	 KulQp ~alI~malan kapsamtnda yurutOlen faaliyetlere ili~kin fotograf veya 

video kaYltlan yapllabilir; faaliyetlere okul resmi internet sayfasl, Stnlf 

panolan, okul dergisi vb. alanlarda yer verilebilir. 

• 	 Faaliyetlere iIi~kin aynntllt bilgi ve dokumanlara 

www.tugva.org!Qroielerimiz adresinden ula~tlabilir. 

• 	 Okullarda ger~ekle~tirHen etkinliklerin http:/Ldogmokullar.meb.gov,tr/ 

adresinde yer almastnl isteyen okullar dogmokullar@meb.gov.tr mail 

adresine okul sayfalartna yerle~tirdikleri etkinlik haberlerinin Iinkini 

gonderebilirler. 

6. 	 Ger~ekle~tirilmesi DOfOnOlen Faaliyetler 

• 	 Degerler Egitimi <;ah~malan 

• 	 Tematik Kamp C;:ah~malart 

• 	 Tematik Proje C;:ah~malan 

• 	 Gezi, seminer, konferans, soyle~i, atolye ~ah~masl vb. etkinlikler 

• 	 Medeniyet degerleri, medeniyet dO~uncesi vb. alanlarda yart~malar 

• 	 Sosyal, kUltOrel ve sanatsal geli~imi desteklemeye yonelik egitimler 

• 	 Medeniyet tarihini, mimarisini ve oncO ~ahsiyetleri tanImaya yoneIik 

egitimler 

• 	 Silim ve Teknoloji konulu proje, yart~ma ve egitim ~ah~malan 

• 	 Kaligrafi, ebru, hat, tezhip ~ah~malart 

• 	 ""en~Lig" spor faaliyetleri (futbol, basketbol, vo\eybol, yOzme, ok~uluk 

binicilik, yelkencilik gibi etkinlikler) 

• 	 Osmanhca, lngilizce ve Arap~a Dil Okulu 

• 	 40 Ayet·Hadis Etkinlikleri (~izim, klsa film, kum sanatl vb.) 

• 	 40 ~air-40 ~iir Etkinlikleri 

• 	 "Dost Kitaplar.Dost Ogrenciler: Okuyan Tier" kitap okuma etkinlik ve 

programlan 

• 	 Aktl oyunlan, zihin haritalan, beyin flrtmasl, hlz" okuma ve algtlama, 

haflza teknikleri okulu 

• 	 Etkili i1eti~im ve liderlik okulu 
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• Gen~ Turkiye Kongresi 

• Gen~ Tiyatro Akademisi 

• 9/12 Fanzin Dergisi <;:all~malan 

• Bilim ~enligi ve Proje Yan~malan 

• Munazara ve Bilgi yan~malan 

• Matematik Ollmpiyat Okulu 

• Robotik, Mekatronikve Yazlhm Okulu 

• Uzay ve Teknoloji Okulu 

• Cezeri Yenilik~i Fikir ve Proje Yarl~masl 
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