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MiLL! EGITiM BAKANLIGI 


Mesleki ve Teknik Egitim Genel MildlirlUgu 


SaYl : 90757378/821.99/22054899 21.12.2017 

Konu : Meslek LisesiGgrencileri Ailelerimizle Bulu~uyor Projesi 

DAGITIMLI 

llgi: 	 MesJeki ve Teknik Egitim Genel Mildlirlilgilntin 20.12.2017 tarihli ve 90757378/310.01 
.01/22020107 saYlh Makam QnaYl ve eki. 

Genel Mudurlligtimilze baglI okul ve kurumlarda ogrenim goren ogrencilerin; sahip o olduklan milli, l11anevl, ahlaki, insani ve kUltiirel degerleri geli$tirl11eleri, yardIl111a~ma, 

karde~lik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularmm peki~tirilmesi amaclyla 
"Meslek Lisesi Ogrencileri Ailelerimizle Bulu$uyor Projesi" duzenlenmesi ilgi Makam Qnayl 
ile uygun gorillmLl$tiir. 

Soz konusuProjenin ilgi Makam Onaymda yer alan takvim <;:er<;:evesinde uygulanmasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim. 

Osman Nuri GULAY 


Bakana. 


Genel M tidilr 


EK: tlgi Makam QnaYI ve eki (7 sayfa) 

DAGITIMLJ: 


Ave B Planl 


-j'",~i;;!< C,'" 	 Atallirk Blv. No:98 06648 KlZllay!ANI(l\,RA J:\ytl!ltLi 1bilgi Ogrcllci i$leri vc Sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanhgl 
Ekktronik Ag : http://mtcgnulleb.gov.1.r Tel :(0 12)4131104 
(:-posta Faks 	 : (0 !2) 4251967 

, ~, 
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanllll$tlr. https~IJevmksorgu.meb.gov.tr adresindc~ 6695-2a41-33d3-96bf-eccb ,kodu ileteyit edilebilir. ' 

http://mtcgnulleb.gov.1.r
http:90757378/310.01
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MiLL! EGiTiM BAKANLlGI 


Mesleki ve Teknik Egitim Gene! MiidUrlUgU 


Say! ; 90757378/310.01.01122020107 20.12.2017 
. Konu : Meslek Lisesi Ogrencileri Ailelerimi:tle Bulu~uyor Projesi 

BAKANLIK MAKAMINA 

ilgi: 	 a) Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

b) Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Y onetmeligi. 

Genel MtidtirlUgumuze bagh okul ve kurumlarda ogrenim goren ogrencilerin; sahip olduklan 
milli, manevi, ahlaki, insani ve kUltUrel degerleri geli~tinneieri, yardllnla~ma, karde~lik, merhamet, 
vicdan, birlik ve beraberlik duygulannm peki~tirilmesi amaclyla ogretmenleriylebirlikte, okulun 

\.,..../ 	 bulundugu mahallede, bulunmadlgl takdirde slraslyla il<;ede veya il iyinde tespit edilen bclirli sayldaki 
ihtiya<; sahibi yoksul veya muhtay durumdaki ki~ilerin; evlerinin bOlumlerinin kti<;iik baklm ve 
onanmlanmn evlerinde bulunan kulla11l1amaz veya eskimj~ durumdaki e~yalannm tamir ya da 
degi~im gerektiren kii<;tik onanmlarmm, hayatlanl1l kolayla~tmcl bilgilendinne ya da yardlmlann, 
onlan sevindirecek, 111utlu edecek maddi ya da manevi dokunu~lann toplum hizmeti kapsammda 
belirli bir plan ve proje dabilindc yercl imkanlarla yapllmasl iyin Meslek Lisesi Ogrencileri 
Aile1erimizle Bulu~uyor Projesinin dtizenlenmesinin uygun olacagl dU~tinUlmektedir. 

Makamlannlzca UyglU1 bulundugu takdirde ilgi (a) ve (b) Yonet111elikler kapsammda 
hazlrlanan soz konusu Projenin; TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milll Egitim Te111el Kanunu ile TUrk 
Milll Egitiminin genel ama~lanna uygun olarak yasal dtizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaylara 
aykmhk te~kil etmeyeccik ~ekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilye milli egitim mtidCirltikleri tarafmdan 
ger<;ekle~tirilmek Uzere oncelikle ders saatleri dl~lllda, zorunlu hallcrde ders saatleri iyinde Ek'te yer 
alan Proje Etkinlikleri ve Uygulama Esaslan <;er<;evesinde yaplimasllll olurlaruuza arzederi111. 

Osman NuriGOLAY 

Gene1 Mtidtir 

EK: Proje Etkinlikleri ve Uygulama Esaslan (6 sayfa) 

Uygun gbrti~le arz ederim. 

YusufTEKiN 

Mtiste~ar 

OLUR 

20.12.2017 
ismet YILMAZ 

Bakan 

AtatLirk Blv. No:98 06648 Klzllay!ANKARl\ Aynnli.h bilgi i<;111: [)grenci l;;leri ve Sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanhib 
Elcktronik Tel :(0 12)4131304 

Fab :(O]!2)42519()7"-posta 

Bu evrak gUvenll elektranik im2a ile imzalanmi~!lL hl!ps:!levraksorgu.meb.gov.tr adresinden c7eO-cc4c-39bO-bll1-c4bd kadu ile teyit cdilebilir. 
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MESLEKI VE TEKNiK EGiTiM GENEL MOOURLUGU 
"MESLEK LjSESj 6GRENChERjAjLELERjMjZLE BULUSUYOR PROJESj" 

ETKiNLiKLERi VE UYGULAMA ESASLARI 

PPOJE ADI : Meslek Lisesi Ogrencileri Ailelerimizle Bulu~uyor 

AMAC : Genel Miidi.irli.igilmi.ize bagh okul ve kurumlarda ogrenim goren ogrencilerin; 
ogretmenleriyle birlikte, okulun bulundugu mahallede, bulunmadlgl takdirde slraslyla ilyede veya il 
iyinde tespit edilen belirli saYldaki ihtiyay sahibi yoksul veya muhtay durumdaki k:i~ilerin; evlerinin 
boli.imlerinin kUyUk baklm ve onarnnlarmm, evlerinde bulunan kullallliamaz veya eskimi~ durumdaki 
e~yalannm tamir ya da degi~im gerektiren ki.iyuk onanmlanmn, hayatlanm kolayla~tmcl bilgilendinne 
ya da yardlmlann, onlan sevindireeek, mutlu edeeek maddi ya da manevi dokunu;;larm toplum hizmeti 
kapsammda belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapllmastdlf. 

KAPSAM: 2017-2018 egitim ve ogretim yllmdan ba~lamak uzere Genel Mi.idi.irlUgi.imUze bagh 

okullarda ogrenim goren 10. II. ve 12. smff ogrencilerini kapsamaktadlf. Ancak 10. sU1lf ogrencilerine 
yeterliliklerine gore gorev verilecektir. 

DAYANAK: Milll Egitim Bakanhgl Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligine 
IV dayamlarak hazlrlanmf~tlr. 

HEDEFLER: 

Bu proje ile ogrencilerin; 

• 	 Sahip olduklan mim, manevi, ahlaki, insani ve kUJtUrel degerleri geli~tirmelerini, 
• 	 Yardlmla;;ma, ihtiyay sahibine yardlm etme, karde;;lik, merhamet, vied an, birlik ve 

beraberlik duygulanmn gUylendirilmesi, 
• 	 Ho~goruye, sayglya sevgiye, meslege ve sanata duyarh tutum ve davranl~a sahip, 

ba~anlI bireyler olarak yeti~meleri, 
• 	 Toplumda kaltci gonUl koprlileri kurmalan, 
• 	 Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan gUvenlerinin geli~tirilmesi, 
• 	 Sosyal ve kultiirel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandmlmasl, 
• 	 Ders dl~l zamanlanm verimli geyirmelerinin saglanmasl, 
• 	 Okula olan aidiyet duygulanmn gi.iylendirilmesi, 
• 	 Geryek hayatta i~ ba~1 egitimleri He mesleki becerinin geli~tirilmesi 

v 
ihtiya~ sahibi yoksul veya muhta~ ki~ilerin; 

• 	 incitilmeden, kalplerini klrmadan yardlm edilmesi, 
• 	 Hayata tutunmalarma katkJda bulunulmasl 

Toplumda; 

• 	 Yardllnla~ma, karde~lik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygulanu111 
geli~tirilmesi suretiyle toplumsal duyarhhglll artmlmasl, 

• 	 Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tal11tllmasl, 
• 	 Ogrenci ve ogretmenierilllizin toplumla bUti.inle~tirilmesi 

hedefl enm ektedir. 

Aynca ogrencilerin zamanlar1111 verimli geyirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarllllll veya 
yanh~ arkada~lIklar kurmalar111111 onlenmesi suretiyle uyu~turucu ve diger zararh maddeleri 
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kullanmalarmm engellemnesi, ~iddete egilim duyanlann kontrol altma ahnmasmm saglanmasl, okula 
olan aidiyetin, akademik ve sosyal ba~anlannm artmlmasl, okul devamslzhklarmm azaltllmaslile 
ogrencilerde yeni ilgi alanlan olu~turulmasl hedef1enmi~tir. 

OKUL VE KURUMLARDA Y APILACAK i~ VE i~LEMLER 

1- Projeyi organize etmek ve aksamadan ytirtitiilmesini saglamak amaclyla Ogretmenler 
Kurulu toplanacak, proje hakkmda bilgilendirme yapdacak ve Sosyal Etkinlikler 
Kuruluna bagh proje ekibi olu~turulacaktlr. 

2- Proje ekibi, mahallede muhtay ve ihtiyay sahibi ki~iler ile okulda uyguliman alanlara . 
gore yapllabilecek i$ ve i~lemleri belirleyecektir. ihtiyay sahibi ki~ilerin 

belirlenmesinde mahalle muhtarlanyla da i~birligi yapIlabilecektir. 
3- Proje ekibi, proje etkinliklerinin, ogrenci kuluplerine dagIhmlll1 yaparak yapIlabilecek 

etkinliklerin hangilerinin egitim kurumu iyinde ya da egitim kurumu dl~mda 

geryekle~tirilecegine yonelik planlamaYl yaparak yah~maYI projelendirecek ve proje 
takvimi olu~turacaktlr. 

'J 4- Projede gorev alacak ogretmen ve ogrenci listeleri, veliler, i~birligine gidilen sivil 
toplum kurulu~lan, ogrencilerin ta~macagl araylann bilgileri, yardlm yapllacak 
ki~ilerle ilgili bilgiler proje ile birlikte okul mtidtirltigtinUn onaYlll1 aldlktan soma illilye 
milli egitim mtidtirlugtintin onaymasw1Ulacaktlr. 

5- Projeye katIlacak olan ogrenci ve ogretmenlerin yah~ma alanma geli$ ve okula 
donti$lerinin, Mim Egitim Bakanhgl Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi 
hUkUmlerine gore yapdmasl saglanacaktlr. 

6- Etkinlik kapsammda yardlm yapllacak ki~iler bilgilendirilerek yazdI izinleri 
almacaktlr. 

7- Etkinlik kapsammda gorev alacak ogrenciler goniilltiltik esasma gore seyilecek ve 
velilerinden izin almacaktu. 

8- Proje ekibi gerektiginde aWlye ve meslek dersleri ogretmenleri, Kurulda yer almayan 
diger ogretmenler, ogrenciler, gontillti veliler, belediyeler, sivil toplum kurulu~lan, 
esnafve sanatkarlar, oda ve borsa temsilcileri ile i~birligine gidilebilecektir. 

9- Soz konusu yah~ma sureleri i~letmelerde beceri egitimi ve/veya staj stiresine 
'v saYllacaktu. 

10- ilgili Kanunlar kapsammda i$ kazasl ve meslek hastahklanna kar~l sigortalanan 10. 11. 
ve 12. slmf ogrencileri proje kapsammda okul dl~mdaki 9alI~ma yerlerine gotilrtiltip 
getirilirken ve yah~lrken i$ saghgl ve guvenligi kurallarmauyulacaktlr. 

11- Proje sonunda ogrencilerin gosterdigi performans ilgDi derslerin proje/performans 
notlanndan birisi olarak da verilebilecektir. 

12- Okul yonetimleri Proje kapsammda yapllan etkinlikleri, okul panolan ile okulda 
yapllan Wrenlerde ve okul internet sayfasmda duyuracaklardu. 

13- Yapilan etkinliklerle ilgili bilgi/veriler (etkinlik/proje adl, etkinlige katIlan ogrenci ve 
ogretmenler) e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik ModUlune okul mtidtirltiklerince 

i~lenecektir. 
14- Proje ekibi ba~an belgesi verilecek ogrencileri belirleyerek egitim kurumu mUdUriintin 

onayma sunacaktlr. 
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15- Projeye katllan ogrenci ve ogretmenler ilgili yonetmelik ve yonerge hukumlerine 

uygun olarak Katlhm, Ba~afI ve Te~ekkUr Belgesi ile okul ve Valiliklerce mahalli 
itnkanlarla ve ilgili mevzuatma gore odullendirilecektir. 

16- Ogrenci, veli ve ogretmenlere belgeleri ile varsa odulleri egitim ogretim Yl11l11l1 
sonunda geni~ katlhmh bir torende verilecektir. 

17- Toplum hizmeti yah~malanyla ilgili giderler, okul-aile birligi, gonlillli ki~i, kurum veya 
kurulu~larca yapllan ayni ve nakdi bagl~ yoluyla kar~danacak olup gelir-giderlede ilgili 
i~ ve i~lemler okul aile birligi taraf1l1dan ylirliti.i1ecektir. 

18.,. Proje etkinlikleriyle ilgili i~ ve i~lemler Sosyal Etkinlikler Yllhk c;ah~ma Plal11na 
i~lenecektir . 

19- Proje kapsam1l1da yapIlan 9ah~malar Sosyal Etkinlik Dosyasmda saklanacaktlr. 

I 
~~""iL<;E tiL MiLL! EGiTiM MlfDURLUKLERiNCE 
! I." YAPILACAK i~ VE i~LEMLER 

1- Proje kapsam1l1da diizenlenecek etkinliklere katlhm saglanrnasl iyin ilIilye Milll Egitim 
Mlidlirllikleri azarni gay ret gosterecek Projeden azarni yarar saglanmasl iyin gerekli 
onlernleri alacaklardu. 

2- illi1yelerde mesleki ve teknik egitirnden sorurnlu Imudiir YaJd1rnCISI I~ube rnudlirli 
Projenin halka duyurulmasmda, denetiminde ve gerektiginde destek amaclyla belediye, 

muhtarlar vb. sivil toplum kurulu~lafl i~birliginde yUruti.i1mesini saglaylcl tedbirleri 
alacaklardlr. 

3- Ihtiyay sahibi yoksul veya muhtay saYISll11l1 fazla oimasl halinde daha fazla ki~inin 

yaradanabilmesi i9in valiliklerce yevresel faktOderin devreye sokulmasl saglanacaktIr. 
4- Projeye katllan ogrenci ve ogretmenler ilgili yonetmelik ve yonerge hlikUmlerine uygun 

olarak okul ve Valilikye mahalli imkanlarla ve ilgili mevzuatll1a gore odlillendirilrnek 
lizere degerlendirilecektir. 

5- Proje kapsam1l1da yapllan etkinlikler tOrenlerde ve MEM internet sayfas1l1dan 
duyurularak diger ogrencilerin de projelere katIlrnaSI ozendirilip te~vik edilecektir. 

OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL ORNEK KU<;UK ONARIM 
ETKiNLiKLERi 

Projenin amaC1l11, kapsaml111 ve hedeflerini daha iyi anlatabilmek i9in yapllabilecek 
faaliyetler Orneklenmi~tir. 

ihtiyay sahibi yoksul veya muhtay durumdaki ki~ilerin evlerinde yapilabilecek kii~iik 
onanm i§leri ornekleri: 

.;' Fmn, yama~l1' makinesi, buzdolabl, utli, bilgisayar, televizyon vb. e~yalann bakun ve 
onanmm1l1 yapilmasl, 

.;' Lamba, priz, anahtar, ayd1l11atma, lSltma, sogutma ve slhhi tesisatlann yaplml ya da 
onanml, 

.;' Ayakkabl tamiri ve baklmlann1l1 yapllmasl, 

.;' Ortopedik oziirlii olan yocuklara ozel ayakkabl yaplml, 

.;' Giyeceklerin baklm ve onanmlar1l11l1 yapllmasl, 
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./ KUC;iik c;aph kaynak i~leri, 


./ Badana, boya, seramik, fayans i~leri, ah~ap dolap tamiri c;ah~mayan boliimlerinin 

yenilenmesi i§leri, 

./ Zemin onanml, yenilenmesi faaliyetleri, 

./ Evdeki c;ah~mayan elektrikli ya da mekanik cihazlann tamiri, kullanlhr duruma 
getirilmesi, 

./ SakSl, bahc;e bitkileri ve agac;larla ilgili baklm ve yenileme faaliyetleri 

OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL / ORNEK 
BiLGiLENDiRME ETKiNLiKLERi 

ihtiyay sahibi yoksul veya muhtay durumdaki ki~ilere yonelik yapllabilecek 
bilgilendirme faaliyet ornekleri: 

./ Cep telefonu dolandmclhgl ve giivenli kullamml, 


./ Giivenli internet kullamml, E-Devlet hizmetleri, E-Hizmetlerin kullamml, 


./ Enerji verimliligi, tasarruflu ampul ve su kullamml, 

"...,_/ ./ Hijyen, glda giivenligi, 


./ Ev aletlerinin giivenli kullalllmi ve giivenlik onlemleri, 


./ Evde ylkabilecek yang1111ar ve ilk miidahale yontemleri, 


./ Yang111 vb. acil durumlara hazlrhk ve miidahale, 


./ Dogal afetlere kar~l giivenlik tedbirleri, 


./ Proje tamtlm faaliyetlerini iyeren afi~, bro~iir gibi materyallerin tasarlanmasl, 

basdmasl, dagltlml, 

./ Ya~hlann amlar111 belirli bir yerde toplanmasl iyin am yazmalanna yard 1m 
edilmesi, andar111 bir kitapta toplanmasl, 

./ Amlarda kullanmak Uzere fotograflann yekimi, albUm hazlrlanmasl, 

./ Ki~isel bakIm, yocuk bakIml, hastahklardan korunma, 

./ Saghkh ve dengeli besleml1e, 

./ Fiziksel aktivite, hareketlilik, 

./ Tarihi geymi~ ilaylann kullamlmamasl konusunda bilgilendirme yapIlmasl. 

ihtiyay sahibi yoksul veya muhtay durumdaki ki~ilere yonelik yapllabilecek diger 
faaliyet ornekleri: 

./ Okulda iiretilen atkI, eldiven, bere, ayakkabl, saksl, mas a, sandalye, elbise, siis 
bitkileri vb. UrUnlerin hediye edilmesi, 

./ Okulun bulundugu mahallelerin, park ve bahyelerine veya bahyeleri bulunan 
evlere siis bitkilerin dikilmesi, peyzaj111111 yapllmasl, 

./ Sebze ve meyvelerin yekirdeklerin biriktirilerek uygun zamanda belirli bolgelere 
(okul bahyesi, park, orman vb.) dikiminin yapIlmasl, 

./ Ozel baklm ihtiyacl olanlara tekerlekli sandalye, protez, solunum cihazl vb. 
Temini konusunda araclhk yapIlmasl, 

./ Bilgisayar, internet, Tablet, vb. hediye edilmesi, 

./ Dogum ve evlilik yll doniimU gibi belirli giinlerde yemek/pasta yapIlmasl ve 
servisinin geryekle~tirilmesi, 

./ Tansiyon olyiimlerinin yapIlarak sorun goriilenlerin saghk kurumlanna 
yonlendirilmesi, 

./ Tarihi geymi~ ilaylarm kullamlmamasl konusunda bilinylendirme. 
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Burada yazIlan faaliyetler dl~111da da proje ekibince belirlenerek onaYl a1111an 
faaliyetler yapllabilecektir. 

Projede kullallliabilecek sloganlar; 

./ Meslek liseleri hayata dokunuyor. .. 


./ Meslek liseleri halkla bulu~uyor ... 


./ Meslek liseleri hayata Deger katlYor. .. 


./ Meslek lisesi toplum el e1e... 


./ Meslek liseliler mahallede ... 


./ Meslek liseliler yeteneklerini mahallede gosteriyor .. 


./ Evler meslek liselilerle gtizelle~iyor. .. 


./ Meslek liseleri hayat1111z1 gtizelle~tiriyor. ... 


./ Meslek liseli eller artlk evlerdeler. .. 


G 
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PROJE ETKiNLiK T AKViMi 

Sorumlu Birim Tarih i~ ve i~lemler , 
ilIilye Milli Egitim 

Onay tarihinden itibaren Etkinligin duyurulmasl Mlidlirltigli 

Ogretmenler Kurulunun toplanmaSl, 
, 

Okul Mlidlirltigli 29 Aral!k 2017 tarihine Kadar 
Proje ekibinin olu~turulmasl 

.Proje ekibince okulun alanlanna gore 
yaptlabilecek i~ Ve i~lemlerin hangi kulUp / 
toplum hizmeti kapsammda yapllacagl ile 
Projede gorev alacak ogretmenlerin, g5nlillU 

Okul MlidlirHigli 02 Ocak 2018- 16 $ubat 2018 	 ogrencilerin belirienmesi, veti izinlerinin 
ahnmasl, 
Muhtay veya ihtiyay sahibi ki~ilerin veli 
ve muhtarlann da yardlmlyla 
belirlenmesi 
Projelerin hazlrlanmasl, degerlendirilmesii Okul Mlidlirlligli 19-23 ~ubat 2018",-,J ve onaylanmasl 
Projenin, projede gorev alacak ogretmen 
ve gonlillii ogrencilerin (ogrenci 

Okul Mlidlirlligli 23 -28 Subat 2018 	 kuliipleriyle birlikte) velilerin isimlerinin 
ve veli izin belgelerinin yer aldlgl proj~nin 
il/ilye onaYllla sunulmasl 
9nay~nan projelerinokul/kurum/il/il.£e 
mlidlirllikierinin infernet sayfaiarlndan . 

tl/ilye Mill\' Egitim 	 dl:iyurulmas1...~.. ,-.~~,.. '.' '~'-"'" .........

28 Subat 2018' den itibaren 

MUdlirlligU 
"P[()je kaps~ml1lda yapllacak etkinliklerin 
t<iilltImlarln yaRlhria~l .--~.. "' ". ~,~. ,0' ~ 
OKtiTy6netimi ve KaymakamhklValiliklerce 
Proj e ylirlitlicUlerine (oku I yonetimi, ogrenci, 
ogretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatma 

Okul MlidlirlligU 01-31 MaYls 2018 gore mahalli imkanlarla KA TIUM, BASARI
ilIilye MEM 

VE TESEKKOR BELGESt verilmesi. 

It~ §.Llj~l~1J:1.kr.inokL!.I!kltrum.larda.Ytil!ilye 

v .MEM l.~rinqe.JQr~nlerl~,Y-t!PllmCl~L._o_ 

EtkinIikle ilgili verilerin e·Okul sistemi E-
Okul ~UdUrlligu 28 Subat-31 MaYls 2018 

okul SosyaI Etkinlik Modliliine i~lenmesi. 
'-- -- - --- 
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