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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-90757378-821.99-19250216 15.01.2021
Konu : Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle
               Buluşuyor Projesi

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi:     a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
            b) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
            c)  20/12/2017 tarih ve 22020107 sayılı Bakanlık Makam Onayı.
            d) 12/11/2019 tarih ve 22331839 sayılı Bakanlık Makam Onayı.

    Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları millî, 
manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, 
birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla öğretmenleriyle birlikte, öncelikle okulun 
bulunduğu mahalle olmak üzere  sırasıyla ilçede ve ilde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul 
veya muhtaç durumdaki kişilerin; hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımların, onları 
sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan 
ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılması için, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilgi (c) Makam 
Onayı ile ilk kez "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" düzenlenmiştir. Proje 
kapsamında; 

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 2.238 okulumuz, 18.372 öğretmeniz, 61.318 öğrencimiz ile 
birlikte 20.285 ev ziyaret edilmiş ve 68.755 ihtiyaç sahibine yardım götürülmüştür.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılında 1.889 okulumuz, 13.217 öğretmeniz, 39.197 öğrencimiz ile 
birlikte 13.790 ev ziyaret edilmiş ve 53.886 ihtiyaç sahibine yardım götürülmüştür.

Dünyada ve ülkemizde görülmekte olan COVID-19 pandemi nedeniyle okulların uzaktan eğitime 
devam etmesi, sosyal etkinliklerin iptal edilmesi durumları oluştuğundan dolayı mart, nisan, mayıs ve 
haziran 2020 aylarında planlanan etkinlikler tam olarak gerçekleştirilememiştir.   

Söz konusu projeye 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da ilgi (d) Makam Onayı ile devam 
edilmiş olup 8.547 öğretmeniz, 22.698 öğrencimiz ile birlikte 41.081 ihtiyaç sahibine yardım edilmiştir.

Bu proje kapsamında Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan hizmet alan vatandaşların büyük 
beğenisiyle yerel ve ulusal basının da dikkatini çeken “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle 
Buluşuyor” projesinin önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da devam etmesinin mesleki eğitimi tanıtma, 
yönlendirme ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılının yüz yüze eğitimin başlayacağı ikinci döneminden itibaren 
alınacak COVID-19 tedbirleri kapsamında ekte sunulan proje uygulama esasları çerçevesinde etkinlik 
takvimine uygun olacak şekilde  daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak projenin Genel Müdürlüğümüze 
bağlı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim 
Merkezleri tarafından devam etmesinin  uygun olacağı düşünülmektedir .
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Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde ilgi (a) ve (b) Yönetmelikler kapsamında hazırlanan 
söz konusu projenin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk 
Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara 
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 
gerçekleştirilmek üzere öncelikle ders saatleri dışında, zorunlu hallerde ders saatleri içinde Ek'te yer alan 
"Proje Sosyal Etkinlik Uygulama Esasları" çerçevesinde yapılmasını olurlarınıza arz ederim.

             Belma GÜNGÖR
                Daire Başkanı

Ek: Proje Sosyal Etkinlik Uygulama Esasları (13 sayfa)

Uygun görüşle arz ederim.

            
Kemal Varın NUMANOĞLU
           Genel Müdür

OLUR

  Mahmut ÖZER
   Bakan Yardımcısı


