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MEsLEKİ vE TEKNİ« nĞiriM GENEL vıüuünı,üĞü(MESLEK ı,İsgsi öĞnnNciı,rcni e,ir,Br,Bni rvıizın BULUşUvoR pRoJEsi,,
SoSyAL rrriNr,iK IIyGULAMA EsASLARI

PPOJE ADI: "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor''

AMAÇ :Genel Müdürlüğtlmüze bağlıMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çok
Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğenim gören öğrencİler;
öğretmenleriyle birlikte, öncelikle okulun bulunduğu ma}ıalle olmak uzere srrarryla ilçede
veya ilde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç süibi muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde
bulunan kullanılamazveya eskimiş durumdaki eşyaların tamir ya da değişim gerektiren küçtık
onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımların, onları mutlu edecek
maddi ve manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde
yerel imkanlarla yapılmasını sağlamak.

KAPSAMı2020-202I eğitim ve öğretim yılında Genel Müdtlrlüğtlrnüze bağlı olan
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

DAYANAK:

a. 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
b. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
c. Milli Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
d. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği,
e. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
f. 06.07.20|9 tarih ve 30823 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan2019ll2 sayılı Bilgi ve

İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi,
g. Sağlık Bakanlığı COVID-l9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
h. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlannrn Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol

Kılavuzu' na dayanrlarak hazırlanmıştır.

HEDEFLER:

Bu proje ile öğrencilerin;

. sahip oldukları milli, manevi, a}ılaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerini,

. İhtiyaç satıibine yardım etme, yardımlaşmakardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve
beraberlik duygularının güçlendirilmesi,

. Hoşgörü, saygısevgi, meslek ve sanata duyarlı fufum ve davranışsüibi, başarılı
bireyler olarak yetişmeleri,

o Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,
. sosyal becerileri ve kendilerine olan güven duygusunun gelişmesi,
o sosyal ve külti.irel alanda okulunu temsil etme bilinci kazanmaları,
o Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,
. okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
o Gerçek hayattaiş başı eğitimleri ile mesleki becerilerinin geliştirilmesi,
o zamanlarını verimli geçirerek uygun olmayan ortamlarda bulunmalarının önlenmesi

suretiyle zw ar|ı maddeleri kul lanmalarının engellenmesi,
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o Şiddeteeğilimli davranışlann kontrol altına alrnmasınrn sağlanması,
. okula olan aidiyet duygusunun, akademik ve sosyal başarılarının artırılması,
. okula olan ilgilinin artırılması sağlanarak devamsızlığın azaltılmasını sağlamak,

İlıtlyaç sahibi veya muhtaç kişilerin;

ı yaşamlarını sürdtirebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanması,
ı yaşam alanlannın iyileştirilmesi, evlerinde kullanılan eşyaların bakım onanmı, veya

kişisel bakımlarının sağlanması,
. İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,
o Hayatatutunmalanna katkıda bulunulması,
o "Me§leki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamındakİ okullarımıan öğrencİ

velilerine ve ailelerine yönelik yardım edilmesi sağlanacaktır.

Toplumda;

. Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının
geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılmasr,

o Mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması,
. Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütiinleştirilmesi,
. salgın hastalık, yangln, deprem veya doğal afet durumlarında toplumsal yardım

bilincinin artırılması,

hedeflenmektedir.

OKUL/KURUMLARDAYAPILACAK İŞ vn İŞı,Bvıı,rn

1- Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıylaÖğretmenler
Kurulunu toplamak, proje hakkında bilgilendirme yapmak ve Sosyal Etkinlikler
Kuruluna bağlıproj e ekibi oluşturmak.

2- Proje ekibi, mahallede mütaç ve ihtiyaç satıibi kişiler ile okulda uygulanan alanlara
göre yapılabilecek iş ve işlemleri belirlemek, ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinde
mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapmak.

3- Proje ekibi tarafindan, yapılabilecek etkinliklerinöğrenci kulüplerine dağılımı
yapılacaktır. Etkinliklerin hangilerinin eğitim kurumu içinde ya da eğitim kurumu
dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlamayı yaparak uygulama takvimi
oluşturmak.

4- Proje ekibi tarafindanprojede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, veliler,
işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları,öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri,
yardım yapılacak kişilerle ilgili bilgilerile uygulama planınınokul müdürlüğünden
onaymı almak. Sonrail/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.

5- Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula
dönüşlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği hiiktimlerine göre yapılmasını sağlamak.

6- Etkinliklerde görev alacak yönetici, öğretmen, öğrenciler ve görev alan diğer kişiler
için "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında gerekli yazılı izinler (açık
rrza onayı ve veli onayları v.b.) almak.
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7- Etkinlik yapılmadan önceki, yapılrrken ve §on halininyiiksek çöztinürlüklü
fotoğrafları çekilerek belgelendirmek. Fotoğraflar çekilirken İş sağlığı ve güvenliğine

uygun ekipman kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu görsel

çekimleriKişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapmak.

8- Etkinliklere ait fotoğraf, video gibi görsellerin çekimi, yayınlanması ve

arşivlenmesinde Bilgi ye İletişim Güvenliği Genelgesi ile ilgili mevzuatına

uyulmasını sağlamak.
9- Etkinlik kapsamında görev alacak öğrencileringönüllülük esasına göre seçilmesini

sağlamakve velilerind en izin almak.

10- Proje ekibiyapılacak etkinliklerde gerektiğinde;atölye ve meslek dersleri

öğretmenleri, ekipte yer almayan diğeröğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler,

belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkirlar, oda ve borsa temsilcileri ile
işbirliği yapmak.

ll-"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okulların eğitim
bölgesindeki Genel Müdtirlüğilmtlze bağlı olan okullarile işbirliği yaparak bu
projenin etkileşimli yapılmasını sağlamak.

12- Söz konusu proje çalışma sürelerinin işletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj
süresine sayılmasını sağlamak.

13-İlgili Kanunlar kapsamında iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan 9,10,

11 ve 12 inci sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine
götürülüp getirilirken ve çalışırken iş sağhğı ve güvenliği kurallarına uyulmasını
sağlamak.

14- Proje sonunda öğrencilerin gösterdiği performansı ilgili derslerin proje/performans
notlarından birisi olarak değerlendirilmesini sağlamak.

15-Proje kapsamında yapılan etkinlikleri,okul panoları ile okulda yapılan törenlerde ve
okul internet sayfasında duyurulm.§lnı sağlamak.

16- Proje kapsamında yapılan etkinlik ve çalışmalar;çahşma öncesi durum, çalışma
yapılırken ve çalışma sonrasıdurum olmak izere üç aşamayı gösteren fotoğrafların
dijital ortamda (USBbellek veya CD) Ek-4proje etkinlik bildirim formu ile birlikte
İlçe/İl Milli Eğitim Müdiırlüklerine pğe takvimine uygun olacak şekilde göndermek.

17-Video göriinttisü ve proje kapsamı dışındaki görseller gönderilmeyecek olup yeterli
sayıda görsel gönderilmesi gerekmektedir. Aynca projenin varsa ulusal veya yerel
basına yanslyan göriintti, haber veya bilgilerinide proje raporuna eklemek.

18- Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/veriler (etkinlik/proje adı,etkinliğe katılan öğrenci ve
öğretmenler) e-Okul sistemi e-Okul Sosyal Etkinlik ModüIüneokul müdürltiklerince
işlenmesini sağlamak.

19- Proje ekibi tarafindan katılım, teşekkür veya başarı belgesi verilecek öğrencileri
belirlemek ve eğitim kurumu müdtirtiniin onayına sunmak.

2O-Projeyekatılıp üstün başarı gösterenöğetmen ve öğrenciler ilgili yönetmelik ve
yönerge hiiktimlerine uygun olarak Katılım, Başarı veya Teşekkür Belgesi ile
okul/ilçe/il müdi.irlfüleriile Valiliklerce ödüllendirilmesini sağlamak.

21- Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeler ile ödüllereğitim-öğretim yılının sonunda
uygun görülen okul, ilçe veya il törenlerindeverilmesini sağlamak.
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22- ToPlum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum
veYa kuruluŞlarca yapılan aynİ ve nakdi bağış yoluyla karşılanacak olup gelir_
giderlerle İlgili İŞ ve işIemler okul-aile birliği tarafından yürütülmesini sağlamak.

23- Proje kaPsamında yapılan çalışmaların Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında
proje esaslan ve ilgili emirlere göre yürütiilmesini sağlamak.

24,Proje kapsamında yapılan çalışmalan Sosyal Etkinlik Dosyasında saklamak.

iı,çrıiı, vıiı,ı,i BĞiriıvı ıvıü»ünr,üxr,rcnixcn
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

l- Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerekatılım sağlanması için İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlfüleri projeden azarrıi yarar sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamak.

2, İllİlçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı /şube müdürü ile
proje yürütme ekibiprojenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek
amacıyla belediye, mütarlar vb. sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmesini
sağlayıcı tedbirleri almak.

3- İhtiyaç sa}ıibi yoksul veya mütaç sayısmın fazla olması halindedaha fazla kişinin
yararlanabilmesi için Valiliklerce çevresel imkArılarındeweye sokulmasını sağlamak.

4- "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okulların eğitim
bölgesindeki Genel Müdürlüğtlmüze bağlı olan okullar ile işbirliği yapaıak bu projenin
etkileşimli yapılmasını sağlamak ve koordine etmek.

5- Projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerden üstiin başarı gösterenleri ilgili yönetmelik ve
yönerge hüktimlerine uygun olarak Valilikçe ödüllendirilmek üzere değerlendirilmesini
sağlamak.

6- Proje kapsamında yapılan etkinlikleri törenlerde veokul, ilçe ve il milli eğitim
müdürlükleri internet sayfasından duyurularak diğer öğrencilerin de projelere

katılmasını özendiripteşvik etmek.

7- Proje kapsamında okullar ve ilçe milli eğitim müdiirlfülerinden gelen etkinlik ve

çalışmalar; çalışma öncesi durum, çalışma yapılırken ve çalışma sonrası durum olmak
izere üç aşamayı gösteren fotoğraflann dijital ortamda (USB bellek veya CD) proje

raporu İl lılilli Eğitim Müdürlüklerince proje etkinlik takvimine uygun olarak o ilin
birleştirilmiş tek raporu halinde (Ek-s proje etkinlik bildirim formu) Mesleki ve

Teknik Eğitim Genel Müdtlrlüğtlne gönderilecektir.

8_ Gönderilecek fotoğraf, afiş ve haber gibi verilerin proje kapsamında olması bunların
dışında herhangi bir fotoğraf, afiş, haber ve video gönderilmemesi, yeterli sayıda

görsel gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca projenin vzırsa ulusal veya yerel basına

yansıyan görüntti, haber veya bilgileri de proje raporuna eklenecektir.
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OKULVE KURUMLARDAYAPILMASI MUHTEMEL ÖnNnX XÜÇÜX ONARIMrrı<iNı,ixı,rni
Pğenin iımaclnt, kapsamını ve hedeflerini düa iyi anlatabilmek için yapılabilecek

faaliyetler ömeklenmiştir.
İhtiYaÇ süibi veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde yapılabilecek küçük onarım

işleri örnekleri:
o Fırın, ÇamaŞır makinesi, buzdolabı, ütü, bilgisayar, televizyonvb. eşyaların bakım ve

onanmının yapılması,
ı Lamba, Priz, anatıtar, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatların yapımı ya da

onİınml,
. Ayakkabı tamiri ve bakımlarının yapılması,
. Ortopedik öziirlü olan çocuklwaözelayakkabı yapımı,
o Giyeceklerin bakım ve onarımlarmtn yapılması,
ı I(üçük çaplı kaynak işleri,
. Badana, boya, seramik, fayans işleri, ahşap dolap tamiri işleri,
o zemin onanmı, yenilenmesi faaliyetleri,
o Evdeki çalışmayan elektrikli ya da mekanik cihazların tamiri, kullanılır duruma

getirilmesi,
o saksı, bahçe bitkileri ve ağaçlarla ilgili bakım ve yenileme faaliyetleri,
ı covlD-l9 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi kişiler ile 65 yaş üstü

vatandaşlar, engelli veya baliııma muhtaç kişilerin bakım, onıırım işleri gibi
ihtiyaçlarının karşılanması.

OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL l ÖnNBr
nir,ciı,nNninur ETKİNLİKLERİ

İhtiyaç sahibi veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek bilgilendirme
faaliyet örnekleri:

. cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli kullanımı,
o Güvenli internet kullanımı, e-Devlet hizmetleri, e-Hizmetlerin kullanımı,
. Enerji verimliliği, tasamıflu ampul ve su kullanrmı,
. Hıjyen, gıda güvenliği,
o Ev aletlerinin güvenli kullanımı ve güvenlik önlemleri,
o Evde çıkabilecek yangınlar ve ilk müdatıale yöntemleri,
o yangın vb. acil durumlara hazırlık ve müdüale,
. Doğal afetlere karşı güvenlik tedbirleri,
ı proje tanıtım faaliyetlerini içeren afiş, broştir gibi materyallerin tasarlanması,

basılması, dağıtımı,
. yaşlıların anılarının belirli bir yerde toplanması için anı yazma|arına yardım

edilmesi, anılann bir kitapta toplanması,
o Anılarda kullanmak iızere fotoğrafların çekimi, albtim hazırlanması,
o kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma,
o sağlıklı ve dengeli beslenme,
o Fizikselaktivite,hareketlilik,
. Tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması konusunda bilgilendirme yapılması,
ı COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında bilgilendirme yapılması.

(Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme
yapılması.)
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İhtiyaç sahibi veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek diğer faaliyet
örnekleri:

o Okulda üretilen atkı, eldiven, bere, ayakkabı, saksı, masa, sandalye, elbise, süs
bitkileri vb. ürtinlerin hediye edilmesi,

ı okulun bulunduğu müallelerin, park ve batıçelerine veya bahçeleri bulunan
evlere süs bitkilerin dikilmesi, peyzajının yapılmasr,

o sebze ve meyvelerin çekirdeklerin biriktirilerek uygun zamandabelirli bölgelere
(okul büçesi, park, orTnan vb.) dikiminin yapılması,

. Özel bakım ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye, protez, solunum cihazı vb.
temini konusunda aıacılık yapılması,

o Bilgisayar, internet, tablet, vb. hediye edilmesi,
o Doğum ve evlilikyıldöniimü gibi belirligiinlerde yemek/pasta yapılması ve

servisinin gerçekleştirilmesi,
. Tansiyon ölçtimlerinin yapılarak sorun görülenlerin sağlık kurumlarına

yönlendirilmesi,
o Tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması konusunda bilinçlendirme.
ı COVID-l9 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi kişiler ile 65 yaş

üstü büyüklerimizin dezenfektan, maske gibi ihtiyaçlannın karşılanması.

Burada yazı|an faaliyetler dışında da proje ekibince belirlenerek onayı alınan
faaliyetler yapılabilecektir.

Projede kullanılabilecek sloganlar;

o Meslek liseleri hayatadokunuyor...
ı Meslek liseleri halkla buluşuyor...
. Meslek liseleri hayata değer katıyor...
o Meslek lisesi toplum el ele...
o Meslek liseliler mahallede...
o Meslek liseliler yeteneklerini mahallede gösteriyor
o Evler meslek liselilerle güzelleşiyor...
o Meslek liseleri hayatınızı güzelleştiriyor....
o Meslek liseli eller artık evlerdeler...
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PROJE ETKİNLİK TAKVİMİ
sorumlu Birim Tarih İş ve İşlemler

İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Onay tarihinden itibaren Etkinliğin duyurulması

Okul Müdilrlüğü 18 Şubat202ltarihine kadar Öğretmenler Kurulunun toplanması,
Proje ekibinin oluşturulması

Okul Müdtirlüğü 19 -26 Şubat2021

Proje ekibince okulun alanlarına göre
yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp /

toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile
Projede görev alacak öğretmenlerin,
gönüllü öğencilerin belirlenmesi, veli
izinlerinin alınması,
Mütaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin okul-
aile birliği, veli ve muhtarların da
yardımıyla belirlenmesi

Okul Müdtlrlüğü 1-5 Mart 2021
Proj eleriüazırlanması, değerlendirilmesi
ve onaylanması

Okul Müdtlrlüğü 8-|2Mart202l

Projede görev alacak öğretmen ve gönüllü
öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte)
velilerin isimlerinin ve veli izin
belgelerinin yer aldığı projenin iliilçe
onayma sunulması

İllİlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

15 Mart 202l'd,en itibaren
4Haziran202l l<adar

Onaylanan projelerin okul/kurum/illilçe
müdtirltiklerinin internet sayfalarından
duyurulması.
Proje kapsamında yapılacak tüm
çalışma ve etkinliklerin yapılması.

Okul Müdürlüğü
İııiıçe MEM

7 -18Hıziran}0?l

Okul yönetimi ve
Kaymakamlık/ValiliklerceProj e
yürütücülerine (öğrenci, öğretmen, veli,
mütar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli
imkinlarla Katılım, Teşekkür ve Başarı
Belgeleri verilmesi. Bu belgelerin
okullkurumlarda ve ilçe/İl Milli Eğitim
Müdürltiklerindeyapılan törenlerde
verilmesi.

Okul Müdürlüğü 1SMart-l8Haziran202l Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi e-
Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.

iı ıııEııı 2l -30Haziran202l

Okullardan gelen Ek-4'lerintasnif edilip
düzenlenmesiyle oluşturulanEk-S'ler
ileproje özeti, fotoğraflar ve basında
çıkan haberlerle birlikteCD veya USB
diskle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğiine gönderilmesi.
İı Milli Eğitim Müdürlüklerinden
okullkurum çalışmalarıayrı ayrı
gOnderilmeyecek olup seçilen ve
birleştirilen hali ile tek CD veya USB
diskle Ek-Sraporu ile birlikte Bakanlığa
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(MTEGM) gönderilecektir.

oixrır EDİLECEK HUsUsLAR:

Proje kapsamında yapılan etkinliklere ait Genel Müdtlrlüğiimtlze gönderilen
fotoğraflar ve görsellerden oluşan bir albi.im çalışması yapılıp
httn://mteem.meb.gov.trlwww/sosyal-etkinlikler/icerild2601web adresi ile diğer resmi

internet sayfalarında yayınlanması, katalog, dergi, afiş v.b. çalışmalarımızda
kullanılacağından dolayı tüm görseller yüksek çözünürlükte, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında izinlerin alınmış olması, ilgili mevzuatr

çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına da uygun olması gerekmektedir.

Her İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okul/kurum çalışmaları ayrı ayrı gönderilmeyecek

olup seçilen ve birleştirilen hali ile tek CD veya USB diskle Ek-S raporu ile birlikte
Bakanlığa (MTEGM) gönderilecektir.

NOT:
(Önceki yıllara ait Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi örnek

sunum ve resimleri https://mteem.meb.eov.trl Web adresindeki "Sosyal
Etkinlikler" sekmesinde http://mtegm.meb.gov.trlwww/sosval-

etki nl i kIe r/iceri k/2501yayımlanmıştır.)

a

o

a
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EK_1

VELİ İZİN BELGE§İ
(lt vAşIıIDAN IdçüKLEn içiNı

MEsLEK ı,isBsi öĞnnırciı,uni air,Bı,uniıvıizıt BULUşUvoR pno.resi

YAPILACAK ÇALIŞMANIN
Adı

Yeri

Tarihi

öĞnpıvcixix
Adı ve Soyadı

Baba - Anne Adı l
Doğum Yeri - Tarihi l
ırtibat Telefonu

Ortaöğretim
Kurumu,/Sınıfı

vELİsiNiN ffasisloı
Adı Soyadı yakınlık Derecesi

ırtibat Telefonu

Velisi (Vasisi)olarak oğlumun/kızımın;

l. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her tiirlü işlem yapma haklarının tarafıma ait olduğunu,

2. Katılacağı çalışma|ara Milli Eğitim Bakanlığı yönerge ve talimatlarının bütün hükümleri hakkında bilgi sahibi olduğunu,

3. Yönerge ve talimatların taraflara yüklediği vecibeleri eksiksiz yerine getireceğini,

beyan ve taahhüt ettiği konusunda bilgim mevcuttur,

Velisi(Vasisi)bulunduğum yukarıda açık kimlik biIgileri yazılı oğlumunlkızımın belirtilen çahşmaya

katılımı için izin veriyorum.

Velisi(Vasisi)bulunduğum yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı oğlumurı/kızımın belirtilen çalışmalarda

İ Görsel ve işitsel kayıtlarının tanıtım amaçtı resmi web sayfalarınd4 resmi Facebook, instagram vb. sosyal

medya mecralarında ve basılı yayınlarda kullanılmasına izin veriyorum

Velisi(Vasisi)

(Adı Soyadı ve imza) (2)

lÖgrencinin vasisi tarafindan imzalanması halinde vasi belgesinin fotokopisi eklenecektir
2El|e yazılacak ve ıslak imza olacakiır.
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EK-2

rvı i ıı-iıĞ lri rvı eı KAt{ ı.ıĞ ı

AydınlatmaMetni

Buaydınlatmametni,6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanununun l Ouncumaddesiile
AydınlatmaYükümlülüğününYerineGetiıilmesindeUyulacakUsulveEsaslarHakkındaTebliğ
kapsamındaverisorumlususıfatıylaMilliEğitimBakanlığıtarafındanhazırlanmıştır.

Kurumumuzca,sizveöğencinizeaitgörselveişitselkişiselverilereğitimveöğetimsüreçleri
kapsamındadüzenlenenfaaliyetlerinkamuoyuilepaylaşımıvetanıtımıamacıyla6698sayılıKanunun5
incimaddesininbirincifıkasıgereğiilgilikişinin "aç ılçrızasınınalınması"işlemeşartıııadayalıolarak
otomatikveyaotomatikolmayanyo llaiş lenec ektir

Kurumumuzlapaylaşılan kişiselveriler,sadecehukukiuyuşmazlıklaruı giderilmesiveyailgili
mevzuatıgereğitalepedilmesih6lindeadlimakamlar/ilgilikurumve kuruluşlaraaktarılabilecektir.

Sözkonusu K anunun"İlgilikişininhoklorı"nıdüzenleyen 11incimaddesika psa mındaki
taleplerinizi"WriSorumlusunoBoşvuruUsulveEsaslorıHokkındoTebliğe"göreMilliEğitim
BakanlığınınAtatürkBulvarıNo:98Bakanlıklar-Çankaya/ANKARAadresine yazılıolarakiletebilirsiniz.

AÇİKRİZAONAY|

6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunukapsamında" Meslek Lisesi Öğrencileri
Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" sosyal etkinlik faaliyetlerine

i lişkintarafı magereklib il gilendirme

yapılmıştır,Budoğultuda,işlendiğibelirtilenbanave... ... .,.okulunda

öğenimgören... ... .. ....,...T.C.KimlikNumaralıvelisi/birincidereceyakını
bulunduğum . ...adlıöğenciyeaitgörselveişitselkişisel
verilerimi4eğitimveöğetimsüreçlerikapsamındadüzenlenenfaaliyeVetkinliklerinkamuoyuile
paylaşımıve tanıtımıamacıyla,öğenciminöğenimgördüğtieğitimkurumudöhilBakanlığrnmerkezve
taşra teşkilatıresmiinternetsiteleriilesosyalmedyahesaplarındapaylaşılmasına;

Onayveriyorum. Onayvermiyorum. E

.....l..,...l2o..,..

AdıSoyadı

T.C.KimlikNo:

Velisinirı/ l .Derece Yakınının
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imzası

EK-3

"MESLEK ı,İsEsİ öĞnnNcir,nni aiı,Br,rni MLZLEBULUşUv9R pRoJEsi,
sosYAL ETKİNLİKLERİNDE covlD-l 9 sALGININA yöNbiii ;iiNvıası

GEREKEN rnnniRınn
1- COVID-I9 salgıru nedeniYle proje kapsamında yapılacak tüm etkinlik ve çalışmalar;

"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlannın Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme
Kontrol KıIavuzu" kapsamı ile ilgili emirler doğrulfusunda gerçekleştirilecektir.

2- Bir okul Yöneticisi ttim pğe kapsamında yapılacak sosyal etkinlik çalışmalarında
COVID-l9 salgınına yönelik gerekli önlemleri almak için görevlendirilmelidir.

3- ProjeYe kapsamında yapılacak sosyal etkinliklere katılacak olan öğrenci ve
öğetmenlerin Çalışma alanrna geliş ve okula dönüşlerinin, CoVID-lg salgını
tedbirleri kapsamında yapılması sağlanacaktır.

4, YaPılacak ev ziyareti ve çalışmalarına katılacak personel, öğrenci ddhil olmak izere
gidilen evde bulunan kişilerin HES kodu sorguları alınarak riskli olmama durumuna
göre iş ve işlemler yapılabilecektir.

5- COVID-l9 salgını tedbirleri için harcanan giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi,
kurum veya kuruluşlarca yapılan ayni ve nakdi bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-
giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir.

6- Etkinlik kapsamında görev alacak öğrenciler gönüllülilk esasma göre seçilecek ve
velilerinden izin alınacaktır. Alınan izinlerde COVID-l9 salgını ile ilgili açıklama
mutlaka yer alacak, açık ılza onayı olmaksızın öğrenciler projede
görevlendirilmeyecektir.

7- Etkinlik kapsamında yardım yapılacak kişiler bilgilendirilerek yazılı izinleri
alınacaktır.

8- Yapılacak sosyal etkinlikler çahşmalarında açık havadan, açık alanlardan azami
faydalanma sağlanacaktır.

9- Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortam havalandırılmasına mutlaka dikkat
edilecektir.

10- Hastalık şüphesi olan öğrenciler ekip çalışmalannda görev almayacaktır.
1l-Ailesinde risk grubu hasta bulunan öğrenciler çalışmalarda gerekmedikçe

görevlendirilmeyecek, görev almaları halinde kapalı alan çalışmalarında yer

almayacaklardır.
12- Yapılacak etkinlik kapsamında her 30 dakikalık çalışma süreleri arasında

havalandırma ve dezenfeksiyon sağlanacaktır.

13- Çalışmalarda kullanılacak alet ve araç-gereçlerin temizliğine dikkat edilecek, aynı
malzemeyi çalışmayı yapan tek bir öğrencinin kullanması sağlanacaktır.

14- Etkinliklerde el hijyenine, sosyal mesafeye ve maske/siperlikli maske kullanımına
mutlaka uyulmalıdır.

15- İl hıfzıssıhha kurulunun aldığı kurallara uyulacak, son alınan kararlar uygulanacaktır.
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EK_4

",:;;;;;;K';:i;;;iia;;;;;i;:;;i;Y,Y,tr"#';ff 
,?§ilİ{,İrİİİ!X"' jİfİ:

sosyAı, BrriNı,i« niı»iniıvı FoRMu

PROJE ADI:

pRoJE KApsAMINnl Br«ixı,ix özr.riz

pRoyE KATILIMIYı,a. iı,ciıi nir,cir,Bn
Okulun İli /İlçesi/Adı

Görev Alan Oğretmen Sayısı

Görev Alan Öğrenci Sayısı

Ziyıret Edilen Ev Sayısı

Faydalanan İntlyaç Sahibi Sayısı

İşbirliği Yapılan Sivil Toplum Kuruluşlan

Eşya Bakım Onanm Sayısı

(firın, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü,

bilgisayar, televizyon vb.)

Tesisatlann Yapımı ya da Onanm

Çalışmalan Sayısı

(Lamba, priz, anahtar, aydınlatma, ısıtma,

soğutma ve sıhhi tesisatların)

Projede Yer alan Diğer Faaliyetlerin Sayısı

(imza)
...,l,..1202|

Okul Müdürü

AÇIKLAMALAR:
1. Bu Forma, 2020-202leğitim öğetim yılında "MESLEK lİSgSİ ÖĞngWCİlnnİ

fiırırnİııİzrE BULaşUyoR pRoJESİ' kapsamında okulunuzda yapılan etkinlikler
işlenecektir.
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2' Proje kaPsamında YaPılan Çalışmaların (Küçük onarım, bilgilendirme ve diğer faa|iyetlerkaPsamındaki YaPılan etkiniigin öncesi, 
'çalİşma 

.r.^,ndu ve sonrasr ile ilgili durumunugösterecek Şekilde) foloğaf, haber gibi veriliri Öo yuou Üin,y. kaydedilerek form ile birlikte İlMEM'e teslim edilecektir.

EK_5

"MESLEK;};;;Ii;a;;;;önr,;11r:İ:;İ,';!yryftı!#şff-PR,JESİ,
sosYAL ETKİNLİK nİı,nİnİvı FORMU

PRoYE KATILIMIYLA İLGİLİ nİı,cİırcn
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

OkuUKurum Sayısı

Projeye Kahlan OkuUKurum Sayısı

Görev Alan retmen Sayısı

Görev Alan Sayısı

Ziyaret Edilen Ev Sayısı

Faydalanan Sahibi Sayısı

Eşya Bakım Onanm Sayısı

(fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü,

bilgisayar, televizyon vb.)

Tesisatlann Yapımı ya da Onanm

Çalışmalan Sayısı

(Lamba, priz, anahtar, aydınlatma, ısıtma,

soğutma ve sıhhi tesisatlann)

Projede Yer alan Diğer Faaliyetlerin Sayısı

birliği Yapılan Sivil Toplum Kuruluşlan

(İmza)
.l..,1202|

İl ıı,ıiııi Eğitim Müdürü

AÇIKLAMALAR:
1. Bu Forma,2020-Z}Lleğitim ösetim yılında *MESLEK LİSESİ ÖĞnnlVCİlrnİ

,l,İıgırRİaİzıg BaLaşayoR pRorESİ' kapsamında İlinizde yapılan etkinlikler
işlenecektir.

2. Proje kapsamında yapılan çalışmalar (Küçük onanm, bilgilendirme ve diğer faaliyetler
kapsamındaki yapılan etkinliğin öncesi, çalışma sırasında ve sonrası ile ilgili durumunu
gösterecek şekilde) Projenin özeti, fotoğafları, haber gibi verilerBakanlığımız Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğtine etkinlik takvimine uygun olarak CD ya da USB'ye yüklenerek EK-
Sile birlikte gönderilecektir.

13


