




I 
Kültijr ve Medeniyet 

Oncülerimiz 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - DİN, AHLAK VE DEGERLER ALANI 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

Kırk Şair 
40 Şiir 

Musiki 
Etkinlikleri 

Münazara 
Etkinlikleri 

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Şehitlere Vefa Kavramlar Panosu Yaşayan Çınarlar 
Okuma Yanşması 

Bil�Yanşması Yeşil Çevre 
Temiz Okul 

Gönül Cofrafyamız Yazan Kalemler 

Görsel Sanatlar Müze İle Eğitim 
Se� 

Okuyan 7' ler Vaktin Değeri 



DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  

DİN, AHLAK VE DEĞERLER ALANI 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 

Ekim-2019



 2 / 6 

Amaç 

 Öğrencilerimizin millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerleri benimsemelerine,

koruyup geliştirmelerine katkıda bulunmak,

 Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onların bilimsel, sanatsal,

bireysel ve sosyal gelişmelerine destek vermek, özgüvenlerini artırmak,

 Okul kültürüne katkı sunmak ve öğrencilerimizin okula aidiyet duygularını geliştirmek,

 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile din, ahlak ve değerler alanındaki (Kur’an-ı

Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler) seçmeli derslerdeki bireysel ve

sosyal başarılara katkı vermek,

 Öğretmenlerimizin eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örnekleri arttırmalarını,

geliştirmelerini ve bu alandaki tecrübelerini meslektaşları ile paylaşmalarını

sağlamak,

 Okullarımızdaki benzer çalışmaları daha sistematik hâle getirmek ve uygulama

birlikteliği sağlamak.

Kapsam 

Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi 

öğretmenlerimizin din kültürü ve ahlak bilgisi ile din, ahlak ve değerler alanında 

gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsar. 

Dayanak 

 1739 Sayılı Millî Eğilim Temel Kanunu

 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.

 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

 Bakanlığımız 2023 Vizyon Belgesi
Genel Esaslar ve Uygulama Aşamaları 

1. Etkinliklere öğrenciler gönüllü olarak katılır.

2. http://dkab.meb.gov.tr/ adresinde yer alan ve aşağıda belirtilen etkinlik

takviminden her ay için en az bir (1) etkinlik seçilir ve uygulanır. Etkinlikler, Kasım,
Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında uygulanır.

3. Etkinlikler okul müdürünün bilgisi dahilinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

öğretmenlerinin koordinesinde gerçekleştirilir. Farklı branşlardaki

öğretmenlerin desteği de alınabilir.

4. Etkinlikler öğrencilere ve velilere ekonomik külfet olmayacak şekilde planlanır.

5. Etkinliklerde çalışmalarıyla ve başarılarıyla öne çıkan öğrenciler

ödüllendirilebilir.

6. Yıl içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler Haziran ayı mesleki çalışmalarında ilçe

zümrelerinde değerlendirilir. İlçe zümrelerinde değerlendirilen ve illerde tek bir

dosya halinde birleştirilen değerlendirme raporu ve bir sonraki yıl için uygulanması

önerilen etkinlikler dogm.izleme@meb.gov.tr adresine gönderilir.

http://dinogretimi.meb.gov.tr/DKAB.aspx
mailto:dogm.izleme@meb.gov.tr


No ETKİNLİK ADI AÇIKLAMALAR ÖNCELİKLİ PAYDAŞLAR 

1 
Kültür ve Medeniyet 

Öncülerimiz 

İlim, kültür ve medeniyet tarihimizde, şahsiyeti, örnek ahlâkı, çalışmaları, 

eserleri ve etkileri ile öne çıkmış ilim ve kültür öncülerinin öğrencilerimiz 

tarafından tanınması, eserleri ve etkilerinin bilinmesi için etkinlikler yapılır. 

Bu bağlamda, alanında uzman kişilerle öğrenciler buluşturulur. Konferans 

ve söyleşiler gerçekleştirilir. Sergiler ve öncü şahsiyetler tanıtım stantları 

açılabilir. İlim ve kültür insanları ile ilgili kitap ve dergilerin tanıtımı 

yapılabilir. Öğrencilerimizin, belirlenen şahsiyetlerle ilgili konunun 

uzmanları ve bilim insanları ile röportaj yapmaları sağlanabilir. Ayrıca ilim, 

kültür ve medeniyet öncülerimizle ilgili öğrenci panelleri de 

gerçekleştirilebilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Tarih ve Edebiyat Öğretmenleri 

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 

Üniversiteler 

2 
Kırk Şair - 40 Şiir 

Öğrencilerimizin; okuyan, düşünen, yorumlayan, dilimizin söz ve yazı 

varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran bireyler olarak 

yetişmelerine, kültürel ve edebi yönlerine, duygusal gelişimlerine çok 

yönlü katkıda bulunmak, önemli şairlerimizi tanımalarını sağlamak ve şiir 

okuma becerilerini geliştirmek için 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Sair40Siir.aspx adresindeki 

kitapçıklar ve uygulama kılavuzundan faydalanılabilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Edebiyat Öğretmenleri 

Türkçe Öğretmenleri 

3 Mûsikî Etkinlikleri 

Öğrencilerimizin sanata ve mûsikîye olan ilgi ve yeteneklerini ortaya 

çıkarmak, bu alandaki gelişimlerine katkıda bulunmak, kültürel mirasımızı 

tanımlarını sağlamak amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/ adresinde yer alan eserler, kitapçıklar ve 

uygulama kılavuzundan yararlanılarak “Mûsikî Etkinlikleri” gerçekleştirilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Müzik Öğretmenleri 

Üniversiteler 

Müftülükler 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Sair40Siir.aspx
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4 Münazara Etkinlikleri 

Öğrencilerimizin özgün fikir üretebilme, karşılaştıkları problemlere 

bireysel veya başkalarıyla iş birliği içinde çözüm bulma ve projeler 

geliştirebilme, farklı görüşlere saygı duyabilme, eleştirel düşünebilme, 

mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusunda 

kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla “münazara etkinlikleri” düzenlenir. 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_Munazara.aspx adresindeki 

münazara konularından ve uygulama kılavuzundan faydalanılabilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Edebiyat Öğretmenleri 

Türkçe Öğretmenleri 

Felsefe Alanı Öğretmenleri 

5 Kur’an-ı Kerim’i Güzel 

Okuma Yarışması 

Seçmeli Kur’an-ı Kerim dersi alan öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim’i güzel 

okuma becerilerini geliştirmek,  özgüvenlerini artırmak, sosyal ve kültürel 

gelişimlerine katkıda bulunmak için Liseler ve Ortaokullar düzeyinde 

gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması etkinlikleri için 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü http://dinogretimi.meb.gov.tr/DKAB.aspx 

adresindeki uygulama kılavuzundan yararlanılacaktır. 

DKAB Öğretmenleri 

İmam Hatip Liseleri 

Üniversiteler 

Müftülükler 

6 Şehitlere Vefa 

Millî ve manevî değerlerimiz, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canını 

feda eden aziz şehitlerimize bir vefa borcu olarak çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirilir. Bu bağlamda, şehitlerimiz için Kur’an tilâveti programları 

yapılabilir. 15 Temmuz şehitleri ve milletimizin direniş destanını, şehitlik 

mertebelerini ve gazilik payesini işleyen konferans, söyleşi, fotoğraf 

sergileri, öğrenci panelleri ve şiir okuma programları icra edilir. Ayrıca 

hikâye, şiir, tiyatro, kısa film, karikatür, resim yarışmaları düzenlenebilir. 

Şehitlerimizin kabirleri ve aileleri ziyaret edilebilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Tarih Öğretmenler 

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri 

Üniversiteler 

7 
Kavramlar Panosu 

 Okulun sabit bir köşesinde veya koridorlarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

ile Din, Ahlak ve Değerler alnındaki derslerin öğretim programlarındaki 

temel kavramları tanıtmaya yönelik her hafta bir veya birkaç kavramın 

çeşitli yazılı ve görsel etkinliklerle işlendiği özgün kavram panoları 

DKAB Öğretmenleri 

Edebiyat Öğretmenleri 

Türkçe Öğretmenleri 

Kütüphaneler 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_Munazara.aspx
http://dinogretimi.meb.gov.tr/DKAB.aspx
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hazırlanır. 

8 Yaşayan Çınarlar 

Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde felsefe, bilim, sanat, spor, kültür ve 

edebiyat alanındaki başarılarıyla ve özgün çalışmalarıyla tanınmış şahıslar 

davet edilir ve öğrencilerle söyleşi gerçekleştirilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Üniversiteler 

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 

9 
Bilgi Yarışması 

Öğrencilerimizin öğrenme merakını teşvik etmek, bilgilerini 

pekiştirmelerini sağlamak ve özgüvenlerini geliştirmek için Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi ile Din, Ahlak ve Değerler alanındaki derslerin içeriğinden bilgi 

yarışması yapılır. 

DKAB Öğretmenleri 

10 Yeşil Çevre-Temiz Okul 

Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, yeşili korumak, okulu temiz tutmak 

bilinç ve kültürünün oluşması için çeşitli etkinlikler yapılır. Bu bağlamda 

ağaç dikme, okul bahçesini düzenleme ve çevre temizliği ile ilgili 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/ adresindeki “Bir Fidan Bin Gelecek” 

etkinliklerden yararlanılır. 

DKAB Öğretmenleri 

Coğrafya Öğretmenleri 

Biyoloji Öğretmenleri 

Fizik-Kimya Öğretmenleri 

Çevre İle İlgili Çalışmalar Yapan STK’lar 

Orman Bölge Müdürlükleri 

11 Görsel Sanatlar Sergisi 

Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarımızı tanıtmak, kültürel mirasımızı 

korumak ve geliştirmek, kabilyeti olan öğrencileri sanata teşvik etmek için 

hüsn-i hat, ebru, tezhip, minyatür, kaligrafi, resim, karikatür, karakalem 

çalışmaları, fotograf ve üç boyutlu çalışmalar, çinicilik gibi sanat dallarıyla 

ilgili sergiler açılır. Bu sanatların tanıtımına yönelik çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Resim Öğretmenleri 

Sanatla İlgilenen Kurumlar 

Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri 

12 Müze İle Eğitim 

Öğrencilerimizin ülkemizdeki ve şehirlerindeki tarihî ve kültürel dokuyu 

tanımaları, kültürel mirasımıza sahip çıkmalarında farkındalık oluşturmak 

için http://dinogretimi.meb.gov.tr/ adresindeki “Genç Kâşifler” uygulama 

kılavuzundan yararlanılarak etkinlikler yapılır.  

DKAB Öğretmenleri 

Tarih Öğretmenleri 

Felsefe Öğretmenleri 

Fen Bilimleri Öğretmenleri 

Sosyal Bilimler Öğretmenleri 

http://dinogretimi.meb.gov.tr/
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13 Gönül Coğrafyamız 

Ülkemize ve gönül coğrafyamıza dair duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, 

Türk-İslam medeniyetinin havzalarında bulunan ülkeleri, kadim şehirleri, 

Müslümanların ortak değeri olan mukaddes mâbedleri ve mekânlarla ilgili 

etkinlikler yapılır. Bu bağlamda http://dinogretimi.meb.gov.tr/ adresindeki 

“Kedim Şehirler-Mukaddes Mekanlar” etkinliklerinden yararlanılır. 

DKAB Öğretmenleri 

Tarih Öğretmenleri 

Coğrafya Öğretmenleri 

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri 

14 Yazan Kalemler 

Millî ve manevî değerlerimizle ilgili öğretim programları da dikkate 

alınarak özgün temalar belirlenir ve öğrenciler arasında şiir, öykü, hikaye, 

deneme, masal, kompozisyon, makale vb. yarışmalar düzenlenir.  Eserler, 

etkinlik sonunda kitaplaştırılabilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Edebiyat Öğretmenleri 
Türkçe Öğretmenleri 

Yazarlar 

15 Okuyan 7’ ler 

Öğrencilerimizin; okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, 
medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, kültürümüzün söz ve 
yazı varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; geleceğin kültür 
elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, 
arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi 
ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak için 
http://dinogretimi.meb.gov.tr/ adresindeki etkinlik kılavuzundan 
yararlanarak “Okuyan 7’ler” etkinliği gerçekleştirilir. 

DKAB Öğretmenleri 

Edebiyat Öğretmenleri 
Türkçe Öğretmenleri 

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri 
Felsefe Grubu Öğretmenleri 

Kütüphaneler 

16 
Vaktin Değeri 

En kıymetli sermayemiz zamanın ve bazen de içinde bulunulan zaman 

diliminin  öğrencilerimizde farkındalığını oluşturmak, zamanı etkin ve 

verimli şekilde değerlendirmeyi kavratmak için özgün etkinlikler yapılır. 

Ayrıca Ramazan ayı, kadir gecesi, kültürümüzde yeri olan gün ve gecelerin 

insan hayatındaki önemi ile ilgili farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır. 

DKAB Öğretmenleri 

Tarih Öğretmenleri 
Coğrafya Öğretmenleri 

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri 

Not: Yeni etkinlikler için   http://dkab.meb.gov.tr/Etkinlikler.aspx   adresinden yararlanılacaktır.

http://dinogretimi.meb.gov.tr/
http://dinogretimi.meb.gov.tr/
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