
MEB Kampüsü F Blok Beşevler/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Z.GEZER Şef
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 35 41
e-posta: dogm@meb.gov.tr Faks: (0 312) 223 85 76

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf545-4835-373f-a7be-d3ee kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 52532194/310/280686 11.01.2016
Konu: Türkiye Değer Ödülleri

..................VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bireyi, aileyi, yaşadığımız toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde
toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel
değerlerimizden olan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk,
adalet, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, duyarlı olma, adil olma, paylaşımcı olma
gibi kazanımlarımız en önemli referans kaynaklarımızdandır.

Eğitim sistemimiz öğrencilere; bilgi, beceri, tutum kazandırmanın yanında onların dengeli,
sağlıklı gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, temel ve insani değerleri kazanmış iyi insan, iyi
vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak görevini üstlenmiştir. Toplumsal hayatı oluşturan, insanları
birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki,
insani, sosyal, manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu
kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılmasında değerler eğitimi önem kazanmaktadır.

Değerler Eğitimi, toplumun tümünü ilgilendirdiğinden çok boyutlu olarak ele alınmalıdır.
Bu açıdan eğitimdeki tüm unsurların ve paydaşların ortak bir duyarlılık ve bilinçle hareket etmesi
gerekmektedir. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, değerlerimizle ilgili olarak öğrencilerimizin
yeterliliklerini arttırmak ve bunların davranışlarına yansımalarını sağlamak için çeşitli etkinlikler
yapılmaktadır.

Bu nedenle, öğrencilerimizin evrensel, milli ve manevi değerlerle donanımlarına katkı
sağlamak, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, yarışma etkinlikleri çerçevesinde üretilen
eserlerin ve Değer Ödülü kategorisinde başarılı örneklerin gündeme taşınarak öğrencilerde
motivasyon sağlamak amacıyla Bakanlığımız ve Ensar Vakfı arasında “Türkiye Değer Ödülleri”
protokolü imzalanmıştır.

Bu bağlamda, ekte gönderilen “Türkiye Değer Ödülleri Yarışmaları Şartname ve afişin
iliniz dâhilindeki tüm resmi/özel ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile bütün resmi/özel ortaöğretim
kurumlarına duyurulması, yarışma ile ilgili iş ve işlemlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
bünyesindeki Din Öğretim Birimlerince yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.
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