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AMAÇ 

 Ramazan ayı vesilesiyle imam hatip okulları yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin

çevreleriyle güçlü ve etkili bir iletişim içinde olmasını sağlamak; bu ayın manevi havası

uygun, toplumumuzun birlik ve beraberliğine katkılar sağlayacak nitelikli çalışmalar

gerçekleştirmek.

 Okullar ile çevreleri arasında komşuluk âdâbı, kültürü ve hukukunu tesis etmek ve

geliştirmek.

 Öğrencilerin millî, manevî, ahlâkî, insanî değerleri edinmelerine; sosyal, kültürel, mesleki

yönden gelişmelerine katkıda bulunmak.

 Öğrencilerimizi yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluk duyan; yapıcı, üretken ve

verimli kişiler olarak yetiştirmek.

KAPSAM 

İmam hatip okullarında gerçekleştirilecek “Şehr-i Ramazan Okul Etkinlikleri” usul ve uygulama 

esaslarını kapsar. 

DAYANAK 

 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği

 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal 
Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği 

GENEL ESASLAR VE UYGULAMA AŞAMALARI 

1. Çalışmalar; “okul içi”, “çevre ve velilere yönelik okul dışı” ve “sosyal sorumluluk

faaliyetleri” olmak üzere üç kategoride planlanır.

2. Okul müdürlüklerince, öğrenci, öğretmen, yönetici, veliler, komşular, çevre ve topluma

yönelik uygun faaliyetler planlanır.

3. Ramazanayı ve oruç teması ile gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili okul internet sayfası gibi

uygun alanlarda duyuruları yapılır.

4. Okul çevresinde bulunan ev ve iş yerleri, hastaneler, çocuk sevgi evleri, huzurevi, ceza ve

ıslah evleri, şehit ve gazi yakınları, yetimler, engelliler, mülteciler ve köyleri ziyaret edilir.

Din görevlileri ile irtibata geçerek camilerde etkinlikler yapılır.
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5. Çalışmalar kapsamında; iftar programları, mukabele programları, konferans, sergi, okuma

programları, gezi ve incelemeler gibi sosyal, kültürel, sanatsal ve mesleki faaliyetler

düzenlenir.

6. Çalışmaların etkin, düzenli ve sağlıklı planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinde Türkiye

Diyanet Vakfı, il/ilçe müftülükleri, Kur’an kursları, Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Gençlik

ve Spor Müdürlükleri, okul aile birlikleri, koruma dernek/vakıfları, sivil toplum kuruluşları,

yerel yönetimler gibi paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanır.

ETKİNLİK VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ  

1. İftar ve sahur programlarında araştırmacı, akademisyen, yazar, fikir adamı, sanatçı, kanaat 

önderleri, rehber, uzman vb. kişilerle öğrenci, öğretmen, veli ve çevre buluşturulabilir.

2. Okul müdürlükleri pansiyon, bahçe, okul içi ve dışı uygun mekanlarda iftar sofrası kurabilir ve

“Okul Komşuları Etkinliği” bağlamında özellikle okullarımızın komşuları davet edilir.

3. Mesleki yarışmalarda başarılı olanlar başta olmak üzere öğrenciler, müftülüklerle işbirliği

halinde şehir merkezinde ve köylerde bulunan camilere, Kur’an kurslarına dağıtılarak

mukabele okuma, namaz kıldırma, kuran okuma, ezan okuma, vaaz gibi mesleki uygulamalara

katılımları sağlanabilir.

4. Pansiyonlu okullarda ve okul mescitlerinde mukabele okuma, vaaz, teravih namazı kılma vb.

Ramazan ayının manevi iklimini yaşatacak faaliyetler gerçekleştirilebilir.

5. Okullarımızda bulunan musiki korolarınca mevlid, naat, kaside, ilahi, tasavvuf musikisi

programları gerçekleştirilir.

6. Belediyeler tarafından gerçekleştirilen Ramazan veya iftar etkinliklerinde okul 

müdürlüklerince standlar oluşturulabilir ve etkin görevler alınabilir. Bu standlarda okulu 

tanıtan dergi, afiş, büroşür ve oruç vb. konularla ilgili bilgiler veren kitaplar ile helva, lokum, 

çay, kahve, şerbet vb. Ikramlar dağıtılabilir ve sohbetler gerçekleştirilebilir. Okula ait 

mehteran takımları varsa gösteri yapmaları sağlanabilir. Şiir ve musiki dinletileri

gerçekleştirilebilir.

7. Kadir gecesine özel merkezi camilerde programlar gerçekleştirilebilir.

8. Müftülükler, STK ve yerel yönetimler tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlanabilir.

9. Okullarda öğrenci ve öğretmen ziyaret grupları oluşturularak ihtiyaç sahibi ve fakir ailelerle

iftar yapılabilir.

10. Cenaze ve mevlid programlarına iştirak edilerek Kur’an ve dualar okunabilir.

11. Okul öğrencileri tarafından Ramazan günlüğü tutmaları ve bu ayda yaptıkları ibadet, iyilik, anı

vb. not alması sağlanabilir.

12. Okul içerisinde uygun alanlarda Ramazan ayı ve oruçla ilgili köşeler oluşturulabilir.




