
YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZ MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAŞLATILAN "MESLEK LİSESİ 

ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ” 

 

ATAKENT İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi ile Atakent İMKB Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahalle ya 

da yakın mahallelerde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç 

durumdaki kişilerin; evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımların yapılması, hayatlarını 

kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da 

manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirlenen bir plan dâhilinde yerel 

imkânlarla yapılmasını amaçlamaktadır. 

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün “Meslek Lisesi 

Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında uygulanacak faaliyetler; 

• Anılarda kullanılmak üzere fotoğrafların çekilip albüm haline getirilmesi 

• Doğum ve evlilik yıldönümlerinde yemek ve pasta yapılması, hijyen ve gıda güvenliği 

eğitimi verilmesi, son kullanım tarihi geçmiş gıdaların kullanılmaması konusunda 

bilinçlendirme yapılması 

• Ailedeki yaşlı bireylerin anılarının bir yerde toplanıp yazılması, dolandırıcılıkla ilgili 

bilinçlendirme yapılması, fiziksel aktivite ve hareketlilik ile ilgili bilgilendirme 

yapılması 

• Aile eğitimi, kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıkllardan korunma ile ilgili bilgilerin 

verilmesi 

• Yardıma muhtaç ailelere okulda üretilen atkı, şal, bere gibi ürünlerin hediye edilmesi, 

kıyafetlerinin bakım ve onarımlarının yapılması 

 

 

 

 

 

 



ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

Okulumuzda Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında Sağlık İçin El Ele 

adlı proje yürütülmektedir. Okulumuzun bulunduğu mahallede yer alan aile fertlerine sağlıklı 

yaşam ile ilgili bilgi vermek amacıyla yürütülen proje doğrultusunda Müdür Yardımcımız Yeliz 

KARATAŞ, Sağlık Hizmetleri Alanı Öğretmenlerimiz Zeynep ÖZDEMİR, Cennet Tuğba ÇAYCI, 

Rabia Kamalı PEHLİVAN, Hindal ÇALIK 12/A sınıfı öğrencilerimiz ile aile ziyaretinde 

bulunmuştur. 

 



BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi ile Atakent İMKB Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahalle ya 

da yakın mahallelerde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç 

durumdaki kişilerin; evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımların yapılması, hayatlarını 

kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da 

manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirlenen bir plan dâhilinde yerel 

imkânlarla yapılmasını amaçlamaktadır. 

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün “Meslek Lisesi 

Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında uygulanacak faaliyetler; 

• Anılarda kullanılmak üzere fotoğrafların çekilip albüm haline getirilmesi 

• Doğum ve evlilik yıldönümlerinde yemek ve pasta yapılması, hijyen ve gıda güvenliği 

eğitimi verilmesi, son kullanım tarihi geçmiş gıdaların kullanılmaması konusunda 

bilinçlendirme yapılması 

• Ailedeki yaşlı bireylerin anılarının bir yerde toplanıp yazılması, dolandırıcılıkla ilgili 

bilinçlendirme yapılması, fiziksel aktivite ve hareketlilik ile ilgili bilgilendirme 

yapılması 

• Aile eğitimi, kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıkllardan korunma ile ilgili bilgilerin 

verilmesi 

• Yardıma muhtaç ailelere okulda üretilen atkı, şal, bere gibi ürünlerin hediye edilmesi, 

kıyafetlerinin bakım ve onarımlarının yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

"Gevher Nesibe Sağlık İçin Sizlerle" sloganı ile yola çıktığımız Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğünce başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulumuz öğrenci ve 

öğretmenleri ihtiyaç duyan ailelere yardım ve eğitime başladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARŞIYAKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

"Karşıyaka MTAL Mahallede" projesi kapsamında bu hafta Abdulrazzak Sayan isimli 

velimizin evine konuk olduk. Öğretmen ve öğrencilerimizle velimizin evinde önceden tespit 

ettiğimiz küçük onarımları ve bakım çalışmalarını yaptık. Okulumuzun mahallede tanıtılması, 

mahalle okul - veli bütünleşmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

Projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Velimize de 

misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz. 

 

 

 



KARŞIYAKA ORHAN ÇOBANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

Dünyadaki bütün insanların amacı mutlu olmaktır. Ancak mutlu olmak kadar mutlu 

etmekte son derece önemlidir. Fiziksel özelliklerdeki işlevselliğin yavaşlamasıyla birlikte 

sosyal hayattan yavaş yavaş çekilen ve kendini yalnız hissetmeye başlayan yaşlılarımızla 

yalnızlıklarını paylaşmak sohbet etmek, anılarını paylaşmak, güzel zaman geçirmelerini 

sağlayacak etkinlikler yaparak morallerini yükseltmek. Ayrıca öğrencilerimizin empati kurarak 

merhamet duygularının gelişmesine ve geçmişle günümüz arasında köprü vazifesi gören 

yaşlılarımızla vakit geçirip tecrübelerinden faydalanmaları birinci amacımızdır. 

Okul bahçesi ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarında ise öğrencilerimizin 

sorumluluk duygusu, çalışma disiplini, okula aitlik duygusu ve belirli bir kültürü 

oluşturmalarını sağlamak ayrıca ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları sayesinde 

okulumuza kalıcı, önümüzdeki yıllarda kullanılabilecek yeşil alanlar bırakmak ikinci 

amacımızdır. 

 

 


