
Projenin Adı  HAYIRSEVER NESİLLER 

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

-Öğrencilere toplum konusunda duyarlılık kazandırmak.  

 -Düşük gelirli insanlara yardım etmenin toplumda yaşayan 

birey için bir sorumluluk oluşturduğunun farkına varıp 

üzerine düşeni yapma değeri kazandırmaktır. 

-Değerler eğitimi çerçevesinde yardımseverlik ahlakını 

edindirmek. 

-Hayırsever bir nesil inşa ederek toplumu koruyan 

gözetleyen insan grubu var etmektir. 

Projeyi Yürütecek Kişi ve 

Kurumlar  

AR-GE,  Milli Eğitime Bağlı Okullar, Bolu Belediyesi, 

Projenin Uygulama Adımları  

-Proje onayı alınır. 

-Proje katılacak ortaokullar belirlenir. 

-Yardımseverlik ile ilgili afişlerin hazırlanarak okul 

panolarına asılır. 

-Okulların belirlenen sınıfları ulaşım araçlarıyla Hayır 

Çarşısına götürülerek buranın yoksul insanlara hizmet veren 

bir kuruluş olduğu anlatılır. 

-Öğrenciler Hayır Çarşısında oradaki misafirlerle birlikte 

yemek yer. 

-Gezinin nihayetinde öğrencilerden kullanmadıkları kıyafet, 

oyuncak vs. gibi malzemelerin buraya bağışlanarak ihtiyaç 

sahibine teslim edilebileceği söylenir. 

-Öğrenciler diğer gün bağışlamak istediklerini getirip okul 

idaresine teslim eder. 

-Toplanan malzemeler Hayır Çarşısı çalışanları tarından 

gelip alınır ve Hayır Çarşısına bırakılır. 



 

Projenin Özeti  

Toplum olarak temel değerlerimizden olan yardımseverlik, 

bizleri daha insancıl olmaya ve hayatımızı anlamlı kılmaya 

yarayan temel taşlardandır.   

 

Maddi durumu iyi olan insanlar bu kuruluşlara üzerine 

ihtiyaç sahiplerinin alması için bağışlarını bırakırlar, 

ihtiyacı olan kişilerse bu kuruluşlar üzerinden ne kadar 

ihtiyacı varsa o kadar alırlar. 

 

Türk toplumu olarak geçmişten günümüze kadar uzanan 

yardımlaşma duygusu halen tam hızıyla sürdürülmekte, 

nerede bir afet, savaş yada kötü bir olay olsa uzaklığı, dili, 

dini, ırkı ne olursa olsun Türk yardım kuruluşlarını orada 

görüyoruz, sms ile yardım mesajları atıyor, gıda yardımı 

yapıyor, maddi ve manevi yardımlarda bulunuyoruz. 

Bu güzel değer yeni nesillerce kavranıp idarak edilmesi ve 

bu güzel davranışın  sürmesi için öğrenciler Hayır Çarşısına 

götürülerek kullanmadıkları malzemeleri bağışlamaları 

tavsiye edilir. 

Projenin Uygulanacağı Yer  
MEB’e bağlı okullar  

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  
22/10/2018 

07/06/2019 

Projenin Maliyeti  10.000 

Sürdürülebilirlik  
İyi sonuçlar elde edildiğinde projenin devam etmesi ön 

görülmektedir. 

Riskler  Proje öğrencilerde hedeflenen etkiyi göstermeyebilir. 

Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / 

Adresi / Tel  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 


