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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-90757378-821.99-67486904 03.01.2023
Konu : Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata 
               Dokunuyor Projesi

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi      :  a)  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
               b)  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların eğitim verdikleri alan ve dallarla örtüşen konularda, 
öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde, öncelikle okullarının bulunduğu mahallede, daha sonra ilçede ve ilde 
tespit ettikleri ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere maddi-manevi yardım ve destekte bulunmalarını sağlamak, 
bölgelerinde bulunan ana okullarını destekleyip  gözeterek toplum hizmeti kapsamında değerlendirilebilecek 
bilgilendirmelerin ve diğer çalışmaların belirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla yapılmasını sağlamak 
amacıyla, 2017 yılından itibaren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Meslek Lisesi 
Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi"nin kapsamı genişletilerek 2023 yılında da "Meslek Lisesi 
Öğrencileri Hayata Dokunuyor" şeklinde devam etmesi planlanmıştır.

Bu bağlamda; öğrencilerimizin sahip oldukları millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri 
geliştirmeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım etme, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik 
duygularını güçlendirmeleri, hoşgörülü, saygı ve sevgi dolu, meslek ve sanata duyarlı, başarılı bireyler olarak 
yetişmeleri, okula aidiyet duygularını geliştirmeleri, akademik ve sosyal başarılarını artırmaları hedeflenerek, 
ihtiyaç sahibi en az 10 aileye ulaşıp bölgelerinde bulunan ana okullarını destekleyip gözeterek Genel 
Müdürlüğümüze bağlı öğrencilerin öğrenim gördüğü alanlarda toplum hizmeti verebilmeleri için "Meslek Lisesi 
Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi"  Sosyal Etkinlik Uygulama Esasları hazırlanmıştır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde ilgi (a) ve (b) Yönetmelikler kapsamında hazırlanan söz 
konusu projenin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî 
Eğitimi'nin genel amaçlarına uygun olarak yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara uygun olacak 
şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere öncelikle ders 
saatleri dışında, zorunlu hâllerde ders saatleri içinde Ek'te yer alan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
"Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi" nin Sosyal Etkinlik Uygulama Esasları çerçevesinde 
yapılmasını olurlarınıza arz ederim.                                             
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