
 

Ali Hasan Coşkun 
MTAL 

 

 sevgi evlerinde bulunan çocukları okulumuza davet 
ederek çocuk gelişimi bölümü öğrencilerimizle bir 
günlük oyun oyuncak faaliyeti gerçekleştirmek. 

 Beynam da  bulunan ve ihtiyaç sahibi olan 
anasınıfına kırtasiye ve oyuncak yardımda 
bulunulacak 

 İhtiyaç fazlası eşyaların ihtiyaç sahibi ne 

kavuşturulması. 

 Huzurevinde bulunan insanlara tiyatro gösterisi ve 

şiir dinletisi yapılacak. Karanfil ve küçük hediyeler 

sunulacak. 

Her öğrencinin ailesinden,mahallesinden yada 

okulundan herhangi birine satranç öğretilecek. 

 Şehit Bülent Albayrak İlkokulu na hikaye kitabı ve 

oyuncak yardımı yapılacak. Ayrıca 12. Sınıf grafik 

bölümü öğrencilerimiz okul duvarına grafiti 

süslemesi yapacak. 

 Fidan dikme etkinliği gerçekleştirilecektir. 

 Okul çevresinde bulunan ve tenis sporuna ilgi 

duyan engelli kişilerle masa oyunu oynanması. 

Ayrancı MTAL  

 Velilere Madde ve internet bağımlılığı semineri 

verilecektir 



 Ağaç dikimi/bakımı yapılacaktır. 

 23 Nisan haftasında ihtiyaç sahibi öğrenciler 

yararına Kermes düzenlenecektir. 

 Daha önce fizzy e katılan öğrenciler  tarafından 

Müzik şöleni olacaktır. 

 Okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrencilerden 10 kişi 

Tiyatroya götürülecek. 

 Kermesten elde edilen gelir ve 

öğretmenlerimizden yardım yapmak isteyenlerin  

katkılarıyla Ramazan paketi alarak Veli ziyaretleri 

yapılacaktır. 

 

Bahçelievler 
100.yil MTAL 

 

 Bilişim teknolojileri öğrencileri tarafından 

öğretmenleri gözetiminde yaşam hikayelerini 

dinleme kaleme alma. 

 Okula davet edilen ailelerimiz güzellik ve saç bakım 

hizmetleri alan öğrencileri tarafından tırnak ve saç 

bakımı yapılacaktır. Yiyecek içecek hizmetleri 

öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler ve 

sunumları ile okulumuzda ağırlanacaktır. 

 Ev kazalarını engellemek/riskleri belirlemek 

azaltmak ve doğal afetler ile ilgili aileleri 



bilinçlendirmek. 

 Öğrencilerin milli, insanî ve kültürel değerlerini 

geliştirmek için şehit aileleri ziyaret edilecektir. 

 Mahalle muhtarı tarafından belirlenen ihtiyaç 

sahibi aileler ile görüşülmesi, ailelere Türk Kızılay 

Ankara Şubesinden temin edilen erzak yardımının 

yapılması ve ev ortamının fiziki şartlarının gözden 

geçirilerek bakım yapılması. 

 Ziyaret edilen evde ,ev sahibinin ve kulüp 

öğrencileri tarafından davet edilen kişilere; kişisel 

bakım ve ikramlarda bulunulacak. Bilinçli tüketici 

nasıl olunur konusunda bilgi verilecek. 

Sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verilecek ve gıda 

yardımı yapılacaktır. 

 Mahalle muhtarı tarafından belirlenen 3 kişi ile 

birlikte tiyatro ya gitmek. 

Balgat MTAL  

 Yaşlılarımızı mutlu edecek gösteri ve sunumlar. 

 Küçük çaplı elektrik işleri 

 Cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli İnternet 

kullanımı, e-devlet hizmetleri, e-hizmetlerin 

kullanımı 

 Küçük çaplı mobilya tamiratı ve mobilya yapılarak 



hediye edilmesi 

 Sebze ve meyveler inin çekirdeklerin biriktirilerek 

uygun zamanda okul bahçesine dikilmesi ve ihtiyaç 

sahiplerine hediye edilmesi 

Lokman Hekim 

MTAL 

 

 Yaşlı hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler. 

Serçev MTAL  

 çevre sakinlerinden belirlenecek ailelere bahçe 

işlerinde yardımcı olunacaktır. 

 Sokak hayvanlarına temiz su , yiyecek gibi en temel 

ihtiyaçlarının karşılanması için geri dönüşüm 

malzemelerinden kuş yuvaları, su kapları yaparak 

ziyaret edilen aile ve yakın çevremizdeki site 

yöneticilerimize verilecektir. 

 

 
 
 

 


