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1.PROJENİN ADI:  Gönüller Yapmaya Geldik  

2.PROJENİN KONUSU: Sosyal ve toplumsal bağlarının güçlendirilmesi amacıyla , yaşlılara 

ve Engellilere karşı saygı ve vefa duygusunu geliştirmek, şehit ve gazilerimize 

minnettarlığımızı göstermek topluma ilişkin geleneksel değerlerin canlandırılmasını, 

sürdürülmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla okullardaki 

öğrencilerimizin bu aileleri ziyaret etmeleri öngörülmektedir.   

 

3. PROJE UYGULAMA YERİ VE YILI:   Proje İlimiz merkezindeki ekli listede ismi yazılan 

okullarda 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında uygulanacaktır. 

 

4.PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ:  

 

Sosyal toplumsal ve manevi bağların güçlendirilmesi için yaşlılara ve engellilere karşı saygı ve 

vefa duygusunu geliştirmek onları anlayabilme bilincini oluşturmak, Şehit ve Gazi ailelerimize 

millet ve devlet olarak minnettarlıklarımızı göstermek ve Devletimizin her zaman onların 

hizmetinde olduğunu hissettirmek amacıyla ilimiz Valisi Sayın Ahmet OKUR beyefendinin 

talimatı ve Uşak Valimiz Sayın Ahmet OKUR’ın kıymetli eşleri hanımefendi Hatice Nur 

OKUR’un himayesinde yürütülecektir. 

Yaşlıları ve engellilerimizi sahiplenerek toplum içindeki farkındalıklarını artırmak kurumsal 

bakım hizmetlerinin yüksek standartlarını halkımıza göstermek farklı yaş grupları ile iletişimi 

ve kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek Millet ve Devlet olgusu içerisinde şehitlik ve gazilik 

mertebelerinin yüceliğini seslendirmek ve ailelerimize asla yalnız olmadıklarını hissettirmek 

Toplumsal bağlarının güçlendirilmesi amacıyla Şehit ve Gazi Ailelerimiz ile yaşlılara 

ve engellilere karşı saygı ve vefa duygusunu geliştirmek, dezavantajlı bu gruplarımıza ve 

topluma ilişkin geleneksel değerlerin canlandırılmasını, sürdürülmesini ve sonraki kuşaklara 

aktarılmasını sağlamak. 

 

 

 

 



Köklü ve tarihi geleneklerden doğan, yardımlaşma ve dayanışma duygularına dayanan 

gönüllülük; insan davranışının en temel ve en eski ifade şekillerinden birisidir. Bu ifade şekliyle 

bireyler, içinde yaşadıkları topluma daha aktif olarak katılmakta ve diğerleri için önemli 

olduklarını hissetme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

 Bu ihtiyacın özünde; kişiler arası ilişkilerin olumlu ve yapıcı bir hal alması ve buna 

bağlı olarak kişilerin ve dolayısıyla toplumların refahını arttırma isteği bulunmaktadır. 

Gönüllülüğün olduğu yerde olumlu ve yapıcı iletişim nedeniyle sosyal bağlılık ve güven 

duyguları pekişmektedir 

Gönülden yaklaşımlar yoksulluk ve sağlık sorunları sonucu olarak ortaya çıkan sosyal 

dışlanmayı azaltmaktadır. Aynı zamanda gönüllülük; yaşlı ve engelli  gibi sıklıkla dışlanan veya 

unutulan nüfus gruplarının topluma dâhil olmasının bir yoludur. 

 Özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanan bu nüfus gruplarının topluma 

entegrasyonlarında gönüllülük bakış açısı ve gönüllü kişilerin gönülden davranışları önemli bir 

rolü bulunmaktadır.  

Ayrıca Şehit Ailelerimizin yalnızlık duygularına kapılmasına izin vermeden devlet 

organlarının tamamıyla onların yanında olduklarının çeşitli şekillerde hissetmelerini sağlamak 

ile Gazilerimizin topluma entegrasyonu sürecinde yaşayabilecekleri olumsuzlukları gidermek 

amacıyla gereken tüm imkanların kullanılması çok ama çok önemli toplumsal ve kamusal 

gerekliliktir. 

Şehit ve Gazi Ailelerimiz, yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımızı gönüllü öğretmen ve 

öğrencilerimiz tarafından ziyaret edilmesi yolu ile farklı insanlar tanımasına imkân sunan bu 

proje ile öğrencilerimizin sosyal sorumluluk duygularının gelişimine katkı sağlamak, toplumsal 

farkındalıklarını ve bilinç düzeylerini artırmak amaçlanmaktadır.  

 

 

5.PROJENİN ÇIKTILARI VE BEKLENEN SONUÇLAR:  

 

 Şehit ve Gazi Ailelerimizi yakından takip etmek ve onların her türlü sorunları ile fiilen ilgilenmek 

 Şehit ve Gazi Ailelerimizin çocukları ve eğitimleri ile ilgilenmek onların sosyal etkinlere 

katılımlarını sağlamak ve eğitimleri için her türlü takibi yaparak başarılı olmalarını sağlamak 

 Şehit ve Gazi Ailelerimizin sadece özel günlerde değil sürekli olarak hatırlandıklarını 

hissettirerek farkındalıklarının toplum içinde sürekli olarak canlı tutulmasını sağlamak 

 

 

 

 



   Aile ve toplumda yaşlılarımıza  ve engellilerimize karşı saygı ve vefa duygusunu geliştirmek. 

  Yaşlılarda ve engellilerimize meydana gelen fonksiyon kayıplarının sebep olan psikolojik arka 

planın etkisini hafifletmek 

  Aile ve toplum içinde yaşayan yaşlılarla ve engellilerimize ilişki kayıplarının yeni ilişkiler ve aktif 

uğraşları ikame ederek telafi edebilmenin umudunu aşılamak. 

  Toplumda yaşlıları ve engellilerimize sahiplenme duygusunu geliştirmek. 

   Yaşlılarımızı ve engellilerimize psikolojik olarak motive etmek. 

  Yaşlılarımızın duygusal tükenmişlikleri ile mücadele etmelerinde yardımcı olmak 

  Yaşlılardaki terk edilmişlik duygusunun etkisini hafifletmek. 

  Yaşlılardaki umutsuzluğa karşı benlik bütünlüğünü (fiziksel ve sosyal) sağlamak. 

  Yaşlılara ve engellilerimize karşı yapılan olumsuz davranışların önüne geçmek 

 Yaşlıların aile ilişkilerinin dinamiği olduğunun farkına vararak yeni çiftlerin kurdukları yuvanın 

ayrılmaz bir parçası olarak değer görmelerini sağlamak 

 

 

6. PROJENİN SÜRESİ VE UYGULAMA AŞAMALARI:  

 

2016-2017 öğretim yılında okul bulunan 15 mahallede 30 okulda olmak üzere 

okullar  mahallelerinde bulunan şehit ve gazi yakını, yaşlılar, engellileri ziyaret 

edeceklerdir. 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı için yapılan ziyaretlere ilişkin faaliyet 

raporu 2 Haziran  2017 Cuma gününe kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme Birimine göndereceklerdir. Ayrıca yapılan ziyaretlere ait fotoğraflar 

ziyaretten hemen sonra gonulleryapmayageldikusak@gmail.com adresine  mail 

atılacaktır. 

 

7. PROJENİN MALİYET ANALİZİ: Okullarımız mahallerinde varsa şehit yada 

gazi ailelerini yoksa yaşlı ve engellileri ziyaret edeceklerdir. Ziyaret esnasında 

öğrencilerin derslerde kendi emekleri ile hazırlamış oldukları küçük hediyeler 

götürülebilir. Bu yüzden proje için bir maliyet öngörülmemiştir. 
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