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Teşekkürler Anadolu Vakfı… 

 

Milli Eğitimin temel amaçları ve genel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizin 
ve ilimizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 
ikincisini düzenlediğimiz Eğitimin Yıldızları Projesine katılımın beklentilerimizi aşmış 
olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Doğru bir karar ve girişimle ortaya çıkan bu 
projenin her yıl artan bir katılımla büyüyeceği arzusu ile Eğitimin Yıldızları projesini 
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim adına gerçekleştirdiği projeler içinde 
geleneksel bir proje haline getirmek isteği ve arzusu içindeyiz.   

Eğitimin yıldızı olmak için bu yıl başvuran 395 kurum arasından seçim 
yapmakta çok zorlandık. Bizim için her kurumumuz birer yıldız. Ancak proje bize bir 
tane seçim yapmamızı söylüyordu. Biz de 18 Kategoride 18 kurum, kişi veya projeyi 
Samsun Eğitim yıldızı olarak seçtik.  

Eğitimin Yıldızları Projesi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılındaki yolculuğuna 
Ekim ayında başladı. Proje ekibi belirlendikten sonra ilk duyurular yapıldı. Açıklanan 
kategorilerde okullarımızdan başvuruların alınması süreci 21 Nisan 2016 tarihine 
kadar devam etti. 24-26 Nisan 2016 tarihleri arasında Valilik oluru ile belirlenen 
komisyonca değerlendirme yapılarak finale kalan okullarımız belirlendi. Projenin 
titizlikle sona erdirilmesi için ödün veremeyeceğimiz bir nokta da elbette objektif bakış 
açısının korunması idi. Bu nedenle değerlendirme sürecinin her aşamasında farklı bir 
ekip yer aldı. Yani finalistleri belirleyen komisyon yerine, finalist okullarımızın alan 
ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere yeni bir ekip oluşturuldu. Bu noktada özellikle 
belirmek zorundayız ki alan ziyaretleri sırasında gerçekten özveriyle çalışan, eğitimci 
sıfatını son noktasına kadar mesleğinde ve kişiliğinde taşıyan, tarihimize yön vermiş 
nice isimleri yetiştirmiş öğretmenler gibi, geleceğimize yön verecek nice nesilleri 
yetiştirecek öğretmenler kimliğinde Tolga CAN’ları, Samet BULUT’ları, Ahmet 
ÇİFTÇİ’leri bizzat tanımak bizler için onur vericiydi.  Yine objektiflikten ödün 
vermemek adına proje içinden oluşturulan yeni bir komisyon finalist okullardan 
gönderilen sunumları izleyerek kapalı puanlama sistemi ile puanladı ve kazananlar 
belirledi. Ve işte o gün. Çok az bir zaman sonra Eğitimin 18 kategorisinde belirlenen 
18 yıldız Samsun Eğitiminin semalarında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 
sayesinde  hak ettiği yeri buldu. 

Teşekkürler Anadolu Vakfı 
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Eğitimin Yıldızları Ödül Gecesinden 
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Biz öğretmenlerinizin en büyük amacı öğrencilerimizi Atatürk inkılap ve 
ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını milletini seven 
ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel 
ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getirmiş 
yurttaşlar olarak yetiştirmektir. 

Bu saydığımız işleri yapmak biz öğretmenlerin görevi olup çok değerli 
gençlerimizi yarınlara hazırlamanın pek kolay olmadığının bilinci ve duyarlılığı 
içindeyiz. Başöğretmen Atatürk’ün biz öğretmenlere emanet ettiği ‘Öğretmenler yeni 
nesil sizlerin eseri olacaktır’ özdeyişinden hareketle geleceğimizi emanet edeceğimiz 
gençlerimizi yarınlara nasıl hazırlayabiliriz; sorusunun cevabının iyi bir eğitim ve 
öğretimle mümkün olacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. 

Bir ülkenin kalkınması, ilerlemesi için en önemli adımlardan biri eğitime 
yapılacak olan yatırımlar ve getirilecek farklı bakış açılarıdır. 

Devletimizin 2023 vizyonunu ortaya koyduğu bu günlerde farklı bakış 
açılarına sahip olmak önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gençlerin birbirine saygılı olmaları, erdemli çalışma, eleştirel ve yapıcı 
düşünme, farklılıkları zenginlik olarak görme, birlikte üretebilme, kendini ve 
başkalarının yaptıklarını sorgulayabilme, hak mücadelesinde kararlı duruş sergileme 
ve güven sahibi olma 2023 vizyonun kritik eşiğidir. 

 Bütün bu düşünceler ışığında “bizler okulumuzda neler yapabiliriz” diye 
düşünürken Eğitimin Yıldızları projesiyle tanıştık. 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı… 

Eğitimin Yıldızları Projesi ödül törenindeyiz. Bu törende okulların yaptıkları 
çalışmaları görme fırsatımız oldu. Ve de bu çalışmaların nasıl onore edildiğine şahit 

olduk. Bundan çok etkilendik; açıkçası kıskanmadık da değil. Çünkü çok çalışan ve 
üreten, dinamik bir okul kadrosuna sahiptik. Bu proje içerisinde kesinlikle biz de 
olmalıyız diye düşündük. Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar çalışmaktan zevk 
almazlar. Ama bizim artık bir hedefimiz vardı ve çalışmaktan da büyük bir keyif ve tat 
alıyorduk. Böylece Eğitimin Yıldızları Projesi hikâyemiz başlamış oldu.  



 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı başladığında birlikte çalışabileceğimiz küçük 
bir ekip oluşturduk. Okulumuz bünyesinde yaptığımız tüm çalışmaları fotoğrafladık. 
Saat kavramını yitirerek okulumuzun en iyi olduğu alanları tanıtacak videolar 
hazırladık. Ve bu süreçte gördük ki iyi bir okulun sahip olabileceği pek çok şeye 
sahipmişiz aslında.  

Öncelikle katılacağımız formatları belirledik. Yarışmaya 10 kategoride 
katılmaya karar verdik. Her kategoriye ait formlar, videolar… hazırladık. Bazen 
gülerek bazen tartışarak… çokça yorularak… ama zevkle… ama sıcak bir aile 
ortamındaymış gibi.  

Heyecanlı bir bekleyiş neticesi 10 kategori içerisinden 

 -Yılın Spor Okulu 

 -Yılın Bilim Okulu 

 -Yılın Eğitim Ortamı 

 -Yılın Duyarlı Öğretmeni 

 -Yılın Duyarlı Öğrencisi  

Olmak üzere 5 dalda finale kaldık. Bu kadar çokça dalda finale kalmak ödül 
almak kadar bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Okulumuzun isminin Samsun eğitim 
camiasının toplu olarak bulunduğu bir salonda 5 kez telaffuz edilmesi tarif edilemez 
bir mutluluktu bizim için. Bizimle birlikte bu heyecanı yaşayan öğrencilerimizde bir 
farkındalık oluşturabilmek de bizi ayrıca mutlu etti.  

Yine heyecanlı ve gergin bir bekleme süreci…  

Ve nihayet ödül töreni…  

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen  Anadolu Vakfı ve 
sosyal Yardım Vakfı tarafından finanse edilen“Eğitimin Yıldızları” projesinin 
sonuçlarının açıklandığı ödül törenindeyiz. Eğitim camiasında çalışanların böylesine 
onore edildiğine çoğumuz ilk kez şahit oluyoruz. Müthiş duygulandık ve gururlandık. 

Gönülden çalışanların hiçbir maddi beklentisi olmadan neler yapabildiklerini gördük.  

Etkilendiğimiz o kadar çok sahne vardı ki törende!  

Bir kaymakamımızın kucağında çocuğu ile sahneye çıkıp öğretmenlik 
mesleğini yücelten yürekten duygu dolu ifadeleri… Bir anaokulu bünyesinde görev 
yapan arkadaşların “duyarlılık” göstererek cezaevinde bulunan çocuklara eğitim 
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vermek için gönüllü çalışmaları… Bir annenin ölen kızı adına okul yaptırıp tüm 
öğrencileri kendi evladı yerine koyması, aradan uzun bir zaman geçse de o okula hâlâ 
sahip çıkıyor olması… İmkânsızlıklar içindeki bir köy okulunda görev yapan öğretmen 
arkadaşın öğrencileri için inanılmaz gayreti…  

Bunlar ve bunlar gibi daha nice örnek… Dünyanın yalnızca kendi 
çıkarlarından ibaret olmadığını gösteren binlercesi…  

Hiçbirinin reklama ihtiyacı yok ama desteklenmeye ve takdir görmeye 
kesinlikle ihtiyacı var.  

Biz ödül töreninde bunu gördük. Küçük bir destekle neler yapılabileceğine 
şahit olduk. Tüm eğitim camiası adına ve de tabii ki kendi adımıza, okulumuz adına 
onurlandık, duygulandık, mutlu olduk.  

Bu meslekte belki de son zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey 
onurlandırılmak. Aslında bu bir lütuf da değil. Güzel bir farkındalık ifadesi sadece… 
Yapılmasa da isimsiz kahramanlar var güçleriyle yollarına devam edecekler şüphesiz. 

Tüm bu duygular içerisindeyken okulumuzun isminin geçtiği her dalda 
heyecanla birincinin açıklanmasını beklemek büyük bir keyifti. Her kategoride 
finalistler açıklanırken diğer okullardaki meslektaşlarımızdan “Yine mi sizin 
okulunuz?” ifadesini duymak da ayrı bir gururdu.  

Ve…  

“Yılın Eğitim Ortamı” dalında (ki öyleyiz, biz biliyorduk zaten; başkaları da 
öğrendi.) BİRİNCİYİZZ!!! 

Müthiş bir rahatlama, müthiş bir gurur, müthiş bir mutluluk… Kelimelerle 
anlatılacak gibi değil. 

Birinciyiz ama yetti mi? Yetmez ki! Daha nice birincilikler bekliyor bizi. Eğitim 
adına, geleceğimiz adına, ülkemiz adına, insanlık adına… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Emek çek sen, emek çek sen 

Boşa gitmez en küçüğü 

Az zahmetle emeklesen 

Boşa gitmez en küçüğü 

 

Öğretmenlik güzel bir iş 

Onda ağlayış ve gülüş 

Gece gündüz binlerce düş 

Boşa gitmez en küçüğü 

 

Böyle dedim çıktım yola 

Selam verdim sağa sola 

Çalışmalar hayır ola 

Boşa gitmez en küçüğü. 
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2014-2015 Eğitim Öğretim yılı sonlarıydı bir arkadaşımızın teşvikiyle Samsun 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün adını bilmediğim bir proje çalışmasının ödül törenine 
katıldık. Tören bir “Altın Portakal “ödül töreni havasında oldukça profesyonel 
hazırlanmış, ödül sahipleri çok mutlu, çalışmalar alkışlanıyor, başarılar onura 
ediliyordu. İçten içe iyi ki gelmişiz derken kendi aramızda bir yandan neden biz 
değildik ödül alan üstelik benzer çalışmaları okulumuzda yürütürken. Ve o dakika 
karar verdik uzun süreli olmasına rağmen hedef koyduk kendimize bizde “Eğitimin 
Yıldızları” arasında olmalıydık… 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılının başında yaptığımız kurul toplantısında 
sosyal kulüpler belirlenirken Okul Müdürümüzden Çevre Kulübünün kurulmasını  
rica  ettik. Gönüllü olarak okulumuzun çevre faaliyetleri ile ilgilenmek istediğimizi 
belirttik. Sağ olsunlar kabul ettiler. Osmangazi İmam Hatip Orta Okulu Çevre Kulübü 
olarak okul çevresinden faaliyetlerimize başlarken bir yandan da resmi yazıları takip 
edip “Eğitimin Yıldızları ”projesinin müracaatlarını takip ediyorduk.Böyle bir proje 
yokken de gönüllü çevreciler olarak çalışmalarımız vardı ama bu proje bize bir hedef 
oluşturdu ve hedefe ulaşmak için öğretmen ,öğrenci,veliler olarak canla başla 
çalışmaya başladık.Daha farklı neler yapabilirdik bir yandan farkındalık oluşturmaya 
çalışırken diğer yandan rakiplerimize nasıl fark atabilirizi düşünür olmuştuk. Kulüp 
öğrencilerinin dışına taşmış okul içerisinde bir  beyin fırtınası kendiliğinden 
oluşmuştu. 

Kulüp olarak yapabileceğimiz faaliyetleri sıraladık ve okul idaresi, öğretmenler 
ve öğrenciler nasıl bir bütün olup çalışabildiğimizi gördük. Öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimizin fikirleri, Okul Müdürümüz ve Müdür Yardımcımızın desteğiyle, 
daha da isteklenerek faaliyetlerimize devam ettik. Biz okul bahçemiz için Belediyeler 
ile görüşüp çiçek, fidan bulmaya çalışırken bir grup velimiz ve teknoloji tasarım 
öğretmenimiz öğrencilerimizi de alarak atıkları toplayarak onlardan okul koromuza 
kıyafet dikmeye başladılar. Havalar soğumaya başlayınca yine velimizin desteğini 
alarak kuş yuvalarımızı ağaçlarımıza astık.Çevre temizliğinin önce bireysel 
farkındalıkla başlayacağını düşünerek okulumuzda “Temizim Sağlıklıyım” projemizi 
yürüttük. Çevre korumanın bir yönünü değil her yönünü ele aldık “Su Kaşifi” 
projemizle su tasarrufunu doğal kaynaklarımızın sağlıklı kullanımını öğretmeye 
çalıştık. Yeşilliklerin dikimini, kuş yuvalarının asma işlemini tamamen öğrencilerimize 
yaparak bu bilinci kazanmalarını istedik. Doğa şarkılarımızla okul salonumuzda 



 

atıklardan yapılmış giysilerimizle dinletimizi yaptık. “Eğitimin Yıldızları ”projesinden 
haberdar oldukları için çocuklarımız tüm etkinliklerimizi bize bırakmadan görsellerini 
ve videolarını çekmişlerdi. Her ihtimale karşı Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerimiz birer 
fotoğrafçı, kameraman olmuş bu yükü sırtımızdan almışlardı sağ olsunlar. 
Kulübümüzde olmayan öğrencilerden oluşan bir 7.sınıfımızın tüm öğrencileri 
farkındalık yürüyüşü fikirleriyle geldiler. Hemen planlamasını yaptık izinlerimizi aldık 
56’lar da bir çok kişiyle röportajlar yaparak kutular içerisinde çocuklarımızın 
harçlıklarından aldıkları bitki tohumlarını kutularla süsleyerek röportaj sonrası hediye 
ettik. Elimizde çocuklarımızın hazırladığı dövizlerle dikkat çekmeye çalıştık.Başka bir 
7.sınıf şubemizin yine tüm sınıf katılımıyla sahilde atık toplama çalışmamızı 

gerçekleştirdik ve o sahilde birbirimize asla bu atıkları atan insanlar olmayacağız diye 
söz verdik. 

“Eğitimin Yıldızları” bizi iyice sarmış” Yılın Çevreci “ okulu ilan edilmek için 
sabırsızlanmaya başlamıştık.İlk üçte olduğumuz haberiyle kucaklaştık,çığlık attık ama 
gerginlik bitmedi 1. Olacağız inşallah diye dualara devam ediyorduk bir yandan.Bu 
projenin mimarlarına bir yandan bitsin artık diye söylenirken diğer yandan ne kadar 
faydalı işler yaptık sayelerinde diye bu heyecanlı bekleyişi yaşattıkları için de teşekkür 
ediyorduk.Ve gün geldi ödül törenine kulüp için çalışan 3 öğretmen ve Okul  
Müdürümüzle katıldık.Salon değişmişti ama o görsel şölen 5 kat büyümüş  giriş çıkış 
müziklerinden  tutunda ikramlara, fotoğraf çekinebileceğimiz stantlara kadar 
düşünülmüştü. Çalışan üreten tüm arkadaşlarımızın emeklerine sağlık demeden 
geçemeyiz.O fotoğraf alanı film galaları yapılırken ünlülerin önünde resim çekindiği 
stantlardan farksızdı. Ve o kategoriler birileri özellikle yapmış gibi “Çevreci Okulu “ 
sondan 3. Sıraya koymuştu.Ve okundu 3 arkadaş tek vücut olduk nefesimizi tuttuk  
emeklerimiz meyve vermiş sunucu arkadaşımız”  veeeeeeee yılın  çevreci okulu  
ilkadım Osmangaziimam  Hatip  Ortaokulu “demişti  bir anda kucaklaştık..Sahnede 
alkışlanmak kurum yetkilerimizin alkışlarını almak ayrıca okulumuza bir laptop 
kazandırmanın mutlulukla sahneden indik. İlk konuşma seneye kategorilerin birden 
fazlasına müracaat edelim oldu…Anadolu Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı, hedefe 
ulaşmamızda ”Eğitimin Yıldızları ”projesiyle  bize ivme kazandırdı. Emeği geçen bize 

bu güzel, tatlı heyecanları yaşatan tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkürler… 
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ŞEYHLER İLKOKULU 
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7 yıl önceydi… 

Yazdan kalma sıcak bir eylül gününde düştü yolumuz Şeyhler Köyüne… Sıcağı 
sıcak, soğuğu soğuktur buraların. Sıcaktan kavrulmuş otların, çatlamış toprakların 
arasından geçti yolumuz ve okula ulaştık. İşte burası bizim tarlamız. Ekeceğimiz, 
biçeceğimiz, öğrencilerimizi işleyeceğim yer burası… 

Ve öğrenciler, çocuklar, çocuklarım… 

Köyde erken büyür çocuklar, şehirde, ilçede yaşıtları parklarda , sokaklarda 

oyun oynarken , köyde ayağı yere basan her çocuğun işi vardır. Hayvan otlatır, civciv 
bakar, tarlaya gider, bulaşık yıkar, ev süpürür, çocuk bakar… 

Köyümüz ilçe merkezine 50 km, il merkezine 85 km uzaklıkta, kışın şartların 
çok zor olduğu, yolların kapandığı bir dağ köyüdür. Eşimle beraber okul lojmanına 
yerleşip, köyde kalmaya karar verdik. Ve başladık çocuklar, gençler, anneler-babalar 
için çalışmaya. Çünkü onlarında hakkı var akranları gibi eğlenmeye, eğlenerek 
öğrenmeye… 

Okul çocuklar ve köydeki diğer insanlar için tek sosyal alandır köylerde. 
İmkânsızlığın en yoğun olduğu bu köyde ders dışı zamanlarda sosyal, kültürel, sanat, 
spor ve müzik alanlarında birçok başarılı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı ders 
çıkışları, geceleri, haftasonları hatta yaz tatillerinde gerçekleştirdik. Hiçbir zaman okul 
ders saatleri gözetmedik. Bu köydeki insanlar bizim kocaman bir ailemiz oldu. 

Yapmış olduğumuz çalışmalarla amacımıza ulaştık ve köyde birbirine saygılı, 
sevgi dolu, birçok alanda kendini geliştirmiş nesiller yetiştirdik ve donanımlı bir 
şekilde ortaokula, liseye, üniversiteye gönderdik. 

İmkânsızlıklar içerisinde olan köyde, badminton, futbol, voleybol, satranç, 
dama, tangram gibi birçok alanda, malzeme temin ederek, öğrencilerimizi yetiştirdik. 
Örneğin kara tahtadan yaptığımız masa tenisi masası ve un çuvalından diktiğimiz file 
ile masa tenisi çalışması yaptırdığım çocuklarım geçen yıl ilçede derece alan tek okul 

olurken, bu yıl Masa Tenisi İl Şampiyonasında birçok özel okul ve büyük okulları 
yenerek, İl ikincisi oldu.4. sınıfta bulunan 4 öğrenci ile bu başarıyı elde ettik. 
Amacımız asla yüzlerce öğrenci arasından en iyisini seçmek değil, elimizdeki az 
sayıdaki öğrencileri ,farklı alanlarda en iyi yapmak oldu. Burada  yüzden fazla proje ve 
faaliyet gerçekleştirdik.  



 

 Köyde, okulda sinema günleri, yaz aylarında açık hava sinemaları, 
öğrencilerin kendi seslerinden şiir albümü kayıtları, tiyatro gösterileri, halkoyunları 
gösterileri, öğrencilerle ahşap yakma ile tablo yapma, kilim dokuma, kıl testere ile 
ahşap oymaları, tablo ve maket yapımı, geleneksel oyun ve oyuncaklarımıza yönelik 
çalışmalar, ahşap oyuncak yapımı, anasınıfı öğretmeni olmayan köy okulunda haftada 
3 gün ders dışı zamanlarda bütün malzemeler temin edilerek anasınıfı eğitimi, klasik 
müzik sanatçılarını okulumuza davet ederek, bu müziği ve müzik aletlerini 
öğrencilerimize tanıtmak, Tek Yürek İstiklal Projemiz, 2 saat uzaktaki il merkezinde 
bulunan huzurevine bütün okul gidilerek burada konser ve şiir dinletisi çalışmaları, 
Gönül fotoğrafçısı projesi ile daha önce hiç aile fotoğrafı olmayan insanlara 2000 civarı 

fotoğraf çekilip verilmesi, Öğrencilerim üşümesin projesi ile her yıl getirilen minibüs 
dolusu yardımlar, Kurbanımı Paylaşıyorum Kültürümü Yaşatıyorum Projesi, okul 
bahçesinin ve çevrelerinin ağaçlandırılması, öğrencilerle beraber yapılan kuş 
yemliklerinin birçok yere asılması, okula su arıtma cihazı, köydeki 150 kişiye okuma 
yazma kursları açarak, gelemeyenlerin evlerine giderek, bütün köyün okur-yazar 
olmalarının sağlanması, köy halkına bir sağlık kuruluşu gibi ilkyardım faaliyetleri, Kız 
çocuklarının okula gönderilmesi konulu seminerler, Yılın İlk Meyveleri sınıfımızda, 
Yurdun dört bir yanından getirilen kitaplarla oluşturulan kütüphane, merkeze uzak 
köy okulunda internet bankacılığı kullanılarak, köy halkının fatura ödemeleri, 
askerdeki oğluna para gönderme, fax v.b gibi ihtiyaçların giderilmesi, Atatürk Yolunda 
Milli Mücadele Ve Kurtuluşumuz Projesi ile köydeki bütün bayanları 130 kişiyi 
Samsun a götürerek buradaki tarihi görerek yaşattık. Ve bunun gibi yüzlerce proje 
yazdık ve uyguladık. Okulumuzun kapıları gece geç saatlere kadar sadece 
öğrencilerimize değil, köyün gençlerine, köy halkına açılarak onlara hizmet ettik. 

Bir gün okula gelen yazı ile, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ‘nın böyle 
bir proje yaptığını öğrendik. Bu projenin metnini okuyunca çok heyecanlandık, 
sevindik. Çünkü çalışmalarımızı göstermek için bu bir şanstı. Yapmış olduğumuz 
çalışmalarla bu projeye katılmayı ve şansımızı denemeyi düşündük.  Başvurumuzdan 
sonra proje yürütme kurulu görevlileri bu uzak köy okulumuza kadar geldiler. Onların 
o kadar yol kat edip, buraya geleceklerini hiç düşünmemiştik. Onları okulumuzda 

görmek bizi kat kat sevindirdi. Çünkü yıllardır burada çok büyük çalışmalar yaptık, 
başarılar elde ettik ama hiç ziyaretçimiz olmamıştı. İlk zamanlar yüzden fazla öğrencisi 
olan okulumuzda, başlayan yoğun göçle beraber, öğrenci sayısı azalmıştı. Bunun için 
okulumuz bu yıl sonu itibarı ile kapanacaktı. Eğer bu proje olmasaydı, bütün bu 
çalışmalarımız, başarılarımız, öğrencilerimizin emekleri, okulun kapanan  kapılarının 
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ardında kalacaktı. Ancak köyümüze alan ziyaretine gelen yetkililere, çalışmalarımızı 
anlatma fırsatı bulduk. Öğrencilerimiz maharetlerini gösterdiler. 

Eğitim Yıldızları Projesi finaline kaldığımızı, okula gelen yazı ile öğrendik ve 
kazananların açıklanacağı, ödül törenine davet edildik. Buraya davet edilmek bile bize 
çok büyük mutluluk yaşattı. Muhteşem bir organizasyonun yapıldığı final töreninde 
yerimizi aldık. Organizasyon, müzikler, gösteri videolarının mükemmelliği ile kusursuz 
bir program hazırlanmıştı. Kendi kategorimiz olan yılın Eğitim uygulaması Okulu 

gelince kalbimiz yerinden çıkacak gibiydi. Bu kategorideki diğer adaylarda büyük 
çalışmalar yapmış, merkez okullardı. Ve kazanan Şeyhler İlkokulu açıklanınca 
gözyaşlarımızı tutamadık. Çalışmalarımızın videosu yayınlandıktan sonra, ödül töreni 
için sahneye davet edildik. Hayatımızın en anlamlı anlarından biriydi. 

Bu proje bize yapılan hiçbir iyiliğin, iyi çalışmanın boşa gitmeyeceğini birkez 
daha kanıtladı. Yıllardır yaptığımız çalışmalar, okulun kapanan karanlık kapıları 
ardında kalmadan, gün yüzüne çıktı. Bizi, öğrencilerimizi, velilerimizi gururlandırdı. 
Daha güzel çalışmalar yapmak için teşvik etti. 

Eğitimin gizli kahramanlarını ödüllendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfına teşekkürü borç bilirim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUŞKAYASI İLKOKULU 
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Kuşkayası ilk-ortaokulu SAMSUN 19 Mayıs ilçesine bağlı şirin bir okul.  

Eğitimin Yıldızları projesiyle 2015 yılında tanıştım .Akabinde Anadolu 
Eğitim Ve Sosyal Yarım Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 

düzenlenen Sosyal Girişimcilik eğitimine katılarak kafamızda oluşan projeleri 
şekillendirmeye başladım. İl adım okulumuzun eksik yönleri belirlemekti.Okul 
aidat duygusu…Buradan yola çıktım ve ekibimle sosyal okul projesi dalında 

çalışmalara başladım. 

Okul aidiyet duygusu bir okulun başarıya gidebilmesi için izlenecek 
stratejilerin zeminini hazırlar. Bireyler okullarında bu duygu sayesinde bireysel 
kazanç ve reklamdan ziyade okulun kazancını ve reklamını ön planda tutarlar. 

Bu bilinçle okulun reklamının yapılması, okul öğrencilerinin üst öğrenimdeki 
bireylerle ortak çalışmalar yapabilmesi, öğretmen ve velilerin bölgede, ilçede ve 

şehir genelinde profesyonel bir şekilde seslerini duyurmaları bu aidiyet 
duygusunun kazanılmasına yol açacağı düşünülmüştür. Bu düşüncenin 
gerçekleşmesinde en iyi yöntemin basın yayın organı hazırlamak olduğu 

kararlaştırılmış ve okul dergisi olan “KUŞKAYASI EĞİTİM VE BİLİM DERGİSİ” 
yayım hayatına geçmesi sağlanmıştır. 

Bu dergi üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile okul öğrencilerinin beraber 

hazırladıkları bilimsel yayınların yayımlanması, yörenin tanıtılması ve okul 
reklamının yapılması ile öğrenci, veli, öğretmen ve yöre halkının tamamının 
okulumuza karşı olumlu düşünceler gerçekleştirmesini hedeflemiştir. 

Okul dergimiz şimdiye kadar dört sayı yayımlamıştır. Her sayının 

sonunda anketler uygulanmıştır. Elde edilen veriler tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

Tablo 1: Okul Dergisinin Memnuniyet Anket Sonuçları 

1. Okul dergisinin basım kalitesini nasıl buldunuz? 

 

1. Yayım 2. Yayım 3.Yayım 4. Yayım 

Güzel  70% 82% 95% 99% 

Geliştirilebilir  20% 18% 5% 1% 

Kötü 10% 0 0 0 

1. Okul dergisinin içerik kalitesini nasıl buldunuz? 

 

1. Yayım 2. Yayım 3.Yayım 4. Yayım 

Güzel  80% 75% 90% 99% 

Geliştirilebilir  15% 15% 5% 1% 

Kötü 5% 10% 5% 0 

 

Tablo 1’de gösterildiği gibi okul dergisinin her sayısının 
yayımlanmasından sonra memnuniyet dereceleri sürekli artmıştır. Nitekim ilk 

2 sayı beyaz kağıt renkli iken diğer sayılar kuşe kağıt olmuş ve sayfa sayısı 
artırılmıştır. Aşağıda okul dergisinin ilk dört sayısının kapak fotoğrafları 
verilmektedir. 

Tablo 2: Okul Dergisinin İlk Dört Sayısının Kapak Fotoğrafları 

1. Sayı 2. Sayı 3. Sayı 4. Sayı 
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Okul dergisinin ikinci sayısından sonra okulun sesi ilgili tüm yerlere 
ulaşmış ve Samsun geneli yapılan “Eğitimin Yıldızları” projesinde “YILIN 
SOSYAL PROJE OKULU” olarak finale çıkmıştır (2014-2015 Eğitim Öğretim 

Sezonu).  

Bu başarı ile okulumuz çevresi tarafında göz önünde bulundurulmuş ve 
her zaman bahsi geçen okul olmuştur. Şu anda okulumuzun tüm çalışanları, 

öğrenciler ve veliler olmak üzere herkes okulumuza yoğun ilgi göstermektedir. 
Böylelikle okul aidiyet duygusunun güçlendiği tespit edilmiştir. Okul aidiyet 
duygusunun sağlanmasının yanı sıra okulun akademik anlamda önemli bir 

başarısının olmaması da yürüttüğümüz diğer bir çalışmadır. 

YILIN AKADEMİK OKULU 

Okulun bir köy okulu olması, şimdiye kadar yeteri öğretmenlerinin 
olmaması öğrenci veli ve okul arasındaki iletişimin iyileştirilmemesi gibi 

sebeplerden dolayı şimdiye kadar akademik anlamda önemli bir başarısına 
rastlanmamaktadır. 

Akademik başarı, bireyin özgüven duygusu ile orantılıdır. Bireyin 

kendini değerli hissetmesi ve okul-veli-toplumun gibi unsurların kendisine ilgi 
göstermesi ile bu duygunun güçlendiği ve böylelikle başarının arttığı bir çok 
bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Söz konusu nedenlerden dolayı 

öğrencilerimizin akademik başarılarının artışı için çeşitli planlamalar yaparak, 
yürüterek ve sonuçlarını değerlendirip dönüt sağlayarak mutlu sonuca 
ulaşabilmeyi hedeflenmiştir. 

Yapılan planlamaların ilkinde öğrenci ve velileri ile sıkı bir iletişime 

geçilmiştir. Her öğrenci velisi dönemde iki defa olmak üzere ziyaret edilmiştir 
(okul taşıma merkezli, yedi farklı köyden öğrenci almakta yakın-uzak fark 

koymadan veli ziyaretleri tamamlanmıştır). Veli ziyaretlerinin hepsinde genel 
rehberlik faaliyetleri yapılsa da ilk ziyaretler, çocuk psikolojisi, ders çalışma 
yöntemleri ve iletişim üzerine olmuşken sonraki ziyaretler genelde dönüt 

amaçlı, sonuçların değerlendirilmesine yönelik yapılmıştır. Öğrenciler ve 



 

öğretmenler ayda bir defa geziye götürülmüştür. Öyle ki samsun civarında 
gezilmedik yer ve katılmadık program kalmamıştır. Hafta sonları 

öğretmenlerimiz gönüllü olarak yaklaşık 40 km yol kat ederek okula çıkmış ve 
tam gün kurs yapmışlardır. Düzenli ve dönütlü bir takip ile denemeler, koçluk 

sistemi ve sportif faaliyetler yapılmıştır. 

Sonuç olarak okul tarihinde ilk defa iki öğrencisini fen lisesine 
kazandırmış ve genel olarak ta ilçe ikincisi olmuştur. Bu başarı il tarafından 
“Eğitimin Yıldızları” projesinde “YILIN AKADEMİK OKULU” olarak finale 

çıkmayı fark edecek kadar etkili olmuştur (2015-2016 Eğitim Öğretim Sezonu).  

Aşağıda öğrencilerle yapılan bazı etkinliklerden kareler bulunmaktadır. 

 
Sinif Yemekleri                                                           Veli Ziyaretleri 

Amatör Tiyatroya Katılım                             Yeni Fidanlarımız 

 



   

 

26  Sosyal Girişimcilik ve Proje Döngüsü Eğitimi / SAMSUN 

 

İngilizce Eğitimimiz                                                        Pİ Günü Çalışmalarımız 

 

 

Sportif Çalışmalarımız 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAFRA ANADOLU LİSESİ 
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Eğitimin Yıldızları projesi, beni proje yapan öğretmenler için öncelikle 
teşvik edici bir yarış olması açısından heyecanlandırdı. Ülkemizde sivil toplum 
çalışmalarına öncülük etmesi açısından çok önemliydi. Tüm öğretmenlere 

vereceği heyecan ile toplumsal duyarlılık çalışmalarına hareket getirmesiyle 
olağanüstü bir değere sahipti benim için.  

Ülkemiz açısından da değerli bir gelişme. Ödüllendirileceğimi de tahmin 

etmiştim. Ödülü bekliyordum. Başarılı olmanın gururunu duydum. 
Çalışmalarım, benim bir yaşam tarzım. Her faaliyetimin arkasından doyumsuz 
bir mutluk yaşıyorum. O, benim en büyük ödülüm oluyor. Bu çalışmalarımın 

ödüllendirilmesi bende, projelerimi daha geniş kesimlere duyurma ve 
yaygınlaştırma fırsatını yakalama şansını artırdığını düşününce, 

heyecanlanıyorum ve o fırsatları yakalamaya çalışıyorum. Bu, bende yepyeni 
bir motivasyon yaratıyor. 

Öğretmenlik görevinin sadece branş bilgilerini aktarmak olmadığı 
bilinciyle, öğrencilerimin gelecekteki hayatlarında duyarlı, aktif ve toplumsal 

sorumluluklarının bilincinde ve üstün meziyetli bireyler olmaları için görev 
yaptığım okullarda bir çok proje ve etkinlikler yapmaktayım. 

Tüm çalışmalarımı, öğrencilerim ve  aileleriyle birlikte yürütmekteyim. 

Aşağıdaki projeler, 2014-2015-2016 eğitim ve öğretim yıllarında  görev yaptığım 
okullarda yürüttüğüm  ve yürütmekte  olduğum projelerdir. Öğrencilerimle 
yaptığım sayısız proje ve  faaliyetlerin bir kaçının ve hedeflerinin özeti 

aşağıdadır. 

1-Kadına Şiddete  ve Çocuk Gelinlere  Hayır Projesi: 6 yıldır   25 Kasım 
kadına yönelik şiddete karşı uluslararası  mücadele günü ve 8 Mart Dünya 

kadınlar  günü tarihlerinde, kadına uygulanan  şiddete ve çocuk yaşta 
evliliklere, dolayısıyla çocuk  gelinlere dikkat çekmek amacıyla sokak tiyatroları 
ve gösteriler yaparak öğrencilerde şiddete karşı vicdani tepki oluşturmak 

amaçlanmıştır. Yaptığım  bu proje, sadece bir kez yapılan bir etkinlik değil ,6 
yıldır sürdürülmekte olduğum  bir projedir. 



 

2-Yıldızımsın Öğretmenim: İlçemizde görev yapmış ve yapmakta olan ve 
öğrencilerin hayatlarında iz bırakan başarılı öğretmenlerin mesleki 

motivasyonlarını canlı tutmak ve fedakarca çalışmalarını taktir etmek amacıyla 
9.sınıf öğrencilerimize anket uygulayıp öğretmenlerimizin isimlerini belirledik. 

İlçe dışına tayin olmuş öğretmenlerimize başarı ve teşekkür belgeleri 
gönderilmiş, ilçe içinde bulunan öğretmenlerimize ise anı ve çalışmalarını 
anlattıkları sinevizyon gösterimi ile belgeleri yemekli bir toplantıda takdim 

edilmiştir Konu yerel ve ulusal basında da gündeme gelmiştir.  

3-Çanlar Kimin İçin Çalıyor (Çevre Projesi):21.yüzyılın global çevre 
felaketleriyle karşı karşıya olduğu bilincini yaygınlaştırmak için 10 yıldır 
yüzlerce öğrencinin katılımıyla müzikal sokak tiyatroları, çevre gazetesi ve fidan 

dağıtımı ile hem öğrenciler hem de ilçe halkı bilinçlendirilmiştir. Yerel ve ulusal 
yazılı ve görsel basında yayınlanarak bilinç çemberi genişletilmiştir. 

4-Bir Karne Bir Fidan Projesi:Bu proje ile Öğrencilerin gelecek 

yaşamlarında doğaya karşı duyarlılığını, fidan dikmenin önemini  ve yaşam 
boyu hep fidan dikme alışkanlığını kazandırmak amaçlanmıştır.18 yıldır 
aralıksız her karne töreninde öğrencilere karnesiyle birlikte fidan verilerek 

onları ağaçlandırma sevgisiyle kucaklaştırdım. Her eğitim ve öğretim yılının ilk 
yarısında karne ile birlikte çeşitli görsel ve sesli afişlerle, öğrencilerimize ağaç 

dikmenin önemi vurgulanmakta. Hediyenin en güzelinin fidan olduğu vurgusu 
yapılarak, doğa tahribatına ve azalan ormanlara karşı farkındalık 
geliştirilmektedir. 

5-Engellilerle Empati Projesi: Engelli derneklerinin de bir üyesi olarak 

onların yaşam hikâyelerini öğrencilerime ve çevreme aktarmayı önemli bir 
sosyal görev olarak gördüm. Öğrencilerimin ve toplumun kendilerinden daha 

güçsüz ve beceri yetenekleri kısıtlı insanları birebir empati kurarak 
tanımalarını amaçladım. 

 Engellilerle El Ele projemde öğrencilerimi engelli insanlarımızla söyleşi 
ve etkinliklerde buluşturarak empati duygularını geliştirdim. 

Meslek sahibi olan aralarında avukat,öğretmen,müzisyen hatta doktor 

görme engellilerle kariyer sempozyumları yaparak   tüm engellerine rağmen 
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yaşamlarında nasıl başarıya ulaştıklarını öğrencilerime anlatarak  onların 
özgüven ve başarı motivasyonlarını artırmayı hedefledim.  

Bafra Sakatlar Derneği ve Bafra  Görme Engelliler derneği üyesi olan bir 

öğretmen olarak, öğrencilerin ve toplumun bedensel ve görme engellilere olan 
farkındalığını geliştirmek adına hem okulumda hem de ilçe meydanında sayısız  
etkinlikler ve projeler yaptım. 

5 Ekim beyaz baston gününde öğrencilerle beyaz baston kullanarak ve 

göz bantları takarak görme engellilerin yaşadıkları zorlukları topluma 
yansıtmışlar ve basın açıklaması yaparak basında da yer alarak farkındalığın 
gelişmesine katkı sunmuşlardır.  

6-Okulda engelli köşesi Projesi: Okulumuzun giriş katında engelliler 
köşesi oluşturdum. Bu sayede öğrencilerimin ve okulumuzu ziyaret eden 
velilerin engellilere karşı hassasiyetlerinin sürekliliğini sağladım.  

7-Organ Bağışında Gençlerle El Ele Projesi:25 bin vatandaşımızın organ 

nakli beklediği ve her yıl 2500 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği ülkemizde 
bu sorunu kökten çözebilecek bir projeye başladım. Bir öğretmen olarak sahip 

olduğum öğrenci ve veli kaynaklarını bu projeye yönlendirerek bu sorunu 
çözebileceğime kanaat getirdim. Bu heyecanla önce öğrencilerime bu projeyle 
ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yaptım. Çocuklarının isteklerine karşı çok 

hassas olduklarını bildiğim velilerini de öğrencilerim vasıtasıyla bu konunun 
içine çektim. Öncelikle öğrencilerim gönüllü olarak organ bağışında bulundular 
ve bağış kartlarını veli ve yakınlarına götürdüler. İkinci etapta müftülükle 

işbirliği yaparak cami avlularında stantlar kurduk ve Cuma günleri organ bağış 
hutbesi verdik. Üçüncü etapta ise hastanelerde ve yoğun insan kitlelerinin 

bulunduğu noktalarda organ bağış stantları kurduk. 

Sonuç: 8 aylık çalışma sonucunda 800 organ bağışı toplandı. Kısa bir 
sürede bu yaygın çalışma ilçe halkının dikkatini çekti ve insanlarımız 
kendiliğinden sağlık ilçe müdürlüğüne giderek organ bağışlarında bulundular. 



 

Projenin bir gelecek ayağı organ bağışını ülke çapında 
yaygınlaştırmaktır. Kaymakamlık öncülüğünde öncelikle ilçede belirlenen 10 

pilot ortaöğretim okulunda görev yapan öğretmenlerle çalışmanın detaylı 
paylaşımı yapılmaya karar verilerek bu birikimi önce illimize daha sonra 

Türkiye nin diğer illerine Milli Eğitim Bakanlığı ile yaygınlaştırmaktır.(Organ 
Bağışında Okullarlarla El Ele Projesi)   

7-Koridorda Kütüphane Projesi: Okul kütüphanesindeki kitapları okul 
koridorlarına taşıdık. Bu sayede sürekli kitaplarla karşılaşan öğrencilerin 

okuma oranları %30 arttı. 

İstedikleri kitabı hiçbir aracı olmadan almaları öğrencilerde özgüven  ve 
sorumluluk duygusunu geliştirdi. Okulumuzu ziyaret edenler ise koridorda 

kitaplarla tanıştılar 

8-İlçemin Gönüllü Rehberiyim Projesi: Bafra, tarihi ve turistik birçok 
güzelliği içeresinde bulunduran Karatenizin en büyük ilçesi. Fakat Kuş Cenneti 
ve Kaya mezarları gibi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçenin, 

turizm bilgi merkezinin olmaması ve ilçeyi yabancı dilde tanıtacak donanımlı 
insanların olmaması öğrencilerin bu projede görev alarak bu eksik alanın 

farkındalığını geliştirdi. Yaptığım bu proje öğrencilerin hem yaşadıkları ilçeyi iyi 
tanımalarını hem de okulda edindikleri yabancı dil bilgisini teorikten pratiğe 
dökerek geliştirmeyi ve dolayısıyla ilçede yabancı lisan öğrenmeye de katkı 

sunmayı amaçlamaktadır. 

9-Okulda sinema Günleri Projesi: Okulların kapanacağı son haftalar 
öğrencilerin devamsızlığının en çok olduğu günlerdir. Yazılılar olmuş ve notlar 
sisteme girilmiştir. Öğrencilerin son hafta bile olsa okula devamlılığını 

sağlamayı amaçlayan bu proje ile eğitici ve sosyal mesaj veren filmler için 1 
hafta önce afişler hazırlanıp, seansları, hangi gün hangi filmlerin hangi 

saatlerde gösterileceği duyurulup, izlemek isteyen öğrencilerin isimleri 
izleyecekler bölümüne kaydediliyor. Böylelikle bir hafta öncesinden 
bilgilendirilmeye başlanan öğrenciler,  gösterime giriyorlar. İsimlerini yazmayı 

unutan öğrenciler, gösterim saatinde kapıda açılan listeye ismini ekleyerek 
filmi izleyebiliyor. Böylelikle o saatte gösterilen filmi, kimlerin izlediğini ve ne 
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kadar izleyicinin olduğunu saptayabiliyoruz. Gösterimden sonra, her film için 
açılan deftere de duygu ve düşüncelerini yazabiliyorlar. Yaklaşık 300 
öğrencimiz böylelikle filmi izlemek için okula gelmiş ve olumlu yönde mesajlarla 

donatılmışlardır. 

10-Geri Dönüşümün Öncüleri Projesi  Bir ton kağıt 17 yetişkin ağacın 
kesilmesi demek.O yuvasını geri istiyor sloganı taşıyan projeyle hem 

öğrencilerde geri dönüşüm duyarlılığını oluşturmak hem de her öğrenciye 
verilen kitapların sene sonu toplanarak sorumluluk duygusunu ve sonuç 
olarak 65 yetişkin ağacın kurtarılmasını hedefleyen bu proje   elde edilen geri 

dönüşüm ücreti ile de okulda ihtiyacı olan öğrencilere burs verilmesini de 
kapsıyor. Oldukça etkili bir afiş tasarımı da olan bu proje, Nisan ayında 

başlamıştır. 

11-Hayallerini Uçurt Projesi: Bu proje öğrencilerin dersin 
yoğunluğundan kurtulup, en çok eksik olduğumuz düşünme ve yeni şeyler 
ortaya çıkarmayı hedefleyen dizayn ve uçurtma uçurma çalışmasıdır. 

Öğrenciler en güzel veya farklı dizayn edilmiş uçurtma ve en yükseğe çıkan 
uçurtma kategorilerinde yarışacaklardır. Bu projeyle öğrencilerin hem dersin 

stresinden kurtulmaları hem de yeni ve farklı şeyler üretmeyi 
hedeflenmektedir. Unutulmamalıdır ki” Mutlu insan başarılı insandır. 

12-Haydi Meyve Çekirdekler i Toprağa  Projesi ile yaz boyunca 
yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini öğrencilerimizle ormanlara dikerek, hem 

ormanların çeşitlenmesine hem de öğrencilerin çevreye karşı sorumluluk 
bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. 

13-Sorumluluktur benim adım Başarı Soyadım Projesi: 

Bu proje ile öğrencilere çeşitli sorumluklar vererek (örneğin her gün 

sınıflarını süpürmek ve silmek,çiçekleri sulamak,akvaryumdaki balıklara yem 
vermek ve ders çalışma planları edinme) düzenli çalışmalarını takip esasına 
dayalıdır.  



 

14- Orada bir köy var uzakta... Projesi (Orada bir köy var uzakta, 
gitmezsek görmezsek o köy bizim değildir projesi)Uzak köy okullarındaki 

öğrencilere girecekleri sınavlarla ilgili doküman, kitaplar, kırtasiye malzemeleri, 
diş fırçası ve diş macunu götürerek unutulmadıkları hissini vermek aynı 

zamanda okulun gitardan, bağlamaya ve yan flüte oluşan mini müzik 
orkestrasıyla öğrencilere moral konserleri vererek müzik aletlerine karşı 
ilgilerini artırmak amaçlanmıştır.7 yıl önce başlayan proje hala devam 

etmektedir.  

15- Alo Kan Arıyorum Projesi: İlçede anons yaparak kan arama yerine 
sistemli bir yöntemle kan bulmayı amaçlayan bir proje. Anket çalışmaları 
neticesinde acil bir durumda kan verebilecek gönüllülerden oluşacak bir veri 

tabanı ile  kan bulmada daha sistematik ve hızlı olmayı ve anonsla oluşan  
gürültü kirliliğini önlemeyi amaçlayan bir projemdir..  

16- Lösevle El Ele Haydi Bir Şarkı da Sen Söyle: Öğrencilerimi ve 

toplumu her geçen gün artan lösemi hastalığına ve bu hastalıkla mücadele 
eden insanlara karşı toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktayım. 

Öğrenciler, 11 Şubat 2015  tarihinde toplumda infial yaratan Özgecan 

isimli üniversite öğrencisinin hunharca katledilmesine karşı vicdani bir tepki 
oluşturuldu ve öğrencilerimle okulda basın açıklaması yaptım.  

13 Mayıs 2014 tarihinde yüzlerce maden işçisinin ölümünden duyulan 
üzüntüyü yüreklerinde hissederek okullarında soma şehitleri için anma töreni 

düzenlemişlerdir. 

6 Mayıs 2015 tarihinde Eskişehirli bir üniversite öğrencisi bir kediyi 
işkence yaparak öldürmesini de öğrencilerimle protesto ettim. Bununla ilgili 

öğrencilerimle okulda bir etkinlik düzenleyerek kamuoyuna duyduğumuz 
vicdani rahatsızlığı da duyurduk. 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının eğitim yıldızları projesiyle 
farkedildim. Evet onure edildim güzeldi ama farkedilmek başka… Yaptığım tüm 

projeleri artık farkettirebildim. Öğretmenliğimin başından beri amaçladığım ve 
inandığım tüm projelerim ve ben taçlandırıldım. Teşekkür ederim Samsun İl 
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Milli Eğitim Müdürlüğü, teşekkür ederim Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANİK BELEDİYE EVLERİ ANAOKULU 
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Eğitimin sadece okulda derse girip çıkmaktan ibaret olduğunu 
düşünmeyen her zaman farklı bir şeyler yapılabileceğine inanan insanların fark 
edilerek ödüllendirilmesi fikri oldukça heyecan verici oldu. Eğitim için 

yapacağımız bir çalışmayla bu yıldızlar arasında en güzel şekilde yer almanın 
gerekli olduğunu düşündüm. Yapılabilecek o kadar çok şey vardı ki aslında 

eğitime ve hayata dair… Çocuğun  olduğu her yerde eğitim fikrini düşünerek 
yola çıktık. Ve bize bu yolda yoldaş olan onlarca gönlü güzel insan oldu. 
Birlikte çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Yaptığınız işe çok emek verdiğinizi 

biliyorsunuz da emek verdiğinizi insanların görüp göremeyeceğini 
bilemiyorsunuz. Onlarca güzel çalışma arasında fark edilmek yaptığınız işin 

güzelliği kadar önemliydi aslında. 

Final günü o heyecanı yaşamak için salona geldiğimde  çalışmalar tek 
tek yayınlanıp herkes ödülünü almaya başlayınca; bu sahneye çıkıp ödül 
alamasak da yaptığımızı herkes görsün, izlesin yeter dedim içimden. Çünkü 

gerçekten güzel şeyler yaptığımıza inandım hep. Yılın sosyal proje okulu 
alanında okulumuzun adını duyar duymaz derin bir nefes aldım. Ardından 

hazırladığımız video yayınlanırken etrafımızdaki insanlara baktım. Arka 
sıralardan “vay be, helal olsun!” dediklerini duydum. O an yaşadığım 
mutluluğu anlatamam! Sadece projeye dahil olanlar değil, bütün herkes güzel 

bir şeyler yaptığımızı biliyordu artık. Sahneye çıkıp gerçekten yürekten 
alkışlayan insanların önünde ödül almak ve o yıldızlardan biri olmak gerçekten 
çok onur vericiydi. Bazen ucunda hiçbir ödül olmasa da sadece yaptığınız 

çalışmanın, gösterdiğiniz çabanın görülmesi ve takdir edilmesi en büyük haz 
bence. 

İşte bize ödülü getiren projemiz “Neşeli Duvarlar” 

Çocuk, bir uçurtmanın peşinde de çocuktur, bir duvarın ardında 

da… 

Ama bilemez o duvarın ardındaki ılık meltemi, 

Koklayamamıştır daha hanımeli çiçeğini iliklerine çeke çeke,  



 

Sadece annesinin anlattığı masallarda hayal eder hiç görmediği kırları,  
çiçekleri…  

Parmaklıkları kendisine oyuncak yapmış bir çocuğun çok daha 

fazlasına hakkı vardı elbette. İşte bu yüzden cezaevinin soğuk duvarlarını 
neşeli duvarlara dönüştürmek ve sıcacık gülüşler yaratmak için hemen 

çalışmalara başladık. Küçücük bir odadan büyük mutluluklar yaratabilmenin 
heyecanını yaşadık günlerce… 

Cezaevini oyuncaklarla yüreğimizi sevgiyle doldurup umut dolu 
gülüşlere kucak açtık…Sınıfları en lüks malzemelerle donatsanız da sevgi dolu 

bir öğretmen olmadan hiçbir anlam ifade etmezdi yaptıklarınız.  

Birçok insan cezaevinin yanından bile geçmek istemezken onlarca 
öğretmen burada eğitim vermek için gönüllü oldu. Uzak yakın demeden bir tek 

çocuk için bile onca yolu gelerek soğuk duvarları neşeli duvarları dönüştüren 
öğretmenlerle birlikte birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Şiirler 
öğrendik, şarkılar söyledik, anneler gününe hazırlandık… Anne parmaklıklar 

ardında da olsa en değişmez vasıftır annelik.  Parmaklıklar ardında anneler 
günü çok farklı anlamlar kazandı bizim için… 

Her günün sonunda çocuklar boynu bükük bir şekilde koğuşa, bizse 

içimiz buruk bir şekilde evlerimize döndük. “Ne olur biraz daha kal 
öğretmenim!” sözü günlerce kulaklarımızda çınladı…Şimdi soruyorum size: 

Anne kokusuna hasret büyümek mi zor, yoksa parmaklıklar ardında 
özgürlüğe hasret büyümek mi…? 

Çalışmamızı takdir edip bizi ödüllendiren ve geniş ktlelere yaymamızı 

sağlayan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım vakfına sonsuz teşekkürler. 
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HALİDE EDİP ADIVAR ANAOKULU 
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 “Eğitimin Yıldızları” Projesini Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
gönderdiği resmi yazı ve web sitelerindeki duyurularından öğrendik. Bu 
projenin Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile yürütülüyor 

olması da bizi ayrıca heyecanlandırdı. Çünkü bu vakfın birçok seminerine 
katıldık ve çok faydalandık. 

 Müdürlüğün web sitesinde yayınlanan başvuru kılavuzunu 

arkadaşlarla okuduk ve hangi kategoride başvuru yapabiliriz diyerek okul 
bünyesinde yapılan faaliyetlerimizin hepsini gözden geçirdik ve “Veli Katılımı” 
kategorisinde başvuru yapmayı kararlaştırdık. Planlamamızı yaptık. Yapılan 

etkinlikleri kategorilere ayırdık. Öğretmenlerimizin yaptıkları Aile Ziyaretleri, 
sınıf içi aile katılımları, ailelerle birlikte yapılan projeler, sosyal etkinlikler ve 

alan gezilerini içeren fotoğraflarından seçerek cd oluşturdular. Başvuru formu 
ve cd İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan değerlendirme sonucu 
başvuru yapan 20 okul arasından ilk üçe girdik. Daha sonra bizden 3 

dakikalık, yaptığımız veli uygulamalarını anlatan bir video hazırlamamız 
istendi. Videoyu okulumuz öğretmeninin seslendirmesiyle hazırladık. Videonun 

bir köşesinde işaret dili ile konuşanları anlatan işitme engelliler öğretmeninin 
görüntüsü yer aldı. 

 Sınıf içinde ve dışında yapmış olduğumuz çalışmaları gösterme 
fırsatı bulma, paydaşlarımızla, meslektaşlarımızla,  bunları paylaşacak olma 

düşüncesi bizi  hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti. 

 Halide Edip Adıvar Anaokulu ailesi olarak ailenin eğitimin ayrılmaz 
bir parçası olduğunun bilinciyle hareket ederek aileyi her zaman eğitimin içine 

kattık. Çocuğun mutlu ve başarılı bir birey olması için olumlu tutum ve 
davranışlarını geliştirmek için kısaca çocuğu hayata hazırlamak için yapılan 
tüm etkinlikler çocukların her alanda gelişimlerine katkı sağlamıştır. Bu 

etkinliklerin aileyle birlikte yapılmasıda olumlu etkiyi arttırıcı en önemli faktör 
olmuştur. 



 

 Bunun yanında ailelerin eğitimin içine katılması okul öncesi eğitim 
hakkında bilgi sahibi olmalarını, okul öncesi eğitime bakış açılarını olumlu 

yönde etkileyecek farkındalık yaratmıştır. 

 Aynı zamanda çocuğuna zaman yetersizliğinden vakit ayıramayan 
ailelerin hissettikleri suçluluk duygularını bir nebze olsun azaltmaya yardımcı 

olduk. Çocuklarını tanımalarında, onlara olan davranış ve tutumlarında 
yapılan hataları fark etmeleri konusunda yol göstermiş olduk. Kısaca hep 
birlikte en doğruyu, en güzeli ve en faydalı olanı yapmaya çalıştık. 

 Okulumuzdan dört öğretmen ve müdürümüzle birlikte ödül 

törenine katıldık. 

 Her ödül töreni heyecan vericidir.  Verilen emeğin karşılığının 
alındığı yer. Tabi ki dilimize pelesenk olmuş şekilde önemli olan yarışmaktı 

ama ………… 

 İnsanoğlu doğası gereği kazanmak emeklerinin karşılığını görmek 
ister. 

 Bizlerde heyecan içinde aday okulların gösterilmesini izlerken bir 
taraftan da kalbimiz küt küt atıyordu. 

 Hadi hadi hadi ………….. hadi Halide Edip Adıvar anons edin. 

 Ve mutlu son. Yılın veli uygulamaları okulu Halide Edip Adıvar 
Anaokulu. 

 İşte verilen emeğin, özverinin, birlik ve beraberliğin sonucu. 
Teşekkürler Anadolu Eğitim Ve Sosyal Yardım vakfı. 
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TÜLAY BAŞARAN ANADOLU LİSESİ 
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 ‘’Sihirli Eller Projesi’’ 

Dünyanın oluşumundan beri başkalaşım devam ediyor. Bu bazen 
doğada bazense biz insanlarda oluyor. Bir insanın gelişiminde, değişiminde 

yaşadıklarının çok önemli olduğunu düşünmüşümdür hep. Bizim hikâyemizde 
böyle bir ihtiyaçtan, oluşan fikirden ilham aldı. 

Proje nedir? Pek bildiğim bir konu değildi doğrusu ya. Hani bir şeyi 
merak ederiz de nasıl yapılacağını, nerden başlanacağını, ne üretebileceğini ve 

sonuçlarını bilemezsiniz ya o haldeydim. Önümüzde sadece bir fikir vardı. bu 
fikirden nasıl yararlanırız, ne üretebiliriz?  

İşte o zamanlardan birinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Eğitim 

ve Sosyal Yardım Vakfı’nı birlikte organize ettiği eğitimde kendimi buldum. 
Eğitimden sonra İnsan neyi anlıyor sonra biliyor musunuz? Güvenilir bir ekip 
oluşturulduğunda ve istekli öğrencileri bulup paylaşımı çoğunluğa yayınca 

fikirlerin vücut kazandığını. 

İnsanlarda duyarlılığın var olduğunu biliyoruz zaten. Yine 
öğrencilerimizin katıldığı “Sosyal girişimci öğrenciler “ öğrencilerimizin katıldığı 

bir platformda duyarlılık ve girişimi nasıl şekillenebilir diye düşündük. 

Bizler bir grup öğretmen ve istekli bir grup öğrenciyle başladık fikri 
büyütmeye bir şekilde yardımlaşmayı ve paylaşımı, farkındalığı ortaya 
çıkartabilirdik. isteğimiz ‘kendi tarzımızda bir duyarlılık alt yapısı oluşturmaktı. 

Oluşturduğumuz ekiple çalışmalara başladık.  

Sonra bolca toplanmaya başladık. Fikirler uçuşuyordu. Gözlerimizde 

heyecan ve benim katkım ne olur telaşı vardı. 

Ortaya çıkabilecek şeyler şimdiden bize heyecan katmıştı. 

Bizim okulumuz daha önce bu tarzda bir proje oluşturma konusunda 
pek istekli olmayan ve ders başarısını ön plana alan bir kurumdur. Bu bir süre 

sonra başka okullar yapıyor biz niye yapamıyoruz niye üretemiyoruzun 



 

çaresizliğine dönüşmüştü. Bize artılarının farkında olmaktan çoktan 
vazgeçilmişti. 

İl ar-ge biriminde eğitimin Yıldızları proje danışmanıyla iletişime geçtik 

önce. Ona danıştık ne yapabiliriz diye. İçimizdeki coşkuyu, fikirlerimizi ve 
üretme aşkımızı anlattık.ve birlikte yol haritamızı oluşturduk. Bir lokomotif 

şart bu durumlarda, bizim lokomotif rehberlik servisimiz olarak bendim 
herhâlde. Projeye katılmaya karar verdiğimizde  çok heyecanlandığımızı 
hatırlıyorum çocuklarla ve öğretmen arkadaşlarımızla. 

Projeyi araştırmaya başladık’ ’ne isteniyor, neyi  nasıl yapmalıyız’’ diye… 

Aklıma geldikçe hala heyecanlanıyorum. 

Yapılan toplantılardan sonra görev paylaşımları yapıldı ve iletişimlere 

geçildi. Milli Eğitim Ar-ge’yle ve destek verilecek olan okulların idarecileriyle, 
öğretmenleriyle görüşülmeye başlandı. Gözümüzün önünde şekillenen bir 

organizasyon vardı bizler onun parçalarıydık. Sonra sınıflar gezildi ve inanılmaz 
bir sayıya ulaşıldı bizim içinokulun ¾ projeye istekliydi. Bir de anket 
hazırladım rehberlik servisi olarak öğrencilerimize sorduk hangi alanlarda 

katılmak, paylaşmak isterler diye. Katılım müthişti. 

Sıra hazırlanması düşünülen konular ve faaliyetlere gelmişti. Almanca 
öğretmenimiz Ülkü hanım ilçedeki uzak bir ilkokulla(ortaokulu da vardı ana 

sınıfı da)i görüşmeleri yaptı. Bu çalışmaya bizim öğrencilerimizden 228 öğrenci 
katıldı. Okul müdüründen öğrencilerin yaşları ve cinsiyetleri alındı. Hediye 
kutularının yaşları vardı, cinsiyetleri vardı, hediye ve şekerleri vardı, sadece 

isimleri yoktu Yolculuk için izinler çıkarıldı, otobüs tutuldu. Görevli 22 öğrenci 
ve5 öğretmeni  ile köy okuluna götürdük hediyelerimizi. Sevgiyle karşılandık. 

İçinden ne çıkacağı belli olmayan sürpriz kutular öğrencilerimiz tarafından köy 
çocuklarına dağıtıldı. Kiminden oyuncak çıktı kiminden pantolon kazak 
atkıkiminden abla ve abiler tarafından yazılmış mektup çıktı kiminden 

fotoğraf. Sizi düşünüyoruz ve sizlerin farkındayız yazan. Öğrencilerimizi hiç 
öyle heyecanlı  ve özel bir şeyin parçası gibi görmemiştik. Göz yaşlarını 
tutamayan ,gizlice ağlayan öğrencilerimiz ,görülmeye değerdi. Tülay Başaran 

Anadolu lisesi olarak gururlu bir günümüzdü. 



   

 

46  Sosyal Girişimcilik ve Proje Döngüsü Eğitimi / SAMSUN 

Sonrasında bizim öğrencilerimize de mektup karşılılıkları geldi. Doğrusu 
ya o da gurur vericiydi ne diyeyim şimdi. Bir şeylerin farkına varmışlardı bir 
şeyleri değiştirmişlerdi herkesin gözünde. 

Projenin ivmesi bu basamaktan sonra hareketlendi. O arada  eğitimin 
yıldızları projesine başvurumuzu yapmıştık. Sürekli bir şeyler eksik deniyordu. 
Heyecanda var tabi bazı şeyleri atlıyorduk. En mükemmel haline geldi 

diyorduk. Hooop başka bir eksik ortaya çıkıyordu. Format ne gerektiriyorsa 
yapmaya çalışırken en başta bahsettiğim başkalaşım oluşmaya başladı bende, 
çevremdekilerin yüzünde ve gözlerinde. Beni heyecanım ayakta tutuyordu. 

Sürekli olarak projeyi ve basamakları konuşuyorduk. O arada bir proje daha 
oluşmaya başladı. Ondan ayrıca bahsedeceğim. 

Projenin diğer basamakları ,aradığımız okullarda ve okul müdürleri ya 

da personelinde heyecan  mutluluğa sebep oluyordu. Çevremizde farkında bile 
olmadığımız bir sürü okulu mercek altına aldık. 

Çok da yakın olmayan bir okula düştü yolumuz bu sefer. Okulun 
koridor duvarlarına eğitici görseller yapmaya karar vermiştik. Gittik yerinde 

inceledik. Nereye hangi eğitici görsel yapılmalı, konulara göre mi ya da derslere 
göre mi. Ayrıca görselleri kendi öğrencilerimiz çizip geliştirdi. Öğrencilerimizin 

de yeteneklerinin gün yüzüne çıkması için paha biçilemezdi. Gördüğünüz gibi 
hem faydalı olmaya çalıştığımız okul öğrencileri hem de kendi  okul öğretmen-
öğrencilerimize yarıyordu bu çalışmalar. Görseller power point şeklinde 

duvarlara yansıtılıp yine seçilmiş öğrenciler tarafından çizilip boyandı. Yine mi 
gurur ?evetttt 

Sonraki basamak hayatta başarılı olmak ve ne olacaklarını, kim 

olacaklarını çok fazla düşünen öğrencilerimize bir ışık gibiydi. Kendileri dışında 
birilerinin farkına varmış ve hayatlarına dokunmuşlardı. Biz öğretmenlerde bile 
müthiş bir heyecan ve ruhen yükselme, bir ışık girmişti içimize sanki 

rutinimizden çıkmıştık ve artık başka şeyler söylüyordu ruhumuz, sözlerimiz. 



 

3.basamakta başka bir köy okulunu seçtik. Pek tercih edilmeyen uzak 
yerleri seçiyorduk özellikle. Müzik öğretmenimiz Nuray hanımla vücut 

perküsyonu ve ritim çalgısına yöneldik. Seçtiği gönüllü bir grup öğrenciyle 
provalar yapıldı. İletişime geçilen okul da sevgiyle karşılandık. Alınan çok 

sayıdaki plastik bardak ve içine konan mercimek taneleriyle bizim 
öğrencilerimiz köy çocuklarına harmanlandı. Ortamda müzik çalıyor ,ablalar 
abiler küçüklere vücut perküsyonu yaptırıyordu. Ellerinde beraber yaptıkları 

ritim çalgılarıyla dans ediyor okul bahçesinin bayram yerine çeviriyorlardı. 
Projeye dahil ettiğimiz öğrencilerimiz teşekkür edip bizlere sarılıyorlardı. 
Götürdüğümüz öğrenciler 9.sınıf öğrencilerimizdi, dönüşte başkalaşım 

yaşanıyordu bile. 

Sessizce çıkılan yolculuk yol boyu şarkılara ve kahkahaya ev sahipliği 
yapıyordu. Öğrencilerimiz okulumuzun bahçesine muzaffer bir edayla girerken 

müzik öğretmenimizde gözler dolmuştu. Bir teşekkürde karşılıklı birbirimize 
ettik gülerek. 

Son basamak yatılı bölge okulundaydı. Anaokulu çocuklarının materyal 
ve oyuncakları eksik diye duymuş öğretmenimiz ve bizim  çocuklar ‘’el atalım’’ 

diye gönüllü oldular. Biz de daha iyi bir final olabilir mi dedik. Yine bir grup 
öğrenci ve 3 öğretmenle çıktık yola. Öğrenciler heyecanlı biz daha heyecanlı ve 

buruk. Gitmeden anaokulu öğrencilerine hediyeler alındı. Bizi sarılarak ve 
alkışlayarak karşılayan küçümenler karşısında bizimkiler hem şaşırdı hem 
utandı belki biraz da hüzünlendi. Şahsen ben öyle hissettim. Düşünsenize 

birileri onları düşünmüş gelmiş bi de hediye getirmişler. Bizlere yaptıkları 
süslü kıyafetleriyle ve sevimli, ciddi danslarıyla çok eğlendik birlikte. Hediyeler 

verildi birer ikişer ve oyunla başladı açık havada. Bizlerde oyunlara katıldık 
.Bizimkilere de iyi geldi.Malum zamane çocukları dışarda zaman geçiremiyor 
oyun oynamak nerdeee. 

Bu süreç devam ederken eğitim yıldızlarında finale kaldığımız öğrendik. 

Yine bir heyecan bastı bizi. Tüm süreç boyunca insanlarla tanışıldı, kalplere 
dokunuldu, keyifli zamanlar geçirildi. Kendileri dışında insanların olduğunu ve 
farkındalık adına yapılan tüm güzel işler iki taraf içinde kazan kazandı bence. 
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Yapabilme, ortaya bir ürün çıkarabilme öğrencilerimizin kazancıydı. 
Beraber çalıştılar, organize oldular, fark yarattılar, yolculuk ettiler. Dersler 
dışında bir şeyler paylaşmak bize de iyi geldi. 

Mezun öğrencilerim arayıp nasıl yaptığımızı soruyorlar. Başka 
okullardan arkadaşlarım arayıp ipucu istiyorlar proje yapmaya dair. İlginç tabi 
benim için. Sosyal Girişimcilik eğitimine katılmadan önce  ben de öyleydim.  

Öğrenme ve başkalaşım devam ediyor. Yaptığımız tüm çalışmalar sosyal 

medyada da paylaşılarak farkındalığın yayılması umudumuz. 

Ödül törenine davet edilince içim kıpır kıpır oldu. Törene tüm ekip 
arkadaşlarımla katıldık. Bilgisayar öğretmenimizin başarılı çalışmaları 

hepimizin takdirini toplamıştı. Yanımızda 3 öğrencimizde vardı. Hatta yılın 
eğitim gönüllüsü alanında eğitim yıldızlarına aday olan okulumuzun Olcay 
annesi de yanımızdaydı. 

Sıraya yerleştik ve heyecanla beklemeye başladık. Kategorimiz gelince 

nefeslerimizi tuttuk. Sonra adımız okundu ve ayaktaydık. Herkeste bir 
inanamama hali. Ben çok umutluydum ve herkese şık olalım dedim. Bana 

güldüler çünkü hiç başarı beklentimiz olmamıştı. Başarı kucağımıza düştü. 
Sahneye çağrıldık ,hep beraber sahnedeydik. Ödülümüze sarıldık. Birbirimize  
sarıldık. Aldık okula götürdük. Bir kaç gün sonra okulumuzda eğlence vardı ve 

proje öğretmenleri tüm öğrencilere kendilerini alkışlattılar. İki proje, iki 
birincilik ödülü, tek okul, tek ekip ,bu da bizim başkalaşım hikayemiz. Seneye 
yeni fikirlerle yeniden.  

                                                                                                    
H.Özlem ÖZLER KOLUKISA 

TÜLAY BAŞARAN ANADOLU LİSESİ 

PSİKOLOJİK  DANIŞMAN-REHBER ÖĞRETMEN 

 



 

Bizim öncelikli amacımız öğrencilerimizde farkındalığı arttırmak, 
duyarlılığı sağlamaktı. Nasıl birşeyler yapabileceğimizi, sınıf rehber öğretmeni 

olduğum 11. sınıflarla tartışmaya başladık. Çok geçmeden, sınıfın tamamının 
heyecan ve coşkuyla kabul ettiği ve daha sonra eğitimin yıldızlarına 

başvuracağımız projenin ilk aşamasını oluşturduk. Ve sonra çığ gibi büyüdük.  
Ödül beklentimiz hiç olmadı ancak ödül törenine davet edildiğimizi, hele bir de 
iki alanda ödüle aday olduğumuzu öğrendiğimde heyecanım büyüktü. Biz 

öğretmenler, yaptığımız projelerden inanılmaz keyif alırken, öğrencilerimiz, 
yardımlaşmanın ve empatinin doruğuna ulaşırken zaten ödüllendirildiğimizi 
sanıyorduk. Ancak yaptıklarımız bir de başkaları tarafından fark edilip, iki 

alanda ödüle layık görüldüğümüzdeki mutluluğumu burada ifade etmem çok 
zor.  

Ödüllerimizle okulumuza döndüğümüzde 500'e yakın öğrencilerimizin 

gözlerindeki ışıltıyı görmenizi isterdim. Hemen hemen her bir öğrencimizin 
katkısı olduğu projenin asıl yıldızlarıyla karşı karşıya olduğumu o zaman 
anladım. O bakışlarda umut vardı, gelecek vardı, sevgi vardı, sonsuzluk vardı.  

Bize tüm bunları yansıttığınız için teşekkür ederim EĞİTİMİN YILDIZLARI.  
                                                                                            

Ülkü KARAHASANOĞLU  

 TÜLAY BAŞARAN ANADOLU LİSESİ 

 ALMANCA ÖĞRETMENİ 

 

 

Projenin okul öğrencilerimizle hazırlık aşaması oldukça eğlenceliydi. 

Ancak uygulama aşamasında gittiğimiz okulun öğrencileriyle paylaşımımız bizi 
iyi ki böyle bir projede yer almışız dedirtecek kadar mutlu etti. Birlikte 

yaptıklarımız ve yaşadıklarımız basit gibi görünse de minik kalplerde 
güzelliklere yer açtığımız, onlara değer verdiğimizi gösterme fırsatını 
bulduk...Bize parlayarak ve minnetle bakan gözler...buna değerdi ...Basit bir 

tartım çalgısı yapımı ve yaptıkları çalgıyla bir şeyler yapabilmenin 
mutluluğu...Kısaca minik kalplere dokunduk. Onlarda bize.. Ödüller okulumuz 
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için onur ve gurur vericiydi. Sahneye yıllardır çıkarım ..Ancak bu defa projede 
yer alan diğer arkadaşlarla sahnede olmak ve ödül almak ayrı bir mutluluk ve 
gurur verdi... 

NURAY PELTEK  

MÜZİK ÖĞRETMENİ 

 

Söylenenleri hep sallayıp son güne bıraktım çünkü benim kafam son 
anda iyi çalışıyor. Öyle yayarak yapamam ben bir işi. Yaparken de hep 
ürettiğim videoların slaytların en ince detayına kadar izleyen üzerinde nasıl bir 

etki bırakır diye irdeleyerek çalıştım. Ödül törenine giderken ise bugün de 
okuldaki sıkıcı işlerden kurtuldum bakalım ne olacak diye gittim. Oradaki 
atmosferden sanırım sonradan bir heyecan kapladı. Üzerinde çalıştığım 2 

projenin de ödül alması ise bana değişik bir mutluluk yaşattı çünkü bir ödül 
beklentim yoktu. Hatta benim için son güne bırakıp aceleyle birşeyler katmaya 

çabaladığım basit işlerin bu kadar beğeni alması gururumu okşadı. Ödülleri 
alırken ise hala içimde ben bunu haketmek için ne yaptım ne işim var bu 
sahnede, acaba poz mu vermeliyim yoksa okulun sitesine koymak için fotoğrafı 

çeken ben mi olmalıyım ikilemindeydim hala. Sonra baktım kimse bana ne işin 
var orada gözüyle bakmıyor, ben de o anın tadını yaşadım. Çok keyif aldığım ve 

unutamayacağım günlerden biriydi. Teşekkür ederim. 

 

ONUR TAMER EKMENCİ  

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ 

 

 

 

 



 

İYİKİ VARSIN OLCAY ANNE 

 

Olcay annemiz okulumuzun devlet-vatandaş işbirliğiyle yapılmasında 
maddi manevi destek veren güzide bir hanımefendidir. Okulumuzun fikir 

annesi ve en büyük destekçisi olmuştur açıldığından beri. Son birkaç yıldır 
samsun da yaşamayan Olcay annemiz her zaman bizim yanımızda 

olmuştur.Kızı feci bir kaza sonucunda vefat etmişti. Kızının adıyla okulumuzu 
yaptırmış. Ve okulumuzun marka okul olmasında çok fazla desteğini 
göstermişti bizlere.Okula maddi desteğini hiç esirgemedi. Dün gibi hatrlarım 

elleriye dantel yapıp da satıp ğparasını okulumuza getirdiğini….Okuldaki tüm 
öğrencilerimiz tanırdı olcay anneyi…efsane olmuştu bizim okulda …ve bence 

eğitimin yıldızı olmayı da çoktan haketmişti. 

Proje için onun yaşamını ve yaptıklarını değerlendirdiğimde cep 
telefonuma indirdiğim bir programla ses kaydını alarak projenin bel kemiğini 
oluşturduk. Yıllarca bizimle olup programlarımıza katıldığı için bolca fotoğrafını 

çekmiştim. Öğrencilerimden de aldığımız yardımla projeyi oluşturduk. 
Bilgisayar öğretmenimizim desteğiyle projenin son şeklini verdik. Olcay anneye 

tekrar ulaştığımda Samsun’un en başarılı okulunun ortaya çıkmasında önemli 
katkıları olan değerli hanıma ödül alabileceğini söyledim. Söylediklerime çok 
şaşırdı. Tüm materyalleri oluşturmak çok zordu gerçekten .Ödül töreninden 

birkaç gün önce Olcay anneyle konuşup ısrar ettim gelmesi için. Ödül günü 
okul geldi. Yanında eski velileri de vardı. Hatta apartman komşularını bile 
çağırmıştı. Olcay annemiz Cumhuriyet kadınlarının en güzel örneklerindendir. 

Ödül için isimler açıklandığında Olcay annemiz ayağa kalktı ve 

ağlamaya başladı. Ödül almak için yapmamıştı hiçbir şeyi ama ödül gerçekten 
çok iyi hissettirmiş olmalıydı. Onu hiç öyle keyifli ve mutlu görmemiştim. Hem 

onunla hem de onu ödüle layık gören Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfıyla hem de kendim ve bilgisayar öğretmenimle gurur duydum.O  gün 
herkes Olcay anneyle fotoğraf çekindi. Okulumuzda yapılan eğlencede 

öğrencilerimizle tanıştı ve kendini anlattı.Tülay Başaran Anadolu Lisesi olarak 
olcay annemizle gurur duyuyoruz  
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TEKKEKÖY ORTAOKULU 
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Bir öğretmen için Türk sinemasının en güzel filmidir “Hababam Sınıfı”. 
Her karakteri ayrı bir ders, her sahnesi öğretmen gelişimi yolunda bir örnektir. 

Hele ormanda oluşturulan sınıf sahnesi; eğitim öğretim için çok fazla materyale 
ihtiyaç duyulmayacağının, öğrenme ve öğretme aşkının yeterli olduğunun 
kanıtıdır.  

Bizler de Tekkeköy Ortaokulu öğretmenleri Müzik, Görsel Sanatlar ve 

Teknoloji Tasarım dersi öğretmenleri olarak bu aşk doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürürken elimizdeki kısıtlı imkanlarla olabildiğince fazla 
öğrenciyi bu çalışmalara dahil etmeye çalıştık.  

Ancak yine de bir şeyler eksik gibiydi. Biz eğitimcilerin de zaman zaman 
motivasyona ihtiyacımız olduğu gerçeğini hatırlatan Anadolu Vakfı ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibinin  ortaklaşa hazırladığı yarışma duyurusuna 

rastladığımızda bu eksikliği tamamlayabileceğimizi fark ettik.  

Daha fazla öğrenciyi çalışmalarımıza dahil etme fırsatı bulduğumuz bu 
yarışmaya heyecanla dahil olduk. Büyük bir aşkla sürdürdüğümüz 

etkinliklerimiz bu fırsatla daha bir anlam buldu. Yarışma gereğince son üç yıl 
içerisinde yaptığımız tüm sanat  çalışmalarımızın video ve görsellerini derlerken 
öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltı ve mutluluklarını bir kez daha görme 

fırsatımız oldu.  

Yarışma günü öğrencilerimizle birlikte yaşadığımız heyecan ve mutluluk 
kelimelerle ifade edilemez. Okulumuz öğrencilerinin gösterilerine yer verilmesi 
bizi ayrıca mutlu etti.  

Kategori birincileri açıklandıkça bu heyecan ve mutluluğumuz katlandı. 
Okulumuzun bulunduğu kategorinin sonlarda yer alması bu duygularımızı ve 
içimizdeki kıpırtıları hızlandırdı. 

Ve nihayet … 

Sonuç açıklandı: “Yılın Sanat Okulu Tekkeköy Ortaokulu”  



 

O an kendi duygu ve düşüncelerimizden öte öğrencilerimizin mutluluğu, 
gururu, başarmanın verdiği heyecanla attıkları çığlıkları, sarılmalar… Kısacası 

bir ömür unutulmayacak bir sahne yaşandı gözümüzün önünde.  

Bir öğretmen olarak yıl boyu planlarsınız, çalışırsınız, umut edersiniz. 
Yılsonu geldiğinde öğrencilerinizde bir farklılık yaratabilmenin heyecanını 

yaşarsınız. Eseriniz gözünüzün önündedir ve minnet dolu bakışları en büyük 
ödüldür. Ama bir de bu sürecin taçlandırılması! 

Bu yarışmayla birlikte yaşanan tüm duygu ve düşünceler,  
sonucundaki layık görülen onur biz sanat öğretmenleri için unutulmaz bir 

başarı gelecek çalışmalarımız için de bir ışık oldu.  

Bu başarımızda emeği geçen öğrencilerimizi , öğretmenlerimizi , 
desteklerini esirgemeyen okul idaremizi tebrik ediyoruz. Bizler müzik öğretmeni 

Deniz GÖMEÇ , Teknoloji Tasarım öğretmeni Leyla DEMİRBAĞ , Görsel 
Sanatlar öğretmeni Gönül ŞENER ve Ayhan BOZOK olarak bize ve 
öğrencilerimize bu gururu yaşatma fırsatı veren Anadolu Eğitim Vakfı ve İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Sanatla kalın…  
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TERME NAZMİYE –ÜNAL  
SOĞANCI  ORTAOKULU 
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Terme’nin kenar mahallesindeki bir okulun son 8 yıldır Samsun 1.si 
oluşunun Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından taçlandırılış 
öyküsüdür. 

Okulun ilk günlerindeki telaş yerini sakinliğe bıraktığı sıralarda, son 
hızla yetiştirme kurslarına başlamıştık bile. Telaş azalmış ama heyecan hep 
dorukta. Önceki yıllarda olduğu gibi 8.sınıflarımızla yine Samsun 1.si olma 

heyecanı. Okulun ilk günü başladı yoğun tempo. Dersler, kurslar, kazanımlar, 
testler, denemeler göz gözü görmüyor. 

1.Dönem TEOG sıralarında okula sürekli gelen resmi yazılardan biri: 
“Eğitim Yıldızları Projesi”. İşte, dedim o biziz. Eğitimde yıldız… 

Yazının içeriğini okuyunca, bu projeye katılmama gibi bir durum 
imkansızdı zaten. Özellikle “Yılın Akademik Okulu” biz olmalıydık. 
Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin göstermiş olduğu üstün gayret 

Samsun’dan parlayan yıldızı yansıtmalıydı. Özellikle 2014-2015 Eğitim Öğretim 
Yılında okulumuzdan mezun olan 122 öğrenciden Fen Lisesi kazanan 54’ü ve 
bu yolda eşsiz rehberlikleri bulunan öğretmenlerim bu yıldızı fazlasıyla 

hakkediyordu. Zaman hızlı.1. TEOG bitiminde yine harika sonuçlar. 
Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gözlerinde gelen her yeni başarıda daha 

da çok parlayan yıldızlar. Yılın Akademik Okulu biz olmalıydık. Bu gayret, bu 
çaba, bu gecesiz gündüzsüz günler bu yıldızı almalıydı. 

Proje sunumu önemli. Öğretmenlerimize çok da duyurmadan 
hazırladım dosyayı. Sürprizi  büyütmeliydim. Dosyayı hazırlamak zaman aldı 

tabi. Ciddi bir çalışma. Çünkü okulda yapılanlar birkaç sayfaya sığmayacak 
kadar çok. Harcanan olağanüstü çabanın zerresini atlarsam, bu yıldızı 

alamazsak suçlu hissederdim kendimi. 

Son üç yılın resimleri, verileri, TEOG ortalamaları, ders, öğrenci… 
Projeye başvuru dosyasını büyük heyecanla gönderdim. Yılın Akademik okulu 
dışında, Yılın Duyarlı okulu ve Yılın Eğitim Uygulaması kategorilerinde de 

başvuru yaptık. Heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı.2 dalda finale 



 

kalmanın büyük heyecanı. Ardından ona eklenen bir tatlı telaş. Okulumuzu ve 
başarımızı anlatan kısa film hazırlanacak… 2 kategoride de kısa filmlerimizi 

hazırlayıp gönderdik. Şimdi daha büyük bir heyecanla bekliyoruz finali. 

Ödül töreni için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aranarak törene 
davet edildik. Sonuçlar törende açıklanacakmış. Heyecanımızı yanımıza alarak 

tören salonuna gittik. Salondaki atmosfer muhteşemdi. Herkesin gururu ve 
heyecanı yüreklerden gözlere çıkmıştı çoktan. Yılın Akademik Okulu anons 
edilene kadar heyecan iyice doruklara yükseldi. Ve o muhteşem an…Yılın 

Akademik Okulu; eski adıyla Fatih Ortaokulu, yeni adıyla Terme Nazmiye-Ünal 
Soğancı Ortaokulu. Sonuç açıklanırken attığım sevinç çığlığını, çektiğim 
videoyu izlerken farkettim. 

Yıldızımızı gururların en büyüğüyle aldık. Okulumuzun ödül köşesinin 
en parlak yıldızı şimdi. 

Terme’nin kenar mahallesindeki  bir ortaokulun  son 8 yıldır Samsun 1. 
si olmasının gururu ve mutluluğuyla kazanılan; alın terleri, çabaları 

kendilerinden büyük, her biri bir yıldız olan öğrencilerimizin Samsun’un da 
Yıldızı olduklarını  ispatlayan ödülümüz  başarılarımızın tacı olarak baş 

köşemizde. 
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Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunlara yenilikçi ve yaratıcı çözümler 
sunar ve sürdürülebilir sosyal dönüşüm için fikirlerin, kaynakların, sosyal 
süreçlerin yönetilmesini içerir.  

Sosyal girişimcilik, kişisel çıkarı önde tutmaz.  Topluma ya da 
toplumun belli bir kesimine önemli bir fayda sağlamayı öncelikli hedef haline 
getirmiş, kar elde etmeyi ise ikinci plana bırakmış girişimlerdir. Yani her şey 

para değildir, bazen sadece değer yaratmak, fikirlerin hayat bulması yeterince 
önemlidir. 

Bir fikir, dünyayı değiştirir..  

Bir fikir, yaşamları hayat yapar…  

Bir fikir, senin farkındayım dedirtir… 

Fikir şiir gibidir… Gerçekleştiğinde, yeşerdiğinde ve filiz verdiğinde tarifi 

imkânsız duygular yaşatır insana. Necip Fazıl’ın dediği gibi; “Şiirde baş unsur, 
fikirle hissin ara çizgisi üzerinde, duygulaşmış düşüncelerdir.” 

Biz Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım vakfıyla tanıştık tanışalı 
eğitimdeki tüm çarkları çalıştırmanın derdine düştük. İdarecilerimiz ve 

arkasından öğretmenlerimize verdiğimiz eğitimlerde fikirlerimizi, projelerimizi 
tek tek gerçekleştirdik. Sonra geldi öğrencilerimize… Dürüst olmak gerekirse 

en çok etkilendiğim kısım buydu. Öğrenci eğitimlerinde yüzlerce fikir çıktı. En 
çok da bizden daha duygulu bakan , hisseden ve sorgulayan öğrencileri görmek 
paha biçilemezdi. Eğitimler son bulduğunda o öğrencileri hep kapımda 

buldum. “Ne zaman bizim projelerimiz gerçekleşecek?” soruları hiç bitmedi. 22 
ilin katılımıyla düzenlenen sosyal girişimci öğretmenler yarışmasından sonra  

gençlerin kendilerine de yarışma düzenlememiz konusunda ısrarları daha da 
arttı.” Sosyal Girişimci Öğrenciler yarışmasına “ gençler 117 projeyle 
başvuruda bulundu.  

Bizler zihinlerde var olan sosyal girişimcilik projelerini arkadan itip 

gerçekleşmesini sağlamak için burada bulunmuyoruz. Bizler bu fikirlerin 
önündeki engelleri kaldırmak için bulunuyoruz. Ve sosyal Girişimci öğrenciler 



 

yarışmasından sonra 1 projenin önündeki engeller kalkacak ve fikirleri hayat 
bulacak.  

Son dönemde dünyada hızla yayılan sosyal girişimcilik kavramının, 

Türkiye’de de hızla bilinirliği artmakta ve önemli hale gelmektedir. Samsun İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Türkiye’de en güçlü AR-GE ve Sosyal Girişimci 

insan kaynağına sahip olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu insan 
kaynağının yetişmesinde Anadolu Vakfı’nın önemli katkıları olmuştur. Vakıf 
yöneticilerine birkezde buradan teşekkür etmek istiyorum. 
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2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Eğitim Yıldızları Projesi kapsamında 
“Yılın Okulu” ödülünü almanın haklı gururunu yaşarken, başarının tesadüf 

olmadığının en güzel ispatı peş peşe gelen ödüller olarak değerlendiriyoruz. 

Çıkmış olduğumuz yolda heyecanımız amatörce idi. Ancak 
çalışmalarımız profesyonelce oldu. Neticesi ise ortada. Kurumumuz bünyesinde 
oluşturduğumuz Ar-Ge ekibi okulumuzla ilgili kapsamlı bir değerlendirme 

yaparak kuvvetli yönlerimizi ortaya çıkarırken aynı zamanda iyileştirmeye açık 
alanlarımızın tespiti için de çalıştık. 

Okulumuzda bazı kurumlarla yaptığımız protokollerden oluşan 

projelerimiz artık ilçemizde ve ilimizde duyulmaya başladı. Projelerimizi 
hazırlarken yarışmak veya ödül almak gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman hasıl 
olmamıştır. Ancak il müdürlüğümüzün Ar-Ge çalışanları yaptıklarımızdan 

haberdar oldukları için ısrarla “Eğitim Yıldızlar Projesi” yarışmalarına 
katılmamız gerektiğini bizlere ilettiler. 

Anadolu Vakfı tarafından ilçemizde düzenlenen seminerlerde belirtilen 

hususlara uygun çalışmaların elimizde olması bizi cesaretlendirdi. 

İlk olarak 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 3 dalda başvuru yapıp 
üçünde de finale kaldığımız Eğitimin Yıldızları Projesi’nde “Yılın Sosyal Projesi” 
ödülünü almaya hak kazandık. Bu ödül sonrası ilçemizde artık kalitemiz de 

tescillenmiş oldu. 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılına geldiğimizde ise “Eğitim Yıldızları 
Proje” yarışmalarına daha ciddi ve daha fazla alanda proje hazırlayarak tam 

sekiz alanda başvuru yaptık. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tüm 
kategorilerde en yüksek puanı elde eden okulumuz projelerinin 
değerlendirilmesi ile yarışmanın en prestijli ödülü olan “Yılın Okulu” ödülünü 

almaya hak kazandı. 

Bu ödülle birlikte aslında bir şeyi daha göstermiş olduk ki; yüzlerce 
okulun bulunduğu Samsun ilinde bir meslek lisesi bu başarıyı yakalayarak hiç 



 

kimsenin bahanelerin arkasına sığınarak savunma yapması gerektiği gerçeğini 
de ortaya çıkarmış oldu. 

Evet, bir Ar-Ge sorumlusu arkadaşımızın ifadeleri aynen şöyle idi : 

“Hocam, bize şikayet ederek gelen bütün okul idarecilerine sizin okulunuzu 
örnek gösteriyoruz.” Demiştir. 

Yine merkezinde bulunan bir okul idarecimiz de telefon açarak “Hocam, 

siz ne yaptınız da yılın okulu olmayı başardınız? Sizleri tebrik ediyorum. Bir 
meslek lisesinin bu ödülü kazanması anlamlıdır.” demiştir. 

Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de “Yılın Okulu” ödülünü alma 
başarısı gösteren okul çalışanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederek, 

“Sizin sayenizde ilçe olarak haklı bir gururu yaşadık.” demiştir. 

Meslek Lisesi olarak öğrencimizden çalışanımıza, öğretmenimizden 
idarecilerimize kadar artık kendine güvenen geleceğe daha hevesle ve 

heyecanla bakan bir kurum olduk.  Bu bilinç ve hassasiyetle gelecek yıllarda 
çok daha başarılı işler yapma yolunda ciddiyetle çalışacağımıza olan inancımız 
tamdır.  

Ayrıca ödül törenlerinin ciddiyeti, albenisi ve görkemi bizlerin ne kadar 

önemli bir çalışmanın içerisinde yer aldığımızı bizlere göstermiş oldu. Bu 
anlamda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ar-Ge çalışanlarını 

da ayrıca tebrik ediyoruz. 

Güzel günler görmek temennisi ile Yıldızlarımız Bol Olsun. 

 

Bülent YILDIZ 

TMTAL Müdürü 
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2015 EYLÜL…. 

Sonbahar yapraklarının dökülmeye başladığı,rüzgarların kendini 
hissettirdiği günlerdi.Yeni görev yerim Havza Ortaklar İlkokulu’ydu.Okul 1964 

yılında yapılmış il merkezine 102 km ilçe merkezine 12 km mesafede , yarım 
yüzyılı devirmiş eski küçük bir köy okuluydu. 

Dökülmüş sıvalar,yıpranmış boyalar,kırılmış camlar ve 
kapılarıyla,bahçesinde otlayan hayvanlarıyla garip bir okuldu.’’Bana 

dokunacak bir el yok mu ? ‘’ diyen,umutla bekleyen veliler ,öğrenciler….. 

Öğrenciler: Sevgiye hasret,ilgi bekleyen,bilgiye aç,açmamış 
gibiydi.Akranları gibi rahatça oyun oynayamıyorlardı.Ev işi ,tarla işi,eğitimi 

ikinci plana atmıştı. 

Veliler: Okuldan uzak,okula ait duyguların köreldiği düşünce 
içindeydiler.Birçoğu  için okul sadece beton duvarlardan ibaretti.Ta ki bizim 
projelerimizi görene kadar…Artık sihirli bir elin dokunma zamanı 

gelmişti.Okula ,öğrenciye,köy halkına.Tabi ki bu dokunuş tek başına 
olmnayacaktı.Bu bir ekip işiydi. 

İlk iş eski okulun iç dış onarım ve bakım çalışmaları yapıldı.Okul yeni 

görüntüyle öğrenci ve velilerde heyecan uyandırarak bir şeylerin değişeceğini 
hissediyorlardı.Okul artık tüm paydaşlar için sosyal alan haline 
gelmişti.Eğitimin tüm unsurları okulu yaşıyor ve benimsiyordu.Belirli gün ve 

haftaları öğrenciler, veliler ve köy halkı beraber kutluyorduk.’’Okullar Hayat 
Olsun’’ projesini slogandan çıkarıp yaşar hale gelmiştik.Velilerin deyişiyle 
‘’Hocam bu  sene okulda yok yok .’’ve ‘’Çocuklar sürekli sizi rüyalarında 

görüyor.’’ vb düşünceleri duymak paha biçilmezdi. 

Okuldaki en önemli kazanımlarımızdan biri de ,öğrencisi olmayan köy 
halkı bile  faaliyetlerimizi takip ediyor,destek oluyor ve yardım 

ediyordu.Düşünün  okulda 7 ay gibi kısa bir  zamanda bir çok okulun  5-10 
yılda yapamadığı birçok proje ve faaliyet gerçekleştirdik.Futbol,basketbol ve 
voleybol sahası yaptık.Badminton,masa tenisi,satranç,dama gibi bir çok alanda 



 

sportif malzemeleri girişimlerimiz sonucu okulumuza kazandırdık.Ayın konuğu 
projesiyle her ay kurum amirlerini okulda ağırlayarak köy halkına seminerler 

verdik.Her ay köyde toplanarak unutulmaya yüz tutmuş misafirlikleri 
canlandırdık.Velilerimizi ziyaret ediyoruz,Eski muhtarlarla buluşma,Ayın 

konuğu,Okul kütüphanesi,Havza ‘da 10 okula 1000 kitap,Yap donat  keyfine 
bak,Oyun alanı sınıfı (Havza ‘da ilk oyun alanı sınıfı) ,Genç ihtiyarlar 
sahada,Ağız ve diş sağlığı ,Temiz çevre için ele ele,Dede ile torun Ağaç 

dikiyor,Velilerimde karne alıyor,Köyde Toplu iftar projesi(500 kişilik iftar 
organizasyonu.) 

1 atkı 1 eldiven 1 bere de sen gönder, İzciliği yaşıyorum,İstiklal marşı  
adıyla  onlarca projeye imza attık.Ayrıca bayan ve erkek  velilerle köy 

dışındayemek organizasyonu yaptık.Sağlık seminerleri,kurum ziyaretleri 
(Huzurevi,Atatürk evi) vb geziler yaptık.Balondan oyuncak gösteri ,Samsun 

opera ve bale sanatçıların gösterisi...  

Tüm bu çalışmalarla akademik başarımız arttı,devamsızlık ortadan 
kalktı,özgüveni yüksek,kendini ifade eden,daha duyarlı öğrenci profiline 
ulaştık.Köy halkı okulda ikinci baharını yaşadı. 

2016 NİSAN…Eğitimin Yıldızları Projesi 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen yazıları incelerken eğitimin 
yıldızları projesi dikkatimizi çekti.Projenin içeriği ve amacı tam bize 
göreydi.Çünkü  7 ay gibi kısa sürede  mazeretlere sığınmadan iş üretmeyi 

alışkanlık haline getirerek bir çok başarıya imza attık.Bu proje ile 
çalışmalarımızı gösterme fırsatı bulduk.Projeye katıldık yüzlerce okulun çeşitli 
projelerde yarıştığı  ‘’yılın veli uygulaması ‘’dalında finale kaldığımızı 

öğrendik.Bu bizi daha da heyecanlandırdı .Küçük bir köy okulu  için büyük bir 
başarıydı.Tarifi mümkün olmayan duygular içindeydik. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge biriminde okulumuza alan taramasına 

gelen yetkililerin görüşleri bizi çok mutlu etmişti, yaptığımız çalışmaların boşa 
gitmediğini ,emeklerin karşılık bulduğunu duymak meslek hayatımızın 
unutulmaz hatırası olmuştur.Bu proje olmasaydı  yaptığımız çalışmalar bu 

kadar anlamlı ve değerli olmayacaktı…. 
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Öğretmenlik,anne-baba gibi tüm zorluklara katlanmak fedakarlık 
yapmaktır. 

Öğretmenlik küçük bedenlerdeki kocaman sevgiyi hissetmek,cevheri 

ortaya çıkarmak,  umutları yeşertmektir.... 

 

 

 

 

 

 


