
   

  

  

  

Mill î   Eğitim Bakanlığı ,   Atatürk Bulvarı No :     98 Çankaya / ANKARA       

MİLL Î   EĞİTİM   

BAKANLIĞI 
  PROJE BAŞVURU FORMU 

  

  



  
2  

  

PROJE ÖZETİ *  

Başvuru Sahibinin Adı  Sinem Gül AYDI 

Projenin Adı  

 “İYİLİK İYİLEŞTİRİYOR”  

Projenin Genel Hedefi    Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere sahip çıkmak. 

Projenin Özel Amacı  
Öğrencilerin kendi imkânları çerçevesinde yetim, öksüz ve 

ihtiyaç sahibi arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılaması 

Projenin Süresi   Her eğitim öğretim yılı 

Projenin Toplam Bütçesi   2000.00 TL 

Projeyi Finanse Eden Kuruluş  Okul Aile Birliği 

Projenin Uygulanacağı Yer/ler  Kemal Hasoğlu İHO 

Proje Ortakları   
 

Okul Aile Birliği, Öğretmen, Öğrenci, Veliler 

Proje İştirakçileri    Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen, öğrenci, okul 

aile birliği üyeleri ve veliler 

Projenin Hedef Kitlesi      Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 

Projenin Nihai Faydalanıcıları  
Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 

Projenin Beklenen Sonuçları  

  

     Öğretmen, öğrenci ve velilerin kendi imkânları dâhilinde el 

emeği ile yaptıkları kitap ayraçları, anahtarlık, bere, toka…vb. ile 

elde edilen gelirle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin 

yemekhane, servis, kılık kıyafet… vb ihtiyaçlarını karşılamak.  

      Projeyi en çok sahiplenen öğrenci ve sınıfları ödüllendirmek. 

     Öğrencilerin kendi elleriyle tasarladıkları ürünleri okul 

dışındaki  ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak. 
 

Projenin Temel Faaliyetleri  

  
- Öğretmen, öğrenci ve velilerin kendi imkânları dâhilinde 

tasarladıkları kitap ayraçları, anahtarlık, bere, toka…vb.  kendi 

elleriyle yapmak, 

-Yapılan ayraçları, anahtarlık, bere, toka… okulun uygun yerinde 

sergilemek, 

-Elde edilen gelirle yetim, öksüz ve yoksul öğrencilerin ihtiyacını 

karşılamak. 

 

*Proje özeti maksimum iki sayfa olabilir.  
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I. PROJENİN TANIMI  
1.1. Projenin Adı:  “İYİLİK İYİLEŞTİRİYOR” 

1.2. Projenin Genel Hedefi: Öğrencilerin yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi arkadaşlarına sahip çıkması. 

1.3. Projenin Özel Amacı:  

Öğrencilere, en yakınındaki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi arkadaşlarının ve okul dışındaki 
çocukların varlığını duyurmak,  

Onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kitap ayracı, anahtarlık, toka, bere tasarlayıp yapmak. 

1.4. Projenin Uygulanacağı Yer/ler:  

Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Bahçelievler/İSTANBUL 

1.5. Projenin Bütçesi: 2000.00 TL, Okul Aile Birliği, Gönüllü Öğretmen ve Veliler  

1.6. Projenin Gerekçesi: Öğrencilere, en yakınındaki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi arkadaşlarının 
varlığını duyurmak. Onlarla empati kurmalarını sağlamak, veren el olmanın huzurunu yaşatmak  

1.7. Kapsanan Bölgede Belirlenen İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması:   

 -Geçim derdine düşen ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaması, 

 -Yetim, öksüz ve yoksul öğrencilerin kendilerini diğer arkadaşları yanında eksik hissetmesi, 

 -Öğrencilerin sahip oldukları değerlerin farkında olmaması, 

 -Öğrencilerde paylaşma ve başkasına yararlı olma veya başkasını mutlu etmenin zevki… vb 
duyguların eksik olması, 

 -Başkasının yararı için kendi anne ve babasıyla iş birliği yapmak , 

- Belirlenen ortak hedefe ulaşmak amacıyla öğretmenleri ile iş birliği yapmak. 

1.8. Hedef Grubun/Grupların ve Nihai Yararlanıcıların Tanımlanması ve Seçilme Nedenleri:   

 Projenin uygulanacağı okulda eğitim gören tüm öğrenciler hedef grup ve nihai yararlanıcılardır. 

 Yetim, öksüz ve yoksul öğrencilerin kendilerini diğer arkadaşları yanında eksik hissetmesinin önüne 
geçmek, öğrencilerin sahip oldukları değerlerin farkında olmalarını sağlamak, öğrencilerde paylaşma ve 
başkasına yararlı olma veya başkasını mutlu etmenin zevki… vb duyguları tatmalarını sağlamak, başkasının 
yararı için kendi anne ve babası ve öğretmeni ile iş birliği yapmak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını onlara 
duyurmadan (velilerine haber vermek koşuluyla)  karşılamaya çalışmak, bu amaçlarla daha fazla kitleye 
ulaşmak hedeflenmiştir. 

1.9. Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklanması:   

 -Projeyi öğretmen, öğrenci ve velilere tanıtmak, 

 -Projede aktif olarak görev alacak öğretmen, öğrenci ve velileri belirlemek , 

 -Projenin işlenişini hedef gruba anlatmak, 

            -Projeden yararlanacak yetim, öksüz ve yoksul öğrencileri belirlemek, 

 -Farklı malzemelerle kitap ayracı, anahtarlık, bere, toka… vb.  tasarlamak, 

 -Tasarlanan ürünlerin arkadaşı, velisi veya öğretmeni ile yapmasını sağlamak, 

 -Ayraç, anahtarlık, bere, toka yapımına okuldaki öğretmenlerin katılımını sağlayarak öğrencinin 
ilgisini çekmek, 

 -Yapılan ayraç, anahtarlık, bere ve tokaları okulun uygun yerinde sergilemek, 

 -Ayraç, anahtarlık, bere ve tokalardan elde edilen gelirin okulun yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerinin 
yararına olduğunu belirtmek, 

            - Yetim, öksüz ve yoksul öğrencilerin velileriyle iletişime geçmek, 

 -Elde edilen gelirle belirlenen yetim, öksüz ve yoksul öğrencilerin servis, yeme içme, kılık kıyafet… 
vb ihtiyaçlarını karşılamak, 
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               -Öğrencilerin kendi elleriyle tasarladıkları ürünleri okul dışındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 

ulaştırmak.   

 - Projeyi en çok sahiplenen öğrenci ve sınıfları ödüllendirmek.  

1.10. Proje ile Ulaşılacak Sonuçlar ve Doğrulanabilir Göstergeleri:   

        - Öğrencilere, en yakınındaki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi arkadaşlarının varlığından haberdar etmek,  
       -  Onlarla empati kurmalarını sağlamak, 
       -  Veren el olmanın huzurunu yaşatmak 

       - Yetim, öksüz ve yoksul öğrencilerin kendilerini diğer arkadaşları yanında eksik hissetmesinin önüne 
geçmek, 
       - Öğrencilerin sahip oldukları değerlerin farkında olmalarını sağlamak   
      - Öğrencilerde paylaşma ve başkasına yararlı olma veya başkasını mutlu etmenin zevki… vb duyguları 
tatmalarını sağlamak, 
       -Öğrencilerin hayal dünyasını işler hale getirmek, tasarlama, buluş gücü yeteneği kazandırma  
       - Başkasının yararı için kendi anne ve babası ve öğretmeni ile iş birliği yapmak, ihtiyaç sahiplerinin 
ihtiyaçlarını onlara duyurmadan (velilerine haber vermek koşuluyla)  karşılamaya çalışmak,  

1.11. Projenin Çıktıları:        

-“İYİLİK İYİLEŞTİRİYOR” projesi ile öğrenciler arasında paylaşma, başkasına yararlı olmak çabası, 
ihtiyaç sahiplerini kardeş bilip yardım için çaba sarf etmek amaçlanmıştır. 

-Okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere fark ettirmeden yardım etmeye çalışırlar. 

- Projede aktif olarak görev alacak öğretmen, öğrenci ve veliler belirlenir. 

-Geçim derdi yaşadıkları için hedef kitle öğrencilerdir. 

       -Öğretmen ve veliler projede öğrencilere rehberlik ederler. 

       -Okul aile birliği; öğrencilerin tasarladığı ayraçları yapmalarında onlara yardım eder. 

       -Gönüllü veliler; ayraç, anahtarlık, bere ve toka yapımına ve sergilenmelerine yardımcı olurlar. 

       -Okul aile birliği projede en aktif olan öğrenci ve sınıfları ödüllendirir.  

       -Projede yer alan ekip; okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler, , veliler, okul aile birliği. 

       -Projenin uygulanması aşamasında ihtiyaç sahibi veliye bilgi verilir ancak öğrenciden gizlenir. 

       -Birbirinden farklı tarzlarda tasarlanan rengârenk kitap ayraçları ortaya çıkar.  

       -Öğrenciler projede yer almak ve yetim kardeşine yardım etmek için birbirleriyle yarışır duruma gelir. 

       -Veliler, çocuklarının başkasına yardım etme heveslerini görünce mutlu olur ve her türlü imkânını 
seferber eder. 

       -Öğretmenler; kitap okuma, ayraçları kullanma ve ayraç yapma  konusunda öğrencilere destek olur, 

       -Okul aile birliği, elde edilen gelirle ilgili öğrencinin ihtiyaçlarını karşılar. 

1.13. Proje İzleme ve Değerlendirmesi:   

Proje, koordinatör tarafından izleniyor ve öğretmenler ve okul aile birliği tarafından değerlendiriliyor.  

1.14. Sürdürülebilirlik ve Çarpan Etkisi:  

 -Öğrenciler okul içinde arkadaşları, öğretmenleri, veliler ile diyalog halinde olacak, bu anlamda 
sosyalleşmesi sağlanacak. 

 -Öğrencilerin paylaşma ve empati kurma duygusunu geliştirmek 

 -Proje, her sene farklı tasarımlarla öğretmenlerin rehberliğinde tekrarlanacak 

 -Proje bir eğitim öğretim yılında uygulanmalı ki öğrenci ayraç, anahtarlık, bere ve toka yapsın ve 
ortaya çıkan ürün sonucunda ilgili öğrencilerin ihtiyaçları karşılansın. 

 -Her yıl bu projeyi okul aile birliği,  gönüllü veliler ve öğretmenler finanse ederler 

 -Her öğrenci tasarladığı ayraç, anahtarlık, bere ve toka ile Teknoloji ve Tasarım dersinden proje 
notu alacak 
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 - Öğrencilerin hayal dünyasını işler hale getirip, tasarlama, buluş gücü yeteneği kazandırıldığından her 
sene farklı şekillerde ayraç, bere, toka… vb yapılacak, böylece daha fazla öğrenciye ulaşılacak. 

        - Rengârenk ayraçlar kitap okuma zevkini artıracak. 

 1.15. Görünürlük Faaliyetleri: Proje bütçesine destek olan okul aile birliğinin görünürlüğü okulun 
logosunun kullanılması ile sağlanacak.  

  

II. BAŞVURU SAHİBİ KURUM  

Projenin Tam Yasal Adı  

 İYİLİK İYİLEŞTİRİYOR 

Kısaltması  KARDEŞİM 

Uyruğu  TÜRKİYE 

Yasal Statü   - 

Resmi Adres   - 

Posta Adresi  BAHÇELİEVLER MH M.AKİF CD. NO:5 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 

Telefon Numarası  (0212) 641 45 29  

Faks Numarası  (0212) 556 37 05 

E-Posta Adresi  hasoglu.kemal@gmail.com 

Internet Adresi   kemalhasogluimamhatiportaokulu.meb.k12.tr 

Proje Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri  

 İrtibat Kişisi  

Adı Soyadı   SİNEM GÜL AYDI 

Telefon Numarası   
(Sabit hat - cep)  

(0553) 4967473 

Faks Numarası   - 

Posta Adresi   GÜNEŞTEPE MH BAHÇELER SK NO 13/1 D 5 GÜNGÖREN/İSTANBUL 

Elektronik Posta Adresi   muzeyyen.yilmaz@hotmail.com 

Proje Ortağının İletişim Bilgileri*  

 İrtibat Kişisi  

Adı Soyadı   Birgül SAÇ 

Telefon Numarası   
(Sabit hat - cep)  

(0535) 202 87 92   

Faks Numarası   - 

Posta Adresi   - 

Elektronik Posta Adresi   - 

mailto:hasoglu.kemal@gmail.com


 

EKLER  

1. Projenin Mantıksal Çerçeve Matrisi  

PROJENİN YAPISI   GÖSTERGELER   DOĞRULAMA KAYNAKLARI   DIŞSAL KOŞULLAR / VARSAYIMLAR   

Genel Hedef:   

   Öğrencilerin yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 
arkadaşlarına sahip çıkmasını sağlamak. 

   Projenin Genel Hedefe yönelik katkı yaptığını nasıl 

bilebilirim ve gösterebilirim?  

    (Projeye katılan öğrenci sayısı, tasarlanan ayraçlar, 
karşılanan ihtiyaçlar göstergedir.)  

  

• Bilgi kaynakları (kim, nasıl, ne 

zaman?)  

• Göstergeleri değerlendirme  

 sırasında kullanılacak ya da 

kanıtlayacak kaynaklar ve 
yöntemler 

 

(Kemal Hasoğlu İmam Hatip 
Ortaokulu’nda yapılan tüm 
faaliyetler fotoğraflar, 
videolar ve yapılan kitap 
ayraçları kanıtlayacak 
kaynaklardır.)     

 

--------------------------   

Proje Amacı:  

  Projenin asıl amacı yetim, öksüz ve yoksul 
öğrencilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla 
kitap ayracı, anahtarlık, bere, toka vb 
tasarlayıp yapmak. 

    Proje amacının yerine getirildiğini nasıl 

bilebilirim ve gösterebilirim?  
 

 (Yapılan ayraçlardan elde edilen gelirle, i lgili 
öğrencilerin ihtiyacının karşılanması, projede aktif 
olan öğrenci/sınıfın ödüllendirilmesi projenin yerine 

getiri ldiğini gösterir.) 
 

<Proje amacının genel hedefe katkıda 

bulunması için gerekli olan dışsal 

faktörler>  

 

 (Farklı tasarlanmış kitap ayraçları, gönüllü 
öğretmen ve veliler…) 

Sonuçlar/Çıktılar:  

 Öğrencilerin sahip oldukları değerlerin 
farkında olmalarını ve veren el olmanın 
huzurunu yaşamak, yetim kardeşinin 
ihtiyacını karşılamak ve bu konuda birbiriyle 

yarışmak.  

 

    Planlanan sonuçların nasıl elde edildiğini 

bilebilirim ve gösterebilirim?  

  

        (Sergilenen kitap ayraçları, anahtarlık, bere, toka 
vb alınması ve  ihtiyaçların karşılanması ile sonuçların 

elde edildiği görülebilir.) 

<Projenin kontrolü altında üretilen 

çıktıların proje amacına katkıda 

bulunabilmesi için gereksindiği dışsal 

faktörler>   

 

   (Kitap ayraçları, anahtarlık, bere, toka vb  
çevre okullarda sergilenmesi ) 

FAALİYETLER  
GİRDİLER (Araçlar/Kaynaklar)   MALİYET/BÜTÇE   

<Planlanmış faaliyetlerin ulaşması 

gereken sonuçları üretebilmesi için 

gerekli olan dışsal faktörler>   

  

( Kitap ayraçları, anahtarlık, bere, toka vb.  
tasarlayacak öğretmen, öğrenci ve veliler; 
kitap okunmasını sevdirmek amaçlı kitap 

ayraçlarını alan v kullanan öğretmen ve 
öğrenciler…) 
  

 -Hedef kitleyi belirlemek 
-Kitap ayracı anahtarlık, bere, toka vb tasarlamak 
-Yapılan ayraçları sergilemek,  
-İlgil i öğrencilerin İhtiyacını karşılamak 

-Okul dışındaki çocuklara da ürünleri ulaştırmak. 
-Projede en aktif olan öğrenci veya sınıfı 
ödüllendirmek 

<Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan 

teknik ve insani kaynakların nicelik ve zaman 

açısından tanımlanması>   

 

- Kitap ayraçları anahtarlık, bere, toka vb  için her 
türlü malzeme 
- Ayraç, anahtarlık, bere, toka vb. 

 2000.00 TL 



 

 

2. Projenin Ayrıntılı Faaliyet Planı  

Yıl 2:   2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı          

  1. Yarıyıl 2. Yarıyıl   

Faaliyet   1.Ay  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Uygulama Birimi  

Hazırlık Faaliyeti 1 
- Projeyi tanıtmak, 
-Görev alacak öğrencileri 

belirlemek 

                   -Proje Koordinatörü 

-Okul Aile Birliği 

Hazırlık Faaliyeti 2 
-Projenin işlenişini hedef kitleye 

anlatma 

- Projeden yararlanacak öğrencileri 

belirlemek 

                    -Proje Koordinatörü 

-Gönüllü öğretmen,  öğrenci ve 

veliler 

 Hazırlık Faaliyeti 3 
-Kitap ayracı tasarlamak  

                    -Proje Koordinatörü 

-Gönüllü öğretmenler ve öğrenciler  

- Okul Aile Birliği 

Uygulama Faaliyeti 1  

-Tasarlanan ayraçları yapmak   

                    -Öğretmenler, Öğrenciler, veliler  

 Uygulama Faaliyeti 2  
Ayraçları sergilemek  

                     -Proje Koordinatörü 

-Gönüllü Öğretmenler, öğrenciler 

 

Uygulama Faaliyeti 3 

Ayraçlardan gelir elde etmek  

          -Proje Koordinatörü 

-Okul Aile Birliği 

-Gönüllü veliler 

Uygulama Faaliyeti 4 

Yetim ve yoksul öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karşılamak  

          -Proje Koordinatörü 

-Okul Aile Birliği 



 

3. Ayrıntılı Bütçe Tablosu  

Ek B1. Faaliyet Bütçesi1  Tüm Yıllar  

Giderler  Birim  
Birim   

Sayısı  

Birim  

Maliyet  

(TL)  

Toplam  

Maliyet  

(TL)2  

   
            

1. İnsan Kaynakları  
            

1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel)
3
  

            

   1.1.1 Teknik  Aylık  
      0,00  

   1.1.2 İdari / destek personeli  Aylık  
      0,00  

1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası 

personel)  
Aylık  

      0,00  

4 

1.3 Görev/seyahat gündelikleri     
         

   1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)  Gündelik  
      0,00  

   1.3.2 Yerel (proje personeli)  Gündelik  
      0,00  

   1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları  Gündelik  
      0,00  

İnsan Kaynakları Alt Toplamı     
      0,00  

      
         

2. Seyahat
5
     

         

2.1. Uluslararası seyahat  Her uçuş için  
      0,00  

2.2 Yerel seyahat  Aylık  
      0,00  

Seyahat Alt Toplamı     
      0,00  

      
         

3. Ekipman ve malzeme
6
     

         

3.1 Araç alımı veya kiralanması  Her araç için  
      0,00  

3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı  Her adet için  
      0,00  

3.3 Makineler, aletler...     
         

3.4 Yedek parçalar/makineler için ekipmanlar, 

aletler  
   

      0,00  

3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)     
      0,00  

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı     
      0,00  

      
         

4. Yerel ofis/proje maliyetleri
7
     

         



 

4.1 Araç maliyetleri  Aylık  
      0,00  

4.2 Ofis kirası  Aylık  
      0,00  

4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri  Aylık  
      0,00  

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)  Aylık  
      0,00  

  

Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt Toplamı     
      0,00  

      

         

8 

5. Diğer maliyetler, hizmetler     
         

5.1 Yayınlar
9
     

      0,00  

9 

5.2 Etüd, araştırma          - 0,00  

5.3 Denetim maliyetleri
10

  
        - 0,00  

5.4 Değerlendirme maliyetleri  
        - 0,00  

5.5 Tercüme, tercümanlar  
        - 0,00  

5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)  
        - 0,00  

5.7 Konferans/seminer maliyetleri
9
  

         0,00  

11 

5.8  Tanıtım faaliyetleri            0,00 

 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı  
         0,00  

   

            

12 

6. Diğer           1000,00  

Diğer Alt Toplamı  
         2000,00  

            
   

2000,00  

11. Toplam uygun proje maliyeti   
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