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ÖĞRENCİLERDEN SOKAK HAYVANLARI BARINAĞI ve HUZUREVİ
ZİYARETİ

Balçova Ertuğrulgazi İlkokulu, İzmir İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda
başlattığı “İyilik Gönüllüleri”
projesine, Işıkkent Hayvan Barınağını
ziyaret ederek katkıda bulundu.

Ayrıca öğretmen ve velileri ile
birlikte Narlıdere Huzurevi’ni ziyaret
eden okulöncesi öğrencileri huzurevi
sakinleri ile birlikte keyifli dakikalar
geçirdiler.

Ziyarette çocuklara sokak
hayvanlarına nasıl davranılacağı
konusunda bilgiler verildi.

Yanı sıra öğrencilerimiz, Adıyaman’ın
Gerger ilçesi Gölyurt Köyü
İlkokulunda öğrenim gören
arkadaşları için kitap kampanyası
başlattı. Kampanya sonucunda
toplanan bin adet kitap kargoya
verildi.

Yaklaşık 100 hayvana ev sahipliği
yapan Işıkkent Hayvan Barınağını
ziyaret eden öğrenciler, yanlarında
getirdikleri yiyecekleri yetkililere
teslim ettiler. Burada barınak
hakkında bilgi alan öğrenciler sokak
hayvanlarına nasıl davranılacağını da
öğrendiler.
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BAYINDIR İLÇESİ “İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ” PROJESİ

Öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarla
ilçedeki fırın ve mandıralardan
aldıkları gıda maddeleri ile sokak
hayvanlarını besledi. Bunun dışında
evlerinden ve mahallerinden
topladıkları temiz ve kullanılabilir
durumdaki giysileri ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdılar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
başlatılan “İyilik Gönüllüleri” projesi
kapsamında ilçe okullarından;
Atatürk ilkokulu, Fatih İlkokulu,
Kazım Dirik Ortaokulu ve İsmet
İnönü Ortaokulu öğrencileri ‘Biz de
varız!’ dediler.
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BERGAMA’DAN “İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ” PROJESİNE TAM DESTEK
Öğrencilerin hayata karşı
farkındalıklarını artırmak, insana
ve çevreye duyarlı bireyler olarak
yetişmeleri için İzmir İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün okullarda
başlatmış olduğu “İyilik
Gönüllüleri” projesi kapsamında
100.Yıl İlkokulu öğrencileri
tarafından toplanan,
kullanılmayan ve ihtiyaca yönelik
eşyalar ihtiyaç sahiplerine teslim
edildi. Etkinliğe katılan
öğrencilerin mutluluğu görülmeye
değerdi.
Öğrenciler ve veliler bu proje
sayesinde, kendilerini ihtiyaç
sahiplerine daha yakın
hissettiklerini söylediler.
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BEYDAĞ
MİNİK YÜREKLERDEN BÜYÜK DOKUNUŞLAR

mezun olan Şehit Üsteğmen
Mehmet Sakallı için dua edip, bir
nebze de olsa ailenin acısına ortak
oldular.
Daha sonra aynı okulun öğrencileri,
okulun bulunduğu mahalledeki
çöpleri topladılar. Daha temiz bir
çevrede yaşamak için el ele veren
öğrenciler, çevreye zarar vermeden,
onu kirletmeden yaşamayı
öğrenmemiz gerektiğini belirttiler.

Öğrencilerimizin hayata karşı
farkındalıklarını arttırmak, insana ve
çevreye duyarlı bireyler olarak
yetişmelerine katkıda bulunmak
amacıyla İzmir İl
Milli Eğitim
Müdürlüğünün
yürüttüğü “İyilik
Gönüllüleri” projesi
kapsamında 80. Yıl
Aşağı Aktepe
İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri
yüreklere dokundu.

80. Yıl Aşağı Aktepe Okulu
öğrencileri, bu kez de okulun
bulunduğu mahallede
ikamet eden 76 yaşındaki
Fatma Teyze ve ameliyat
olan eşi Eşref Amcayı ziyaret
ederek “Geçmiş olsun”
dileklerinde bulundular. Yaşlıları
evlerinde ziyaret etmekten büyük
mutluluk duyduklarını söyleyen
öğrenciler, yaşlıların belirli günlerde
değil, her zaman hatırlanıp ziyaret
edilmesi gerektiğini belirttiler.

İlk olarak, 80. Yıl Aşağı Aktepe
İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri
Van’ın Çaldıran ilçesinde vatani
görevini yapmakta iken, 6 Kasım
2017 tarihinde şehit olan Üsteğmen
Mehmet Sakallı’nın ailesine taziye
ziyaretinde bulundular. Öğrencilere
sosyal sorumluluk bilinci
kazandırmak, onların vatan, millet
ve bayrak sevgilerini arttırmak;
değerlerine duyarlı bireyler olarak
yetiştirilmesi amacıyla yapılan
ziyarette öğrenciler, okullarından
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KIRŞEHİR’E UZANAN YARDIM ELİ

Çevresi aracılığıyla ve sosyal medya
üzerinden yürüttüğü kampanya
yoğun ilgi ve destek gördü. Gelen
kıyafetleri tek tek inceleyerek ayıran
öğrenci, kardeşlerinin üşümeden
okula gidip gelebilmelerini sağlamak
için elinden geleni yaptı.
Toplumsal sevgi ve saygının
oluşması, insanların hiç tereddütsüz
birbirlerine yardım etmelerine
bağlıdır. Toplumda iyilik iklimi
oluşturarak dalga dalga yayılmasını,
sevgi ve hoşgörü zemini
oluşturularak öğrencilerimize bu
değerlerin kazandırılmasını
hedefleyen İzmir İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün yürüttüğü “İyilik
Bu süreçte Cansu'nun en büyük
destekçisi, sınıf arkadaşları oldu.
Beydağ'daki vatandaşların ve
civardaki ilçelerin katılımı ile elli koli
giyecek ve kırtasiye malzemesi
toplanarak, Kırşehir Çiçekdağı Fatih
Sultan Mehmet İlkokuluna teslim
edilmek üzere gönderildi.
Gönüllüleri” projesi kapsamında,
Beydağ Cumhuriyet Anadolu
Lisesinin yardım eli Kırşehir’e uzandı.
Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi
öğrencisi Cansu Akın, yurdumuzun
uzak şehirlerinin ücra köşelerinden
birinde yaşayan, okumaya çalışan
ihtiyaç sahibi kardeşlerinin
durumunu öğrenip harekete geçti.
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BORNOVA’DAN MUTLU PAYLAŞIMLAR
Bornova Suphi
Koyuncuoğlu Ortaokulu
öğrencileri “İyilik
Gönülleri” projesi
kapsamında Kuyucak
Köyü’ndeki yaşlı bir aileyi
ziyaret etti. Evin bütün
işlerini yapan öğrenciler, hem yardım
ettiler hem de ziyaret ettikleri aile ile
paylaşımda bulundular.

Bornova Mehmet
Akif Ersoy
İlkokulu
öğrencileri
havaların
soğuması ile
birlikte yiyecek
bulmakta zorlanan hayvanlar için ilk olarak
kendi tasarladıkları yemlikleri ağaçlara
astılar. Kuşların bu yemliklerden istifade
etmesini sağladılar. Ardından kediler için
kedi yuvaları hazırlayan öğrenciler sokak
hayvanları ile ilgili farkındalık kazandılar.

Köyde yaşlı ve işlerini tek başına
göremeyen insanlara ulaşıp işlerini
kolaylaştırmak için kolları
sıvayan öğrencilerin ilk durakları
Kemalpaşa'daki Kuyucak Köyü oldu.
Öğrenciler, 61 yaşındaki Sulbiye
Kahraman'ın ev işlerine yardımcı oldular.
Paylaşımdan duydukları hazzı dile getiren
öğrenciler benzer faaliyetlerde görev
almaktan mutluluk duyacaklarını dile
getirdiler.
Yapılanların haricinde insanları mutlu
ettiklerini belirten öğrenciler, onları
ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını
ifade etti.

Necmiye Bilgin İlkokulu öğrencileri ise
evlerinde hazırladıkları pasta, kurabiye ve
börekleri ile Bornova Halk Eğitimi Merkezi
23 yaş üstü Engelliler Kursunu ziyaret etti.
Onlarla oyunlar oynayarak keyifli vakit
geçiren öğrenciler yanlarında getirdikleri
kitapları kursiyerlere okudu.

Bornova Suphi
Koyuncuoğlu
Anadolu Lisesi
“İyilik
Gönüllüleri”
proje ekibi, Ege
Üniversitesi Çocuk Onkoloji Kliniğinde
tedavi görmekte olan hasta çocuklar için
öğrenci, veli ve öğretmenlerden ihtiyaç
malzemesi topladılar. Toplanan
malzemeler, hastaneye götürülerek teslim
edildi. Çocukların mutluluğunu gören
öğrenciler, onları ziyaret etmeye devam
edeceklerini belirttiler.
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BUCA’DA “İYİLİK DÖNÜŞÜMLERİ”
Buca Burhan
Özfatura Ortaokulu
öğrencileri “İyilik
Gönüllüleri” projesi
kapsamında
ellerinde bulunan
malzemelerle
hazırlamış oldukları
kedi köpek
yuvalarını okul çevresindeki uygun olan
yerlere yerleştirdi.

yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi komşuları ile
yakından ilgileniyor. Miniklerin ziyaretleri
çevrelerinden takdir topluyor. Okul
öğrencileri, huzurevindeki yaşlıları da
ziyaret ederek birlikte hoşça vakit
geçirdiler.

Geri dönüşüm kapsamında kâğıt, pil,
bitkisel atık, yağ ve pet şişe toplayarak
doğaya bir iyilikte bulunmayı amaçlayan
öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak
için kullanılır durumdaki kıyafet, oyuncak
ve kitapları eşya kumbaralarında
toplayarak ihtiyacı olanlara ulaştırdı.

Buca Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4. sınıf
öğrencileri Van’ın Çaldıran İlçesi
Yukarıçanak İlkokulu öğrencilerine kitap ve
kırtasiye desteğinde bulundular. Ayrıca
LÖSEV için topladıkları yardımları
ilettiler.3. sınıf öğrencileri okul çevresini
temizleyerek arkadaşlarını çevreye karşı
duyarlı olmaya davet ettiler. DOÇEV ile
iletişime geçerek atık pil kutusu isteyen
öğrenciler, bir hafta boyunca topladıkları
pilleri DOÇEV’e kargoyla
gönderdiler. 1. sınıf
öğrencileri ise kuş evleri
hazırlayarak okul
bahçesindeki ağaçlara
astılar. Bu sayede soğuk
kış günlerinde minik
dostlarını unutmadıklarını
gösterdiler.

Bunların dışında öğrenciler askıda kırtasiye
faaliyeti ile kalem, silgi gibi kırtasiye
ürünlerine ihtiyacı olan arkadaşlarına
yardım etti.
Projeye katılan öğrenciler ikinci dönemde
de yeni fikirlerini hayata geçirmek
istediklerini ifade ettiler.
Buca Fatma Saygın
Anadolu Lisesi
öğrencileri, “İyilik
Gönüllüleri” projesi
kapsamında okul
bahçesinde bulunan
ağaçların bakımını yaptı.
Bahçede boş olan
alanlara öğrenciler tarafından ağaç dikimi
yapıldı. Yine öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi
öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Buca Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan
Ortaokulu öğrencileri ise lösemili çocuklar
için oyuncak yaparak hastane ziyaretinde
bulundu. Öğrencilerimizin bu ziyareti
çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

Buca Mimar Kemalettin İlkokulu iyilik
gönüllüsü öğrencileri çevrelerinde yaşayan
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ÇİĞLİ’DEN İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
Çiğli Evka-6 İlkokulu öğrencileri ise
proje kapsamında Zübeyde Hanım
Huzurevine ziyaret gerçekleştirdiler.
Ayrıca sınıflarda iyilik kutuları
oluşturan
öğrenciler
gündelik
yaşamlarında yapmış oldukları iyilik
faaliyetlerini yazarak bu kutulara
attılar.
Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu
Lisesi öğrencileri “İyilik Gönüllüleri”
kulübü oluşturdu. Kulüpte yer alan
35 gönüllü öğrenci, başlattıkları bir
kampanya ile Van Erciş’te bulunan
bir köy okuluna yardımda bulundu.
İzmir’den giden kırtasiye, oyun ve
spor malzemeleri köy okulu
öğrencileri
tarafından
sevinçle
karşılandı.
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GAZİEMİR’DE İYİLİK COŞKUSU
“Çocukların fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı,
mutlu, bir o kadar da çok yönlü insanlar olarak
büyüyebilmeleri için, iyilik yapmanın getirdiği
güzel duygulara da ihtiyacı vardır.”
düşüncesiyle başlatılan “İyilik Gönüllüleri”
projesi kapsamında Nevvar Salih İşgören
Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri, imkânları
sınırlı bir köy okuluna geniş çaplı bir yardım
yapmaya karar verdiler. Bu kapsamda Kiraz
ilçesi Yeniköy İlkokulu öğretmeni ile yapılan
görüşmelerde ihtiyaçlar belirlendi.

Gaziemir Atatürk Ortaokulu öğrencileri, velileri
ve öğretmenleri, büyük bir aile olarak projeye
destek verdi. Öğrenciler nöbet günleri gönüllü
forması giyip, çevre temizliği yaparak ve geri
dönüşüm malzemesi toplayarak okullarında
iyilik ve yardım öncüsü oldu.
Öğrenci kitaplığını da düzenleyen öğrenciler
doğudaki okullar için başlattıkları kırtasiye
malzemesi yardımı için kermes düzenlediler.
Atatürk Ortaokulu İyilik Gönüllüleri “İyilik
eden, iyilik bulur.” sözü ile projeye destek
verdi. Öğrenciler, Denizli ili Bekilli ilçesi
Kurtuluş İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Gaye
Tekin’in yakalandığı lösemi hastalığının
tedavisine katkıda bulunmak için yardım
kampanyası başlattı.

12.sınıf öğrencilerimizden Pelin Dinç ve Orçun
Ata liderliğinde yaklaşık kırk öğrencinin
desteğiyle kermes organize edilerek gerekli
finansal kaynak oluşturuldu. Kermes
gelirlerinin yanı sıra öğrenciler çeşitli kişi ve
kurumlardan da bağış topladı.

Gaziemir Sabiha Gökçen İlkokulu öğrencileri
ise ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye ve
giyecek yardımı kampanyası düzenledi.
Kampanya kapsamında Bayındır İlçesi Sarıyurt
Köyü İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrenciler
için gerekli okul malzemeleri, giyecek yardımı
ve oyuncaklar toplandı. Her öğrenci için mont,
bot, eşofman takımları, pantolon ve kazaklar,
çorap ve çamaşır gibi giyecek yardımları
paketlendi. Okulda gerekli olabilecek kırtasiye
malzemeleri ve oyuncaklar da ayrıca
paketlenerek kolilere kondu.

Elde edilen gelirle Yeniköy İlkokulundaki kırk
öğrenciye kırtasiye malzemesi, bot, palto ve
oyuncaklar alındı. Alınan malzemeler her bir
öğrenci adına kutulara konularak paketlendi.
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GÜZELBAHÇE’DEN İYİLİK YAĞMURU
Ali Bayırlar Ortaokulu, öğrencilerde iyilik
yapmayı alışkanlık haline getirerek, güzel
davranışların kazanılmasını sağlamak
amacıyla yürütülen “İyilik Gönüllüleri”
projesi kapsamında birbirinden renkli
çalışmalara imza attı.
İlk olarak; öğrenciler, öğretmenleri ile
birlikte Bademler Köyü’ne giderek zeytin
toplayan köylülere yardım etti. Öğrenciler,
doğa ile iç içe oldukları günde keyifli
dakikalar geçirerek boş zamanlarını en
güzel şekilde değerlendirdiler.

Okul öğrencilerinden Asya ve Cemre,
komşuları 90 yaşındaki Bahar teyzeyi
evinde ziyaret etti. Önce ev işlerinde
yardım eden öğrenciler Bahar teyzeyle
sohbet edip anılarını dinlediler.

Ali Bayırlar Ortaokulu İyilik Gönüllüleri,
ilçedeki huzurevine bir ziyaret
gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleri ile tek tek
ilgilenen, onlara moral veren öğrenciler
keman çalarak müzik ziyafeti de verdi.

“İyilik Gönüllüsü” öğrenciler, konuşma
zorluğu çeken özel eğitim sınıfı öğrencileri
ile birlikte “Zumba” oynayarak konuşma
etkinliklerinde arkadaşlarına destek
oldular. Özel eğitim öğrencileri ve iyilik
gönüllüleri eğlenerek keyifli vakit
geçirdiler. Özel eğitim öğretmeni,
öğrencilerinin bu faaliyetten çok olumlu
etkilendiğini dile getirirken, özel
öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında
farkındalıklarının arttığını da belirtti.

Öğrenciler, okulun rahat görülen bir yerine
koyulan iyilik kutusuna yaptıkları iyilikleri
yazıp atıyorlar. Her hafta açılıp kontrol
edilen kutu içerisindeki iyilikler,
öğrencilerle paylaşılarak çevresine duyarlı
minik yüreklerin yetiştirilmesi
amaçlanıyor.

Farklı etkinlikler yaparak projeye destek
olan öğrenciler, sokak hayvanlarını da
unutmadı. Daha önce hayvan barınağına
yiyecek götüren öğrenciler bu kez okul
saati dışında mahallelerindeki sokak
hayvanlarına sahip çıkarak duyarlılıklarını
bir kez daha gösterdiler.

Sokak hayvanlarını besleyen, okulda özel
eğitim sınıfındaki arkadaşlarıyla etkinlik
yapan, okul araç gereçlerini paylaşan,
yolda gördüğü yaşlılara yardım eden
öğrencilerin bu davranışları ve yaptıkları
etkinlikler oluşturulan iyilik panosu ile
duyuruluyor.
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İYİLİK GÖNÜLLÜLERİNDEN HUZUREVİ ZİYARETİ
Günlük yaşamlarında da yardım elini
herkese uzatmaktan çekinmeyen
öğrenciler, “İyilik Gönüllüleri” projesine
farkındalık yaratmak için bir klip çekip
sosyal medya aracılığı ile daha geniş
kitlelere ulaşarak ilçemizde yayılmasına
öncülük ettiler.
İyilik gönüllüsü Dr. Güngör Özbek
Ortaokulu öğrencileri ise bunlarla
yetinmeyip ailelerini de projeye dâhil etti.
Veliler, kan bağışında bulundular ve hasta
ziyareti yaptılar.
Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi
öğrencileri “İyilik Gönüllüleri” projesi
kapsamında huzurevinde kalan büyüklerini
ziyaret etti. Huzurevinde kalanlar ile tek
tek ilgilenen iyilik gönüllüleri onlara gitar
ve bağlama çalarak neşeli dakikalar
yaşattılar. Birlikte şarkı söyleyip eğlenen
huzurevi sakinleri ve öğrencilerin çok
mutlu oldukları gözlendi.
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KARABAĞLAR İLÇESİ “İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ” PROJESİNE ÇOK SAYIDA
OKULU İLE KATILDI
Eskiizmir İlkokulu Müdürlüğünce aile
ziyareti sonrası bir velinin ekonomik olarak
sıkıntı yaşadığı tespit edildi. Öğrenciler ve
velilerle birlikte başlatılan yardım
kampanyası ile ailenin sıkıntıları bir nebze
de olsa giderildi.
Karabağlar Mustafa Urcan İlkokulu 1-C
sınıfı öğrencisi Ece Deniz Akar, annesinin
bağlantı kurduğu Bitlis’in Mutki ilçesindeki
yeni açılan anaokuluna, kendi
oyuncaklarından bir koli oluşturarak
gönderdi. Oyuncakları alarak sevinen
öğrencilerin, oyuncaklarla çekilmiş
mutluluk fotoğraflarını Ece’ye gönderen
öğretmenleri “Mutlu eden, mutlu olur.”
duygusunu yaşattı.

Karabağlar Adnan Mazıcı İlkokulu proje
kapsamında okul, öğrenci, veli işbirliği ile
Van/Edremit Çiçekli Beldesi Dönemeç
İlkokulu ve Ortaokuluna yapılacak yardım
malzemelerini sınıflar düzeyinde hazırladı.
Bu yardımlar kırtasiye, kışlık giysi, okul
eğitim malzemesi başlıklarından
oluşturuldu. 45 koli şeklinde hazırlanarak
Van/Edremit Çiçekli Beldesi Dönemeç
İlkokulu ve Ortaokuluna gönderildi.

2-A öğrencisi Deniz Yalman, sokakta
bulduğu hasta bir yavru kediyi evlerine
alarak tedavi ettirdi.

Karabağlar Eserkent Ortaokulu 6. sınıf
öğrencileri, toplumda hayvanların
korunması konusunda bilinç oluşturmak
için öğretmenlerinden yardım istedi.
Böylece geliştirilen proje ile öğrenciler,
ahşap malzemelerden yaptıkları evleri yine
kendileri boyadı ve süsledi. Bu sayede,
minik canlar için el emeği evler ortaya
çıktı. Öğrencilerin çalışmaları, İzmir Sanat
Merkezi Kültürpark Fuar Alanında
sergilendi.

2-C sınıfı velileri, Karabağlar Şehit Lütfü
Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezini
ziyaret ederek 11 öğrenci için aldıkları giysi
hediyelerini okul idarecilerine teslim
ettiler.
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3-C sınıfı izci öğrencileri Karabağlar Uğur
Mumcu Parkı çevresindeki çöpleri
toplayarak kendi parklarını temiz tutma
konusunda örnek bir çalışma
gerçekleştirdiler. 3-C sınıfı öğrencileri aynı
zamanda, çevrelerindeki sokak
hayvanlarını besleyerek hayvan dostu
olduklarını gösterip herkese örnek oldular.
Yine 3-C sınıfı öğrencilerinden bir grup,
huzurevi ziyaretinde bulundu. Oradaki
büyüklerini ziyaret edip götürdükleri çiçeği
takdim ederek büyüklerini unutmadıklarını
göstermek istediler. Öğrencilerden bir
kısmı ise okul çevresindeki parkta oturan
yaşlıları selamlayıp hatırlarını sorup
çikolata ikram ederek hem büyüklerini
mutlu etti, hem de diğer çocuklara örnek
oldu.

Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
öğrencileri, 21 öğrenciden oluşan bir
grupla, huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Bu
ziyaret sırasında huzurevi sakinlerine,
müzik öğretmeni koordinatörlüğünde
öğrenciler tarafından hazırlanan müzik
dinletisi yapıldı.
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu da
“Soğukta Kuşlar Aç Kalmasın” sloganı ile
müthiş bir çalışmaya imza attı. Kış
aylarında kuşlar aç kalmasın diye çocuklar,
bala batırdıkları karton ruloları kuşyemiyle
kapladıktan sonra okul bahçesinde
bulunan ağaçlara okul idaresi ve velilerin
yardımıyla astılar. Minik öğrencilerin minik
yürekleriyle yaptıkları çalışma ile canlıları
koruma ve besleme konusunda farkındalık
oluşturuldu.

Son olarak öğrenciler ve veliler olarak
Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji
Bölümüne ziyaret gerçekleştirdiler.
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KEMALPAŞA’DA İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ FARK YARATIYOR
zaman geçirdikleri etkinlikte enstrümanlar
eşliğinde şarkılar söylendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yürütülen “İyilik Gönüllüleri” projesi
kapsamında ilçede gerekli çalışmalar
başlatılıp iyiliği artırmak ve yaymak adına
etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Gönüllü öğrencilerin katıldığı
çalışmalardan birisi İzmir Kemalpaşa ilçesi
Halilbeyli beldesinde gerçekleşti. Tarihi
değerlerimizden olan, Osmanlı dönemine
ait Balkanlardaki mirasımız Mostar
Köprüsü, resim bölümü öğrencileri
tarafından, duvar resmi olarak yapıldı.
Halilbeyli beldesinin de memnuniyetle
karşıladığı faaliyet sayesinde beldenin
görselliği zenginleştirilirken kültür
varlıklarının tanıtımı da yapılmış oldu.

Diğer bir ziyaret ise hayvan barınağına
gerçekleştirildi. Öğrenciler bu çalışmada
yer almak için adeta yarıştılar. Ziyarete
gidenler, hayvanlar için mama temin
ederek onların beslenme ihtiyacına katkıda
bulundu. Bu barınakta bulunan kedi ve
köpeklerin durumlarını inceleyerek onlarla
yakından ilgilenme fırsatı buldular.

Huzurevi ziyaretinde ise hem resim hem
müzik bölümü öğrencileri yaşlılar ile vakit
geçirmekten ve onları gülümsetmiş
olmaktan memnun oldular. Öğrencilerin
ve huzurevi sakinlerinin oldukça güzel
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KONAK OKULLARI “İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ” OLDU
hissettirmek ve bilinçlendirmek için İzmir
Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri
Şube Müdürlüğü Farkındalık Merkezini
ziyaret etti.
Okulun farklı sınıflarından öğrenciler,
edebiyat ve müzik öğretmenleri eşliğinde
Moris Bencuya Özel Eğitim Merkezini
ziyaret ettiler. Öğrenciler, merkezde
öğrenim gören otizmli öğrencilerle birlikte
gitar, keman ve saksafon eşliğinde müzik
icra ettiler. Ayrıca otizmli öğrenci
arkadaşlarının ektikleri çiçeklerden oluşan
serayı gezdiler.

Proje kapsamında İzmir Namık Kemal
Anadolu Lisesi öğrencileri güzel bir
çalışmaya imza atarak, Doğu’da vatani
görevini yapan Mehmetçik’e yeni yıl
kartpostalı gönderdi. “Mehmet’ime
Mektup” projesine katılan 415 öğrenci,
sevgi ve minnetini cümlelerine yansıttı.
Türk gençliği, vatan ve bayrak sevgisi
konusunda ne kadar duyarlı ve hassas
olduğunu, yazdıkları mektuplarla bir kez
daha göstermiş oldu.

Konak Necatibey İlkokulu öğrencileri, özel
eğitim sınıflarındaki öğrenciler ile Türkiye
Jokey Kulübü Şirinyer Hipodromu’nu
ziyaret etti. Şirinyer Hipodromu Atla Terapi
Merkezi’nden yararlanma fırsatı bulan
öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
hayata geçirilen “İyilik Gönüllüleri” projesi
kapsamında Konak Selma Yiğitalp Anadolu
Lisesi, öğrencileri, sokak hayvanları için
harekete geçti. Hayvanların yiyecek
ihtiyacını temin eden gençler örnek olacak
bir çalışma gerçekleştirdi.
9. sınıf öğrencileri, engelli vatandaşların
sorunlarına dikkat çekmek, karşılaştıkları
sıkıntıları, engelleri öğrencilerimize

Necatibey İlkokulu öğrencilerinden bir
grup, her yaştan insanın başına gelebilecek
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ama özellikle küçük yaşta da ortaya çıkan
lösemi hastalığından muzdarip
arkadaşlarına destek olmak için kolları
sıvadı.

Konak Necatibey Ortaokulu öğrencileri ise
proje kapsamında temin etikleri tekerlikle
sandalyeyi Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladılar.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
düzenlediği “İyilik Gönüllüleri” projesi
kapsamında Konak Necatibey İlkokulu 2-C
sınıfı öğrencileri, öğretmenlerine farklı
hediyeler vermek yerine lösemili
kardeşlerine destek amacıyla bağışta
bulunarak bağış sertifikasını
öğretmenlerine takdim ettiler.

Konak 80.Yıl Eşrefpaşa İlkokulu öğrencileri
de “Kuşlar Ölmesin” adlı çalışmaları ile
projeye destek verdiler. Öğrenciler atık
malzemeler ile kuşlar için yemlikler
tasarlayıp ağaçlara astılar.
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MENEMEN DE “İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ” PROJESİNE DESTEK VERDİ
Bülent Okan İlkokulu ve Ortaokulu
öğrencilerinin "İyilik Gönüllüleri"
projesine katılımları yoğun oldu.
Öğrenciler gerek günlük yaşamlarında
gerekse okul ortamında çevrelerine karşı
son derece duyarlı yaklaşımlar göstermeye
başladı.

Asim’e, Türkçeyi çok az bildiği için
derslerinde yardımcı oldu. Asim bu sayede
derslerde aşama kaydetti.
Öğrenciler, okul çevresinde yaşayan sokak
hayvanlarına karşı da oldukça duyarlı
davranıyorlar. Proje sayesinde öğrencilerin
birbirlerine karşı daha nazik davrandığı da
gözlemlendi.

Okul öğrencisi Zeynep Bakıcı, aynı sınıfta
beraber okuduğu Pakistanlı öğrenci

19

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ

MİNİK İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ
Narlıdere Mustafa Şık İlkokulu öğrencileri,
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
başlattığı “İyilik Gönüllüleri” projesi
kapsamında Ağrı Doğubayazıt İlkokulu ve
Diyarbakır Sur İlçesi Kumrucuk İlkokuluna
ulaştırmak üzere hediye paketleri
hazırladı.

Mahallerinde yaşlı ve hasta olan
komşularını da unutmayan öğrenciler
onlara sık sık ziyarette bulunarak
hatırlarını soruyor.
Sessiz dostları sokak hayvanlarına her
daim sahip çıkan minikler onları beslemeyi
de unutmuyor.

Yanı sıra okul öğrencileri atık piller
konusunda arkadaşlarını ve çevrelerini de
bilinçlendirdiler. Oluşturulan pil toplama
kutuları ile atık piller geri dönüşüme
kazandırıldı.

Narlıdere Kılıçarslan Ortaokulu öğrencileri
de projeye destek verdi. 251 öğrenci çeşitli
faaliyetlerle iyilik gönüllüsü oldu. Bu
kapsamda öğrenciler sokak hayvanlarına
ve ihtiyacı olanlara yardım eli uzattılar.
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İYİLİK AĞACI
Selçuk ilçesinde “İyilik Gönüllüleri” projesi kapsamında okullarda iyilik ağacı
oluşturuldu. Ağaca iyilik kartlarını asan öğrencilerin heyecanı gözlerinden
okunuyordu.
Aynı zamanda okullarda iyilik kutuları ve iyilik panoları da oluşturularak
öğrenciler arasında bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.
Böylece birbirlerine örnek olan öğrenciler ile okullarda iyilik iklimi oluşturuldu.
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TİRELİ ÖĞRENCİLER İYİLİKTE SINIR TANIMIYOR
Öğrenciler Eğridere İlkokulunu ziyaret
ederek öğrencimize tekerlekli sandalyesini
sürpriz bir şekilde hediye ettiler. Tekerlekli
sandalyeyi gören Elif önce çok şaşırdı,
ardından arkadaşlarına teşekkür etti ve
sandalyesini
kullanmaya
başladı.
Öğrencimizin anne ve babası ise
çocuklarının okulu çok sevdiğini, bu sayede
okula gelip gitmesinin çok daha kolay
olacağını belirterek mutluluklarını dile
getirdiler.

Tire Dört Eylül İlkokulu öğrencileri “İyilik
Gönüllüleri” projesi kapsamında
örnek bir davranış sergilediler.
Öğrenciler,
öğretmenlerine
engelli bir arkadaşlarına tekerlekli
sandalye bağışlamak istediklerini
belirtti. Tire Engelliler Derneğinin
yönlendirmesiyle
anaokuluna
giden bir öğrencinin, annesinin
kucağında okula gelip gittiği,
tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğu
bilgisine ulaşıldı. Öğrencimizin anne ve
babası
Tire
Dört
Eylül
İlkokulu
öğrencilerinin bu anlamlı iyiliğinden çok
memnun olacaklarını belirterek kabul
ettiler.

“İyilik
Gönüllüleri”
projesi
kapsamında Tire Fatih Ortaokulu
öğrencileri ise oluşturdukları iyilik
kutularına okul içi ve okul dışında
yapmış oldukları iyilikleri yazıp
attılar.
Tire Öğretmen Melahat Aksoy
İlkokulu öğrencileri de iyilik
konusundaki düşünce, duygu ve isteklerini
şiir, yazı ve görseller halinde sergilediler.

Doğuştan
omuriliğindeki
problem
sebebiyle iki ameliyat olan Elif’in halen
tedavisi devam ediyor. Yeniçiftlik Köyü’nde
hayvancılıkla uğraşan ve yaylada yaşayan
ailesi, Elif’i kucağında her gün Eğridere
İlkokulundaki anasınıfında eğitim görsün
diye sınıfa kadar getirip götürüyor.
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TORBALI’DA İYİLİK RÜZGÂRI
Torbalı Kazımpaşa İlkokulunda öğrenciler proje kapsamında iyilik temalı beyin
fırtınası gerçekleştirip çektikleri iyilik fotoğrafları ile okul ve sınıf panoları
oluşturdular.
Bu sayede projeye okul genelinde 580 öğrencinin katılımı gözlendi. Okulda
oluşturulan iyilik iklimi sayesinde projeye verilen destek de her geçen gün
artıyor.
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URLA’DA EMEĞİN YARDIMA DÖNÜŞMESİ
Albay Çolak İbrahim Bey
İlkokulu, İzmir İl Mili Eğitim
Müdürlüğünün “İyilik
Gönüllüleri” projesi
kapsamındaki çalışmalara yoğun
bir şekilde devam ediyor.

farkındalıklarını artırmıştır. Bu okullarımızdaki
çalışmalara önümüzdeki günlerde de devam
edilecektir.
Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesinde “İyilik
Gönüllüleri” projesi kapsamında okul içi düzen ve
hijyenin korunması ve yurt, yemekhane gibi toplu
alanların kullanımı konusunda bilinç oluşturmaya
yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde bulunan zeytin
ağaçlarındaki zeytinler öğrenci, öğretmen ve okul
müdürü işbirliğinde toplanmış, toplanan zeytinler,
Urla’daki zeytinyağı fabrikasına
götürülerek zeytinyağı haline
getirilmiştir. Bu yağların satılmasıyla
elde edilen gelir, öğrencilerin talebi
üzerine okullarında ekonomik durumu
zayıf olan yedi öğrencinin sağlıklı
beslenmesi amacıyla okul kantininden
ücretsiz sabah kahvaltısı almaları için
kullanılmıştır.

Dersleri zayıf öğrencilerle birebir ders
çalışma ortamları oluşturuldu. Bu
kapsamda görme engelli
öğrencilerimize destek çalışmaları
yürütüldü.
Ayrıca farkındalık oluşturmak için, proje
kapsamında okulda yapılan etkinlikleri
gösteren kısa film çalışması yapıldı.
Proje çerçevesinde Yılay Hakan Çeken
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin
kreşinde öğrencilerimiz palyaço kıyafetleriyle ‘Türk
Masalları’ anlatımı gerçekleştirdi.

Bu çalışmayla okulumuz öğrencilerine,
zeytinyağının tarladan soframıza nasıl geldiği,
hayatın içinde yaşayarak, uygulamalı olarak
gösterilmiş, elde edilen gelirle proje kapsamında
ihtiyacı olan öğrencilere destek sağlanmış, aynı
zamanda Urla’nın tek beslenme dostu okulu olarak
öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine de
vurgu yapılmıştır. Albay Çolak İbrahim Bey
İlkokulunu tebrik ediyor, öğrencilere üç çalışmanın
bir arada nasıl etkili bir şekilde yapıldığını
gösterdikleri için teşekkür ediyoruz.

Tema Vakfı ile işbirliği kararı alınarak okulda
‘Toprak, su, tohum’ gibi kavramlar anlatılarak
doğaya karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.
Ayrıca okulda, Değerler ve Etik Kulübünün
başkanlığında adalet, dostluk ve yardımlaşma
konularında anket uygulaması, pano
oluşturulması, kısa film izletilmesi gibi etkinlikler
düzenlenerek bu konularda farkındalık
oluşturulmaya çalışıldı.

“İyilik Gönülleri”
projesi çalışmaları
Urla Atatürk
İlkokulu ve Urla
EGİAD
Ortaokulunda da
öğrencilerimiz
üzerinde olumlu
etkiler yaratmış, onların iyilik yapma
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