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HAZIRLAYAN 
Nil Çeltek  Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı – Pazarlama ve Proje Müdürü 

 
 

 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın 12.03.2014  tarihli ve 90/2014 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 
uygulanmaktadır. 



Proje Adı 
GELECEK İÇİN GENÇLİK PROJESİ 
‘SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLER’ Proje Yarışması   

Proje Konusu 

Toplumun önde gelen sorunlarına yenilikçi çözümler getirmek için 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından ‘Gelecek İçin 

Gençlik’ projesi kapsamında düzenlenen‘’Sosyal Girişimci 

Öğrenciler’ ProjeYarışması 

Projenin Amacı 

Geniş çerçeveli sosyal problemleri teşhis etmek ve problemlere 

çözümler üretmek, toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli 
çözümler bulmak, yüzyıllardır toplumların alışılagelmiş davranışlarını 

değiştirerek dönüşümlere yol açmak ve sosyal sorunların çözümünde 

sistematik değişimlere odaklanmak. 

Projeyi Düzenleyen 
Kurum 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 

Projeyi Düzenleyen 
Kurum Yetkilisi: 

Nil Çeltek 
Pazarlama ve Proje Müdürü 

Proje Kaynak Birimi Anadolu Eğitim ve Sosyal YardımVakfı 

Proje Destek Birimi Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Proje Uygulama Birimi Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi. 

Kapsam Samsun’daki liselerde eğitim öğretim görentüm lise öğrencileri 

Proje Danışmanı  

Tel 
Web/Mail 

Nil Çeltek- Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Pazarlama ve Proje 

Müdürü 
Kazım Aygün – Samsun İl Milli Eğitim Ar-Ge 

İrtibat kişisi 

Tel 

Web/Mail 

Kazım Aygün 

05326968266 
kazimaygun5544@gmail.com 

 

Proje Yürütme Kurulu 

Nil Çeltek                     Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım  
Vakfı  Paz.ve Proje Müdürü 

Orhan DEĞER               İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Kazım AYGÜNAR-GE Koordinatörü ve   ASKESorumlusu 

Ahmet YILDIZ              AR-GE Üyesi 

Aysun ERAY                 AR-GE Üyesi 
Selma BAHADIR AR-GE Üyesi 

Esmahan AKSOY AR-GE Üyesi 
Kenan KANTARCI AR-GE Üyesi 

Hamza TURAL  AR-GE Üyesi 
Serpil AKGÜN  AR-GE Üyesi 

 

Proje Uygulama Tarihi 
( 19 Nisan 2016 Salı saat 13:00-15:00)tarihinde birinci proje 
ödüllendirilecek olup, 2016 yılı içerisinde uygulamaya alınması 

planlanmıştır. 

mailto:kazimaygun5544@gmail.com


 

 

 
GİRİŞ 

 
Sosyal girişimci, yaşadığı çevredeki toplumsal bir sorunu veya ihtiyacı belirleyerek, bu sorunun ortadan 

kaldırılması veya ihtiyacın giderilmesi için kalıcı çözümler üreten, çözüm üretirken de olaylara olumlu 

yaklaşan, eleştirdiği her şeyin günün birinde bir şekilde çözülebileceğine inanan kişidir. “İnanırsan 
yapabilirsin” sözü gerçekten de herkes için geçerlidir. Yapılan işlerin kapasitesi değişebilir, ama 

herkesin toplumsal sorumlulukta üstlenebileceği ve başarabileceği işler olduğu da bir gerçektir. 
Unutulmaması gereken en önemli nokta, toplumunyapısına özgü ve halkı kavrayabilecek yenilikçi 

çözümler üretebilmek gerektiğidir. 
 

Sosyal girişimciler yalnızca balık vermek ya da balık tutmayı öğretmekle kalmaz, balık endüstrisinde de 

devrim yaratmaya çalışır; çünkü bir sosyal girişimci, tüm sistem dönüşene dek yılmadan çalışmayı 
sürdürebilecek vizyon ve kararlılığa sahip olan kişidir. Sosyal girişimci olarak toplumsal sorunlara 

çözüm arayanların dikkat etmesi gereken en önemli nokta öncelikle projelerin gerçek bir ihtiyaca cevap 
vermesi gerekliliğidir.  

 

İnsanlık tarihi boyunca daima sosyal girişimci özelliklerine sahip kişiler yaşamıştır. Örneğin Florence 
Nightingale, 1800’lerde sağlık alanında bir devrim yaparak çağdaş hemşirelik sistemini kurmuştur. 

Fazla Abed, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşunun kurucusudur. Bu kuruluşun 30 binin üzerinde 
çalışanı vardır. Abed, eğitim, sağlık, sosyal ve mali işler konusunda yeni fikirlerin ortaya çıkmasına 

öncülük etmiştir. Ayrıca yerel kalkınma için bölgeinsanlarına yetki ve ihtiyacı olan milyonlarca kişiye de 
hizmet vermiş; “Yoksulluğun gücünü organize etmiştir.” Jeroo Billimoria, Hindistan’da büyük bir 

problem olan sokak çocukları için yine sokak çocukları tarafından yönetilen bir bedava yardım hattı 

kurmuş, çocukların sadece bir telefon numarası çevirerek 24 saat boyunca gerek polis gerekse de 
sağlık desteği alabilmesini sağlayan sistem şu ana kadar 2 milyonun üstünde çağrı işlemi 

almışdurumdadır. Bu projenin 100 başka şehirde de başlaması hızlı bir şekilde uluslararası boyuta 
geçtiğini gösteren önemli bir kanıttır. Tomasz Sadowski, Polonya’da eski sistemden boş kalan devlet 

çiftliklerine evsizleri yerleştirip onların yaşadıkları çiftliklere sahip çıkmasını ve tarlaları ekip biçmelerini 

sağladı. Böylelikle hem boş kalan çiftliklerde tekrar üretim başlamış oldu hem de evsizler ev ve iş 
sahibi oldu. Ercan Tutal, 1997 yılından beri gönüllü olarak engellilerin toplumsal yaşama daha eşit 

katılmalarını hedefleyen projeler uyguluyor. Yürüttüğü gönüllü ve ücretsiz programlarda 500’den fazla 
değişik engel grubundan insan sualtı dünyası ile tanıştı. Korhan Gümüş’ün asıl ilgi alanı, yerel 

yönetimlerde tüm tarafların süreçlere dâhil olduğu bir sivil öncelik yaratılmasıdır. Bu ana amacın bir alt 

kolu olarak büyük deprem riski altındaki İstanbul’da riskleri azaltıcı önlemler alınması için yerel halkı, 
yerel yönetimleri ve konunun uzmanlarını bir araya getiren risk azaltma atölyeleri düzenlemektedir. Bu 

şekilde, meselenin muhatabı kişiler, deprem risklerini azaltmak için üzerlerine düşen sorumlulukların 
farkına varmakta ve bu sorumlulukları yerine getirmek için gerekli desteği alabilmektedir. Nasuh 

Mahruki, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 1999 depremi sırasında çok önemli işler yaptı. Çalışmaları 
başka illerde birçok benzer organizasyonun kuruluş aşamasında model oldu. Şimdi hemen her ilde bir 

arama kurtarma ekibi görmek mümkün. 

 
Günümüzde toplumların beklentileri artmakta ve buna paralel olarak sorunları da artmaktadır. Bütün 

sorunlarla (eğitim, sağlık, çevre, kadın hakları, çocuk hakları vs.) kamunun tek başına mücadele etmesi 
ve üstesinden gelmesi artık imkansızdır. Bu noktada sivil toplum hareketi ve sosyal girişimcilik devreye 

girmektedir. Toplumların ihtiyaçları da bireylerin ihtiyaçları gibi sonsuz ve sınırsızdır. Toplumlar 

devamlılıklarını sürdürmek için bu sınırsız ihtiyaçlar kümesinden makul olanlarını karşılamak 
zorundadır. Aksi takdirde toplumsal sorunlar çözümsüz hale gelir ve çözümsüz hale gelmiş bu sorunlar 

başka sorunların kaynağı olabilir. Bu anlamda sosyal girişimler toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ortaya çıkmış kişi ve kurumlardır. 

 
Bugün ABD’de 90 milyon kişi, yani yetişkin, üretebilir durumdaki nüfusun neredeyse tamamı haftada 

en az 3 saatini sivil toplum kuruluşlarında karşılıksız çalışmaya ayırıyor. 2010 yılında bu sayının 120 

milyona, çalışma saatinin de 5’e çıkacağı öngörülüyor. İnsanları buna iten ise “katkıda bulunma”, 
“bağlanma” ve “yararlı olma” ihtiyacıdır.  

 



Sosyal girişimcilik dünyadaki toplumsal sorunlara farklı yaklaşımlar geliştirmenin bir yoludur. Toplumun 

en acil problemlerine yenilikçi çözümler getirmek anlamına gelir. Geniş çapta bir değişim yaratmak için 

yeni fikirler, yöntemler, yaklaşımlar önermek demektir. Sistemin bozuk / çalışmayan parçalarını –
başkalarının liderlik etmesini beklemeden- değiştirmek demektir. Daha iyi bir dünya için gerçekçi, 

pratik adımları içeren bir vizyon geliştirmek demektir.  
 

Bu proje ile gençlerin içinde yaşadıkları toplumun sorunları ile daha yakından ilgilenmeleri, topluma 

pozitif katkı koymaları ve yaşadıkları çevreden ve sorunlarından haberdar bir şekilde yaşamaları 
hedeflenmektir. Aynı zamanda bilgi ve tecrübelerini birbiriyle paylaşan ve her yıl daha da büyüyen bir 

sosyal girişimciler ağı oluşturulması hedeflenmektedir. Gençlerin liderlik vasıflarının geliştirilmesi ve 
topluma sağladıkları faydanın sürdürülebilmesi ana amacımızdır. 

 
Toplum içindeki her bireyin bir 'değişim oluşturucusu' olma potansiyeline sahip olduğu fikrini 

benimsemiş ve sosyal girişimcilerin her birini, toplum için diğerlerine; kendilerinin de değişim 

oluşturabileceklerini gösteren bir rol modeli olarak kabul etmiş bulunmaktayız. Sosyal girişimciler 
başkalarının göremediğini görerek yeni fırsatlar yaratan, sistemleri değiştiren ve yeni yaklaşımlar 

bularak toplumun önemli sorunlarına çözüm getirenlerdir ve bu amaçla geleceğin sosyal bilinçli 
liderlerini yetiştirmek için siz değerli öğrencilerimiz de mezun olana kadar beklemeden, değişim 

yaratmak ve değişimin bir parçası olmak için şimdiden çalışmaya başlayabilirsiniz. 

 
1. PROJENİN GEREKÇESİ 

 

Samsun Valiliği, Samsun İl Özel İdaresi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olduğu ve Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülen  ‘’Samsun 2019 Eğitim Vizyonu Projesi’’sonucunda ilde 

belirlenen eğitim sorunlarından bazıları şunlardır. 

 
 Sosyal faaliyetlerin yetersizliği 

 Okulların fiziki yetersizlikleri 
 Eğitimde tekli eğitimin yapılamayışı 

 Eğitim sisteminin sık değişmesi 
 Teknoloji alt yapı eksikliği 

 Öğretmenlerdeki mesleki tükenmişlik 

 Devamsızlık sorunları 
 Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersizliği 

 Öğretmen merkezli eğitim anlayışı 
 Ailelerin ilgisizliği 

 Servis taşımacılığındaki sorunlar 

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin yetersizliği 
 Okul güvenliği 

 Akran zorbalığı 

Günün ihtiyaçlarına uygun eğitim süreçlerinden geçmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, vizyon sahibi 

bir insan kaynağının toplumun temel gücü olacağı kesin. Hiç şüphe yok ki ülkemizin genç nüfusunu 
stratejik bir avantaja dönüştürmek onlara kazandıracağımız niteliklerle doğrudan ilgili. Bunun için 

eğitim kurumlarımızın imkan ve fırsatlarını en geniş biçimde başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere 
bütün eğitim paydaşlarına sunulduğu yerler olmasını sağlamak zorundayız. Hızla değişen dünyada, her 

insan ve kurum kendini sürekli gözden geçirmeli, yenilenme ve gelişme gayreti içinde olmalı. 

Medeniyetimizin değerlerini genç kuşaklara nasıl aktarmalıyız, öğrencilerimizi uluslararası akranlarıyla, 
çağdaşlarıyla nasıl daha iyi rekabet edebilir duruma nasıl getirebiliriz, eğitim sistemimizi nasıl yukarılara 

taşıyabiliriz noktasında çözümler üretmek istiyoruz. 

Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim 

ve öğretim imkânlarının sunulması amacıyla Samsun ilinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 
tarafından  "Sosyal Girişimci Öğrenciler Proje Yarışması" başlatılmıştır. 



Yarışmaya yukarıda belirtilen alanlarda yerleşik sorunları farklı ve yenilikçi bir yöntemle hazırladıkları 

proje ile çözmeyi düşünen öğrenciler başvurabilecektir.  

 

2. PERFORMANS KRİTERLERİ 
 

Önemli olanlise öğrencilerinin konuya kişisel duyarlılık göstermeleri ve iyi uygulamaları bizzat 
yarışmaya taşımalarıdır. Ayrıca okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin de proje kapsamında yer alacak 

öğrencilere destek olmaları, rehberlik yapmaları yarışmadan beklenen sonuçların daha güçlü olmasına 
katkı koyacaktır.  

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında yukarıda sayılan kategorilerde gerçekleştirilen çalışmalar objektif 
bir şekilde değerlendirilecek ve en iyi uygulama örneği olarak belirlenen çalışmalara ödül verilecektir. 

Ödül almaya hak kazanan çalışmaları gerçekleştirenlere 19 Nisan 2016Çarşamba günü 
düzenlenecek törenle ödülleri verilecek ve yaptıkları çalışmalar kamuoyuna tanıtılacaktır. 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

SIRA 

NO 

KRİTER PUAN 

1 Uygulanabilirlik 20 

2 Yaratıcılık/Özgünlük 25 

3 Sürdürülebilir Bir Eğitim öğretim modeli olması 25 

4 Paydaşlarla ( Öğretmen, Öğrenci,Veli vb ) işbirliği 10 

5 Projenin amacına uygun hedef  faaliyet ve sonuçların  
belirlenmiş olması. 

20 

TOPLAM PUAN 100 

 

 

Yarışmanın İşleyişi 

 Eğitim alanında ‘Sosyal Girişimci Öğrenciler’ Proje yarışmasına; uygulanmış, uygulanmakta 

olan ve düşünce bazındaki proje fikirleri ile başvuru yapılabilir. 
 

 Yarışmacı adayları Samsun’da eğitim öğretim alanında gördüğü eksikliği tamamlayacak, var 

olan hizmeti veya işleyişi iyileştirmeye yönelik tasarladıkları proje fikirleri ile yarışmaya 
katılabileceklerdir. 

 

 Her öğrencinin bir den fazla başvuru yapma hakkı vardır. 

 
 Her Projede bir öğretmen ya da idareci sorumlu olabilir. 

 

 Her proje için Ek:1  Başvuru formu doldurarak  okul idaresine teslim edilir.Okul idaresi resmi 

yazı ile 30 Mart  2016 saat 17:00’ye kadar başvurularını İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yazılı 
metin ve CD ortamında gönderir. 

 

 Başvuru Formu doldurularak “ samsunsosyalgirisimcilik@gmail.com’’adresine gönderilecektir. 

 
 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yapılan başvuruları (yazılı metin ve CD)04 Nisan 2016 saat 

17:00’ye kadar resmi yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimine gönderir. 

 



 Komisyonun  değerlendirmesiyle, 08 Nisan 2016  tarihinde finale kalan yarışmacılar belirlenir. 

 

 Finale kalan ilk 10 proje için koordinatör öğretmenler tarafından hazırlanan 3dk lık sunumlar 

ödül töreninde izleyicilere sunulur. İsteğe bağlı olarak film afiş ve broşürlerle desteklenir. 

 
 19 Nisan 2016 Salı günü yapılacak törende  finale kalan ilk üç projeye ödülleri  ilk on projeye 

katılım belgesi verilecektir.  

 
 Birinci olan proje 2016 yılında uygulanacak uygulama maliyeti Anadolu Eğitim ve Sosyal 

Yardım Vakfı tarafından karşılanacaktır.(inşaat, tadilat alım satım ….vb hariç).Ayrıca 1. seçilen 

projeyi yazan öğrenciye laptop ,  2.  ve 3. seçilen projeyi yazan öğrenciye I-Pad verilecektir. 
 

Projeler Kimler Tarafından Değerlendirilecek ? 

Bir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, bir İl Milli Eğitim Şube Müdürü, bir Maarif Müfettişi, bir lise, bir 
ortaokul, bir ilkokul, bir anaokulu müdürleri, iki ar-ge çalışanı ve Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 

ile oluşan komisyon tarafından projeler değerlendirilecektir. 
 

Komisyonda kimlerin görev yapacağını Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı belirler.  

 

3. PROJENİN KONUSU 

 
Eğitim öğretim alanında önde gelen sorunlara yenilikçi çözümler getirmek için Anadolu Eğitim 

ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından düzenlenen ‘’Sosyal Girişimci Öğrenciler’proje yarışması 

 
4. AMAÇLAR 

 
 Eğitim öğretim alanlarında sosyal fayda yaratacak modellerin geliştirilmesini teşvik ederek 

çıkabilecek yeni fikirleri değerlendirmek ve toplumsal fayda üretimine katkı sunmak. 
 

 Samsun ilinin eğitim öğretim alanında önde gelen sorunlarına yenilikçi çözümler getirmek.  

 Öğrencilerimizi yeni uygulamaları hayata geçirmeleri konusunda teşvik etmek ve eğitim ve 
öğretim alanında en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

 
5. HEDEFLER 

 

 Eğitim öğretim konulu çözüm odaklı yeni projeler üretilmesini sağlamak. 
 

 Öğrencilerimizi yeni yaklaşımlar konusunda teşvik etmek 
 

 Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projelerin il düzeyinde yerel bir  
müsabakaya katılımını sağlamak. 

 

 Proje kapsamında başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek. 
 

 Başarılı Projelerin iller genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak. 
 

 

 
6. KAPSAM 

 
Samsun il genelinde lise düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler. 

 



 

 

7. İLKELER 
 

1. Proje, Samsun Valiliğinin onayı doğrultusunda, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 
tarafından uygulanacaktır. 

 

2. Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır. 
 

3. Projenin ilçedeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumludur. 
 

4. Projenin uygulanmasından; Proje Yürütme Kurulu birinci derecede sorumlu olacaktır. 
 

5. Yürütülen faaliyetler Proje Yürütme Kurulu tarafından izlenerek, mevcut durum analizi 

yapılacaktır.  
 

6. Gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı Proje Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır.  
 

7. Proje Yürütme Kurulu, proje sonunda nihai rapor hazırlayacaktır. 

 
 

8. DAYANAK 
 

 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 
 

 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun 

hükmünde kararname, 
 

 5.6.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununu, 
 

 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu,  

 
 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığının 

diğer mevzuatları (Kanun, yönetmelik, yönerge, genelge, talimat..) dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. 

 

 T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığının Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri B.08.0.SGB.0.07.00.00-310.01- 464 31/01/2012 konu, sayı ve tarihli 

GENELGE 2012/.O9 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama 
Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme 

 
 

1. UYGULAMA 

 
Proje Yürütme Kurulu: 

 
Nil Çeltek                     Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı – Paz.ve Proje Müdürü 

Orhan DEĞER               İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Kazım AYGÜN               AR-GE Koordinatörü ve   ASKE Sorumlusu 
Ahmet YILDIZ              AR-GE Üyesi 

Aysun ERAY                 AR-GE Üyesi 
Selma BAHADIR AR-GE Üyesi 



Esmahan AKSOY AR-GE Üyesi 

Kenan KANTARCI AR-GE Üyesi 

Hamza TURAL  AR-GE Üyesi 
Serpil AKGÜN  AR-GE Üyesi 

 
Proje Yürütme Kurulu’nun Görevleri: 

 

1. Proje taslağını hazırlar ve onaya sunar. 
 

2. Projeyi Samsun il genelinde eğitim öğretimine devam eden tüm lise öğrencilerine duyurarak 
başlatır 

 
3. Projenin izlenmesi, geliştirilmesi ve uygulama tarihlerinin belirlenmesi, planlanması iş ve 

işlemlerini yürütür. 

 
4. Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması ve projenin 

gelişiminin takip edilmesinden sorumludur. 
 

 

Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu: 
 

 
Selim Güven                 Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı – Genel Müdür 

Aytekin GİRGİN  Samsun İl Millî Eğitim Müdürü 
Orhan DEĞER               İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Nil Çeltek                     Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı – Paz.ve Proje Müdürü 

 
 

Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun Görevleri: 
 

1. Projenin uygulanma aşamalarında Proje Yürütme Kurulundan gelen önerileri değerlendirir. 

 
2. Projenin nihai raporunu değerlendirir. 

 
2. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI 

 

1. Proje Yürütme Kurulu ile Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması. 
 

2. Yürütme Kurulu tarafından proje taslağının hazırlanması, 
 

3. Proje onayının alınarak uygulamaya konulması. 
 

4. Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile okullara duyurulması. 

 
5. Başvuru: “Sosyal Girişimci Öğrenciler Proje Yarışması’’   projesine katılım 

başvurularının, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine yapılması.      (Başvurular EK:1 Formuna göre 
yapılır) 

 

6.  İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce başvuruların İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 
 

7. Değerlendirme: Komisyon tarafından Başvuru yapan projelerin Proje değerlendirme 
kriterlerine uygun olarak değerlendirilmesi. 

 
8. İnternet Sayfasında İlan: Dereceye giren projelerin  Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 

ile İl Millî Eğitim Müdürlüğünün İnternet sayfalarında ilan edilmesi. 

 
9.  Ödül Töreni: Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nca düzenlenecek törende; dereceye 

girenlere ödüllerinin  verilmesi. 



 

10.  Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmeye çalışılması, 

 
11.  Projenin ön test son test ile raporlanması 

 
3. EYLEM PLANI  

 

“SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLERZİRVESİ PROJE YARIŞMASI’’   
Uygulama Süresi:Mart 2015 – Aralık 2015 

YAPILACAK iŞLER SÜRE FAALİYET KATILIMCILARI 

1 Proje Yürütme Kurulu ile Proje İzleme ve 

Değerlendirme Kurulunun oluşturulması. 
 

Şubat 2016  

 
Proje Yürütme Kurulu 

2 Yürütme Kurulu tarafından proje taslağının  
hazırlanması 

Şubat 2016  
Proje Yürütme Kurulu 

3 Proje onayının alınarak uygulamaya konulması. Şubat 2016  
 

Proje Yürütme Kurulu 

4 

 
 

Duyuru: Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı 

ile okullara duyurulması. 

Şubat 2016  

Proje Yürütme Kurulu 

5 Başvuru: “Eğitim Alanında Sosyal Girişimcilik 

Proje Yarışması’’   projesine katılım başvurularının, 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine yapılması.      
(Başvurular EK:2 Formuna göre yapılır) 

 

Mart 2016 

 

 

 
Proje Yürütme Kurulu 

6 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce başvuruların İl Millî 

Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 

Nisan 2016 

 

 

Proje Yürütme Kurulu 

7 Değerlendirme Komisyonunun belirlenerek onayının 
alınması. 

Nisan 2016  
Proje Yürütme Kurulu 

8 Değerlendirme: Komisyon tarafından Başvuru yapan 

projelerin Proje değerlendirme kriterlerine uygun 
olarak değerlendirilmesi. 

Nisan 2016  

Proje Yürütme Kurulu 

9 İnternet Sayfasında İlan: Dereceye giren projelerin 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ile Samsun İl 
Millî Eğitim Müdürlüğünün İnternet sayfasında ilan 

edilmesi. 

Nisan 2016  

 
Proje Yürütme Kurulu 

10 Ödül Töreni:Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı’nca düzenlenecek törende; öğretmen ve 

idarecilerimize ödüllerinin  verilmesi. 

Nisan 2016  
Proje Yürütme Kurulu 

11 Projenin raporlanması  Haziran 

2016 
 

Proje Yürütme Kurulu 

12 Projenin Uygulanması Mayıs-

OCAK 2016 

Proje İzleme ve Değerlendirme 

Kurulu 

 
 

4. DEĞERLENDİRME 
 

Bu projenin uygulanmasından sonra Proje Yürütme Kurulu, dereceye giren projeleri  
raporlaştırır,duyurur ve yaygınlaştırılmasını sağlar  

 

5. UYGULAMA TAKVİMİ 
 



S YAPILACAK FAALİYETLER TARİHLERİ 

1 Projenin hazırlanarak onaya sunulması Şubat 2016 

2 Projenin Değerlendirilmesi Nisan 2016 

 3  Projenin Raporlandırılması  Haziran 2016 

 

6. MALİYET 
 

 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından başlatılan ‘’Sosyal Girişimci ÖğrencilerProje 
Yarışması’’ sonucunda öğrencilerimize verilecek ödüller; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 

tarafından  ‘’Değerli Öğretmenim Projesi ‘’ kapsamında karşılanacaktır. 

  

 

7.YÜRÜRLÜK 
 

Bu Proje yönergesi 17 maddeden ibaret olup 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak olan 
‘Sosyal Girişimci ÖğrencilerProje Yarışması’’   projesi için hazırlanmış olup Samsun Valiliğinin 

onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 
 

 

 
  8.YÜRÜTME 

“Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür. 
 

 

 


