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Ordu ÖNEM Projesi 
1. Uygulama Dönemi Sonuç Raporu 

Ordu ÖNEM Projesi 1. Uygulama Dönemi Sonuç Raporu 

1. PROJE TANIMI 
Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı ışığında hazırlanan 

Uyuşturucu ile Mücadele İl Alt Eylem Planı dâhilinde dezavantajlı ve risk altında bulunan 

çocuklarımıza destek olmak ve bağımlılıkla mücadele amacıyla başlatılan Ordu ÖNEM Projesi, 

ilimiz genelinde hedef gruptaki öğrencilerimize yönelik engelleyici ve önleyici çalışmalar 

içermektedir. 

Önemli bir halk sağlığı problemi olan uyuşturucu ile mücadelede ana unsur, uyuşturucu 

maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesidir. Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, 

uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Ayrıca uyuşturucu madde 

kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin 

kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması 

mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır.  

Ordu ÖNEM (Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele) Projesi ile ilimizde dezavantajlı 

ve risk altındaki çocuklara ‘hayat özünde güzeldir’ fikrini aşılayarak, onların hayatına 

dokunarak, oluşabilecek riskler için önleme ve engelleme çalışmalarına yer verdiğimiz tematik 

faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Dezavantajlı ve risk altındaki çocuklarımızın özelde yaşadıkları 

bir takım nedenlerin onları yalnızlığa ittiği ve bu nedenle başarılı olma, mutlu olma, kendini 

ifade etme, kendini değerli hissetme ve kendini gerçekleştirme konularında sorunlar yaşadığı 

görüldüğünden, çocuklarımızın yaşadıkları bu özel nedenlerin engelleriyle mücadele edilerek, 

yaşanan özel sorunların ortadan kaldırılabileceği; aynı zamanda yapılan faaliyetler ile 

bağımlılıkla mücadele konusunda engelleyici ve önleyici çalışmalar yapılması ana hedefinin de 

gerçekleşeceği öngörülmüştür. Gerek hedef grup çocuklarının yaşadıkları sorunlara, gerekse 

bağımlılıkla mücadeleye destek sağlayacak olan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele 

Projesi’ne dâhil ettiğimiz çocuklarımıza ÖNEM Çocukları adı verilmiştir.  

12 Mart – 8 Haziran 2018 tarihleri arasını kapsayan projemizin 1. uygulama aşaması, 

ÖNEM Çocuklarımız için hazırlanan 18 faaliyetin tüm okul ve kurumlarda, belirlenen eylem 

planı dâhilinde yürütme ve faydalılığını izleme süreçlerini içermektedir.  

ORDU ÖNEM Projesinin yürütücüsü Ordu Valiliğidir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 

STK’ların katılımıyla gerçekleşen 1. uygulama döneminin sekretaryası Ordu İl Millî Müdürlüğü 

tarafından yapılmıştır. 

1.1 Projenin Amaçları 

Ordu ÖNEM Çocuklarının; 

 Temel yaşam becerilerini geliştirerek sağlıklı kararlar almalarına katkı sağlamak, 

 Sevgi, şefkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla baş etmeleri için destek olmak, 

 Kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak faaliyetler ile yaşam kalitelerini 
artırmak. 

Proje kapsamında uygulanan 18 alt faaliyet ile belirlenen her bir alt amaç, projenin ana 

amaçlarına hizmet etmektedir. 
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1.2 Hedef Gruplar 

Proje Koordinasyon Birimimiz tarafından ilimiz genelinde özel durumu olan öğrenciler 

belirlenirken aşağıdaki kurum/kuruluş raporları esas alınmıştır. Kategoriler aşağıda 

belirtilmiştir. 

- Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi,  
- Ordu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi PDR Anabilim Dalı,  
- Mart 2017 Ordu Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Önleme, Koruma ve Müdahale 

Çalıştayı Raporu  

 

A. Parçalanmış Aile 

 Anne Baba Ayrı 

 Anne Baba Boşanmamış Fakat Ayrı Yaşıyor 

 Ebeveyn Dışındaki Aile Bireyi İle Yaşayan Öğrenci (Dede, Hala, Kardeş vb. ) 

 Birden Fazla Evlilik Yapmış Aileler 

 Evlatlık Verilmiş Öğrenci 

 Anne veya Baba Vefat Etmiş 

B. Bireysel Sağlık Sorunları 

 Süreğen Hastalığa Sahip Öğrenci 

 Tedavisi Devam Eden Hastalığa Sahip Öğrenci 

 Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenci 

 Ruhsal Hastalığa Sahip Öğrenci 

 Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrenci 

C. Ailevi Sağlık Sorunları 

 Anne veya Baba Bedensel ya da Ruhsal Hasta 

 Anne veya Baba Engelli 

 Anne veya Baba Madde Bağımlısı 

 Aile içinde süreğen veya tedavisi devam eden hastalığı olan aile ferdi (Abla, abi, 
kardeş vb.) 

Ç. Suça Karışmış (Tutuklu) Aileler 

D. Ekonomik Durumu Yetersiz 

 Anne veya Baba Çalışmıyor 

 Anne veya Baba Çalışamayacak Durumda 

 Anne veya Baba Düzenli İşi Yok 

E. Madde Bağımlısı Olan Öğrenci 

F. Mülteci Öğrenci 

 

* Projemiz kapsamında belirlenen özel nedenlerden en az birine sahip çocuklar ÖNEM 

Çocukları olarak adlandırılmıştır. 
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2. PROJE HAZIRLIK ve EŞGÜDÜM ÇALIŞMALARI 
Proje Hazırlık Toplantıları 

Ordu Valiliği himayesinde ilimiz genelinde öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk 

altındaki çocuklara ‘hayat özünde güzeldir’ fikrini aşılayarak ve onların hayatına dokunarak 

oluşabilecek riskler için önleme ve engelleme çalışmalarına yer verdiğimiz proje, 12 Mart 2018 

Pazartesi günü Ordu Valisi Sayın Seddar YAVUZ başkanlığında Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Proje Koordinasyon Ekibiyle yapılan toplantı ile başlatılmıştır. 

Gerçekleştirilen toplantıda Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, projeden beklentilerini 

bildirmesinin yanı sıra, dezavantajlı ve risk altındaki çocuklar ile yapılacak çalışmanın önemini 

belirtmiştir. Proje Koordinasyon Ekibimiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler 

Valimize sunulmuş, kendilerinin tecrübeleri doğrultusunda yapılacak faaliyetler 

düzenlenmiştir. 

Proje toplantısının ardından, Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Valimiz 

başkanlığında proje paydaşlarından İl Yürütme Kurulu ve faaliyetlerin ilçelerimizde verimli bir 

şekilde yürütülmesi için İlçe Yürütme Kurulları oluşturulmuştur. Projeyi ve proje kapsamında 

yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı; Proje Uygulama Kılavuzu, Proje Değerlendirme 

Formları ve Proje Uygulama Yönergesi kitaplaştırılarak tüm paydaşlarımıza dağıtılmıştır. 

Proje Tanıtım Toplantısı 

Projenin tanıtımını yapmak amacı ile 4 Nisan 2018 Pazartesi günü Vali Yardımcısı Ahmet 

ARIK başkanlığında Valilik toplantı salonunda, İl Jandarma Komutanı, Ordu Üniversitesi Rektör 

Vekili, İlçe Kaymakamları, daire müdürleri, İl Millî Eğitim Müdür Vekili, İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve proje paydaşları katılımı ile ÖNEM Projesi 

Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
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Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesini anlatan sunumla başlayan 

toplantıda, planlanan faaliyetlerin hazırlanan kılavuz ve yönerge doğrultusunda tanıtımı 

yapılmıştır.  

 Proje kapsamında planlanan 18 faaliyette 

her bir faaliyetin uygulama aşamaları, faaliyetin 

amaçları doğrultusunda, ilçelerin sosyo-

ekonomik düzeyleri ve coğrafi koşulları 

gözetilerek oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak 

bazı faaliyetlerin ilimiz genelinde uygulanması 

öngörülürken, bazı faaliyetler için uygun 

koşullara sahip ilçelerimiz belirlenmiştir. Valimiz 

himayesinde başlatılan projenin tanıtım toplantısının ardından ilçelerimizde, proje 

kapsamında yürütülmesi öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek için toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar neticesinde ilçelerimiz yürütülecek faaliyetler için yol 

haritalarını belirleme çalışmaları başlatmışlardır.  

 Gerçekleştirilen ön çalışmaların ardından 

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ himayesinde, 12 

Mart 2018 tarihinde başlayıp 7 Haziran 2018 

tarihinde 1. Uygulama dönemi tamamlanan 

projede emeği geçen, amacı gerçekleştirmek için 

çabalayan herkese teşekkürü bir borç biliriz.  
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1. Uygulama Dönemi ÖNEM Galası 

 Projenin 1. uygulama döneminin sona ermesi ile gerçekleştirilen faaliyetlerin 

tanıtımının yapılması ve ÖNEM ’den Nağmeler faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacı ile 7 

Haziran 2018 Perşembe günü, Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde ÖNEM Projesi Galası 

gerçekleştirilmiştir. Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa; Valimiz Sayın 

Seddar YAVUZ, Vali Yardımcılarımızdan Adem ÖZTÜRK ile Ahmet ARIK, Altınordu Kaymakamı 

Niyazi ERTEN, Altınordu Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Servet ŞAHİN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Kutlu Tekin BAŞ, Gençlik ve Spor İl Müdürü 

Mustafa GENÇ, İlçe Kaymakamları, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ile öğretmen ve 

öğrenciler katılım göstermişlerdir. 

 

ÖNEM Projesi’nin Gala Programı; “Ordu ÖNEM Projesi ‘Bak-Resmet-Yorumla’ Faaliyeti 

Fotoğraf Sergisi” açılışı için kurdele kesilmesi ile başlamıştır. Kurdele kesilmesinin ardından 

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ ve protokol üyeleri tarafından sergi ziyaret edilmiştir. 
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Ordu Kültür ve Sanat Merkezi salonunda başlayan Gala Programı, Ordu ÖNEM Proje 

Faaliyet Videosu ile başlamıştır. İlçelerde yapılan faaliyetlerin yer aldığı videonun ardından 

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ konuşma yaparak, projeye destek olan herkese teşekkür ettiğini 

dile getirmiştir. Gala programında “ÖNEM ‘den Nağmeler: Şiir Dinletisi” faaliyetleri, ardından 

da Kumru Erçallar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından “Ordu ÖNEM Projesi Sahnedeyiz” 

faaliyeti kapsamında hazırlanan “Kapımdaki Yabancı” oyunu sergilenmiştir. 

ÖNEM çocuklarımız ‘Bak-Resmet-Yorumla’ Faaliyeti kapsamında çektikleri fotoğrafları 

çerçeveleterek Valimiz Sayın Seddar YAVUZ’a, Vali Yardımcımız Ahmet ARIK’a, Altınordu 

Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ’a ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Kutlu Tekin BAŞ’a hediye 

etmişlerdir. Program, toplu fotoğraf çekimi ve Valimiz Sayın Seddar YAVUZ’un Müdürlüğümüz 

Proje Koordinasyon Ekibine ve projede emeği geçenlere teşekkür etmesi ile sona ermiştir. 
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ÖNEM Çocukları ile Kent Bayramlaşması 

Dinî bayramlarda Valiliğimiz ev sahipliğinde yapılan ve geleneksel hale gelen Kent 

Bayramlaşmasına ÖNEM Çocukları aileleri ile birlikte katılmışlardır. 

Altınordu Öğretmenevinde gerçekleştirilen Kent Bayramlaşmasına, Valimiz Sayın 

Seddar YAVUZ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER, Ordu Milletvekilleri 

Op. Dr. Şenel YEDİYILDIZ, Metin GÜNDOĞDU, Ergün TAŞÇI, Seyit TORUN, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Enver YILMAZ, Ordu Eski Milletvekili Hamit TAŞÇI, İl Millî Eğitim Müdürümüz Kutlu 

Tekin BAŞ, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi partilerin 

yöneticileri, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katılmıştır. 

Sayın Valimiz Seddar YAVUZ, ÖNEM Projesinden istifade eden ve bayramlaşma 

programına katılan çocuklara da özel ilgi göstermiştir. ÖNEM Projesi kapsamında yürütülen 

çalışmalar ve faaliyetler hakkında da basın ve protokol mensuplarına bilgiler vermiştir. 

Valimiz tarafından Kent Bayramlaşmasına katılan öğrencilerimize verilen hediyeler 

beraberinde, bayram sevinci ve Valimizin özel ilgisinin bir araya gelmesi ile ÖNEM 

öğrencilerimizin bayramı şenlenmiştir. Valimizin ÖNEM Çocuklarına olan ilgisi ve onlara verdiği 

değeri gören aileler de duydukları mutluluğu dile getirmişlerdir.  
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3. PROJE 1. UYGULAMA DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ 

3.1. Yalnız Değilsiniz 

3.1.1. Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarının sağlıklı kararlar alabilmelerini sağlamak, yaşam kalitelerini 

arttırmak, kaybetme korkusu, çaresizlik ve güvensizlik duyguları ile başa çıkma yetilerini 

kazandırmak. 

3.1.2. Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Akkuş ve Kumru ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.1.3. Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Yalnız Değilsiniz Faaliyeti kapsamında 477 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 

3.1.4. Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Akkuş ilçesi okullarımızda rehber öğretmenler tarafından 177 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılarak, “olumsuz duygularla baş etme” , “umudu kaybetmeme”, “başarı ve motivasyon”, 

“motivasyon”, “hayatla barışık olma”, “stresle başa çıkma” ve  “kendini kabul” konularını 

içeren seminer çalışmaları yapılmıştır.  

Akkuş ilçesinde ÖNEM Çocukları ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

İmajinasyon tekniği kullanılarak “Güvenli Yer” ve “10 Yıl Sonra Neredesin” etkinlikleri 

yapılmıştır. Çocuklarımızın sağlıklı kararlar alabilmelerini sağlamak adına “Gelin Bir Problem 

Çözelim”, “Günün Sözü” gibi grup rehberliği etkinleri ve yaratıcı drama etkinlikleri 

gerçekleştirilmiştir. Başarısızlıklara, hayatın olumsuz yanlarına, kazalara ve sağlıksız ebeveyn 

tutumlarına maruz kalmış; fakat sonunda başarıya ulaşmış tanınmış kimselerin hayatlarını 

anlatan biyografiler ÖNEM Çocuklarımızla paylaşılmıştır ve bu kişileri anlatan video 

gösterimleri yapılmıştır. Çocuklarımızın olumsuz duygulanımlarında kendilerini rahatlatmaları 

adına korku, kaygı, stres ve öfkelenme anında bireyi durdurabilecek 101 yöntemi anlatan 

broşür ÖNEM çocuklarımıza dağıtılmıştır. 

Kumru ilçemizde ise okullarımızda rehber öğretmenler tarafından 300 ÖNEM 

Çocuğuna ulaşılarak, “olumsuz duygularla baş etme” , “umudu kaybetmeme”, “başarı ve 

motivasyon”, “motivasyon”, “hayatla barışık olma”, “stresle başa çıkma” ve  “kendini kabul” 

konularını içeren seminer çalışmaları yapılmıştır. 

3.1.5. Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Yalnız Değilsiniz Faaliyeti ilçe düzeyinde akademisyen desteği ile gerçekleştirilmek 

üzere planlanmıştır. Fakat yapılan faaliyet planlamasının akademisyenlerin çalışma takvimine 

uygun olamayışı nedeniyle her okul kendi içinde faaliyeti gerçekleştirmiştir.  

Gerçekleştirilen etkinlikler ile ÖNEM Çocuklarının sağlıklı kararlar alması için çalışmalar 

yapılmış ve yaşam kalitelerinin olumlu anlamda arttırılmasına destek olunduğu 

gözlemlenmiştir. 
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İmajinasyon tekniği kullanılarak gerçekleştirilen “Güvenli Yer” ve “10 Yıl Sonra 

Neredesin” etkinlikleri ile ÖNEM Çocuklarına hayal kurma, hayal dünyalarını geliştirme, 

gelecek kaygısı gütme, olumsuz olay ve durumlarla karşılaştıklarında kendi dünyalarında 

sığınacakları güvenli yer oluşturma teknikleri verilerek, onlara destek olunmuştur. 

Kişinin kendisi ile barışık olmasının tekniklerini öğrenen ÖNEM Çocuklarımız, kendisini 

olumlu ve olumsuz özellikleriyle olduğu gibi kabul eden, kendisini seven, değerli bulan ve 

kendisine güvenen bir kişilik geliştirmek amacına yönelmiştir. İletişim becerilerini geliştiren 

ÖNEM çocuklarımız, negatif algıları pozitif algılara kanalize ederek kendi hayatlarını değerli 

hale getirmişlerdir. 

3.1.6. Uygulama Örnekleri 

3.2. Elimi Tutar Mısın? 

3.2.1 Faaliyetin Amacı 

Maddî ve manevî desteği göremeyen, özellikle sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşayan 

ÖNEM Çocuklarının, Hami Kişi/Aileler ile kaliteli vakit geçirmesini sağlamak.  

3.2.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 



 

10 
 

1. Uygulama Dönemi Sonuç Raporu Ordu ÖNEM Projesi 

Faaliyet ilimizde Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Çatalpınar, Fatsa, Gölköy, 

Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey 

ve Ünye ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.2.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Elimi Tutar mısın? Faaliyeti kapsamında 1023 Hami ile 1046 ÖNEM 

Çocuğuna ulaşılmıştır.  

3.2.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde, İl 

Müdürümüz ve Şube Müdürlerimizden oluşan 14 

kişilik hami grubu, 15 ÖNEM Çocuğumuzun 

hamiliğini üstlenmişlerdir. ÖNEM Çocuklarımız ile 

kaliteli zaman geçirilerek, sosyal kültürel 

faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  

Altınordu Belediyesi kendi bünyesinde 

hami belirleyerek faaliyete katılmış; gönüllü 

hamiler eşliğinde Ankara Anıtkabir, Nevşehir 

Kapadokya güzergâhında bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezmek, görmek, yaşamak için 25 

ÖNEM Çocuğumuz ve diğer arkadaşları hamileri ile birlikte karma gezi programı 

gerçekleştirmiştir.   

Altınordu ilçemizde 168 ÖNEM Çocuğuna ulaşılmıştır. İlçe bünyesinde 193 gönüllü 

hami başvurusu gelmiş olup 126 hami, 1.derecede risk grubunda bulunan 126 öğrenci ile 

eşleştirilmiştir. İlçe Kaymakamlığına bağlı kurumlardan Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğünden 7 

hami, Altınordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 8 hami, Altınordu Tapu 

Müdürlüğünden 3 hami, Altınordu Sosyal Hizmet Müdürlüğünden 16 hami, Altınordu İlçe Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden ise 8 hami başvurusu alınmış ve her bir hami, ÖNEM 

Çocukları ile gizlilik esasına riayet edilerek eşleştirilmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri 

okullara eşleştirme listesi gizlilik esasına riayet edilerek gönderilmiş ve velilerden veli izinleri 

alınmıştır. Yine aynı şekilde İlçe Kaymakamlığına bağlı kurumlar ile yazışmalar sağlanarak, 

hamilerin öğrenciler ile buluşması sağlanmıştır. 

Akkuş ilçemizde 154 ÖNEM Çocuğumuza ulaşılmıştır. Faaliyet, hedef kitlesi maddî ve 

manevî desteği göremeyen, sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşayan çocukların eksik olan 

duygularını tamamlamada, ailelerinden bekledikleri ilgi ve alakayı, onları benimseyen ve 

sahiplenen hami kişilerden görmelerinde ve yetişkin kişilerle kendilerini bir birey olarak önemli 

ve değerli hissederek paylaşımda bulunmalarında çok etkili olmuştur. Özellikle İlçe Millî Eğitim 

Müdürü tarafından hamiliği üstlenilen öğrencinin ve ailesinin ihtiyacı olan sağlam bir ev 

yapılması için girişimlerde bulunulmuş ve girişimler sonucunda çalışmalara başlanmıştır. 

Aybastı ilçemizde 1 ÖNEM Çocuğumuzun hamiliği üstlenilmiş olup, Hacıosmanlı İş ve 

Uygulama Merkezi Müdürü tarafından hamiliğini yaptığı öğrencinin Perşembe Yaylası Kabak 

tepe mesire alanında İlçe Millî Eğitim Müdürünün de katılımıyla doğum günü kutlanmıştır. 

Çamaş ilçemizde 24 ÖNEM Çocuğumuz ile faaliyetimiz gerçekleştirilmiştir. Faaliyet 

kapsamında, Hami ekibi sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşayan öğrencilerle çeşitli etkinlikler 



 

11 
 

1. Uygulama Dönemi Sonuç Raporu Ordu ÖNEM Projesi 

yaparak onlarla kaliteli vakit geçirmişlerdir. ÖNEM Çocukları Fatsa ilçesine götürülerek çeşitli 

etkinlikler yapılmıştır. 

Çatalpınar ilçemizde 1 ÖNEM Çocuğumuz ile faaliyet kapsamında İlçe Millî Eğitim 

Müdürü tarafından gün boyunca vakit geçirilerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

Çaybaşı ilçemizde 25 ÖNEM Çocuğumuz Anadolu Lisesi, İlküvez Çok Programlı Anadolu 

Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hami ve öğrenciler için düzenlenen iftar 

programlarında buluşturulmuştur. 

Fatsa ilçemizde 40 ÖNEM Çocuğumuz ile hamilerinin 

de katıldığı iftar programları düzenlenmiş, iftar yemeği 

sonrası sinema ve lunapark etkinlikleri ile çocukların keyifli 

ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlanmıştır. 

Gölköy ilçemizde 24 ÖNEM Çocuğumuz, hamiler ile 

eşleştirilmiştir. Hamilerimiz müsait olduğu ölçüde 

çocuklarımızla vakit geçirmeye teşvik edilmiştir. 24 

öğrencimiz ile birlikte toplu etkinlik olarak iftar programı yapılmıştır. 

Gülyalı ilçemizde 31 ÖNEM Çocuğumuz faaliyetten 

yararlanmıştır. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı da 

faaliyete destek sağlamışlardır. Her okuldan en az 5 ÖNEM 

Çocuğu olmak üzere tespit çalışması yapılmış; ÖNEM 

Çocuklarımızın hamileri yine kendi okulları içerisinden 

belirlenmiştir. 

Gürgentepe ilçemizde 23 ÖNEM Çocuğu özellikle 

anne ve babası vefat eden öğrencilerden seçilerek hami kişilerle eşleştirilmiştir. Öğrenciler 

belirlenen hami kişilerle çeşitli faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.  

İkizce ilçemizde 104 ÖNEM Çocuğumuza hami belirlenmiştir. İlçe Kaymakamı, Belediye 

Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İlçe Millî Eğitim şube 

müdürleri, okul müdürleri, ilçedeki gönüllü daire amirleri ve okullardaki gönüllü öğretmenler 

belirledikleri öğrencilere hamilik yapmıştır. Hami kişiler öğrencilerimiz ile kaliteli vakit 

geçirmiştir. 

Kabadüz ilçemizde 27 ÖNEM Çocuğumuza hami belirlenmiştir. İlçe Kaymakamı ve İlçe 

Millî Eğitim Müdürü öğrencilerin hamiliklerini üstlenmişlerdir. Hamiler faaliyet kapsamında 

gezi programı, yemek organizasyonu düzenlemiş ve verdikleri hediyeler ile çocuklarımıza 

değerli olduklarını hissettirmeye çalışmışlardır. 

 Kabataş ilçemizde 114 ÖNEM Çocuğu ile hami kişilerin 

kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla şehir stadında oynanan 

futbol müsabakasına katılım sağlanmıştır. ÖNEM Çocuklarımız 

ile ortak okuma saatleri yapılmış, Ordu’ya ve Perşembe 

yaylasına gezi düzenlenmiş, çocuklarımızın kendilerini değerli 

hissetmelerini sağlamak için yemek organizasyonu vb. 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir.   
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Korgan ilçemizde 149 ÖNEM Çocuğumuz faaliyete 

katılmıştır. Risk altındaki çocuklarımızdan maddî desteğe ihtiyaç 

duyanların ihtiyaçları İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve hami ekibi tarafından 

giderilmeye çalışılmıştır. Risk altındaki çocuklarımızdan öksüz ve 

yetim olanları müze gezisi ve sinema etkinliğine götürülmüş, 

kaliteli ve keyifli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. Maddî ve manevî 

açıdan desteğe ihtiyacı olan ÖNEM Çocuklarımıza, eğitim öğretim 

hayatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla bazı okullarımızda 

her ayın son Cuma gününe kadar kumbaralarda harçlıklar 

biriktirilmiş; toplanan bu harçlıklarla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin 

ihtiyaçları karşılanmıştır.  

Kumru ilçemizde 20 ÖNEM Çocuğu için okul müdürleri ile ilçe yöneticilerinden birer 

hami belirlenmiş olup, çocuklarımız ile birlikte hamilerine ziyaret gerçekleştirilmiştir.  

Mesudiye ilçemizde 40 ÖNEM Çocuğumuz faaliyette yer almıştır. ÖNEM projesi 

kapsamında belirlenen parçalanmış aileye sahip çocuklarla etkili zaman geçirebilecek hami 

kişiler, paydaş kurumlarda görev yapan kişilerden belirlenmiştir. Faaliyet büyük oranda 

gerçekleştirilmiş, bazı hami kişiler amaca uygun birçok etkinlik yaparak çocuklarımız ile kaliteli 

zaman geçirmişlerdir. 

Perşembe ilçemizde 106 ÖNEM Çocuğu faaliyetten yararlanmıştır. Bu faaliyet için ilgili 

gönüllü öğretmenler dışında bir de veli gönüllü olmuştur. Sevgi, şefkat ve temel değerler 

hakkında çocuklarla sohbet edilmiştir.  

Ulubey ilçemizde 68 ÖNEM Çocuğu bu faaliyetten yararlanmıştır. İlçe okullarında 

görevli 38 idareci/öğretmene 47 öğrenci, ilçedeki daire amirleri ve çalışanlar arasından 

belirlenen 15 hamiye 21 öğrenci eşleştirmesi yapılmıştır. Hamiler faaliyet kapsamında 

belirtilen etkinlikleri imkânlar ölçüsünde gerçekleştirmiştir.   

Ünye ilçemizde, ilçede bulunan çeşitli okul ve kurum yöneticileri ile iletişime geçilerek, 

ilçemizde sevgi ve şefkate muhtaç 70 öğrenciye hamilik yapmaları için gerekli planlamalar 

yapılmıştır. Bu etkinlik kapsamında ramazan ayında iftar, sohbet gibi değişik faaliyetler 

yapılmıştır.  

3.2.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Elimi Tutar mısın? Faaliyeti ile ÖNEM Çocuklarımızın topluma kazandırılması 

amaçlanmıştır. Faaliyetimizde, ÖNEM Çocuklarımızın diğer çocuklarla eşit bir biçimde aile 

ilgisine, alakasına, onların desteğine kavuşturulmaları ve ayrıca topluma faydalı bireyler olarak 

yetiştirilmeleri hedeflenmiştir. 

Özellikle son 10-15 yılda ailelerin sosyo-ekonomik durumu geliştikçe velilerin 

öğrencilere yönelik ilgi, alaka ve takibinin ne kadar arttığının eğitim camiası olarak farkındayız. 

Bu bağlamda faaliyetin hedef kitlesinde yer alan, sevgi ve şefkat eksikliği yaşayan ne kadar çok 

ÖNEM Çocuğumuza dokunabilirsek, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini 

sağlayabilirsek o kadar önemli bir sosyal riski ortadan kaldırmış olacağız. Bu faaliyet rakamıyla 
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veya içindeki etkinliklerle değil, gerçekleştireceği sonuçlar itibariyle, çok küçük dokunuşlarla 

çok büyük sonuçlar alabileceğimizi gösteren önemli bir çalışmadır.  

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz tarafından hazırlanan raporlarda, yapılan faaliyetin 

çocuklarımızın yaşamına dokunma ve kendilerini değerli hissetmeleri anlamında oldukça etkili 

olduğunun ve faaliyet sonrasında çocuklarımızın velileri ile yapılan görüşmelerde, 

çocuklarımızın hamileri ile beraber geçirdikleri zamandan oldukça keyif aldıklarının saptandığı 

belirtilmiştir. 

İlçelerden gelen raporlar incelendiğinde; hamilerimiz çocuklarımızla kaliteli vakit 

geçirip (gezi, yemek, hediye) onlara kıymetli ve değerli olduklarını hissettirmeye çalışmışlardır. 

ÖNEM Çocuklarımızın hayatlarında ilkleri yaşamış olduğu görülmüş olup, ufuklarını genişletici 

çalışmalar yürütülmüştür. Yüzlerinde tebessüm, içlerinde oluşan mutluluk gözlerinden 

okunmuştur. Faaliyetin, öğrencilerin ruhsal ve sosyo-kültürel gelişimine katkısı olduğu ve her 

yıl tekrarlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. ÖNEM Çocuklarımızın ihtiyaçlarının 

karşılanarak yalnızlık duygusunu yendikleri, değişik etkinliklerle keyifli ve kaliteli vakit 

geçirmelerinin onları mutlu ettiği, kendilerini değerli hissettikleri raporlarda belirtilmiştir. 

ÖNEM Çocuklarımızda birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiği, kaynaşarak 

sosyalleşmelerinin sağlandığı, güven duygularının güçlendiği, hayata karşı karamsar bakış 

açılarının değiştiği, kendini ifade etme ve iletişim becerilerinde artış gözlemlendiği, yalnızlık 

duygusunun yerini aidiyet duygusunun aldığı gözlemlenmiştir. 

Faaliyetin olumsuzlukları değerlendirildiğinde ise, hamilerin iş yoğunluğu nedeni ile 

öğrenciler ile istedikleri kadar çok zaman geçirememeleri ve bazı velilerin veli izin belgesi 

imzalamak istemedikleri göze çarpmaktadır. Ayrıca uygulama döneminin daha uzun bir süreye 

yayılması gerektiği belirtilmiştir. 

 Hamilerimizden alınan bilgiler ışığında, faaliyet sonrasında ÖNEM Çocuklarımızın 

velileri ile görüşülerek birlikte geçirilen kalite zamandan memnun olup olmadıkları sorulmuş, 

velilerden olumlu dönütler alınmıştır. Hamilerimiz genel olarak “Biz geciktirmeden, 

ertelemeden bu çalışmaların içerisinde her şeyimizle var olmak zorunda olduğumuzu fark ettik. 

Bu evlatlarımızın asla göz ardı edilmeyeceği, edilmemesi gerektiğini, hami olarak ortaya çıkan 

aileler, öğretmenler, idareciler, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri olarak bu faaliyete ve 

ÖNEM Projesine devam edilmesi gerektiği kanaatindeyiz“ düşüncesinde birleşmişlerdir. 

3.2.6 Uygulama Örnekleri 



 

14 
 

1. Uygulama Dönemi Sonuç Raporu Ordu ÖNEM Projesi 

3.3. Bak-Resmet-Yorumla 

3.3.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarının kendilerini fotoğraflarla ifade edebilmelerini sağlamak, ‘her şey 

özünde güzeldir’ bakış açısını ÖNEM Çocuklarına fotoğraflarla kazandırmak ve hayatı olumlu 

yorumlamalarına destek olmak. 

3.3.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Aybastı ve Kabataş ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.3.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Bak –Resmet – Yorumla Faaliyeti kapsamında 33 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 
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3.3.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

BAK-RESMET-YORUMLA faaliyeti 

kapsamında Aybastı ve Kabataş 

ilçelerinden 33 ÖNEM Çocuğuna, 

eğitmenlerimiz tarafından ilk olarak 

teorik fotoğrafçılık eğitimi verilmiştir. 12 

saatlik teorik eğitimin ardından, bir 

uygulamalı fotoğrafçılık gezisi 

gerçekleştirilmiştir. Gezi, Aybastı 

Perşembe Yaylasına yapılmıştır. Fotoğraf 

çekmeyi öğrenen ÖNEM Çocuklarımız, 

kendi olumlu bakış açıları ile fotoğraf 

çekerek ORDU ÖNEM Galasında fotoğraflarını sergilemişlerdir. 

3.3.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

BAK-RESMET-YORUMLA faaliyeti ilçe düzeyinde akademisyen desteği ile 

gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Fakat akademisyenlerin çalışma takvimine uygun 

olamayışı nedeniyle bu faaliyet, Aybastı ve Kabataş ilçelerinde okullarımızda görev yapan 3 

fotoğraf sanatçısı öğretmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Yeterli fotoğraf makinesi 

olmamasına rağmen çalışmalar çok verimli geçmiştir. 

‘Kadrajın neresinde olursanız olun, asıl olan, her yönden hayata olumlu bakabilmek ve 

hayatı olumlu resmedebilmektir’ bakış açısını fotoğraflarında yakalayan ÖNEM Çocuklarımız, 

bu faaliyet ile kendilerini değerli hissetmişlerdir. 

Eğitmenlerimizin ‘Hayat özünde güzeldir’ fikrini aşıladığı ve objektiften hayata olumlu 

bakmayı öğrenen ÖNEM Çocuklarımız, bu sayede kendi hayat kalitelerini arttırmışlardır. 

ÖNEM Çocuklarımız fotoğraflarla anları yakalarken, aslında sahip olduğumuz 

güzelliklerin farkına vararak, şükretme şansını da yakalamışlardır. 

3.3.6 Uygulama Örnekleri 
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 3.4. Faaliyet: Bugün Size Misafiriz  

3.4.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarının yaşam kalitesini arttırarak beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından 

dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe sahip olmaları amaçlanmıştır. 

3.4.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı 

Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye 

ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.4.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Bugün Size Misafiriz faaliyeti kapsamında 1180 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 
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3.4.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Altınordu ilçemizde faaliyet 

kapsamında 39 rehber öğretmen 

görevlendirilmiş olup, görevlendirilen 

öğretmenlerimizin koordinasyonunda 260 

veli ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Aybastı ilçesinde 5 ev ziyareti 

planlanmıştır. İlçede oluşturulan risk haritası 

ile ailesinde madde bağımlısı olan öğrenciler 

tespit edilmiştir. İlçe şube müdürü, okul 

müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve 

mahalle muhtarı ile belirlenen aileye ev ziyareti düzenlenmiştir. Evde geçimlerini sağlayacak 

birey olmadığı, çocukların küçük olması nedeniyle ailenin ihtiyaçları olduğu belirlenerek, 

ailenin ihtiyaçlarını giderici çalışmalar başlatılmıştır. 

Çamaş ilçesinde faaliyet kapsamında 57 ev ziyareti yapılarak öğrencilerin kaldığı ortam 

hakkında bilgi alınmış; eksiklikler tespit edilerek, gerekli çalışmalar yapılmıştır. İletişim 

becerileri, güvenli internet kullanımı vb. konularda aileler bilgilendirilmiştir. 

Çatalpınar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye aracılığıyla faaliyet kapsamında 10 

öğrenci ziyaret edilerek eksiklikler tespit edilmiş ve giderici çalışmalar başlatılmıştır. 

Çaybaşı ilçesinde ÖNEM Çocuklarına okulları ve ilgili öğretmenler tarafından 35 ev-aile 

ziyaretleri yapılmıştır. Yaşadıkları ortamlar gözlemlenmiş; madde kullanımı, aile içi iletişim 

becerileri ve güvenli internet kullanımı gibi konularda bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Gölköy ilçesinde 17 ev ziyareti yapılmıştır. 64 veli okula çağrılmıştır. Ziyarete en az iki 

rehber öğretmen gitmiştir. Veli ziyaretlerinde gerekli görülen durumlarda güvenli internet 

kullanımı, aile içi ilişkiler, sağlıklı iletişim ve madde kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. Bazı 

kesimlere ulaşımın zor olmasından dolayı veliler okullara davet edilerek gerekli 

bilgilendirmeler yapılmıştır. Ev ziyaretlerinde maddî durumu kötü olan öğrencilerin listesi 

yapılmıştır. 

Gülyalı ilçemizde ilçe komisyonu tarafından faaliyetin uygulanması uygun görülen 13 

ÖNEM Çocuğu için ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Faaliyet kapsamında gerekli etkinliklerin 

yapılmasının yanı sıra, ailelere ve ÖNEM Çocuklarımıza değerli oldukları, devletin ve milletin 

onların yanında olduğu hissettirilmeye çalışılmıştır. 

Gürgentepe ilçesinde, okullardaki 

öğretmenler ve rehber öğretmenler eşliğinde 

5 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ev 

ziyaretlerinde anne ve babaya bağımlılık 

hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ebeveyn 

tutumları, sağlıklı yaşam, alkol-tütün 

bağımlılığı vb. konularda farkındalık 

çalışmaları yapılmıştır. 
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İkizce ilçesinde okullarda oluşturulan ekiplerle 116 ÖNEM Çocuğumuza ev ziyaretleri 

düzenlenmiştir.  

Kabadüz ilçesinde faaliyet kapsamında 21 ev ziyareti yapılmıştır. Yapılan ziyaretlerde 

çocuklarımıza ve ailelerine ziyareti yapan idareci ve öğretmenlerimiz tarafından devletin ve 

milletin onları yalnız bırakmadığı mesajı verilmiştir. Ailelerin ve ÖNEM Çocuklarımızın sorunları 

tespit edilmiş; Kaymakamlık, Belediye ve hayırseverler 

yardımıyla sorunları çözmeye yönelik çalışmalar 

başlatılmıştır. 

 Kabataş ilçesinde 84 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Aileye ebeveyn tutumları, sağlıklı yaşam, alkol-tütün 

bağımlılığı vb. konularda bilgilendirme yapılmıştır. 

Çocuklarla sohbet ederek, oyunlar oynayarak keyifli vakit 

geçirilmiş, hediyeler verilmiştir. 

Korgan ilçesinde proje kapsamında ilçede öğrenim gören ÖNEM Çocuklarının aileleri ve 

akrabaları belirli aralıklarla evlerinde ziyaret edilmiştir. Madde kullanımı, aile içi iletişim 

becerileri, güvenli internet kullanımı gibi konularda aileler bilgilendirilmiştir. İlçede 

görevlendirilen rehber öğretmen tarafından çocuklarla birebir görüşme yapılarak, kişisel ve 

ailevi durumları yakından takip edilmiştir. İstenilmeyen durum ortaya çıkmadan önlemler 

alınmaya çalışılmıştır. Hayırseverlerden gelen yardımlardan faydalandırılarak, ailelere maddî 

yönden de destek sağlanmıştır. Yapılan aile ziyaretlerinde ailelere küçük hediyeler 

götürülmüştür. İnternet bağımlılığı hakkında eğitim ve iftar programları gerçekleştirilmiştir. 

ÖNEM Çocuklarından müsait olanların evine iftara gidilmiştir. Yapılan aile ziyaretlerinde 

ergenlik dönemi psikoloji sorunlarına ve bu sorunlara yaklaşım tarzlarına değinilmiştir. 

Oluşturulan hami ekipleri, ev ziyaretleri sırasında ÖNEM Çocuklarının yaşam alanlarını kontrol 

ederek, tespit edilen eksiklikleri gidermeye çalışmışlardır. 

Kumru ilçesinde ve köylerinde ikamet eden 36 ÖNEM Çocuğumuzun aileleri evlerinde 

ziyaret edilerek, hem tespit edilen fiziki eksiklikler giderilmeye çalışılmış, hem de ailelere aile 

içi iletişimle ilgili önemli hususlar aktarılmıştır. 

Mesudiye ilçesinde ekonomik durumu kötü olan ve bağımlılığa sahip 130 ÖNEM 

Çocuğuna ve ailelerine yönelik seminerler verilmiş ve de aile ziyaretleri yapılmıştır. Aile 

ziyaretleri sırasında fark edilen ihtiyaç sahibi aileler Sosyal Dayanışma Vakfı'na yönlendirilerek, 

Kaymakamlık aracılığıyla ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. 

Perşembe ilçesinde 109 ÖNEM Çocuğu evinde ziyaret edilmiştir. Aile ve çocuklara 

seminerler verilerek, bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği, ergenlik döneminde ailelerle 

çocuklar arasında çatışma çıkmadan nasıl atlatılacağı ve aile ortamında çocukları ziyaret 

ederek yaşantıları hakkında bilgi sahibi olmak konularında bilgilendirme yapılmıştır. Eksikleri 

varsa tespit edilerek giderilmesi sağlanmıştır. 
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Ulubey ilçesinde 142 ÖNEM 

Çocuğu evinde ziyaret edilmiştir. 

Rehber öğretmenler başkanlığında 

proje metninde belirtilen 

kurumlardan temsilciler alınarak 

çocuklarımızın evleri ziyaret 

edilmiştir. İhtiyaçları belirlenerek 

gereken girişimlerde bulunulmuştur. 

Aile içi iletişim, güvenli internet 

kullanımı hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. Toplum Sağlığı Merkezi 

görevlileri ve ilçe rehber öğretmenleri tarafından Halk Eğitim Merkezinde “Sigara, Alkol, 

Uyuşturucu Bağımlılığı” ile ilgili eğitim verilmiştir. ÖNEM velilerine yönelik 8 Mayıs 2018 

tarihinde aynı konu ile ilgili Emniyet Amirliği ve ilçe rehber öğretmenleri tarafından eğitim 

verilmesi planlanmış, fakat katılım olmadığından gerçekleştirilememiştir. 

Ünye ilçesinde 22 adet okul ve kurumda oluşturulan Proje Faaliyet Yürütme Ekipleri 

tarafından, proje kapsamında 191 ÖNEM Çocuğumuzun evine ziyaret yapılarak, velilere 

bağımlılıkla mücadele, verimli ders çalışma teknikleri, aile içi iletişim vb. konularda eğitim 

verilmiştir. 

3.4.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Bugün Size Misafiriz faaliyeti ile ÖNEM Çocuklarımızın ailelerini ve akrabalarını 

evlerinde, uzman kişiler ve kurumlardaki yetkili kişilerle ziyaret ederek madde kullanımı, aile 

içi iletişim becerileri, güvenli internet kullanımı gibi benzer konularda bilgilendirerek aldıkları 

tedbirlerin araştırılması ve ailelere eğitim verilmesi amaçlanmıştır. İlçe raporları 

değerlendirildiğinde öne çıkan en önemli vurgu devlet-millet kaynaşmasının sağlandığıdır. 

Bu doğrultuda ilçe raporlarından elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin ev 

ziyaretlerini gerçekleştirirken çeşitli ölçütleri dikkate aldıkları ve bu ölçütlerden ilk sırayı 

öğrencinin başarı durumunun düşük olmasının aldığı ifade edilmiştir. Ayrıca raporda belirtildiği 

üzere, ev ziyaretlerinin velilerin gelişimine (velinin okula ve öğretmene olan güveninin artması, 

okula karşı bağın güçlenmesi, öğretmen ve velinin birbirini tanıması), öğrencilerin gelişimine 

(okula olan ilgide, öğrenci başarısında ve sorumluluk duygusu geliştirmede artış, derslerine 

daha çok bağlanma, özgüven artışı), öğretmenin mesleki gelişimine (çocuğu bulunduğu 

ortamda tanıma, ailenin ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıma) ve velilerin okula 

karşı tutumlarına (yöneticilerle ilişkilerin iyileşmesi, okula karşı sorumluk duygusunun artması, 

okul sorunlarının çözümüne katkı, çocuğun gelişimi hakkında bilgi paylaşımı) katkıları olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu bulgular çerçevesinde ev ziyaretlerinin öğrenci, öğretmen, veli ve hatta 

okul açısından olumlu etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Ziyareti gerçekleştiren eğitimcilerimizden aldığımız dönüt; “yapılan etkinliklerde 

öğrencilerin yaşadıkları evleri görmek, onlar hakkında bizlere daha gerçekçi fikirler sağlamıştır. 

Ailenin öğrenciye karşı tutumu analiz edilerek, yönergede belirtilen konular hakkında 
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bilgilendirme çalışmaları yapılmış olup, bu konuda öğrencilerden ve velilerden olumlu dönütler 

alınmıştır. Yaptığımız bu ziyaretler öğrenci ve velilerin kendilerini değerli hissetmelerini 

sağlamıştır. Öğrencilerin hayatlarına güzel bir dokunuş olup, yaşam kalitelerini içinde 

bulundukları imkânlara göre iyi seviyelere çekmiştir.”   şeklinde olmuştur.       

Altınordu 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Ömer Güner, "ÖNEM Projesini biz 

öğrencilerimize kavratmaya çalıştık ve bu projenin ne kadar gerekli olduğunu, çocukların güler 

yüzünü gören herkes anlayabiliyor. Onların gülen yüzleri, her şeye değer. Çocuklarımızı böyle 

mutlu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz” demiştir. 

Bu faaliyet ile okullar ve evler arasında güvene ve tanışık olmaya dair köprüler kurulmuş 

ve okul ailenin, aile okulun bir parçası olma yolundaki zaten var olan temel sağlamlaştırılmıştır. 

3.4.6. Uygulama Örnekleri 

3.5.Sineterapi 

3.5.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarımıza problem çözme becerisi kazandırmak ve sağlıklı karar almalarını 

sağlamaktır. 

3.5.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı 

Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey 

ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.5.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Sineterapi faaliyeti kapsamında 16 ilçede toplam 2474 ÖNEM 

Çocuğuna ulaşılmıştır. 

3.5.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 
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Proje kapsamında ekonomik durumu yetersiz, aile iletişimi zayıf ÖNEM Çocukları için 

rehberlik uzmanı tavsiyeleriyle ‘Cennetin Çocukları, Cennetin Rengi’ ve ‘120’ filmleri 

seçilmiştir.  

Projeyi uygulayan ilçelerde, okul müdürlükleri tarafından hazırlanan uygun ortamda 

“Cennetin Çocukları”, “Cennetin Rengi “ ve “120” isimli filmler izletilmiştir. Filmi izleyen 

çocuklar tarafından ÖNEM Projesi kapsamında hazırlanan anketlerin doldurulması istenmiştir. 

Tüm ilçelerde filmler olabildiğince küçük gruplara 

izletilmiştir. Filmlerden önce faaliyet ve proje hakkında 

öğrencilere kısaca bilgi verilmiştir. Filmin adı ve 

sonrasında yapacakları film analizi formu çocuklara 

anlatılmıştır. Öğrenciler filmi aktif bir şekilde izleyerek, 

film sırasında bazen yorum yapmış, bazen soru 

sormuşlardır. Filmin sonunda çoğu öğrenci, filmi çok 

beğendiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerden 

etkinlikten sonra film analizini doldurmaları istenmiş, 

analiz doğrultusunda öğrencilerin değerlendirilmesi 

yapılmıştır.  

3.5.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Sineterapi etkinliğinde kullanılan filmler için Proje Koordinasyon Ekibi ve rehberlik 

uzmanları olarak ilk kriterimiz kolay anlaşılır filmler olmasıydı. Çünkü kişi ancak anlayabildiği 

filme ilgi duyar ve takip eder. İkinci önemli nokta da filmi izleyen kişide sevgi, merhamet, vatan 

sevgisi, dürüstlük gibi değerler eğitiminde kişiye verilmek istenen duygu ve davranışları 

uyandırmasıydı. Bu bağlamda seçilen filmler ÖNEM Çocuklarımız için ilgi uyandırıcı, 

kendilerinden bir şeyler bulabildikleri ve bu kıstaslara uygun filmlerdir.  

Yaklaşık 2500 ÖNEM Çocuğunun bu etkinliği gerçekleştirmesi, katılımın oldukça iyi 

olduğunu göstermektedir. Belki birçok öğrenci hayatlarında ilk defa toplu film izleme ortamı 

bulmuştur. Filmin sonunda öğrencilere uyguladığımız anket hiçbir yargılama ve sınama 

olmadan öğrencilerin filmlerden ne anladıklarını, hangi duyguları hissettiklerini ölçmek 

maksadıyla yapılmıştır. Bu sayede çocuklar filmleri kendi içlerinde de değerlendirme imkânı 

bulmuştur. Çoğu ilçeden aldığımız geri dönüşler neticesinde, ileriki yıllarda bu etkinliğin gerçek 

sinema ortamlarında ve daha güncel filmlerle yapılmasının çok daha faydalı olacağı görüşü 

benimsenmiştir.  
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3.5.6 Uygulama Örnekleri 

  

3.6. Hobileriniz Mesleğiniz Olsun 

3.6.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarımıza kendini geliştirme, farkındalık yaratma, yeteneklerini geliştirme 

ve yapmak isteyip yapamadıklarını ortaya çıkarma fırsatları sunmak. 

3.6.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, 

Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.6.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 
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Ordu ÖNEM Projesi Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında 660 ÖNEM 

Çocuğuna ulaşılmıştır. 

3.6.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Aybastı ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında Halk Eğitim Merkezi 

bünyesinde gitar, bağlama ve piyano kursları açılmıştır. Gönüllü ÖNEM Çocukları Halk Eğitim 

Merkezi üzerinden kayıt yaptırarak, usta öğreticiler eşliğinde ilgi alanlarına giren müzik 

aletlerini çalmasını öğrenmişlerdir.  

Çamaş ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında halk eğitim 

aracılığıyla açılan kurslara, ÖNEM Çocuklarına öncelik verilerek yönlendirme yapılmıştır. 

Hobileriyle baş başa kalan ÖNEM Çocuklarının olumsuz düşüncelerle başa çıkabilme ve 

yaratıcılıklarının geliştirilmesi sağlanmıştır. Okul sporları yarışmalarına götürülerek yarışma 

heyecanı yaşatılmış ve kaliteli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. 

Çaybaşı ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında 50 ÖNEM Çocuğu 

okulları tarafından bildirilen ilgi, yetenek ve isteklerine göre Halk Eğitim Merkezimizce açılmış 

olan kurslara yönlendirilmiştir. 

Gölköy ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında 38 ÖNEM 

Çocuğumuzun hobilerini tespit etmek için ilçe proje yürütme komisyonu tarafından hazırlanan 

“Hobi Çizelgesi” uygulanmıştır. Öğrencilerimizin ilgi alanları tespit edilerek, ilgili konularda 

kurslara yönlendirilmişlerdir. 

Gülyalı ilçemizde öğrenim görmekte olan 5 ÖNEM Çocuğu için Ordu Doğa Koleji kurucu 

müdürü tarafından 5 adet gitar alınmış ve bu öğrencilere Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi müzik 

öğretmeni tarafından 4 hafta boyunca gitar dersi verilmiştir. 

Gürgentepe ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında 6 ÖNEM 

Çocuğu spor, drama ve müzik kurslarına katılmışlardır. 

İkizce ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında Halk Eğitim Merkezi 

tarafından verilen kurslarla ÖNEM Çocuklarımız ebru sanatı ve geleneksel Türk zekâ strateji 
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oyunu olan Mangala ile tanıştırılmıştır. ÖNEM Çocuklarımıza gitar ve bağlama eşliğinde şiir 

dinletisi yapılmasının yanı sıra müzik yeteneği yüksek öğrencilerimiz okul koro çalışmalarına 

dâhil edilmiştir. 

Kabadüz ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında 12 lise çağındaki 

ÖNEM Çocuğuna ilçe halk eğitim müdürlüğünce 72 saatlik örgü kursu açılmıştır. Açılan kursa 

tüm öğrenciler devamlılık sağlamış ve başarıyla kursu bitirmişlerdir.  

Kabataş ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında 58 ÖNEM Çocuğu 

ile sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Korgan ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında 36 ÖNEM Çocuğuna 

faaliyetin amacına uygun eğitimler düzenlenmiştir. 

Kumru ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında belirlenen 20 ÖNEM 

Çocuğu okullardaki satranç kurslarına yönlendirilmiş ve satranç oynamayı öğrenmeleri 

sağlanmıştır. 

Mesudiye ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında okullarımızda 

açılan mangala kurslarına 21 ÖNEM Çocuğunun katılımı sağlanmıştır. 

Ulubey ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında 15 ÖNEM Çocuğuna 

ilçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Model Uçak (ATA) yapımı kursu açılmıştır. 

Ünye ilçesinde Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti kapsamında okullarımızda 

oluşturulan proje faaliyet yürütme ekipleri tarafından etkinlik kapsamında okullarımızda 162 

ÖNEM Çocuğuna eğitim verilmiştir.  

3.6.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti 

Kaymakamlıklar, İlçe Millî Eğitim 

Müdürlükleri ve Halk Eğitim Merkezlerinin 

destekleriyle 13 ilçede gerçekleştirilmiştir. 

Faaliyet kapsamında birçok farklı kurs açılmış 

ve var olan kurslara da yetenekleri ve 

hobileri doğrultusunda ÖNEM Çocukları 

yönlendirilmiştir. Açılan kurslarla ÖNEM 

Çocukları kendini geliştirme, farkındalık yaratma, hobi kazanma, yeteneklerini geliştirme ve 

yapmak isteyip yapamadıklarını ortaya çıkarma fırsatı bulabilme, hobileriyle baş başa bırakılıp 

düşünebilme, yaratıcılıklarını geliştirebilme, yaşayarak uygulayabilme, olumsuz düşüncelerle 

başa çıkabilme kazanımlarına kavuşmuşlardır.      

ÖNEM Çocukları içinde bulundukları ergenlik döneminde sıkça görülen duygu 

değişimlerini hobileri olan müzikle dizginlediklerini ifade etmişlerdir. Müzik aletini 

çalabildiklerini gören ÖNEM Çocukları kendilerini keşfetme, başarı duygusunu tatmaları, 

kaliteli vakit geçirmeleri yönünde olumlu duygu durumu belirtmişlerdir. 
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Faaliyet kapsamında açılan kurslarla 

ÖNEM Çocuklarımızdan bazı öğrencilerimiz 

ilimizi Türkiye Bilek Şampiyonasında ve Dart 

Şampiyonasında temsil ederek derece 

almışlardır. 

İlçe proje faaliyet yürütme ekipleri 

tarafından çok verimli olduğu değerlendirilen 

faaliyetin daha uzun zamanda ve kırsal 

kesimdeki öğrenciler için ulaşım sorunu 

halledilebildiğinde daha verimli olacağı 

düşünülmektedir.  

3.6.6 Uygulama Örnekleri 

 

3.7. Sahnedeyiz 

3.7.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarımızın drama etkinlikleri ve tiyatro oyunları ile yaratıcı düşünme 

süreçlerini geliştirmek ve sağlıklı karar alabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

3.7.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, 

Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.7.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Sahnedeyiz faaliyeti kapsamında 1307 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 

3.7.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 
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Aybastı ilçemizde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan drama kursu ile ÖNEM 

Çocukları “Ah Şu Gençler” adlı tiyatro oyununu sergilemişlerdir. Aybastı Fen Lisesi ÖNEM 

Çocukları tarafından sergilenen oyun 5 aylık 

süreç ile oluşan hazırlığın ürünüdür. Oyun 

Aybastı halkına ve Aybastı Fen Lisesi 

öğrencilerine oynanmıştır. Sanat zevki 

aşılanan ve özgüven kazanan ÖNEM 

Çocuklarının kazandıkları bilgi ve becerilerle 

kendilerini, duygu ve düşüncelerini daha 

akıcı bir dille, daha etkin bir şekilde ifade 

edebilmelerine ve olaylara çok boyutlu 

açılardan bakabilme becerisi kazanmalarına 

bu faaliyet yardımcı olmuştur. 

Çatalpınar ilçemizde Ordu ilinden getirilen tiyatro ekibi sayesinde 5. Sınıfta öğrenim 

gören 80 ÖNEM Çocuğu tiyatro ile buluşturulmuştur. 

Çaybaşı ilçemizde, ilçeye davet edilen tiyatrocu Ali GÜNEY tarafından ‘Renkli Hayatlar’ 

isimli tiyatro oyunu sergilenmiştir. 

Fatsa ilçemizde 182 ÖNEM Çocuğu tiyatro oyunlarıyla buluşturulmuştur.  

Gülyalı ilçemizde 52 ÖNEM Çocuğumuz ilçe bünyesinde gösterilen tiyatro 

oyunlarından, okul kademelerine göre ‘Kül Kedisi’, ‘Hacivat Karagöz’ ve ’18 Mart Çanakkale 

Şehitleri’ tiyatro gösterilerini izleme fırsatı elde etmişlerdir. 

Gürgentepe ilçemizde "Kel Oğlan Keleş Oğlan" oyunu Ordu Büyükşehir Belediyesi 

Karadeniz Tiyatrosu oyuncuları aracılığıyla Gürgentepe Belediyesi Düğün Salonunda 

gerçekleştirilmiştir. Bu tiyatroya Gürgentepe İlçesinde bulunan ilkokul ve anaokul öğrencileri 

katılım göstermiştir. ÖNEM Çocukları de bu tiyatroya katılmışlardır. 

İkizce ilçemizde, ilçemizdeki ÖNEM Çocukları Ordu Büyükşehir Belediyesi tiyatro 

ekibinin ilçemize gelip, öğrencilerin seviyelerine uygun tiyatro gösterileri ile buluşturulmuştur. 

Kabataş ilçemizde ÖNEM Çocuklarımız okullarımızda oluşturulan tiyatro ekibi 

tarafından sahnelenen oyun ile buluşturulmuş, daha sonra onlara da sahnede görev 

verilmiştir. Çocuk oyunları ve Masallar adlı oyunlar sergilenmiştir. Okulların kutlama 

programlarında ÖNEM Çocuklarına görevler verilmiştir.  

Kumru ilçemizde ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören 150 ÖNEM 

Çocuğu tiyatro ile buluşturulmuştur. İlçede bulunan Erçallar Anadolu Lisesinin tiyatro ekibinin 

hazırlamış olduğu ‘’Bu Da Geçer Ya Hu’’ adlı tiyatro oyununu izlemek için yine ilçede bulunan 

Şehit Sabri Eryeler Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin konferans salonuna öğrenciler 

götürülmüştür. Ayrıca Kumru Erçallar Anadolu Lisesi ÖNEM Çocukları 7 Haziranda 

gerçekleştirilen ÖNEM Galasında ‘Kapımdaki Yabancı’ oyununu sergilemişlerdir. 

Korgan ilçemizde istekli öğretmenlerimizin katkılarıyla ÖNEM Çocuklarımıza drama 

eğitimi verilmiştir. Ayrıca ilçemize getirilen tiyatro ekibi ile ÖNEM Çocuklarımız dönem 

boyunca 2 defa tiyatro seyretme fırsatı bulmuşlardır. 
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Mesudiye ilçemizde Ordu Belediyesi 

Karadeniz Tiyatrosu Ekibi tarafından 

sergilenen "Kel Oğlan Keleş Oğlan" adlı 

tiyatro oyununa belirlenen ÖNEM 

Çocuklarının katılımı sağlanmıştır. 

Perşembe ilçemizde ÖNEM 

Çocuklarımıza tiyatro oyunu izletilmiştir. 

Oyunun çocukların yaşam becerilerine 

katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerimiz Devlet Tiyatroları, Ordu 

Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun yanı sıra 

Oksijen Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen ‘Muhabbet-i Ala adlı komedi oyununa 

götürülmüşlerdir. 

Ünye ilçemizde okullarımızda oluşturulan proje faaliyet yürütme ekipleri tarafından 

etkinlik kapsamında 7 okulumuzda toplam 214 öğrenciye sahnedeyiz kapsamında çeşitli 

eğitimler verilmiştir. 

3.7.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

ÖNEM Çocuklarımıza drama etkinlikleri ve tiyatro 

oyunları ile yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmeyi ve 

sağlıklı karar alabilen bireyler yetiştirmeyi amaçladığımız 

‘Sahnedeyiz’ faaliyeti Ordu İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 

ve Ordu Büyükşehir Karadeniz Tiyatrosu’nun destekleriyle 

amacına ulaşmıştır. 

Yapılan faaliyetlerde ÖNEM Çocuklarının 

oynadıkları ve izledikleri oyunlardaki karakterlerle 

kendilerini özdeşleşmiş hissetmeleri ve bunu dile getirmeleri yapılan faaliyetlerin sonucunu 

göz önüne sermiştir. Yapılan faaliyetleri izleyen ÖNEM Çocuklarının diğer faaliyetlerde de 

görev almaya istekli oldukları görülmüştür.  

 Sergilenen oyunlarla öğrencilerin sanat zevkinin geliştiği ve özgüven kazandıkları 

gözlemlenmiştir. Sanat zevki aşılanan ve özgüven kazanan ÖNEM Çocuklarının kazandıkları 

bilgi ve becerilerle kendilerini, duygu ve düşüncelerini daha akıcı bir dille, daha etkin bir şekilde 

ifade edebilmeleri ve olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazanmalarına yardımcı 

olması sağlanmıştır.           

 Bu tarz faaliyetlerin daha sık yapılmasının özellikle kırsalda yaşayan ve sosyo-kültürel 

açıdan zayıf yetişen öğrenciler için çok faydalı olacağı önerilmektedir.  
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3.7.6. Uygulama Örnekleri 

 

3.8. Bilim Gezileri 

3.8.1 Faaliyetin Amacı 

Ordu ÖNEM Projesi Bilim Gezileri Faaliyeti ile ÖNEM Çocuklarının doğal ilgi, merak, 

yaratıcılık ve keşif becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

3.8.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, 

İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.8.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 
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Ordu ÖNEM Projesi Bilim Gezileri Faaliyeti kapsamında 1634 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 

3.8.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar  

Altınordu ilçemizde ÖNEM Çocuklarımız ile Dr. M. Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezine 

gezi düzenlenmiştir. Düzenlenen gezide öğrencilerimiz Bilim Sanat Merkezinde uygulanan 

etkinlikleri, yürütülen projeleri ve bilimsel deneyleri yerinde görme, inceleme fırsatı elde 

etmişlerdir. 

Aybastı ilçemizde bulunan Aybastı Fen Lisesi’nden 11 ÖNEM Çocuğu ile Kimya 

Öğretmeni İbrahim BELEN rehberliğinde Kabataş İlçesi Direkli Çayında yapılan ERKAN 

Hidroelektrik Santraline ziyaret düzenlenerek, çocuklara tesiste nasıl elektrik üretildiğini 

gözlemleme fırsatı sunulmuştur. 

Çamaş ilçemizde 20 ÖNEM 

Çocuğumuz ile İl Millî Eğitim 

Müdürlüğümüz tarafından 

düzenlenen ‘Ordu Bilime 

Dokunuyor’ TÜBİTAK 4007 Bilim 

Şenliğine gezi düzenlenmiştir. 

Ayrıca ilçe genelinde düzenlenen 

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına 165 ÖNEM Çocuğu ile katılım sağlanmıştır.  

Çaybaşı ilçemizde ilçe genelinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına 67 ÖNEM 

Çocuğu ile katılım sağlanmıştır.  

Gölköy ilçemizde 67 ÖNEM Çocuğu ile Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim Sanat 

Merkezine gezi düzenlenmiştir. 

Gülyalı ilçemizde 14 ÖNEM Çocuğu ile Ordu Üniversitesi gezisinin yanı sıra, coğrafi 

oluşumları yerinde gözlemlemek amacı ile Yason Burnu ve Bolaman gezisi düzenlenmiştir. 

Gürgentepe ilçemizde 67 ÖNEM Çocuğu ile Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim Sanat 

Merkezine gezi düzenlenmesinin yanı sıra 80 ÖNEM Çocuğu ile Ulubey ilçesinde Bulunan 

Sayacabaşı Gözlemevine gezi düzenlenerek astronomi ve uzay konusunda öğrenciler 

bilgilendirilmiştir. 

İkizce ilçemizde 12 ÖNEM Çocuğu ile Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim Sanat 

Merkezine gezi düzenlenmiş, 18 ÖNEM Çocuğu Robotik Kodlama Eğitimine katılmış, 117 

ÖNEM Çocuğu ile ilçe genelinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına gezi 

düzenlenmiştir. 

Kabadüz ilçemizde 45 ÖNEM Çocuğu ile Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat 

Merkezine gezi düzenlenmiştir. 

Kabataş ilçe genelinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına 129 ÖNEM Çocuğu 

ile katılım sağlanmıştır. 

Korgan ilçemizde 30 ÖNEM Çocuğu ile Ulubey ilçesinde Bulunan Sayacabaşı 

Gözlemevine gezi düzenlenerek astronomi ve uzay konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesinin 
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yanı sıra, 58 ÖNEM Çocuğu ile ilçe genelinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına gezi 

düzenlenmiştir. 

Kumru ilçemizde ortaöğretim 

seviyesinde öğrenim görmekte olan 25 

ÖNEM Çocuğu ile Ordu Meteoroloji 

Müdürlüğüne gezi düzenlenerek 

öğrencilerin deney yapma, uygulama ve 

haritacılıkta yeni bakış açıları 

edinmelerine yardımcı olunmuştur. 

Ayrıca 25 ÖNEM Çocuğu ile ilçe genelinde 

düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim 

Fuarlarına gezi düzenlenmiştir. 

Mesudiye ilçemizde 41 ÖNEM Çocuğumuz ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 

düzenlenen ‘Ordu Bilime Dokunuyor’ TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğine gezi düzenlenmiştir. 

Ulubey ilçemizde 32 ÖNEM Çocuğu ile Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim Sanat 

Merkezine gezi düzenlenmiştir. 

Ünye ilçemizde 814 ÖNEM Çocuğu ilçe okulları bünyesinde oluşturulan proje faaliyet 

yürütme ekipleri tarafından çeşitli bilim fuarlarına, müzelere, sergilere vb. yerlere 

götürülmüşlerdir. 

3.8.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Bilim Gezileri faaliyeti ile Ünye ve Altınordu ilçemizde bulunan Bilim Sanat 

Merkezlerine geziler düzenlenmesi ve ÖNEM Çocuklarının bilimle buluşturulması 

planlanmıştır. Projenin 1. Uygulama aşaması süresince Ünye ilçemizde açılması planlanan 

Bilim Sanat Merkezinin eğitim öğretime başlamamasından ötürü geziler Altınordu Dr. M. Hilmi 

Güler Bilim ve Sanat Merkezine düzenlenmiştir. 

Bunun yanı sıra faaliyetimizin ÖNEM Çocuklarının doğal ilgi, merak, yaratıcılık ve keşif 

becerilerinin geliştirilmesi amacına hizmet etmek adına,  faaliyetimizde Bilim Sanat 

Merkezlerine geziler düzenlenmesinin dışına çıkılmış, öğrencilerin doğal ilgi, merak, yaratıcılık 

ve keşif becerilerinin geliştirilmesi için farklı etkinlikler düzenlenmiştir. Düzenlenen farklı 

etkinliklerden ilgi çekici olanlardan biri Ulubey ilçesinde bulunan Sayacabaşı Gözlemevi 

gezileridir. İlimizde öğrenim görmekte olan 110 ÖNEM Çocuğu Sayacabaşı Gözlemevini 

gezerek öğrencilerin astronomi ve uzay bilgileri edinmeleri sağlanmış, keşif duygularının 

gelişimine katkı sağlanmıştır. 

ÖNEM Çocuklarımız ile yapılan Hidroelektirk Santrali gezisi sayesinde öğrencilerimiz 

HES´in ne anlama geldiği, tesiste nasıl elektrik üretildiği, şehir için ne gibi faydaları olduğu gibi 

konularda bilgi sahibi olmuşlardır. 

ÖNEM Çocuklarımız ile gerçekleştirilen meteoroloji gezisinde öğrencilerimiz ‘Çalışma 

ortamı ve çalışan aletlerin fazla dikkat çekici olduğunu, ayrıca deney yapma, uygulama ve 

haritacılıkta yeni bakış açıları edinmelerinin çok güzel bir deneyim olduğunu’ vurgulamışlardır.  
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3.8.6 Uygulama Örnekleri 

3.9. ÖNEM Çocukları Önemli Yerlerde 

3.9.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarımızın farklı ortamlarda kendilerini ifade ederek, keşif ve merak 

duygularını geliştirmek. 

3.9.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Altınordu, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, Gölköy, 

Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde 

uygulanmıştır. 

3.9.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi ÖNEM Çocukları Önemli Yerlerde faaliyeti kapsamında 1347 ÖNEM 

Çocuğuna ulaşılmıştır. 
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3.9.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Akkuş ilçemizde özellikle il merkezine, ilçe merkezine uzak olan ÖNEM Çocuklarına okul 

idareleri tarafından düzenlenen geziler ile birlikte şehrimizin ve komşu şehirlerin doğal 

güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri gösterilmiştir. Bu gezilerle ÖNEM Çocuklarının sosyal 

ihtiyaçları karşılanan, diyaloğu kuvvetli ve 

bulunduğu yere hızlı bir şekilde adapte 

olabilen bireyler olmalarına katkı 

sağlanmıştır. 

Altınordu ilçemizde Altınordu 

Belediyesi, Ankara – Anıtkabir – Nevşehir - 

Kapadokya güzergâhında bulunan tarihi 

kültürel yerleri gezmek-görmek-yaşamak 

için ÖNEM Çocukları ve diğer arkadaşları ile 

karma gezinin faydalı olacağı kanaatiyle 

gönüllü hamilerle gezi düzenlemiştir. Ayrıca öğrenciler ile Ordu-Giresun havaalanına gezi 

düzenlenerek hikâye kitapları hediye edilmiştir. 

Çamaş ilçemizde 63 ÖNEM Çocuğu ile okul gezileri kapsamında Ordu-Artvin-Ankara ve 

Konya illerine yapılan gezilerin yanı sıra, Fatsa ve Altınordu ilçelerine günü birlik geziler 

yapılmıştır. 

Çaybaşı ilçemizde ilçe genelinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına 67 ÖNEM 

Çocuğu ile katılım sağlanmıştır.  

Çatalpınar ilçemizde öğrenim görmekte olan ÖNEM Çocukları için faaliyet kapsamında 

ilçe Kaymakamının da katılımı ile 40 öğrenci ve 7 idareci ile birlikte Perşembe yaylasında piknik 

düzenlenmiştir. Ayrıca okullarımızdan belirlenen ÖNEM Projesi hedef grupları öğrencilerinin 

de yer aldığı Müze gezileri gerçekleştirilmiştir. 

Fatsa ilçemizde 43 ÖNEM Çocuğu ile Sinop iline günübirlik gezi yapılmıştır. Sinop 

gezisinin yanı sıra 83 ÖNEM Çocuğu ve 8 öğretmenle Ordu Büyükşehir Belediyesinden tahsis 

edilen 2 otobüsle Bursa, Çanakkale, İstanbul gezileri yapılmıştır. 

Gölköy ilçemizde 19 ÖNEM Çocuğu proje kapsamında Altınordu ilçemizi gezmişlerdir. 

Ordu Sahili ve Boztepe’yi ziyaret etmişlerdir. 

Gürgentepe ilçemizde ÖNEM Çocukları Önemli Yerlerde faaliyeti 26 öğrenciyle 

gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi’ni gezmişler ve 

müzedeki yöresel kıyafetleri, eşyaları inceleme fırsatı bulmuşlar, bu sayede Ordu ilinde 

yaşamış ve konakta oturan insanların ev ortamı ile yaşadıkları kültürü yerinde görme fırsatı 

elde etmişlerdir. 

İkizce ilçemizde okullarımızda kurulan Önem Projesi Ekipleri eşliğinde 48 ÖNEM 

Çocuğuna Ordu Müzesi, Ordu Sahili, Boztepe, Yason Kilisesi, ilçemiz Laleli Camii ve ilçemizde 

bulunan Gençağa Kalesi gezdirilmiştir. 

Kabataş ilçemizde 84 ÖNEM Çocuğu ile Alankent Şifasuyu ve Alankent Düzmahallede 

bulunan Onbaşı Konağına gezi düzenlenmiştir. 
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Korgan ilçemizde Ordu il merkezini hiç 

görmeyen ÖNEM Çocuklarımızın keşif ve merak 

duygularını geliştirmek amacıyla çeşitli 

kademelerden 60 öğrenci İl Eğitim Tarihi Müzesine 

götürülmüştür. Ayrıca Etnoğrafya Müzesine de 

gezi düzenlenmiştir. 

Kumru ilçemizde ÖNEM Çocuklarımızdan 

oluşan 42 kişilik grup ile ilk olarak Ordu 

Üniversitesinin gezi ve tanıtımı yapılmış, ardından 

Ordu-Giresun havaalanına gidilmiştir. Burada 

peronlar gezilmiş, uçağın inişi ve kalkışı heyecanla 

izlenmiştir. Ardından yemek için restorana 

gidilmiştir. Yemekten sonra Ordu Büyükşehir 

Belediyesinin hazırlamış olduğu “Çanakkale 

Sergisi” gezilmiştir. Gezinin ardından Kumru’ya 

dönüş yapılmış, öğrenciler okullarına teslim edilmiştir. 

Perşembe ilçemizde 13 ÖNEM Çocuğumuz hayırseverlerin katkılarıyla Kapadokya ve 

Batı Karadeniz gezilerine gönderilmiştir. Ayrıca üniversite tanıtım gezisine istekli olan 4 

öğrencimiz İstanbul’a gönderilmiş, masrafları yine hayırseverler tarafından karşılanmıştır. 

Ulubey ilçemizde 32 ÖNEM Çocuğumuza, Altınordu ilçemizde bulunan Gençlik 

Merkezi, Etnografya Müzesi, İl Kütüphanesi, Boztepe gibi ilimizin doğal ve tarihi yerleri 

gezdirilmiştir. 

Ünye ilçemizde okullarımızda oluşturulan proje faaliyet yürütme ekipleri tarafından 

623 ÖNEM Çocuğumuz için sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli tarihi 

ve önemli yerlere geziler düzenlenmiştir. 

3.9.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

ÖNEM Projesinin 

‘ÖNEM Çocukları Önemli 

Yerlerde’ faaliyeti kapsamında 

gerçekleştirilen geziler 

Kaymakamlıklar, İlçe 

Belediyeleri ve diğer 

paydaşların destekleriyle 

başarılı bir şekilde 

tamamlanmış ve faaliyetin 

amacına ulaştığı görülmüştür. 

ÖNEM Çocukları Önemli Yerlerde etkinliği ile yaşadıkları köy dışına çıkmayan ÖNEM 

Çocukları, görmedikleri farklı yerleri ve kültürleri görmüşler, farklı yaşamlardan örneklerle 

karşılaşmışlardır. Bu da ufuklarının açılmasına, bakış açılarının gelişmesine katkı sağlamış ve 

böylece farkındalık yaratılmıştır. 
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ÖNEM Çocuklarımızın ülkemizin doğal güzelliklerini görmeleri, tarihi ve kültürel 

değerlerini öğrenmeleri, sosyal ihtiyaçlarını kültürel gezilerle sağlayarak diyaloglarını 

kuvvetlendirmeleri, bulunduğu ortamlara hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri sağlanmıştır.  

İl, hatta ilçe dışına çıkmamış ÖNEM Çocuklarından bazılarının düzenlenen gezi 

sonucunda bu mekânlara ilk defa gittiği gözlemlenmiştir. Farklı bir yer görme ve keşfetme 

amaçlı, merak duygularını giderici bir etkinlik olduğu görülmüş; etkinliklerle öğrencilerin tarih 

bilinci ve doğa sevgisi pekiştirilmiştir. İlk defa geldikleri müzelerin içinde ve dışında zaman 

geçiren öğrencilerin fotoğraflar çekerek eğlenceli vakit geçirdikleri, gezdikleri ortamla 

bulundukları çevre arasındaki farkları gözlemledikleri, tarihi kültürel değerleri öğrendikleri ve 

bunların yanında akranlarıyla ve diğer insanlarla iletişimlerini geliştirdikleri gözlemlenmiştir. 

Faaliyetin amacına ulaştığı, öğrenciler için unutamayacağı bir anı olduğu düşünülmektedir.  

 

Faaliyet raporlarında da “yetim, öksüz öğrenciler eğer hayatları boyunca yeterli ilgi ve 

alakayı görmezlerse eğitim kademesinin belli bir aşamasından sonra birey olarak yok 

olmaktadırlar. Bunun önlenmesi açısından yapılan sosyal-kültürel faaliyetler, eksiklerin tespit 

edilmesi ve giderilmesi anlamında önemlidir. Toplumsal bütünleşme için dezavantajlı bireylerin 

yanında olmalıyız. Ülke kalkınmasına ve ilerlemesine katkıları olabilsin diye her alanda 

destekleyip cesaret vermeliyiz” şeklinde ifadelere yer verilmiştir. 

Faaliyetle ilgili duygu, düşüncelerini geziye katılan öğretmenimiz ve öğrencilerimiz 

mektupla dile dökmüşlerdir; bunlar uygulama örneklerinde paylaşılmıştır. 
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3.9.6 Uygulama Örnekleri 

3.10. Genç Kulüpler 

3.10.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarımızdan yükseköğrenime hazırlanamayanlara, hayata hazırlanırken 

kendilerini tanıma-tanıtma becerilerini ve iş dünyasında yer bulabilme yetilerini 

kazandırmaktır. 

3.10.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Çaybaşı, Kabadüz, Kabataş, Ulubey ve Ünye ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.10.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Genç Kulüpler Faaliyeti kapsamında 289 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 

3.10.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 
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Çaybaşı ilçesinde ÖNEM Çocuklarından lise seviyesinde eğitim görmekte olan 

öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik durum analizi yapılmış ve gönüllü eğitimciler tarafından 

girişimcilik, meslek ve bölüm seçimi, etkili iletişim, duygu yönetimi, stres ve zorluklarla başa 

çıkma, hafıza geliştirme, özgüven/içine kapanıklık eğitimleri verilmiştir. 

Kabadüz ilçemizde Kabadüz Çok Programlı Lisesi öğrencilerine, okul rehber öğretmeni 

tarafından Kabadüz Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde uygulamalı Liderlik eğitimi kursu 

verilmiştir. Kursa katılan öğrencilere iletişim yönetimi, iletişim araçları, liderlik ve problem 

çözme, liderlik ve kriz yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır. 

Kabataş ilçesinde ÖNEM Çocuklarıyla Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, Ziraat Odasına ve 

ilçede bulunan kilimhanelere ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Farklı meslek gruplarından 

temsilciler okullara davet edilerek, öğrencilere kendi mesleklerini tanıtmalarının 

sağlanmasının yanı sıra, aynı ilçemizde ÖNEM çocukları için liderlik, girişimcilik, dil ve bilişim 

becerilerini geliştirebilecekleri eğitimler düzenlenmiştir. Yetenekli olan ÖNEM Çocukları için 

özel yetenekle öğrenci alan bölümlere hazırlık kursları verilmiştir. Kabataş ilçesinde ayrıca 

ÖNEM Çocuklarından üstün başarı sergileyenlere burs fırsatları sunmak adına, burs sağlayan 

kişi ve kurum yetkilileriyle bu çocukları bir araya getiren etkinlikler yapılmıştır. 

Ulubey ilçemizde ÖNEM Çocukları için finansal okuryazarlık eğitimi verilmiştir. Yine ilçe 

Halk Eğitim Merkezi tarafından finansal okuryazarlık alanında kurs açılmıştır. 

Ünye ilçemizde ÖNEM Çocuklarına yönelik 20 okulda robot eğitim setleri alınarak 

Robotik Kodlama eğitimi verilmiştir. Ünye ilçemizde ayrıca ders dışı etkinliklerle ve Halk Eğitim 

Merkezi işbirliği ile çeşitli alanlarda kurs ve atölye çalışmaları yapılmıştır. 

3.10.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Genç Kulüpler faaliyeti ile ÖNEM Çocuklarının hayata hazırlanırken kendilerine 

yardımcı olacak beceriler ve fırsatlar kazanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak ÖNEM 

Çocuklarına liderlik, girişimcilik, meslek seçimi, yabancı dil, dijital okuryazarlık, özel yetenek, 

vb. konularda eğitimler verilmesi ve onlara burs/destek sunulması için iş dünyası ile bir araya 

getirecek etkinliklerin düzenlenmesi planlanmıştır. 

Faaliyet kapsamında listelenen ilçeler düzeyinde mevcut durum analizi yapılmış ve 

öğrenci talepleri de alınarak etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  

Özellikle Kabadüz ilçesinde planlanan Liderlik eğitiminde, gerçek durum senaryoları 

eşliğinde etkileşimli bir öğrenme ortamı oluşturularak, eğitim ortamının keyifli geçmesi 

sağlanmıştır. Eğitimin amacına ulaştığı, ÖNEM Çocuklarının aldıkları eğitimi farklı ortamlara 

aktardığı gözlemlenmiştir. 

Yine Kabataş ilçesi tarafından planlanan etkinliklerde ÖNEM Çocuklarının alanında 

uzman kişilerden bilgi almaları ve meslekleri iş başında tanımaları sağlanmıştır. 

İlçe proje faaliyet yürütme ekiplerinden gelen dönütlerde, yapılan etkinliklerin çok 

verimli olduğu ve faaliyetlerin sürekli hale getirilmesinin daha faydalı olacağı belirtilmiştir. 

Genç Kulüpler faaliyetinin tüm ilçelerde uygulanması planlanmakla beraber, talep 

edilen konularda diğer paydaşlardan çeşitli sebeplerden yeterince uzman desteği 
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sağlanamadığı ve faaliyetin sadece listelenen ilçelerin kendi imkânları çerçevesinde 

gerçekleştirildiği görülmüştür. 

3.10.6 Uygulama Örnekleri 

3.11. El Ele 

3.11.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimlerine destek olmaktır. 

3.11.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 

uygulanmıştır. 

3.11.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM projesi El Ele Faaliyeti kapsamında 466 ÖNEM Çocuğuna ulaşılmıştır. 

3.11.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

İkizce ilçemizde okullardan belirlenen 5 öğretmen, ÖNEM Çocuklarına ve onların 

bakımından sorumlu kişilere destek olmak adına, Ordu Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. 

Öğretim Üyesi Şule BAŞTEMUR tarafından verilen seminere katılmıştır. 

Kabataş ilçemizde rehber öğretmeni olan okullarda rehber öğretmen tarafından, 

olmayan okullarda ise sınıf/şube öğretmenleri tarafından ÖNEM Çocukları ve velilerine destek 

amaçlı bilgilendirme yapılmıştır. 

Korgan ilçemizde ÖNEM Çocuklarının velilerine, bakımlarından sorumlu kişilere, 

öğretmenlerine ve kendilerine seminerler verilmiştir ve ayrıca okul rehberlik servisleri 

tarafından bireysel görüşmeler yapılmıştır. 

Kumru ilçemizde ÖNEM Çocuklarına yönelik olarak Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi 

konferans salonunda Türk-PDR Derneği Ordu Şubesi Başkanı Psikolojik Danışman Mehmet 

DİKENOĞLU tarafından ‘’Hayatla Mücadele Etmek ve Hayata Tutunmak’’ konulu seminer 

verilmiştir. 
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Perşembe ilçemizde ÖNEM Çocuklarının bakımından sorumlu bireyler ve ilgili 

öğretmenler için bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenmiştir. Konuya dair 

hassasiyet, ayrıca şube öğretmenler kurulu toplantılarında vurgulanmıştır. 

Ünye ilçemizde etkinlik kapsamında 3 okuldan toplam 270 öğrenciye seminer ve eğitim 

çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde seçilen ve 

uyuşturucu bağımlısı bireyleri bulunan 5 aileye de ziyaret planlanmıştır. 

Faaliyet kapsamında, hedef grupta yer alan ÖNEM Çocuklarının bulunduğu 16 ilçeden 

158 öğretmene, ÖNEM Çocuklarına destek olmaları için Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şule BAŞTEMUR tarafından 2 

gün boyunca seminer verilmiştir. 

3.11.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

El Ele faaliyeti ile ÖNEM Çocuklarımızın bakımından sorumlu bireylere ve 

öğretmenlerine, bu çocuklarımızın psiko-sosyal ihtiyaçlarına destek olabilmeleri için 

seminerler verilmesi planlanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda ÖNEM Çocuklarının içinde bulundukları özel durumları atlatması 

ve bu durumlarla baş etmelerinin kolaylaştığı ve faaliyetin genel manada amacına ulaştığı 

görülmüştür. 

ÖNEM Çocuklarının psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek üzere yapılandırılmış ve 

daha fazla sayıda eğitim, seminerler düzenlenmesinin ve yapılan etkinliklerin daha verimli 

olması için her yıl uygulanmasının yararlı olacağı ifade edilmiştir. 

Faaliyetle ilgili olarak sürecin eğitim-öğretim yılında başlatılmaması, belirlenen maddî 

kaynakların uygulayıcılara ulaştırılmaması ve paydaşların sorumluluklarını yeterince yerine 

getirmemesi listelenen olumsuzluklardır. 

3.11.6 Uygulama Örnekleri  
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3.12. ÖNEM Çocukları İş Başında 

3.12.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarının yaşam kalitelerini artırarak, kendilerini değerli hissetmelerini 

sağlamaktır. 

3.12.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Ünye ilçesinde uygulanmıştır. 

3.12.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi ÖNEM Çocukları İş Başında Faaliyeti kapsamında 28 ÖNEM 

Çocuğuna ulaşılmıştır. 

3.12.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Ünye ilçemizde 3 okulda toplam 28 ÖNEM Çocuğuyla drama çalışması yapılmıştır. 

3.12.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

ÖNEM Çocukları İş Başında faaliyeti ile ÖNEM Çocuklarımızı yeterliliklerine uygun 

şekilde destekleyecek ve onların psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak etkinliklerin 

düzenlenmesi planlanmıştır. 

Faaliyetin Altınordu, Fatsa ve Ünye olmak üzere 3 ilçede yapılması uygun görülmüş 

olup, hedef gruptaki çocukların özel durumunun hassasiyeti, gerekli uzman desteğinin ve 

faaliyet için gerekli bütçenin zamanında sağlanamaması gerekçeleriyle etkinlikler sadece Ünye 

ilçesinde sınırlı sayıda gerçekleştirilebilmiştir. 

Ünye proje faaliyet yürütme ekibi tarafından yapılan etkinliklerin verimli olduğu 

belirtilmiştir. 

3.12.6 Uygulama Örnekleri 
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3.13. Ordu’da Düşler Bahçesi 

3.13.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarımızın yaşadığı sorunlar ile baş etmelerine destek olmak, ekonomik 

durumu zayıf, yetim veya öksüz ÖNEM Çocuklarının kendilerini değerli hissetmelerini 

sağlamaktır. 

3.13.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Altınordu, Ünye, Fatsa ve Kumru ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.13.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Ordu’da Düşler Bahçesi Faaliyeti kapsamında 532 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 

3.13.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü "SU Oyuncuları" tarafından ‘Düşler Bahçesi’ adlı 

tiyatro oyununun ÖNEM Çocuklarımız için ilimizde 4 Nisan 2018 Çarşamba günü Altınordu 

Atatürk Kültür Merkezinde 09.00, 11.00 ve 13.00 olmak üzere 3 seans gösterilmesi 

planlanmıştır. Yapılan planlamalar kapsamında; 

 Altınordu ilçemizde öğrenim görmekte olan 297 ÖNEM Çocuğu, 

 Fatsa ilçemizde öğrenim görmekte olan 153 ÖNEM Çocuğu, 

 Kumru ilçemizde öğrenim görmekte olan 50 ÖNEM Çocuğu, 

 Ünye ilçemizde öğrenim görmekte olan 32 ÖNEM Çocuğu tiyatro ile 

buluşturulmuştur. 

 3.13.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 2. 3. ve 

4. sınıf seviyesinde eğitim gören ÖNEM 

Çocuklarının hayata daha güvenli bakabilmeleri, 

sosyal yaşamlarını sürdürmede yaşadıkları 

eksikliklerin giderilmesi amacıyla seviyelerine 

uygun tiyatro oyununa katılımının sağlanması 

amacıyla planlanan etkinliğimiz 4 Nisan 2018 

Çarşamba günü Altınordu Atatürk Kültür 

Merkezinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Kumru ilçemiz faaliyeti “Daha önce hiç tiyatro izlemeyen ÖNEM Çocuklarımız uygun 

ortamda tiyatro oyunu izlemişler ve keyifli bir gün geçirmişlerdir. Öğrenciler, tiyatro ile 

buluşturma ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlama amacına ulaşılmıştır.” şeklinde 

değerlendirmektedir.  

3 seans süren oyuna katılım yüksek oranda olmasının yanı sıra ilimizde tiyatro oyunu 

izleme olanağı bulanamayan öğrencilerimiz için eşsiz bir fırsat olduğu görülmektedir. 

Planlamada Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uygulanması öngörülen faaliyete Kumru 
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ilçesinde öğrenim görmekte olan ÖNEM Çocuklarının da katılmak istemesi, faaliyetin il 

genelinde daha fazla ÖNEM Çocuğuna ulaşmasını sağlayarak faaliyetin başarısını artırmıştır. 

 

3.13.6 Uygulama Örnekleri 

3.14. Geleceğime Fırsat Verin 

3.14.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarımızın, geleneksel eğitim yaklaşımında tanımlanan zekâ anlayışından 

sıyrılıp, bireylerin farklı zekâ bileşimlerini tanıyarak kendilerini keşfetmelerini sağlamaları 

amaçlanmıştır.  

3.14.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, İkizce, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey 

ve Ünye ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.14.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 
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Ordu ÖNEM Projesi Geleceğime Fırsat Verin faaliyeti kapsamında 1006 ÖNEM 

Çocuğuna ulaşılmıştır. 

3.14.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Çamaş ilçemizde ÖNEM Çocukları ile benzer yaşam koşulları içinde yetişip, günümüzde 

iş hayatında olan önemli kişilerle ÖNEM Çocukları buluşturuldu. 

Kariyer Günleri düzenlenerek Çatalpınar Toplum Sağlığı Merkezinde bulunan doktorlar 

bazı merkez okullarımızda meslekleri hakkında bilgiler vererek, meslek tanımı gerçekleştirildi. 

Çaybaşı ilçemiz belirlediği ÖNEM Çocuklarını, Çatalpınar’da yetişip iş hayatında olan 

Uzm. Psikolojik Danışman Muhammet Zeki SAKA ile buluşturarak seminer düzenlendi. 

İkizce ilçemizde okullarımızda kurulan ÖNEM Projesi ekipleri tarafından öğrencilere 

meslek tanıtımları yapılmıştır. Öğrencilerin yörelerinden yetişip meslek sahibi olan kişilerle 

öğrencilerimiz buluşturulmuştur. Faaliyet kapsamında ÖNEM Çocuklarımız ile ilçemizdeki 

kaymakam, emniyet amiri, jandarma komutanı, ziraat mühendisi, doktor gibi kişiler 

buluşturulup öğrencilere mesleklerini tanıtmışlardır. Çocuklara sevgi, şefkat eksiliğinden 

kaynaklanan sorunlarla baş etmeleri için destek olunmuştur. Yine öğrencilerimiz Millî Güreşçi 

Recep KARA ile buluşturulmuştur. 

Korgan ilçemizde ÖNEM Çocuklarına 

meslek tanıtımları yapıldı. Bu kapsamda 

okullarımıza farklı meslek grupları davet 

edilerek bu meslekleri tanımalarına fırsat 

verildi. Okullarımızda bulunan televizyonlarda 

faaliyet boyunca meslek tanıtım videoları 

yayınlanmıştır. 

Geleceğime Fırsat Verin faaliyetinde 

Kumru ilçesinde bulunan 3 lise (Erçallar 

Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) okul bünyesinde Kariyer Günleri düzenlemiş ve ilçedeki 

çeşitli meslekleri yerinde görmek için iş yeri ziyaretlerinde bulunmuşlardır. Faaliyet 

kapsamında Kumru Devlet Hastanesi, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Özel Eğitim 

Okulu, Anaokulu, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Huzurevi ziyaretlerinde bulunulmuştur. 

Gastronomi, ilahiyat, okul öncesi öğretmenliği kazanan öğrenciler, mezun oldukları okullardaki 

ÖNEM öğrencileriyle görüştürülmüştür. Okullara Subay, Okul Öncesi Öğretmeni, Hemşire gibi 

meslek elemanları davet edilmiştir. Meslek lisesinde Tesisat Teknolojisi, Mobilya ve 

Dekorasyon bölümlerinin tanıtımı yapılmıştır. 

3.14.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Bu etkinlik kapsamında proje paydaşları tarafından uygulamalı olarak öğrencilere 

meslek tanıtımlarının yapılması, ÖNEM Çocuklarının bulundukları ortamlarda yetişip iş 

hayatında başarılı olan kişilerle buluşturularak sevgi, şefkat eksikliğinden kaynaklanan 

sorunlarla baş etmeleri için destek olmak planlanmıştır.  
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Bu bağlamda etkinliğimizin gerçekleştiği ilçelerde öğrencilerimiz ilçenin ileri gelen 

kişileriyle buluşturulmuştur. Ayrıca Sayın Valimiz Seddar YAVUZ ile İl Millî Eğitim Müdürümüz 

Kutlu Tekin BAŞ da proje kapsamında birçok ilçe ve okula ziyarette bulunarak ÖNEM Çocukları 

ile buluşmuşlardır.   

3.14.6 Uygulama Örnekleri 

3.15. Haydi Sen De Tribüne 

3.15.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarını spor yapmaya özendirerek yaşam kalitelerini artırmayı 

amaçlamaktayız.  

3.15.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Fatsa ve Kumru ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.15.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Haydi Sen De Tribüne Faaliyeti kapsamında 76 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 
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3.15.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Fatsa ilçemizde öğrenim görmekte olan 32 ÖNEM Çocuğu 15 Nisan 2018 Pazar günü 

Yeni Orduspor Kulübü  – Ankara Demirspor Kulübü maçına götürülmüştür. Maç öncesinde 

öğrenciler ile bir kahvaltıya programı düzenlenmiş, öğrencilere takımlarını desteklemeleri 

ancak kötü tezahüratlardan uzak durmaları gerektiği, şiddet ve kaba söze HAYIR denilmesinin 

önemi hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Kumru ilçemizde öğrenim görmekte olan 42 ÖNEM Çocuğu Yeni Orduspor Kulübü  – 

Ankara Demirspor Kulübü maçına götürülmüştür. Maç öncesinde faaliyete katılan ÖNEM 

Çocukları ile öğle yemeği düzenlenmiştir. 

3.15.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Daha önce hiç tribünde maç seyretmemiş ÖNEM Çocuklarımızın güzel bir gün 

geçirdikleri gözlemlenmiştir. Öğrencilerin kendilerini değerli hissetmeleri ve tribün kültürü 

oluşturmak adına yapılan organizasyonun amacına ulaştığı değerlendirilmektedir.  

Fatsa ilçemizde öğrenim görmekte olan ÖNEM 

Çocuklarımızın takımlarını desteklemeleri ancak kötü 

tezahüratlardan uzak durmaları gerektiği, şiddet ve 

kaba söze HAYIR diyebilmeleri istenmiştir. Maç, Yeni 

Orduspor Kulübünün 2-0 yenilgisi ile sonuçlanmasına 

rağmen, öğrencilerin takımlarını destekleyici olumlu 

tezahürat yaptıkları gözlemlenmiştir. 

Faaliyetimiz Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 

planlanmasına karşın öğrencilerin ulaşımlarında sorun 

yaşanması, paydaşlardan beklenilen desteğin 

alınamaması, etkinliğin bir sonraki eğitim-öğretim 

yılında planlanması ve bazı ailelerin öğrencileri 

göndermek istememeleri nedeni ile Fatsa ilçesinde 

uygulanmıştır. Bu olumsuzlukların yanı sıra Kumru 

ilçemiz faaliyet kapsamında olmamasına rağmen, öğrenci ve öğretmenlerin istekli oluşu ile bu 

faaliyetimize katılım göstermişlerdir. 

3.15.6 Uygulama Örnekleri 
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3.16. Denize Merhaba 

3.16.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarının beraber ve kaliteli zaman geçirmelerini ve sağlıklı karar almalarını 

sağlamak; yaşam kalitelerini arttırmak. 

3.16.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Gürgentepe ilçesinde uygulanmıştır. 

3.16.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Denize Merhaba Faaliyeti kapsamında 110 ÖNEM Çocuğuna 

ulaşılmıştır. 

3.16.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Gürgentepe ilçemizde öğrenim görmekte olan ÖNEM Çocuklarından denizi hiç 

görmemiş olanlar belirlenerek il merkezimize gezi düzenlenmiştir. Gezi programı 

doğrultusunda önce öğrenciler araçlarla birlikte Boztepe’ye çıkarılmış, öğrencilerle birlikte 

fotoğraflar çekilmiş ve öğrencilerin denizi ve Orduyu Boztepe’den görmesi sağlanmıştır. Daha 

sonra sahile inilerek kıyı boyunca yürüyüş yapılmış ve öğrencilerin denizle buluşması 

sağlanmıştır.  

3.16.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

Ordu ÖNEM Projesi Denize Merhaba Faaliyeti kapsamında Altınordu, Perşembe, 

Gülyalı, Kabadüz, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde öğrenim görmekte 

ÖNEM Çocuklarının kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak amaçlı Altınordu ilçesinde 

tekne turu düzenlenmesi planlanmıştı. Fakat teken turu seferlerinin projenin 1. Uygulama 

dönemi süresince kullanıma açılamaması yüzünden tekne turu gerçekleştirilememiştir. 

Gürgentepe ilçemiz faaliyet kapsamında tekne turu gerçekleştirilemese de ilçe 

genelinde öğrenim görmekte olan ÖNEM Çocuklarından denizi hiç görmemiş olanları 

belirleyerek farklı etkinlikler ile öğrencileri deniz ile buluşturmayı başarmıştır. Yapılan 

etkinliklerin etkililiğini öğretmenlerimiz “Denizi hiç görmemiş çocukların denizle olan ilk 

temasında gözlerindeki heyecan görülmeye değerdi.” şeklinde ifade etmişlerdir. 
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 3.16.6 Uygulama Örnekleri 
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3.17. Spor Yap Sağlıklı Kal  

3.17.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarının yaşam kalitelerini arttırarak kendilerini değerli hissetmelerini ve 

sağlıklı karar almalarını sağlamak. ÖNEM Çocuklarının sportif faaliyetlere katılımını sağlayarak 

stresle ve baskıyla baş etmesini öğrenmelerini sağlamak için istekli ve sportif faaliyetlere 

yetenekli olan öğrencilere bulundukları ilçede eğitim verilmesi amaçlanmıştır. 

3.17.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Faaliyet ilimizde Altınordu, Çaybaşı, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, 

Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde uygulanmıştır. 

3.17.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

Ordu ÖNEM Projesi Spor Yap Sağlıklı Karar Al faaliyeti kapsamında 1168 ÖNEM 

Çocuğuna ulaşılmıştır. 

3.17.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Altınordu ilçemizde sportif faaliyetlerde yetenekli olduğu tespit edilen ÖNEM 

Çocuklarımız okul sporlarına dâhil edilmiştir. 

Çaybaşı ilçemizde 74 ÖNEM Çocuğumuzun okulları tarafından istedikleri sportif 

faaliyetlere katılımları sağlanmıştır. 

Gülyalı ilçemizde 22 ÖNEM 

Çocuğumuzdan 6 tanesi ile uçurtma etkinliği, 

16 tanesi ile de doğa yürüyüşü yapılmıştır. 

Gürgentepe ilçemizde 90 ÖNEM 

Çocuğu ile Gürgentepe Çamlıca Tepesine 

Gürgentepe İlçesi Kaymakamlığı önünden 

yürüyüş yapılmıştır. Çocuklarımız “Spor Yap 

Sağlıklı Kal” afişleriyle yürüyüş yapmışlardır. 

Yürüyüşe İlçe Millî Eğitim Müdürü,  İlçe Millî 

Eğitim Şube Müdürü, İmam Hatip Ortaokulu 

Müdürü ve ilçe Rehber öğretmenleri katılmışlardır. Çamlıca Tepesinde fotoğraf çekimi ve 

gezinti etkinlikleri yapılmıştır. 

İkizce ilçemizde 68 ÖNEM Çocuğu faaliyetten yararlanmıştır. Okul beden eğitimi dersi 

öğretmenleri ilgi ve yeteneklerine göre ÖNEM Çocuklarımızı sportif faaliyetlere (dart, bocce, 

masa tenisi, futbol, voleybol) dahil etmiştir. Öğrenciler sportif faaliyetlere katılarak kendilerini 

değerli hissetmişlerdir. Bocce ve Dart turnuvalarına katılan öğrencilerimiz ilimizi ülke 

genelinde temsil etme fırsatı da bulmuşlardır. 

Kabataş ilçemizde 84 ÖNEM Çocuğu sportif faaliyetlere katılarak stres atmış, 

akranlarıyla keyifli vakit geçirerek yeteneklerinin de farkında olmaları sağlanmıştır. Futbol, 

voleybol, basketbol, doğa yürüyüşü etkinlikleri çocuklarımız ile gerçekleştirilmiştir. Gençlik 

spor il müdürlüğü tarafından okullara gönderilen sportif faaliyetleri içinde barındıran spor 
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parkı faaliyete büyük katkı sağlamıştır. ÖNEM Çocuklarımız ulusal bayramlarda düzenlenen 

spor müsabakalarına katılarak çeşitli dereceler elde ederek ödül kazanmışlardır. 

Korgan ilçemizde 98 ÖNEM Çocuğumuz için okul öğretmenleri tarafından hazırlanan 

bir komisyon tarafından okullarında Futbol, Tenis, Voleybol, Bilek güreşi, Basketbol turnuvaları 

düzenlenmiş olup, çocuklarımızın kendilerini spor yoluyla ifade etmeleri amaçlanmıştır. Spor 

yapan öğrencilerde daha az stres ve kaygı yaşandığı, aynı zamanda kendilerini daha iyi ifade 

edebildikleri görülmüştür. 

Mesudiye ilçemizde 32 ÖNEM Çocuğumuz için faaliyet dönemi boyunca okullarda 

futbol ve voleybol turnuvaları gerçekleştirilmiş ve ÖNEM Çocuklarımızın bu etkinliklere katılımı 

sağlanmıştır. Ayrıca tüm ÖNEM Çocuklarımıza uçurtma şenliği düzenlenerek Uçurtma 

şenliğine paydaş kurumlardan da katılım olmuştur. 

Perşembe ilçemizde 39 ÖNEM 

Çocuğumuzun değişik spor alanlarında faaliyet 

göstermeleri desteklenmektedir. Bu kapsamda 

yakın zamanda sorunlar yaşayan ve risk 

haritasına dâhil edilen bir çocuğumuzun “Boksa” 

karşı ilgisi tespit edilmiştir. Okulunda il ikincisi 

olan çocuğumuz antrenman programına 

antrenör ile görüşülerek dahil edilmiş, antrenör 

çocuğumuzu yetenekli bulmuş, ayrıca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile bağlantı kurularak 

çocuğumuza kum torbası temin edilerek çalışmalarına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ulubey ilçemizde 17 ÖNEM Çocuğumuz belirtilen amaçlar doğrultusunda değişik spor 

branşlarında, ilçe kapalı ve açık spor alanlarında çalışmalara katılmışlardır. Çocuklarımız belirli 

spor dallarında etkinlikler yaparak, yarışma ve turnuvalara katılmışlardır; böylelikle özgüven 

kazanmalarına ve bedensel özelliklerini keşfederek sağlıklı yaşamanın önemini kavramalarına 

katkı sağlanmıştır. Bu konuda ailelerin çocuklarını önemli oranda desteklediği gözlemlenmiştir. 

Ünye ilçemizde okullarımızda oluşturulan proje faaliyet yürütme ekipleri tarafından 

etkinlik kapsamında 644 öğrenciye çeşitli sportif etkinlikler yaptırılmıştır. 

3.17.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

       Spor Yap Sağlıklı Karar Al faaliyeti, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek, var 

olan becerilerini doğru yönlendirmek ve geliştirmek, onları çok yönlü kılabilmek, her yönleriyle 

kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek için planlamıştır. Faaliyetimiz genel bir spor 

kültürü oluşturarak spor alışkanlığını olabildiğince alt yaş gruplarına yayarak, çocuklarımızın 

sporla tanışması ve spora ulaşmaları için bir köprü kurulmasına yardımcı olmaktadır. 

     Spor artık çocuklarımızın yaşamlarında önemli bir yer tutuyor. Hatta aileler 

akademik anlamda başarı için teşvik ettiği çocuklarımızı artık spor konusunda da destekliyor, 

teşvik ediyor. Maalesef günümüzün gerçeği madde bağımlılıkları çocuklarımızın ve 

toplumumuzun önünde büyük bir problem oluşturmaktadır. Bunun önüne geçmek için 

çocuklarımızı spora yönlendirerek ve spor yapmaları konusunda teşvik ederek bu 

kötülüklerden uzak tutabiliriz. 



 

49 
 

1. Uygulama Dönemi Sonuç Raporu Ordu ÖNEM Projesi 

    İlçelerden gelen raporlar incelendiğinde; ”Proje faaliyet yürütme ekipleri tarafından 

gözlemlenen etkinliklerin çok verimli olduğu belirtilmiştir.” ifadesiyle amacıma ulaştığımız 

görülmektedir. Bu faaliyet ile sporla tanışan ve spor yapan ÖNEM Çocuklarımızın zararlı 

alışkanlıklardan uzak durması, çevresinde örnek bir birey olması sağlanmış ve belki de 

ülkemizin gelecekte parmakla gösterilecek rekortmen sporcular sporla tanıştırılmıştır. 

   Sportif faaliyetlere katılan önem çocuklarımız kendi yeteneklerini fark etmişlerdir. Bir 

şeyleri başarabildiklerini görüp kendilerini değerli hissetmişlerdir. Sportif faaliyetlerle meşgul 

olduklarında davranışlarında gözle görülür olumlu yönde değişimler olmuştur. Spor yapan 

öğrencilerde daha az stres ve kaygı yaşandığı, aynı zamanda kendilerini daha iyi ifade 

edebildikleri görülmüştür.  Faaliyetimiz ile ÖNEM Çocuklarımızı spor ve eğitim şemsiyesi 

altında toplayarak sosyal duygularının geliştirilmesi, öz güvenlerinin artırılması, toplumsal 

bütünleşmelerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamış olduk.  

3.17.6 Uygulama Örnekleri 

 

3.18. ÖNEM ’den Nağmeler  

3.18.1 Faaliyetin Amacı 

ÖNEM Çocuklarının topluluk önünde konuşma/şiir okuma yetilerini arttırarak 

düşündüklerini ifade edebilmelerini, yaşamın her anında mutlu, ne istediğini bilen bireyler 

olarak kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak. 

3.18.2 Faaliyetin Uygulandığı İlçeler 

Gülyalı, Perşembe, Ulubey  

3.18.3 Ulaşılan ÖNEM Çocuğu Sayısı 

ÖNEM ’den NAĞMELER faaliyeti kapsamında 15 ÖNEM Çocuğuna ulaşılmıştır. 

3.18.4 Faaliyet Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Gülyalı, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde görev yapan Türkçe – Edebiyat 

öğretmenlerinin desteği ile 3 ilçemizden 15 ÖNEM Çocuğu 7 Haziran 2018’de yapılan ORDU 

ÖNEM Galasında şiir dinletisi sunmuşlardır. 
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3.18.5 Faaliyetin Değerlendirilmesi 

07.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen ÖNEM 

Galasında şiirlerini okuyan ÖNEM Çocuklarımız bu sayede 

şiir okuma yeteneklerini geliştirip toplum önünde 

konuşabilme yetilerini arttırmışlardır. 

ÖNEM Çocuklarına genelde sanatı, edebiyatı, özelde 

ise şiir zevkini aşılayarak, yaşam kalitelerini arttırmak 

amacıyla gerçekleştirilen bu faaliyetle çocuklarımız sosyal 

ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme davranışlarını 

kazanmışlardır. 

Ayrıca ÖNEM Çocukları tek başlarına ve birlikte uyum içinde çalışmışlar ve böylece 

hayatlarına şiiri katmışlardır. 

3.18.6 Uygulama Örnekleri 
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4. BASINDA ORDU ÖNEM PROJESİ 
 

Milliyet Gazetesi - 4 Nisan 2018 
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Yeşil Akkuş – 13 Mart 2018 
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Trabzon Gündem - 4 Nisan 2018 
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HABER TURK Gazetesi – 7 Haziran 2018 
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Ordu Hayat Gazetesi – 9 Haziran 2018 
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Ordu Valiliği – 07 Haziran 2018 
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Altınordu Belediyesi – 10 Mayıs 2018 
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Ordu Hayat Gazetesi - 11 Temmuz 2018 
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5. PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ 
Ömer GÜVEN (75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu – Sosyal Bilgiler Öğretmeni) 

Sayın Valimiz Seddar YAVUZ öncülüğünde başlatılan 

ÖNEM (Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele) Projesi 

kapsamında, Altınordu Belediye Başkanlığı’nın düzenlemiş 

olduğu, Nevşehir- Ankara güzergâhlı, ilköğretim öğrencilerine 

yönelik olan gezide oldukça güzel anlar geçirdik. Yapılan 

faaliyetler sırasında, faaliyete katılan öğrencilerin kendilerini 

daha değerli hissetmişler, öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanmış, 

öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları sağlanmıştır. Özel 

nedenleri olan öğrencilerin bu tür faaliyetlerle topluma uyumları 

sağlanacaktır. Özellikle Sosyal Bilimler derslerinde öğrencilerin 

bu tür faaliyetlerle topluma uyumları sağlanacaktır. Özellikle Sosyal Bilgiler derslerinde 

konular içinde geçen coğrafi ve tarihi varlıkları görüp tanımak, onların derslere ilgilerini 

artırmış ve hayatları boyunca bilgilerin kalıcılığını sağlamıştır. 

Gezi faaliyeti sırasında Altınordu Belediyesi tarafından sağlanan tüm hizmetlerin 

oldukça kaliteli olduğu, tüm öğrencilerin bu hizmetlerden üst düzeyde mutlu oldukları 

gözlemlenmiştir. Gezi esnasında velileri içeren WhatsApp grubu oluşturulup, yapılan 

faaliyetler ve öğrencilerin durumları anlık olarak paylaşılmış, 

velilerinde öğrenciler konusunda tedirgin olmaları 

engellenmiştir. Bu durumda öğrenci velileri de memnun 

olmuşlardır. Ayrıca öğrencilere her zaman faydalı olmayı 

amaçlayan kutsal öğretmenlik mesleğine sahip biri olarak, bu 

faaliyet sayesinde mesleğimin zevkini bir kez daha tatmış 

oldum. 

Öğrencilerimizin hayatları boyunca unutamayacakları güzel anları yaşamasına katkı 

sağladıkları için, öncelikle ÖNEM Projesinin öncülüğünü yapan Sayın Ordu Valimiz Seddar 

YAVUZ’a, Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Engin TEKİNTAŞ’a, Altınordu Belediyesi Teftiş 

Müdiresi Sayın Selma ARSLAN’a ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. 
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ÖNEM Çocuğumuzun ÖNEM ‘den Nağmeler Gala Konuşması (Kumru Erçallar Anadolu 

Lisesi) 

Sayın Valim, İl Millî Eğitim Müdürüm, protokol üyeleri, çok kıymetli öğretmenlerim ve 

değerli öğrenci arkadaşlarım. 

ÖNEM projesiyle bize değer verildiğini hissetmek bizlere özgüven aşıladı ve kendimizi 

daha iyi ifade edebilme imkânına sahip olduk. Bu proje ile birlikte bu yıl 2 tiyatro oyununda 

oynadım. Oyunların biri Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey, diğeri de Uğur Saatçi’nin Bu da Geçer 

Yahu adlı eserleriydi. Bu eserleri sahnelemeden önce kendimde bir şeylerin eksik olduğunu 

fazlası ile hissediyordum. Oyunları ilk sahnelediğimizde tam iki buçuk saat sahnede kaldım. İki 

buçuk saatlik bir oyunu sahneleyebildiğimizi görmek benim bir şeyleri gerçekten 

başarabildiğimi gösteriyordu. Başarabilmeyi ve toplumla kaynaşmayı öğreniyordum. Bu proje 

sayesinde İstanbul Şehir Tiyatrolarının 34. Genç Günler tiyatro festivaline katıldım ve oradaki 

sanatçılarla tanışma fırsatı yakaladım.  

Bizlere bu fırsatı veren Sayın Valimiz Seddar Yavuz Bey’e ve İl Millî Eğitim müdürümüz 

Kutlu Tekin Baş’a ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkürü bir borç bilir 

minnettarlığımızı belirtmek isterim.  

Murat YALÇIN (Kumru Erçallar Anadolu Lisesi - Edebiyat Öğretmeni) 

ÖNEM Projesi kapsamında sahnedeyiz etkinlikleri ile öğrencilerimize ulaşarak onların 

tiyatro sahnesinden insanlara sesini duyurabilmesini sağladık. “İnsanı insana insanca anlatma” 

sloganından hareketle rol alan öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkıda 

bulunarak özgüven kazanmalarına aracı olduk. Bu projenin ilerleyen yıllarda devam edecek 

olması öğrencilerimiz ardına oldukça önemlidir. Proje yürütücüsü Sayın Valimiz Seddar 

YAVUZ’a teşekkür ederim. 
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Gültane TÜYSÜZ (ÖNEM Çocuğumuzun Velisi) 

Sayın Valim; 

Öncelikle sizin kadar değerli olan ve bu değeri Ordu 

halkına hissettiren, geleceğimiz olan çocuklarımıza ÖNEM 

veren bir Valimiz olduğu için Allah’ımıza binlerce şükürler 

olsun. 

Sayın Valim öncüsü olduğunuz çocuklarımız için 

hazırlanan ÖNEM Projesi için emeği geçen her kese çok 

teşekkür ederim. 

ÖNEM Projesi bizim çocuklarımızın, akran olan 

arkadaşlarının faydalanarak onların faydalanamadığı, 

ailelerin gücünün olmadığı yerde sizin bir melek gibi yetişip 

çocuklarımızın yüzünü güldürmeniz, onlara Altınordu 

Belediye Başkanımızın Sayın Engin TEKİNTAŞ’ın da katkılarıyla 

tarihi bir gezide tarihi yaşatmanız unutulmaz, unutulamaz, unutulmayacak… 

Bu projede çocuklarımız kendilerinin ne kadar değerli ve ÖNEMli olduklarını diğer 

olanakları olan arkadaşlarından hiçbir farkının olmadığını hissettiren başta siz Sayın Valimize, 

Altınordu Belediye Başkanımızın Sayın Engin TEKİNTAŞ’a, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz ve 

Personellerine hepinize minnet duyuyor ve çok teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla… 

Not: Hediyeler (satranç ve kitap) çok güzel bir düşünceydi Sayın Valim.  

ÖNEM Çocuğu (Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu) 

Sayın Başkanım; Engin TEKİNTAŞ amcama, 

Size bizi böyle güzel tarihi yerlere götürdüğünüz için 

teşekkür ederim. Başkanım biz çok önemli çocuklarmışız. Selma 

Hanım bize öyle söyledi siz biz çok seviyormuşsunuz. 

Başkanım ben gidemeyeceğim diye çok üzülmüş ağlamıştım 

sonra bir akşam belediyeden aradılar yarın akşam hazır olun 

demişler anneme inanamadım çok ama çok mutlu oldum. Çünkü 

ben ilk defa Ordu dışında bir de köy dışında bir yere gittim. Selma 

Hanım bize çok baktı her yere götürdü bizi onu çok seviyorum. 

Başkanım sizi annemle babam da çok seviyor, size büyük insan diyorlar. 

Gezide peri bacalarını gördüm çok merak ediyordum ancak televizyonlardan 

görüyordum ama gerçekten oraya gittim çok güzeldi rüya gibi hala inanamıyorum. Anıtkabir’i 

de gördüm. 

Sizi çok seviyorum. 

Hep Başkanımız siz olun Canım Başkanım 
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Aysun BEKDAŞ DEMİRER (Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen – Eskipazar 

Ortaokulu) 

Ordu Önem Projesi’ni duyduğumda çok heyecanlandım. Böylesine güzel bir fikrin proje 

haline gelmesinin hem faydalı olduğuna inanıyordum hem de ulaşılacak onca öğrenci için çok 

mutlu olmuştum. Bu anlamda Sayın Valimiz Seddar YAVUZ’a saygılarımı sunarak teşekkür 

etmek istiyorum. Bu projede yer almış olmanın beni nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Hamilik 

yaptığım öğrencim ile birçok etkinlik ve görüşme gerçekleştirdim, öğrencideki değişimi gören 

annenin bana ettiği dualarının, öğrencimin gözlerindeki ışıltının ve tüm bunların bana kattığı 

mutluluğun tarifi yok... İyi ki Ordu ÖNEM Projesi var ve ben iyi ki Ordu ÖNEM Projesinde yer 

aldım. Teşekkür ederim. 

Pelin Esma CAYVARLI (İngilizce Öğretmeni – Eskipazar Ortaokulu) 

Bizler bir harf öğretebildiğimiz için değil, bir 

çocuğumuzun hayatına dokunabildiğimiz için ÖNEMliyiz. 

İnsanları özel kılan unsurlardan birisi de 

paylaşımdır. ÖNEM Projesi ile ilk kez kendi çocuğumdan 

başka bir çocukla bu kadar özel vakit geçirdim. Hem benim 

hem de öğrencim için çok güzel ve unutulmayacak bir 

deneyimdi. 

ÖNEM Çocuğu  

Pelin öğretmeninin güler yüzlülüğü ve sevecenliği 

beni daha da mutlu etti ve bu proje sayesinde 

öğretmenimle en güzel anlarıma sahip oldum. İyi ki ÖNEM 

Projesi başlatılmış. 
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Rıfat YAYLA (Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen - Kabadüz Çok Programlı 

Anadolu Lisesi) 

Sayın Valim, 

Öncelikle sizin öncülüğünüzde başlatılan ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 

koordinesinde yürütülen Ordu ÖNEM Projesinde yer almaktan dolayı kendimi şanslı 

hissediyorum. 

Bu proje sayesinde, faaliyet başlıklarımız arasında yer alan farklı çalışmalarla 

öğrencilerimin farklı yönlerini de tanıma fırsatım oldu. Özellikle okul dışında öğrencilerimle 

fazla zaman geçirememekteyim. Proje içerisinde yer alan faaliyetler sayesinde öğrencilerimle 

daha kuvvetli bir iletişim kurma şansı yakaladım. 

Projenin ilçemiz bazında yer alan koordinasyon ekibinde yer alarak ilçemizde 

uygulanacak faaliyetlerin; planlanması, gerekli kurumlarla irtibat halinde olunması, projenin 

eş zamanlı yürütülmesini sağlamak ve diğer kurum amirlerimle iletişim halinde olmak hem iş 

yönetimi becerimi geliştirmeme hem de diğer kurum amirlerimle ve müdürlerimle daha fazla 

zaman geçirmeme fırsat sağlayarak onlarla kişisel ilişkilerimin gelişmesine olumlu katkılar 

sağlamıştır. 

Ordu’ya geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğunuz çalışmalar ve hayata 

geçirdiğiniz yeni uygulamalar bir eğitimci olarak beni mutlu etmektedir. 

Sunduğunuz imkânlar ve bize verdiğiniz değer için teşekkür ederim Sayın Valim… 
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ÖNEM Çocuğu 

Bu kâğıda dünyaları çizmek istiyorum sizin için 

ama kâğıt yetmiyor. 

Sayın Vali Amca 

Adım ………….. Öncellikle ÖNEM Projesi için çok 

teşekkür ederim. Bu projeyle Kapadokya Peribacaları, 

Ankara Anıtkabir’i bizim görme imkânımız oldu. 

Arkadaşlarımız anlatıyordu. Ben de ondan çok merak 

ediyordum. Sizin sayenizde bu güzel ve tarihi yerleri 

görme imkânım oldu. Size hep dua ediyorum. İnşallah 

yeni yerlere gitme imkânı buluruz. Vali Amca sizinle 

görüşmeyi çok istiyorum. Ben Akçaova deresinin 

kenarında oturuyorum. Ordu’da Aquapark pahalı 

olduğu için gidemiyoruz. Bizim zaman geçireceğimiz 

futbol sahamız basketbol sahamız bile yok. Bize oyun 

sahası alanı yaptırır mısınız? Vali Amca bizim sesimizi duyacağınızı biliyorum. 

Sizi çok seviyorum. 

Vali Amca beni arar mısın? 

Bu Annemin telefonu: …………….. 

 

ÖNEM Çocuğu 

Sayın Valim  

Gezide çok iyi arkadaşlar edindim. Gezi çok 

güzel oldu. Kankam bile oldu. ÖNEM Projesinde 

gittiğimiz yerlerde sıkılırım zannetmiştim. Arkadaşım 

yok diye ama öyle olmadı. Yolda arkadaş edindim. 

Otelde ve gezdiğimiz yerlerde ünlü insanlar gördüm. 

Çok eğlendim. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az kalır. 

ÖNEM Projesinde önemi geçen herkese çok teşekkür 

ederim. Bu gezide kendimi çok değerli önemsenen biri 

gibi hissettim, çok mutlu oldum. AVM’lere, 

Kapadokya’ya, Tuz Gölü’ne, Peribacalarına, TBMM’ne, 

Anıtkabir’e ve birçok yeri gezdim. Çok mutlu oldum. 

İnşallah bu gezileri devam ettirirsiniz. Size çok ama çok 

teşekkür ederim. İyi ki bizi Kapadokya ve Ankara 

gezilerine götürdünüz. 

İyi ki bizim valimizsiniz Seddar YAVUZ. Sizleri çok seviyorum. 
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Başak ÖZER (Altınordu Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Büro Personeli) 

Sayın Valim  

Altınordu Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü 

(Proje Ofisi) personeli olarak çalışmaktayım. Sayın Valim 

öncellikle sizlere saygımı ve sevgimi ileterek başlamak 

istiyorum. Bulunduğumuz ilin kalkınması ve gelişimi için 

gece gündüz demeden görevinizin başında bulunan 

saygıdeğer yöneticilersiniz. İlimizin daha da gelişmesini 

ve bunun için yapacak olduğunuz çalışmaların önemli 

olduğunu bilmekteyiz. 

Valiliğimiz himayesinde ve İl Millî eğitim 

Müdürlüğü koordineli ve Belediyemiz işbirliğiyle 

yürütmüş olduğunuz ÖNEM Projesi kapsamında 25 

ÖNEM çocuğumuzla birlikte bu projede Hami ve 

personel görevlendirilmesi hususunda yer alma fırsatı 

buldum. 

25 ÖNEM Çocuğumuz ve Hamilerimizle birlikte Belediyemizin düzenlemiş olduğu 

Nevşehir, Kapadokya, Ankara güzergâhı gezi turunu gerçekleştirmiş bulunduk. Gezi faaliyeti 

sırasında ÖNEM Çocuklarımızla abla ve kardeş misali keyifli öğretici, eğitici bir yolculuk 

sürecimiz gerçekleşti. Ben bir belediye çalışanı olarak ÖNEM Çocuklarımızın o gözlerindeki 

sevinci ve mutluluğu hissetmiş olup onların mutluluğu beni çok mutlu etti. Öğrencilerimizin 

hayatları boyu unutamayacakları güzel anlar yaşamasına katkı sağladıkları için öncellikle 

ÖNEM Projesinin öncülüğünü yapan Sayın Ordu Valimiz Seddar YAVUZ’a, Altınordu Belediye 

Başkanımız Engin TEKİNTAŞ’a, Teftiş Kurulu Müdürümüz Sayın Selma ARSLAN’a ve emeği 

geçen herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim.  

Saygılarımla 

                                                                                                                               Başak ÖZER 
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6. SONUÇLAR 
Ordu ÖNEM Projesi 1. Uygulama Dönemi 12 Mart 2018 ile 8 Haziran 2018 tarihleri 

arasını kapsayan 3 aylık dönemdir. Bu 3 aylık dönem ÖNEM ‘den Nağmeler-ÖNEM Galası ile 

sonlandırılmıştır. ÖNEM ‘den Nağmeler-ÖNEM Galasında ilçe yürütme kurullarından ara 

raporlar alınmış, alınan raporlar doğrultusunda Valiliğimiz ve proje paydaşlarımıza 1. 

Uygulama Dönemi boyunca yapılan faaliyetler ve ulaşılan ÖNEM Çocuklarımızın sayıları 

bildirilmiştir. 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının sona erdiği 8 Haziran 2018 tarihi itibari ile İlçe 

Yürütme Kurulları tarafından 12 Mart 2018 tarihi ile başlatılan projenin 1. Uygulama sürecine 

ait Ek-1 faaliyet raporları İl Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon Ekibine teslim 

edilmiştir. Bu faaliyet raporları doğrultusunda, Proje Koordinasyon Ekibi tarafından her bir alt 

faaliyet kendi içerisinde değerlendirilerek proje sonuç raporu oluşturulmuştur. 

Ordu ÖNEM Projesi 1. Uygulama Dönemi Etkinlikleri; 

Faaliyet raporları incelendiğinde; projenin 13.848 Önem Çocuğuna ulaşarak 

hedeflenen kitleden daha büyük kitlelere ulaştığını, ilimiz ve ülke genelindeki yerel ve ulusal 

basında yer almayı başardığını görmekteyiz. Ordu ÖNEM Projesi 1. Uygulama Dönemine göre; 

faaliyet bazında ulaşılan net öğrenci sayıları ve yapılan özet faaliyetler aşağıda listelenmiştir. 

1. Faaliyet – Yalnız Değilsiniz 

477 ÖNEM Çocuğuna grup rehberlik etkinlikleri, yaratıcı drama ve rahatlatan resim 

etkinlikleri yapıldı.  

  

2. Faaliyet – Elimi Tutar Mısın?  

1023 Hami ile 1046 ÖNEM Çocuğuna ulaşıldı.  

 

3. Faaliyet – Bak-Resmet-Yorumla  

33 ÖNEM Çocuğuna teorik ve uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi verildi.  

 

4. Faaliyet – Bugün Size Misafiriz  

1180 ÖNEM Çocuğu evinde ziyaret edilerek, aile içi iletişim eğitimi desteklendi. 

 

5. Faaliyet – Sine-Terapi  

2474 ÖNEM Çocuğuna, 90 okulda örnek filmler ile sinema etkinlikleri gerçekleştirildi.   

 

6. Faaliyet - Hobileriniz Mesleğiniz Olsun  

660 ÖNEM Çocuğu için kendini geliştirme adına Halk Eğitim Merkezinde kurslar açıldı.   
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7. Faaliyet – Sahnedeyiz  

1307 ÖNEM Çocuğu hem tiyatro izledi hem de sahnede yer aldı. 

 

8. Faaliyet – Bilim Gezileri  

1634 ÖNEM Çocuğunun merak, keşif ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek amacıyla 

Bilim Sanat Merkezleri ve TÜBİTAK Bilim Fuarlarına geziler düzenlendi. 

 

9. Faaliyet – ÖNEM Çocukları Önemli Yerlerde  

1347 ÖNEM Çocuğu ile şehir içi ve dışında kültürel, sanatsal ve tarihi geziler düzenlendi. 

 

10. Faaliyet – Genç Kulüpler  

289 ÖNEM Çocuğuna bağımlılıkla mücadele, finansal okuryazarlık ve liderlik eğitimleri 

verildi. 

 

11. Faaliyet – El Ele  

408 ÖNEM Çocuğuna destek olmaları için 466 öğretmenimize özel seminerler 

düzenlendi.   

 

12. Faaliyet – ÖNEM Çocukları İş Başında  

28 ÖNEM Çocuğu ile aktivite atölyeleri düzenlendi. 

 

13. Faaliyet – Ordu’da Düşler Bahçesi  

532 ÖNEM Çocuğuna SU Oyuncuları tarafından Düşler Bahçesi oyunu sergilendi. 

 

14. Faaliyet – Geleceğime Fırsat Verin  

1006 ÖNEM Çocuğuna onları bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için kariyer 

günleri düzenlendi. 

 

15. Faaliyet – Haydi Sen De Tribüne  

76 ÖNEM Çocuğu ile spor etkinlikleri yapıldı ve tribünlerle buluşturuldu. 

 

16. Faaliyet – Denize Merhaba  

110 ÖNEM Çocuğu denizle buluşturuldu. 
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17. Faaliyet – Spor Yap Sağlıklı Karar Al  

1168 ÖNEM Çocuğu yaşam kalitelerinin artması için spor etkinlikleri ile buluşturuldu. 

 

18. Faaliyet – ÖNEM ‘den Nağmeler  

15 ÖNEM Çocuğu ile ÖNEM Galası hazırlanmıştır. 

 

Projenin 1. Uygulama Döneminin sona ermesi ile birlikte oluşturulan final raporu 

ışığında, tüm paydaşların görüşleri alınarak, ORDU ÖNEM Projesinin ana hedeflerini 

gerçekleştirecek iyileştirilebilir ve sürdürülebilir güncel faaliyetlerin 2018 - 2019 Eğitim 

Öğretim Yılında da devam etmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Yapılan değerlendirmeler neticesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak 

alt faaliyetlerin 3 başlıkta toplanması öngörülmüştür. 

a) 1. Uygulama Dönemi sonunda amacına yeterince hizmet etmediği anlaşılan 

faaliyetler, 2. Uygulama Döneminde proje metninden çıkartılacaktır. Bu faaliyetler; 

 

 ÖNEM Çocukları İş Başında faaliyeti (Faaliyet 12) hedef kitlenin (kaynaştırma 

öğrencileri) hassasiyeti ve yeterli eğitmen desteği sağlanamaması amacıyla 

sonlandırılacaktır. 

 Spor Yap Sağlıklı Karar Al faaliyeti (Faaliyet 17) okullar bazında projeye bağlı 

kalmadan yürütülmekte olduğu için sonlandırılacaktır. 

 

b) 1. Uygulama Dönemi sonunda uygulamada benzerlik gösteren faaliyetler, 2. 

Uygulama Döneminde proje metninde birleştirilecektir. Bu faaliyetler; 

 

 Genç Kulüpler faaliyeti (Faaliyet 10) ile Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti 

(Faaliyet 6) benzer uygulama içerdiğinden Hobileriniz Mesleğiniz Olsun faaliyeti 

altında birleştirilecektir. 

 Ordu’da Düşler Bahçesi faaliyeti (Faaliyet 13) ile Sahnedeyiz faaliyeti (Faaliyet 17) 

benzer tiyatro etkinlikleri içerdiğinden Sahnedeyiz faaliyeti kapsamında 

birleştirilecektir. 

 Bilim Gezileri faaliyeti (Faaliyet 8) ile ÖNEM Çocukları Önemli Yerlerde faaliyeti 

kapsamında (Faaliyet 9)  tarihi ve bilimsel geziler düzenlendiği için ÖNEM Çocukları 

Önemli Yerlerde faaliyeti kapsamında birleştirilecektir. 

 

c) 1. Uygulama Dönemi sonunda uygulamanın amacında farklılık gösteren 

faaliyetler 2. Uygulama Döneminde proje metninde yeniden düzenlenecektir. Bu faaliyetler; 

 

 Denize Merhaba faaliyeti (Faaliyet 16) ilimizde tekne turlarının proje uygulama 

döneminde hayata geçirilmemesi nedeni ile öğrencilerin denizle buluşturulması 
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olarak uygulanmıştır. Faaliyetin 2. Uygulama Döneminde deniz görmemiş ÖNEM 

Çocuklarının denizle buluşturulması şeklinde düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

Ordu ÖNEM Projesi 1. Uygulama Döneminde eksiklik olduğu görülen alanlara özgü 

faaliyetler planlanacak olup, faaliyetler tespit edilirken Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, 

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı ve diğer 

kamu kurum/kuruluşlarının da görüşleri alınacaktır. 

  

Eklenmesi planlanan faaliyetler; 

 Millî değerler,  

 Kültürel değerler, 

 Dinî motifler, 

 Teknoloji bağımlığı ve güvenli internet kullanımı, 

 Müzik, öykü ve resim çalışmaları 
 
temalarını da kapsayacaktır. 

 

Ordu ÖNEM Projesi 1. Uygulama Dönemi başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Proje 

ile ilgili faaliyet raporları incelendiğinde, projenin amacına ulaştığı ve ÖNEM Çocuklarımız için 

büyük bir farkındalık yaratıldığı görülmektedir. 

 

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı ışığında hazırlanan 

Uyuşturucu ile Mücadele İl Alt Eylem Planı dâhilinde dezavantajlı ve risk altında bulunan 

çocuklarımıza destek olmak ve bağımlılıkla mücadele amacıyla hazırlanan Ordu ÖNEM Projesi 

ile ilimiz genelinde hedef gruptaki öğrencilerimize yönelik engelleyici ve önleyici çalışmalar, 

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ’un himayesinde 2. Uygulama dönemi olan 2018-2019 Eğitim 

Öğretim Yılında da sürdürülmeye devam edecektir. 

 

 

 


