
     Minik Periler grubu, 

İzmir Dokuz Eylül Üniversi-

tesi, Mimarlık Fakültesi, 

Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü’nden 2011 yılında 

mezun olmuş bir grup öğ-

rencinin önderliğinde kurul-

muştur. Ayça ÇELİKBİLEK 

öncülüğünde kurulan bu 

grup, ilk başta  öğrenim 

hayatları boyunca aldıkları 

ve artık kullanmayacakları 

kırtasiye malzemelerini 

aralarında toplayıp, ihtiyacı 

olan okullara göndermek 

amacı ile kurulmuş; za-

manla büyüyüp gelişerek 

bugünkü halini almıştır.  

     Şu anda, İzmir ve İstan-

bul’ da çalışmalarına de-

vam eden grup, farklı iller-

de bulunan toplam 10 kişi-

lik çekirdek kadrodan, fa-

cebook grubundaki 807 kişi 

ve facebook sayfalarını 

beğenen 406 kişiden oluş-

maktadır.  

    Minik Periler, evlerimizde du-

ran, kullanmadığımız, okul yılla-

rından kalmış ya da promosyon-

larla alınmış kırtasiye malzemeleri 

ve oyuncakları toplayıp, ihtiyacı 

olan okullara göndermektedir.  

     Grup, yardım başvurularını 

internet üzerinden, hazırladıkları 

form aracılığı ile almakta ve baş-

vuru yapan okul ya da öğretmen-

lerden okul ve öğretmenlerin ileti-

şim bilgileri, okulun mevcut fiziki 

durumu , öğrenci sayısı, mevcut 

donanım ve malzemeler ve ihti-

yaç duyulan malzemeler gibi bilgi-

ler ve okul ve sınıfa ait fotoğraflar 

alınmaktadır. Daha sonra, form-

larda yazılan tüm bilgiler fotoğraf-

lar ve internet aracılığıyla ile teyit 

edilmekte ve okullar, ihtiyaçlarının 

karşılanabilirliğine ve toplanan 

malzemelerle karşılanabilirlikleri-

ne göre öncelik sırasına dizilmek-

tedir.  

     Yapılan öncelik sıralaması, 

Minik Periler facebook grubunda 

ve sayfasında yayınlanmaktadır.  

    Grup, yapılan tüm yardımları 

İzmir’ de toplayıp, okulların 

ihtiyaçlarına göre paylaştırarak 

kolilemekte ve okullara ihtiyaç 

duydukları sayıda göndermek-

tedir.  

     Malzemelerin tek bir nokta-

da toplandıktan sonra dağıtıl-

masının amacı; bir kişiden 

gelen yardımların bir okulun 

talep ettiği miktardan az ya da 

fazla olmasıdır.   

     Yardımların okula ulaştığı-

nın kontrolü için yardım gönde-

rilen tüm okullardan  öğrencile-

rin gönderilen malzemeler ile 

çekilmiş fotoğrafları ve bağışçı-

lar adına düzenlenmiş teşekkür 

belgeleri alınmakta ve bağışçı-

lara gönderilmektedir.  

     Minik  Periler Grubu, ayrıca 

plastik kapak toplayarak, bu 

kapakların geri dönüşümü ile 

alınacak bir tekerlekli sandalye 

ile bir miniği okula ulaştırmayı 

da hedeflemektedir.  

Minik Periler 

Yardım Çalışmaları 

     Siz de miniklerin yüzünü güldüre-

bilmek, sihirli değneklerinizle onların 

dünyalarını değiştirebilmek için, grup 

üzerinden okulların ihtiyaçlarına göz 

atarak, bu ihtiyaçları alabilir, evinizde 

kullanmadığınız kırtasiye malzemele-

rini ve oyuncakları bağışlayabilirsiniz. 

     Yapacağınız tüm bu bağışları gru-

ba ya da okullara, indirimli olarak 

kargolayabilirsiniz. 

MİNİK PERİLER  
Kimdir?   Ne yapar?         

Siz Ne Yapabilirsiniz?  

Minik Periler 

Yardım Gönderilen 

Okullarımız 

 Adıyaman  

Hazaz İ.Ö.O 

 Adyaman– Besni 

Alıçlı İ.Ö.O 

 Ağrı– Doğubayazıt  

Çömçelli İ.Ö.O  

 Ağrı– Doğubayazıt  

Akçukur İ.Ö.O 

 Ağrı– Doğubayazıt  

Hasan Çoktin İ.Ö.O 

 Ağrı– Patnos  

Dedeli İ.Ö.O  

 Ağrı– Patnos 

Kurukaya Köyü İ.Ö.O 

 Ağrı– Merkez 

Taştekne İ.Ö.O 

 Ağrı 

Hamur Buzhane  

İ.Ö.O 

 Ağrı– Doğubayazıt 

Yığınçal İ.Ö.O 

 Ankara 

Kerpiç İlkokulu 

 Antalya 

Ali Erdem İ.Ö.O 

 Antalya 

Taşağıl İ.Ö.O 

 Bartın 

Kurucasile İ.Ö.O 

 Çorum 

Asarcık Kozveren 

İ.Ö.O 

 Diyarbakır 

Çimlihöyük İ.Ö.O 



“MİNİKLER OKUSUN” 

Bu proje ile, eğitim ve kırtasiye mater-

yaline ihtiyaç duyan okullarımıza ve 

öğrencilerimize ihtiyaç duydukları mal-

zemeleri gönderilmektedir. 

 

Proje ile, okullarımızın eğitim şartlarını 

iyileştirmek, öğrencilerimizin ihtiyaç 

duyduğu malzemeleri tamamlayarak 

onları okumaya teşvik etmek hedeflen-

mektedir.  

 

Proje çerçevesinde toplanan malzeme-

ler, okulların ihtiyaçlarına ve öğrenci 

sayılarına göre okullarımıza gönderil-

mekte, malzeme bağışı yapan kişilere 

okullarımız tarafından yardımların alın-

dığına dair teşekkür belgesi ve minikle-

rin yaptığı resimler gönderilmektedir. 
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MİNİK ENGELLERİ AŞALIM” 

Bu proje ile, son zamanlarda 

ülkemizde oldukça önem kaza-

nan plastik kapakların geri dö-

nüşümü ile tekerlekli sandalye 

alınması kampanyalarına destek 

vermekteyiz.  

250 kg. plastik kapak (yaklaşık 

160.000 kapak) toplandıktan 

sonra geri dönüşüm sanayisine 

gönderilerek, engelli bir öğren-

cimize tekerlekli sandalye alına-

cak ve bu öğrencimizin okula 

ulaşması sağlanacaktır.  

Proje kapsamında, facebook 

üzerinden bir Kapakmetre oluş-

turularak toplanan kapak sayısı 

her gün güncellenmektedir.  

 

 

M İ N İ K  P E R İ L E R  

YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELER  

  

 4 Şubat 2012’ de , İzmir’ de gerçek-

leştirdiğimiz oyuncak atölyesinde, 8 katı-

lımcı tarafından ; 

 

36 adet parmak kuklası,  

8 adet yoyo bebek ve  

11 adet peluş oyuncak  yapılarak okulları-

mıza gönderil-

miştir.  

 İ Z M İ R  O Y U N C A K  A T Ö L Y E S İ    

Yardım Gönderilen 

Okullarımız 

 Elazığ 

Şehit Raşit Ercan İÖO 

 Erzurum 

Söğütlü İlkokulu 

 Erzurum 

Çamlıyamaç İ.Ö.O 

 Hakkari  

Gazi İ.Ö.O  

 Kahramanmaraş  

Beyoğlu Yenimahalle 

İ.Ö.O  

 Kars 

Akçay Köyü İ.Ö.O 

 Kırşehir 

Savcılı Büyükoba 

İÖO 

 Manisa  

Develi İ.Ö.O. 

 Mardin– Kızıltepe 

Küçükboğaz İ.Ö.O 

 Mardin 

Akçatarla İ.Ö.O 

 Mardin 

Balpınar İÖ.O 

 Mardin 

Doğanlı İlkokulu 

 Siirt 

Kurtalan Fatih İ.Ö.O 

 Siirt  

Oyacık Köyü İ.Ö.O 

 Siirt 

Şehit Davut İlbaş İÖO 

 ŞanlıUrfa 

Aşağıdurmuş İlkokulu 

 Şırnak 

Mezra Taşkıran İ.Ö.O 

OYUNCAK ATÖLYESİ” 

İlkini İzmir’ de gerçekleş-

tirdiğimiz bu proje ile, 

atölyemize katılan kişilerle 

birlikte grubumuzun temin 

ettiği ya da katılımcıların 

getirdiği malzemelerle 

oyuncaklar yapmaktayız. 

Atölye boyunca katılımcı-

ların yaratıcılıklarını kulla-

narak yaptığı oyuncakla-

rın yanı sıra, grup olarak, 

önceden örneklerini yaptı-

ğımız oyuncakların yapı-

mını da katılımcılara öğ-
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Yardım Gönderilen 

Okullarımız 

 Tokat 

Atatürk İ.Ö.O 

 Tokat 

Almus Çevreli Şehit 

Abdullah Eymur  

İÖOİ 

 Van– Başkale 

Güvendik İlkokulu 

 Van 

Saray Sırımlı İ.Ö.O 

 Van 

Sallıdere İ.Ö.O 

YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELER  

“PERİ TOZU KÜTÜPHANESİ” 

Peri Tozu Kütüphanesi proje ile,  evle-

rimizde okuduğumuz ve bir köşede 

beklettiğimiz hikaye kitabı, roman ve 

ansiklopedileri, okul zamanlarımızda 

aldığımız ve şu anda temiz olan test 

kitapları ve yardımcı kaynakları topla-

yarak, kütüphane ihtiyacı bulunan bir 

ilçe ya da kasabada kitapları, televiz-

yon, dvd player ve belgesel setleri ile 

birlikte bir kütüphane oluşturulması 

amaçlanmaktadır.  

“Kitaplarımız raflarda tozlanmıyor, peri 

tozu ile miniklere bilgi kaynağı oluyor” 

sloganı ile yola çıkılan proje “Peri Sesi 

Kütüphanesi” projesi ile birlikte yürü-

tülmektedir. Projede bir okula değil, 

yerleşime kütüphane oluşturulacak 

olmasının nedeni ise; kitaplardan da-

ha fazla ve her yaş grubunda kişilerin 

yararlanmasını sağlamaktır.  

“PERİ SESİ KÜTÜPHANESİ” 

Peri Tozu Kütüphanesi Projesi ile 

birlikte yürütülen bu projede, Minik 

Engelleri Aşalım projemizde olduğu 

gibi, engelli kardeşlerimizi yaşıtla-

rıyla eşit hale getirmek için çalış-

maktayız. Görme engelli öğrencile-

rimizin de en önemli bilgi kaynakla-

rımız olan kitaplara erişebilmelerini 

sağlamak amacıyla seslendirerek 

kaydettiğimiz sesli kitaplarımızla 

oluşturacağımız Peri Sesi Kütüpha-

nesi ile, görme engelli kardeşlerimi-

zi de kitapların büyülü dünyasına 

sokmaya çalışacağız.  

Ünlüler tarafından da desteklenen 

bu projemizde bize destek olmak 

için bilgisayarınız, bir adet bilgisa-

yar mikrofonunuz ve bir kitabınız 

olması yeterli… Lütfen sesinizi on-

lardan esirgemeyin. 

19.Evren ERDİN 

20.Eylem BAL 

21.Ferah SOYKAN 

22.Feyzal ÖZKABAN 

23.Gökçe YILDIZ 

24.Hatice TUNCEL 

25.Hüseyin AKKAVİM 

26.İbrahim Halil AZGER 

27.İlkim Şentepeli 

28.İnci UZUN 

29.Jülide ÖZDEMİR 

30.Kübra YAZICI 

31.Mert ÇUBUKÇU 

32.Neriman YÖRÜR 

33.Neslihan KARATAŞ 

34.Nezihat KÖŞKLÜK 

35.Nil ÇEVİK 

36.Özge ÖZAKÇA 

37.Özlem ARITAN 

38.Özlem KARABAŞ 

39.Serkan CAN 

40.Sevgi Vefa TAÇYILDIZ 

41.Şebnem DÜNDAR  

42.Tuğba ÇİLİNGİR 

43.Türkan POLATOĞLU 

44.Yıldırım ORAL 

45.Zeynep KIRMIZILIOĞLU 

 

 

 

‘ na  

 

 

 

 

TEŞEKKÜR EDE-

RİZ ... 

1.Aktuğ Anıl Aydın 

2.Ayça ÇELİKBİLEK 

3.Ayşe ÇEVİK 

4.Ayşegül ÇIRAK 

5.A. Efe YILMAZ 

6.Berk KAYABALI 

7.Beşir BİRECİKLİ 

8.Beyza ERKAYA 

9.Burcu BAL 

10.Burcu Yavuz  

11.Cansu İŞVEN 

12.Didem ALTUN 

13.Didem ÇELİKBİLEK 

14.Ebru ÇUBUKÇU 

15.Emel GÖKSÜ 

16.Emre UYKUR 

17.Erdal Onur DİKTAŞ 

18.Erhan  GÜLTEKİN 

BAĞIŞÇILARIMIZ  
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Doğuda öğretmen olmak…  

 

Küçücük yürekler, minicik eller ve 

kapkara gözler…Her günün so-

nunda “yarın okula gelirken tezek 

getirmeyi unutmayın” demek. Te-

zeğin bu kadar değerli olduğunu 

burada anlamak demek. Bir silgi, 

bir kalem, bir boyayla kocaman 

mutluluklar getirmek demek...  

 

Tabi siz ve Minik Periler Grubu 

sayesinde. 

 

Siz bize yalnızca defter, silgi, kitap 

yollamadınız. Aslında umuttu o 

koliden çıkanlar. Dilimden bile an-

lamayan, yalnızca gözlerimizle 

anlaşabildiğim çocuklara kocaman 

umutlar… 

Ben ve çocuklarım size çok teşek-

kür ediyoruz. Buralardaki çocukla-

rın unutulmadığını hissettirdiğiniz 

için… 

AYŞEGÜL ÖZDİŞ 

Akçulkur İlköğretim Okulu 

Müdür Yetkili Öğretmen 

MİNİK LER OKUSUN PROJ ESİYLE YARDIM GÖNDERILEN 

OK ULLARIM IZDAN GELEN MEK TUPLAR  

AK ÇUK UR İ .Ö.O                            Ağr ı -Do ğu b ayaz ı t  

menim” titreyen ses tonu ve ışıltılı göz-

leriyle… Yoksullukları, yoksunlukları 

beni çok yaraları. Daha görevimin ilk 

yılında tüm bu çaresizlikler içimi sızlat-

maya başladı. 

Tam ümidim 

tükendi, bu yıl 

bir şey yapama-

yacağım derken 

sizden yardım 

çağrısı geldi. 

Çok şey yap-

mak istiyorum; 

ama şartlar 

kısıtlı, imkanlar 

az. Her şey o kahro-

lası cümle ile bitiyor: 

“Elimden geleni yap-

maya çalışıyorum; 

ama YETMİYOR!” 

Türkiye’ nin en doğu-

sunda bir köy oku-

lundan bizi unutma-

yan, bize en batıdan 

ulaşan “Minik Periler 

Grubu” na sonsuz TEŞEKKÜRLER… 

Meral ALBAYRAK 

 

Okulöncesi Öğretmeni 

Küçücük bir çocuğun ışıltılı gözlerine 

umut olmak, masum yüzüne tebessüm 

kondurmak e ona “iyi ki doğmuşum” 

dedirtmek isteyen Minik Periler Grubu’ 

na merhaba! 

Ben Ağrı’nın 

Patnos ilçesinde 

okul öncesi öğ-

retmeni olarak 

görev yapmak-

tayım. Yardımla-

rınız okulumuza 

ulaştı. Hediyele-

rinizi açarken 

benim ve minik-

lerimin gözünde aynı 

mutluluk ve tebessüm 

vardı. Zira çocuklarım 

genelde 7-8 kardeş ve 

şimdiye kadar çe-

lik,çomak, taş gibi 

malzemeleri kendileri-

ne oyuncak edinmiş-

ler. Okulumuz köyün 

dışında olmasına rağ-

men öğrencilerim –20 derecede lastik 

ayakkabıyla okula gelmeye çalışıyor-

lar.  Biz soğuktan titrerken onlar bir 

kazakla ben üşüyorum bile diyemiyor-

lar. Dedikleri tek şey “Günaydın öğret-

“Türkiye’ nin en doğusunda bir köy 

okulundan bizi unutmayan, bize en 

batıdan ulaşan “Minik Periler Grubu” 

na sonsuz TEŞEKKÜRLER…” 

DEDELİ İ .Ö.O Anas ını f ı         Ağr ı–  P atno s   

“Aslında umuttu o koliden 

çıkanlar” 

“Bu yardım için çok teşekkür 

ederiz. Sizi çok seviyoruz. Bir kere 

bizim okula gelin lütfen.” 

Can DEMİR—4/ A 

“ Minikler sayenizde ilk , belki de son 

kez deniz kabuğu gördüler ve hemen 

fen ve doğa köşemize koydular. Belki 

çoğumuzun eğilip almaya bile değer 

bulmayacağı bir şey ile siz miniklerin 

dünyasında yep yeni bir kapı açtınız.” 



            Sevgili Periliçemiz ve Perilerimiz; 

Bundan önce sınıfımızın eksiklikleri için kimlere başvurduysak hep geri çevrildik veya nezaketten bile olsa geri 
dönüş bile yapılmadı. Sizin ile irtibata geçtikten birkaç saat sonra bizlere geri dönüş yapmanız, birkaç gün sonra 
da bizleri mutlu ederek sınıfımızı eğitici materyallerle doldurmuş olmanız bizleri kelimelerle anlatamayacağım bir 
sevince sürükledi. Bir karanlık odada ışığa hasret kalmış çocuğa uzatılan mum gibi sizlerde materyalleri yollaya-
rak bizlerin ışığı oldunuz. İnsanlar kendileri için bir şeyler isterken ezilirler. Fakat bizlere o kadar sıcak davrandınız 
ki biz eksiklerimizi, duygularımızı ve heyecanlarımızı sizlerle rahatlıkla paylaşabildik. Bir öğretmenin sınıfında ma-
teryalleri eksik olması bir yanardağın lavlarından daha fazla zarar verir çevreye. Siz bizlere o olanakları sağlaya-
rak etrafımıza lav yerine çiçekler (öğrencilerimiz)  yetiştirmemiz için suyumuz oldunuz. Siz bu çığlığa kulak tıka-
mayan ender ve sayısı gittikçe azalan harika insanlarsınız. Karşılıksız,bir menfaat gözetmeden bizleri kabullenip 
sınıfımızın eksiklikleri için çırpındınız. Yardımları toplarken ne kadar zorlandığınızı gördükçe bizlerinde sizler için 
bir şeyler yapmamız gerektiğini ve sizleri mutlu etmem gerektiğini düşündüm. Sadece okullara değil engelli kar-
deşlerimiz için başlattığınız kapak toplama kampanyası ile bizleri de bu gönül işine teşvik ettiniz. Ve bu da bizlere 
gösterdi ki kalpleriniz ne kadar temiz ve merhamet dolu. Sevmek fiilinden sonra en güzel fiil yardım etmekse siz 

ikisini bir  arada yapıyorsunuz..  

Bizler sizlerin yardımlarıyla çocuklarımızı sevindirdik. Çocuklarımız da aşağı-

daki şiiri siz güzel yürekli perilere armağan ettiler.  

Ben de öğretmenleri olarak her yıl verdiğimiz “yılın annesi “ ödülünü bu yıl 
ismini değiştirerek “yılın perisi “ ödülü olarak başta Periliçe Ayça Hanım ve 

tüm perilerimize bir şükran hediyesi olarak sunuyorum. 

TEŞEKKÜRLER PERİLERİMİZ   

İBRAHİM HALİL AZGER 
Beyoğlu Yenimahalle İlköğretim Okulu 

S A Y F A  5  

 

Okulun, Minik Periler tarafından kardeş 
okul seçilmesinin ardından, anasınıfının 
adını “Minik Periler Anasınıfı” olarak de-
ğiştiren öğretmen İbrahim Halil Azger, 
grup koordinatörleri olan 7 kişinin de öğ-

renci gençlerden oluş-
ması üzerine, gruba bir 
jest yaparak, bu seneki 
ödülün adını da “Yılın 
Perisi” ödülü olarak 
değiştirerek, tüm grup 
koordinatörleri ve grupta 
emeği geçen bağışçılar 
adına ödülü grup kuru-
cusu Ayça Çelikbilek’e 
sundu.  

 

Grup olarak aldıkları ilk 
ödülün kendileri için çok 
değerli olduğunu belirten 
Çelikbilek ,”Bu ödülde 
tüm grup üyelerinin 
emeği var, tüm grup 
arkadaşlarıma minikler 
için harcadıkları emekler 
ve güvenimi boşa çıkar-

madıkları için teşekkür ederim “ diyerek, 
grubun Minik Periler Anasınıfına önümüz-
deki eğitim yılında da yardımda buluna-
caklarını ve ihtiyacı olan tüm okullara des-
tek olmaya devam edeceklerini belirtti.  

Minik Periler, faaliyet gösterdikleri ilk 
senelerinde ödüle kavuştular. 

 

İhtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere 
eğitim gereçle-
ri, kırtasiye 
malzemeleri, 
oyuncak ve 
giyecek gönde-
rimi yapan 
Minik Periler 
grubu, çabala-
rının karşılığını 
faaliyet göster-
dikleri ilk sene-
lerinde bir ödü-
le layık görüle-
rek aldılar. 

 

Minik Periler 
grubu, 2011-
2012 Eğitim- 
Öğretim yılında 
yardım yaptık-
ları okullardan 
biri olan Kahramanmaraş Beyoğlu Yeni 
Mahalle İlköğretim Okulu idare ve öğ-
rencileri tarafından ” Yılın Annesi” ödü-
lüne layık gördü.  

M İ N İ K  P E R İ L E R  

MİNİK  PERİLER’ E ANLAM LI ÖDÜL   

B EYOĞLU YENİMAHALLE  İ .Ö.O Anas ını f ı     Kah raman maraş   

Sevgili Periliçemiz ve Perilerimiz; 

Biz minik perileriz, 

Hem oynar hem öğreniriz, 

Bizlere oyuncak yollayan perilerimiz, 

Sizlere teşekkür ederiz, 

 

Boş sınıflarımızı doldurdunuz, 

Hayallerimizi süslediniz, 

Sizleri çok seviyoruz, 

Ayça Abla,Beşir Ağabey  

 

Küsmeyin unutmadık hiçbirinizi, 

Anıl Ağabey, Özge Abla,Berk Ağabey 

Üzgünüz sayamadık hepinizi, 

Tek tek sayıyoruz Nil Abla  

 

Rahat olun devamı var aşağıda 

Ismarladık dondurmayı gelmedin Küb-
ra Abla 

Altındanmış hepinizin kalbi 

Isınınca havalar yiyemezsin köfteyi 

Zeynep abla  
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kurduklarını gördüm, gruptaki ge-

lişmeleri takip ettikçe bu işi ne ka-

dar içten yaptıklarını fark ettim. 

Amaçları ellerinde olan birkaç kırta-

siye malzemesini destek olarak 

göndermekti, benimde fazla bir bek-

lentim yoktu zaten. Ama iyi niyetle-

riyle her geçen gün biraz daha büyü-

tüp geliştiriyorlardı projelerini. Asıl 

büyük şoku yardım kolileri geldiğinde 

yaşadım! Kesinlikle bu kadarını bek-

lemiyordum. Oyuncaklar, ihtiyacımız 

olan tüm kırtasiye malzemeleri, mü-

zik aletleri, kitaplar ve hatta Perileri-

mizin kendi elleriyle hazırladığı kuk-

lalar. Yardımlardan 

sonra da bizi hiç yalnız 

bırakmadılar. Hala bi-

zimle iletişim halindeler 

ve bize destek oluyor-

lar. 

Çömçeli minikleri ve 

ben onları çok seviyo-

ruz 

  

 

İyi ki varsınız Minik Periler..." 

TUĞÇE ÇİLER 

Okulöncesi Öğretmeni  

Anasınıfımız bu yıl ilk defa faaliyete ge-

çecekti... Sınıfımızda hiçbir eğitim mater-

yali, kırtasiye malzemesi ve eşya bulun-

mamaktaydı... Sınıfım için yardım bulma-

ya çalışırken bir 

okulöncesi forum 

sitesinde rastladım 

sevgili perimiz Ayça 

ÇELİKBİLEK’ e. 

Açıkçası geri dönüş 

alabileceğimizi san-

mamıştım. Fakat sonrasında bir grup   

ÇÖMÇELİ İ .Ö.O Anas ını f ı                            Ağr ı -Do ğub ayaz ı t  

“Asıl büyük şoku yardım kolileri 

geldiğinde yaşadım! Kesinlikle 

bu kadarını beklemiyordum”  

ne ? Bir çözüm bulunmalıydı…En 

güzel oyuncaklarla oynamak, kalem 

silgi defter boyalara sahip olmak o 

çocukların da hakkıydı….Tam o 

esna da tanıdım Minik Periler Gru-

bu’ nu….Gerçekten de Periydiler…

Hayalleri sadece Ağrıyla sınırlı ka-

lan, ömründe tek bir oyuncağı bile 

olmayan bu çocuklara oyuncaklar,  

kalemler, silgiler, boyalar ve daha 

bir çok malzeme gönderen Minik 

Periler Grubu….Ben ne yapacağım 

diye düşünürken Minik Periler sihir-

lerini saçtı Ağrıya…. 

Küçücük bedenlerimiz kocaman yürek-
lerimizde çetin kışların geçtiği, soğuğun, 
imkansızlıkların yaşandığı bir kentte 
Ağrı’nın Taştekne köyünde yaşayan 
çocuklarız biz…Ne bir oyuncağımız ne 
bir silgimiz ne de 
bir kalemimiz var-
dı…Gözlerimiz ışıl 
ışıl parlasa da ha-
yallerimiz hep sınır-
da kalırdı…. 
 
Ve bir gün öğret-
menimiz Minik Periler Grubu kurucusu 

Ayça ile tanıştı….…. 

Çoğu an yaşadığımız koşulların en zor 

olanının sadece bizler olduğunu sanırız 

ta ki bizden daha zor şartlarda eğitim 

vermeye çalışan öğretmenler olduğunu 

görene dek…Bizler memleketlerimizden 

uzaklardan çok uzaklardan Türkiye’ nin 

en doğusuna geldik eğitim aşkı ile…

Şartlar zordu…Okulumda malzeme yok-

tu…Eşyalar eski püskü ve oyuncaklar 

kırık döküktü…Geleceğin sesi bu olma-

malıydı…Bir şeyler yapılmalıydı ama 

TAŞTEK NE İ .Ö.O Anas ını f ı                                    Ağr ı  

“Ne bir oyuncağumız ne bir 

kalemimiz vardı. Gözlerimiz ışıl ışıl 

parlasa da hayallerimiz hep sınırda 

kalırdı” 

Artık bizlerinde oyuncakları, sınıfın-

da materyalleri var…Bizlerden yar-

dımlarınızı esirgemediğiniz için çok 

teşekkür ederim…Böyle organizas-

yonların yapılması gerçekten ülke-

miz ve eğitim adına beni çok mutlu 

ediyor..Çok çok teşekkür ederiz 

MİNİK PERİLER GRUBU’ na. 

 

Nurgül BELÜREN 

Ağrı Taştekne İ.Ö.O  

Okulöncesi Öğretmeni 

“Ben ne yapacağım diye 

düşünürken Minik Periler 

sihirlerini saçtı Ağrı’ ya”  



 

Okullarımıza yardım ulaştırırken 

kırtasiye malzemesinden oyunca-

ğa, boyadan kolilerin ulaştırılması-

na kadar bize yardımcı olan, des-

tek olan, malzeme sağlayan tüm 

firmalara teşekkür ederiz.  

1. UPS Kargo  ‘ ya 

İki dönem boyunca tüm kargoları-

mızı büyük ilgi ile ve büyük bir indi-

rimle taşıdıkları için, 

2. Aras Kargo   ‘ ya  

İlk dönem gönderdiğimiz yardım-

larda yaptıkları indirimler için,  

 

 

 

 

Ve bize güvendikleri için 

 

 

 

 

TEŞEKKÜR EDERİZ ... 

 
 

 

 

3. BÜROJEN   ‘ e  

İki dönem boyunca tamamlayamadı-

ğımız tüm kırtasiye malzemelerini ve 

daha fazlasını  bize bağışladığı için,  

4. AKMER Kırtasiye   ’ ye 

İkinci dönem bize gönderdiği tüm 

kırtasiye malzemeleri için,  

 

3. POLİSAN — POLİART’   a  

İlk dönem 3 okulumuza gönderdiği 

107 paket boya için,  

 

 

İŞ  B İRLİĞİ  YAPTIĞIM IZ FİRM ALAR           
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liyordu gittiğimizde. Okul müdürü ve 

Nevgün öğretmenimiz bizleri karşı-

ladılar ve okuldan çıkmadan tüm 

miniklerimize kırtasiye malzemeleri-

ni ve okulları için getirdiğimiz oyun-

cak ve eğitim malzemelerini dağıt-

tık.  

 

Mutlulukları gözlerinden belli olan 

miniklerin bazıları oyuncakların ger-

çekten onlara mı getirildiğini sordu-

lar sürekli öğretmenlerine, bazıları 

ise çok beğendikleri oyuncakları 

eve  götürüp götüremeyeceklerini 

Manisa’ da sözleşmeli öğretmenlik ya-

pan Nevgün Duran öğretmenimizin yar-

dım çağrısı vardı bizlere. Geçici olarak 

görev yaptığı okulda hiçbir malzeme 

olmadığını, eğitim dönemi bitip oradan 

ayrılmadan öğrencileri ve okulu için bir 

şeyler yapmak istediğini söylemişti bize. 

Her ne kadar yardım dönemini kapatmış 

olsak da, böylesi duyarlı bir isteğe karşı-

lık vermememizin çok büyük hata olaca-

ğını düşünerek gönderimler sonrasında 

elimizde kalan tüm malzemeleri toparla-

yıp, Manisa’ nın yolunu tuttuk… 

 

Bu ziyaret bizim için çok özeldi; çünkü 

ilk defa yardımlarımızı bir okula kendi-

miz götürüyor, ilk defa minik perilerimi-

zin yüzündeki gülümsemelere fotoğraf-

lardan değil, bizzat yaşayarak tanık olu-

yorduk.  

 

Hemen okulumuzun ihtiyaçlarını karşıla-

mak üzere elimizdeki malzemelere ek 

olarak alışveriş yaparak yola çıkmıştık. 

Minik perilerimiz sınıflarında bizleri bek-

DEVELİ İ .Ö.O Anas ını f ı                                      Man isa  

“Öğretmenim, bunların hepsi 

gerçekten bizim mi?”  

 sordular öğretmenlerine.  

 

Bu mutluluğu bizzat yaşamak çok 

güzeldi. Bizi çok güzel karşılayan 

ve geçici olarak bile olsa görev 

yaptığı okulu için bu kadar çaba 

harcayan Nevgün Öğretmen’ e 

sonsuz teşekkürler... 
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Y ı l ı n  Ya rd ı m s e v er l er i  

Tüm sene boyunca 

yardım edilen okullar 

arasından, grup üye-

leri arasında yapılan 

oylama ile belirlenen, 

sınıfı için en çok çaba 

harcayan ve sınıfını 

en çok geliştiren üç öğretmene “Yılın 

Peri Öğretmeni” ödülleri verilmiştir.  

İbrahim Halil AZGER—Altın Madalya 

Tuğçe ÇİLER—Altın Madalya 

Nevgün DURAN—Altın Madalya 

Tüm sene boyunca desteklerini bizden 

esirgemeyen Jülide ÖZDEMİR ve oğlu 

Demir KARAHAN’ a teşekkür lerimizi 

oyuncaklarını, kitaplarını ve giysilerini 

kardeşleri ile paylaşan Demir’ e “En 

Paylaşımcı Peri” ödülünü vererek ilettik.  

“Minik Engelleri 

Aşalım” proje-

miz kapsamında, engelli öğrenci-

lerimize tekerlekli sandalye almak 

üzere, Türkiye’nin dört bir yanın-

dan plastik kapak toplayarak, 3 

kapakmetrede ilk üçe giren des-

tekçilermize plaket , madalya ve 

teşekkür belgeleri sunulmuştur. 

Zeynep KIRMIZILIOĞLU—Plaket 

İbrahim Halil AZGER—Plaket  

Kübra YAZICI—Gümüş Madalya 

Beşir BİRECİKLİ—Bronz Mad. 

 

Beyoğlu Yenimahalle İlköğretim 

Okulu tarafından, anneler günün-

de “Yılın Perisi” ödülüne layık gö-

rülen grubumuz kadrosuna, bu 

ödülü temsilen “Yılın Perisi” ma-

dalyaları verilmiştir.  

Ayça ÇELİKBİLEK—Altın Madalya 

Beşir BİRECİKLİ—Altın Madalya 

Kübra YAZICI—Altın Madalya 

Nil ÇEVİK— Gümüş Madalya 

Özge ÖZAKÇA—Gümüş Madalya 

Berk KAYABALI—Gümüş Madalya  

Aktuğ Anıl Aydın—Bronz Madalya 
Tahsin Erkin ERK—Bronz Madalya 

Minik Periler olarak, yaptığımız işin hep 

bir grup işi olduğuna inandık. Kimi za-

man elimizde bir şey olmasa bile, birbiri-

mize verdiğimiz destek ve cesaret koca-

man adımlarla ilerlememizi sağladı… 

Bu nedenle, faaliyette olduğumuz ilk 

senemizde, bizimle birlikte yol alan tüm 

destekçilerimize ve öğretmenlerimize 

teşekkürü her zaman borç bildik…  

2 Eylül 2012’ de gerçekleştirdiğimiz 

“Yılın Perileri” ödül gecesinde, 4 farklı 

ödül kategorisinde, destekçilerimize 

ödüllerini sunduk... 

TAŞTEK NE İ .Ö.O Anas ını f ı                                    Ağr ı  

Kapak şampiyonla-

rı ödüllerinde öğ-

retmenimizle beraber Kahraman-

maraş’ ta kapak toplayarak kam-

panyamıza destek sağlayan ekip 

arkadaşlarına da madalya ve te-

şekkür belgesi hazırlanmış, İbra-

him Halil AZGER’ e teslim edilmiş-

tir. 

Opet Hasırcıoğlu Tesisleri—Madalya 

Hacı Remzi SELCİ—Madalya 

Adem DEMİRKAN—Madalya 

Eyyüp KÜPELİ—Madalya 

Esra ETİĞ—Madalya 

Raife YANCER—Madalya 

MİNİK  PERİLER “ YILIN PERİLERİ”  ÖDÜLLERİ  

K a p a k Ş a m p i y o n la r ı  

Y ı l ı n  P e r i  Ö ğ re t me n le r i  

E n  P a y la ş ı mc ı  P e r i  

Y ı l ı n  P e r i s i  

“Minikler Okusun” projemiz aracılı-

ğı ile oldukça büyük miktarlarda 

kırtasiye malzemesi yardımı ya-

pan kırtasiyelerimize teşekkürü-

müzü adlarına düzenlenen plaket-

lerimiz ile sunduk. 

BÜROJEN—Erhan GÜLTEKİN- 
AKMER KIRTASİYE—Hüseyin AK-

KAVİM 



Minik Periler grubu olarak, imkanlarımız dahilinde kırtasiye mal-

zemesi, oyuncak, giysi ve kitap yardımları yapmaktayız. Ancak 

elbette ki okullarımızın daha büyük ihtiyaçları da oluyor. Her ne 

kadar bunları karşılayamasak da aklımızın bir köşesinde tutuyo-

ruz…  

Favori Canım Okulu’m kampanyasının başlaması ile birlikte, grup 

içinde örgütlenerek, büyük ihtiyacı olan bir okula hep birlikte ör-

gütlenerek destek olma kararı verdik. Serpil Demir öğretmenimi-

zin fotokopi makinası ihtiyacı ile kampanyaya katılmak istediğini 

belirtmesi üzerine, grup olarak bu okula destek verilmesi kararı 

aldık. Afyon Kırka İlkokulu’ nun fotokopi makinasını kazanabil-

mesi için 1400 desteğe ihtiyacı vardı.  

1400 güzel gönüllü insan bulabilir miyiz diye her ne kadar başta 

endişe etsek de hep birlikte BAŞARDIK...  

Minik Periler olarak Serpil Demir öğretmenimize destek olmak 

üzere başlattığımız bu kampanyada, Afyon Kırka İlkokulu' na bir 

fotokopi makinası kazandırdık ...  

Tüm bu süreçte desteklerini esirgemeyerek bize ve okulumuza 

destek olan herkese  

TEŞEKKÜRLER…  

Güle güle kullanın Afyon Kırka İlkokulu öğrenci ve öğretmenle-

ri…  

A F Y O N  K I R K A  İ L K O K U L U ’  N A  F O T O K O P İ  M A K İ N A S I  K A Z A N D I R D I K            

M İ N İ K  E N G E L L E R İ  A Ş A L I M  P R O J E S İ  

İ L E  İ L K  S A N D A L Y E L E R İ M İ Z İ  A L I Y O R U Z  
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22 Kasım 2011 tarihinde elimizdeki 51 ka-

pak ile başladığımız “Minik Engelleri Aşa-

lım” projemiz ile bir sene sonra, 22 Kasım 

2012 tarihinde, yaklaşık 1,000 kg. plastik 

kapak toplamış bulunmaktayız. Bu kapak-

ların geri dönüşüm tesisine verilmesi ile 

alınacak 4 adet manuel tekerlekli sandalye, 

okula gitmekte zorlanan 4 adet öğrenci 

engelli kardeşimize teslim edilecektir. Ayrı-

ca, bu 4 öğrencinin bir senelik tüm kırtasiye 

malzemesi ihtiyacı da grubumuzca karşıla-

nacaktır.  

Tekerlekli sandalyelerimizi aldıktan sonra 

başlatacağımız 5. kapakmetreden itibaren, 

biriken kapakların geri dönüşüme verilmesi 

ile elde edilecek gelir, sandalye talep eden 

engelli öğrenci olmaması durumunda, “Peri 

Tozu Kütüphanesi” projemiz kapsamında 

kitap alımına aktarılacaktır.  

Bu proje kapsamında engelli öğrencilerine 

sandalye talep etmek isteyen öğretmenleri-

miz ve ellerinde bulunan plastik kapakları 

kampanya dahilinde grubumuza iletmek 

isteyen yardımseverlerimiz grup adresin-

den, grup sayfasından ya da mail yolu ile 

Ayça ÇELİKBİLEK’ e ulaşabilirler. 

3 adet akülü, 1 adet spastik, 6adet manuel, toplam 10 adet tekerlekli sandalye ile engelli 

kardeşlerimize umut dağıtacağız.  

 4 adet tekerlekli sandalye almayı 

hedeflediğimiz bu kapakların yanı 

sıra, Peri Öğretmenlerimizden İb-

rahim Halil AZGER , Kahraman-

maraş’ taki engelli öğrencilerine 

tekerlekli sandalye temin edebil-

mek için, grupça yürüttüğümüz 

projeye ek olarak, bölgedeki yerel 

yönetimler ve Bedd ile iletişime 

geçmiştir. Projemizin Kahraman-

maraş koordinatörü olan AZ-

GER,bu çalışmaları sonucunda 3 

adet akülü sandalye, 1 adet spas-

tik sandalyesi ve 2 adet manuel 

tekerlekli sandalyenin engelli kar-

deşlerimize ulaşmasını sağlamış-

tır. 

http://www.facebook.com/serpil.demir.737?group_id=266798170001016


Ayça ÇELİKBİLEK 

Minik Periler Grubu 

Kurucusu– 

Yönetici 

 

 

Beşir Birecikli 

Lojistik Destek 

Sorumlusu 

 

Nil ÇEVİK 

Yönetici 

 

Aktuğ Anıl AYDIN 

İstanbul Temsilcisi 

 

 

Özge ÖZAKÇA 

İzmir Temsilcisi 

 

 

Tahsin Erkin ERK 

Basın Sorumlusu 

 

 

Zeynep Kırmızılıoğlu 

İzmir Koordinatörü 

 

 

Berk KAYABALI 

Ankara Temsilcisi—

Facebook Grup Sorumlusu 

 

Kübra YAZICI 

Samsun Temsilcisi 

 FACEBOOK GRUP ADRESİ: 

http://www.facebook.com/groups/
kalembirligi/   

           FACEBOOK SAYFA ADRESİ:  

             http://www.facebook.com/pages/Minik-
Periler/180815605328919  

 
 TWİTTER ADRESİ: 

 https://twitter.com/MinikPeriler  

1. YERELSES / 03.12.2011 

 http://www.yerelses.net/haber-2924-Minik-

Periler-yardim-topluyor.html  

2. YERELSES / 09.02.2012 
http://www.yerelses.net/haber-4085-Minik-

Periler-ogrenciler-icin-yardim-topluyor.html  

3. OBJEKTİF SES / 09.02.2012 

http://www.objektifses.com/1/1/

defult.aspxGelenLinkId=h201202091_668ab43

2-becc-430c-8  

4. MİLLİYET / 09.02.2012 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/E%C4%

9FimMnik_Periler_Ogrenciler_Icin_Yardim_To

pluyor/HaberDetay/8369  

5. TÜRKMEDYA 

http://www.turkmedya.com/V1/Pg/detail/

NewID/356086/CatID/5/CityName/Istanbul-

Asy/TownID//VillageID//SchoolID//Header/

yardim_topluyorlar.html  

6. ABBAS GÜÇLÜ / 16.05.2012 

http://www.abbasguclu.com.tr/egitim/

minik_perilere_anlamli_odul.html 

7. YEREL SES / 15.05.2012 

http://yerelses.net/haber-4419-Minik-Perilere-

anlamli-odul.html 

8. MİLLİYET / 15.05.2012 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/Eğitim/

Minik_Periler_e_anlamli_odul/HaberDetay/9568 

9. DOĞUBAYAZIT HALKIN SESİ / 07.05.2012 

http://www.dogubayazithalkinsesi.com.tr/

haber/3015/dogubayazitta-bir-ilk.html 

10.NARİNKALE GAZETESİ 706.05.2012 

http://www.narinkalegazetesi.net/haberx1639-

egitimsever-isadamlarindan-guz.html 

Basında  

MİNİK PERİLER  

“Minik Periler Okusun” Projesi Okul Yardım 
Talep Formunu İletebileceğiniz Adres: 

ayca_aicha@hotmail.com  

MİNİK PERİLER GRUBU İLETİŞİM ADRESLERİ  

http://www.facebook.com/groups/kalembirligi/
http://www.facebook.com/groups/kalembirligi/
http://www.facebook.com/pages/Minik-Periler/180815605328919
http://www.facebook.com/pages/Minik-Periler/180815605328919
https://twitter.com/MinikPeriler
http://www.yerelses.net/haber-2924-Minik-Periler-yardim-topluyor.html
http://www.yerelses.net/haber-2924-Minik-Periler-yardim-topluyor.html
http://www.yerelses.net/haber-4085-Minik-Periler-ogrenciler-icin-yardim-topluyor.html
http://www.yerelses.net/haber-4085-Minik-Periler-ogrenciler-icin-yardim-topluyor.html
http://www.objektifses.com/1/1/default.aspx?GelenLinkId=h201202091_668ab432-becc-430c-8
http://www.objektifses.com/1/1/default.aspx?GelenLinkId=h201202091_668ab432-becc-430c-8
http://www.objektifses.com/1/1/default.aspx?GelenLinkId=h201202091_668ab432-becc-430c-8
http://sizdensize.milliyet.com.tr/E%C4%9Fitim/Minik_Periler_Ogrenciler_Icin_Yardim_Topluyor/HaberDetay/8369
http://sizdensize.milliyet.com.tr/E%C4%9Fitim/Minik_Periler_Ogrenciler_Icin_Yardim_Topluyor/HaberDetay/8369
http://sizdensize.milliyet.com.tr/E%C4%9Fitim/Minik_Periler_Ogrenciler_Icin_Yardim_Topluyor/HaberDetay/8369
http://www.turkmedya.com/V1/Pg/detail/NewID/356086/CatID/5/CityName/Istanbul-Asy/TownID/VillageID/SchoolID/Header/yardim_topluyorlar.html
http://www.turkmedya.com/V1/Pg/detail/NewID/356086/CatID/5/CityName/Istanbul-Asy/TownID/VillageID/SchoolID/Header/yardim_topluyorlar.html
http://www.turkmedya.com/V1/Pg/detail/NewID/356086/CatID/5/CityName/Istanbul-Asy/TownID/VillageID/SchoolID/Header/yardim_topluyorlar.html
http://www.turkmedya.com/V1/Pg/detail/NewID/356086/CatID/5/CityName/Istanbul-Asy/TownID/VillageID/SchoolID/Header/yardim_topluyorlar.html

