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          Proje Alanı: Velilerle Etkili İletişim. 

 

           Projenin adı: Bir Bardak Çay 

 

           Projenin Amacı: İçinde yaşadığı topluma saygılı ve başarılı bireyler yetiştirmek 

 

           Projenin Konusu: Öğrencilerin Yaşadıkları Ortamlarda Ziyaret Edilmelerindeki 

Etkilenmelerin Eğitime Yansıması 

Proje kapsamında ziyaret edilen öğrenci ve veliler daha önceki yıllarda bizzat tarafımdan ziyaret 

edilmişlerdir.(Cevdet ŞEN). Bu ziyaretlerin neticesinde öğrenci ve velilerde meydana gelen 

olumlu değişimlerden yola çıkarak değişim nedenlerini bizzat öğrenci ve velilerden öğrenmeyi 

amaçladık. Öncelikle görüşeceğimiz aileleri belirledik. Daha sonra görüşme yapabileceğimiz  ve 

onlar için uygun olan zamanları tespit ettik. Konumuzun açıklanması için gerekli olan soruları da 

belirledikten sonra görüşmelerimize başladık. 

Belirlediğimiz ve veli ve öğrencilere yönelttiğimiz sorular genel olarak; 

1. Öğretmeninizin sizi ziyaret etmesiyle hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? (Öğrenci ve 

veliye soruldu.) 

2. Öğretmeninizin ziyaretinden sonra öğretmene ve okula karşı bakışlarınızda ne gibi değişimler 

oldu? (Öğrenci ve veliye soruldu.) 

3.  Öğretmeninizin sizi ziyaret etmesinden sonra devam-devamsızlıklarda, ders başarılarında ne 

gibi değişiklikler oldu? (Öğrenciye) 

4.  Öğretmeninizin sizi ziyaret etmesiyle sosyal hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? 

(Öğrenciye) 

5.  Öğretmenlerin sizleri ziyaret etmesini ister misiniz, niçin? (Öğrenci ve veliye soruldu.). 

Ziyaretlerimizde yaptığımız çekimlerde ara sıra özel sohbetlere girilmesi, ara sıra konu dışına 

çıkılması, sohbet esnasında soruların değişik açılardan sorulması cevapların belli bir şekil 

dâhilinde olmasını önlemiştir. Biz de verilen cevapları verildikleri şekliyle, görüntüsünü 

seyredeceğiniz şekliyle yazıya aktarmayı, gerçeğine bağlı kalmayı daha uygun gördük. Birçok 
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yerde yukarıda ifade edilen soruları konunun uzamaması için görüntüden çıkardık. Görüşmeler 

yukarıdaki sorular dâhilinde yapılmıştır. 

Veli ve öğrencilerimizle yaptığımız görüşmeler: 

Aziz KARADENİZ (Veli) 

- Ben, Aziz Karadeniz. Kulaklı köyünden, sizin de böyle gelip bizi ziyaret etmeniz, sağ olun 

eksik olmayın. Bizi memnun edici, bu konuda duyarlıyız. Şimdi 

bazı çocukların sorunları oluyor. Öğretmeniyle arasında çekişmiş 

olsa da çocuk bunu velisine söyleyemiyor. Öğretmeni çocuktan 

şikâyetçi olsa velisi okula gidip öğretmeniyle görüşmüyor.  

Toplantıda veli çocuğunun durumunu söyleyemez ve 

öğretmeninden çocuğun şikâyeti varsa orda da öğretmeninden 

şikâyetçi olduğunu belirtemez. Ama bu şekil görüşmelerde size ayrıntılı bu şikâyetleri dile getirir 

bu şekilde sorunları izah eder, söyleyebilir.  

Faruk KARADENİZ (Öğrenci) 

- Bize kendini tanıt bakalım. 

- Ben, Faruk Karadeniz, Kaynarca Merkez İlköğretim Okulu’nda 

8/C şubesinde okuyorum. Kulaklı köyünden geliyorum.  

- Seni hiç öğretmenin ziyaret etti mi, evinde? 

- Etti. 

- Bu ziyaretler senin okula yaklaşımında ya da öğretmenlere 

yaklaşımında ne gibi değişiklikler yarattı? 

- İnsan, öğretmen, böyle çocuğu ziyaret ettiği zaman öğretmene değer verir, çocuk da 

öğretmenine sıkı olur, böyle onun derslerine önem verir. Derslerini düzeltir yani, ne bileyim, 

çocuk derslerine daha da dikkat eder. 

- Çok iyi, peki sabah kalktın okula gideceksin, öğretmen ziyaret etmeden önce sizi, nasıl 

yaklaşırdın okula karşı, ziyaret ettikten sonra nasıl yaklaşıyorsun? 

- Ya, sabah sabah uyku sersemiyle insan okula falan gitmek istemez ama öğretmen ziyaret 

ettikten sonra çocukta bir gurur olur. Öğretmenin böyle, ne bileyim, onu okulda görmesini ister 

gibi bir duygu olur, çocukta o yüzden okula gitmek ister. 

- Bunları birebir yaşadın mı? 

- Evet. 

Mülazim BOYACI (Veli) 

- Okuldaki öğretmenlerinizin, en azından bizim beş sene önceki 

ziyaretlerimiz ve daha sonraki ziyaretlerimiz sizin üzerinizde 
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çocuğunuzun üzerinde bir etki yaptı mı? Okula bakışında, derse bakışında değişiklikler yaptı mı? 

- Tabi mutlaka yaptı. Öğretmen arkadaşlar bizi takip etti. Biz öğretmen arkadaşları takip ettik. 

Yani bu öğrenci üzerinden takip oldu. Çocuklardaki verimlilik daha çoğaldı, çocukların eğitim 

seviyesi biraz düzeldi. Düzeldi dediysem bayağı bir farklılık oldu. Yani diğer konularda da bazı 

gelişmeler oldu tabi. Buna sebep olarak da çocuk kendisinin boş bırakılmadığını gördü. Çünkü 

veli ne kadar okula gitse, aynı karşılığı öğretmen arkadaşlar attıkları zaman o zaman öğrenci 

daha sıkı sarılıyor okula, daha sıkı sarılıyor dersine. Derslerden kaytaramıyor, herhangi bir 

devamsızlık yapamıyor. Bir devamsızlık yapsa öğretmen arkadaş eve geldiği zaman, öğrenci 

velisini gördüğü zaman çocuğun durumunu aktarıyor, söylüyor. O zaman çocuğun eğitimi daha 

çok yükseliyor. Çocuk boş bırakılmadığını görüyor, boşa gidip gelmediğini görüyor. Yani velim 

olsun, öğretmenlerim olsun ‘benden bir şey beklediğinin bilinci’ne varıyor.  

Şimdi bizler okula gittiğimiz zaman sizleri gördüğümüz zaman, oradaki teneffüs zamanı kısa. 

Tahmin ediyorum on dakika teneffüs. On dakikada kaç tane öğretmenle görüşürsün, öğrencin 

hakkında ne kadar bilgi alabilirsin… Bu kısıtlı. Her öğretmenle ayrı ayrı her ders üzerine 

konuşursan, görüş, bilgi alışverişinde bulunursan o zaman, zaman çok kayboluyor: Bir 

öğretmenle iki dakika görüşsen on ders olsa yirmi dakika eder. O zaman öbür arkadaşın on 

dakikasını çalmış oluyoruz. Olmuyor. Yani bizler ne kadar gitsek de öğretmen arkadaşların da 

böyle eve geldikleri zaman öğrencinin her türlü okuması olsun, okula gidip gelmesi olsun, 

temizliği olsun her ihtiyacını konuşmak daha verimli oluyor. Çünkü öğretmen arkadaş bize 

yakın, zamanı bol, birbirimizle daha içli-dışlı oluyoruz. Hem çocuğun okumasını, sınıftaki 

durumunu veyahut da dışarıdaki durumunu, herhangi kötü bir alışkanlığı var mı yok mu, bunlar 

evlerde daha iyi tartışılır. Daha iyi konuşulur. Yani bu daha iyi bence tabii ki öğretmen 

arkadaşların evlere gelip gitmesi daha verimli olur öğrenci üzerinde.  

Öğretmen arkadaşların gelip gitmesinde bir diğer avantaj da çocukların sıkılması daha iyi 

önleniyor. Çünkü çocuk öğretmenini evinde gördü mü biraz hareket etme alışkanlığı biraz daha 

çok açılıyor. Burada öğretmenden yüz kapma değil de öğretmenle içli dışlı olmasını daha iyi 

çözüyor. Şimdi benim çocuklar o taraftan bu yana geldiğim zaman çok sıkılganlardı. Yani bir 

öğretmen olsun, bir vatandaş olsun konuşamıyorlardı, kızarıp bozarıyorlardı. Utangaç 

oluyorlardı. Tabii ki bu öğretmen arkadaşların evlere gelip gitmesiyle, öğrencide böyle bir 

rahatlama oldu. Yani bu derslerdeki konumda değil de çocuğun konuşması, öğrencinin 

konuşması, öğretmenlere karşı olsun, diğer toplumdaki insanlara karşı olsun daha büyük etki 

yaptı. Yani yararlı bir şey oldu. Çocuklar daha rahat konuşmaya alıştılar. 

- Yani öğretmenler size geldikçe bu öğrencilerin açılımı daha iyi oldu diyorsunuz. 
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- Tabi daha iyi oluyor. Yani başta da söylediğimiz gibi yani çocuk arada bir mesafe mi buluyor 

artık burada bir mesafe buluyor. Yani o mesafeyi kendi üzerindeki o unutkanlığı değil de yani 

utangaçlığı üzerinden kaldırıyor. Yani öğretmenle daha yakın oluyor. Belki diyeceksiniz sınıfta 

da yakın ama sınıfta diğer öğrenci arkadaşlar da var. Orada biraz daha sıkılma olabilir. Yalnız 

öğretmen de bakıyor ki annesi babasından sıkılmıyor. Ha.. Öğretmen arkadaşı da annesinin 

babasının yanında gördüğü zaman burada çocuk daha üzerindeki o unutkanlığı olsun, sıkıntıyı 

olsun atıyor. Yani öğretmen arkadaşların böyle eve gidip gelmesi iyi oluyor. Bu konuda.. 

- Teşekkür ederiz. 

-  Biz teşekkür ederiz hocam. 

Mahmut BOYACI (Öğrenci) 

- Peki, seni alalım bakalım sen ne düşünüyorsun bu konuda 

öğretmenlerin eve gelip gitmesi hususunda. 

- Öğretmenlerin böyle eve gelip gitmesi daha iyi olur. Çocuğun 

durumunu daha rahat konuşabilirler. Öğrencinin play-station’a 

falan gidip gelmediğini, okulda rahat konuşamıyorlar çünkü 

öğretmenlerin zamanı az. Derse giriyor. Bu yüzden yani iyi olur 

öğretmenin eve gelip gitmesi. Eve gelip gittiği zaman daha rahat konuşabiliyoruz, farklı oluyor. 

 - En azından öğretmenini sokakta gördüğün zaman, evinize gelen öğretmeninizi sokakta 

gördüğünüzde veya yolda gördüğünüzde ona bakış tarzınızda bir değişiklik oluyor mu? Olur 

mu? 

 - Diğer öğretmenlere göre tabii ki… 

 - Diğer öğretmenlere göre olur. 

 - Selam vermede olsun ona karşı davranışta olsun. Onun deresinde başarılar olsun, değişiklikler 

meydana gelir mi? 

- Meydana gelir çünkü onun eve geleceğini biliyoruz. Anlatacağını da biliyoruz. Derslerine daha 

çok çalışırız ama gelmeyen bir hocayla pek ilgilenmezler çünkü evime gelmiyorlar.             

Nursel AKSAKAL (Veli) 

- Geçmişte öğretmenimiz, öğretmenlerimiz sizi ziyaret etmişti. 

Biz bunların etkilerini araştırıyoruz çocukların üzerinde, 

gelecekteki davranışları üzerinde bu bakımdan ne gibi 

değişiklikler oldu? Bize gördüğünüz yaşadığınız, tecrübe 

ettiğiniz birkaç şey anlatabilir misiniz öğretmenlerin ziyareti 

üzerine? 

 - Bizi bir heyecanlandırdılar. Bi tabii heveslendirdiler. 
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Biz gurur duyduk hocalarımız bizi ziyaret ediyor diye… yani ne bileyim..  

 - Ev içi davranışlarında büyüklerine karşı davranışlarında değişiklikler yaşandı mı, ne gibi 

değişiklikler yaşandı.  

            Ramazan AKSAKAL (Öğrenci),  Anne 

- Cevdet hocam geleceği gün ben çok hevesliydim, hatta yerimde 

duramıyordum, ‘anne şöyle olsun, şöyle olsun diye..’ yani benim 

için çok gurur verici bir şey idi. Yani sevindim. 

- Heyecanlıydı çocuk 

 - Heyecanlıydım.  

- Öğretmeni gelecek diye. 

- Çok hoşuma gider 

- Çok sevinir. 

- Yani hatta bahçeye falan çıkarız. Izgara falan yaparız. Hocam ben her şeyi hazırladım, siz 

gelin. Size  o gün yapamamıştık ama siz ”Çok kalmayacağım” dediniz. Yani duramam yerimde, 

kıpır kıpır olurum.. Eee, işte her yere bakarım. Ne var ne yok yani hazırlıklarımı en iyi şekilde 

yapmaya çalışırım . 

- İnsanlarla ilişkilerinde ne gibi değişiklikler oldu? 

- Yani düşüncelerimiz değişti. İnsanlarla ilişkilerim yani ortam kaynaşması daha yoğun oldu, 

yani daha iyi oldu. Çabuk kaynaşabilme gibi. 

- Çabuk kaynaşabilmeye başladınız. 

- Evet. 

- Ramazan seni ziyaretimizden sonra evdeki hareketlerinde değişmeler oldu mu, oyun 

oynamanda, arkadaşlarınla konuşmanda, misafir ağırlamanda, ev işleri düzenlemende? 

- Yani hocam.. 

-(Anne) Oldu hocam, ben bunları söyleyeceğim ama.. 

- Tamam yenge, sizden alalım. 

- Şimdi Ramazan öğretmen eve geldiği zaman çok sevinçliydi çok heyecanlıydı o gün. Sevinçli 

yaşadı o gününü. İşte konuşmalar oldu, bitti, ‘anne’ dedi ‘gördün mü?’ dedi… ben bir bakıma bir 

baktım. Çamaşırlarını düzeltmiş, hepsini ayrı ayrı. Sonra kitaplarını böyle düzenli koymuş. 

Hayret ettim ya dedim bir gelişme var dedim bunda bu çocukta dedim ya! Dışardan geliyor, 

güzel. Ayakkabılarımı diyor düzelteyim diyor, ne bileyim yani çok iyi bir şey bir anlaşma bir 

düzleşme (düzelme) oldu. Sonra iletişimi…daha iyi bir kaynaşma, yani karşısında bir 

yabancıyla, gördüğü yabancı bir insana karşı yaklaşımı daha iyi bir yaklaşımdı.  
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Nuri ERSÖZ (veli, Esra’nın dedesi)  

-  Hocam ben Nuri Ersöz. 

-  Şimdi bizim projemiz, evini ziyaret ettiğimiz öğrenciler ki… 

beş yıl önce başladı ondan sonra sürekli sizi ziyaret etmekteyiz. 

Evini ziyaret ettiğimiz öğrencilerde değişiklikler oldu mu olmadı 

mı biz bunları inceliyoruz. 

 -   Benim öğretmenlerle ilişkilerim çok iyidir. 

 -   Şimdi bizim istediğimiz bu, yani çocuklar için gelmeleri yoksa başka nedenden ötürü 

gelirler, o önemli değil. Önemli olan çocuklar. Şimdi bizim bu çalışmamız bu çocuklar ilerde 

buraya gelmekten, kendileri için buraya gelinmekten ki yedi kilometre geldik bir o kadar da 

gideceğiz. Yani şu an evde de oturuyor olabilirdik biz. 

 -   Tabi canım. 

 -   Gerçi bizimki proje için… 

 - Gelme mecburiyetin de yoktu.  

 - Böyle gelen bir öğretmenden çocuklar etkilenir mi acaba bunu araştırıyoruz. Esra hatırlıyor 

musun ilk geldiğimizi ben arabanın üstünde hatırlıyorum sizi, mısır falan sayıyordunuz. 

 - Evin yanında.  

 - Hatırlıyor musun geldiğimiz zamanları.. 

Esra ERSÖZ (öğrenci)  

- Hatırlıyorum. 

- Ne hissediyodun hani öğretmenim buraya gelecek diye? 

-Yani ne bileyim bizim için bir mutluluk yani sonuçta 

öğretmenlerimizin bizimle ilgilendiğini görüyoruz. Bize değer 

verdiğini görüyoruz.  

- Peki, ben buraya geldikten sonra ödevlerinde bir değişiklik oldu 

mu? Veya mahallendeki yaşantında, evdeki yaşantında değişiklik oldu mu? 

 - Tabi. Derslerime mesela daha sıkı sarıldım.  

 - Esra! Deden 4. sınıfta, 5. sınıfta senin için kesinlikle okumaz lafları ediyordu. Hatırlıyor 

musun? 

 - Hatırlıyorum. 

 - Niçin öyle diyordu senin için?  

 - Çok konuşuyodu Esra biraz onun için diyorlardı. 

 - Oysa şimdi lise ikidesin hiç duraklamadan takılmadan, bunun bir bağladığın bir şey var mı 

nasıl becerdin buralara gelmeyi? 
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 - Yani ben de takılabilirdim. Çalıştım mı yapacağıma, yapabileceğime, yaptığıma da inandığım 

için. Burada sadece ben yokum. Şu an otuz kişiyiz biz. Mesela herkese verilen değer vardır. 

Onları görmüş oluruz. Daha ilgilendiklerini hissederiz.  

- Yani gelsinler istersin? 

- Tabii canım! Kim istemez ki? 

- Şimdi ben her diyalogun çok iyi olacağına inanıyorum. Her diyalogun başarı getireceğine 

inanıyorum. 

Selma YERLİKAYA (Belma’nın ablası)  

- Ben Selma Yerlikaya. Cevdet öğretmenimizle ilk tanıştığımızda 

birkaç sene önceydi. Babamız hastaydı. Hocamız sağ olsun bunu 

bildiği için gelip bizi ziyaret etmişti. Ziyaretlerde bulunmuştu. Bu 

ziyaretlerinin birinde teyzemizin oğlu, yani dayımızın oğlu, 

İstanbul’da öğretmen adayı şu an, kendisini tanıyıp gördü. 

Öğrencileriyle ilgilendiğini fark etti yani. Örnek olarak aldı 

kendisine. ‘Nasip olursa ben de böyle bir şeyler yapayım’, dedi yani.  

- Bize kısaca kendinizi tanıtın. 

Mesut YERLİKAYA (veli, Belma’nın abisi) 

- Ben Mesut Yerlikaya, Belma Yerlikaya’nın abisiyim. Aynı 

zamanda okulda Belma’nın ders durumuyla velisi olarak da 

benim. 

- Hocalarımızın sizi ziyaretinin ne gibi faydaları oldu. 

- Hocalarımızın ziyaretinin… öğretmenlerinin öğrencileriyle daha 

iyi ilgilendiklerini anladık. Sadece okulda değil de onların evdeki 

durumlarını, köydeki durumlarını, nasıl bir aileleri var. İşte derslerine daha çok hangi ortamlarda 

hazırlanıyorlar. Derslerine nasıl çalışıyorlar. Tabi bunları öğrendiler gelip ziyaretlerde, tabi biz 

memnun olduk. Öğrencileriyle ilgilendiklerini bu kadar çok hissedince? Öğrencilerin okula 

gittikleri zaman daha da güvende olduklarını biliyoruz.  

- Bunu öğretmen ziyareti gerçekleştikten sonra gözlediniz. Öğrencinizde ne gibi değişiklikler 

oldu. Öğretmen ziyaret ettikten önceki davranışlarıyla sonraki davranışları arasında 

değişiklikler.. ne değişiklikler vardı? 

- Mesela öğretmeni ziyaret ettikten sonra öğretmenlerinden daha çok bahsediyordu. İşte 

derslerine daha da bir gayretle sarılıyordu çünkü öğretmeninin onu sadece okulda değil de 

ailesiyle irtibat kurarak takip ettiğini biliyordu. Bundan işte derslere daha sıkı sarılıyordu. Daha 

da başarılı olmak istiyordu. Çok daha azimliydi. 
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 - Çok teşekkür ederim. Az önce söylediniz öğrencimizin güvenli bir yerde olduğunu hissetmeye 

başladık dediniz. Daha sizini okula, öğretmeninize bakışınızda ne gibi değişiklikler oldu? 

- Öğretmenin sadece sınıfa gidip ders anlatıp da benim işim bitti değil de işte öğrencilerle 

kaynaşıp onların aileleriyle irtibat kurması çok güzel bir şey. Onların sadece öğretmenlerin ders 

anlatıp, çekip gitmesi değil yani.. 

- Peki, Belma’nın ev içi davranışlarında ne gibi değişiklikler oldu. Ya da dışarıdaki insanlara 

gelen misafirlere karşı yaklaşımında?.. 

- Belma daha olgun davrandı yani o zamanlar işte öğretmenlerin ziyaret edip ailesiyle tanıştıktan 

sonra büyüklerine karşı daha da sevgiyle, saygılı işte onlarla daha nasıl oturup kalkması 

gerektiğini, daha da kendini şey yaptı yani.. 

- Başarısında ne gibi değişiklikler oldu? 

- Başarısında, tabii ki kendisine bir hedef seçti en azından. Yani ben dedi, yüksek bir okula 

gitmek istediğini belirterek kendisine bir hedef seçti yani. Şu anki ilköğretimi bitireyim de daha 

sonra ne olursa olsun, değil de yüksek bir okula gidip daha iyi bir yerlere gelmek istediğini, 

- Sizce bunda öğretmenin hangi davranışı etkili oldu? 

- Öğretmenin öğrencisiyle diyaloga girip, ailesiyle tanışması bence bunda çok etkili oldu. Çünkü 

öğretmen olmak veya bir başka memur olmak, işte onun için güzel bir şey olduğunu anladı. 

- Teşekkür ederim. Sizce öğretmen nedir yani, Cevdet Bey gelmeden önceki öğretmen tanımı 

nedir şimdiki öğretmen tanımı nedir? 

- Cevdet Beyle tanışmadan önce öğretmen sadece dersine girip dersini anlatan, öğrenci ister alsın 

almasın fark etmez o sadece konuyu anlatır. Ama şu andaki öğretmen kavramım; öğretmenin 

sadece derste değil de öğrencinin sosyal yaşantısını, ailevi durumunu... öğrenci hakkında daha 

çok bilgi edinen sadece dersiyle değil de onun ailesiyle her şeyiyle ilgilenen birisi olduğu, şu 

anki tanımım bu? 

- Peki, sizin okula gidip gelebilme durumunuz nedir? Toplantılara katılabilme gibi. 

- Eee! % 80’ine katıldım yani. Katılmaya da çalışıyoruz. Her an. Onun haricinde hocanın 

ziyaretinde pek şey etmiyoduk sadece sınıf öğretmeniyle konuşuyorduk falan. O kadar o da sene 

de bir veya iki defa ama şu an hocamı pazarda da görsem, çarşıda da görsem öğrenciyi 

soruyorum ona. Ne yapıyor, ne ediyor? Arkadaş ortamını soruyorum.  

- İlla ki okula gidiş gelişlerinizde sorun oluyodur. Her zaman gidemiyorsunuzdur. İşiniz 

oluyodur. Başka bir işiniz oluyodur. Öğretmenin gelmesi ne kolaylıklar sağladı bu açıdan? 

- Öğretmenin gelmesi yani.. senede bir veya iki defa öğretmenin, okula gidip bilgi almaktansa 

öğretmen geldiği zaman daha kapsamlı bilgi alabiliyorsunuz mesela. Okuldaki arkadaşlarıyla 
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olan ilişkisini yani daha rahat konuşmasını ???? ortamından değil de yani birebir olduğunuz 

zaman daha rahat görüşebiliyorsunuz öğrenciniz hakkında.  

Belma YERLİKAYA (öğrenci), 

- Çok teşekkür ederiz. Belma öğretmenin evine geldikten sonra 

neler değişti hayatında? Önce okul hayatında neler değişti sonra 

ev hayatında neler değişti? 

- Okul hayatımda öğretmenimi kendime daha yakın hissettim. 

Ailemde, bazen arkadaşlarıma anlatamadığım sorunlarımı 

anlattım. Başkasına danışamadığım şeyleri öğretmenimle 

paylaştım. Bu gibi değişmeler oldu okulda, evde, eve gelince öğretmenime anlatıyordum aileme 

ne kadar güzel davrandığını, bizle ne kadar çok ilgilendiğini..  

Kenan AKARSLAN (proje ortağı) 

-Derslere yaklaşımında ne gibi değişiklikler oldu, derslerine çalışma konusu olsun.., sevgi 

konusunda olsun? 

Derslerimde daha iyi, elektrik daha fazla oldu. Öğretmenim benimle ilgileniyor diye ne bileyim 

ben derslerim daha da güzel oldu. Derslerimle aram daha iyi oldu. 

Cevdet ŞEN (proje ortağı), 

Şu anda Kaynarca Kırktepe Köyü’nde bulunuyoruz. Kırktepe 

Köyü Kaynarca’ya üç kilometre uzaklıkta. Kızlarımız bizim şu 

anda sekizinci sınıf öğrencilerimiz. Ve her gün bu yolu gidip 

gelmekteler. Servisleri var bu konuda bir zorlukları yok. İlk defa 

beşinci sınıfta ziyaretlerine geldik. Bu köyün bir özelliği var: yaz 

tatillerine dönmeden, mayıs ve haziran aylarında buradaki 

öğrencilerimiz bizi, okuldaki öğretmenleri köylerindeki piknik yerlerine davet etmekteler. Bu 

sayede köydeki öğrenciler arasında bir birliktelik oluşturmuşlar, çok güzel bir birliktelik 

oluşturmuşlar. İnsanları ağırlama konusunda harikalar. 

Kırktepe Köyü’nden ilçemize Merkez İlköğretim Okulu’na yirmi üç öğrenci her gün gidiş geliş 

yapmakta. Öznur köy temsilcimiz aynı zamanda. Fatma, Öznur, Sema, Çiğdem… biz bu akşam 

sadece Çiğdem için gelmiştik ama maşallah onlar da bizi duymuşlar. Onlar da hep beraber 

geldiler arkadaşlarına destekçi olmak için. Bu da birlikteliklerini çok güzel göstermekte.  

Bu ziyaretlerin özellikle ziyaretlerin ne gibi etkileri oldu? 
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Sema AYAZ (öğrenci), 

Bizim şimdi öğretmenlerimizin köye gelmesine göre, piknikler 

yaptığımıza göre birbirimize şeyler dağıttığımıza göre yani ne 

derler ona işler dağıttığımıza göre paylaşmayı öğreniyoruz bir de 

arkadaşların ona göre değerlerini anlıyoruz. 

 Çok güzel. 

Fatma haydi söyle bakalım. 

 Fatma öğretmenin köye gelip gitmesinde güzel bir şeyler var mı? 

Fatma CAN (öğrenci), 

-Var! 

-Neler var mesela?... Ne değişiyor yani öğretmen köye gelse ne 

olur, gelmese ne olur?... Hayatınızda bir şeyler değişti mi, ev 

hayatınızda, köydeki hayatınızda okul hayatınızda? Bir şeyler 

değişti mi biz geldikten sonra? 

-Bir şeyler değişti. Ee, daha ilgili olmak… 

  

Öznur ONAY (öğrenci), 

-Evet Öznur! Biz sizi ziyaret ettikten sonra yani evdeki 

işlerinizde, ders çalışma sisteminizde yahut da arkadaşlarınızı 

ağırlamanızda, misafir ağırlamanızda değişiklikler oldu mu? 

-Değişiklikler fazla olmuyo genellikle öğretmenler geliyor, 

gezmek yani. Köyü görmek amacıyla geliyorlar. Daha bir mutlu 

oluyoruz. 

-Peki Kaynarca merkezden daha önce gelen oldu mu, benden başka öğretmenlerden size? 

-Eee, sadece siz geldiniz, yani. Diğer öğretmenlerle…  

-İşte biz geldikten sonra diğer öğretmenlerimizi de getirdik beraberimizde. Siz öyle güzel 

davrandınız ki bize. Biz devamlı bakın diğer öğretmenlerle.. çocuklar çok güzel bir şekilde birlik 

beraberlik içinde oluyorlar. Haydi, beraber gidelim orada, ee, piknik yapalım dedik kalktık 

buraya geldik. Siz de bizi ağırladınız sağ olun. Bunu soruyoruz yani bu nasıl bir değişiklik yaptı 

size ki bu öğretmenler sizin köyünüze geldiler. Çünkü başka köylere gitmiyor bunlar. Yani 

senede birkaç kez köye geliyorlar bu öğretmenler. 

-Ben şimdi heyecan yaşıyorum yani bizi sevdiler, bize daha çok şey yaptıkları için, ilgilendikleri 

için yani başka köylere gitmedikleri için benim için hoş bir şey oluyor yani. Daha bir heyecanlı 

oluyorum yani hocalar gelecek bilmem şöyle falan diye. Anne bir şeyler yapalım şöyle 
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yapacağız, böyle yapacağız diye. Heyecanlı geçiyor yani gelmenizi beklemek bile heyecanlı 

oluyor. 

-Peki ertesi günü, daha sonraki günler, derslere yaklaşımda neler değişir ki? 

-Biraz daha yakın oluyor yani, hocalar bize şey yaptıkları için, biz de onları biraz daha ilgili yani 

yüksek, başlarını önlerine eğmemek için biraz daha derslerine sarılmak istiyosak.. 

-Güzel. 

-Ama da kalıyor. Ah bir de ilerletsek şu işi, 

-Sizler de söyleyin bakalım. 

 Çiğdem EREN (öğrenci), 

-Çiğdem hep kafa sallıyor. 

-Arkadaşlara katılıyorum… 

-E, tabi siz gelmeseydiniz şimdi bizde babayla aşağıda zamanımız 

geçiyor. O burada ense yapıyor. Babası da kahvehanede bak evde 

yok şimdi bildiğiniz gibi. 

-Peki şeyi soracağım öğretmenimiz sizi ziyaret ettikten sonra sizin 

öğretmene yaklaşımınızda ne gibi değişiklikler oldu? Bazı veliler dedi ki biz nereye gittiğini 

biliyoruz, kimden eğitim aldığını biliyoruz. Daha emin oluyoruz… 

 Sema AYAZ’ın annesi: 

-Yani tabi onun için bizim için daha iyi oluyor işte. Mesela çocuk 

sevildiğini sayıldığını biliyor. Burada hani bize, bizim gibi ense 

yapıp yatıyorlardı ortada. Demek sizden, azcık bir sevgileri 

saygıları var sizden korktukları için kendilerine çeki düzen 

veriyorlar. Saygıları sevgileri sonsuz bak! 

-Sizler öğretmenler hakkında neler düşünmeye başlıyorsunuz 

öğretmen evinize geldikten sonra? 

-Valla, biz çok memnun oluyoruz bilmiyorum yani. Düşüncelerim öyle. 

-Peki, bizim ilk geldiğimiz zamanları hatırlıyor musunuz? Sema’da ondan sonra belirli 

değişiklikler oldu mu? 

-Ya herhalde tabi… 

-Yatağını toplamada olsun, işlerde olsun.. 

-Tabii ki, tabii ki… bak bak! Bu akşam dedi ki mesela bu akşam hocalar gelecek, anneee! Etrafı 

toplamam lazım. Hemen ahırdan geldi akşam beraberdik. Hemen geldi, evin etrafını toparlamak, 

silip temizlemek.. tabi tabi.. ne kadar olsa faydası olmaz olur mu! Ama siz gelmeseydiniz bu bir 

başka olurdu. 
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-Tabi. 

-Hem onlarda sevildiklerini anlıyorlar. Bak siz geldikçe, bayağı da oldu, sizin ikinci gelişiniz 

herhalde, onlar öyle, bana göre yani, sevilen sayılan yere gelinir en azından. Hususi siz de 

bunlardan memnun olmasanız gelmezsiniz herhalde. Sanırsam, öyle. Bilmiyorum yani sizin 

düşünceleriniz, ne düşünüyorsunuz? 

-Peki, ders yapma durumu ne oldu? 

-Derslerine de çalışıyor. Çalışmadan olur mu? Ona göre sıkı sarıldılar, çalıştılar. Ya, sizin 

geldiğinizle gelmediğiniz farklı oluyor yani herhalde! 

 

Derya ERBAŞ (öğrenci), 

-Adım Derya, şu an Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Lisesi’nde 

okuyorum. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Kadıköy Taşoluk 

İlköğretim okulunda okudum. 4. sınıfta Merkez İlköğretim 

okuluna Kaynarca’ya geldim. Oradan mezun olup Hacı Zehra 

Akkoç Lisesi’ne gittim. Şu an ikinci sınıftayım. 

-İlk size geldiğimiz zaman.. 

 

Şükrü ERBAŞ (Derya’nın babası) 

-Hocam o zaman kaçtı ’98, 

-Ha! ’99-2000.  

-‘99’dan beri öğretmenim ara ara evime geliyor. Hiçbir 

öğretmenim bu zamana kadar gelmedi. 

-Niçin öğretmenlerin gelmesi… Gelmesinin bir faydası var 

mı? 

-Var herhalde olması lazım. 

-Nasıl var mesela? 

-Çocuk daha rahat konuşabiliyor öğretmenin karşısında. Açılıyor. Derdini izah edebiliyor. Ne 

bileyim yani. Seviniyoruz tabi. 

-Doğru söylüyor memnun oluyoruz. 

-Öğretmene karşı saygıda değişiklik oluyor mu? 

-Ya saygıda değişiklik oluyor tabi! 

-Ona karşı daha saygı.., saygı zaten var her öğretmene karşı ama sevgin de çoğalıyor sonuçta. 

Ona karşı daha dikkatli oluyorsun. Hata yapmamaya çalışıyorsun. Derslerinde daha başarılı 

olmaya çalışıyorsun. En azından onun gözde öğrencisi olmaya çalışıyorsun. 
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Resul YOLCU (öğrenci), 

-Şu anda okuldaki öğretmenleriniz size gelse neler hissedersin? 

-Gayet rahat konuşurdum. Daha, okuldakinden daha rahat 

konuşurdum. O da ders ortamı gibi değil, normal bir kişiyle 

konuşuyormuş gibi konuşur. 

-Peki 20 gün önce buraya öğretmenler geldi. Yani öğretmen 

olduklarını öğrendin. Peki ne hissettin? Yani bu öğretmen, üç 

tane öğretmen benim için buraya geldi diye. Ne düşündün? 

Nihayetinde senin için geldiler buraya. Bu kadar yolu teptiler, geldiler. Ne hissettin? 

-Direkt, sadece benim için uğraşıyorlarmış gibi, benle ilgileniyorlar ve benim okumamı istiyorlar 

gibi. 

Reşat YOLCU (veli, Resul’ün babası), 

-Reşat bey daha önceden evinize öğretmenler geldi mi? Ziyaret amacı ile çocukları ziyaret amacı 

ile sizi ziyaret amacı ile? 

-Bundan işte ne kadar oldu…Yaklaşık 20gün önce telefonla öğretmenler aramışlar, burayı evi. 

Buyurun, dedik biz de. O akşam gelecekleri için çocuğun üzerine baskı yaptım. 

-Çocuğunuz kaça gidiyor yani Resul? 

-Lise 1. 

- Niçin, baskı yapıyorsunuz Resul’e? 

-Şimdi ben ziraatla uğraşıyorum, zirai aletlerle bizim işimiz bitti.Yani okumaktan başka çaresi 

yok.Bizim işimiz bu aletlerle uğraştığımız için bu aletlerin işi bitti.Onun için ben okusun diye 

elimden geleni yapmak istiyorum. 

-Okumuyor yani? 

-‘Okumak istemiyorum’, diyor bana, annesine, babaannesine. Öyle söylüyormuş. Yani bu 

öğretmenler telefon ettiler, geleceğiz, deyince ben biraz bunun üzerine gittim o gün.Tamam iki 

saat kadar, ‘tamam ben okuyacağım’ dedirtemedim çocuğa. Neyse o akşam geldiler.  Onun 

konuşması 10 dakika sürmemiştir. “Okuyacağım” dedi çocuk. Bilgisayar sözü verdim, aldım. 

-Peki, tekrar evinize gelmelerini ister misiniz? Öğretmenleri olsun, başka öğretmenler olsun? 

-Faydası  olacak. Benim görüşüm o,muhakkak faydası olacak bunun 

 

-Öğretmenlerin ev ziyaretlerinin çocuğun okul yaşantısındaki ve 

ev yaşantısındaki olumlu ve olumsuz yönlerini araştırıyoruz. 

Büşra! İlk ziyaret ettiğimiz günleri hatırlıyor musun? Ne 
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hissettin öğretmen ziyarete geliyor dendiği zaman? Veya sizi ziyarete geleceğiz dendiği zaman 

neler hissettin? 

Büşra GÜLTEKİN (öğrenci), 

-Sevindim öğretmenimiz ziyarete geliyor diye. Öyle yani… 

-Peki biz ziyarete geldikten sonra evdeki hayatında değişmeler 

oldu mu? Belki Büşra hatırlamaz sizin hatırladığınız şeyler olur. 

Yani yatağı toplamada olsun, evdeki işlerinde olsun, derslerinde 

olsun, gelenlere hitabında, konuşmalarında olsun.. değişiklikler 

oldu mu? 

Mesut GÜLTEKİN (veli, Büşra’nın babası), 

-Haliyle oluyor. Çünkü en azından öğretmenim geliyor diyor, 

ziyaret ediyor diyor. Çocukta zaten o bir şey yaratıyor zaten. 

-Evet Büşra, okulda arkadaşlarına karşı konuşmanda 

hareketlerinde değişiklikler oldu mu, yani öğretmenler sizi 

ziyaret etti. Daha ziyaret etmediğimiz kişiler vardı. Onlar karşı 

‘bize geldi haa!, size geldi mi?’, şeklinde bir şeyler oldu mu? 

Çünkü bazıları yaptı yani biliyorum onu. 

-Fazla olmadı da yani bir başkasına gittiği zaman niye bize gelmiyor diye düşündüm. Yani.. 

-Peki, ne hissettin o zaman? Yani öğretmen acaba bize niye gelmiyor ki gitmediğimiz birkaç kişi 

oldu o arada. Şimdi defterlerinizi kurcalayayım, şimdi defterleriniz orada. Birkaç kişi olmuş, 

gözden kaçmış ya da o arada anneleri ya da babaları evde yoktu. Bir sebeple gidemediğimiz 

birkaç kişi oldu. Bunlardan biri de sen olabilirdin ama olmadı ne düşünüyorsun? 

-Sevindim yani geldiğiniz için. 

-Peki, bu ziyaretten sonra çalışmalarında değişiklikler oldu mu? Okul hayatında değişiklikler 

oldu mu? Derslerinde, ders düzeninde bir değişiklikler oldu mu? 

-Ya, aynı gibi, pek bir şey… 

-Kendine güven konusunda…? Kendine güveniyorsun her konuda değil mi? 

-Evet! 

Büşra’nın Dedesi 

-Peki! Hacı siz ne diyorsunuz. Daha önce bir öğretmeniniz 

ziyaret etti mi sizi ilkokuldaki öğretmenler gelmiştir öyle 

tahmin ediyorum. 

-Nereye, bize mi? Benim ziyaretime mi? 

-Sizin ziyaretinize, çocuklarla beraber sizin ziyaretinize.. 
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-Mümkün değil, zaten.. gelen olmadı. Gelmezler ki.. 

-Peki, ister miydiniz, yani öğretmenlerin sizi ziyaret etmesini? Çocuklarınızın şu anda bir sürü 

öğretmeni var. Aşağı yukarı on tane senin var, ona yakın dersiniz var. Ona yakın da 

öğretmeniniz var. Senin de vardır ona yakın. Onun da var.. yani şöyle haftada bir, bir tanesinin 

gelmesini ya da ayda bir, iki-üç tanesinin gelmesini arzu eder miydiniz? 

-İsteriz ama yok, öyle bir arzu yok, gelen yok.. 

-Peki, gelmelerinde neler istersiniz? Niçin geldiler size? Yani öğretmenler Kaynarca’dan 

kalkacaklar buraya gelecekler. Sizin için ya da çocuklar için bir şeyler değişir mi, sizce? 

-Tabi ki değişir, çocuğun durumunu anlatabilir. Ne durumda olacağını anlatır, biz de ona göre bir 

cevap veririz ona. 

-Sadece durumunu öğrenmek için? 

-Tabii.. 

-E, durumunu öğrenmek için okula da gelebilirsiniz ki siz evvelden geliyordunuz sık sık. 

-Geliyordum. 

-Şimdi gelmiyorsunuz ama.. 

-İsteyen yok… 

 

Mevcut Durum: Okullarımız veli fakiri. Çocuklar her gün okula gelip gidiyor. Birçoğu nereye, 

niçin gittiğini tam olarak açıklayamıyor. Öğrencilerimizin net bir hedefi yok. Tam olarak neyi 

istediklerini, ne olmak istediklerini bile anlatamıyorlar. Birçok velimizin bu durumdan ya haberi 

yok, ya da umursamıyorlar. Çocuklarını gönderdikleri okullara ve öğretmenlere karşı bir 

çekingenlik sürüp gidiyor. Okula gidip öğretmenleriyle birebir görüşme yapmaya velilerimizin 

büyük bir bölümünün cesareti yok. Okulun sınırları içine girip çocuklarının öğretmenlerine 

onların durumlarını sormaya, çocuklarının evdeki durumları hakkında bilgi vermeye pek çoğu ya 

cesaret edememekte ya da kendince yeterli zaman bulup ziyaret yapamamaktadır. Bu sahipsizlik 

içinde öğretmenler bir tarafta, veliler bir tarafta eğitim öğretim devam edip gidiyor. İdeal 

velilerimiz de yok değil. Hafta içinde belli aralıklarla okula gelenler, yolda alış verişte görüp de 

çocuğunun durumunu soranlar veya çocuğu hakkında bilgi verenler… Ama bunların sayıları 

öğrencilerin geneline göre çok az kalıyor. 

Eğitimciler olarak, veli-öğretmen-öğrenci diyaloglarının gelişmesi gerektiğini her zaman ve her 

yerde büyük bir cesaretle anlatmaktayız. Velilerimiz de bu diyalogların gerekliliğini her fırsatta 

ifade etmekteler. Ama bu iki kesim bir türlü bir araya gelip öğrenciler için ki; onlar bizim ve 

kendilerinin geleceğidirler, bu ülkenin gelecekteki yönetici, mühendis, avukat, memur, 
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öğretmen, işçi, çiftçi, bakan, başbakan hatta cumhurbaşkanıdırlar, bir araya gelip de verimli 

çalışmalarda bulunamamaktadırlar. 

Kaynarca bölgesinde süt inekçiliği oldukça yaygındır. Halk geçiminin bir kısmını sütçülükten 

elde etmektedir. Bu nedenle ineklerinin rahatsızlanması durumunda aynı saat içinde, en geç üç-

dört saat içinde bir veterinere danışmakta ya da veterineri ahırına getirtmektedir. Bunun için 

hiçbir masrafı düşünmemektedirler. Bu gayret sonucu meydana getirdikleri hayvanlarını, 

servetlerini bırakacakları çocuklarına aynı hassasiyeti göstermemektedirler. Bu da gösteriyor ki 

velilerimiz kısa vadedeki olaylara karşı duyarlıdır ve gerekli tedbiri almaktadır. Çocuklarının 

uzun bir zaman alan eğitimlerinin gerekliliğini ve hassasiyetini yeterince kavrayamamaktadır. 

Bunda velilerin bilinçsizliği yanında eğitimcilerin velileri bilgilendirmemesi de rol 

oynamaktadır. 

Karşılaşılan Sorunlar: Proje için velilerle yaptığımız ön görüşmelerde, velilerimizin tamamı bu 

çalışmanın çok yerinde olduğu ifade etti. Fakat kendilerine sorular yöneltildiğinde   

düşüncelerini aynı netlik ve akıcılıkla sunmakta zorlandılar.  Bazı velilerimiz de sorulara cevap 

verme yerine kendi sorunlarını dile getirme yoluna gittiler. 

Proje kapsamında elliye yakın veli-öğrenci ziyareti yapmayı düşünmüştük. Kendi sınıflarım 

dışında geçmişte ziyaret edilmiş öğrenci sayısının azlığı da bu proje için ziyaret edilen veli 

sayısını kısıtladı. 

Ev ziyaretlerinde ilçe merkezindeki öğrencilerin yanında daha çok köylerdeki öğrencilerin 

ziyaret edilmesi programa alındı. Bu da doğal olarak köylere gidiş dönüşlerde ulaşım 

sorunlarının olmasına neden. 

Projenin Kapsamı: Eğitim öğretimde istenen başarıya ulaşılmasındaki en önemli etkenlerden 

biri, okul-veli-öğrenci-öğretmen diyaloglarının çok iyi bir yapıda olmasıdır. Bu diyaloglar 

anaokulu, ilköğretim, lise hatta üniversitede bile sürekli canlı tutulmalıdır. Öğrenciler hangi 

eğitim basamağında olursa olsun yaşadıkları ortamlardan etkilenmişlerdir. Bu etkilenmenin 

olumlu olması eğitim öğretimde başarının artmasına neden olur. Başarının boyutu ne olursa 

olsun her eğitim basamağında istenmekte ve oluşumu için gayret gösterilmelidir. Bu bağlamda 

proje her eğitim basamağında uygulanmalıdır ve uygulanabilecek yapıdadır. 

Projenin Güçlü ve Zayıf Yönleri:  “ Bir Bardak Çay”  projesinin fikrini ortaya çıkaran etkenler 

daha önce yapmış olduğum ev ziyaretlerinin sonuçlarını hem o günlerde hem de bugünlerde 

görmemdir. Bu ziyaretleri 1999 – 2000 ve 2001- 2002 eğitim öğretim dönemlerinde dördüncü 

sınıfta alıp beşinci sınıftan altıncı sınıfa gönderdiğim öğrencilerde yaptım. Bugün ziyaret yapılan 

ilk grup öğrencilerim lise 2. sınıfta, ikinci grup öğrencilerim ilköğretim 8. sınıftadırlar. Bu 

öğrencilerle hala diyaloglar sürdürülmektedir.  
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Sınıf öğretmenini değiştiren veya okulumuzdan mezun olan diğer öğrencilerin bazıları okul 

önünden geçerken okula ve öğretmenlere karşı gösterdikleri ilgisiz, biraz da bilerek yapılan 

olumsuz hareketler ziyaret edilen öğrencilerde görülmemiştir. Hatta ev ziyaretleri yapan 

öğretmenler ziyaret edilmekte şu anki mevcut durumları hakkında bilgi vermektedirler. 

Ziyaret yapılan öğrencilerin diğer öğrencilere göre okul içinde ve okul dışında öğretmenlerine ve 

diğer öğrencilere karşı daha samimi yaklaşımlarda bulundukları, bazı öğretmen arkadaşların bu 

öğrencilerle teneffüslerde sohbet ettikleri görülmektedir. Nedeni sorulduğunda;  “Bu çocuklarda 

diğerlerinde olmayan bir samimiyet var. Onlarla konuşurken gerçekten konuşmayı arzu 

ettiklerini hissediyoruz. Ama diğer öğrencilerin bizimle konuşurken zaman geçirmek, bizi 

meşgul etmiş olmak, belki de biraz dalga geçmek amacında olduklarını anlıyoruz.” cevabını 

veriyorlar. 

Bir Bardak Çay projesini beraber hazırladığımız İngilizce öğretmenimiz Kenan AKARSLAN 

daha önce benim bu öğrencilerimin derslerine hiç girmedi. Öğrencileri proje kapsamında ziyaret 

ettikten sonra “ Çocuklar beni görünce selam veriyor. Halimi soruyorlar. Ne ilginç, bu çocuklar 

daha önce yanımdan geçer giderlerdi. Şimdi geçip gitmek bir yana ta uzaklardan seslenip 

benimle konuşmak istiyorlar. Hiç farkında da olmazdım. Ama şimdi sanki daha önce yıllardır 

görüşüyormuşuz gibi davranıyorlar. Niye daha önce ziyaret etmemişiz bu çocukları.” İfadelerini 

sık sık kullanmaktadır. 

Süreklilik: İnsanın var olduğu her devirde ve her yerde eğitim olmuştur ve olmaya da devam 

edecektir. Eğitimin sürekli geliştirilmesi toplumların gelişimi için esastır ve zaruridir. Eğitimini 

geliştirmeye gerekli gayreti göstermeyen toplumlar eninde sonunda başka toplumların 

egemenliği altına girmeye mahkumdurlar.  Bu mahkumiyet o toplumun yok olması demektir. 

Yarın tarih sahnesinden silinmeyi istemiyorsak bugünden başlayarak eğitimimizi mevcut 

toplumların eğitiminin en üstüne çıkarmayı hedef almalı ve bu konuda her türlü imkanlar 

seferber edilmelidir. 

Bir Bardak Çay projesinde belirtilen veli –öğrenci ziyaretleri mutlaka daha önceleri de 

düşünülmüş ve ferdi olsa da uygulamaya konulmuştur. Belki bu konuda daha geniş çalışmalar da  

yapılmıştır. Bizim çalışmamızda bizzat veli ve öğrencilerle görüşülmüş yıllar içinde uygulamaya 

devam edilmiş. Sonuçlar bizzat tarafımdan gözlemlenmiştir. Çalışmanın bir kısmı 

görüntülenmiştir. Bu nedenle bu çalışmamız bu konuda yapılacak daha detaylı ve daha kapsamlı 

gelecekteki çalışmalara  bir ışık olacağı kanısındayım. 

İzleme ve Değerlendirme: Çalışmalar düzenli bir plan doğrultusunda yapılmalı, kayıtları 

düzenli olarak tutulmalıdır. 

 20 



Ziyaretler birinci kademe için, sınıf öğretmeni ve varsa rehberlik öğretmeni yoksa ikinci bir 

öğretmenle yapılmalıdır. İkinci kademe ve ortaöğretimde şube sınıf öğretmenleri tarafından 

yapılmalıdır. Ziyaretler esnasında öğrenciyle ilgili dosyalar öğrenci evinde, öğrenci ve veli ile 

birlikte doldurulmalıdır. Ziyaretten önce öğrenci iyice gözlemlenmeli, olumsuz, hatta olumlu 

davranışları kaydedilmelidir. Ziyaretten sonra da yapılan gözlemler düzenli olarak 

kaydedilmelidir. Öğretmenlerin tayini veya değişimi halinde gerekli bilgilerle beraber tutulan 

dosyalar yeni öğretmene aktarılmalıdır, yapılan çalışmalar, gelinen noktalar ayrıntılarıyla 

belirtilmelidir.. Bu çalışmalar aynı zamanda okul arşivine kopyalanarak kaydedilmelidir. 

Bilgiler, rehberlik öğretmenlerine ve uzmanlarına zaman zaman aktarılmalı, karşılıklı 

değerlendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca yapılan ziyaret sayısı, ziyaretten önceki ve ziyaretten 

sonraki davranışlarda meydana gelen değişmeler milli eğitim müdürlüklerinde kayıt altına 

alınmalıdır. Kayıtlara göre ziyaretlerin arttırılması, ziyaret şeklindeki değişiklikler, ziyaretlerin 

kontrolü, ziyaretlerin desteklenmesi gibi konulara yön verilmelidir. 

Sonuç Göstergeleri: Öğrenci-veli –öğretmen görüşmeleri neticesinde;  

    Çağdaş eğitim anlayışında sadece öğretmen-öğrenci ikilisinin katılımıyla 

değil, öğretmen-öğrenci-aile üçlüsünün aktif katılımıyla daha verimli bir eğitim süreci 

oluşturulabileceği kabul edilir.  

    Toplumdaki bazı veliler, günlük işlerinin yoğunluğunu öne sürerek 

öğrenciyi ve öğretmeni okul ortamında ziyaret etmekte gevşek davranmaktadırlar. Buna rağmen 

öğrencilerinin, öğretmenleri ve eğitim konusunda söyledikleri olumsuz düşünceleri, ‘öğretmenler 

yaptıysa doğrudur, sen ne yaramazlık yapmışsındır kim bilir!’, şeklindeki yaklaşımlarla 

öğretmene tam destek verdiklerini öğrencilere hissettirmektedirler. Bu yaklaşım da öğrenciye 

bahane ve şikayet fırsatını kapatmakta ve onların eğitime odaklanmalarını sağlamaktadır. Bu 

informal olan bir veli-öğretmen bağlantısıdır. Bilgisayar çağında yaşadığımız şu dönemde 

öğrencilerimizin her alanda gelişmesi için artık öğrenci-veli-öğretmen ilişkilerinin belli bir 

program çerçevesinde formal olarak yapılması  gerekir. Temel amacı bunu gerçekleştirmek olan 

projemizde bir yıl, üç yıl ve beş yıl önceki veli-öğrenci ziyaretlerimizin bugüne yansıyan 

sonuçlarından veli-öğrenci ve öğretmenler bazındaki değerlendirmelerinden birkaçı şu 

şekildedir; 

   “Öğretmeni çocuktan şikâyetçi olsa velisi okula gidip öğretmeniyle görüşmüyor.  

Toplantıda veli çocuğunun durumunu söyleyemez ve öğretmeninden çocuğun şikâyeti varsa orda 

da öğretmeninden şikâyetçi olduğunu belirtemez. Ama bu şekil görüşmelerde size ayrıntılı bu 

şikâyetleri dile getirir bu şekilde sorunları izah eder, söyleyebilir.”, (Aziz KARADENİZ -Veli). 
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“…öğretmen ziyaret ettikten sonra çocukta bir gurur olur. Öğretmenin böyle, ne 

bileyim, onu okulda görmesini ister gibi bir duygu olur, çocukta o yüzden okula gitmek ister.” 

(Faruk KARADENİZ -Öğrenci). 

“…öğretmen arkadaş eve geldiği zaman… çocuk boş bırakılmadığını görüyor, 

boşa gidip gelmediğini görüyor. Yani velim olsun, öğretmenlerim olsun ‘benden bir şey 

beklediğinin bilinci’ne varıyor.” Mülazim BOYACI (Veli). 

“Şimdi Ramazan öğretmen eve geldiği zaman çok sevinçliydi çok heyecanlıydı 

o gün. Sevinçli yaşadı o gününü. İşte konuşmalar oldu, bitti, ‘anne’ dedi ‘gördün mü?’ dedi… 

ben bir bakıma bir baktım. Çamaşırlarını düzeltmiş, hepsini ayrı ayrı. Sonra kitaplarını böyle 

düzenli koymuş. Hayret ettim ya dedim bir gelişme var dedim bunda bu çocukta dedim ya! 

Dışardan geliyor, güzel. Ayakkabılarımı diyor düzelteyim diyor, ne bileyim yani çok iyi bir şey 

bir anlaşma bir düzleşme (düzelme) oldu. Sonra iletişimi… daha iyi bir kaynaşma, yani 

karşısında bir yabancıyla, gördüğü yabancı bir insana karşı yaklaşımı daha iyi bir yaklaşımdı.” 

(Ramazan AKSAKAL –öğrenci-’ın annesi. 

“Sizce öğretmen nedir yani, Cevdet Bey gelmeden önceki öğretmen tanımı nedir 

şimdiki öğretmen tanımı nedir?” 

“- Cevdet Beyle tanışmadan önce öğretmen sadece dersine girip dersini anlatan, 

öğrenci ister alsın almasın fark etmez o sadece konuyu anlatır. Ama şu andaki öğretmen 

kavramım; öğretmenin sadece derste değil de öğrencinin sosyal yaşantısını, ailevi durumunu... 

öğrenci hakkında daha çok bilgi edinen sadece dersiyle değil de onun ailesiyle her şeyiyle 

ilgilenen birisi olduğu…” Mesut YERLİKAYA (veli, Belma’nın abisi). 

“-Okul hayatımda öğretmenimi kendime daha yakın hissettim. Ailemde, bazen 

arkadaşlarıma anlatamadığım sorunlarımı anlattım. Başkasına danışamadığım şeyleri 

öğretmenimle paylaştım.” (Belma YERLİKAYA -öğrenci) 

“-Derslerine de çalışıyor. Çalışmadan olur mu? Ona göre sıkı sarıldılar, 

çalıştılar. Ya, sizin geldiğinizle gelmediğiniz farklı oluyor yani herhalde!” (Sema AYAZ’ın 

annesi) 

   “-Ona karşı daha saygı.., saygı zaten var her öğretmene karşı ama sevgin de 

çoğalıyor sonuçta. Ona karşı daha dikkatli oluyorsun. Hata yapmamaya çalışıyorsun. Derslerinde 

daha başarılı olmaya çalışıyorsun. En azından onun gözde öğrencisi olmaya çalışıyorsun.” 

(Derya ERBAŞ (öğrenci) 

   “Nihayetinde senin için geldiler buraya. Bu kadar yolu teptiler, geldiler. Ne 

hissettin? 
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   “-Direkt, sadece benim için uğraşıyorlarmış gibi, benle ilgileniyorlar ve benim 

okumamı istiyorlar gibi.” (Resul YOLCU -öğrenci) 

   “-‘Okumak istemiyorum’, diyor bana, annesine, babaannesine. Öyle 

söylüyormuş. Yani bu öğretmenler telefon ettiler, geleceğiz, deyince ben biraz bunun üzerine 

gittim o gün. Tamam, iki saat kadar, ‘tamam ben okuyacağım’ dedirtemedim çocuğa. Neyse o 

akşam geldiler.  Onun konuşması 10 dakika sürmemiştir. “Okuyacağım” dedi çocuk.” 

(Reşat YOLCU-veli, Resul’ün babası), 

    “-E, durumunu öğrenmek için okula da gelebilirsiniz ki siz evvelden 

geliyordunuz sık sık. 

   -Geliyordum. 

   -Şimdi gelmiyorsunuz ama.. 

   -İsteyen yok…”(Büşra’nın dedesi)  

   “Bu çocuklarda diğerlerinde olmayan bir samimiyet var. Onlarla konuşurken 

gerçekten konuşmayı arzu ettiklerini hissediyoruz. Ama diğer öğrencilerin bizimle konuşurken 

zaman geçirmek, bizi meşgul etmiş olmak, belki de biraz dalga geçmek amacında olduklarını 

anlıyoruz.” (Gökşen HÜR- Fen Bilgisi öğretmeni). 

   “ Çocuklar beni görünce selam veriyor. Halimi soruyorlar. Ne ilginç, bu 

çocuklar daha önce yanımdan geçer giderlerdi. Şimdi geçip gitmek bir yana ta uzaklardan 

seslenip benimle konuşma istiyorlar. Hiç farkında da olmazdım. Ama şimdi sanki daha önce 

yıllardır görüşüyormuşuz gibi davranıyorlar. Niye daha önce ziyaret etmemişiz bu çocukları.” 

(Kenan AKARSLAN-İngilizce öğretmeni). 

Faaliyetin Uygulanacağı Yer: Faaliyet, öğrencilerin yaşam alanlarının gözlemlenmesi, 

eğitimcilerin eğitim öğretim amacıyla her türlü çalışmayı yapabileceklerinin öğrenciler ve veliler 

tarafından bilinmesi, onların da ellerinden gelenleri yapmalarının gerekliliğinin kavranması  

amacıyla evlerinde gerçekleştirilmelidir.  

Zamanlama ve Maliyet: Ev ziyaretlerinin amacına ulaşabilmesi için sınırlı olmayan bir zaman 

dilimine ihtiyaç vardır.  Ziyaretlerin daha rahat olabilmesi için akşam saatlerinin seçilmesinde 

fayda var. Bu da mesainin dışında bir çalışma yapılması demektir. Ziyaretler velilerle 

görüşülerek iki tarafça uygun görülen zamanda yapılabilir. 

Öğrencilerin evleri okula farklı mesafededirler. Bazı evlere yaya, bazılarına ise araçla gitme 

zorunluluğu vardır. Bu konuda öğretmenlerin maddi olarak desteklenmesi gerekmektedir. 

Öğretmenleri mağdur etmemek için projenin uygulanması durumunda ek ücret ödenmesi ve bu 

ücretin belirlenmesinde yevmiye ve dolmuş ücretlerinin baz alınması uygundur. 
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Projenin masrafları okul aile birlikleri tarafından karşılanabileceği gibi milli eğitim 

müdürlükleri, ilçelerde kaymakamlıklar, illerde valilikler tarafından oluşturulacak ek bütçelerle 

de karşılanabilir. 

Bugün var olan ülkemizi yarın bugünün öğrencilerine bırakacağımızı, bırakmamız gerektiğini 

düşündüğümüz zaman bu proje için veya eğitimin geliştirilmesi için yapılacak diğer projeler için 

gerekli bütçenin ayrılmasının zorunluluğu ortaya çıkar. 

Faaliyetin Sorumluları: ‘Bir Bardak Çay’ projemiz anasınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencilerinin tamamında uygulanabilir. Uygulama alanının genişliği ve proje hedefinin önemi 

göz önüne alındığında bu faaliyetin büyük bir kontrol gerektirdiği ortaya çıkar. Bu nedenle 

sorumluluğun da paylaşılması gerekmektedir. Projenin uygulanma aşamasından sınıf 

öğretmenleri, şube sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler, okul-aile birliği sorumlu olmalıdır. 

Okul müdürü veya müdür yardımcısı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde şube müdürü 

projenin kontrolünden, takibinden, değerlendirilmesinden, finansal kaynak sağlanmasından 

sorumlu olurlar. 

Projenin Hedefleri: Yukarıdaki çalışmalarımızın hedefi; 

 Bireyleri toplumun bir parçası haline getirmek,  

Yardımlaşma duygusunu geliştirmek,  

Bireylerdeki aitlik duygusunu geliştirerek başarıyı arttırmaktır. 

 

 

 

 

  

   

Beraber içilen  ile 

birçok şey değişebilir. 
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Bu proje ile bizler (Kaynarca Merkez İ. Ö. Okulu sınıf öğretmeni Cevdet ŞEN, 

İngilizce öğretmeni Kenan AKARSLAN) eğitimin gelişmesi için bir şeyler yapmayı 

amaçladık. Bizler projede belirttiğimiz çalışmaları okulumuzda zaman zaman 

uygulamaktayız. Bu konuda farklı uygulama yapan öğretmenlerin, kendimizi 

geliştirmek için çalışmalarını bizimle paylaşmaları, proje ile ilgili eleştiri ve 

önerilerini aşağıdaki adres ve telefonlarımız aracılığıyla bize ulaştırmalarını rica 

ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevdet ŞEN: Merkez Mahallesi Kocapınar Caddesi No:31, D:4 

Kaynarca/SAKARYA 

    E-mail: malezcevdetsen@mynet.com 

    Tel: 0 536 426 26 91 

Kenan AKARSLAN: Merkez İlköğretim Okulu  

Kaynarca/SAKARYA 

    E-mail: kenanakarslan@hotmail.com 

Web: www.kenanakarslan.com 

Düşünceleriniz: 
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    Tel: 0 507 624 3993 (Yeni) 
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