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Projenin Alanı: Okullarda Fiziksel Donanımların Zenginleştirilmesi 

Projenin Adı: ‘Haydi, veliler okula!’ 

Projenin Amacı:Velilerin (Meslekleri Göz Önünde Bulundurularak) Okula Katkı 

Sağlaması 

 Projenin Hedefleri : Her veli para vermeksizin mesleki becerilerini kullanarak okula 

yardımda bulunabilir. Projenin ana hedefi tüm veliler ve hatta veli olmayan büyükleri eğitim-

öğretim sürecine,  onlara maddi yük getirmeden, katılmalarını sağlamaktır. 

 Mevcut Durum: İlçemiz coğrafi ve sosyal konumu itibariyle tarıma dayalı bir 

ekonomik düzen içindedir. Bu haliyle bağlı olduğumuz tarım ve sanayi ili Sakarya’daki 

faaliyetlerden ve imkânlardan yararlanamamaktadır. Bu durum ilçemiz eşrafı tarafından 

olumsuz bir durum olarak algılanmamaktadır. Bunun yansıması olarak çocuklarının eğitime 

olan ilgi ve istidatlarının farkına varamamaktadırlar. Kendilerinin ve çocuklarının hayat 

mücadelelerinde büyük yıkım ve aksamalara sebep verecek olan bu farkında olmayışı, sadece 

eğitim kurumlarındaki eğitimcilere bırakıp büyük bir umursamazlığa düşmüşlerdir.  

Zaman zaman eğitimi geliştirme amacıyla yapılan veli toplantılarına katılım sayısı 

beklenenden çok daha az olmaktadır. Toplantı sonrası okul dışında görülen velilere 

sorulduğunda “-Nasıl olsa, para istemek için çağırmışsınızdır. İstediğiniz parayı çocuklarla 

gönderirim. Okula gelip ne yapayım?”ifadeleri ile karşılaşmaktayız. İşte bu ve buna benzer 

yaklaşımlar, bizim çıkış noktamızı oluşturmuş ve bu projenin inşasına ivedilikle başlamamızı 

sağlamıştır. 

  Projenin Kapsamı: Haydi veliler okula projemizi ilk fikir olarak ortaya attığımız 

zaman sadece velilerimizi düşünüyorduk. Daha sonra velimiz olmayan meslek gruplarından 

insanlarla karşılaştık ve en az hedef kitlemiz kadar amacımız doğrultusunda bize faydalı 

olabileceklerini gördük. Bu da eğitim öğretime destek olabilecek okul çevresindeki potansiyellin 

ne kadar çok olduğunu göstermekte oysa eğitim yöneticileri bu potansiyelin çok azını 

kullanabilmektedir.  

Projenin temel fikrini duymadan önce eğitim için ne yapabileceğine dair hiçbir şeyi aklının 

ucundan bile geçirmemiş meslek gruplarından insanlar biraz düşündükten sonra aslında çok şey 

yapabileceklerinin farkına vardılar. Teferruatlı örnekler konu başlığı altında verilmiştir.  

Kısaca konu eğitim öğretim olunca her meslek grubundan insanlar bir katkıda bulunmak 

için gayret sarf etmek istiyorlar. Velilerin bu istekliliği projemizin kapsamını alabildiğince 

genişletiyor. 
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Projenin Konusu: Velilerin Kendi Becerileri Doğrultusunda Okula Yapabileceği 

Katkılar 

HAYDİ, VELİLER OKULA! 

 

Kenan AKARSLAN (proje ortağı): 

Projemizin başlığı ‘haydi, veliler okula!’. Velilere genel 

olarak sorulduğunda toplantılara neden gelmiyorsunuz 

diye, ‘nasıl olsa para isteyecekler, al çocuğum sen bu 

parayı götür diyorum, gelmiyorum, işim böylece 

hallolmuş işimden de geri kalmamış oluyorum’, diye cevap veriyorlar. Biz düşündük ki veliler 

okula sadece para vererek değil de başka şeylerle de katkıda bulunabilirler. Kendi meslekleri ve 

yetenekleri, becerileri doğrultusunda eğitime katkıda bulunabilirler… Kameramızı aldık bütün 

esnafları tek tek dolaştık, ‘siz cebinizden para çıkarmadan maddi kayba uğramadan neler 

yapabilirsiniz eğitim için?’ diye. Onları, aslında amacımız, okula çekmekti. Okulu, çocukları 

sadece öğretmenlere emanet etmelerini bırakıp, biraz da kendilerinin sahip çıkmalarını 

sağlamaktı. Amacımız, aslında, birçok esnafla görüşmek olsa da hem zamanımız hem de 

imkânlarımız on-on beş kadar esnafı dolaşmaya el verdi. Başladığımızdan itibaren fikirlerimiz 

bizim de çok gelişti, çok güzel fikirler ortaya çıktı. Biz bile şaşırdık aslında ortaya çıkan yeni 

fikirlerle. Daha birçok meslekle ilgili görüşülebilir. Yaklaşık 45.000 meslek olduğu 

hesaplanıyor. Her birinden ikişer üçer fikir çıksa yüz binlerce fikir ortaya çıkar ve eğitim 

inanılmaz geliştirilebilir. Beraber izleyelim ne gibi fikirler ortaya çıkmış: 

 

 Nejdet Dursun (fotoğrafçı): Ben Nejdet Dursun, fotoğrafçılık yapıyorum, işte… 

İlçede stüdyomuz var. Öğrencilerle birebir diyalog kurabiliriz, okula 

gidip okulda bir şeyler gösterebiliriz. Fotoğraflarla nasıl oynanır, 

nasıl işlem yapılır. Bunları anlatırız. Bize gereken yardımlar 

düştüğünde biz elimizden geldiğince seve seve yardım ederiz. 

 

Sezgin Kardaş (kasap/lokantacı): Benim adım Sezgin Kardaş. Kaynarca’da esnaflık 

yapıyorum. Kasap ve lokanta çalıştırıyorum. Kaynarca’da ilköğretim 

okulunda ücretsiz, dükkânda kullanılacak iç organları ve kemiklerin 
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deney amaçlı fen öğretmenlerimize yardımcı olabiliriz. İşlediğimiz hayvanların kemiklerini 

çöpe atmaktayız. Bunları da fen dersinde çalışan öğretmenlerimize deney amaçlı ücretsiz 

verebiliriz. Mesleğimle ilgili şu an öğrencilerimize yardımcı oluruz. Öğretmek amaçlı gelip 

görebilirler. Buradaki parçaladığımız büyük baş hayvanın, antrigot, bonfile, biftek ve kaburga… 

neresinde kaburga kısmı kıymalık mesela, but kısmı nasıl işleniyor o şekilde çekim 

yapabilirsiniz. Gene öğrencilerle beraber gelebilirsiniz. 

 

Niyazi Solmaz (emekli/kırtasiyeci): İsmim Niyazi Solmaz. Ben 30 yıl fiilen öğretmenlik 

yaptıktan sonra emekli oldum.  

İşte, çocuklardan fazla uzak kalmamak için gene 

kırtasiyeciliği tercih ettim. Amacım gene çocuklarla iç içe olmak. 

Amacım her zaman çevreye insanlara bilhassa çocuklara yardımcı 

olmak. Bunun içinde bu konudaki düşüncelerimi sormanız bana göre iyi oldu. Hiç olmazsa her 

zaman aklımda olan bir şeyi söyleyeyim: Benim olsun diğer kırtasiyecilerin olsun... Yani ‘tapan 

mal’ derler bunlara, elinde kalan, satılamayan veya ufak tefek hatası olan malzemeler 

bulunuyor. Bunları çocuklara bilhassa dar gelirli çocuklara verebiliriz. Bunlar defter olabilir, 

boya olabilir, kalem olabilir, çanta olabilir. Yani ben size şunu söyleyeyim ki şu anda ben bu 

tür, elimde, dükkânımda böyle bir araştırma yapıp da bunları çıkarsam piyasaya belki de bir-iki 

poşet bu şekilde verilebilir şu anda. Çocukların işine yarayacak şeyler var. Haa! Zaman zaman 

bunları gariban çocuklara veriyoruz, vermiyor da değiliz ama tabii kimin gariban, kimin gariban 

değil.. bunu da iyi bilmediğimiz için pek çoğu şu anda dükkânlarımızda saklı. Ben öyle tahmin 

ediyorum ki diğer arkadaşlarda da vardır.  

Bütün kırtasiyelerde hemen hemen fotokopi kâğıdı yanlış çekiliyor, şu oluyor, bu 

oluyor... O kâğıt… atılıyor biz atıyoruz. Bu atılacağı yerde yine çocuklar okulda iş eğitimi 

dersinde bunları kullanabilirler. Bunun yanında şu da olabiliyor bakın: bazı kitaplar var talim 

terbiyeden, okuma süresi geçmiş olabiliyor fakat bunların içinde öğrencilere parasız 

ulaştırılabilecek, yeniden istifade edilebilecek kitaplar var. Yani şimdi talim terbiyedeki verdiği 

süre bitmiştir kitaba ama bunu öğrenci alıp da parasız alacağı için o süre önemli değil. Bu tür 

kitaplar var tabii bunu ders kitapları olarak kastediyorum çünkü ders kitabı dışındaki kitaplar 

sakıncalı olabilir. Ama ders kitabı olanlar bunlardan yararlanılabilir… 

 Kiralık kitap hatta CD de verdim ben buradan kiralık. Yani, baktım çocuklar alamıyor 

napalım dedik işte CD örneğin beş milyon lira ise dedik ya 500.000 lira veya bir milyon lira 

veriyor çocuk gidiyor tekrar getiriyor bize teslim ediyor. Bu yolu da seçtik. Gene olabilir yani 

bazı şeyler kiralık verilebilir. Tek yanı çocukların bundan istifade etmesi...  
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Bir öğrenci gelip de işte hocam ben şu kitabı istiyorum dediği zaman gerçekten onları 

biz.. ben üşenmiyorum tek tek arıyorum... getiriyorum ve şöyle bunu öğrencilere de söylüyorum 

zaten inanın perakendeden alıyorum üzerinde kaç paraysa o fiyata göre veriyorum çünkü ben de 

öyle alıyorum. Perakendeci bize kar vermez. Yani hiç kar etmediğim halde giderim tek tek arar 

o kitabı bulurum. Yine bu tür kitaplar olursa biz bulur getiririz yani, temin ederiz. Öyle yani 

benim düşüncem şu anda bu… 

 

Mehmet Çelebi (pastaneci): Ben Mehmet Çelebi. Pastanecilik yapıyorum. İmalatçıyım. 

Kendim yapıp, kendim satıyorum. İşte öğrencilerle eğitime katkıda 

bulunabiliriz yani. Öğrencileri ikişer üçer grup şeklinde alır öğretiriz, 

işte, dondurma nasıl yapılır, pasta nasıl yapılır, poğaça nasıl yapılır… 

Esnaflık nedir, ticaret nedir, temizlik nasıldır, müşteriye hizmet nasıl, 

o tür konularda yardımcı oluruz. Uygun olduğu zaman, pastanede onar kişi onbeş kişi işte, 

oturup sohbet edebilir, konuşabilir. Yaptığımız bu imalattan mesela satılmadığı gün onu o 

öğrencilere o türlü değerlendirebiliriz yani… 

  Kenan AKARSLAN (proje ortağı): ..Ziyan olmasın.. 

 Mehmet Çelebi (pastaneci): …ziyan olmadan tabii ki. Öğrencilerle beraber yaptığımız malı hem 

öyle değerlendirmiş oluruz. Mesela gelen velilerin Cuma günleri mi toplantınız oluyor, 

bilmiyorum artık sizin belirli günleriniz vardır. Biz de mesela Perşembe gününden hazırlık 

yaparız. Cuma günü onu velilere sunabiliriz. Öyle bir katkımız olur. 

 

  Olcay Ceylan (orman mühendisi): Ben Olcay Ceylan. Orman mühendisiyim. Eee, 

Kaynarca’da Baytarım adı altında bir firmamız var burada 

yaptığımız işler tarım, hayvancılık, bilgisayar… Bu konular 

hakkında merkez ilköğretim okulundaki öğrencilerimize eğitim 

verilmesi gerektiğinde her türlü desteği vereceğimizi, hocalarımıza 

bu konuyla ilgili bilgi ve belgelerimiz varsa elimizde onları temin edeceğimizi… yani 

öğrencilerimiz için her türlü fedakarlıkta aranızdayız diyoruz. 

 

Sabahattin Erbatur (lokantacı): Sabahattin Erbatur Kaynarca’lıyım. 15 yıldır 

lokantacıyım, 15 yıldır muhtarım. Geçen günler sayın hocam geldi. 

Çorba falan istedi biz onları yaptık. Kaynattık. Bunları yine devam 

ettiriyorum. Hocam… tekrar ederse biz bunları yaparız. Artı, 

işyerimizde toplantı, böyle kurs gibi çocuklara yemek tarifi 
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verebiliriz. Günün belli saatlerinde… aşçılık kursu gibi çocuklara… nasıl aşçı olunur onları tarif 

ederiz. 

 Yüksel Erdoğan (veteriner hekim): Veteriner hekim Yüksel Erdoğan. Yaklaşık onbeş-

onaltı yıldır bu işi serbest olarak yapmaktayım. Veteriner hekimlik ve 

hayvancılıkla ilgili okula, eğitime katkı olarak yapabileceğimiz 

faaliyetler içerisinde ilk olarak aklımıza gelen: bize ilaç firmalarının, 

ecza depolarının, tarım bakanlığının ve değişik resmi kurumlardan 

mesleğimizle,  

 

hayvancılıkla ilgili gelen broşürleri eğitim seviyesi ilkokula hitap edecek şekilde 

öğrencilere hitap edecek şekildeki broşürleri, afişleri rahatlıkla sizlere ulaştırıp onların 

faydalanmasına imkân sağlayabiliriz. Şu an arka fonda görünen afiş gündemde olan kuş gribi ile 

ilgili afiş, elimizde birkaç tane daha var. Bunları anında aktarmayı düşünüyoruz. Onun haricinde 

yine ikinci madde olarak düşünebileceğimiz okulda öğrencilere verilen tarım derslerinde 

bilirkişi, uzman kişi olarak hayvancılıkla ilgili program yaparak öğrencilerin eğitimine seminer 

şeklinde katkıda bulunabiliriz. Veteriner hekimlik mesleğine karşı ilgi duyan öğrencilerin 

meraklarını gidermek ve bilgilendirmek için mesleği tanıtım konusunda gerekli ön bilgileri 

öğrencilere verebiliriz. Yine okulda ve evde evcil hayvan beslemek isteyen öğrencilere karşı 

teknik bilgi, ön bilgi ve bu tür ilmi bilgiler verip onların bu konuda faydalanmasını sağlarız. 

 

 Ali Osman Top (öğrenci velisi): Efendim.. bir öğrenci velisi olarak ismim Ali Osman 

Top, Merkez ilköğretimde öğrencilerim var. Okulumuzun bu şekildeki 

bir faaliyetine katkı amacıyla, evimde bir adet akvaryum var, bu 

hususta, bu akvaryumu okulumuzun hizmetine verebiliriz. Gerekirse 

içinde şu an balık yok ama başka bir yerden balıkları temin edebiliriz. 

Bu arada diğer hayvanlarla ilgili, kuşlarla ilgili ya da kümes hayvanlarıyla ilgili bilgi vermek de 

mümkündür. Yeter ki öğrencilerimiz, çocuklarımız bir takım şeylerden faydalansınlar, bilgi 

sahibi olsunlar. Bu konuda elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Siz saygı değer 

öğretmenlerimiz bu konuda ön ayak olunuz. Biz de elimizden geleni yapmak durumundayız şu 

an… teşekkür ederim. 

 

 Cavit Batıhan (marangoz): Merhaba iyi günler, ben Cavit Batıhan. Burada marangoz 

olarak çalışmaktayım. Merkez ilköğretim okulunda iki tane öğrencim 

var. Kızlarım var. Öğrencilere iş eğitiminde kullanmak amacıyla 
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buradan takoz parçaları… ve aynı zamanda müzisyenlik de yapıyorum hobi olarak. Her türlü 

yardımcı olmaya çalışacağım..inşallah...sene sonu müsamerelerinde de yine yardımcı olmaya 

çalışacağım, elimizden geldiği neticede.  

 

 Erkan Akbaş (kuruyemişçi):Ben, Sakarya Kaynarca’dan 

Erkan Akbaş. Kuruyemişçiyim. Dükkânımda bulunan mamullerden 

okulda öğrenim gören öğrencilere elimden geldiği kadar geliş fiyatına 

hesaplı mal veriyorum, bundan sonra da vermeye devam edeceğim. 

Benim de iki oğlum Zübeyir ve Furkan Akbaş okulda öğrenim 

görmektedir. Elimden gelen yardımı yapmaya kararlıyım. 

  

Aziz Çelebi ( berber): Şimdi şöyle bir durum var. Ben, Aziz 

Çelebi. Kaynarca merkezinde 32 senedir berberlik yapmaktayım. 

Aynı zamanda `89’dan beri Merkez Mahalle muhtarlığını 

yapmaktayım. Okullar için her zaman için maddi ve manevi 

bakımdan yardımcı olmuşumdur ve halen de oluyorum. Fakir, maddi durumu zayıf olan 

ailelerin çocuklarını traş etmekteyim ve hala da ediyorum. Okul sonu müsamerelerde yine 

talebelere her maddi manevi katkılarda bulunmaktayım. Yine de bulunacağıma inanıyorum 

yani… bu işi zevkle de yapıyorum. Berberlikteki ihtiyaçların hangisi olursa olsun gereken 

ihtiyaçlara yardım edeceğim. Ve yine okul sezonu sene sonundaki müsamerelerde fakir durumu 

zayıf olan ailelerin çocuklarının saçlarını düzelteceğim ve ne gerekiyorsa elimden gelen yardımı 

yapacağım 

 

 İbrahim Cengiz (terzi): İbrahim Cengiz. İlçe merkezinde oturuyorum, terzilik 

mesleğiyle uğraşıyorum. Okulumuzla ilgili, ilköğretim okullarıyla 

ilgili bizim mesleğimizden okullarımıza nasıl yardım edebiliriz 

açısından bir soru soruldu, bu sorunun karşılığı olarak ben arkadaşlara 

burada mesleğimizle ilgili kesimlerimizden yani kestiğimiz işlerden 

artan parçalardan anasınıfı öğretmeni arkadaşlar geldiler. Bana işte.. böyle böyle.. değişik 

renklerden, desenlerden kumaş bulabilir miyiz diye söylediler. Ben de sizin için biriktiririm diye 

söyledim. Biriktirdim verdim kendilerine. Birkaç defa geldiler ve okullar kapana kadar da 

geleceğini söylediler. Ben dolayısıyla yakıyordum parçaları, çünkü kullanım alanı yoktu. 

Parçaları yakmıyorum şu anda biriktiriyorum. Anasınıfı öğretmeni olan arkadaşlara veriyorum. 

Tabi bu, bir üst sınıflar için de uyarlanabilir. Bunlar içinde müsait olan parçalarımız var. Daha 
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başka düz renk olan parçalarımız var. Onları hoca arkadaşlar almıyorlar. Onları da biz bir üst 

sınıftaki arkadaşlar için, mesela Barbie bebek gibi bir proje geliştirilirse ona yardımcı olabilirim. 

Bu parçaları değerlendirebilirim hatta buradaki diğer terzi arkadaşlardan da toplayıp verebilirim. 

Eee.. başka herhangi bir talepte bulunulduğunda bu talepleri karşılamaya hazırım. Yani istenilen 

her şeyi okulum için, okulumuz için, okullarımız için istediğiniz her şeyi benim mesleğim 

açısından ne gibi gereksinim oluyorsa onları yerine getirmeye hazırım… biz buradaki, ilçemizde 

bulunan okulların her türlü folklorik kıyafetlerini dikebiliyoruz. Yani başka yerlere gidip de 

bunları aramanıza gerek yok. Yeter ki bize örnekleri getirilsin. Örneklerini biz görebilelim. Biz 

örnekleri mukabilinde Ağrı olsun, Muş olsun, Karadeniz yöresi halk oyunları olsun, İç Anadolu 

olsun, nere olursa olsun yani biz yeter ki örneğini görelim, ona göre dikebiliriz. Hatta 

Sakarya’nın da böyle bir talebini karşılayabiliriz. Okullarımızın folklorik kıyafetleri açısından. 

geçen seneki 3 Mayıs Kaynarca’nın kurtuluşu için istenilen okulların folklorik kıyafetlerini ben 

diktim. Belki öğretmen arkadaşlar biliyorlardır. Yani o tür gereksinimleri de karşılayabilirim. 

 Hatta okulun yapacağı müsamerelerde palyaço kıyafetleri olabilir, diğer kıyafetler 

olabilir.. önemli olan benim örneğini görmüş olmam. Yani örneğini gördükten sonra her türlü 

her şeyi hallederiz… 

 

İlkay Aksel (diş hekimi): Adım İlkay Aksel, diş hekimiyim, Kaynarca’da çalışıyorum. 

Muayenehanede çalışıyorum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. 

Kendim de Kaynarcalıyım. Evet… (Neler yapabiliriz sizce..) Ben 

çocuklarla ilgili bize gelen, her ay gelen dergilerimiz var, o 

dergilerden verebilirim kütüphanelerine. Çocuklara nasıl diş 

fırçalanması gerektiğini anlatabiliriz. Bir de bu meslekle ilgili zorlukları, kolaylıkları, 

avantajları, yani seçerlerse iş imkânları nasıl olur. Onlardan bahsedip bilgi verebiliriz. Ve bu 

bence bayağı bir yararlı olur.  

 

Ahmet Karal (ziraat odası başkâtibi): ismim Ahmet Karal. Ziraat odası başkâtibi olarak 

görev yapıyorum. 10 yıldan beri aşağı yukarı bu görevin içindeyim. 

Böyle bir çalışma yaptığınızdan dolayı sizlere de teşekkür ederiz bu 

arada. Çocukları bilgilendirme yönünden, velileri okula çekme 

yönünden iyi bir çalışma, güzel bir çalışma… bize mesleğimizle veya 

sattığımız ürünlerle ağaçlandırma olsun, ziraat olsun, bu konuyla ilgili elimizden gelen her türlü 

yardım yapabiliriz. Bunların başında mesleğin tanıtımı, çocukların, Kaynarcamızın çiftçilikle 

ilgili bir bölge olduğundan dolayı bu konularda bilgilendirmesi bulundukları okula 
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ağaçlandırma yapılması bahçesinin düzenlenmesi, bu konularla ilgili küçük kitapçıklar, 

broşürler çocukları bu konulara hem bakımı olsun, hem bu konuya eğiltmek için broşürler 

yapabiliriz. Kitapçıklar dağıtabiliriz. 

 

Ferit Ertürk (hazır giyim/tuhafiye) ben Kaynarca doğumlu, 1962. Ferit Ertürk. 

Konfeksiyon üzerine dükkânım var. Sizlere nasıl bir yardım 

yapabilirim! Kullanmadığımız düğmeleri ya da kullanmadığımız 

parça kumaşları verebiliriz. Artı; masa, sandalye okulda kullanılan, 

kullanılmak üzere örtüleri indirimli şekilde sizlere verebiliriz. Bir de 

tezgâhtarlık nasıl yapılır, onu öğrencilere gösteririz. Başka bilemeyeceğim yani başka ne 

yapabiliriz? 

  

Cevdet Şen (proje ortağı): Bu kadar! 

 

Türkan Öner (elektrikçi): Adım Türkan Öner. Kulaklı Köyü 

muhtarıyım. Aynı zamanda Kaynarca merkezinde elektrikçi olarak şu 

anda iş yerime devam etmekteyim. Merkez İlkokulunda elektriği 

zamanında zaten kendim bizzat ben yapmıştım tesisatını. Bunun 

yanında Merkez İlkokulunda veyahut da diğer ilkokullarda arıza olduğunda bizzat ben kendim 

gidip arızaları yapabiliyorum. Ve yapmaktayım da şu anda. Bir de izci gecelerinde, okulun 

düzenlediği eğlencelerde, çocukların bayramlarında, bu gibi şeylerde ışıklandırma ve ses düzeni 

gibi tesisatları kurma işini ben yapıyordum. Bundan sonra da inşallah yine bizi münasip 

görürlerse yine de elimizden geldiği kadar tesisat kurmada olsun, ışıklandırmada olsun, okulun 

elektrik arızalarında, okulun herhangi bir işinde yani elektrikle ilgili olan bütün işlerinde 

yapmaya ben hazırım. Tabii ki okulumuzun ileri gelenleri, müdürleri, öğretmenleri razı… yahut 

da bize münasip görürlerse… 

 

 Tuncay Aydın (kaynarca belediye başkanı): ...eğitime ne yapsak az. Belediyemiz olarak, 

belediye imkânları çerçevesinde ne aklınıza geliyorsa biz hep varız. 

Siz değerli öğretmenlerimiz bize fikir üretin, fikir getirin biz eğitime 

birinci öncelikle destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Sadece 

çocukları dört yaşından itibaren veya beş yaşından itibaren 

anaokuluna göndermekle, üniversitelerde okutmakla insanı eğitemeyiz. Eğitim olarak ne 

isterseniz, işte çocukların hangi türden gelişimini sağlamak isterseniz.. tiyatrolar organize edin 
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biz gereğini yapalım. Efendim, paneller hazırlayın biz gereğini yapalım. Bizim en büyük 

handikabımız velilerimizin okula gitme alışkanlığı yok. Velilerimizi eğitmemiz lazım. Velilere 

sadece, işte, okul-aile birliğinin yardım kampanyalarının (kaynağı) olarak algılanmamalı.   

 Şu anda Kaynarca’da veya Türkiye genelinde, bizim en büyük handikabımız bu, e! 

veliyi okula çağırıyorlarsa ‘oğlum, sor bakalım öğretmenine, kaç lira lazım...mışı bırakmamız 

lazım. Ne yapmamız lazım! Gidip okulun sorunlarıyla yakından ilgilenmemiz lazım. O bizim 

kendi işimizden de önemli, yaptığımız işten de önemli, para kazandığımız işten daha önemli. 

Çünkü vatandaş olarak okuluna sahip çıkarsa, öğrencisine sahip çıkarsa, eğitimcisine sahip 

çıkarsa onların eğitilecek çocuklara daha fazla şey vereceğine inanıyorum. O yüzden elimizden 

geldiğince gereğini yapacağız. İnşallah bir vakıf kurmayı düşünüyoruz. Vakıf sadece eğitime ve 

sağlığa ağırlık verecek. Okuyamayan insanları okutacak, muayene olamayan insanları muayene 

ettirecek. Ameliyat olamayan insanları ameliyat ettirecek. 2007’de de zaten o vakfın çalıştığını 

siz eğitimciler olarak göreceksiniz. Bu sadece eğitilen için değil, okuyamayan çocuk için değil, 

öğretmenlerin de sorunları var. Onların sorunlarıyla alakalı da maddi manevi her türlü desteği 

verecek şekilde, talimatı o yönde verdim. Belediye başkanlığı, ben belediye başkanı olarak 

eğitimcilerin, eğitim alanının hizmetkârı konumundayız. Bunu bilmemiz lazım tüm belediye 

başkanları. Ve birinci önceliğimiz eğitim olmalı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ne 

sıkıntılarınız olursa olsun gelin, çözeceğimiz olur, çözemeyeceğimiz olur.. Çözemiyorsak üstüne 

gideriz. Ama en azından paylaşırız sorumluluğu. O bile yeterli olur bazı zamanlar. Eğer 

halledemiyorsak..  

Üzerine basa basa söylüyorum: eğitime nasıl katkı sağlayacağımızı ilk önce 

eğitimcilerimizin sorunlarını gidererek, onları paylaşarak buluruz diye inanıyorum. Teşekkür 

ederim. 

 Karşılaşılan Sorunlar: Bu çalışmamız boyunca küçük bile olsa değişik sorunlarla 

karşılaştık.  

  

 1)  Sahip oldukları yetenek ve meslekleri ile eğitime nasıl bir katkı 

sağlayacaklarını tam olarak bilememeleridir. 

 2)  Yapılan ikili görüşmelerde bazı velilerin rahat hareket etmelerine karşılık, bu 

görüşmelerin değişik araçların yardımıyla üçüncü şahıslara aktarılmasına karşı olumsuz 

tavır sergilemeleri söz konusu olmuştur. 

  3)  Projeyi oluşturmak için yaptığımız kamera çekimlerinde bazı veliler oldukça 

çekingen tavırlar sergilemiştir. 
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 Projenin Kaynağı:   

Proje, uygulama aşamasında herhangi bir maddi yük oluşturmamaktadır. Projenin yürütülmesi 

fiziksel anlamda tamamen velilerin mesleki ve kişisel beceri ve yeteneklerine dayanmaktadır.

  

  Zamanlama ve Maliyet: Veliler istedikleri zaman eğitimi ve öğretimi engellememek 

şartıyla, yönetimin ve öğretmenlerin de görüşleri doğrultusunda okula ya da eksiğin giderileceği 

yere gelip katkıda bulunabilirler. Proje okullara ve devlete hiçbir yük getirmemektedir. Özellikle 

velilere de maddi yük getirmemekle birlikte onların kendi yetenekleri ve becerilerini kullanarak 

katkı sağlamanın manevi mutluluğunu hissetmelerini sağlayacaktır. 

 Faaliyetin Sorumluları: Proje, eğitim-öğretimin yanı sıra okul ve çevresinin fiziksel 

gereksinimlerini gidermeye yönelik olduğundan proje sorumluları veliler, öğretmenler ve 

bilhassa okul yöneticileridir. Okul yöneticileri öncelikli sorunların çözümü için ihtiyaç duyulan 

mesleki alanda faaliyet gösteren velileri öğretmenlerle işbirliği içinde belirleyecek ve en kısa 

zamanda çözüm/ler için harekete geçilmesini sağlayacaktır. 

 

 Projenin Güçlü-Zayıf Yönleri ve Süreklilik: 

Projenin uygulaması tamamen velilere ve esnaflara dayandığından, onları organize etme 

sürecinde aksaklıklar yaşanabilir. Örneğin, kendi meslekleri doğrultusunda kendi plan ve 

programları olacağından istenen zamanda okulda belirlenen sorunlara müdahale 

edemeyebilirler. 

Ancak okulun yapılacak çalışmalar için ek ödenek ayırmayacak olması projenin kısa süreli 

aksaklıkları önemsiz kılmaktadır. Uygulama esnasında velilerde, eğitim öğretime faydalı 

olmanın verdiği mutluluk; aksaklıkların çevre imkanlarıyla halledilmesinden dolayı okul 

yöneticilerinde rahatlama ve çevreye karşı bir güven ve birlik olma duygusu; öğrencilerde aile 

bireylerinin okula yardım ettiklerini görmelerinden dolayı okula karşı bir sıcaklık, topluma 

yararlı olma istekliliği, aileye karşı ayrı bir saygınlık; öğretmenlerde velilerine ve bağlantılı 

olarak öğrencilerine karşı bir hizmet verme şevkinde artış meydana gelebilecektir. 

Okulun ve dolayısıyla kendi sorununun toplumca sahiplenildiğini gören çocuk, olgunluk 

çağlarında aynı şekilde, yaşadığı sosyal çevrenin her türlü sıkıntısının çözümüne katılmada hiç 

tereddüt göstermeyecektir. Bu da çocuğun sosyalleşme sürecini hızlandıracaktır. Dolayısıyla 

okul-veli-öğrenci işbirliği nesilden nesile aktarılarak sürecektir. 
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  İzleme ve Değerlendirme: Temelde öğrencilerle başlayarak sorunlar (ihtiyaçlar) 

sırasıyla öğretmenler ve yöneticilerce belirlenip bir liste haline getirilip bu sorunların 

aşılmasında gerekecek meslek grupları belirlenebilir.  Okul yönetimi daha sonra ilgili meslek 

grubundan velileri belirler ve onlardan taleplerde bulunur. Yapılan katkıları yazılı olarak izleme 

ve değerlendirme amacıyla da veli teşekkür formu kullanılabilir. Bu sayede hangi velinin neyi, 

ne zaman ve nereye yapmak istediği yetkililerce kontrol ve takip edilebilir. Ayrıca velilerin 

yaptıkları mesleki katkılar için bültenler hazırlanıp halka açıklanabilir. Böylece veliler daha 

fazla katkı için teşvik edilmiş olur. 

 

  Sonuç Göstergeleri: Anayasamıza göre ilköğretim zorunlu ve ücretsizdir. Devlet 

eğitim konusunda elinden gelen her şeyi yapabilmektedir. Ancak işler yazışmalarla 

yürütüldüğünden çok miktarda zaman harcanmaktadır. Eğitim ve öğretimde zaman harcamak 

gibi bir seçenek yoktur. Eğitimde çıkan aksaklıklardan dolayı onu duraklatma, erteleme 

imkânları da yoktur. Bu nedenle ortaya çıkacak aksaklıkların okul idaresinin çevre esnafı ile 

olan diyalogları sonucu bir şekilde giderilmesi gerekir. Bazı okulların çevre ve kendi imkânları 

gelişmiş olabilir, ekonomik sorunları olmayabilir. Bunlar işlerini parayla rahatlıkla 

yaptırabilirler. Ama birçok okulumuzun hiçbir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Bu okulların 

tamiri, bakımı, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi için okul idaresinin devletten gelecek yardımları 

beklemekten başka çıkar yolu yoktur. Oysa bu proje kapsamında ziyaret ettiğimiz esnaflarımız 

eğitim öğretime, okullara hiçbir masrafa girmeden çok büyük yardımlar yapabileceklerini fark 

ettiler. Bu proje de durumu yetersiz olan okulların aslında başka çıkış yollarının da olduğunu 

göstermektedir. 

Esnaflar, kendilerinin üretimleri esnasında işe yaramaz olarak gördükleri birçok öğenin eğitimde 

işe yarayabileceğini düşünmediklerinden okullara yönelik, bu öğelerle ilgili yeniden 

değerlendirilebilirlik açısından hiçbir girişimde bulunma gereği duymamışlardır. Örneğin;  

Marangoz; yaktığı takozların iş eğitimi derslerinde, 

Terzi; attığı ve yaktığı küçük bez parçalarının iş eğitimi, görsel sanatlar ve fen bilgisi 

derslerinde, 

Dişçi; meslekle ilgili okuduğu dergilerin meslek tanıtımında (ayrıca diğer melek grupları da 

olmak üzere), 

Fotoğrafçı; çekilen fotoğrafların ödev hazırlıklarında, 

Kasap; hep attığı kemik ve et parçalarının fen bilgisi deneylerinde, 

Veteriner; bilgisinin çocukların hayvan sevgisini geliştirilmesinde kullanılabileceğinin, 
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Elektrikçi; okuldaki küçük tamiratları ve okul gecelerinde aydınlatma işlerini 

halledebileceğinin, 

Ziraat Mühendisi okul bahçesinin gelişimi için gerekli çalışmalar yapabileceğinin, 

Kırtasiyeciler; atılacak kâğıtların eskimiş kitapların, noksan olan boya malzemeleri gibi şeyleri 

ihtiyacı olan çocuklara verebileceklerinin, 

Diğer meslek gruplarının da buna benzer kendi meslekleri ile ilgili direkt olarak hiçbir masraf 

yapmadan eğitime küçük yardımlarla büyük hizmetlerde bulunabileceklerinin farkına vardılar. 
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 Bu proje ile bizler (Kaynarca Merkez İ. Ö. Okulu sınıf öğretmenleri Cevdet ŞEN 

ve Feyaz AKCA, İngilizce öğretmenleri Kenan AKARSLAN ve Mithat DEVECİOĞLU 

) 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 , Tel: 0 507 624 39 93 (Güncel numara) 

www.kenanakarslan.com 

Feyaz AKCA: Merkez İlköğretim Okulu, Kaynarca/SAKARYA, E-mail: 

feyazakca@mynet.com , Tel: 0 505 643 46 57 (öğretmen hattı) 

Düşünceleriniz: 
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Mithat DEVECİOĞLU: Merkez İlköğretim Okulu, Kaynarca/SAKARYA, Tel: 0 505 

329 96 69.  
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