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1. Giriş: Proje Konusu Hakkında Kısa Bilgi
Sanat Köy’de Projesi, TÜBĠTAK tarafından desteklenen bir sosyal sorumluluk
projesidir. Proje Arnavutköy Ġlçesi’nde bulunan Deliklikaya Ġlkokulu’nda sanat
eğitimi konusunda farkındalık yaratmak, sanatın ve sanat eserlerinin
özelliklerinin tanınması, sanatın öğrenmeye, eğitime faydalarının olumlu
etkisinden

faydalanmak

amacıyla

geliĢtirilmiĢtir.

Projenin

içeriğine

gelindiğinde öğrencilere kartonpiyer alçı kullanılarak slikon alçı kalıpları ve su
bazlı akrilik boyalar ile birlikte sanatsal bir çalıĢma ortamı oluĢturulmuĢ;
yapılan alçılar hayali bir çizgi ile ikiye bölünmüĢ ve öğrencilerden bir heykeli
iki kiĢinin boyaması istenmiĢtir. Bu sayede bir heykelcik üzerinde iki farklı
hayal gücü geliĢtirilmiĢtir. Otuz öğrenciden oluĢan sınıf mevcudu her iki
öğrenciye iki heykelcik düĢecek Ģekilde programlanmıĢtır. Çocukların yapmıĢ
olduğu bu aktivite ‘’Bir Tamın Ġki Yarısıyız’’ adlı sergi ile okulda sergilemeye
açılmıĢtır.

2. Rapor Dönemlerinde Yapılan Çalışmalar
Ġnsanların yaratıcılık duygusuna etki eden birçok sebep vardır. Küçük
yaĢlardaki çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliĢtirmeye en uygun
adım sanatsal faaliyetlerdir. Çocuklar eğitim ile küçük yaĢlarda baĢlarlar. Aile
içerisinde eğitim hayatına baĢlayan çocuk okul çağına geldiğinde eğitimine
daha profesyonel bir Ģekilde devam eder. Ancak her yıl geliĢen eğitim sistemi
ile birlikte çocuklar yeni sistemlere entegre olmaya baĢlar. GeliĢen eğitim
sistemi bir önceki yıla nazaran daha farklı ve zengin fonksiyonlar
içermektedir. Nitekim her çocuğun aynı Ģekilde eğitim standartlarına sahip
olması ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Son moda teknolojik aletleri
eğitim sisteminde kullanan eğitim kurumları ile daha az geliĢmiĢ teknolojiler
ile yetersiz sistemlerin kullanıldığı diğer eğitim kurumlarında yetiĢen
öğrenciler arasında bir yetersizlik görülmektedir. Bu yetersizliğin giderilmesi
için uzun uğraĢlar gerekmeli ve var olan müfredatın tüm eğitim kurumlarında
aynı

standartta

getirilmesi

sağlanmalı

ve

eğitimde

eĢitlik

değeri

benimsenmelidir.
Sanat eğitimi, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal gücünü geliĢtirmeyi,
karĢılaĢtıkları sorunları bambaĢka bir ölçekte çözümlemeyi öğrenmelerini
hedefler. Yaratıcılık, süreçlerle geliĢir. Ġlgi çeken bir resim yapmak, çocukların
kendi aralarında oynadıkları oyunlarda yeni oyunlar geliĢtirmek, var olan bir
resimde bambaĢka Ģeyler görebilmek yaratıcılık duygusunu tetiklemektedir.
Çocukların yaratıcılık faaliyetlerini etkileyen birçok etmen vardır. Bu
etkilemeyi olumlu yönde gerçekleĢtiren olgu sanat eğitimidir. Sanat eğitiminin
doğru bir ortamda ve doğru planlamalarla aktarılması çocuğun benlik
duyusunun geliĢmesine, özgüven sahibi olmasına, sosyal iliĢkilerinin
geliĢmesine ve topluma yararlı bir birey haline gelmesine olanak sağlar.
Yaratıcılığı olumsuz yönde etkileyen etmenler ise çocuğa yaratıcılık faaliyetini
geliĢtirebileceği uygun ortam ve koĢulların sağlanmamasıdır.
13 Aralık – 14 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulamaya konulan Sanat
Köy’de Projesi köy okulları sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
oluĢturulmuĢtur. Proje, Ġstanbul’un Arnavutköy Ġlçesi Deliklikaya Köyü’nde
bulunan Deliklikaya Ġlkokulu’nda 4-A sınıfı öğrencilerinin katılımı ile
gerçekleĢmiĢtir. Uygulama faaliyetimiz alçıdan heykeller yapmak olduğu için

öncelikli olarak heykel yapımına uygun alçı çeĢidi bulunmuĢtur. Proje
workshop Ģeklinde gerçekleĢtiğinden dolayı kullanılan alçı malzemesinin
hemen kuruyan bir özellikte olmasına dikkat edilmiĢ ve bu yüzden bir saat
içerisinde kuruma özelliği gösteren kartonpiyer alçı tercih edilmiĢtir. Yirmi
dokuz öğrenciye heykel açısı ve slikon alçı kalıpları verilip istedikleri
Ģekillerde heykeller yapmaları sağlanmıĢtır.

Sınıf mevcudu yirmi dokuz

öğrenciden oluĢtuğu için her öğrenci bir heykeli paylaĢarak heykelin yarısını
bir öğrenci diğer yarısını da öbür öğrenci boyamıĢtır. Bu sayede bir heykelde
iki farklı hayal gücü etkisini görmüĢ olmaktayız. Heykel yapımı bittikten sonra
istedikleri renk boyalarla birlikte heykellerini renklendirmiĢlerdir. Hedeflenen
faaliyetler gerçekleĢtirildiğinde ise sergi, 13 Aralık 2018 tarihinde saat
14.30’da Deliklikaya Ġlkokulu’nda seyirciye açılmıĢtır.
Eğitim kuĢkusuz ki en önemli olgulardandır. Çevre koĢulları, alınan eğitimin
kalitesini değiĢtirebilir. ġehirdeki okullara nazaran kırsal alanlardaki okulların
eğitim niteliğinin daha düĢük olması da bu savı doğrular niteliğindedir. Köy
okullarındaki yetersizlikler, ekonomik etkenlerden ve teknik yetersizliklerden
kaynaklanır.
Ekonomik etmenler, birleĢtirilmiĢ sınıflı bir köy okuluyla merkezileĢmiĢ bir
okul arasında oldukça yüksek eĢitsizlikler vardır. Dolayısıyla köy okulunda
görev alan öğretmenle kentte görev alan öğretmen arasında da eĢitsizlik
doğmaktadır.

Köy

öğretmeninin

sosyal

hayatı

çoğunlukla

öğretim

çalıĢmalarıyla geçer. ġehirdeki okulların araç gereç donanımları iyi durumda
olduğu için kentte görev alan öğretmenlerin köydeki öğretmenler kadar yoğun
çalıĢtığını söyleyemeyiz.
Teknik yetersizlikler ise, öğretme ve öğrenmede tek yollu bir sistem
uygulamak etkili bir durum değildir. Öğretmenin ve öğrenmenin üst düzey
faaliyet olabilmesi için öğrenmenin sadece anlatarak değil duyulara hitap
ederek aktarılması verimliliği büyük ölçüde artırmaktadır. Bu olay köy
okullarındaki araç gereç yetersizliğini göz önüne alırsak öğrenimde
sınırlamalar meydana gelmektedir. Dolayısı ile öğretim ve öğrenim kalitesini
azaltmaktadır. Görsel, iĢitsel materyaller kullanamayan araç gereç eksikliği
yüzünden uygulamalarda yaptırım sağlanamayan, inceleme ve gözlem
yapacak gerekli ortam ve koĢulları kullanamayan öğrencilerden verim almak
güçleĢir.

Bu projede tüm bu bağlamda kullanılacak yöntem ve metotları sıralayacak
olursak:
1.Öncelikle seçtiğimiz köy okuluna gidip onlar için gerekli olan ama
durumlardan dolayı eksikliğini hissettikleri eğitim öğretim araç ve gereçlerinin
listesini oluĢturmak.
2. Proje hakkında öğrencilere ve öğretmenlere açık Ģekilde bilgi vermek.
3. Proje kapsamında öğrencilerin kullanacak oldukları malzemeleri( heykel
alçısı, su bazlı ahĢap boalar, fırçalar) temin etmek.
4. Öğrencilerin yapacakları iĢi anlayabilmeleri için alçı heykelinden bir örnek
yapıp çocuklara heykelin yapım aĢamalarını ve boyama stillerini göstermek.
5. Çocukların deneme yanılma yöntemiyle ellerinden gelen en iyi iĢi
çıkarmalarını beklemek.
6. Sergiye daha çok izleyici çekmek açısından çeĢitli yerlere afiĢler astırmak.
7. Sergilenecek eserlerin nakliye iĢlemlerini halletmek.
8. Köyden sergiyi izlemeye gelen çocukların velileri ve gelmek isteyen köy
halkı için bir otobüs kiralamak.
9. Sergi mekanını sergi açılıĢına hazır hale getirmek. (Sergi esnasında
sergiye katılan izleyiciler için çeĢitli ikramlar hazırlamak)
10. Sergide satıĢa sunulan öğrencilerin eserleri için bir bağıĢ kutusu yapmak.
11. Sergiden elde edilen geliri okul masraflarına harcamak için bütçeyi okul
müdürüne bağıĢlamak.
Projenin yöntemleri yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmıĢtır.
Projenin Hedefleri
- Çocukları müfredat programları haricinde bir sanatsal aktivite içerisine
sokmak.
- Çocuklara uygulama yaparken paylaĢma ve yardımlaĢma duygularına
teĢvik etmek.
- Çocukların kullanmaya alıĢık olmadıkları malzemeleri kullanmaya teĢvik
ederek yeni deneyimler yaĢamasını sağlamak.
- Çocukların yaratıcılıklarını geliĢtirmek.
- Sanatın ve sanat eğitiminin önemini aĢılamak.
- Sanat üretiminde kullanılan malzemelerin çeĢitliliğini ortaya koymak.
- KiĢisel geliĢimlerini güçlendirmek.
- Yeni insanlarla iletiĢim kurmalarını sağlamak.

- Sanatı çocukların gündelik hayatlarının içine sokmak.
- Çocukların sanatsal terimleri kavramasını sağlamak.

3. SONUÇ
Bu çalıĢmada eğitim ve sanat eğitiminin ne olduğuna değinilmiĢ,

sanat

eğitimi eksiklikleri ve bu eksikliklerin nasıl geliĢtirilebileceği üzerine
saptamalarda bulunulmuĢ, çocuklarda öğrenme faaliyetleri doğrultusunda
sanatsal öğrenmenin gerçekleĢtirilmesi, çocuğun yaratıcılık faaliyetlerinin
geliĢtirilmesi ve çocukta var olan yaratıcılık faaliyetlerinin ortaya çıkarılması
için yapılabileceklerden bahsedilmiĢ daha sonra ortaya çıkan bulgulardan
çeĢitli analizler oluĢturulmuĢ ve açıklanmıĢtır. TÜBĠTAK tarafından kabul
edilen Sanat Köy’de Projesi, Ġstanbul’un Arnavutköy Ġlçesinin Deliklikaya
Köyü’nde bulunan Deliklikaya Ġlkokulu’nda sanat eğitimi hakkında farkındalık
yaratmak,

sanat

ve

sanat

eserlerinin

özelliklerini

tanımak,

sanatın

öğrenmeye, eğitime katkısının olumlu etkisinden faydalanmak maksadıyla
geliĢtirilmiĢtir. 6 Aralık 2018 tarihinde baĢlamıĢ olup, 14 Aralık 2018 tarihinde
sona ermiĢtir.

Proje hayata geçtiğinde 4-A ve 4-B sınıfından altmıĢ

öğrencinin yapmıĢ olduğu heykeller tanesi beĢ(5) tl olmak üzere satıĢa
sunulmuĢ ve eserlerin hepsi ziyaretçiler tarafından satın alınmıĢtır.
ToplanmıĢ olan üç yüz(300) lira okul müdürüne elden teslim edilmiĢtir.
Projenin öğrencilere tanıtılmasından ve yapılan uygulama çalıĢmasından
sonra aĢağıdaki adımlar gerçekleĢmiĢtir:
1. Çocukların eğitim ve öğrenim hayatlarına yeni deneyimlemiĢ oldukları bir
faaliyet alanı eklenmiĢtir.
2. Okulda çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayacak bir
faaliyet oluĢturulmuĢtur.
3.

Çocuklara

ders

müfredatlarının

içinde

bulunmayan

edinimler

kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır.
4. Okul bütçesine verilmiĢ olan bağıĢ fonu sayesinde okulun kütüphanesinde
daha fazla kitap çeĢidi olmasına ve çocukların daha çok kitap okuyarak
kelime dağarcıklarının geliĢebilmesi hedeflenmiĢ ve kazanılan bütçe okul
yönetimine devredilmiĢtir.
5. Çocuklar kendi çabaları ile okulları için bir aktivite gerçekleĢtirmiĢtir. Bu
proje sayesinde çocukların motivasyonlarını artırılması hedeflenmiĢtir.
Çocukların bu faaliyetten keyif almaları sağlanmıĢ ve projenin devamlılığının
olması hakkında geri dönüĢler alınmıĢtır.

6. Okul yöneticisi proje bitiminde proje detaylarını ve sergi fotoğraflarını
okulun web sitesinde yayınlamıĢ ve bunun sonucunda okulda farklı birkaç
sosyal sorumluluk aktiviteleri gerçekleĢmiĢtir.
7. Deliklikaya Ġlkokulu öğrencileri ilk kez bir sergiye katıldıklarını dile getirmiĢ
ve proje uygulamasından sonra sanatsal etkinliklere daha fazla katılmak
istediklerini belirtmiĢlerdir.
Proje bitiminde uygulamaya katılan iki sınıf öğrencileri de proje yürütücüsüne
olumlu geri dönüĢlerde bulunmuĢ, projeden çok Ģey öğrenip keyif aldıklarını
belirtmiĢlerdir. Bu geribildirimler sayesinde projenin çocuklara sanat eğilimini
aĢılamasında baĢarılı olduğunu ve projenin çocuklara keyif verdiğini anlamak
mümkündür.
Öneriler
1. Proje gerçekleĢtirmek isteyen bireyler önce kendilerine bir proje konusu ve
hedef kitle belirlemelidir.
2. Hedef kitle analizi yapılmalıdır ve hedef kitlesi çocuklardan oluĢtuğu için
doğru iletiĢim stratejileri geliĢtirilmelidir.
3. Proje konusu belirlendikten sonra projenin uygulanabileceği uygun bir köy
okulu seçmeleri gerekmektedir. Köy okulu seçilmesinin sebebi ise köy
okullarında eğitim gören çocukların imkânlarının kentlerde okuyan çocuklara
göre eğitim-öğretim materyalleri açısından imkanların kısıtlı olmasıdır.
4. Okul idaresine projenin detaylarından oluĢan bir rapor verilmelidir. Köy
okulu ile görüĢülüp onay alındıktan sonra okulun bulunduğu ilçenin Ġlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne seçilen okul içerisinde bir proje yapmak istedinildiğine
dair bir dilekçe yazılmalıdır.
5. Dilekçe sonucu geldiğinde sonuç okul idaresine ulaĢtırılmalı ve projenin
gerçekleĢebilmesi için uygun koĢullar sağlanmalıdır.
6. Projenin gerçekleĢtirilmesi düĢünülen okul ile sürekli olarak irtibat halinde
olunması gerekmektedir. Bu sayede okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler
ile olan iliĢkiler güçlenmektedir.
7. Projeye dahilinde öğrencilerin yardımlaĢma ve paylaĢma becerilerini
geliĢtirebilecekleri yöntemler uygulanmalıdır.

8. Projenin uygulanacağı sınıf mevcudu öğrenilip bu sayıya göre malzeme
alımı yapılmalıdır.
9. Malzemelerin çocuk sağlığına uygun olarak seçilmeleri gerekmektedir.
10. Proje uygulama süreci gerçekleĢirken uygulamaya katılan her öğrenci ile
birebir iletiĢim kurulmalı ve uygulamanın detayları ayrıntılı bir Ģekilde
anlatılmalıdır.
11. Proje süreci boyunca çocuklrla kurulan iletiĢim ağı güçlenip, bir sevgi
bağı oluĢtuğundan dolayı proje bitiminden sonra çocukların proje yöneticisini
tekrar göremeyeceklerini düĢünüp üzülmemeleri için belirli aralıklar ile okula
ziyarete devam edilmelidir.
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4. ÇIKTILAR

Ayrıca proje bitiminde hazırlanan rapor Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı Bitirmee Tezi olarak
kullanılmıĢtır.

Uygulanan Prosedürler
Projenin hedeflediği köy okulunun bulunması üzerine köy okuluna gidilip idare ile
görüĢülmüĢtür. Ġdareden onay alındıktan sonra ise okul yönetici ile birlikte ilçe
kaymakamlığına bir izin dilekçesi yazılmıĢtır.
Dilekçe Örneği

Kaymakamlığın dilekçeye verdiği olumlu sonuç neticesinde yasal olarak proje
uygulama aĢamasına baĢarılı bir Ģekilde geçilmiĢtir.

Proje TÜBĠTAK tarafından kabul edilmesi ile hayata geçirilmek üzere faaliyetlere
baĢlanmıĢtır. Ġstanbul’un Arnavutköy Ġlçesi’nde Deliklikaya Köyü’nde bulunan
Deliklikaya Ġlkokulu için idare ile görüĢülmeye gidilmiĢtir. Ġdare tarafından olumlu
sonuçlanan proje talebi sonrasını 4-A sınıf öğretmeni olan Merve Dağlı ile projenin
detayları üzerinde konuĢulmuĢtur. Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunulduktan
sonra sınıf öğrencileri ile tanıĢılmıĢ ve yapılmak istenen proje hakkında çocuklara
bilgiler verilmiĢ ve sanat eğitimi üzerine konuĢmalar yapılmıĢtır. Sınıf öğrencilerinin
de böyle bir deneyime oldukça istekli olmaları ile birlikte ön tanıĢma aĢaması
tamamlanmıĢtır. Bir sonraki okul ziyaretinde ise proje uygulaması için malzemeler ile
birlikte gidilmiĢ ve öğrencilere alçının uygun hale getirilebilmesi için izlenilecek
adımlar uygulamalı bir Ģekilde gösterilmiĢtir. BeĢ kilodan oluĢan kartonpiyer alçı, on
beĢ adet slikon alçı kalıbı, on beĢ adet on ikiĢerli su bazlı akrilik boya ve otuz adet
boyama fırçası kullanılmıĢtır. Alçı, slikon kaplara dökülecek kıvama geldiğinde
kalıplar alçılar ile dolmuĢ ve alçının kuruması beklenmiĢtir. Kuruma iĢlevi sona
erdikten sonra çocuklara heykeller dağıtılmıĢ ve onlardan bir heykeli hayali bir çizgi
ile ikiye bölmeleri istenerek, heykelleri diledikleri Ģekilde boyamaları istenmiĢtir.
Heykellerin kimisi dikey olarak ikiye ayrılmıĢ kimi ise yatay Ģekilde sınırlarına
ayrılmıĢtır. Her öğrenci kendi sınırını istediği renklerle boyamıĢ ve bu sayede
çocuklara yardımlaĢma ve paylaĢma güdüsü aĢılanmak istenmiĢtir. Boyama iĢlemi
bittikten sonra eserler okulun arĢivine dikkatli bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢ ve eserler sergi
gününe kadar orada bekletilmiĢtir. Sergi günü geldiğinde ise ikramlar hazırlanmıĢ,
sergilenmenin gerçekleĢeceği masa düzeni hazırlanmıĢ ve öğrencilerin kendi
yazılarından oluĢan isimleri eserler ile birlikte masaların üzerine yerleĢtirilmiĢtir. Bu
sayede hangi eserin kime ait olduğu açık bir Ģekilde belirginleĢmiĢtir. Sergi hazırlıkları
tamamlandıktan sonra veliler ve okul bitiminde sergiye katılan öğrenciler ile birlikte
sergi ziyaretleri baĢlamıĢtır. 14 Aralık 2018 tarihinde sergi ziyarete kapanmıĢ ve eser
satıĢından kazanılan para okul yönetimine verilmiĢtir.

5. HARCAMA KALEMLERİ
Planlanan Bütçe

Harcanan Bütçe

Kırtasiye Alımları

642 TL

760,6 TL

Baskı ve Cilt Giderleri
Hizmet Alım Giderleri
Oto Kiralama Giderleri

500 TL
650 TL
300 TL

590 TL
650 TL
300 TL

Benzin Giderleri

300 TL

392,94 TL

5.1. Kırtasiye Alımları (Önerilen 642 TL)
Boyama Fırçası: 1 Tl x 30 adet = 30
12’li Su Bazlı Akrilik Boya: 12,33 Tl x 15 adet = 185 Tl
Slikon Alçı Kalıbı: 28 Tl x 15 adet = 420 TL
75.60 Tl KDV
Toplam: 760.60 TL

5.2. Baskı ve Cilt Giderleri ( Önerilen 500 TL)
A3 Renkli Çıktı: 1.5 Tl x 200 adet = 300 TL
Davetiye: 1.5 Tl x 200 adet = 200 TL
90 Tl KDV
Toplam: 590 TL

5.3. Hizmet Alım Giderleri ( Önerilen 650 TL)

Kokteyl Masa Kiralama Bedeli: 250 Tl x 2 adet = 500 TL
90 Tl KDV
Unlu Mamüller: 60 Tl
Kağıt Bardak: 2.15 Tl x 4 adet = 8.60 TL
Toplam: 658.60 TL

5.4. Oto Kiralama Giderleri ( Önerilen 300 TL)

Araç Kiralama Bedeli: 254.24 Tl
45.76 Tl KDV

Toplam: 300 TL

5.5. Benzin Giderleri (Önerilen 300 TL)
65, 930 Litre benzin x 5,960 = 333 TL
59,94 Tl KDV

Toplam: 392,94 TL

Tarih :

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN
ADI – SOYADI - İMZA

DANIŞMANIN
ADI – SOYADI - İMZA

Esra Nur KALAK

Mehmet Emin KAHRAMAN

