
Başvuru Formu
Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Destekle Değiştir etkinliğini Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın 
(TÜSEV) teknik desteğiyle 30 Kasım  2021’de çevrimiçi olarak düzenleyecektir. Etkinlikte yer alacak 
STK’lar için hedeflenen bağış miktarı kurum başına 80.000 TL’dir. Bu formda sunduğunuz proje bütçesi 
bu miktarda olmalı veya projenin bütçesi daha büyükse, o bütçe içerisinde hangi kalemlerin 80.000 TL 
ile karşılanabileceği ve bütçenin geri kalanının nasıl fonlanacağı açıklanmalıdır. Destekle Değiştir 
etkinliğinde alınan bağışlar sadece bu formda belirtilen proje faaliyetleri için kullanılabilir. 
Seçilen projelerin temsilcilerinin, etkinlik hazırlıkları ve etkinlik süresince yapılması gereken çalışmalar 
konusunda STDV ekibiyle düzenli olarak iletişim halinde olmaları; etkinlik için gerekli kurumsal bilgileri 
paylaşmaları, çevrimiçi veya yüz yüze yapılacak olan iletişim eğitimine katılmaları ve proje 
raporlamarını sunmaları gereklidir. 

I. Başvuru Yapan Kuruluş Hakkında 
Sivil toplum kuruluşunun adı ve kısaltması: Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)

Kurumsal e-posta adresi: bilgi@kodegisim.org

Kuruluşunuz internet sitesi adresi: https://www.kodegisim.org/

Kuruluşunuzun sosyal medya hesapları:

 Twitter: https://twitter.com/kodegisim?lang=en

 Facebook: https://tr-tr.facebook.com/kodegisim/

 Instagram: https://www.instagram.com/kodegisim/

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kodegisim/

Destekle Değiştir etkinliğinde sunum yapacak kişinin adı-soyadı: Menekşe Canatan

Destekle Değiştir etkinliğinde sunum yapacak kişinin cep telefonu numarası: 05066337676

II.  Çalışma Alanı

1. Kuruluşunuzun üzerinde çalıştığı toplumsal sorun ve bu sorunun çözümü için geliştirdiğiniz ya 
da kullandığınız yaklaşım nedir?

Türkiye'de her 10 çocuktan biri köylerde yaşıyor ve bu çocuklar nitelikli eğitime ulaşmakta zorlanıyorlar. 
KODA olarak temel amacımız; köyde yetişen bir çocuğun eğitim yolculuğunu iyileştirmek. Bunu yapmanın
en sürdürülebilir yolu ise köydeki çocuğun eğitim ekosisteminde bulunan yetişkinleri (köy öğretmenleri, 
aileler, köydeki gençler) güçlendirmek. 

Kırsalın eğitimde kendine özgü birçok farklı iç içe geçmiş sorun ve fırsatlarının olduğu mevcut durumda 
KODA:

 Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına cevap veren içerik ve araçlara erişebilmesini; 
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 Çocuğun öğretmeni ve ailesi başta olmak üzere hem köyün içinden ve hem de dışından diğer 
genç ve yetişkinler tarafından desteklenmesini;

 Ayrıca genel kamuoyunda ve özellikle de ilgili kamu kurumlarında çalışan kişilerin, öğretmenlerin 
ve politika yapıcıların kırsalda eğitime bakış açısını dönüştürmeyi hedefler.

Bu hedeflere ulaşıldığı zaman kırsalda çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı 
destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışının hakim olacağına inanıyoruz. 

KODA olarak kırsaldaki çocuklar ve gençler üzerinde sürdürülebilir ve derin etki yaratmak için tüm bunları
yaparken: 

 Eğitim meselesine bütünsel bakmanın,

 Onların içinde bulunduğu ekosisteme etki etmenin,

 Onlara tüm gelişim süreçleri boyunca farklı noktalarda etki edebilmenin, 

 En az sorun ve ihtiyaçlar kadar ekosistemdeki fırsatlardan da yola çıkmanın önemine inanıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde bütünsellik, kapsayıcılık, adalet, sürdürülebilirlik, dayanışma ve 
tarafsızlık değerlerini gözetiriz.

2.  Kuruluşunuz öncelikli olarak hangi hedef kitleye yönelik olarak çalışmalar yürütüyor?
KODA olarak köyde yetişen bir çocuğun eğitim yolculuğunu iyileştirmek için öncelikli olarak köy 
öğretmenleri, öğretmen adayları (geleceğin köy öğretmenleri), aileler ve köydeki gönüllüler (ör. gençler) 
ile çalışıyoruz. 

Bu faaliyetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Eğitim İçerikleri ve Araçları:

 Yerel  koşullara  uygun,  gelişimsel  ihtiyaçlara  cevap  veren  eğ ti m  içerikleri  ve  araçlari ̇ i ̇

üretiyoruz.

 Birleştirilmiş sınıflı köy okulları için, uygulama esaslı içerikler geliştiriyoruz.

 Köy okullarında eğitime dair örnek uygulamaları ve uzman görüşlerini dokümante ederek
öğretmenlerle paylaşıyoruz.

2. Güçlü Köy Öğretmenleri:

 Köy öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik öğretmen eğitimleri düzenliyoruz.

 Yeni atanan köy öğretmenlerine oryantasyon eğitimleri uyguluyoruz.

 Yakın  köylerde  görev  yapan  öğretmenlerin  düzenli  olarak  bir  araya  gelmelerini  ve
birbirlerine destek olmalarını sağlıyoruz.

 Eğitim  fakültesindeki  öğretmen  adaylarını,  köy  okullarındaki  öğretmenlik  süreçlerine
hazırlıyoruz.

3. Aileler:

 Kırsal  bölgelerde  yaşayan  ailelerin  çocuklarının  eğ ti m  yolculuklarında  sorumluluki ̇ i ̇

almalarını destekleyen eğ ti m programları düzenliyoruz.i ̇ i ̇

4. Gönüllü Toplulukları:

 Çocuklara ve ailelere doğrudan erişebilecek gönüllülere ulaşıp onları donanımlı kılıyor;
KODA’nın  eğitim  anlayışını,  ürettiği  içerik  ve  araçları  gönüllüler  aracılığıyla
yaygınlaştırıyoruz.

5. Savunuculuk:
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 KODA’nın eğitim anlayışını yaygınlaştırmaya ve kırsalda eğitime dair halihazırdaki bakış
açısını dönüştürmeye yönelik iletişim faaliyetleri yürütüyor; farklı aktörlerle buluşmalar
gerçekleştiriyoruz.

3. Kuruluşunuz ne zamandan beri faaliyet gösteriyor? 
İlk saha çalışmalarına 2015 yılında başladığımız KODA'da, 2016 yılının Aralık ayında dernek olduk ve 
yaklaşık 5 senedir kırsaldaki faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

4. Kuruluşunuzun  2020 yılı toplam gelirleri nedir?
2020 yılı toplam gelirimiz 2.440.238,83 TL’dir.

5. Kuruluşunuzun 2020 yılındaki en büyük üç gelir kaynağı ve miktarları nedir? (Nakit bağışlar TL 
cinsiden yazılmalı ve ayni bağışlar da dahil edilmelidir.)

- Sabancı Vakfı: 705.269 TL
- Karl Kahane Stiftung: 457.381 TL
- EMpower Vakfı: 260.623 TL

III.  Proje Hakkında 
6. Destekle Değiştir etkinliğinde sunmak istediğiniz projenin adı nedir?

Köy Öğretmenleri El Ele Programı

7. Destekle Değiştir etkinliğinde sunmak istediğiniz projenin içeriğini anlatır mısınız?  (Projenin 
amacı, hedef kitlesi, bu kitleye ve amaca ulaşmak için izlenecek yöntemler, hedeflenen sonuçlar ve 
taslak zaman çizelgesi eklenmelidir.)

Köy Öğretmenleri El Ele Programı ile amacımız, Türkiye’de yeni mezun köy öğretmenlerinin okula ve köy 
ortamına alışma sürecini kolaylaştırmak için deneyimli öğretmenler tarafından birebir mentorluk yoluyla 
kişisel ve mesleki bakımdan güçlendirilmesidir. 

Doğrudan çocuklarla yapılacak tek seferlik çalışmaların (atölye çalışmaları vb.) kırsalda eğitimin niteliğini 
artırmaya yönelik kalıcı bir değişim yaratması mümkün olmuyor. Köyde yetişen bir çocuğun daha iyi bir 
eğitim almasını sağlamak için değişimin öğretmenden başlaması gerekiyor. Bir köy öğretmeninin kişisel 
ve mesleki olarak güçlendirilmesi, o öğretmenin meslek hayatı boyunca karşılaşacağı binlerce çocuğun 
hayatını değiştirecektir. Mesleğe yeni başlayan köy öğretmenleri hem eğitim fakültelerinde köyde 
öğretmenliğe dair uygulamalı bir eğitim almadıkları için hem de kırsalın değişen koşulları ve ihtiyaçları 
sebebiyle çok daha fazla zorlanıyorlar.

Bu kapsamda program hedeflerimiz:

 Gönüllü  KODA  mentor  öğretmenleri  tarafından,  köye,  köy  hayatına  ve  öğretmenliğe  uyum
sağlamaya çalışan yeni mezun öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara rehberlik yapmak,

 Mentor  öğretmenlerin  mesleki  tecrübelerini,  en  fazla  3  yıla  kadar  deneyimi  olan  köy
öğretmenlerine aktarmalarının önünü açmak ve öğretmenlerin bu deneyimlerden faydalanmasını
sağlamak,

 Öğretmenler arası deneyim paylaşımını ve iş birliğini artırmak,

 Yeni  öğretmenleri  sistematik ve sıralı  bir  yaklaşım ile  öğrencilerine etkin bir  öğrenme ortamı
sunabilme yetkinliğine eriştirmek,

 Köy okullarındaki değişime öncülük etmelerini sağlamak.
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Köy Öğretmenleri El Ele Programı en fazla 3 yıla kadar deneyimi olan köy öğretmenlerine, gönüllü ve
deneyimli KODA mentor öğretmenlerinin vermiş oldukları mesleki destek ve yol gösterme çalışmalarının
çevrim içi (veya telefonla) yapıldığı ve dönem boyu süren bir çalışmadır. 

Bunun dahilinde ana faaliyetimiz:

 Mentor-Menti Buluşmaları (Eylül - Aralık 2021; Şubat - Mayıs 2022): Program dahilinde toplam 
120 menti öğretmenin bir dönem boyunca birebir veya ikili gruplar halinde en az 4 buluşma 
kapsamında bir araya gelerek “akran öğrenmesi” sürecini deneyimlemelerini kapsar. Bu 
buluşmalar Covid-19 şartları gereği çevrim içi (veya telefon) ile gerçekleşebilir. İmkanlar elverdiği 
ölçüde isteyen mentor öğretmenler, menti öğretmenlerle yüz yüze buluşmalar ve okul ziyaretleri 
de gerçekleştirebilir. 

Aynı zamanda süreci desteklemek adına faaliyetlerimiz:

● Mentorluk Eğitimi (14 Ağustos - 4 Eylül 2021): Köy Öğretmenleri El Ele Programı KODA Ekibinin 
yürütücülüğünde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 20 mentor öğretmen; ikinci 
dönemindeyse yeni 20 mentor öğretmen ile çevrim içi eğitimi kapsar.  Mentor öğretmenler, 
“İhtiyaç Belirleme, İletişim ve Çatışma Yönetimi; Koçluk, Geri Bildirim ve Güçlü Sorular; Problem 
Çözme ve Karar Alma, Duygusal Dayanıklılık; Kriz ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi” gibi 
konulara dair teorik bilgi ve pratik uygulamalar yoluyla sürece hazırlanır. 

● Program Açılış ve Kapanış Buluşmaları (Eylül ve Aralık 2021; Şubat ve Mayıs 2022): Köy 
Öğretmenleri El Ele Programı Merkez Ekibinin kolaylaştırıcılığında 2021-2022 eğitim-öğretim 
yılının ilk döneminde 20 mentor öğretmen ve 40 menti öğretmen; ikinci dönemindeyse 40 
mentor öğretmen ve 80 menti öğretmenin çevrim içi bir araya geldiği; hem öğretmenlerin 
birbirleriyle tanışma ve paylaşım olanağı yakaladığı hem de süreci çerçeveleyen buluşmaları 
içerir. 

● Mentor Öğretmenler için Eğitim ve Destek Buluşmaları (Ekim ve Aralık 2021; Mart ve Mayıs 
2022): 40 mentor öğretmenin bir dönem boyunca en az 3 buluşma kapsamında KODA Ekibiyle bir
araya geldiği eğitim ve destek buluşmalarını kapsar (ör. vaka çalışmaları, geri bildirim alma, 
ihtiyaçları duyma, deneyim paylaşma, eğitsel bir içerikle destekleme).

Şimdiye dek program takvimine uygun olarak 20 mentor öğretmen ve 40 menti öğretmenin seçim 
süreçlerini tamamladık. 
Mevcut mentor öğretmenlerimizin şimdiye kadar görev yaptıkları şehirler; Rize, Diyarbakır, İzmir, 
Şanlıurfa, Erzincan, Kars, Kırklareli, Bitlis, Van, Manisa, İstanbul, Sivas, Mardin, Bingöl, Hatay, Uşak, 
Muğla, Düzce, Tokat, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Samsun, Isparta.
Mevcut menti öğretmenlerimizin halihazırda görev ayptıkları şehirler; Şırnak, Van, Bingöl, Hatay, Mardin, 
Diyarbakır, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Muş.

8. Proje faaliyetlerinin sonucunda nasıl bir değişim yaratmayı öngörüyorsunuz? Bu değişimi nasıl 
ölçmeyi veya değerlendirmeyi planlıyorsunuz? 

Köy Öğretmenleri El Ele Programı faaliyetleri sonucunda mentilerin mesleki ve sosyal-duygusal değişimler
yaşayacaklarını  öngörüyoruz.  Bu  değişimlerin  ölçümü  program  sonunda  mentilere  iletilecek  etki
değerlendirme formu ile yapılacak. Etki değerlendirme formunda program öncesi ve sonrasına dair nicel
değerlendirme yapılması  istenirken verinin güvenilirliğini  artırmak ve detaylı  bilgi  edinilmesi  amacıyla
mentilerin program öncesi durumları da Öğretmen Bilgi Formu, Okul ve Sınıf Bilgi Formu, Köy ile İlgili
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Bilgiler Formu ve Sorun-İhtiyaç Analiz Formu olmak üzere nitel veri sağlayacak 4 form aracılığıyla analiz
edilecektir (Formlarda sorulan sorular ile örtük öğrenmenin gerçekleşmesi de hedeflenmektedir). 

Sürece dair gelişim de her 15 günde bir mentilerin dolduracakları Öğrenme Günlükleri ve mentorların
dolduracağı  Görüşme Günlükleri  ile  takip  edilecek  ve  varsa  programa dair  iyileştirme  alanları  tespit
edilerek program iyileştirilmesi de gerçekleştirilecektir.

Program sürecinde yaşanması beklenen değişimler aşağıda yer almaktadır:

- Mesleki Değişimler:
(1) Pedagojik içerikler hazırlamanın öneminin farkına varma ve hazırlayabilme,

(2)  Köy  okulundaki  eğitimi  çalıştığı  yerdeki  ihtiyaç  (sosyal  kültürel)  ve  fırsatlara  göre  tasarlamanın

öneminin farkına varma ve tasarlayabilme,

(3) Çocuğun gelişim ihtiyaçlarına göre kapsayıcı bir eğitim ortamı düzenlemenin öneminin farkında varma

ve düzenleme,

(4) Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmanın (sanat, oyun, doğada öğrenme...) önemini kavrama

ve kullanma,

(5) Derse hazırlıklı gitmenin (derse sosyal ve duygusal olarak hazır hissetme) önemini kavrama ve derse

hazırlıklı gitme,

(6) Günlük ve haftalık ders planı yapmayı bilme ve yapma,

(7) Eğitim ortamının fiziksel  ve donanımsal  koşullarının iyileştirilmesi  için ilgili  kişi  ve/veya kurumlarla

bağlantı kurmayı öğrenme.

- Sosyal-duygusal değişimler:
(1) Çocukla ve çocuğun ekosistemindeki yetişkinlerle etkili İletişim kurmanın önemini kavrama,
(2) Eğitim ortamında yaratıcı bakışla sorunları çözmenin önemini kavrama,
(3) Kendi Duygularını ifade etme/ başkalarının duygularını anlama konusunun önemini kavrama,
(4) Çalıştığı farklı bölgelerdeki kültürleri anlama ve iletişim kurmanın önemini kavrama,
(5) Bireysel ve sosyal farkındalığa sahip olma,
(6) Mesleki motivasyona sahip olma.

9. Projeniz ile ilgili gelişmeleri, etkinlik sonrasında, sizi destekleyen kişilere anlatmak için ne tür 
iletişim çalışmaları yapabilirsiniz?

Destekle Değiştir etkinliği kapsamındaki destekçilerin her birine, isme özel teşekkür sertifikaları mail 
yoluyla iletilecektir. 

KODA’nın dijital varlığını sürdürdüğü mecralarda (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter) aşağıdaki 
başlıklarda paylaşımlar yapılacaktır;

- Projenin ortaya çıkış sebeplerini ve hedeflerini anlatan paylaşımlar,
- Destekle Değiştir kapsamındaki destekçilere, STDV’ye, TÜSEV’e teşekkür paylaşımları,
- Projenin ilerleyişine (gerçekleştirilen buluşmalar ve eğitimler sonrası) dair paylaşımlar,
- Proje etki raporunda yer alan çıktılara dair paylaşımlar.
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Destekçiler ile projenin ilerleyişini yakından takip edebilmeleri için proje sonuna dek, ayda bir sıklıkla, 
Mentor öğretmenlerden ve Menti öğretmenlerden alınan geri bildirimleri de içeren bilgilendirici mailler 
paylaşılacaktır.

Destekçiler, çalışmalarımızın ilerleyişinden düzenli olarak izin verdikleri kanallar aracılığıyla haberdar 
olabilmeleri için KODA bağışçı ağına katılmaya davet edileceklerdir. 

10. Proje bütçenizi açıklayınız. (Proje bütçeniz toplam 80.000 TL veya üzeri olabilir. Eğer toplam 
bütçe, bu miktarın üzerindeyse bütçede hangi kalemler için destek istediğinizi ve bütçenin geri 
kalan kısmının nasıl fonlanacağı açıklanmalıdır.)  

KÖY ÖĞRETMENLERİ EL ELE PROGRAMI

Bütçe Kalemleri Toplam (TL)

1. Proje Koordinasyon ve İçerik Geliştirme

Öğrenme Yolculukları ve Köy Öğretmenleri El Ele Programları Koordinatörü 73,335.00

İçerik Geliştirme ve Eğitmenlik Danışmanlık 5,250.00

2. Saha Giderleri 

Malzeme/Kırtasiye/Baskı 2,000.00

TOPLAM (TL) 80,585.00

Destekle Değiştir kapsamında projemizin şu bütçe kalemlerinin fonlanmasını hedefliyoruz: 1) Öğrenme 
Yolculukları ve Köy Öğretmenleri El Ele Programları Koordinatörü, 2) İçerik Geliştirme ve Eğitmenlik 
Danışmanlık, 3) Malzeme/Kırtasiye/Baskı. Bu kalemlerin toplam maliyeti 80,585 TL’dir. İçerik Geliştirme 
ve Eğitmenlik Danışmanlık bütçe kalemi ile mentor öğretmenlerin Mentorluk Eğitimi kapsamında 
alacakları eğitimleri karşılayacağız. Mentor öğretmenlerin yukarıda açıklanan becerilere sahip olmaları 
için desteklenmeleri, uzun vadeli bir değişime katkı sunacak. KODA’nın yetiştirdiği mentor öğretmenler; 
mesleğe yeni başlayan köy öğretmenlerini sadece bu program dönemi içinde tek seferlik değil, ileriki 
yıllarda da destekleyebilecekler.  

Köy Öğretmenleri El Ele Programının toplam bütçesi 238,521.00TL’dir. Geriye kalan bütçe kalemleri 
şunlardır; 1) Mentor Öğretmen, 2) Sosyal Etki Yöneticisi, 3) Ulaşım, 4) Yemek, 5) İletişim Materyalleri 
(Roll-up vb.), 6) Mentorluk Rehber Tasarımı, 7) Genel Giderler, 8) Öngörülemeyen Giderler.

Kalan proje kalemlerinin karşılanması için şu yolları izliyoruz:

 Turkish Philanthropy Foundation (TPF)  internet sitesindeki sayfamızda, Köy Öğretmenleri El Ele 
Programımız destek bekleyen projelerimiz arasında eklenmiştir. Şu ana kadar 2,236.90 $ (19,760 
TL) TPF aracılığıyla destek topladık, süreç içerisinde de farklı bağışçılardan destek almayı 
hedefliyoruz. 

 KODA olarak Adım Adım’ın desteklediği Sivil Toplum Kuruluşları arasında yer alıyoruz. Burada 
İyilik Peşinde Koş Platformu üzerinden, projelerimiz için koşmak isteyen gönüllülerin katılacağı 
yardımseverlik koşusu kampanyanları düzenliyoruz. Bu kapsamda Köy Öğretmenleri El Ele 
Programımız ile Ultimate Cunda, Runfire Salt Lake ve Boğaziçi Yüzme yarışlarına katılarak 
5,347.00 TL topladık. Buradaki sürecimiz Salomon Cappadocia yarışı ile devam edecek. 
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Bu formu doldurup Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ileterek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkındaki Kanun kapsamında, Sivil Toplum için Destek Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni doğrultusunda, kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.

Evet ✔ Hayır
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