GELECEK İÇİN BİR ÖĞRENCİ SAHİPLEN
Ülkemizin her türlü maddi ve manevi, bizi biz yapan ulusal değerlerini geliştirip yaşatmak ve Ülkemizin
ve insanımızın sorunlarının çözümüne çare olabilir projeler geliştirmek amacı ile kurulmuş olan “Değerler ve
Projeler Derneği”, en büyük güvence ve değerimiz olan gençlikle ilgili bir proje ile işe başlamıştır.
Ülkemizde devlet bütçesinden eğitime yeteri kadar pay ayrılamamaktadır. Ortaöğretimde ve
üniversitelerimizde maddi yönden zayıf başarılı öğrencilerimiz bulunmaktadır. Özel ve kamu kuruluşlarının
verdikleri burslar da tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu
gerçeklerden hareket ile günümüz kent hayatının özelliklerine ve şartlarına göre toplumun yeni yapısına
uygun bir sosyal dayanışma modeli geliştirip benimsetmek, muhtaç öğrencilere maddi destek sağlanmak
ve/veya büyük kent hayat şartlarında geçerliliği olabilir başkaca sosyal dayanışma mekanizmaları geliştirip
topluma mal etmek amacıyla “GELECEK
İÇİN BİR ÖĞRENCİ SAHİPLEN”
projesi uygulamaya
konmaktadır.
Projenin hedefi, büyük kentlerde yaşanan hayat şartlarına uygun yeni sosyal dayanışma ve hizmet
modeli geliştirip halk kitlelerine mal etmektir. Yeni dayanışma ve yardımlaşma fikrinin sahiplenmesinde
kentsel sosyo-ekonomik yapılar olan siteler/apartmanlar, iş merkezleri, sanayi ve ticaret siteleri, taksi ve
dolmuş durakları gibi kurumsal kimlikleri olan kent hayatı öğelerine güvenilmektedir. Şimdilik sağlanacak
faydadan ülkenin en önemli değeri olan eğitim ve öğrenim çağındaki gençliğin yararlanması beklenmektedir.
Projenin esası özet olarak, kent yaşamı öğelerine bir muhtaç öğrenci bularak ona burs vermeyi teklif
eden bir mektubun Dernekçe gönderilmesidir. “Gelecek İçin Bir Öğrenci Sahiplenmeye Ne Dersiniz?” diye
sorulmaktadır. Bu bağlamda; her site veya apartman, taksi ve dolmuş durakları, iş merkezleri, küçük sanayi
sitesi ve organize sanayi bölgesi, teknoparkların yönetimi ve sakinleri ile iletişim ve talepleri halinde işbirliği
kurmak suretiyle kendilerince belirlenecek bir öğrenciye burs vermeleri fikrini özümsemeleri amaçlanmaktadır.
Çevrelerinde yaşayan muhtaç öğrencilere maddi yardım sağlanmasından daha da önemlisi, soğuk
ve ıssız kent yaşamına can vermek üzere zaten işlemekte olan mekanizmalardan hareket ile yeni bir sosyal
dayanışma modelinin anlatılıp benimsetilmesidir. Büyük kent hayatının kendine has yapısına uygun olan yeni
bir yardımlaşma anlayışının benimsenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, çeşitli sivil toplum örgütlerine
bu yaklaşım anlatılıp işbirliği tesisine dönük çalışmalar da yapılacaktır.
Dernekçe gönderilen mektupta şöyle seslenilmektedir: Apartmanınızda, iş merkezinizde, durağınızda,
sanayi sitenizde bir uygulama başlatmanızı öneriyoruz. “Gönüllülük esası”na bağlı olarak sözkonusu mekan
sakinleri ayda en az 5 milyon lira vermeyi taahhüt ettiklerinde bir öğrencinin ihtiyaçlarının önemli bir kısmını
karşılayabilirsiniz.
Muhtaç Komşunuzun Başarılı Öğrencisine Burs Vermeye Var Mısınız?
Komşularınızın önereceği veya okullar ile işbirliği içerisinde belirlenecek muhtaç ama başarılı
öğrencilere burs vermeyi düşünür müsünüz? Ayrıca komşularınıza da aynı yöntemi önermeye ne dersiniz?
Apartman/ iş merkezi/ sanayi sitesi/ taksi veya dolmuş durak yönetim toplantısında kararlaştırılarak
toplanacak birim başı 5 YTL veya zaten toplanmakta olan aidat gelirinin her ay belli bir miktarı burs olarak
verilebilir. Bursu öğrenciye her ay düzenli bir şekilde banka aracılığı ile yapmak mümkündür. Burs
uygulamasını her yıl için Ekim-Haziran arası 9 ay olarak yapabilirsiniz.
Katkılarınızla ülkemiz geleceği gençlerin daha başarılı ve faydalı bireyler olacakları düşüncesiyle;
“GELECEK İÇİN BİR ÖĞRENCİ SAHİPLEN” projesine katılmak ister misiniz? Bu düşüncenin hayata
geçirilmesi için konunun apartman/işyeri/dolmuş ve taksi durağı sakinlerine ulaştırılmasını ve ilk toplantıda bir
öğrenciye burs vermenin karara bağlanmasını öneririz.
Yepyeni bir kurum Değerler ve Projeler Derneği ve çok değişik bir fikir. Bakalım ilgilendirilen
vatandaşlar, nasıl algılayacak ve ne derece benimseyecektir. Bu konunun yaygın ve etkin bir şekilde
anlatılması için özellikle medya kuruluşları ve mensuplarına büyük sorumluluk düşmektedir. Böyle bir projenin
uygulanmasına tabii ki her kişi ve kurumun çok büyük katkıları olabilir. Meseleyi sabırla anlatmak gerekir.
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