
 

 
 

 
 

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. 

Çalışmaların en yükseği budur. 
 

 
 

 



İSTKARDER Gönüllü Eğitimciler  

PROJENİN ADI: Minik Ellerden Milli Destek –“Eğitim Evde Başlar”  

Projenin Amaçları ve Hedefleri 

Covid-19 pandemi hastalığı nedeniyle ülkemiz ve tüm dünya insanları olumsuz etkilenmiştir. 
Bu durumdan yaşamsal tüm alanlar doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiştir. Dolayısıyla 
eğitim hizmetleri de bu süreçten derinden etkilenen alanlardan biridir. Nitekim eğitimler ara 
verilmiş ve pek çok sosyal yaşam programları askıya alınmıştır. Bunun neticesi olarak eğitim 
öğretim sürecinde olan çocuklarımız temel eğitimlerinden mahrum kalmaktadır. Bu mücbir 
sebepten dolayı bu yıl gerçekleşemeyecek olan eğitim öğretim dönemi gerekli tüm tedbirlere 
dikkat ederek çocukların evde bir dizi disiplinlerarası uygulamaya dönük faaliyetlerde yer 
almasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Çocukların bu süreci en az zararla 
geçirmelerini amaçlayan bu proje, çocukların zaman ve kriz yönetimine karşın teorik ve pratik 
tecrübe kazanmaları, evlerinde kendi imkanlar ışığında başta kendileri ve aileleri olmak üzere 
ihtiyaç duydukları maskelerini dijital ortamda ya da dijital ortamdan bağımsız modelleyip 
yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Proje  kapsamında  pandemiden korunmaya yönelik 
evde eğitim süreçlerine de ayrıca katkıda bulunması hedeflenmektedir. Kısa bilinçlendirme 
videoları çekerek projeye nasıl katılacakları konusunda bilgi verilerek evlerinde 3D yazıcıları 
olan aileler çocuklarıyla birlikte kendi ihtiyaçlarını karşılayacak korunma aparatlarını 
istedikleri gibi modelleyip tasarlamaları sağlanacak böyle kendi maske ihtiyaçlarını 
karşılayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak, evde geçen zamanı verimli 
değerlendirebilmesiyle çocukların bu süreci en sağlıklı bir şekilde geçirmelerine imkan 
tanımaları amaçlanmaktadır. 

Özel Amaçlar 

Ulusal birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek Kültürel değerlerimize sahip çıkmalarını 
sağlamayı hedefliyoruz. Öğrenciler, karşılaştıkları sorunlara bireysel veya grup olarak yaratıcı 
çözümler üretir, bu bilgi ve deneyimlerini geliştirerek sosyal çevreleriyle paylaşır. Öğrenciler, 
bağımsız olarak öğrenmeyi, çeşitli araştırma teknikleriyle bilgiye ulaşmayı, değerlendirmeyi, 
sorgulamayı ve yorumlamayı hayatının bütün safhalarında bir alışkanlık hâline getirir. Ülkemiz 
ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu şartlarda birlik ve beraberlik bilinci kazanarak, milli 
dayanışma ve paylaşma sorumluluğuna sahip olur. 

Projenin Özeti 

 Coronavirüs ile dünya mücadelesi etrafında tıp uzmanları yoğun mücadele verirken diğer 
insanlarda kendi güvenliğini korumak için gerekli malzemeleri bulmak için çaba 
sarfetmektedirler. Kendi korumanın ilk koşulunu maske olarak gören mücadeleci insanlar 
maskeye ulaşmanın bir yolunu aramaktadır. Devletimiz bu anlamda çalışmaları ile diğer 
ülkelere önderlik etmektedir. COVID-19 ile mücadele zor bir mücadeledir. Ancak Türkiye’nin 
dört bir yanındaki birçok insanın bununla başa çıkmak için bir araya geldiğini görmek Türk 
milletinin dayanışma gücünü göstermektedir. Çocuklar bu krizi nasıl yöneteceklerini 
bilmemektedir. Başlatacağımız proje ile zor dönemde nasıl çözümün bir parçası olabileceğini 
öğrenecekler. 7 ila 13 yaş arası öğrenciler maskenin nasıl düzgün bir şekilde dikileceği 
konusunda profesyoneller tarafından etkili bir şekilde kullanılabilmek için eğitimler alacaklar. 
Öğrenciler hastalıktan korunma materyalleri arasında önem arz eden maskenin nasıl yapılacağı 
konusunda uzman bireyler tarafından nasıl yapıldığını görsel ve işitsel online eğitim içerikli 



faaliyetlerle öğrenmeler amaçlanmaktadır. Buna ek olarak da çocuk ve ebeveyn iş birliğini ve 
ilişkisini kuvvetlendirerek, dezavantaj durumları fırsata çevirerek ‘Girişimcilik Evde Başlar’ 
ve ‘’Minik Ellerden Milli Destek’’ sloganı ile hareketlenmeyi amaçlanmaktır. Bu nokta da 
STK, yerel yönetimler ve Ticaret Odaları gibi kamu kurumların destekleriyle proje 
sürdürülebilir hale dönüştürülebilir. Bu proje özellikle mesleki yeterliliği olan bireylerde moda 
tasarımcı, ürün modelleme ve grafik tasarım olmak üzere başlıca mesleklere yönelmelerine 
katkı sağlayacaktır. Çocukların yapabilme, üretme ve başarma duygusu ile motivasyonları 
artacaktır. Ticaret odaları bu konuda çocuklarımıza destek olarak annelerine girişim fırsatı 
sunabilir ve kontrollerini gerçekleştirebilirler. Birçok moda tasarımcısı kadın girişimci çocuklar 
için online eğitimleri düzenlemesi onların el becerisinin gelişmesine destek olması 
hedeflenmektedir.  Evdeki eski çarşafla bile maske üreteceklerini öğrendiklerinde heyecanlanıp 
evdeki kullanılmayan ve üstü tozlanan dikiş makineleri ile çocuklara heyecanlı bir ortam 
sunulmuş olacak. Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sırasında onlara ihtiyaç duyan 
insanlar için bile maske dikebileceklerini öğrenecekler. Pandemi sırasında kendini çaresiz 
hisseden öğrencilerin girişimcilik ile tanışmaları hedeflenmektedir. 

Proje Etkinlikleri 

• Bu projeyi tanıtım için reklam ve tanıtım etkinliği kapsamında demo uygulamaların 
yapılması ve paylaşılması, 

• Yapılması planlanan maskenin dijital ortam olmadan ya da dijital ortamda bilgisayar 
veya tablet de 2D ve/veya 3D modellenmesi 

• Evde elde ve dikiş makinası ile kendi maskeni tasarla etkinliğinin yapışması, 

• Üretim aşamalarını video kaydı ile ortak hastagh ile sosyal medya hesaplarında 
paylaşılması, 

• Çocuklar online eğitimlerin ışığında kendi özgün modelleme ve tasarlamalarının 
yaparak diğer disiplinlere uyarlaması, 

• Çocuklar ürettikleri maskeleri bir ihtiyaç sahiplerine bir mektup yazarak göndermesi, 

Projenin Uygulama Adımları 
 
Proje ile ilgili afiş ve broşürler hazırlayarak sosyal medyadan projenin yaygınlaşması ve destek 
alınmasında görev alınır. Proje sürecinde oluşan ürün ve videoları paylaşılır. Gerekli duyuru ve 
bilgilendirmeler yapılır. Gerekli düzenlemeler yapılarak üretilen maskeler ihtiyaç sahiplerine 
gönderilir. 
 
 
 
 
 
 
 



ÖRNEK-1 
Dikişli Bez Yüz Kaplama 
 
Malzemeler: 
 
*İki adet 10 ”x6” dikdörtgen pamuklu kumaş 
*İki adet 6 ”parça elastik (veya lastik bantlar, 
*İp, kumaş şeritler veya saç bağları) 
*İğne ve iplik (veya bobby pin) 
*Makas 
*Dikiş makinesi 
 
 
 
Eğitimi 
1. İki adet 10 x 6 inç pamuklu kumaş 
dikdörtgeni kesin. Kapitone kumaş veya pamuklu çarşaf gibi sıkı dokunmuş pamuk kullanın. 
T-shirt kumaş bir çimdik içinde çalışacaktır. İki dikdörtgeni yığınlayın; maskeyi sanki tek bir 
kumaş parçası gibi dikeceksiniz. 

 
2. Uzun kenarları ¼ inç ve etek boyunca katlayın. Ardından, çift kumaş tabakasını kısa kenarlar 
boyunca ½ inç üzerine katlayın ve dikiş yapın. 

 
 
3. Maskenin her iki tarafındaki geniş kenar boyunca 6 inç uzunluğunda 1/8 inç genişliğinde 
elastik bir şerit geçirin. Bunlar kulak halkaları olacak. İçine iplik geçirmek için büyük bir iğne 
veya bobby pin kullanın. Uçları sıkıca bağlayın. Elastik değil mi? Saç bağları veya elastik kafa 
bantları kullanın. Yalnızca dizeniz varsa, bağları daha uzun hale getirebilir ve maskeyi başınızın 
arkasına bağlayabilirsiniz. 

 
 



4. Elastiki hafifçe çekin, böylece düğümler eteklerin içine sıkışır. Maskenin kenarlarını elastik 
üzerinde toplayın ve maske yüzünüze uyacak şekilde ayarlayın. Sonra kaymasını önlemek için 
elastiki yerine sağlam bir şekilde dikin. 

 
 
 
ÖRNEK-2 
Çabuk Kesim T-shirt Yüz Kaplaması (Dikişsiz Yöntem) 
 
 Malzemeler: 
 
*Tişört 
*Makas 
 
Eğitimi 
 

 
 
ÖRNEK-3 
Ç Bandana Yüz Kaplama (Dikişsiz Yöntem) 
 
Malzemeler: 
 
*Bandana (veya kare pamuklu kumaş yaklaşık 20 ”x20”) 
*Lastik bantlar (veya saç bağları) 
*Makas (kendi kumaşınızı kesiyorsanız) 
 
 
 
 
 
 
 



Eğitimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ekleri 
 
(Resim, Video, Döküman vs.) Fotoğraflar 
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Mustafa KUŞ 
Proje Koordinatörü 

Öğretmen-Yazar 
 

İletişim 
05536213058 

info@mustafakus.com.tr 
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