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MİLLİ DAYANIŞMA
PROJELERİ
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EĞİTİM PROJESİ
ATADEV OKULLARI
5-10 Yaş arası okul öncesi ve ilköğretim, bir çocuğun en hassas yıllarıdır. 5-6 Yaşa kadar aile
eğitimi ile okula gelen yavrularımız, ilkokulda özellikle öğretmeni ve aldığı eğitim sistemi
sayesinde bütün hayatı şekillenir. Çocuk , meraklı sorgulayan, anlama kapasitesini geliştirmeye
çalışan, eğitim modellerine göre şekillendiren bir varlığımızdır.5-10 Arası çocuklarımızın iç
dünyalarında ve yeteneklerini geliştirme konusunda ilköğretim yılları en önemli yıllardır. Bazı
çocuklarımızın müziğe, bazılarının yazım hayatına, bazıları resim, görsel sanatlar gibi
yetenekleri vardır. Bunları fark etmek ailenin ve ilkokul öğretmenlerinin görevidir. Büyük
çoğunlukla çocuklarımızın, bir sanat dalına yeteneği mevcuttur. Eğitim sistemi bu yetenekleri
bulup çıkarmakla yükümlü olmalıdır. 5 yıllık eğitim süresince bir müzik aletini, bir resim, bir
yazım sanatı veya bir spor dalını seçerek başarılı olmak için çaba harcamalıdır. Bunun için
okulda özel branşlarda eğitim uzmanları bulunmalıdır. Sanatla büyüyen çocuk hiçbir zaman
kötü alışkanlık sahibi olmaz. Okulumuzda sadece bunları mı öğreteceğiz?
Tabi ki hayır. Çocuklarımıza ,doğa bilinci vermemiz gerekir. Toprağı tanımalı, sebze ekimini
yapabilmeli, çiçek yetiştirmeyi öğrenmeli. Nerede, nasıl konuşulacağını, vücut dilini
kullanmasını, bilgiye ulaşma yollarını, dünyayı ve evreni tanıyabilmelidir. Hatta el sanatları
konusunda fikir sahibi olabilmeli. Bütün bunları öğretebilen, ruhsal gelişimini gözleyerek
motivasyon dersleri ile takviye edilmesine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza hedef
gösterirken doğruluk, dürüstlük, yalan söylememeyi, gerçeklerle yüzleşmeyi öğretmeliyiz.
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Bu eğitim modelini gerçekleştirmenin yolu Sistem, Öğretmen ve Anne işbirliğinden geçer. Anneçocuk ilişkisi eğitimin başarıdaki en önemli bölümüdür. Anne eğitilirse, Anne - Öğretmen ilişkisi
sağlıklı bir şekilde kurabilirse çocuğun eğitimi çok başarılı olur. Atamızın dediği gibi Anneyi
eğitirseniz gelecek nesillerde eğitmiş oluruz. Bu düşünceden yola çıkarak , ATADEV OKULLARINI
projelendiriyoruz. Akla ve bilime dayalı hurafelerden ve ezberden uzak bir eğitim modeli
okullarımızda gerçekleştireceğiz. Atatürk'ün Selanik'teki evinin modelinde okullar yaparak bu
okullarda küçük ATATÜRKLER yetiştireceğiz.
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YURT PROJESİ
ATADEV YURTLARI

Yaşamış olduğumuz bu hassas süreçte problemlerimizden biride öğrencilerimizin YURT
sorunudur. Ülkemizde yurt sayılarının yetersiz olması dolayısıyla çok sayıda öğrenci öğrenim
döneminde açıkta kalmaktadır. Uzun süre yedek listelerde bekleyen üniversite öğrencileri
kendilerine devlet yurtlarında yer bulmada zorlanmaktadırlar. Açıkta kalan bu öğrenciler ya
evlere ya da ailenin ekonomik ve sosyal durumuna göre özel yurtlara yerleşmektedirler. Bizde
lise ve üniversitede okuyan gençlerimizin barınma sıkıntısı çekmemeleri için yüksek okulların
olduğu bölgelerde sosyal etkinlikleri olan uygun fiyatlı, hijyenik, çağdaş ve modern yurtlar
kurmak istiyoruz. Maddi koşullarının yetersizliğinden dolayı eğitim hayatına devam etmekte
zorlanan, dar gelirli öğrencilerimize yarı zamanlı işler yaratarak sizlerin de desteğiyle ailelerine
maddi yük olmadan okullarını bitirmelerine yardımcı olacağız.
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HUZUREVİ PROJESİ
Yaşlı veya kimsesiz vatandaşlarımız için şehrin gürültü ve
karmaşasından uzak, yeşillikler içinde, rehabilitasyon
alanlarının bulunduğu sosyal ve modern huzur evleri inşa
edeceğiz. Ülkemizde ne yazık ki az sayıda ve pahalı olan bu
kurumlara yaşlanan, evde bakımları zor olan veya kendi
isteği ile doğa içinde yaşamak isteyen büyüklerimizi kabul
edeceğiz. ATADEV olarak öncülük yaptığımız bu projenin
gerçekleşebilmesi için bazı belediyelerimizden yer tahsisi de
dahil olmak üzere çeşitli destekler aldık ve hala da alıyoruz.
Ürünlerimizi alarak yada hesap numaralarımıza bağış
yaparak 4 Proje 1 Hedef Kampayasına katkıda bulunan
duyarlı vatandaşlarımıza projelerimizin ilerleyişi hakkında
düzenli bilgiler veriyoruz. Ayrıca kurulacak Huzur A.Ş’lerde
pay sahibi olan hissedarlarımıza yatırım yapma imkanı
sunuyoruz. Bu sayede hem sizler hem de bu imkanlardan
faydalanma şansına sahip olan değerli büyüklerimizi
kazandırıyoruz.
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ORGANİK TARIM PROJESİ
İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle kendi yaşam alanı da
dahil olmak üzere çevreye verdiği zararların farkına varmıştır.Doğal kaynakların durumu,
enerji sorunu, nüfus artışı, göç, kentleşme sorunları, tarım alanlarındaki sorunlar, sağlıklı
ve yetersiz gıda üretimi, çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunlar sebebiyle
Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de oldukça önemli
hale gelmiştir. 15 yıl önce dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken artık samanı
bile ithal ediyoruz. Bu yüzden Atadev Organik Tarım A.Ş’leri faaliyete geçirerek ülkemize
hizmet yolunu seçtik.
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OKUL ,YURT, HUZUREVİ VE TARIM İŞLETMELERİNDE ATADEV
BELLİ BİR ORTAKLIK ALARAK ŞİRKET SERMAYESİ
ORANINDA,ÖDEMESİNİ YAPACAKTIR. BÖYLECE YASALARIN
VAKIFLARA TANIDIĞI HAKLARDAN YARARLANARAK YER TAHSİSİ
İLE BİRLİKTE DEVLET TEŞVİK VE HİBELERİNDEN HEP BİRLİKTE
YARARLANACAĞIZ.

8

TEŞEKKÜRLER

Uzm. Dr. Ahmet METiN

