
2020 – 2021 Bahar Yarıyılı



✓Bu raporda 2020 – 2021 Bahar yarıyılında Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 
kapsamında öğretim üyelerimizin danışmanlığında öğrencilerimizin 
gerçekleştirdikleri projelerden 18’i yer almaktadır.

✓Topluma Hizmet Uygulamaları dersine katkı sağlayan tüm öğretim elemanlarımızı 
ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını bekliyoruz.

✓Raporda, proje tanıtım formatına uygun olarak bilgilendirme sunumu hazırlanmış 
ve proje ekibinin yayımlanması-paylaşılması için onam verdiği projeler yer 
almaktadır.

✓Proje çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan doğan her türlü hak 
ve sorumluluk gerçekleştirenlere aittir.

✓ İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

27.07.2021



Proje Ekibi: Fatmagül Ergün, Ayçanur Bıçak, Feyza Gökçe 
Kuzucu, Çağrı Kocabaş, Derya İrge

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Esra Yıldız

Projenin Başlama Tarihi: 15.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 06.05.2021

Projenin Bütçesi:  550₺

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

Eve Sığar

• Projenin Amaçları
• Pandemi nedeniyle okula gidemeyen ve sosyoekonomik

düzeyleri düşük olan öğrencilere online matematik dersi
desteği sağlamak.

• Web2.0 araçlarını öğrencilerle paylaşarak onların yeni eğitim
teknolojilerinden faydalanmasını sağlamak.

• Hedef Kitlesi:
• Öğrenciler

• Kesin veya yaklaşık faydalanan sayısı: 32

• Hedef kitle özellikleri: İlköğretim 5-8. sınıf öğrencileri



Topluma Hizmet Projeleri

Eve Sığar

• Projenin Faaliyetleri: 

• Faaliyet 1: 5-8. sınıflar için online ders

• Faaliyet 2: 8. sınıflar için deneme çözümü



Topluma Hizmet Projeleri

Eve Sığar

• Projenin Sonuçları
• Ulaşılan faydalar: Projenin amacı doğrultusunda pandemi

sürecinde öğrencilerin matematik dersinde oluşan eksikleri
giderilmesi ve öğrencileri LGS sınavına hazırlamak.

• Proje kapsamında oluşturulan alanlar: Zoom sanal sınıf,
Classroom sanal sınıf, Whatsapp grupları

• Eğitim verilen kişi sayısı: 32

• Varsa proje sonuçlarıyla ilgili memnuniyet düzeyi: Öğrencilere
yaptığımız ankette çoğunluğu dersi anladıklarını ve sorun
yaşadıklarında öğretmenden gerekli desteği alabildiklerini
belirtmişlerdir.



Topluma Hizmet Projeleri

Eve Sığar

• Projenin Sonuçları

• Varsa faydalananların proje ile ilgili görüşleri vb. : Yapılan
ankette bu soruya verilen cevaplardan bazıları

• “Öğrendiğim konular için kolaylık sağladı.Çok memnun kaldım”

• “Yüz yüze eğitim gibi olmasada katkı sağladı.”

• “Ara sıra kopmalar gerçekleşiyor ve bu dersi biraz anlamamı
engelliyor.”

• “Okuldaki gibi değil ancak daha rahat bir şekilde eğitim görmek
benim için gayet iyiydi.Bunum dışında teknoloji ile iç içe
gerçekleşen ve hiç okula gitmeden öğrenilen dersin de yararları ve
zararlarını anladım.Birçok öğretmenin de bu tür durumlara karşı
gayet temkinli aynı zamanda da bilgili olduğunu anladım. Kısacası
farklı bir deneyimdi.” şeklindedir.



Topluma Hizmet Projeleri

● Öneriler
● Projenin sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler:

● Sosyoekonomik düzeyi düşük olan ve online derse ihtiyaç duyan
kişileri bulmak ve ulaşmak için gerekli izinler alınarak Mahalle
Muhtarlıkları ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarla işbirliği
yapılabilir.

● Bu projenin sadece bizim ekibimizle sınırlı kalmayıp bölümümüzdeki
diğer öğrencilere yayılması için bölüm çapında proje bilgilendirme
toplantıları düzenlenip, gönüllü öğretmen adaylarının katılımı
sağlanabilir. Özellikle bölümüze yeni başlamış öğrenciler bu konuda
bilgilendirilerek projeye katılım konusunda teşvik edilebilir.

● Projenin daha sürdürülebilir olması için gönüllülük esasına dayalı
online ders vermeye yönelik bir topluluk/kulüp kurulabilir veya var
olan kulüpler ile koordinasyon içerisinde faaliyetler
gerçekleştirilebilir.

Eve Sığar



Topluma Hizmet Projeleri

● İleride benzer projeler düzenlenirse dikkat edilmesi gerekenler:

Öğrencilerin teknik altyapısının yeterli olması (İnternet, Elektronik
cihazlar)

● Bu projeden yola çıkarak gerçekleştirilebilecek yeni projeler:
● Öğrencilerin aktif bir şekilde sorularını sorabilecekleri bir platform

açılabilir.
● Matematik derslerinin anlatıldığı youtube kanalı açılabilir.
● Sevgi evlerinden gerekli izinler alınarak oradaki öğrencilere ders

verilebilir.

Eve Sığar



Proje Ekibi: Ali BAŞLI, Arzu AKDEMİR, Büşra ŞAHİN, Mehmet Emin AVANAŞ, 
Melike SÖZÜDOĞRU, Reyhan ERİM, Sercan KABA, Serra Gülsüm KOÇ, Sevgi Nur 
POLAT, Sümeyye Şeyma KİLİM, Zeynep ÖZTÜRK 

Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER

Projenin Başlama Tarihi: 18.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 03.06.2021

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amaçları

• Amaç 1: Matematiğe karşı olan önyargının kırılmasını 
sağlamak.

• Amaç 2: Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz 
ders vererek matematik derslerine veya girecekleri sınava 
yardımcı olmak. 

• Amaç 3: Çeşitli sebeplerle öğrencinin giremediği 
matematik derslerini telafi etmek. 

• Amaç 4: Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını en 
aza indirmek.

• Amaç 5: Pandemi döneminde okul derslerindeki verimin 
yetersiz kaldığı yerde öğrenciye okul derslerini pekiştirmek 
amaçlı destek.



Topluma Hizmet Projeleri

• Hedef Kitlesi:

• Hizmetten faydalanan öğrenci sayısı: 18 

• Hedef kitle özellikleri: üniversiteye hazırlanan 
öğrenci ve 2. sınıf öğrencisi, 4.sınıf öğrencisi, 5. 
sınıf öğrencisi, 6. sınıf öğrencisi, 10.sınıf öğrencisi, 
8. sınıf öğrencileri, 3. sınıf öğrencileri 



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Faaliyetleri: 
• Geometri konuları anlatılırken GeoGebra’dan

faydalanıldı. 
• Wordwall gibi çeşitli web 2.0 araçları ile ders daha ilgi 

çekici hale getirildi. 
• Pandemi nedeniyle yüz yüze ders yapılamayan 

durumlarda Zoom kullanıldı. 
• Hazırlanan slaytlar ve aktiviteler hem ders sırasında 

kullanılarak ders ilgi çekici hale getirildi hem de ders 
sonrası hazırlanan bu materyaller öğrencilerle 
paylaşılarak daha sonra anlamadıkları yerlere 
bakmaları ve tekrar etmeleri sağlandı.



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları

• Öğrencilerin sahip olduğu kavram 
yanılgılarında gözle görülür bir azalma oldu. 

• Öğrencilerin matematik derslerine olan 
önyargıları azaldı. 

• Öğrencilerin giremediği dersler telafi edildi 
ve öğrenciler okuldaki konulara yetişebildi. 

• Öğretmenliğe bir adım olarak bizim için de 
tecrübeler edinme imkanımız oldu. 



Topluma Hizmet Projeleri

• Öneriler

• TYT,AYT veya LGS gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerin 
çalışma programlarını düzenlemelerine yardımcı 
öğrencinin çalışma düzenini oturtmasına yardımcı olur. 

• Derste farklı kaynaklar ve materyaller kullanılarak 
yapılan çeşitli aktiviteler ile öğrencinin konuyu 
somutlaştırıp daha iyi anlaması sağlanabilir. 

• Konuları ezberci bir sistemle öğretmek yerine konunun 
ana temeli anlatılarak öğrencinin daha az bilgi ile daha 
çok soru çözmesi sağlanabilir. 



Topluma Hizmet Projeleri

• Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

• Projemiz kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde matematik konu anlatımları 
yapılmıştır. 

• Öğrencilerimizin %50’ si dersleri sınava hazırlık için alırken %50’ si de okul derslerine 
yardımcı olması için almıştır. 

• Yaptığımız memnuniyet anketi sonucunda, verilen derslerin öğrencilerimizin konuyu 
anlamasında ne kadar etkili olduğuna dair görüşleri:
• %94.1 ‘inde yüksek oranda etkili 

• %5.9 unda ise kısmen etkili 

• Ders anlatırken kullanılan materyaller öğrencilerimizin 
• %76.5’i tarafından yeterli bulunurken 

• %23.5 i kısmen yeterli bulmuştur. 



Topluma Hizmet Projeleri

• Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

• Öğrencilerimizin
• %82.4 ü konuyu öğrenmelerinde yeterli süre ayrıldığını 
• %17.6 ‘ sı ise kısmen yeterli süre ayrıldığını düşünmektedir. 

• Öğrencilerimiz proje süresince çözemediği soruları sormak için öğretmenlerimize 
• %96.1 oranından her zaman ulaşırken 
• %5.9 oranında ise kısmen ulaşmıştır.

• Öğrencilerimizin aldığı derslerden genel memnuniyet durumunu belirlemek için 
sorduğumuz soruda 1-10 arası puanlamada öğrencilerimizin 
• %64.7 si 10 puan ,
• %17.6 ‘ sı 9 puan ,
• %11.8 i 8 puan, 
• %5.9 u ise 6 puan vermiştir. 

• Yani öğrencilerimizin %64.7 si aldığı derslerden çok memnunken , %29.4 ü yüksek 
oranda memnun,%5.9 u ise kısmen memnundur.



• Ders anlatırken kullanılan materyaller öğrencilerimizin %76.5’i tarafından 
yeterli bulunurken %23.5 i kısmen yeterli bulmuştur. 

• Öğrencilerimizin %82.4 ü konuyu öğrenmelerinde yeterli süre ayrıldığını 
düşünürken %17.6 ‘ sı ise kısmen yeterli süre ayrıldığını düşünmektedir. 

• Öğrencilerimiz proje süresince çözemediği soruları sormak için 
öğretmenlerimize %96.1 oranından her zaman ulaşırken %5.9 oranında ise 
kısmen ulaşmıştır. 

• Öğrencilerimizin aldığı derslerden genel memnuniyet durumunu belirlemek 
için sorduğumuz soruda 1-10 arası puanlamada öğrencilerimizin %64.7 si 
10 puan ,%17.6 ‘ sı 9 puan ,%11.8 i 8 puan, %5.9 u ise 6 puan vermiştir. Yani 
öğrencilerimizin %64.7 si aldığı derslerden çok memnunken , %29.4 ü 
yüksek oranda memnun,%5.9 u ise kısmen memnundur.

Topluma Hizmet Projeleri



Proje Ekibi: 

Öğretim Elemanı: 

Projenin Başlama Tarihi: 

Projenin Tamamlanma Tarihi: 

Projenin Bütçesi:

Destek veren Kurum/Kuruluş:  

Şerife Akdeniz, Buse Yalçın, Merve Nur Demirci, Eda Demir, Rabia Karabacak,

Nisanur Akyüz

10.03. 2021

24.03.2021

Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan

O TL 

Topluma Hizmet Projeleri



Projenin Amacı: 

Hedef Kitlesi:

Projenin Faaliyetleri: 

• Özel eğitim ile Down Sendromlu ve diğer özel bireylerin

desteklenmesinin önemine dikkat çekmek

• Down Sendromu farkındalık kazandırmak

• Çocuk, genç, yetişkin

• Down Sendromu Farkındalık Haftası için afiş 

çalışması 

Topluma Hizmet Projeleri



Projenin Sonuçları: 

Proje sorumluları ve öğretim üyesi tarafından sosyal medya 
aracılığı ile afiş duyurularak, konu hakkında farkındalık 
yaratma bağlamında bir adım atılmıştır. 

Öneriler: 

Afişin sosyal medya dışındaki yöntemlerle de dağıtılması 
sağlanabilir.

Afişe ek çalışmalar (broşür, vb.) yapılabilir.

Topluma Hizmet Projeleri



24.03.2021

05.05.2021

Şerife Akdeniz, Buse Yalçın, Merve Nur Demirci, Eda Demir, 

Rabia Karabacak, Nisanur Akyüz 

Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan

O TL 

İMÜ Eğitim Fakültesi

Topluma Hizmet Projeleri
Topluma Hizmet Projeleri



Projenin Amacı: 

Hedef Kitlesi:

Projenin Faaliyetleri: 

• Otizm Farkındalık Kazandırmak

• Öğretmen Adayları

• Öğretmenler

• Otizm Spektrum Bozukluğuna Öğretmenlik

Penceresinden Bakış Ana Teması altında 2 Seminer

• Öğretmen adayları için otizm rehber kitapçığı

• İMÜ Otizm Merkezi 2 Nisan çalışmalarına destek

• Rehber kitapçığın dağıtımı

Topluma Hizmet Projeleri



Projenin Sonuçları:

1. Toplam 90 katılımcı seminere 
katılmıştır.

2. 2 Nisan Otizm çalışmalarına destek 
sunulmuştur.

3. Otizm el kitapçığı sosyal medya ve 
e-posta aracılığı ile ilgili kişilere 
ulaştırılmıştır . Ayrıca, rehber 
kitapçık yakın çevrelerine 
anlatılmıştır.

Öneriler: 

1. Seminerler toplumun farklı 
kesimleri için de düzenlenebilir.

Topluma Hizmet Projeleri



18.05.2021

02.06.2021

Şerife Akdeniz, Buse Yalçın, Merve Nur Demirci, Eda 

Demir, Rabia Karabacak, Nisanur Akyüz

Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan

0 TL

Topluma Hizmet Projeleri
Topluma Hizmet Projeleri



Projenin Amacı: 

Hedef Kitlesi:

Projenin Faaliyetleri: 

• Çocuk İstismarına farkındalık kazandırmak

• Öğretmen Adayları ve Öğretmenler

• Bu konuda kendini sorumlu hisseden tüm bireyler

• Çocuk İstismarını Tanıma ve Önleme Semineri

Topluma Hizmet Projeleri



Projenin Sonuçları: 

170 katılımcı ile seminer 
gerçekleştirilmiştir. 

Öneriler: 

Çalıştay ya da panel türü 
organizasyonlar yapılabilir.

Topluma Hizmet Projeleri



Proje Ekibi: İbrahim Halil GEREKLİ

Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞAHİNKAYA

Projenin Başlama Tarihi: 07.04.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 02.06.2021

Projenin Bütçesi: 120 ₺

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: 
Pusula Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle birlikte eğitimi sevdirmenin 

yollarını aramak ve onları eğitimin merkezinde oturtmak

• Yeni açılmış bir kuruma materyal desteği sağlamak

• Hedef Kitlesi:
• Öğrenme güçlüğü yaşayan 13 yaşındaki iki  öğrenci

• Projenin Faaliyetleri: 
• İki öğrenci ile somut materyal kullanılarak yüz yüze eğitim yapıldı

• Okula boya, etkinlik kartları, resim, oyun hamuru, makas vb 
malzeme desteği sağlandı

• Öğretim dışında öğretmen ve öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdik



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Projede kapsamında öğrencilere sosyal beceri ve öz benlik 

farkındalık eğitimi verildi

• Proje süresince öğrenciler birbiriyle kaynaşıp iyi arkadaş oldular

• Projeden iki öğrenci yararlandı

• Projenin sonucunda hem birlikte çalıştığım kurumun üyeleri hem 
de öğrenciler çok yararlı bulduklarını söyledi

• Öneriler
• Okul ve öğretmen sıkıntısı olan okullarda yapılması önemlidir.

• En önemli uyarım şudur: kesinlikle öğrencinin engel durumunu  
ve öğretim yollarını iyice araştırmadan gitmeyin

• Projesini daha da ileri götürmek isteyenler için de önerim; 
somut materyal kullanım alanlarını genişletmeleridir.



Proje Ekibi: Yüsra TEMEL

Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞAHİNKAYA

Projenin Başlama Tarihi: 30.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 01.06.2021

Projenin Bütçesi: 200 ₺ (155 ₺ geri dönüşüm kutuları, 45 ₺ kırtasiye)

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: 
Özel Gül Nesil Anaokulu

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı 
• Bu proje; hedef kitledeki çocuklarda ve yetişkinlerde “Sıfır atık” ve 

“Geri dönüşüm” hakkında farkındalık oluşturmak ve onları harekete 
geçirmek amacı ile planlanmıştır. 9 hafta boyunca çocuklar ve 
ailelerinin katılımıyla sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili etkinlikler 
yapılmıştır. Hedef kitlenin yapılanları ve öğrendiklerini çevreleriyle 
paylaşmaları ve çevrelerini de bilinçlendirmeleri hedeflenmiştir. 

• Hedef Kitlesi:
• Gül Nesil anaokulu 4 yaş sınıfı öğrencileri

• Öğrencilerin aileleri ve çevreleri



• Projenin Faaliyetleri: 
• Projenin uygulanacağı okula geri dönüşüm kutuları temin edildi. 

• Hedef kitleye sıfır atık ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapıldı ve 
hazırlanan broşürler dağıtıldı. 

• Atıkları ayrıştırma oyunu oynandı. 

• Çöpe atma dönüştür sloganıyla bayatlamış ekmeklerden yeni yiyecekler 
yapıldı. 

• Atıklar geri dönüşüme oyunu oynanarak çocuklar iki grup halinde yarıştı. 

• Sıfır atık tiyatrosu yapıldı, parmak kuklalar konuşturuldu. 

• Zoom programı üzerinden Sıfır Atık Tema’nın bilgisayar oyunları oynandı.

• Tekli çoraplardan kuklalar yapıldı.

• Bez çantalar temin edildi ve boyandı, poşet kullanımını bırakmak üzere bir 
adım atıldı. 

• Proje sonunda okula belediye ekipleri çağrıldı ve bu zamana kadar 
biriktirilmiş olan atıklar geri dönüştürülmek üzere ekiplere teslim edildi.

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Proje kapsamında okulda daha önce bulunmayan geri dönüşüm kutuları temin edildi.  Hem okulda 

atıklar ayrıştırılmaya başlandı hem de öğrenciler evde ayırma imkanı bulamadıkları cam, plastik, 
kağıt gibi ürünleri evde biriktirip okula getirerek geri dönüşüme katkı sağladılar. Kutular dolunca 
ilgili ekipler çağrılarak geri dönüşüm atıkları belediyeye teslim edildi.  

• 13 öğrenciye ve ailelerine sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Ailelerin 
çevreleriyle de öğrendiklerini ve uyguladıklarını paylaşmaları istendi. 

• Proje başlangıcında ve sonunda çocukların verdikleri cevaplar not edildi. Örneğin başlangıçta 
‘Çorabımın teki kaybolmuş her yeri aradım fakat bulamadım. Şimdi elimde teki olmayan bir çorap 
var, bununla ne yapabilirim?’ sorusuna çocuklar; ‘çoraplarını değişik değişik giyebilirsin’ ‘artık onu 
kullanamazsın çöpe atmalısın’ gibi cevaplar verirken projenin sonunda; ‘onunla bir kukla yapalım’ 
‘içine pamuk koyup oyuncak yapalım’ gibi cevaplar verdikleri gözlendi. 

• Yine çocukların (özellikle su ve elektrik) israfı konusunda bilinçlendikleri ve okulda birbirlerini bu 
hususta uyardıkları gözlemlendi. Yapılan sohbetler neticesinde evde ailelerini de uyardıkları ve etki 
sağladıkları fark edildi.  

• Projenin başında çocuklar çöpler ve atıkları ayırt edemezken proje sonunda dış yönlendirme 
olmaksızın atık olan materyalleri ilgili geri dönüşüm kutularına attıkları gözlemlendi. 

• Öneriler
• Projenin hedef kitlesinde 4 yaş grubundaki çocuklar bulunduğu ve onların hafızalarının kısa süreli 

olduğu göz önünde bulundurularak, projenin devamlılığı için aileler ve öğretmenleri tarafından sık 
sık yeniden kullanma, israf etmeme, geri dönüştürme gibi hususlar çocuklara hatırlatılmalıdır. 
Ailelerin takibi ve yönlendirilmesi de bir süre devam etmeli, tek bir bilgilendirme sonrasında 
bırakılmamalıdır.  



Proje Ekibi: Nurgül Aksoy

Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞAHİNKAYA

Projenin Başlama Tarihi: 03.04.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 03.06.2021

Projenin Bütçesi: -

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

Projenin Amaçları
• Proje vasıtasıyla uzaktan eğitim sürecinde ilkokul düzeyindeki bir

çocuğun ödevlerine yardımcı olmak, eğitimlerini zengin içeriklerle
desteklemek

• Uzaktan eğitimin eksikliklerini telafi edebilmek
• Sosyalleşmeyi sağlamak
• Eğlenceli bir öğrenme ortamı sunabilmek

Hedef Kitlesi:
• Kesin veya yaklaşık faydalanan sayısı: 1 öğrenci
• Hedef kitle özellikleri: İlkokul 5.sınıf öğrencisi

Projenin Faaliyetleri:
• Hedef kitle için eğitimler düzenlenmiştir.
• Haftalık ödev takibi yapma
• Belgesel, film izleme
• Ders içeriklerini dijital oyunlarla sunma

.



Topluma Hizmet Projeleri

Projenin Sonuçları
• Ulaşılan faydalar

➢Pandemi nedeniyle uzun zamandır evlere kapanan ve yalnız 
kalan çocuklara  kısa süreli dahi olsa sosyalleşme imkanı 
tanınması

➢Uzaktan eğitim sırasında çocukların öğrenemedikleri ya da 
anlamakta zorlandığı konular hakkında birebir soru sorabileceği 
ve birlikte uygulama yapabileceği bir ortam sunuldu.

➢Bu dönemde ailenin çocuklarının eğitim – öğrenim eksiklikleri 
hakkındaki endişeleri giderilmeye çalışıldı.

• Ailenin verilen eğitim desteği ile ilgili geri bildirimleri olumlu 
yönde.



Öneriler
Projenin sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler

➢Yapılan etkinlikler sosyal medya platformlarında paylaşılarak insanlara bu tarz küçük yardımlarla
öğrencilerin hayatlarına dokunabilecekleri gösterilerek farkındalık yaratılabilir. Aynı zamanda ailelere de bu
anlamda rehber olunabilir.

İleride benzer projeler düzenlenirse dikkat edilmesi gerekenler

➢Yapılması düşünülen eğitim- öğretim faaliyetlerinin daha kaliteli olabilmesi için ön hazırlıklar ve
planlamalar yapılmalı

➢Öğrenme ortamında öğrencinin daha aktif olabilmesini sağlayacak materyaller kullanılmalı

➢Aileyle görüşme çocuğun ilgi ve yetenekleri ya da zayıflıklarını öğrenme ve bunları göz önünde
bulundurarak planlamalar yapılmalı

➢Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak yapılacak eğitim öğretim
faaliyetlerinin dışarıda doğayla iç içe mekanlarda planlanması hem size hem de öğrenciyi daha çok motive
edecektir

Topluma Hizmet Projeleri



Bu projeden yola çıkarak gerçekleştirilebilecek yeni projeler

➢ Pandemi sonrasında da özellikle yoksul ailelerin çocuklarının eğitimini desteklemede gönüllü 
bireyler aracılığıyla bu destek yaygınlaştırılabilir.

➢ Yapılan faaliyetlerinin duyurulması ve ailelerin eğitim desteği için gönüllülerle buluşmasını 
sağlayabilmek için sosyal medya hesapları açılabilir.

Topluma Hizmet Projeleri



Proje Ekibi: Ahsen Güneç, Semanur Hınçal, Zeynep Nur 
Yılmaz

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün

Projenin Başlama Tarihi: 05.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 16.06.2021

Projenin Bütçesi: 150 ₺

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: 
Aile üyeleri, arkadaşlar

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• Hepimizin evinde bulunan atık malzemelerden mama kapları 

yapmak ve bu mama kaplarını bulunduğumuz mahallelerde 

dağıtarak sokak hayvanlarına yardım edebilmek

• Farkındalık oluşturabilmek ve toplumu bilinçlendirmek

• Hedef Kitlesi:
• Sokak hayvanları ve web sitemiz sayesinde ulaşabildiğimiz herkes 

projemizin hedef kitlesidir.

• Mama ve su kabından yararlanan her türlü sokak hayvanı hedef 
kitle sayımızı oluşturmaktadır.

• Sitemizi ziyaret eden ve çevremizde yaptığımız etkinlikleri görüp 
duyan kişiler de yardımlaşma fikrini benimsemektedir.



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Faaliyetleri: 
• Su ve Mama Kabı Yapımı

Sokak Hayvanları için evlerimizde yer alan atık maddelerden 
mama ve su kapları üretmeye çalıştık. Bunun için aile üyeleri 
arasında ortak faaliyetler düzenledik.

• Web Sitesi Kurulumu

Çevremizdeki insanları bilinçlendirebilmek, sokak hayvanlarına 
yardımcı olmaya teşvik edebilmek adına bir web sitesi 
düzenledik. Web sitesi içerisinde yaptığımız faaliyetleri yapım 
aşamalarıyla birlikte paylaştık. Çevremizden gelen etkinliklere 
de yer verdik. 



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Yapılan ürünler sayesinde sokak hayvanları sıcak veya soğuk 

günlerde aç ve susuz kalmadı. Ürünleri koyduğumuz yerlerde 

çevredeki insanlar da görerek bu fikirlerden etkilendi. Biraz da 

olsa hayvanları besleme konusunda farkındalık oluşturabildik.

• Öneriler
• Projenin sürdürülebilirliği için daha kalıcı malzemelerle 

sabitlediğimiz ürünler yapılabilir. Bu şekilde daha uzun ömürlü 
olur. 

• Yüz yüze eğitim ile birlikte topluluklar kurularak faaliyetleri daha 
etkin bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde daha fazla hayvana 
yardım edebiliriz.

Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz ;

• https://zeynepnury14.wixsite.com/website-1

https://zeynepnury14.wixsite.com/website-1


Proje Ekibi: Şevval DEMİR, Özlem ÖNAL, İlayda BERBER, 
Senanur OCAK, Fatıma Dilara AVCI, Lara PEKGÖZ

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN

Projenin Başlama Tarihi: 19.04.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 04.06.2021

Projenin Bütçesi: 0 ₺

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• Çocuklara/ailelere pandemi sürecinde yapabilecekleri aktivite

önerilerinin bulunduğu afişler hazırlamayı hedefliyoruz. Bu

aktiviteler ile çocukların aileleriyle kaliteli vakit geçirerek ev içi

etkinliklerini artırmak ve onları telefon, bilgisayar

bağımlılığından uzaklaştırmayı istiyoruz. Aynı zamanda

etkinliklerimizin değerlendirilebilmesi için etkinlikleri

gönderdiğimiz kişilere anket de yollamayı amaçlıyoruz.

• Hedef Kitlesi:
• Bu projede hedef kitlemiz 6-12 yaş arasındaki çocuklar ve

ebeveynleridir.

• Projenin Faaliyetleri: 
• Proje kapsamnında toplamda 6 etkinlik planlandı ve hedef kitleye

uyacak yaklaşık 30-35 kişiye gönderildi. Etkinliklerimizi yapanlardan
bazı fotoğraflar aldık ve bunlar bizi sevindirdi. Daha sonra ise
etkinlikleri yapanların bizleri değerlendirmeleri için gönderdiğimiz
anketi yanıtlamalrı istendi.



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Anket sonuçlarına baktığımızda genel anlamda etkinliklerimizin amacına

ulaştığını görmekteyiz. Etkinlikleri gerçekleştiren ailelerden büyük bir çoğunluğu
etkinliklerin pandemi döneminde çocuklarıyla güzel vakit geçirmelerinde ve yine
pandemi döneminde çocuklarının teknolojik aletlerden uzak tutmalarında
faydalı olduğunu belirtmiştir.

• Proje için oluşturduğumuz etkinlikler WhatsApp ve Gmail yoluyla hedef kitleye
gönderildi.

• Toplamda 24 aile etkinliklerimizi gerçekleştirip bizlere anket yoluyla geri dönüş
yaptı.

• Proje kapsamında oluşturduğumuz etkinlikler genel anlamda hem çocuklar hem
de çocukların ebeveynleri tarafından eğlenceli ve eğitici bulundu.

• Ankette görüş bildirinler genelde etkinliklerimizi beğendiklerini ve oldukça
faydalı olduğunu belirtti.

• Öneriler
• Projenin sürdürülebilirliği için bir internet sitesi veya bir sosyal medya hesabı 

oluşturulabilir ve etkinlikler orada paylaşılarak devamı sağlanabilir.
• İleride benzer projeler düzenlenirse sadece küçük çocuklar için değil aynı 

zamanda ergenlere yönelik internet kullanımını azaltmak için etkinlikler 
planlanabilir.



Proje Ekibi: Arife Nur MUSLU

Öğretim Elemanı: Arş. Gör. Dr. Hande Arslan ÇİFTÇİ

Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 16.06.2021

Projenin Bütçesi: 0

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olabilmek.
• Bayramlar, milli günler gibi günlerde etkinlikler hazırlanarak 

insanların ve özel günlerin hatırlanması.

• Hedef Kitlesi:
• Kütahya içerisinde maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olan insanların 

hepsi hedef kitlemizdir. 

• Projenin Faaliyetleri: 
• Faaliyet 1:Mama Dağıtım Etkinliği
• Faaliyet 2: Kozluca Köyü İlkokuluna Ziyaret
• Faaliyet 3: Pide dağıtımı
• Faaliyet 4: Pide dağıtımı ve 23 Nisan 
• Faaliyet 5: Farkındalık İçin Afiş Hazırlama

• Faaliyet 6: Fidan dikimi
• Faaliyet 7: Özel eğitim anaokulu ziyareti 
• Faaliyet 8: Özel eğitim okulu ziyareti



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Proje sonunda bir sürü insana hem maddi hem de manevi katkı 

sağlayabildik. 

• Öneriler

• Yapmış olduğumuz etkinlikleri daha çok sosyal medyada 
paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. 



Proje Ekibi: BEYZANUR KESKİN, HASAN BASRİ 
GÖÇMEN,PERİHAN ALTUNDAĞ

Öğretim Elemanı: Arş. Gör. Dr. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

Projenin Başlama Tarihi: 31.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 29.05.2021

Projenin Bütçesi: Proje için toplanan para 1055 TL

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: Kitap 
bağışında bulunan birçok insan

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• Kütüphanesinde kitaba ihtiyacı olan bir okula ilkokul, ortaokul düzeyi 

okuma/test kitapları toplamak ve kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan 
öğrencileri kitaplarla buluşturmak.

• Hedef Kitlesi:
• Öğrenciler
• Kesin veya yaklaşık faydalanan sayısı: 230
• Hedef kitle özellikleri : İlkokul ve ortaokula gitmek

• Projenin Faaliyetleri: 
• Faaliyet 1. Çevremizdeki insanlara projemizden bahsedip ellerindeki 

okudukları kitap veya yeni kitap alabilmek için para bağışında 
bulunmaları istenmiştir.

• Faaliyet 2. Kitaba ihtiyacı olan bir okul belirlenmiştir.
• Faaliyet 3. Toplanan para ile yeni okuma kitapları, kırtasiye 

malzemeleri ve satranç takımları alınarak okula ulaştırılmıştır.



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Kitaba ulaşmada sıkıntı çeken ilkokul, ortaokul öğrencileri için;
• 498 adet okuma kitabı, 
• 66 tane test kitabı, 
• 144 adet kurşun kalem, 30 adet silgi, 45 adet kalemtıraş, 25 adet 

not defteri
• 4 adet satranç takımı bağışı toplayarak ihtiyaç sahibi okulumuza 

ulaştırdık.

• Öneriler
• Projenin sürdürülebilirliği ve gelecek projelerde daha çok kişiye 

ulaşabilmek için sosyal medyadan bu amaç için kullanılacak bir 
hesap açılabilir veya bu amaca hizmet eden sayfaları takip ederek 
daha çok insana ulaşmayı sağlayabiliriz.

• Düzenli olarak çevremizden okunmuş, artık kullanılmayan 2.el 
kitaplar toplayabilir veya insanları bağışta bulunmaya teşvik ederek 
daha çok öğrencinin ve okulun bu projelerden faydalanmasını 
sağlayabiliriz.



Proje Ekibi: Fatma DEPE

Öğretim Elemanı: Arş. Gör. Dr. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

Projenin Başlama Tarihi: 25.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 03.06.2021

Projenin Bütçesi: 0 ₺

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: Sınıf 
öğretmenleri Görkem ÇELİK, dersi veren öğretim 
elemanı Hande ARSLAN ÇİFTİÇİ

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• Sosyo-ekonomik olarak orta ve düşük seviyede bulunan bölgelerdeki okullarda 

okuyan ilköğretim öğrencilerinin sosyal bir etkinlik içinde bulunmalarını sağlamak.
• İşaret diline ve işitme engelli bireylere dair farkındalık kazandırmak ve temel düzeyde 

işaret dili öğrenmelerini sağlamak.

• Hedef Kitlesi:
Yaşar Doğu İlköğretim Okulu 2.sınıf öğrencileri

• Projenin Faaliyetleri: 
Çocuklar işaret dilinde kelimeler öğrendi.

Cümle çevirileri yaptılar.

Günlük kullandığımız kelimeler üzerinden soru-cevap 
etkinliği gerçekleştirildi.

23 Nisan işaret dilinde kutladı, çevrimiçi oyunlar oynandı.

Öğrendiğimiz kelimelerin pekişmesi için online işaret dili oyunları oynandı.

10 haftanın sonunda bir şarkı seçildi ve hep birlikte işaret diline çevrildi.

Düzenli olarak devam eden çocuklar işaret dili katılım belgesi aldı.



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
Gerçekleştirmiş olduğum proje ile birlikte çocuklar işaret dilinde 125 kelime öğrendi, aynı
zamanda binlere kadar işaret dilinde sayma becerisi geliştirdiler.

Kendilerini tanıtabilecek düzeye geldiler.

Öğrendikleri kelimeleri ailelerine göstererek onları da bu sürece dahil ettiler.

Projenin ileriki haftalarında aile bireylerinden derslere katılanlar oldu.

İzledikleri programlarda işaret dili çevirisi yapan insanlara artık daha fazla dikkat etmeye
başladılar ve anlamaya çalıştıklarını bildirdiler.

Dersimiz bitse bile öğrendiklerini devam ettirmek için ve bana da göstermek için grupları
aktif bıraktık. Bu da aslında işaret dili yolculuklarının burada bitmediğini, bu bir etkinlik
olarak görmekten çok bir iletişim dili olarak gördüklerini ve dili devam ettirip geliştirmek
istediklerini gösteriyor.

Ailelerden aldığım dönütlerde de çocuklar için farkındalık oluşturduğunu, pandemi
sürecinde günlük rutin dışında farklı bir şey yapmanın çocuklara iyi geldiğini ve onlara da
öğrendikleri kelimeleri öğrettiklerini bildirdiler.

Yeni bir iletişim becerisi kazandılar ve işitme engeline, işaret diline dair farkındalık
kazandılar.



• Öneriler
İlk olarak sınıf mevcudunun burada önemli. Özellikle verilen eğitim online ise sayı az olursa daha fazla birebir 
çalışmalar yapılır ve daha fazla çocuklarla iletişim kurulur.

Derslerden önce süreyi aktif kullanmak için kaba taslak da olsa bir plan yapılmasını öneririm.

Verilen eğitim dışında araya başka etkinlikler katılabilir veya konu oyunlaştırılarak sunulabilir.

Grup kurmak duyurular ve değişiklikleri hızlı bir şekilde bildirmek için gerekli. Aynı zamanda bir problem 
durumunda iki tarafında birbirine ulaşabilmesi faydalı.

Etkinlik yeni öğrenmeler içeriyorsa tekrar yapılması çok önemli. Verilen konularda çok aldıkları önemli ve 
öğrenmeleri için tekrar dersleri yapılabilir.

Yeni şeyler denemek önemli, denemeden etkili olup olmayacağını göremeyiz, etkisini gördüğümüzde bunu 
sürece dahil etmeliyiz.

Bir plana bağlı kalmamak.

Çocuklarla ders dışında da bir iletişim kurmak, ders başlarında ve sonlarında sohbet etmek.

Bir düzen oluşturmak buna başta bizim uymamız ve sonrasında da eğitim verdiğimiz kişilerin uymasını 
sağlamak.

Oyun etkili bir eğitim aracı, derslere aktifliği arttırıyor. Özellikle küçük yaş grubu için eğitimin içine oyunun da 
dahil edilmesini öneririm.



Proje Ekibi: Melisa DEMİRCİ

Öğretim Elemanı: Arş. Gör. Dr. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

Projenin Başlama Tarihi: 22.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi : 16.06.2021

Destek Veren Kişi: Hande Arslan Çiftçi, Gülsüm Çelebi

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı
• Lisans eğitimi sürecinde edinilen bilgileri kullanıp paylaşarak sınıf içinde öğretmene yardımcı 

olmak, çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyerek çocukların gelişimine destek olmak. 

• Hedef Kitlesi:
• Yaşar Doğu İlkokulu Anasınıfı Öğrencileri, 5-6 yaş çocuklar

• Projenin Faaliyetleri:
• Hedef kitle için eğitimler düzenlemiştir.

• Hedef kitlenin gelişim alanlarına yönelik, yaşlarına uygun etkinlikler düzenlenmiştir.



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları

• Proje sürecinde 7-10 kişinin eğitiminde rol alınmıştır. Çocuklar için etkinlikler düzenlenmiş ve eğitim 
sürecinde yardımcı olunmuştur.

• Öneriler
• Projenin sürdürülebilirliği için öğretmenle iletişim içinde olunmalı, program göz önünde 

bulundurularak etkinlikler düzenlenebilir.

• Çocukların gelişim seviyesi göz önünde bulundurularak etkinlikler düzenlenmelidir.

• Pandemi sürecinde eğitim hakkından faydalanamayan çocuklar için birebir gönüllü öğretmenlik 
yapılabilir.



Proje Ekibi: Meltem Uslu

Öğretim Elemanı: Arş. Gör. Dr. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

Projenin Başlama Tarihi: 27.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 27.05.2021

Projenin Bütçesi: 0

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: AFAD

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• Herhangi bir afet durumunda, AFAD ekibine yardımcı olmak ve 

afetzedelere yardım etmek.
• İlk önce AFAD eğitimlerine katılarak ve daha sonra alan eğitimi 

alarak AFAD’ın çalışmalarında yer alabilirsiniz.

• Hedef Kitlesi:
• Canlılar, afetzedeler
• Kesin veya yaklaşık faydalanan sayısı: Afete bağlı değişir.
• Hedef kitle özellikleri: Yaralanan, ihtiyaç duyan herkes

• Projenin Faaliyetleri: 
Ünitelere bağlı haftalık online eğitim alındı. Ünite konuları:
• Afet risklerini azaltma
• Afet risklerini anlama
• Kişisel stres yönetimi
• Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan düğümler
• Birey ve aileler için afet bilinci eğitimi
• Liderlik



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Ulaşılan faydalar: Afet olduğu zaman artık ben de yardım edebilirim. Çığ, deprem, sel, 

heyelan sırasında nasıl korunacağımı ve önlemler alabileceğimi öğrendim.
• Proje kapsamında oluşturulan alanlar: Düğümler hakkında evde yapılan çalışma
• Eğitim verilen kişi sayısı: Sadece kendim eğitim aldım.
• Varsa proje sonuçlarıyla ilgili memnuniyet düzeyi: Sürecin gayet yararlı olduğunu 

düşünüyorum.

• Öneriler
• Projenin sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler: Afet çalışmalarına katılmak
• Aktif deprem bölgelerinde olduğumuz için ve insan sayısına ihtiyaç duyulan bir 

alan olduğu için gençlerin AFAD Gönüllülük Platformuna katılmalarını 
destekliyorum.

• İleride benzer projeler düzenlenirse dikkat edilmesi gerekenler: İlk önce eğitimi 
tamamlamak. Alanla ilgili yeterli eğitimi almış olmak. 

• Bu projeden yola çıkarak gerçekleştirilebilecek yeni projeler: Alan çalışmaları 
olabilir. İlkyardım olabilir.

• https://www.afad.gov.tr/



Proje Ekibi: Rukiye Sancar

Öğretim Elemanı: Arş. Gör. Dr. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

Projenin Başlama Tarihi: 27.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 27.05.2021

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: 
Kızılay bağışçıları 

Fatsa Genç Kızılay İnstagram adresi: 
https://instagram.com/genckizilay52f__?utm_mediu
m=copy_link

Topluma Hizmet Projeleri

https://instagram.com/genckizilay52f__?utm_medium=copy_link


Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
➢Hiçbir ayrım yapmaksızın insanın 

acısını önlemeye veya hafifletmeye 
çalışmak, insan hayatını ve sağlığını 
korumak, insanlar arasındaki 
karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, 
işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye 
uğraşmak



• Hedef Kitlesi:
➢Türk Kızılay sosyal yardım 

programlarından, belirlenen kriterlere 
uygun olmaları ve gerekli belgeleri temin 
etmeleri halinde; temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayan dezavantajlı/zarar 
görebilir kişiler/gruplar yararlanabilir

➢ Yaşlılar, kadınlar, yoksullar, işsizler, 
mülteciler/sığınmacılar, evsizler, 
yetim/öksüzler, öğrenciler, gazi/şehit 
yakınları vb.

Topluma Hizmet Projeleri



• Projenin Faaliyetleri: 
• Faaliyet 1: Otizm ve Down Sendromlular Farkındalık 

Günü Etkinliği
https://www.instagram.com/tv/CNKLo5xjxNP/?igshid=49tio51wu4br

• Faaliyet 2:İhtiyaç Sahibi Aileler İçin Yardım Toplama 
Kampanyası

• Faaliyet 3: Gıda Dağıtımı Etkinliği 1
• Faaliyet 4: Ramazan Kolisi Dağıtımı
• Faaliyet 5: Ramazan Kolisi Bağışı Toplama Etkinliği 1
• Faaliyet 6: Ramazan Kolisi Bağışı Toplama Etkinliği 2
• Faaliyet 7: Pide Dağıtımı 
• Faaliyet 8: Anneler Günü İçin Gül Dağıtımı Etkinliği
• Faaliyet 9: Gıda Dağıtımı Etkinliği 2
• Faaliyet 10: Gıda Dağıtımı Etkinliği 3
• Faaliyet 11: Gıda Dağıtımı Etkinliği 4

Topluma Hizmet Projeleri

https://www.instagram.com/tv/CNKLo5xjxNP/?igshid=49tio51wu4br


Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
Proje içerisinde yer alan etkinlikler sonucunda 
toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın 
gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç 
insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı 
ulaştırmak gibi önemli sosyal destekler 
sağlanmıştır.

Bir genç olarak Kızılay etkinliklerinde yer almak beni 
fazlasıyla memnun etti. Fakat gençlerin bu tür 
etkinlikler konusunda yeteri kadar bilinçlenmediğini 
düşünüyorum. Bu nedenle gönüllü kazanabilmek 
adına Kızılay’ın daha fazla duyuru ve bilgilendirici 
etkinlikler yapması gerektiğini düşünüyorum. 

• Öneriler



Proje Ekibi: Şerife Konar

Öğretim Elemanı: Arş Gör. Dr. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

Projenin Başlama Tarihi: 22.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 02.06.2021

Projenin Bütçesi: 0

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: 
Tezer Taşkıran Ortaokulu

Osmangazi İlkokulu ( Merve Tezel)

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• Anasınıfı öğretmenlerine sınıflarında yardımcı olmak
• Okul öncesi çağındaki çocukların gelişimlerinin desteklenmesine Zoom üzerinden 

yardımcı olmak

• Hedef Kitlesi:
• Anasınıfı öğretmeni ve öğrencileri
• 14-15
• Sosyo-ekonomik açıdan düşük seviyeli bir okula giden okul öncesi çağındaki 

öğrenciler

• Projenin Faaliyetleri: 
• Tezer Taşkıran Ortaokulunda Faaliyetler
• Etkinlik 1:  Öğrencilerle tanışma, yaşlılar haftası, boyama, Renklerin karışımı 

etkinliği
• Etkinlik 2: Kütüphane haftası, harfler, kavramlar, oyun
• Etkinlik 3: Drama, yapboz, Boyama- çizim
• Bayrampaşa İlkokulu ( Uzaktan Eğitim)
• Etkinlik 1: Parmak oyunları, kart oyunları
• Etkinlik 2: Parmak oyunları, saklambaç (çevrimiçi oyunlar)
• Etkinlik 3: Parmak oyunu 



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Anasınıfı öğretmenine yardımcı olmak

• Okul öncesi çağındaki çocukların gelişimine çeşitli etkinlik ve 
oyunlarla katkı sağlamak

• Eğitim verilen kişi sayısı: Anasınıfında 9, uzaktan eğitimde 5-6 
öğrenci

• Çocuklar yapılan etkinliklerden keyif aldıklarını söylediler ve sınıf 
içerisinde aktif katılım gösterdiler.

• Her iki öğretmende iş birliği sürecinden memnun kaldığını bildirdi.

• Öneriler
• Anaokulu öğretmenlerinin sınıflarında yardımcı öğretmenlik 

yapmak isteyen öğrencilere etkinlikleri yönetmesi için daha 
fazla fırsat vermesi, hem öğretmen için hem de gönüllü çalışan 
birey için daha faydalı olur.



Proje Ekibi: Zeyneb Zehra BIYIKCI

Öğretim Elemanı: Arş Gör. Dr. Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

Projenin Başlama Tarihi: 22.03.2021

Projenin Tamamlanma Tarihi: 31.05.2021

Projenin Bütçesi: 0 ₺

Destek Veren Kişi, Kurum veya Kuruluşlar: Nurdan 
Koç Ergünay, Yaşar Doğu İlkokulu (Anasınıfı)

Topluma Hizmet Projeleri



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Amacı (veya Amaçları)
• Sosyo-ekonomik durumu orta-düşük olan bir devlet okulunda 

okul öncesi öğretmenine sınıf ortamında çocukların eğitim 
sürecinde yardımcı olmak

• Çocukları yakından tanımak, gözlemlemek
• Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun faaliyetler 

düzenleyerek onları desteklemek ve onlara yardımcı olmak
• Mesleğe uygunluğu ölçmek ve deneyim kazanmak

• Hedef Kitlesi:
• Sosyo-ekonomik açıdan orta-düşük bir devlet okulunda eğitim 

veren okul öncesi öğretmeni ve sınıfında yer alan öğrencileri
• Sınıf mevcudu 15 kişi
• Yaş aralığı (52-65 Ay)



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Faaliyetleri:
Yaşar Doğu İlkokuluna Ziyaret

• Faaliyet 1. Anaokulunu tanıma, Sınıfın öğretmeni ve öğrencileriyle 
tanışma(gözlem), Yaşlılar haftası etkinlikleri(boyama, kesme, 
yapıştırma etk.),kukla gösterisi, ritim çalışması

• Faaliyet 2. Tavşan ve Kaplumbağa kukla gösterisi ve kukla yapma etkinliği, doğum 
günü kutlaması

• Faaliyet 3. Su haftası üzerine yapılan su döngüsü draması

Uzaktan Eğitim ( 40 dklık zoom üzerinden ders)

• Faaliyet 4. Sayımoji oyunu (Etkinlik türü: Matematik, oyun, bütünleştirilmiş, 
bireysel ve büyük grup etkinliği)

• Faaliyet 5. Sayımoji oyunu (Etkinlik türü: Matematik, oyun, bütünleştirilmiş, 
bireysel ve büyük grup etkinliği)

• Faaliyet 6. Sessiz Bulmaca oyunu (Etkinlik türü: Fen, oyun, bütünleştirilmiş, 
bireysel ve büyük grup etkinliği)

• Faaliyet 7. Dur Oyna Taklit et oyunu (Etkinlik türü: Müzik, hareket, fen, 
bütünleştirilmiş, bireysel ve büyük grup etkinliği), Koş Bul Getir oyunu (Etkinlik 
türü: Müzik, hareket, oyun bütünleştirilmiş bireysel ve büyük grup etkinliği)

• Faaliyet 8. Dur Oyna Taklit et oyunu (Etkinlik türü: Müzik, hareket, fen, oyun, 
bütünleştirilmiş, bireysel ve büyük grup etkinliği)



Topluma Hizmet Projeleri

• Projenin Sonuçları
• Ulaşılan faydalar
• 2 ay süreyle stajyer öğretmen görevini gönüllü olarak 

gerçekleştirmek, mesleki deneyim kazanmak
• Okul öncesi öğretmeni ve öğrencileriyle karşılıklı olumlu 

etkileşimde bulunmak (etkinlik, oyun, sohbet)
• Düzenlenen etkinlik ve oyun faaliyetleriyle çocukları sınıf 

ortamında ve uzaktan eğitimle gelişim alanlarında 
desteklemek

• Eğitim verilen kişi sayısı
• Anasınıfında karma 8 öğrenci, uzaktan eğitimde karma 15 

öğrenci

• Proje sonuçlarıyla ilgili memnuniyet düzeyi,
• Çocukların genel anlamda derse katılımı aktif ve istekliydi.
• Okul öncesi öğretmeni memnun ve olumlu görüşler bildirdi.



Topluma Hizmet Projeleri

• Öneriler
• Projenin sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler
• Sınıf öğretmeni ile iyi bir işbirliği ve etkileşim halinde olmak
• Okul öncesi çocukların gelişimine uygun faaliyetler düzenleyebilmek

• İleride benzer projeler düzenlenirse dikkat edilmesi gerekenler
• Anasınıfı ortamında çocukların her birini tanımaya çalışarak onların 

seviyelerine ve ilgilerine uygun bir ortam ve faaliyet düzenleyebilmek
• Uzaktan eğitimin gerçekleştiği uygulamayı iyi tanımak ve kullanabilmek

• Bu projeden yola çıkarak gerçekleştirilebilecek yeni projeler
• Proje yaklaşımı veya diğer okul öncesi yaklaşımları üzerinden öğrencinin bir 

proje tasarlaması ve yürütmesi



2020 – 2021 Bahar Yarıyılı
Topluma Hizmet Uygulamaları
Projeleri


