
ÖĞRENCİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN/YAPILAN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

 

Sıra 

No 

Projenin Adı Projenin Konusu (En fazla 

200 harf) 

Proje Çıktıları (En fazla 400 

harf) 

Projeyi Yürüten  

Öğrencinin Adı 

Soyadı 

Proje Başlangıç Tarihi- 

Proje Bitiş Tarihi 

1 “Bulaşıcı Olan 

İyiliktir” TEV 

Korona 

Kahramanlarına 

Destek Fonu 

Türk Eğitim Vakfı ve Portakal 

Çiçeği Sanat Kolonisi 

ortaklığıyla, corona virüs 

salgınında vefat eden sağlık 

çalışanları başta olmak üzere 

salgın döneminde virüse 

yakalanıp vefat eden tüm 

bireylerin çocuklarına ihtiyaç 

kriterleri doğrultusunda burs 

desteğinde bulunulması 

amacıyla çevrimiçi sergi 

düzenlenmiştir. Bu sergiye 

bağışlanan eserler satışa 

sunulmuştur. 

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 

tarafından “Korona 

Kahramanlarına Destek, 

Çocuklarına Gelecek” sloganıyla 

başlatılan “TEV Korona 

Kahramanlarına Vefa Fonu” 

bireysel ve kurumsal bağışlarla 2 

milyon lirayı aşarak üzere salgın 

döneminde virüse yakalanıp 

vefat eden tüm bireylerin 

çocuklarına ihtiyaç kriterleri 

doğrultusunda burs desteğinde 

bulunulmuştur. 

Ayşe EKİCİ 

(Katılımcı)  

01.05.2020-30.06.2020 

2 Her Çocuk Bir 

Umut 

Köy okullarındaki 

dezavantajlı gruplar için spor 

bilimleri fakültesi öğrenci ile 

spor alanları yaratılması ve 

sportif ve sosyal etkinlikler 

düzenlenmesi 

Proje katılımcıları açısından; 

1)160 çocuğa sportif, kültürel ve 

sosyal faaliyetler kazandırıldı. 

2) Çocukların sosyalleşme 

iletişim becerisi yetenekleri 

gelişimim sağlandı. 

3) Çocukların özsaygı ve kendine 

güveni arttırıldı, moral ve 

motivasyonları güçlendirildi. 

Görev alan öğrenciler açısından 

farklı çalışma alanlarında beceri 

kazanma, iletişim kurma ve 

Aynur Bozan 06.01.2020-29.01.2020 



üreten bireyler olmak yönünde 

kazanımlar sağlandı. 

3 Mutlu Çocuk 

Öğrenir 

Devlet okullarında eğitim alan 

engelli, hafif mental 

retardasyon teşhisi bulunan 

ama okul eğitimi alan engelli 

çocuklarımıza ulaşıp, onların 

farklı aktivitelerle 

sosyalleşmesini, okuldaki 

başarılarının artmasına 

yönelik pratik ve eğlenceli 

teknikleri; engelli çocuklara 

öğretmek. 

70 az derecede zihinsel engelli 

çocuk ve gence sportif, kültürel 

ve sosyal faaliyetler kazandırıldı. 

Zihinsel engelli bireylerin sosyal 

yaşama uyumlarının sağlandı. 

Zihinsel engelli çocuk ve 

gençlerin özsaygı ve kendine 

güveni artırıldı, moral ve 

motivasyonları güçlendirildi, 

tükenmişlik sendromu yaşamları 

önlendi. 

Engelli bireyleri olan aileler aile 

sohbet bilgi ve deneyim 

paylaşımları yapılarak aileler 

arası bağlar kuvvetlendirildi. 

Buse Kızılca 06.01.2020-29.01.2020 

4 Gençlerin İyilik 

Ağacı 

Spor bilimleri fakülte 

öğrencileri ile Çanakkale 

Gençlik Merkezi’ nin 

ortaklaşa yürüttüğü bu 

projenin amacı gençlere iyiliği 

aşılayacak her türlü sosyal 

sorumluluk çalışmasını 

ortaklaşa yapılmasıdır. 

Ortaklaşa yapılan etkinliklerde 

ağaç dikme, huzurevi ziyaretleri, 

çevre temizliği, doğa yürüyüşleri 

ve bisiklet turları yapılarak 

gençlere sosyal sorumluluk ve 

iyilik yapma bilinci aşılanmıştır. 

Proje 40 gönüllü öğrenci ile 

yürütülmüştür. 

 Aybüke Batur 06.01.2020-29.01.2020 

5 Gönüllük 

Çalışmaları 

Sokak Hayvanlarına Barınak 

Yapımı ve Besleme 

Öğrencilerin gönüllülük 

bilinçlerinin arttırılması ve bu 

şekilde topluma faydalı bireyler 

haline gelmeleri için iyi 

uygulama örneği 

gerçekleştirilmiştir. 

 
Melih Sunercan  

Melda Yeter  

Ayşe Özten  

Emre Avcu  

Kübra Acar  
 

Kasım 2020 



6 Gönüllük 

Çalışmaları 

İzmir Depremi Sakinlerine 

Yardım 

Öğrencilerin deprem gibi doğal 

bir afet sırasında toplumsal 

yardım faaliyetine girişmeleri ile 

ilgili becerileri geliştirilmiştir. 

İpek Altıkulaç 

Eylül Oruçuğlu 

Kasım 2020 

7 Gönüllük 

Çalışmaları 

Ağaç dikimi ve sokak 

Hayvanlarını Besleme 

Öğrencilerin gönüllülük 

bilinçlerinin arttırılması ve bu 

şekilde topluma faydalı bireyler 

haline gelmeleri için iyi 

uygulama örneği 

gerçekleştirilmiştir. 

Yaren Mutago 

Meryem Alp 

İrem Arslan 

Kasım 2020 

8  

Gönüllük 

Çalışmaları 
 

 

 Sokak Hayvanlarını 

Besleme  
 

Öğrencilerin gönüllülük 

bilinçlerinin arttırılması ve bu 

şekilde topluma faydalı bireyler 

haline gelmeleri için iyi 

uygulama örneği 

gerçekleştirilmiştir. 

Ferhat Çifçi 

Merve Nur Çelik 

İlknur Çatalkaya 

Gizem Ural 

B. Ali Ilçın 

Ekim 2020 

9 Gönüllük 

Çalışmaları 

Ağaç dikimi ve sokak 

Hayvanlarını Besleme 

Öğrencilerin gönüllülük 

bilinçlerinin arttırılması ve bu 

şekilde topluma faydalı bireyler 

haline gelmeleri için iyi 

uygulama örneği 

gerçekleştirilmiştir. 

Melike Arı  
Zeliha Ilgaz  
Murat Yurtsever  
Muhammed Furkan 
Kocayörük  

Ekim 2020 

10 Gönüllük 

Çalışmaları 

Sahillerde ve Çevredeki 

Atıkları Toplama 

Öğrencilerin toplumu atık 

konusunda bilgilendirmeleri 

Ülkü Hilal Şenkul  
Rabia Yıldırım  
Saliha Şimşek  
Şükran İmrağ  

Ekim 2020 

11 Gönüllük 

Çalışmaları 

Bursa Kestel Aksu Köyü 

Kitap Bağışı ve Engelliler İçin 

Pet Şişe Kapağı Toplama 

Öğrencilerin gönüllülük 

bilinçlerinin arttırılması ve bu 

şekilde topluma faydalı bireyler 

haline gelmeleri için iyi 

uygulama örneği 

gerçekleştirilmiştir. 

Habibe Nur Karslı  
Merve İskamya  

Ekim 2020 



 

 


