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Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Nedir?

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük projeleri; kişisel bir çıkar gütmeden

topluma fayda için yapılan projelerdir. Kişinin kazandığı bilgi beceri,

deneyim ve kaynaklarını yine topluma geri vermesini hedefler. Aynı

zamanda sosyal sorumluluk projeleri kişisel gelişimi büyük ölçüde

destekleyen, yardım eli uzattıkça kendini tamamlanmış hissi

sağlayan nadir alanlardan bir tanesidir.



Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Projesi Türleri?

1. Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projeleri

i. Projelerin süre kısıtlaması yoktur.

ii. Projelerin bütçe kısıtlaması yoktur.

iii. Projeler, il, bölge veya ülke bazında olmalıdır.

iv. Kredilendirilen proje ve dersler kapsamında yaptırılan sosyal

sorumluluk projeleri değerlendirmeye dâhildir.

2. Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi

i. En az iki ay süreli,

ii. Belirli bir bütçesi olan,

iii. Öğrenciler tarafından yürütülmeyen,

iv. Hedefi ve çıktıları olan proje türüdür.



Proje alanları

1. Afet ve Acil Durum

2. Çevre

3. Eğitim

4. Kültür ve Turizm

5. Spor

6. Dezavantajlı Gruplar

7. Bilim ve Sanat

Ders İzlencesi

Gönüllülük Çalışmaları Dersi

DERS İZLENCESİ

https://sosyalsorumluluk.bandirma.edu.tr/tr/sosyalsorumluluk/Sayfa/Goster/Gonulluluk-Calismalari-Dersi---Ders-Izlencesi-15211


BAŞVURU ve 

SONUÇLANDIRMA



Başvuru

Öğrenci Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Projesi

BAŞVURU FORMU

Üniversite Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Projesi

BAŞVURU FORMU

Sonuç Raporu

Öğrenci Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Projesi

SONUÇ RAPORU

Üniversite Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Projesi

SONUÇ RAPORU

https://sosyalsorumluluk.bandirma.edu.tr/tr/sosyalsorumluluk/Sayfa/Goster/Ogrenci-Sosyal-Sorumluluk-ve-Gonulluluk-Projesi-Basvuru-Formu-15220
https://sosyalsorumluluk.bandirma.edu.tr/tr/sosyalsorumluluk/Sayfa/Goster/Personel-Proje-Basvuru-Formu-15222
https://sosyalsorumluluk.bandirma.edu.tr/tr/sosyalsorumluluk/Sayfa/Goster/Ogrenci-Sosyal-Sorumluluk-ve-Gonulluluk-Projesi-Sonuc-Raporu-15221
https://sosyalsorumluluk.bandirma.edu.tr/tr/sosyalsorumluluk/Sayfa/Goster/Personel-Proje-Sonuc-Raporu-15453


ÖRNEK PROJELER



Örnek Proje Konuları

1. Afet ve Acil Durum
i. İlkyardım

ii. Doğal afetler

iii. İnsan kaynaklı (teknolojik) afetler

iv. Orman yangınları ve önleme

v. Afet sonrası erken dönem müdahaleler

vi. İklim değişikliğine uyum ve afet yönetimi

vii. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) eğitimi

viii. Kuraklıkla mücadele

ix. Küresel ısınma ve etkileri

x. Afet yönetiminde erken uyarı sistemleri eğitimi

xi. Afet psikolojisi eğitimi

xii. Afetlerde dezavantajlı gruplar

xiii. Afetlerin çevresel etkileri

xiv. Afet sonrası destek-yardım çalışmaları

xv. Ev ve okul kazaları

xvi. Afetlerde engellilere destek çalışmaları

xvii. Arama kurtarma çalışmaları

xviii. Deprem öncesi ve sonrası çalışmalar konusunda eğitim

xix. Sivil savunma eğitimleri

xx. Trafik işaretleri eğitimi

xxi. Okul önlerinde gönüllü giriş çıkış saatlerinde gönüllü trafik polisliği



Örnek Proje Konuları

2. Çevre
i. Doğal çevrenin ve canlıların korunması,

ii. Orman, mera ve tarım alanlarının korunması,

iii. Susuzluk ve kuraklıkla mücadele,

iv. Enerji tasarrufu ve israf,

v. Hava kirliliği, trafik, egzoz gazı ve gürültü gibi sorunlar,

vi. Su kirliliği (Akarsu, deniz, göl ve yeraltı suları)

vii. Her türlü atıkların ayrıştırılması çalışmaları

viii. Geri dönüşüm çalışmaları

ix. Tarım topraklarının kirliliği, aşırı gübre ve ilaç kullanımı,

x. Sağlıksız tarım ürünleriyle mücadele

xi. Gıda güvenliği

xii. Ağaç dikimi, dikilen ağaçların sulanması

xiii. Şehrin işlek bölgelerinde temizlik bilincinin yerleştirilmesi

xiv. Okullarda çevre temizliği konusunda etkinlikler düzenlemek

xv. Atıkların geri kazanılması ile ilgili çalışmalar

xvi. Hayvan hakları bilincinin yerleştirilmesi

xvii. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi

xviii. Sokak hayvanlarına barınak temini

xix. Sokak hayvanları için yiyecek sağlanması

xx. Evcil hayvanların korunması vb.



Örnek Proje Konuları

3. Eğitim
i. Okula gönderilmeyen çocukların eğitimi

ii. Okuma- yazma bilmeyenlere yönelik eğitimler

iii. Hasta çocukların eğitimi

iv. Öğrenme güçlüğü çeken (Özel eğitime muhtaç) bireylerin eğitimi

v. Otizmli çocukların eğitimi

vi. Fırsat eşitliği sağlamaya yönelik kurs ve destek çalışmaları vb.

vii. Kütüphane oluşturma-kitap bağışı

viii. Derslik bakım ve düzenleme çalışmaları

ix. Okul bahçesi düzenleme

x. Eğitim materyali sağlama

xi. Atölye çalışmaları (Oyun, materyal tasarımı, zaman yönetimi) vb.

xii. Okuma yazma becerileri kazandırmak

xiii. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin derslerine yardımcı olmak (Talebe

göre farklı dersler olabilir)

xiv. Üniversiteye hazırlananlara yardımcı olmak

xv. Kitap toplama kampanyaları düzenlemek

xvi. Yabancı öğrencilere, Erasmus öğrencilerine Türkçe öğretmek

xvii. Okullarda çeşitli konularda seminer, konferans düzenlemek

xviii. Okulların boya ve temizlik işlerine yardımcı olmak

xix. Bilgi yarışmaları düzenlemek



Örnek Proje Konuları

4. Spor
i. Spor bilinci

ii. Okullarda Spor alanı oluşturma

5. Kültür ve Turizm
i. Müze ve ören yerlerinde gönüllü çalışma

ii. Kültürel mirası koruma bilinci

iii. Kültür ve doğal varlıkların korunması

iv. Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması

v. Resim, dans, halkoyunları, müzik eğitimleri

vi. Kütüphanelerde görev almak



Örnek Proje Konuları

6. Sağlık
i. Hastanelerde talep ve ihtiyaca göre görev almak

ii. Aile sağlığı merkezlerinde talep ve ihtiyaca göre görev almak

iii. Akılcı ilaç kullanımı farkındalık çalışmaları

iv. Hastanede yatan çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek

v. Sağlıklı yaşam

vi. Kan bağışı

vii. Organ ve doku Bağışı

viii. Aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıklar

ix. AIDS farkındalık eğitimi

x. Kanser hastaları

xi. Sağlıklı Beslenme ve obezite ile mücadele

xii. Otizm spektrum bozukluğu farkındalık çalışmaları

xiii. Her türlü bağımlılıkla mücadele

xiv. Çocuk ve ergen Sağlığı

xv. Bağımlılıkla mücadele

xvi. Bireye yönelik koruyucu ve sağlığı geliştirici sağlık hizmetleri eğitimi

xvii. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi

xviii. Meme kanseri bilinçlendirme eğitimi

xix. Serviks kanseri bilinçlendirme eğitimi

xx. Diyabet farkındalığı

xxi. El hijyeni farkındalık eğitimi

xxii. Kişisel hijyen eğitimi



Örnek Proje Konuları

7. Dezavantajlı Gruplar
i. Kimsesiz çocuklar

ii. Engelli çocuklar

iii. Hasta çocuklar

iv. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar

v. Sokakta yaşayan çocuklar

vi. Bağımlı çocuklar

vii. Islahevlerinde kalan çocuklar

viii. Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar

ix. Üstün yetenekli çocuklar

x. Özel yetenekli çocuklar

xi. Çocuklarda doğa bilincinin oluşturulması

xii. Yaşlı ve huzurevi faaliyetleri (Yaşlılarla sohbet, alışverişlerine yardım,

temizlik ihtiyaçlarını giderme vb.)

xiii. Evde yalnız yaşayan yaşlı ve engellilere yardım

xiv. Çocuk esirgeme kurumlarında görev almak

xv. Sokakta yaşayan çocuklarının eğitimi

xvi. Engellilerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar

xvii. Oyuncak toplama kampanyası

xviii. Kıyafet toplama kampanyası

xix. Aşevlerinde çalışmak

xx. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev almak

xxi. Kimsesizler yurdu, huzurevi ya da bakım evlerinde kalan yaşlılar,

xxii. Bakıma muhtaç yaşlılar,

xxiii. Hasta ve ilgiye muhtaç yaşlılar,

xxiv. Engelli yaşlılar,
xxv. Okuma-yazma-haberleşme desteğine ihtiyacı olan yaşlılar



SOSYAL SORUMLULUK ve 

GÖNÜLLÜLÜK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

sosyalsorumluluk.bandirma.edu.tr

https://sosyalsorumluluk.bandirma.edu.tr/sosyalsorumluluk

