
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA TAMAMLANAN PROJELER 

Projenin adı Projenin 
Yapıldığı Ana 

Bilim Dalı 
Yılı/Dönemi 

Sorumlu 
Öğretim 
Elemanı 

Projenin 
Hedef Kitlesi 

Projenin Özeti 

Karnı Aç 
Canlarımız İçin 
Bir Kap Yemek 

Sınıf Eğitimi 2022 Bahar Mustafa 
Sarıkaya 

Sokakta 
yaşayan 
bütün 
hayvanlar ve 
artık yemeği 
çöpe dökmek 
yerine sokak 
hayvanlarının 
beslenmesine 
yardım etmek 
isteyen tüm 
bireyler. 

 Çeşitli yemek restoranları, yemek yenen yaşam alanlarından 
(yurt, yemek hane vb.) alınan yemeklerin çöpe gitmesini 
engellemek için ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza 
yardım etmek amacıyla bu projeyi yapmayı hedefledik. Bu 
sayede hem hayvan dostlarımız aç kalmayacak ve insanlarda 
hayvanları koruma içgüdüsü gelişecek ve bunlar olurken hem 
kalan yemeklerinizi çöpe atmış olmanın verdiği vicdan azabı 
ortadan kalkacak hem de maddi olarak hiçbir kaybımız olmadan 
manevi olarak çok büyük başarılar elde etmiş olacağız. 

Tarım Atölyesi Sınıf Eğitimi 2022 Bahar Mustafa 
Sarıkaya 

İlkokul 
öğrencileri. 

İlkokul seviyesindeki çocuklara erken yaşta tarım bilinci 
oluşturmak, çocukların toprakla etkileşime geçmesini sağlayarak 
yapılandırmacı eğitimle kalıcı bilgi almalarını sağlamak, fidan 
dikimini öğrenmelerini sağlamak, düşüncelerini özgün bir 
biçimde resim çizerek aktarabilmelerini sağlamak. 

Müzikli Drama ve 
Değerler Eğitimi 

Sınıf Eğitimi 2022 Bahar Mustafa 
Sarıkaya 

İlkokul 
öğrencileri. 

Belirlenen değerler eğitimi kapsamındaki saygı, sevgi vb. konular 
drama yöntemi ile müzik eşliğinde sergilenir. Projeye katılan 
öğretmen adayları tarafından belirlenen drama metinleri oynanır 
ve bir öğretmen adayı tarafından drama sergilenirken belirlenen 
yerlerde müzik ile eşlik ederek müzikli drama etkinliği 
gerçekleştirilir. 

Bak-Gör-Sür Sınıf Eğitimi 2022 Bahar Mustafa 
Sarıkaya 

İlkokul 
öğrencileri. 

İlkokul öğrencilerine trafik kuralları ve yaya geçidi hakkında bilgi 
vermek. 

Yedi Bölgenin Sesi Sınıf Eğitimi 2022 Bahar Mustafa 
Sarıkaya 

Recep Tayyip 
Erdoğan 
Üniversitesi 
öğrencileri. 

Türkülerimizin hangi hikayelerden meydana geldiğini anlatmak. 
Türkülerimizin hangi yörelere ait olduklarını belirtmek. 
Katılımcılara hem öğretici he eğlenceli bir etkinlik düzenlemek. 



 

Bir Kan Üç Can  RPD 2021-2022 Ahmet Duysak Fakülte 
Öğrencileri 

Kızılay ile işbirliği içerisinde, kan verme etkinliği yapıldı. 117 ünite 
kan toplandı. Etkinlik sırasında ikramlarımız oldu.  Etkinlik sonunda 
kura yöntemi ile kan veren bütün öğrencilere hediye verildi.  

Sesli Kitap RPD 2021-2022 Ahmet Duysak Bütün 
Çocuklar 

Grupta yer alan her öğrenci en az iki kitap okuyarak ses kaydı aldı. 
Kayıtlat Driver’ a yüklendi.  İhtiyaç halinde İzin alınarak sosyal 
medyada yayınlanacak. 

Ağaç Dikme RPD 2021-2022 Ahmet Duysak Eğitim 
Fakültesi 

 Fakülte Bahçemizin boş yerlerine 70 civarında çeşitli ağaçlar 
dikildi. 

Öğrencilere 
eğitsel destek 

RPD 2021-2022 Ahmet Duysak Yamantürk 
Ortaokulu 
Öğrencileri 

Yamantürk Ortaokulunda boş geçen dersler değerlendirildi. 
Akademik eksikliği olan öğrenciler desteklendi. 

Eğlenceli 
Matematik 
Oyunları 

İlköğretim 
Matematik 
Eğitimi 

2021/2022 
Bahar 

Dr.Öğr.Üyesi 
Ebru GÜVELİ 

Ortaokul 
öğrencileri 

Öğretmen adayları bu projede, ortaokul öğrencilerinin matematik 
becerilerini geliştirmeye yönelik sınıf dışı oyun oynama etkinlikleri 
hazırladılar. Hazırladıkları somut oyun materyallerini ortaokul 
öğrencilerine tanıttılar. Üniversite bahçesinde geniş bir arazi 
üzerinde ortaokul öğrencileriyle oyunlar oynandı, yarışmalar 
yapıldı. 

Boyama Etkinliği İlköğretim 
Matematik 
Eğitimi 

2021/2022 
Bahar 

Dr.Öğr.Üyesi 
Ebru GÜVELİ 

Çayeli Merkez 
Atatürk 
Ortaokulu ve 
öğrencileri  

Proje okulların öğretim programlarında yer alan konularla 
ilişkili olacak şekilde okul duvarlarını çizip renklendirerek hem 
çocukların dikkatini çekmek hem 
de gördükçe hafızalarında konuların yer almasını sağlamak 
amacıyla yapıldı. Öğretmen adayları bu projede, boyanma ihtiyacı 
olan bir okulun ihtiyacını karşılamak amacıyla okul koridorlarını 
boyadılar. 

Sevgi Evi Etkinliği İlköğretim 
Matematik 
Eğitimi 

2021/2022 
Bahar 

Dr.Öğr.Üyesi 
Ebru GÜVELİ 

Sevgi 
evlerinde 
yaşamını 
devam ettiren 
7-12 yaş 
aralığında ki 
çocuk kitlesi. 

Bu proje toplumun bir parçası olan sevgi evi çocuklarına olumlu 
katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. 6 hafta süren bu projenin 
temelini atmak için toplantılar düzenlendi. Kurumlar ile iletişime 
geçilip gerekli izinler alındı. Kurum öğrenciler ile 
Görüşmek  için öğretmen adaylarına bir oda tahsis etti. Kurumun 
belirlediği günlerde belirlenen öğrencilerle önceden belirlenen 



aktiviteler yapıldı. Bu aktiviteleri seçerken hem matematikle ilgili 
olmasına hem de çocukların beceri geliştirmelerine yardımcı 
olabilecek etkinlikler temel alındı. 

Ders Verme 
Etkinliği 

İlköğretim 
Matematik 
Eğitimi 

2021/2022 
Bahar 

Dr.Öğr.Üyesi 
Ebru GÜVELİ 

Ortaokul 
5.sınıf 
öğrencileri 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğinde gerçekleşen bu proje 
kapsamında okullarında matematik 
kursu bulunmayan 5.sınıf öğrencilerine matematik kursu açılması 
planlanmıştır. 6 hafta süren bu projenin kapsamında hem 
öğretmen adaylarının stajdan önce mesleki bir deneyim yaşaması 
ve sınıf yönetimi, matematik öğretimi gibi konularda 
kendilerini geliştirmesi hem de ortaokul düzeyinin en alt 
kademesinde yer alan 5.sınıf öğrencilerinin matematiği eğlenerek 
öğrenmesini sağlamak istenmektedir. Aynı zamanda 
öğretmen adaylarının ve öğrencilerin teknoloji destekli matematiği 
etkin bir şekilde kullanacakları bir sınıf ortamı tasarlamak 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında matematiğin 
oyunlaştırılması, kazanımlara uygun oyunların öğrencilerle birlikte 
oynanması, etkinliklerin tasarlanması ve öğrencilere sunulması, 
hazırlanan oyunlar ile öğrencilerin matematiğe yönelik olumsuz 
tutumlarının önüne geçilmesi gibi hususlar da yer almaktadır. Her 
hafta hazırlanan konu anlatımı ve soru çözümüne ilişkin 
materyallerin yanı sıra bu oyunların kullanılması da önem arz 
etmektedir. Son olarak ise projenin bitim haftasında öğrencilere 
bir öğretmenlik deneyimi kazandırmak, öğretmenler ile empati 
yapmalarını sağlamak ve kursta öğrendikleri konular ne kadar 
kavradıklarını görmek amacıyla öğrencilerin hazırladıkları ders 
anlatımı ve soru çözümleri yapılmıştır 

Eğlenceli 
matematik 
oyunları 

İlköğretim 
Matematik 
Eğitimi 

2021/2022 
Bahar 

Dr.Öğr.Üyesi 
Ebru GÜVELİ 

Ortaokul 
öğrencileri 

Öğretmen adayları bu projede, ortaokul öğrencilerinin matematik 
becerilerini geliştirmeye yönelik Sınıf dışı oyun oynama etkinlikleri 
hazırladılar. Hazırladıkları somut oyun materyallerini ortaokul 
öğrencilerine tanıttılar. Üniversite bahçesinde geniş bir arazi 
üzerinde ortaokul öğrencileriyle oyunlar oynandı, yarışmalar 
yapıldı. Şölen havasında geçen bu etkinlikte müzik eşliğinde 
öğrencilerle matematik oyunları oynatılarak ödüller verildi.  



Kendime de 
bakarım, yemek 
de yaparım. 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği  

2021/2022 
BAHAR 

İbrahim YAHŞİ Engelli bireyler 
ve gençler. 

Engelli bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemek, kişisel bakım 
becerilerini kazanmasına yardımcı olmak ve gastronomi alanına 
güdülemek adına yapılan etkinlikler. 

OKUL ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği  

2021/2022 
BAHAR 

İbrahim YAHŞİ Çayeli İlçe Milli 
Eğitime Bağlı 
Bir Ortaokulu 
ve öğrencileri 

Dışarıdan temin edilen bitki, afiş ve bilbordlarla okulun 
eğitime daha uygun bir hale getirilmesi. 

SOSYALCİYİZ, 
AİLELERİMİZİN 
DESTEKÇİSİYİZ 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği  

2021/2022 
BAHAR 

İbrahim YAHŞİ Yaşlı aile ve 
sakat 
çocuğu olan 
aile 
 

Grubu 4+4 şeklinde bölerek 6 hafta boyunca her iki 
aileye de giderek yemek,temizlik,kitap,sohbet vb. 
eksiklerini gidermek. 
 

TEMİZ SINIFIM Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği  

2021/2022 
BAHAR 

İbrahim YAHŞİ Recep Tayyip 
Erdoğan 
Üniversitesi, 
Eğitim 
Fakültesi 
Derslikleri  
 

Dersliklerimizde pencere kenarları, duvarlar, sıra ve sandalye 
üzerinde yazılmış olan yazıların temizliği ve sınıfların genel 
temizliğinin ve düzeninin yapılması 

MİNİK KALPLERLE 
EĞLENELİM, 
ÖĞRENELİM 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği  

2021/2022 
BAHAR 

İbrahim YAHŞİ Okul Öncesi 
kurumlarda 
öğrenim gören 
öğrencilerdir. 
Niyazi 
ÇAVUŞOĞLU 
Anaokulunda 
öğrenim gören 
öğrencilerdir. 

Okul öncesi öğrenim gören çocuklarla eğlenerek ve 
öğrenerek deneyler ve etkinlikler yapıldı. 

HER OKUL 
BİZİMDİR 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği  

2021/2022 
BAHAR 

İbrahim YAHŞİ Madenli 
İlkokulundaki 
1-8. 

Ekip halinde, eksikleri olan öğrencilere, okula yardımda bulunma ( 
Kitap, kırtasiye malzemeleri), Okul çevresi düzenlemesi yapma 



sınıf 
aralığındaki 
öğrenciler. 

GELECEĞE RENK 
KAT 

Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği  

2021/2022 
BAHAR 

İbrahim YAHŞİ 9 MART 
İLKÖĞRETİM 
OKULU 
ÖĞRENCİLERİ 

Okulun bahçesindeki oyun alanlarında bulunan seksekler 
onarılarak yenilendi, öğrencilerin kolaylıkla sıra olabilmeleri için 
sıra şeritleri çizildi, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi için oyun 
alanları tasarlandı (SATRANÇ VE İNGİLİZCE OYUN ALANI 
TASARLANDI). Öğrencilerde Tarih bilinci oluşumuna katkı sağlamak 
için okul koridoruna ilk Türk İslam düşünürlerini tanıtan görsel 
tasarlandı. Okulun bahçesinde bulunan kapıların yıpranmış 
boyaları yenilendi. 

AniMat ile Mat İlköğretim 
Matematik 
Öğretmenliği 

2021-2022 Bahar Neslihan UZUN Ortaokul 
öğrencileri 

Bu proje ile EBOB, cebirsel ifadeler ve doğrusal denklemler konuları doğrultusunda 
belirlenen kazanımları hikâyeleştirip animasyonlaştırarak ortaokul öğrencilerinin 
eğlenerek öğrenmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. İlgili konulara yönelik 
ortaokul matematik öğretim programında yer alan kazanımlar incelendi ve 
kazanımlara uygun hikayeler yazılmıştır. Yazılan hikayeler animasyon haline 
getirilmiştir ve kitap olarak basılmıştır. Matematik şenliği kapsamında 
üniversitenin konferans salonunda öğrencilere izlettirilmiş ve animasyonlar 
üzerine tartışmalar yapılmıştır.  

Matematik Koridoru İlköğretim 
Matematik 
Öğretmenliği 

2021-2022 Bahar Neslihan UZUN Ortaokul 
öğrencileri  

Bu projenin amacı kısıtlı imkanlara sahip olan ve diğer okullara göre dezavantajlı 
durumda olan bir okulu matematik dersi adına daha renkli ve avantajlı bir hale 
getirmek, matematiği görsel açıdan daha zevkli bir hale getirerek öğrencilere 
sevdirmektir.  Yapılacak olan matematiksel şekillerin ortaokul kazanımlarına uygun 
olmasına dikkat edilmiş, ortaokulda bulunan matematik öğretmenlerinin fikirleri 
alınarak çizimler belirlenmiş ve resmedilmiştir. Son olarak da matematik 
koridorumuzu tanıtma etkinliği yaparak proje tamamlanmıştır. 

Matematiğin 
Efsaneleri 

İlköğretim 
Matematik 
Öğretmenliği 

2021-2022 Bahar Neslihan UZUN Ortaokul 
öğrencileri  

Etkinliğin hedef kitlesindeki bireylere tarihe damga vurmuş ünlü matematikçileri 
etkili bir şekilde anlatmak hedeflenmiştir. Geçmişte yaşamış olan ünlü 
matematikçilere farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak bilinmeyen yönlerini ortaya 
çıkarmak ayrıca belirlenmiş hedef kitlesine hitaben matematikçilerin hayatlarını 
eğlenceli ve akılda kalıcı şekilde aktarmak amaçlanmıştır. Grup üyeleri ile konu 
belirlenmiş ve belirlenen hedef kitlesi doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Yapılan 
çalışmalar sonucunda afişler hazırlanmış ve matematik şenliği kapsamında 
sergilenmiştir. Sergi sonrası afişleri belirlenen bir kuruma bağışlanmıştır. 

Matematik Parkuru İlköğretim 
Matematik 
Öğretmenliği 

2021-2022 Bahar Neslihan UZUN İlkokul ve  

Ortaokul 

 öğrencileri  

Bu proje ile İlkokul ve ortaokul seviyesi öğrencilere matematiği oyunla sevdirmek, 
öğretmek ve pekiştirmek amacıyla bir oyun geliştirilmiştir. Oyun hem ilkokul hem 
de ortaokul öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır.  Matematik şenliği 
kapsamında üniversite bahçesine oyun parkuru çizilmiş ve öğrencilerle 



oynanmıştır. Bu oyunda matematiği eğlenceli hale getirerek öğrencilerin 
matematiğe olan ilgilerini arttırdığı gözlenmiştir. 

Türkçe Dersini 
Sevdirme ve Millî 
Değerleri 
Kazandırma 

Türkçe 
Eğitimi  

2021/ Güz  Dr. Öğr. Üyesi 
Ersin GÜLAY 
 
 

Ortaokul 
Öğrencileri 

Çayeli Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan karikatür 
kursunda gerçekleştirilen bu proje toplamda on hafta sürdü.  
Ortaokul düzeyinde olan öğrencilere Türkçe dersini sevdirmek 
ve millî değerleri kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, 
çalışmalar yapıldı. Bu etkinlikler sırasıyla şöyleydi; 
"Öğrencilerle Tanışma, Materyal Tasarımı, Türk ve Müslüman 
Kahramanları Tanıtma, Deyim ve Atasözlerini Sessiz Sinema 
Yöntemiyle Anlatma, Deyim ve Atasözü gibi Değerler Eğitimi ile 
İlgili Animasyon Filmi İzletme, Kitap Okuma Çalışması, Bayrak 
Sevgisini Aşılama, Türk Efsanelerinde Geçen Sembolik 
Hayvanlar, TRT EBA’daki “Kelimelerin Ardı” Programını İzleyip 
Soru Sorma, Dinleme Becerisini Geliştirme Çalışması." Yapılan 
etkinliklerle öğrencilerin yabancı kahramanlara olan ilgisinin 
Türk- Müslüman olan kahramanlara yönlendirmek, millî 
değerlerimizi uyandırma, kitap okuma alışkanlığı kazandırma 
ve Türkçe dersini sevdirmek, çeşitli becerilerini geliştirmek 
amacıyla yapılan bu proje hafta hafta çeşitli materyaller 
yardımıyla uygulandı. 

Eğlenerek 
Öğreniyorum 

Türkçe 
Eğitimi 

2021/ Güz Dr. Öğr. Üyesi 
Ersin GÜLAY 
 

Çocuk 
Evlerinde 
Kalan 
Çocuklar 

Proje amacı doğrultusunda Rize Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olan Çocuk Evleri Koordinasyon 
Merkezi Müdürlüğü ile iletişime geçilerek on hafta boyunca 
oyunlar düzenlenip etkinlikler gerçekleştirildi. İlk hafta, kurum 
tarafından istenilen belgeler temin edilip kuruma teslim edildi. 
İkinci hafta, Çocuk Evlerinde kalan hafif düzey zihinsel engelli 
çocuklarla ‘’Yaprak Baskı’’, ‘’Kendin Yap: Kalemlik’’ etkinlikleri 
yapıldı. Üçüncü hafta, Çocuk Evlerinde kalan lise grubu ile 
‘’Zebra-Zürafa’’, ‘’Pazar-Market’’, ‘’Deyim Çarkı’’, ‘’Farkları 
Bulalım’’ etkinlikleri gerçekleştirildi. 4. hafta, kurumda kalan 
ortaokul öğrencileri ile ‘’Basit-Türemiş-Birleşik’’ etkinliği 
yapıldı. 5. hafta, kurumdaki liseli gençlerle ‘’ Bardak Oyunu’’, 
‘’Pin-Pon’’ ve ‘’Tabu’’ oyunları oynandı. 6. Hafta, kurumdaki lise 
grubu öğrencileri ile ‘’Şaşırtmacalı Bilmece’’, ‘’Bilgi Yarışması’’, 
‘’Pin-Pon’’ ve ‘’Bak-Bul’’ oyunları oynandı. 7. hafta, kurumdaki 



ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile ‘’Dikkat Ölçme’’ ve ‘’Karagöz-
Hacivat’’ etkinlikleri yapıldı. 8. hafta, kurumdaki ilkokul ve 
ortaokul öğrencileri ile ‘’Renkli Dikkat Geliştirme’’, ‘’Pin-Pon’’, 
‘’Bardak Oyunu’’ oyunları oynandı ve ‘’Kitap Ayracı’’ uygulaması 
yapıldı. 9. hafta, kurumdaki çocukların istekleri doğrultusunda 
‘’Dikkat Çekme’’ ve ‘’Karagöz-Hacivat’’ etkinlikleri tekrarlandı. 
10.hafta ise kurumda kalan farklı yaş gruplarındaki çocuklar ile 
‘’Görsel Okuma’’ ve ‘’Renkli Lego: Dikkat Çekme’’ uygulamaları 
gerçekleştirildi. 

Okuyorum 
Eğleniyorum  

Türkçe  
Eğitimi  

2021/Güz  Dr.Öğr. Üyesi 

Demet Sancı 

Uzun 

6.sınıf  6.sınıf öğrencilerinin söz varlığını ve okuma becerisini 
geliştirmek amacıyla etkinlikler yapılmıştır. Beş hafta boyunca 
Merkez Atatürk Ortaokuluna gidilmiştir ve etkinlikler 6.sınıf 
öğrencilerine uygulanmıştır. 
İlk hafta seviye belirleme testi yaptık bu testin sonucuna göre 
yapacağımız etkinliklerin içeriğini ve tasarımı gerçekleştirdik. 
Yapılan seviye belirleme testinin sonucunda öğrencilerin 
okumaktan çekinmeleri, okuma düzeylerinin düşük olduğu, 
istekli olmadıkları görülmüştür. Bu sonuca göre de Kelime 
İğnesi etkinliğinin yapılmasını kararlaştırdık. Bu etkinliğe göre 
öğrenciler metinde bulunan eş ve zıt anlamlı kelimeleri tespit 
ederek hem söz varlıkları hem de sesli okuma yöntemi 
kullanılarak okumaya istekli hâle gelmeleri için teşvik 
edilmiştir. Bu etkinliğin sonucunda öğrencilere pekiştireç 
verildiği için öğrenciler daha da istekli hale gelmişlerdir. 
Dinliyorum Okuyorum etkinliğinde ise söz korosu tekniği 
uygulanarak Bu Vatan Kimin şiiri okutularak öğrenciler 
okumaya karşı özgüvenli hâle gelmişlerdir. Bu etkinliğimiz 
kazanımına tam olarak ulaşmıştır. Bu etkinliğimizin sonucunda 
Kelime Küpü etkinliği yapılmıştır. Bu etkinlikteki amacımız 
öğrencilerin eğlenerek söz varlığını geliştirmeleri 
amaçlanmıştır ve amacına da ulaşmıştır. Çünkü öğrenciler 
bilmediği kelimelerin anlamını öğrenerek cümle kurmuşlardır 
ve böylece kalıcı bir öğrenme gerçekleşmiştir. 
Son hafta ise sesli okuma tekniğiyle tabu oyunu oynatılmıştır. 
Buradaki amacımız deyim ve atasözlerinin metne katkısını 



belirlemedir ve yine öğrencilerin söz varlığını geliştirmek 
amaçlamıştır. Ve amacına da ulaşmıştır. 
Yaptığımız etkinlikler sonucunda öğrencilerin ilk seviyeye göre 
okumaya daha özgüvenli ve istekli olmuşlardır. Yapılan 
etkinliklere katılımı zaman geçtikçe daha da artmıştır. Söz 
varlıkları gelişmiş öğrendikleri kelimeleri günlük hayatlarında 
kullanabilir hâle gelmişlerdir. Derslerin işlenişi aşamasında 
farklı etkinlerin uygulanması öğrencilerin gelişimine de fayda 
sağlamıştır çünkü geleneksel modelin yerine yapılandırmacı 
yaklaşıma uygun etkinlik modelleri uygulandığı için öğrenciler 
yaparak yaşayarak öğrenme ortamı bulmuşlardır. 
Projemiz amacına, hedeflerine ve önemine uygun bir şekilde 
ulaştığı gözlemlenmiştir. 
 

“Türkçem Benim 
Ses Bayrağım” 
Çocuk Kulübü 

Türkçe 
Eğitimi 

2021/Güz 
 

Dr. Öğr. Üyesi 
Ersin GÜLAY 

Ortaokul 
öğrencileri 

Proje kapsamında Rize İHH’da ortaokul öğrencileriyle birlikte, 
kulübün ismiyle uyumlu olacak şekilde temel dil becerilerini 
geliştiren aynı zamanda da Türkçe sevgisi, dil hassasiyeti ve 
milli değerlerde farkındalık oluşturacak etkinlikler tasarlandı ve 
uygulandı. İlk hafta öğrencilerle tanışma etkinlikleri 
gerçekleştirildi. Ardından yapılan uygulamalar, proje 
başlamadan haftalık planlar şeklinde tasarlandı. Etkinlikler 
tasarlanırken etkinliğin gerçekleştirileceği o hafta gerçekleşmiş 
önemli olaylar varsa dikkate alınarak hazırlandı. Etkinliklerde 
materyal olarak; sunum, görsel, video, müzik, boya ve 
boncuklardan yararlanıldı. Etkinlikler tasarlanırken, 
öğrencilerin grup halinde çalışmasına da imkân veren bilgi 
yarışmaları, tabu gibi eğlenceli uygulamalara da önem verildi. 
Etkinliklerdeki amaçlardan biri de öğrencilerin kelime 
hazinesini geliştirmek olarak belirlendi. Uygulamalar, tüm bu 
amaçların dikkate alınarak hazırlanmasıyla gerçekleştirildi. 
Çalışmalar 10 haftalık bir sürede tamamlandı. 

Sosyal Etkinlikler 
ile Türkçe 
Dersini Keşfetme 

Türkçe 
Eğitimi 
 

2021/Güz 
 

Dr. Öğr. Üyesi 
Ersin GÜLAY 
 

Ortaokul 
Öğrencileri 
 

Çalışmanın sürdürüldüğü Dörtyol Şehit Halil Sadıkoğlu   
Ortaokulunda yapılan çalışmalar Türkçe dersini keşfetme 
kapsamında yapıldı. Derslerde öğrencilerle iletişimde 
bulunuldu. Türkçe dersini keşfedici videolar izletildi. Okulun 



mevcut eksikliklerini gidermek için yardım arayışlarına gidildi. 
Okulu daha donanımlı hâle getirmek için çalışmalarda 
bulunuldu. Genel olarak amaçlanan etkinlikleri verimli şekilde 
uygulama yoluna gidildi. Bunların yanı sıra okulun 
kütüphanesini yenilemek için gönüllü olarak çalışmalara 
başlanıldı.  Kütüphane yenilenmesi ve diğer eksik konularda 

da ilerleme sağlama yoluna gidildi. Bu kapsamda okul 
kütüphanesi için kitaplar toplanıldı. Mevcut eksiklikler 
hakkında destek talebinde bulunulan Rize Belediyesi Gençlik 
Merkezi ile çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam 
edilmektedir.  

Benim Çevrem  
Benim Dünyam 

 

Türkçe 
Eğitimi 
 

2021/Güz 
 

Dr. Öğr. Üyesi 
Demet Sancı 
Uzun 
 

Çayeli halkı 
Üniversite 
öğrencileri 
 

Proje kapsamında ilk olarak 11/2021 tarihinde Çayeli 
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüyle 
‘’Neler yapabiliriz?’’ konulu bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda 
sıfır, iklim değişikliği ve geri dönüşüm gibi konularda insanlarda 
farkındalık oluşturmak için çalışmaların yapılmasına karar 
verildi. Daha sonrasında Çayeli Belediyesinin desteğiyle 
broşürler basılarak Çayeli Meydanı’nda ve Eğitim Fakültesinde 
bilgilendirmeler yapıldı. Yapacağımız etkinliklere davet etmek 
için Çayeli’nin çeşitli noktalarına afişler asıldı, sonrasında ise 
Çayeli sahilinde katı atık toplama etkinliği yapıldı. Bu etkinliğe 
Belediye Başkanı, Dekan, Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Daha sonrasında yine Çayeli Belediyesiyle ortaklaşa 
düzenlediğimiz ve Rize Çevre Yönetimi Şube Müdürü Hızır 
Osman ASLIYÜKSEK’in katılımıyla ‘’Sıfır Atık&İklim Değişikliği’’ 
konulu konferans üniversitemizin konferans salonunda yapıldı.    

Köy Okullarında 
Sosyal Etkinlikler 

Türkçe 
Eğitimi 

2021/Güz 
 

Dr. Öğr. Üyesi 
Ersin GÜLAY 
 

5.Sınıf 

öğrencileri. 

Bu proje kapsamında köy okullarında öğrenim gören ve sosyal 
yönden geri kalmış öğrencilerin, bu yönde gelişmelerini 
sağlamak amacıyla birtakım etkinlikler yapılması gerektiği 
kararlaştırıldı. Etkinlik için ayrılan süre 7 hafta olarak 
planlandı.Etkinlik ortaokul 5. sınıf öğrencileri ile birlikte yapıldı. 
İlk hafta olan tanışma haftasından sonra 6 hafta boyunca haftada 
bir gün öğrencilerle bir araya gelindi ve sanal müze, kısa film, 
kısa senaryo etkinliği, kitap toplama etkinliği, Yunus Emre, 



Mevlâna ve Hacı Bektaş Veli’yi tanıtma etkinliği yapıldı. Son 
olarak öğrencilere akran zorbalığı, medya kullanımı gibi 
konularda bilgi verildi. Projenin hedefi, köy okullarında öğrenim 
gören öğrencilerin, çeşitli etkinlikler yoluyla sosyal yönden 
gelişmelerini sağlamaktır. Yürütülen projede öğrencilerin 
toplumsal ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilmeleri, 
toplumla uyum içinde yaşayabilmeleri, yaşam sürelerini daha 
aktif, atılgan, verimli geçirebilmeleri, kendilerini doğru ve iyi 
ifade edebilmeleri, çevresiyle iyi ve doğru ilişkiler kurabilmeleri 
amaçlandı. Proje sonunda öğrencilerin başlangıçta hedeflenen 
davranış kazanımlarının birçoğunu edindiği gözlemlendi. 
 

Konuşmazsan 
Hatırım Kalır 

Türkçe 
Eğitimi 

2021/Güz Dr. Öğr. Üyesi 
Demet SANCI 
UZUN 

4. Sınıf 
Öğrencileri 

Bu proje için ilk olarak öğrenci grubu ve okul belirlendi. Proje 
için süre 6 hafta olarak ayarlandı. Yapılacak etkinlikler 
kararlaştırıldı ve materyaller hazırlandı. Etkinlikler konuşma 
becerisine yönelik planlandı. İlk hafta öğrencilerle tanışma 
etkinliği yapıldı.  Daha sonra tutum ölçeği uygulandı. Diğer 
haftalar “Cümlemi kuruyorum, yorumluyorum, nerede 
kullanıyoruz, devamını getir, canlandırma” adındaki etkinlikler 
gerçekleştirildi. Son hafta aynı tutum ölçeği bir kez daha 
uygulandı. İlk uygulanan tutum ölçeği ile son uygulanan tutum 
ölçeğinin sonuçları karşılaştırıldı. Sonuçlara göre öğrencilerin 
konuşma becerisine karşı tutumlarının olumlu anlamda 
değiştiği belirlendi.  

5.Sınıf 
Öğrencilerinin 
Okuma 
Becerisine 
Katkıda 
Bulunmak 

Türkçe 
Eğitimi 

2021/ Güz  Dr. Öğr. Üyesi 
Ersin GÜLAY 
 
 

Yamantürk 
Ortaokul 5-A 
Sınıfı 

On hafta gibi bir süreçte yapılan eğitim-öğretim etkinliklerinde 
Yamantürk Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencilerinin okuma 
düzeylerinin gelişmesine yardımcı olundu ve bu hedef 
doğrultusunda şu etkinlikler yapıldı: İlk hafta, okumaya karşı 
tutumları ölçüldü. İkinci hafta, okuma hızları ölçüldü. Üçüncü 
hafta, okuma tutum ölçekleri ve hızlarından hareketle etkinlik 
tasarımı yapıldı. Dördüncü hafta, bir okuma metni aracılığıyla 
sözcük dağarcıklarını genişletmek ve öğrencilerin metni ne 
kadar anlayıp anlamadığını metin altı sorular aracılığıyla tespit 
etmelerine yönelik çalışma yapıldı. Beşinci hafta, okudukları 



metinde karşılaştıkları karakterleri nasıl değerlendireceklerini 
ve karakterlerin özelliklerini metinden hareketle bulmalarını 
sağlamaya yönelik bir çalışma yapıldı. Altıncı hafta, öğrencilerin 
daha iyi okumasını ve eksiklerini görmelerini sağlamak 
amacıyla eşli okuma yapıldı. Yedinci hafta, karakterler, mekân, 
zaman, olayın başlangıcı, problemler, problemlere çözüm 
önerileri, ana fikir vb. hikâye unsurlarını kapsayan bir etkinlik 
yapıldı. Sekizinci hafta, öğrencilerin okuma öncesi, sırası ve 
sonrası stratejileri kullanırken aşamalı düşünme düzeylerini 
ölçmek için bu çalışmayı yapıldı. Dokuzuncu hafta, ana fikir 
üzerine bir çalışma yapıldı. Onuncu hafta, ilk haftaki tutum 
ölçeği yeniden yapıldı ve genel bir değerlendirme yapıldı.  

Gelenekten 
Geleceğe  

Türkçe 
Eğitimi  

2021/ Güz  Dr. Öğr. Üyesi 
Demet SANCI 
UZUN 

Ortaokul 
öğrencileri  

Projemizin amacı ortaokul öğrencilerinde gözlemlenen 
motivasyon eksikliğini gidermek için ders dışında kültürel ve 
sportif yararlar sağlaması açısından geleneksel okçuluğu 
anlatmak ve uygulama haline getirilmesi olarak belirlendi. Bu 
doğrultuda hafta hafta proje planlaması yapıldı. Planlama 
aşamaları belirlenen okul akabinde öğretmenler ile iletişim 
sağlanarak düzenlendi. Bu doğrultuda beden eğitimi dersleri 
alınarak birinci ders saatinde geleneksel okçuluk hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Malzemelerin tanıtımı yapıldı, kullanımı 
gösterildi. Ön bilgilendirme yapıldıktan sonra ok atma becerisi 
ve hevesi öğrencilerde kazandırılmaya çalışıldı. Bu aşamada 
öğrencilerin hangi alanlara ilgisi olduğu öğrenilerek 
yönlendirilme, bilgilendirme yapıldı. Altı hafta boyunca farklı 
sınıflarda yapılan uygulamaların sonunda son hafta 
öğrencilerden projenin kendilerine kattıkları ve hissettirdikleri 
hakkında yazı çalışması istenildi. Ardından dosya haline 
getirilerek incelendi. Yapılan çalışmalar esnasında çekilen 
resimler ve çeşitli ilgili materyaller öğrencinin gözü önünde 
bulunması için pano haline getirildi. 

ŞİİR, ŞAİR, ŞUUR Türkçe 

Eğitimi 

2021/Güz Dr. Öğr. Üyesi 
Demet Sancı 
Uzun 

Lise 
öğrencileri 

Projemizin lise öğrencilerine şairlerin hayatlarını, dönemin şair 
üzerinde etkisini, şiirin biçimsel ve içerik özelliklerini fark 
ettirerek, şiir dinletisi ile edebi bir kimlik kazandırmak ve şuur 
oluşturmak amacı bulunmaktadır. Projemiz kapsamında 



02.12.2021 tarihinde Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile tanışıldı. Dönem sonunda 
yapılacak olan şiir dinletisi hakkında bilgilendirici konuşma 
yapıldı. Yunus Emre’nin hayatı, edebi kişiliği ve şiirleri tanıtıldı. 
10.12.2021 tarihinde Sezai Karakoç’un hayatı, edebi kişiliği ve 
şiirleri tanıtıldı. Şiir dinletisi için öğrencilerin belirlendi. 
17.12.2021 tarihinde Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, edebi kişiliği 
ve eserleri tanıtıldı. Şiir dinletisi için öğrencilerle çalışma 
yapıldı. 24.12.2021 tarihinde Cemal Süreya’nın hayatı, edebi 
kişiliği ve şiirleri tanıtıldı. Şiir dinletisi için öğrencilerle çalışma 
yapıldı. 31.12.2021 tarihinde Mevlana’nın hayatı, edebi kişiliği 
ve eserleri tanıtıldı. Şiir dinletisi için öğrencilerle çalışma 
yapıldı. 07.01.2022 tarihinde Cahit Zarifoğlu’nun hayatı, edebi 
kişiliği ve eserleri tanıtıldı.  Şiir dinletisi için öğrencilerle çalışma 
yapıldı. 14.01.2021 tarihinde şiir dinletisinin gösterimi yapıldı. 

EĞLENEREK 
ÖĞRENİYORUM 

Türkçe 

Eğitimi 

2021/Güz Dr. Öğr. Üyesi 
Demet Sancı 
Uzun 
 

Beyazsu 
Ortaokul 
öğrencileri 
7/A sınıfı 

“Eğlenerek Öğreniyorum” projesi altı hafta sürecek şekilde 
planlanmıştır. Projenin amacı dersi monotonluktan kurtaran, 
öğrenci ilgisini canlı tutan, öğrenciyi aktifleştiren, öğrenciyi 
sınıfa kazandıran etkinlikler tasarlamaktır. Bu doğrultuda altı 
hafta sürecek toplam altı etkinlik tasarlandı. Her hafta, bir ders 
saatinde işlenecek uzunlukta farklı, uygulamalı, etkinlikler 
tasarlandı. Öğrencilerle birlikte her hafta bir etkinliği sınıfta 
uygulamaya geçirildi. Sınıfta uyguladığımız her etkinlik sonrası 
öğrencilerden sözlü ve yazılı olmak üzere değerlendirmeler 
istendi. Değerlendirmelerden yola çıkarak yeni haftaya eksikleri 
görüp tamamlayarak gidildi. Altı hafta boyunca bu şekilde 
ilerlendi. Her hafta etkinlik sonu hem proje ekibine yönelik bir 
öz değerlendirme hem de öğrencileri değerlendirme yapıldı. 
Değerlendirmeler sonucu öğrencilere amaçlanan hedeflerin 
yüksek oranda gerçekleştiğini tespit edildi. Öğrencileri 
belirlediğimiz, hedeflediğimiz noktalara taşırken aynı zamanda 
proje ekibi olarak kendimizi de geliştirme fırsatı yakalandı. 
6.haftanın sonunda artık öğrencilerle vedalaşıldı ve projemizi 
sonlandırıldı. 



BİR SÖYLE ON 
DİNLE  

Türkçe 

Eğitimi 

2021-Güz Dr. Öğr. Üyesi 
Demet Sancı 
Uzun 

Beyazsu 
Ortaokulu 
öğrencileri 
5-A sınıfı 

Dört temel dil becerilerinden olan dinleme becerisini 
öğrencilere kazandırmak için altı haftayı kapsayan etkinlikler 
tasarlandı. Etkinlikler tasarlandıktan sonra projenin 
uygulanacağı okul olan Beyazsu Ortaokuluna gidildi ve 
öğrencilerle tanışıldı. İlk hafta öğrencilerin dinleme becerisine 
yönelik olan hazırbulunuşlukları yapılan ön test ile belirlendi. 
Diğer haftalarda öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmeye 
yönelik hazırlanılan etkinlikler öğrencilere uygulanıldı. Son 
hafta ise öğrencilerin dört haftalık süreçte dinleme becerilerinin 
ne kadar geliştiğini belirlemek adına bir son test uygulandı. 
Yapılan ön test ve son test sonuçları karşılaştırılarak 
öğrencilerin altı haftalık süreçte gelişim kaydettiği görülmüştür. 

Etüt Yoluyla 

Akademik 

Seviyeyi 

Yükseltme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkçe 

Eğitimi  

2021/Güz Dr. Öğr. Üyesi 
Demet SANCI 
UZUN 

Ortaokul 

Öğrencileri 

(5. Sınıf) 

Projemiz yurtta kalan öğrencilerin okul dışı zamanlarını 

verimli bir şekilde değerlendirmeleri için sakin, huzurlu ve 

tamamen derslerine odaklanacağı disiplinli bir ortam 

sağlayarak ödev yapma, ders çalışma alışkanlığı 

kazandırılması ve akademik başarılarının geliştirilmesi için 

yaptırıldı. Bu kapsamda birinci hafta yurda gidip öğrencilerle 

tanışıldı. Öğrencilerin genel durumu kısa süreli olarak 

incelendi. Projemiz hafta içi her gün gerçekleştiği için geniş 

bir zaman dilimine yayıldı. Bir sonraki ders saatinde grubun 

proje hazırlama aşamasında yer alan öğretmen adayı 

arkadaşlarımız tarafından hazırlanan, Millî Eğitim 

Bakanlığının sınavlarda istediği özelliklere sahip olan deneme 

sınavı yaptırıldı. Haftanın son ders saatinde ise deneme 

sınavının sonuçları hazırlandı ve her öğrencinin hangi düzeyde 

olduğu, hangi derslerden eksik konularının bulunduğu tespit 

edildi ve gelecek haftalarda buna uygun hazırlıkların 

çalışmasına başlanıldı. İkinci hafta öğretmen adayları ile 

öğrenciler artık birbirlerini tanıdıkları için eğitim aşamasına 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geçildi. Eksiklerin giderilmesine yönelik tasarlanan 

çalışmaların uygulanması için gerekli ortam hazırlandı ve 

eğitim aşamasının ilk haftasında kendi bölümümüz olan 

Türkçe dersinin eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar 

gerçekleştirildi. Dört ders saati süren ve örneklerle 

çeşitlendirilen konular, haftanın son saati etkinlik 

çalışmalarıyla pekiştirildi. Üçüncü hafta öğrencilerin zayıf 

oldukları matematik dersinin eksikliklerini gidermeye yönelik 

çalışmalar yaptırıldı. Konularının eksikliğine yönelik 

hazırlanan ders notları projenin uygulama aşamasında yer alan 

öğretmen adayı arkadaşlarımız tarafından öğrenci düzeyine 

uygun bir biçimde anlatıldı. Dördüncü hafta öğrencilerin 

genelinin başarılı olduğu sosyal bilgiler dersi işlendi. Beşinci 

haftada öğrencilerin genelinin din kültürü ve ahlak bilgisi 

dersinde başarılı olduğu tespit edildi. Bu sebeple beşinci hafta 

ders anlatımı yerine öğrencilerle birlikte ev ödevi yapma, spor 

salonunda futbol oynama gibi aktiviteler yaptırıldı. Projenin 

son haftası olan altıncı haftada ise öğrencilerin altı haftalık 

süreç içerisindeki gelişimlerini belirlemek amacıyla deneme 

sınavı yapıldı. Öğrencilerin gelişimleri rapor hâline getirilip 

incelendi ve yurdun yetkililerine teslim edildi. 

 
Adabımuaşeret Türkçe 

Eğitimi 

2021-Güz Dr. Öğr. Üyesi 
Ersin GÜLAY 
 
 

Yamantürk ve 
Merkez 
Atatürk 
Ortaokulu 
Öğrencileri 

Projemiz kapsamında simge şahsiyetler üzerinden belirlemiş 
olduğumuz on tane adabımuaşeret orta okul öğrencilerine 
aktarıldı.  On hafta boyunca da öğrencilerin gelişimi gözlendi. 
Süreç boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Bu etkinlikler: edep 
bulmaca, yazma etkinliği ve top atmaca olmak üzere üç etkinlik 
icra edildi.  Öğrencilerle ders dışında, teneffüslerde de 
görüşüldü. Dersler genel olarak sohbet havasında işlendi. 



Öğrencilerin hocalarıyla yapılan görüşmeler nihayetinde 
projenin amacına büyük ölçekte ulaşıldığı gözlemlendi.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


