
Turizmde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen 

Sosyal Sorumluluk Projeleri 
 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ (2015) 

 Mardin Ambarlı ilk ve orta öğretim öğrencileri için kırtasiye-giyecek yardımı 

gönderilmesi.  

 Diyarbakır Çermik İlkokulu öğrencilerin için kırtasiye, hikaye, 8. sınıf test kitabı 

(kütüphane kurulumu için) ve giyecek yardımı gönderilmesi.  

 Van Kekikdüzü İlk Öğretim Okulu için kırtasiye, kütüphane için kitap ve giyecek 

yardımı gönderilmesi.  

 20 Kasım 2015 tarihinde, “Bir Ağaç Bir Çocuk” Projesi. JW Marriott Otel 

sponsorluğunda, ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ/Ankara) ve 

Örnek Atıfbey Ortaokulu (Telsizler/Ankara) katılımı ile Prof. Dr. Nevin Ciğerim 

anısına kampüse 100 fidan dikilmesi. 

 Bir öğrencimiz tarafından cumartesi günleri sabah 9.00-12.00 arası. Bilkent Üniversitesi 

Gönüllü Eğitim Projesi (Bilkent GEP) kapsamında Keçiören Kamil Ocak Ortaokulunda 

Türkçe dersleri verildi. 

Sosyal Sorumluluk Projeleri (2016) 

 

1- 2/12/2016- “1 çocuk 1 Ağaç” ağaç dikme etkinliği, JW Marriott ve Sheraton Otel 

sponsorluğunda, Sincan Yılmaz Balaban İşitme Engelliler Okulu öğrenci (30) ve 

öğretmenleriyle (5) 200 ağaç dikildi, filim seyredildi, Atatürk evi gezildi, yemek yenildi 

ve ağaç dikildi 

- Kütüphaneye kitap hediye edildi.  

2- Dumlupınar İlköğretim Okulu, Otizm sınıfı donanımı sağlandı: dört duvar içindeki her 

şey yenilendi. Duvarlar yarıya kadar yumuşak malzeme ile kaplandı, yerler halı ve mat 

ile kaplandı, kütüphane, öğretmen masası, öğrenci giyinme dolapları, fasulye masalar 

ve sandalyeleri, okuma/hikaye kitapları, boya kalemleri, oyuncaklar alındı. 

3- Baykal İsmail Çayırı Ortaokulu, Baykal Köyü, İsmail Çayırı Mezrası, Çermik, 

Diyarbakır. Kütüphaneye kitap ve eğitim materyali gönderildi. 

4- Aktütün Köyü, Şemdinli Konur Dereyanı İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu, 

Şemdinli/Hakkari. Kitap (roman, hikaye ve eğitim için gerekli Teok Hazırlık Kitapları) 

5- Narlısaray ilköğretim ve Ortaöğretim Okulu, Vezirköprü/Samsun. Kitap (roman, hikaye 

ve eğitim için gerekli Teok Hazırlık Kitapları) 

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ (2017-2018) 

 

1- 22 Kasım 2017. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Evleri Koordinasyon 

merkezi ile iletişim sonucu, çocuk evlerinden 50 öğrenci ile kampüse Marriott Hotel 

Ankara sponsorluğunda 100 ağaç dikildi, öğrenci topluluklarından Kültür 

bölümünün belirlediği romen grubu dans gösterisi ve müzik dinletisinin ardından otel 

tarafından öğrencilere alınan hediye kitaplar ve üniversitenin bütün dünya dergileri 

öğrencilere dağıtıldı, Atatürk evi gezildi, otelin hazırladığı yemekler yenerek, ağaç 

dikimi gerçekleştirildi. 



2- 30 Kasım 2017 Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinin belirlediği okul öncesi 20 

çocuk ile “oyun atölyesinde” (Job Kids) meslek seçimine yönelik oyun alanlarındaki 

faaliyetin ardından çocuklarla yemek yendi. 

3- 22 Kasım 2017 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Evleri Koordinasyon 

Merkezi ile iletişim sonucu, çocuk evlerinden 50 öğrenci ile kampüse 100 ağaç 

dikildi 

4- 24/12/2017.Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinin belirlediği bir odanın ailelerle 

karşılaşacak çocuklar için oyun odasına dönüştürülmesi için odanın boyanması, yere 

tatumi minderi, oyuncaklar, dolap, masa, kitap, boyama kalemleri vb. ile donatımı. 

5- 7 Aralık cumartesi Seyranbağları Huzurevinde yaşlılarla yemek yeme, müzik, 

sohpet, oyunlar ile saat 13-17 arası aktiviteler düzenlendi. 

6- İnci Anne hayvan barınağına yiyecek yardımı  

7- Doğçev hayvan barınağına yiyecek yardımı 

8- Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu’ndaki ileri ve orta düzey engelli öğrencilerin eğitim 

gördüğü 2 sınıfın ihtiyacı olan çocuklara uygun çalışma sandalye ve masası (Toplam 

15 adet 2 sınıf için) alındı. Bu okulda 1 adet kız çocukların kullandığı, 1 adet de erkek 

çocukların kullandığı tuvalet klozetleri değiştirilerek ve yanlara engelli tutacak 

yerleri eklenerek tuvaletler çocukların kullanımına uygun hale getirildi. 

      Ayrıca bu sınıflara kitaplık için 60 adet hikaye kitabı, etkinlik kitapları,  

sulu/kuru/pastel kalemler, boya kitapları ve kırtasiye malzemesi alınması. 

9- Aralık 2017. Seyranbağları huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde müzik, eğlence, 

yemek ve oyunları kapsayan faaliyet. (Saat 13:00-17:00 arası). 

10- 20/06/2018. 30 Kasım 2017 Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinin belirlediği okul 

öncesi 20 çocuk ile “oyun atölyesinde” (Job Kids) meslek seçimine yönelik oyun 

alanlarındaki faaliyetin ardından çocuklarla yemek yendi. 

11- 13 Temmuz 2018, çocuk evlerinde bulunan 5 genç kıza öğrencimiz 1 hafta boyunca 

“modern dans” kursu verdi. 

 

Sosyal Sorumluluk Projeleri (2018-2019) 

 

1- 20 Haziran 2018.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Evleri Koordinasyon 

Merkezinin belirlediği okul öncesi 20 çocuk ile “oyun atölyesinde” (Job Kids) 

meslek seçimine yönelik oyun alanlarındaki faaliyetin ardından çocuklarla yemek 

yendi. 

2- 7 Kasım 2018. Erzurum Palandöken İlköğretim Okulu kütüphane kurulmasına destek 

içim 115 kitap gönderildi.  

3- 29 Kasım 2018. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Evleri Koordinasyon 

merkezi ile iletişim sonucu, çocuk evlerinden 50 öğrenci ile kampüse 300 ağaç dikildi, 

öğrenci topluluklarından Kültür merkezinin belirlediği öğrencilerin katılımı ile 

gerçekleştirilen müzik dinletisi ve dans gösterisinin ardından Atatürk evi gezildi, 

Swiss Otel Ankara otelinin hazırladığı yemekler yenerek, ağaç dikimi gerçekleştirildi.  

4- 29 Kasım 2018. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Evleri Koordinasyon 

merkezinde kalan öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere bize bildirilen eğitim 

materyali ve oyuncaklar alındı, çocuklar için hikaye kitapları/romanlar ve hediye 

giyecekler alındı.  



5- 2 Kasım 2018.Altındağ Tandoğan Şehit Mucip Arıyan İlköğretim okuluna temizlik 

materyali ve malzemesi yardımı.  

6- 23 Kasım 2018. Nevzat Eski’nin kapalı bir inşaat alanında baktığı 60 sokak köpeği 

ve 6 kedi için köpek maması alındı, para yardımında bulunuldu.  

7- 7 Aralık 2018. Alacaatlı Hayvan Barınağı’na 30 kg mama yardımı ve kemik yardımı 

yapıldı. 

8- 1 Kasım 30 Aralık 2018 tarihleri arasında. FONEM Rehabilitasyon Merkezinde 

öğrencilere ödev/aktivite yardımı.  

9- 3/12/2018. Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serim Ortaokulu Müzik Aletleri Yardımı: 

Müzik kardeşim sosyal sorumluluk grubuna katılarak Şehit Öğretmen Hacı Ömer 

Serim Ortaokuluna 2 adet bağlama, 1 adet nota sehpası, 1 adet bendir alınmış ve my 

dükkan müzik mağazası aracılığı ile okula gönderilmiştir. 

10- 11 Aralık 2018. Diyarbakır- Sur Tezgeçer İlköğretim Okulu öğrencilerine ayakkabı 

yardımı. 

11- 24/12/2018. Konya Büyükbeşkavak Ortaokuluna spor malzemesi (top vb.) iletilmesi. 

12- 22 Ocak 2019. Kızılcahamam Patalya Termal Otele, Çocuk Evleri Koordinasyon 

Merkezinin belirlediği 12-16 yaş grubundaki 25 genç ve ev görevlileri ile birlikte 

doğa yürüyüşü yapıldı, yemek yendi. 

Sosyal Sorumluluk Projeleri (2019-2020) 

1- 18 Ekim 2019. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Evleri Koordinasyon 

merkezi ile iletişim sonucu, çocuk evlerinden 35 öğrenci ve gözetmenleri ile 

kampüse SwissOtel Ankara yemek sponsorluğunda 150 ağaç dikildi, öğrenci 

topluluklarından Kültür bölümünün belirlediği romen grubu dans gösterisi ve 

müzik dinletisinin ardından otel tarafından öğrencilere alınan hediye kitaplar ve 

üniversitenin bütün dünya dergileri öğrencilere dağıtıldı, Atatürk evi gezildi, 

otelin hazırladığı yemekler yenerek, ağaç dikimi gerçekleştirildi. 

2- 20 Kasım 2019. Doktor Sami Ulus Hastanesinde tedavi gören çocuklara “çocuk 

hakları haftası” kapsamında Unicef sponsorluğunda, Hastane Sosyal Hizmet 

Birimi çalışanları katkılarıyla ve öğrencilerimizin de katkılarıyla (boyama kitabı, 

boyama kalemleri, broşür, afiş sağlanması) etkinlik düzenlendi. Öğrencilerimiz 

kostümlü olarak hastane servislerini gezerek çocuklara balon ve içinde boyama 

kitabı, kalemler ve hikaye kitapları olan setler hediye edip onlarla sohbet ettiler 

ve fotoğraf çektirdiler.  

3- 27 Aralık 2019 tarihinde Rektörlük izniyle açılan stantta öğrenciler kendi 

yaptıkları yiyecekleri satarak elde ettikleri gelir ile Ankapati ve Patiliköy 

barınakları için mama yardımı parası topladılar.  

“Sokak hayvanlarını unutma!” projesi kapsamında “Patiliköy Barınağındaki” 9 

sokak köpeği için 3 adet kulübe yaptırıldı. 27 Aralık 2019 yiyecek satılması ile 

elde edilen gelir ile de mama ve kulübe yardımı yapıldı. 

“Sen de Patile” proje kapsamında, toplanan para ve yapılan bağışlarla Ankapati 

barınağı için 18 adet 15 er kiloluk köpek maması (toplam 270 kg) alındı. Satılan 



dernek takviminden elde edilen 125 TL barınağa teslim edildi (25 TLx5 

takvim=125 TL). 7 Aralık 2019 tarihinde mamalar barınağa teslim edilip proje 

tamamlandı. 

4- 7/12/2019 tarihinde kardeş okullar internet sitesinde yardım talep eden; Van 

Atatürk İlkokulunda eğitim gören 9 erkek, 7 kız 2. Sınıf öğrencisi için çanta 

alınıp içine kalemden boyaya ve hikaye kitabına kadar talep edilen her şey satın 

alındı ve okula iletildi 

5- 15/12/2019 tarihinde Fonem Özel Eğitim Kurumu’na temizlik malzemesi 

yardımı tarihinde teslim edildi. 

6- 13/12/2019 tarihinde Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Merkezi’ne kıyafet, 

battaniye ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.  

7- “Geleceğe dokun” projesi kapsamında Mardin’de bulunan Dargeçit İlkokulu’na 

kütüphane kurulumuna yardım için***kitap toplandı, alındı ve iletildi. 

8- 16/12/2019 tarihinde “Minik Kelebekler” projesi kapsamında Mamak’ta bulunan 

Boğaziçi İlköğretim Okulu’nda 5 yaş grubu için boyama kitabi, defter, kitap, 

puzzle, lego alınıp teslim edildi. 

 

  Sosyal Sorumluluk Projeleri (2020-2021) (Pandemi Dönemi) 

 

1- “Yaşama Tutunan Patiler” Derneği için kulübe/mama vb. yardımı  

2-  “Umutlu Patiler” Barınak Yardımı (kulübe/mama yardımı)  

3- Hatay’a fidan yardımı (Turizm Ormanı Kapsamında) 

4- Köy okullarına yardım (Van Özalp İlçesi, Dağdeviren Köyü, Nebibe İlkokulu’nda 

32 kişilik sınıfa kırtasiye/kitap/maske vb. öğretmen tarafından talep edilen 

kapsamda yardım) (kurşun kalemler, boya kalemleri, silgi, kalemtıraş, hikaye 

kitapları, maske, defterler, cetveller vb. kırtasiye malzemeleri). 

 

Sosyal Sorumluluk/Topluma Hizmet Dersi 2021-2022 Güz Dönemi Gruplar 

1- “Malatya Şehit Polis Okan Doğan İlkokulu Kütüphanesine Kitap Yardımı”: 65 adet 

okulun talep ettiği, diğerleri de kütüphaneye yardım olarak toplanan 203 adet kitap. 

2-  “Çayyolu’nda “Hayvan Kurtarma Derneği Rehabilitasyon Merkezi’ne yardım: 

Alınan 20 paket pirinç, 40 paket makarna, 15 er kiloluk 4 torba yetişkin köpek 

maması, 15 er kiloluk 2 paket yavru köpek maması. 

3- Sokak köpekleri beslenmesi: 4 paket 15 kiloluk sokak köpekleri için mama ve Kazan 

Belediyesi Barınağı’na ihtiyaç yardımı: 2 paket 15 kiloluk kedi maması, 2 adet 15 

kiloluk köpek maması, 2 adet kedi taşıma kutusu. 

4- Çayyolu Rehabilitasyon Barınağı’na Yardım: 2 kulübe, temizlik malzemesi, mama. 

5-  “Pursaklar Çocuk Evleri 0-3 yaş grubu çocuklarına oyun odası düzenlenmesi: 

oturma/sıralama koltuk takımı, oyuncak ve zıbın yardımı, büyük grup için satranç 

takımı” 

6- Aydın Nazilli ”Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu’na acil ihtiyaç 

yardımı” (kız/ erkek farklı yaş grupları için kaban, ayakkabı, kazak, gömlek vb. 

kıyafetler  

 

 

 


